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Prezenty dla dzieci w szpitalach
Dzieci, które początek grudnia spę-
czają w szpitalach, również doczekały 
się wizyty Świętego Mikołaja. Do 
obu placówek zawitała z prezentami 
Renata Czader, przewodnicząca Sto-
warzyszenia „Nigdy nie jesteś sam”. 
Mnóstwo zabawek, gier, puzzli mogła 
przynieść chorym dzieciom dzięki 
nowożeńcom z regionu, którzy pro-
sili gości weselnych o podarowanie 
zabawek zamiast kwiatów.  – Jedna 
z par poprosiła o książki, dlatego 

mieliśmy ich do rozdania około 
setki. Prócz tego z pieniędzy od 
darczyńców kupiłam podarunki 
dla nastolatków, ponieważ zwykle 
bywa tak, że wszyscy pamiętają o 
najmłodszych, brakuje natomiast 
prezentów dla starszych dzieci 
– powiedziała „Głosowi” Renata 
Czader. 
Zebrane dary podzieliła na dwie 
połowy. Jedną zostali obdarowani 
pacjenci oddziału pediatrii trzy-

nieckiego szpitala, drugą – oddziału 
neurologii dziecięcej Szpitala Uniwer-
syteckiego w Ostrawie.  (dc)

Młodzieżowa  
ofensywa teatru
WYDARZENIE: Z ofertą edukacji teatralnej skierowaną do polskojęzycznych uczniów ze szkół na Zaolziu i terenu 
województwa śląskiego w Polsce wychodzi Młodzieżowy Klub Teatralny przy Teatrze Cieszyńskim w Czeskim 
Cieszynie. Właśnie rozpoczyna działalność. W ten sposób chce wychować sobie przyszłe pokolenie widzów.

Łukasz Klimaniec

P
omysł jest ciekawy – szko-
ła, która w ramach Mło-
dzieżowego Klubu Teatral-
nego (MKT) przy Teatrze 
Cieszyńskim zostanie 
partnerem Teatru i zamó-
wi minimum dwa przed-

stawienia w roku artystycznym, otrzyma 
zniżki na bilety teatralne i bezpłatną ofer-
tę edukacji teatralnej, czyli zajęcia „Teatr 
od kulis” (m.in. zwiedzanie teatru, udział 
uczniów w próbach), lekcje „Zrozumieć 
spektakl” (prelekcje o przedstawieniu, dys-
kusje z twórcami) oraz warsztaty z zakresu 
krytyki teatralnej. Natomiast odpłatnie 
będzie można skorzystać z warsztatów ak-
torskich, które poprowadzą artyści Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 

– Wychodzimy z założenia, że dzieci i 
młodzież najpełniej są w stanie zrozumieć 
zjawisko teatru współczesnego dotyka-
jąc go poprzez udział w próbach, kontakt 
z twórcami, czy warsztaty aktorskie pod 
okiem profesjonalistów – wyjaśnia Małgo-
rzata Bryl-Sikorska, koordynatorka MKT.

Projekt jest skierowany do polskoję-
zycznych uczniów szkół podstawowych 
drugiego stopnia i średnich z Zaolzia oraz 
szkół z polskiej strony – z terenu woj. ślą-
skiego.

Petr Kracik, dyrektor Teatru wskazuje, 
że MKT to projekt, jaki działa już w Pra-
dze, Brnie i zaczyna w Ostrawie.  

Ciąg dalszy na str. 14

• Działalności Młodzieżowego Klubu Teatralnego poświę-
cona była środowa konferencja w Teatrze Cieszyńskim. Na 
pierwszym planie Małgorzata Bryl-Sikorska, koordynatorka 
MKT. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
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Taneczne rozświetlenie

Zespoły „Oldrzychowice” oraz „Małe Oldrzychowice” wzięły udział w 
sobotniej uroczystości rozświetlenia choinki pod Jaworowym. Świateł-
ka na świerku w Oldrzychowicach rozbłysnęły punktualnie o godzinie 
17.00. – Zgromadzeni goście wspólnie z nami zaśpiewali kolędy i pasto-
rałki. Brawa dla naszych dzieciaków z „Małych Oldrzychowic”, dla któ-
rych była to dziś premiera – poinformowały „Oldrzychowice” na swoim 
fanpage’u na Facebooku.  (wot)

•••

Przyszedł do grzecznych dzieci

Mikołaj zawitał również do przedszkola w Gnojniku. Jego wizyta odbyła 
się we wtorek 7 grudnia. Święty przybył około godziny 9.30. Dzieci przy-
witały go wierszykami, piosenkami i tańcami, te starsze w tematycznych 
nakryciach głowy. Mikołaj stwierdził potem, że poszukiwał grzecznych 
dzieci i znalazł je właśnie w Gnojniku. Zaznaczył też, że za rok przyjdzie 
znowu, ale obecni starszacy będą już wtedy uczniami szkoły podstawo-
wej. „Zwrot”

•••

Kolejny kalendarz
Do sprzedaży trafiły 
„Kalendarz Ustroński 
2022” oraz „Przyrod-
nik Ustroński”. Oso-
by zainteresowane 
historią i ciekawost-
kami miasta poło-
żonego u podnóża 
Czantorii i Równicy 
odsyłamy do Miej-
skiego Domu Kultury 
„Prażakówka”. Wy-
dawnictwa można 
także kupić w Mu-
zeum Ustrońskim 
oraz Galerii na Gojach 
– Rynku w Ustroniu. 
Dodajmy, że „Kalen-
darz Ustroński” jest 
wydawany od 1999 
roku.  (wot)

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

R E G I O N

Fot. ARC

ŚWIĄTECZNE KLIMATY

beata.schonwald@glos.live
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sobota

niedziela

dzień: -1 do 0 C 
noc: -3 do -6 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: -3 do -1 C 
noc: -3 do -7 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: -5 do -3 C 
noc: -5 do -7 C 
wiatr: 1-3 m/s

N
ie należę do osób, które lubią knuć teorie spiskowe 
najróżniejszej maści. Patrząc na świat wokół, odno-
szę jednak wrażenie, jakby ktoś chciał nam „ukraść” 
święta. Mam na myśli, oczywiście, zbliżające się 
milowymi krokami Boże Narodzenie. Pierwszą 
taką poszlaką, która sprawiła, że pomyślałam, że 

„złodziej” jest wśród nas, była decyzja czeskiego rządu o zamknięciu 
przedświątecznych jarmarków. Rozporządzenie w swojej istocie na 
wskroś nielogiczne. Skoro wszystko inne (małe sklepy i duże mar-
kety etc.) nadal działa, dlatego też, moim zdaniem, jest ono „mocno 
podejrzane”. Drugim wydarzeniem, które zaalarmowało moją przed-
świąteczną czujność, była wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji 
Europejskiej, komisarz ds. równości Heleny Dalli. W zbiorze wytycz-
nych dotyczących komunikacji unijnej sugerowała, żeby unikać okre-
śleń typu święta Bożego Narodzenia jako „zwrotów mogących kogoś 
urazić”, a Marię zastąpić Maliką. Na szczęście jedno i drugie – próby 
stłumienia przedświątecznych jarmarków i umieszczenie Bożego 
Narodzenia w wykazie słów zakazanych – spaliły na panewce. Wiele 
miast nie pozwoliło „ukraść” sobie atmosfery przedświątecznych jar-
marków i organizuje grudniowe wydarzenia pod inną nazwą, choć z 
tym samym świątecznym asortymentem i tymi samymi kolędami. Zaś 
pomysł Dalli trafił na opór nie tylko Watykanu, ale także jej kolegów z 
komisji. 

Pozwólcie, że na sam koniec przytoczę jeszcze przykład z naszego 
zaolziańskiego podwórka. Dziś o godz. 16.30 obok „Strzelnicy” będzie 
śpiewać „Ta Grupa”. Ponieważ nie może wystąpić na rynku, postano-
wiła przenieść imprezę kilkaset metrów dalej. Przyjemności dorocz-
nego wspólnego kolędowania nie pozwoliła bowiem sobie odebrać. 
Jest więc dobrze. Obronimy te święta.  

DZIŚ...

10
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Julia, Andrzej, Bogdan
Wschód słońca: 7.32
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 21 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Praw Człowieka,
Światowy Dzień Futbolu
Przysłowia: 
„Suchy grudzień stoi za to, 
że sucha będzie wiosna 
i suche lato”

JUTRO...

11
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Artur, Daniel, Waldemar
Wschód słońca: 7.33
Zachód słońca: 15.25
Do końca roku: 20 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Chruścików,
Międzynarodowy  
Dzień Tanga
Przysłowia: 
„W zimie odkryte ucho,  
to w lecie sucho”

POJUTRZE...

12
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Adelajda, Aleksander, 
Dagmara
Wschód słońca: 7.34
Zachód słońca: 15.25
Do końca roku: 19 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Guzika, 
Dzień Gwiazdy 
Betlejemskiej
Przysłowia:
„Mroźny grudzień, wiele 
śniegu, żyzny roczek 
będzie w biegu”

ZDANIEM... Beaty Schönwald

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Mobilne lodowisko na 
świeżym powietrzu 
rozpoczyna swój drugi 
sezon. Znajduje się ono 
w obiektach Hali Spor-
towej „Slavia” i jedno-
razowo pomieści 50-60 
łyżwiarzy. Zainstalowany 
tutaj system chłodzenia 
pozwala na eksploatację 
tafli przy temperatu-
rze nawet do 12 st. C. 
Lodowisko czynne jest 
codziennie w godz. 9.00-
20.00, otwarte będzie 
również w wigilijne i syl-
westrowe przedpołudnia. 
Zakończenie sezonu 
zaplanowano na koniec 
marca. (sch)

KARWINA
Miasto będzie dyspo-
nować w przyszłym 
roku zrównoważonym 
budżetem w wys. 
1 191 035 900 koron. 
Pozwoli na to rezerwa 
własna w wysokości 234 
mln koron, która pokryje, 
będący wynikiem pan-
demii, deficyt po stronie 
przychodów. W planach 
inwestycyjnych zostały 
zawarte m.in. kontynu-

acja 
remontu 
basenu, 
prace wokół 
Karwińskiego Morza 
oraz modernizacje 
szkół. Co jest równie 
ważne dla miesz-
kańców, budżet nie 
przewiduje podno-
szenia cen w komu-
nikacji miejskiej.  (sch)

TRZYNIEC
Dzieci jak co roku mogą 
korzystać z uroków 
zimy nawet w centrum 
miasta. Warunkiem jest, 
oczywiście, śnieg, który 
sypie już od niedzieli, 
oraz bezpieczeństwo. To 
ostatnie magistrat jak co 
roku stara się zapewnić 
dzieciom zjeżdżającym 
na sankach z górki koło 
kina „Kosmos” oraz „pod 
Stylem” poprzez tymcza-
sowe zamknięcie dwóch 
odcinków jezdni na uli-
cach Palackiego i Okręż-
nej. Ograniczenia w 
ruchu w tych miejscach 
są zawarte w planie 
zimowego utrzymania 
dróg. (sch)

WĘDRYNIA
Girlandy i ozdoby 
świąteczne na oknach, 
balkonach i w ogrodach 
tworzą niepowtarzalny 
nastrój oczekiwania 
na Boże Narodzenie 
oraz upiększają wioskę. 
Mając to na uwadze w 
gminie ogłoszono kon-
kurs na najładniejszą 
dekorację świąteczną. 
Zdjęcia lub filmiki video 
dokumentujące owe 
przedświąteczne cuda 
wraz z opisem, gdzie się 
znajdują, należy wysłać 
na adres e-mailowy: 
knihovna@vendryne.cz, 
do 31 bm. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w 
Święto Trzech Króli.
 (sch)

KARWINA

Marian Jurečka, 
kandydat na ministra pracy i spraw socjalnych, 
w sprawie reformy systemu emerytalnego

CYTAT NA DZIŚ

•••

Musimy wysłać jasny sygnał 

do rodziców, którzy mają dwoje 

lub troje dzieci, że przy średnim 

wynagrodzeniu to właśnie dzieci są 

podstawą do godnej emerytury na 

starość

WĘDRYNIA

Fot. „Zwrot”

Fot. Facebook/Zespół taneczny „Oldrzychowice”

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

W ostatnią sobotę 
listopada Instytut 
Polonika we 
współpracy z Polskim 
Związkiem Kulturalno-
Oświatowym w 
Republice Czeskiej 
i Stowarzyszeniem 
Olza Pro zorganizował 
w Czeskim Cieszynie 
i Karwinie seminarium 
szkoleniowe z zakresu 
inwentaryzacji i opieki 
nad cmentarzami 
polskimi na Zaolziu.

„Zwrot”

S
eminarium oraz pokazy 
praktyczne na dwóch 
cmentarzach, ewange-
lickim oraz komunal-
nym w Karwinie-Ko-
palniach, poprowadzili 
specjaliści, m.in. histo-

rycy sztuki i konserwator zabytków, 
którzy przybyli na Zaolzie z warszaw-
skiego Instytutu Polonika.

W trakcie seminarium przedsta-
wione zostały zasady opieki nad 
cmentarzami oraz zasady inwenta-
ryzacji nagrobków. Pokazano także 
konkretne przykłady już przepro-
wadzonych przez Instytut Polonika 
prac.

Pierwsze tego rodzaju szkolenie

Po zakończeniu części teoretycz-
nej uczestnicy przenieśli się do Kar-
winy, gdzie na dwóch cmentarzach, 
starym ewangelickim i katolickim 
przy ul. Ostrawskiej, odbywała się 
część praktyczna. Wykładowcy po-
kazali na konkretnych nagrobkach, 
w jaki sposób należy o nie dbać, 
jakich materiałów używać podczas 
naprawiania. Omówiono także, jak 
powinny wyglądać poszczególne 

kroki prac renowacyjnych i co po-
winno być priorytetowe.

– To pierwsze tego rodzaju szkole-
nie na Zaolziu. Z Instytutem Poloni-
ka jesteśmy w kontakcie i już planuje-
my kolejne wydarzenia w przyszłym 
roku na wiosnę. Na pewno chcemy 
współpracować w zakresie opieki 
nad cmentarzami i ich inwentaryza-
cji nie tylko na Zaolziu – powiedział 
Marek Konieczny z Olza Pro. 

• Część praktycz-
na odbyła się na 
cmentarzach w 
Karwinie. 
Fot. „Zwrot”

IRA i Habera&Team 
gwiazdami 

Znane są już zespoły, które 
wystąpią na przyszłorocz-
nym Dolańskim Grómie. 
W karwińskim Parku 

Boženy Němcowej 18 czerwca 
2022 zagrają IRA i Habera&Team. 
Gwiazdy polskiego i słowackiego 
rocka uzupełnią Kambo i Stach 
Bukowski. Organizatorzy z MK 
PZKO w Karwinie-Frysztacie wró-
cili do sprawdzonego czerwcowego 
terminu festiwalu, po raz kolejny 
postawili też na znane i mniej zna-
ne nazwiska. Przedsprzedaż bile-
tów rusza 8 grudnia w sieci Ticke-
tportal.

Legenda polskiego rocka, for-
macja IRA, miała już zagrać na 

poprzedniej edycji Grómu, ale loc-
kdown i przesunięcie terminu po-
krzyżowały plany zarówno organi-
zatorom, jak też muzykom zespołu. 
IRA zaprezentuje się nad Olzą 
oczywiście z Arturem Gadowskim 
za mikrofonem i z ostatnią płytą 
studyjną „Jutro”, która ukazała się 
w maju br. 

Gwarancją przedniej zabawy bę-
dzie też słowacka ikona pop-rocka, 
Pavol Habera z zespołem Team. 
59-letni Habera, który ostatnio 
udziela się w telewizyjnej zabawie o 
nazwie „Superstar”, nie zapomniał, 
że muzyka na żywo, z konkretnym 
przesłaniem, jest najlepszym spo-
sobem na długowieczność.  (jb)

• Na drodze między Gnojnikiem a Trzanowicami występują drobne utrudnie-
nia dla kierowców. Powodem jest budowa wiaduktu. Będzie on częścią drogi 
I/11, która jak dotąd kończy się w Nieborach. Utrudnienia dotyczą kierow-
ców samochodów o wysokości przekraczającej 3,7 metra.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Nowe 
rozkłady

Kto wybiera się w najbliż-
szych dniach w podróż 
transportem publicz-
nym, powinien spraw-

dzić dokładny czas odjazdu. Od 
niedzieli wchodzą w życie zmiany 
w rozkładach jazdy autobusów i 
pociągów. Dotyczą one głównie 
połączeń z  Beskidami od strony 
Frensztatu i Ostrawicy, ze zmiana-
mi należy jednak się liczyć również 
w Czeskim Cieszynie.

Nowościom, które przyniesie 
nowy rozkład jazdy, została w śro-
dę poświęcona konferencja pra-
sowa on-line z  morawsko-śląskim 
wicehetmanem ds. transportu 
Radkiem Podstawką oraz pełno-
mocnikiem spółki KODIS, będącej 
koordynatorem zintegrowanego 
systemu transportowego woje-
wództwa, Alešem Stejskalem. 

– Efektem zmian, które wspólnie 
przygotowaliśmy, będzie transport 
szybszy, prostszy, bardziej efektyw-
ny i bardziej komfortowy – zapo-
wiedział wicehetman. Aby nie być 
gołosłownym, jako przykład podał 
wymianę starych składów za nowe 
piętrowe pociągi typu pusch-pull 
z  klimatyzacją, Wi-Fi, dużą prze-
strzenią dla rowerów, wózków dzie-
cięcych i innych wielkogabaryto-
wych bagaży oraz dostosowanych 
do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Już w 
przyszłym tygodniu powinny po-
jawić się na trasie między Ostrawą 
i Frydlantem, ew. Frensztatem pod 
Radhoszczem. Łącznie na tym od-
cinku ma ich kursować pięć. 

W parze z  nowoczesnymi skła-
dami ma iść lepsze skomuniko-
wanie połączeń między składami 
kursującymi na trasie z  Czeskiego 
Cieszyna do Opawy oraz Ostrawą 
i Frydlantem, a w weekendy rów-
nież z  Frensztatem. – Reagujemy 
tak na długoletnie skargi podróż-
nych, którzy przesiadają się z  jed-
nego pociągu na drugi w Ostrawie-
-Kończycach. Odtąd o każdej porze 
będą one dobrze skomunikowane. 
W związku z tym zmienią się rów-
nież odjazdy pociągów na linii 
Czeski Cieszyn – Frydek Mistek – 
zaznaczył Stejskal. W tej sytuacji, 
poza godzinami porannego i popo-
łudniowego szczytu, nie zostanie 
już jednak utrzymane dobre połą-
czenie między pociągami z  Fryd-
ka do Czeskiego Cieszyna i stąd w 
kierunku Trzyńca i Jabłonkowa. 
Zdaniem pełnomocnika KODIS-u, 
wynika to z małej liczby osób, któ-
re korzystają z  tej przesiadki oraz 
dużo lepszego rozwiązania, jakie 
daje autobus kursujący między 
Trzyńcem i Frydkiem-Mistkiem.

Nowością będzie również bez-
pośrednie połączenie kolejowe 
między Ostrawą i Ostrawicą pn. 
„Lysohor” („Łysogór”). W sezonie 
zimowym do dyspozycji turystów 
będą dwa pociągi przedpołudnio-
we i jeden popołudniowy, nato-
miast po 1 kwietnia również po po-
łudniu będą jeździły pociągi dwa. 

Po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią COVID-19 są 
ponownie w sprzedaży drukowa-
ne rozkłady jazdy dla regionów 
ostrawskiego, opawskiego, kar-
wińskiego, frydecko-misteckiego, 
trzynieckiego, nowojiczyńskiego i 
bruntalskiego. Już teraz można je 
nabyć w centrach informacji trans-
portowej oraz na niektórych dwor-
cach kolejowych.  (sch)

Jest budżet

Radni Trzyńca uchwalili 
budżet miasta na przyszły 
rok. Na inwestycje zarezer-
wowano 250 mln koron. 

Budżet będzie deficytowy. Planowe 
dochody wynoszą 789 327 tys. ko-
ron, wydatki 914 214 tys. Miasto nie 
będzie zaciągało kredytu, różnicę w 
całości pokryje z funduszy zaoszczę-
dzonych w poprzednich latach. 

Do największych inwestycji bę-
dzie należało dokończenie obiektu 
parkingowego na Sośnie oraz re-
mont wiaduktu przy ul. Závodní, 
która jest newralgicznym szlakiem 
komunikacyjnym, prowadzącym do 
głównej bramy huty. Dużą inwetycją 
będzie remont ulicy Kasztanowej i 
podjazdu do kościoła katolickiego 
oraz na cmentarz. Jeżeli magistra-
towi uda się pozyskać dotacje, ruszą 
także inne inwestycje, m.in. budowa 
chodnika na Podlesiu. 

– Podzieliliśmy inwestycje na 
zbędne i niezbędne. Musimy prze-
trwać złożony okres, kiedy będzie 
mniej pieniędzy. Pandemia korona-
wirusa nas nie zatrzyma. Będziemy 
prowadzili przede wszystkim inwe-
stycje transportowe, remonty dróg, 
szkół – mówiła o priorytetach prezy-
dent miasta Věra Palkovská. 

Podniosły się m.in. koszty zimo-
wego utrzymania dróg oraz dopłaty 
przekazywane przewoźnikowi na za-
pewnienie transportu autobusowe-
go. Te ostatnie wynosiły w poprzed-
nich latach ok. 40 mln, w przyszłym 
roku zwiększą się do 68 mln koron. 

Osobnym problemem jest gospo-
darka odpadami. Miasto dopłaca do 
ich likwidacji 815 koron na mieszkań-
ca. Opłata uiszczana przez obywateli 
wynosi 500 koron, od kilkunastu lat 
jej nie podnoszono. W przyszłym roku 
ma wzrosnąć do 720 koron.  (dc)
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Fot. ARC

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz. 

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Chruptak bohaterem wystawy 

W budynku Bibliote-
ki Regionalnej na 
rynku w Karwinie-
-Frysztacie można 

oglądać do końca grudnia nie-
codzienną wystawę. Składa się z 
ok. pięćdziesięciu obrazków za-
inspirowanych książką Dominiki 
Gałki „O Chruptaku, który szukał 
szczęścia”. To pokłosie konkursu 
czytelniczego zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polskiej Książki. 

– Książkę o Chruptaku czytali 
uczniowie klas pierwszych i dru-
gich. W konkursie wzięło udział 
21 szkół, w tym 20 z Zaolzia i 
jedna podstawówka z Krakowa – 
powiedziała nam bibliotekarka 
Marta Orszulik. 

Zadanie konkursowe polegało 
na wykonaniu ilustracji do prze-
czytanej historii. 

– Nie chodziło nam o to, aby 
dzieci kopiowały ilustracje z 
książki, lecz aby włączyły wła-
sną wyobraźnię i narysowały, jak 
same sobie wyobrażają opisane 
sytuacje. Oczywiście w przypad-

ku najmłodszych dzieci widocz-
na jest także praca pedagoga, 
który prowadzi dziecko – dodała 
pani Marta. 

Książka o Chruptaku jest bar-
dzo specyficzna i dzięki temu 
atrakcyjna. Czytelnik współ-
uczestniczy w przygodach, wy-
bierając w każdym rozdziale jed-
ną z możliwości rozwoju akcji. 

Jurorzy Zbigniew Kubeczka i 
Maria Bartulec wybrali 35 prac 
spośród 275 nadesłanych na kon-
kurs. Obrazki laureatów i dodat-
kowo kilkanaście innych, które 
nie zmieściły się w ścisłej czo-
łówce, można obejrzeć na biblio-
tecznej wystawie. 

Prace uczestników dwóch star-
szych kategorii są jeszcze oce-
niane, nagrody dla wszystkich 
laureatów zostaną wysłane do 
szkół do końca roku. Uczestni-
cy kategorii drugiej (klasy 3.-5.) 
czytali książkę Ewy Martynkien 
„Mój kumpel Jeremi” lub Pawła 
Wakuły „Kosmiczne przygody 
Bruma i Gruma”. Ich zadaniem 
było udzielenie prawidłowych 

odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce lektury. W tej kategorii wpły-
nęło 305 odpowiedzi. 

Najstarsi (klasy 6.-9.) mogli 
wybierać z trzech pozycji: „Świat 
Mundka” Katarzyny Wasilkow-
skiej, „Szczygły” Beaty Ostrowic-
kiej oraz „Young power” Małgo-

rzaty Sucheckiej. W tej kategorii 
zadanie było najtrudniejsze, po-
nieważ polegało na opisaniu 
własnych odczuć i wrażeń zwią-
zanych z lekturą. Na konkurs na-
desłano 68 wypracowań. Najcie-
kawsze zostaną wydrukowane w 
„Ogniwie”.  (dc)

Lista laureatów 
najmłodszej 
kategorii 
Martyna Woźniczka, Konstanty 
Bielecki (Kraków), Jan Dyrbus 
(Wędrynia), Tadeáš Solowski (Sibi-
ca), Sebastian Wacławik (Cierlic-
ko), Marek Tyrlik (Stonawa), Nata-
lia Kunz, Tereza Szymik (Karwina), 
Mateusz Lyžbicki, Tereza Pavlady, 
Anežka Samcowa (Trzyniec), Nela 
Siuda, Zuzana Havlíček (Gnojnik), 
Kristýna Prokeš, Adriana Kohut 
(Mosty k. J.), Filip Maryniok (Gró-
dek), Anna Fojcik (Milików), Tania 
Rajcowa (Oldrzychowice), Isabela 
Recmanik (Orłowa), Janusz Nie-
doba, Marie Czepczor (Bukowiec), 
Ewa Kolečkář, Sebastian Uher 
(Hawierzów-Błędowice), Wojtek 
Jakubek (Łomna Dolna), Doro-
ta Kujawa (Ropica), Franciszka 
Tyborska, Zuzanna Nawrocka, 
Miriam Bocek, Nadia Kłosko (Cz. 
Cieszyn), Julia Rusnok, Justyna 
Kluz (Bystrzyca), František Seku-
la, Patricie Podolinská, Veronika 
Kantor (Jabłonków), Artur Pietra-
szek (Sucha Górna).

• Fragment wystawy rysunków zainspirowanych lekturą. Fot. DANUTA CHLUP

Poniedziałek 
ze Świętym Mikołajem
Nawet jeżeli nie lubicie poniedziałków, to na ten ostatni czekaliście zapewne niecierpliwie. Do waszych domów, 
szkół i przedszkoli zawitał bowiem Święty Mikołaj – może w pojedynkę, a może w towarzystwie aniołów i diabełków. 
Zobaczcie, jak wyglądał ten dzień w niektórych polskich placówkach na Zaolziu. 

Lutynia Dolna
• – Jest taka jedna grudniowa noc, co niesie z sobą magii 
moc – śpiewały przedszkolaki z Lutyni Dolnej. Święty Mikołaj, 
usadowiony w fotelu przy pięknie udekorowanej choince, z 
przyjemnością przysłuchiwał się śpiewającej gromadce. Każ-
de dziecko otrzymało prezent z dużego czerwonego worka. 

Orłowa 
• Niesamowity gość zawitał w śnieżnej aurze także do polskiej szkoły w 
Orłowej. Dzieci przywitały go kolędą i licznymi wierszykami. Święty Miko-
łaj zamienił z każdym uczniem z osobna kilka słów i wręczył mu prezent. 

Czeski Cieszyn
• W podstawówce w Czeskim Cieszynie role Mikołaja, aniołów i diabłów przypadły 
uczniom klas dziewiątych. Odwiedzali młodszych kolegów, pytali ich o zachowanie, 
a każda klasa przygotowała dla gości piosenkę lub scenkę. Anioły rozdały dzieciom 
drobne upominki, natomiast diabły brudziły im twarze.   (dc)
Zdjęcia: AGATA KOKOTEK (1), ARC szkół i przedszkoli (3)

Nawsie
• Uczniów z 
Nawsia od-
wiedził Święty 
Mikołaj wraz 
z aniołkiem i 
diabełkiem. Po 
piosenkach i 
wierszykach 
zacny gość 
otworzył „Księ-
gę grzechów” i 
każde dziecko 
dowiedziało się, 
za co zasługuje 
na pochwałę, 
a co powinno 
poprawić. Dzieci 
otrzymały po-
darunki ufundo-
wane przez Ma-
cierz Szkolną. 

Na 130-lecie 

W tym roku przypada 130. rocznica 
urodzin Gustawa Morcinka, pisarza 
pochodzącego z Karwiny. Oddział 
Literatury Polskiej Biblioteki Regio-
nalnej w Karwinie przygotował z tej 
okazji małą wystawę poświęconą ży-
ciu i twórczości autora „Czarnej Julki”, 
„Ondraszka”, „Wyrąbanego chodnika” 
czy też „Łyska z pokładu Idy”. – Mia-
sto Karwina posiada spuściznę po 
zmarłym Józefie Chmielu z Darkowa 
– kroniki, zbiory fotografii, materiały 
z wystaw o Morcinku. Urząd Miasta 
zwrócił się do nas, abyśmy je w jakiś 
sposób wykorzystali. I tak powstała 
ta wystawa. Jej autorką jest Barbara 
Kołatek. Materiały ze zbiorów Józefa 
Chmiela uzupełniłyśmy książkami 
Gustawa Morcinka i dziełami o 
Morcinku, pochodzącymi z naszej 
biblioteki – powiedziała „Głosowi” 
bibliotekarka Marta Orszulik.
Na planszach wyeksponowane są 
fotografie dokumentujące życie pi-
sarza. Poznajemy bliskie mu osoby, 
Żabków – kolonię górniczą jego dzie-
ciństwa, które fenomenalnie opisał 
w „Czarnej Julce”, jego późniejszy 
dom w Skoczowie i gabinet pisarza 
w skoczowskim muzeum noszącym 
jego imię. Wśród eksponatów jest 
także kopia artykułu z „Głosu Ludu”, 
który w Wigilię 1963 roku informo-
wał o śmierci Morcinka. W gablotach 
zostały wystawione jego książki dla 
dorosłych i dla dzieci, w starszych i 
nowszych wydaniach. Znajdziemy 
tam także publikacje poświęcone 
pisarzowi i jego twórczości. 
Ekspozycję można oglądać do końca 
roku w godzinach otwarcia biblioteki. 
 (dc)

Czym jest śpiulkolot? 

Słowo „śpiulkolot” ozna-
czające miejsce do spania 
i nawiązujące do interne-
towego mema („śpiulkać” 

to spać) zostało Młodzieżowym 
Słowem Roku 2021 w konkursie or-
ganizowanym przez Wydawnictwo 
Naukowe PWN we współpracy z 
Uniwersytetem Warszawskim. Te-
goroczna edycja konkursu została 
rozstrzygnięta we wtorek. Zwy-
cięskie słowa i wyrażenia zostały 
wyłonione w dwuetapowym gło-
sowaniu, które trwało od 12 paź-
dziernika. W zabawie wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy osób.

Na „śpiulkolot” oddano 9656 gło-
sów. Drugie miejsce zajęło słowo 
„naura”, czyli skrót od „na razie”, 
zwrot używany na pożegnanie – 
(przekształcone słowo „nara”, ozna-
czające na razie, do zobaczenia), 
na które głosowało 9401 osób. Na 

trzecim miejscu uplasowało się wy-
rażenie „twoja stara” (6665 głosów), 
które funkcjonuje jako dezaprobu-
jąca odpowiedź na pytanie: kto? lub 
na dowolną inną wypowiedź.

– Młodzi ludzie lubią się bawić 
słowem, wymyślać nowe formy, 
przekształcać już istniejące tak, by 
nadać im charakter jednocześnie 
indywidualny i wspólnotowy – ko-
mentuje tegoroczne rozstrzygnię-
cia zasiadająca w jury prof. dr hab. 
Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu 
Szczecińskiego. – W slangu mło-
dzieżowym świat widziany jest w 
krzywym zwierciadle, a obiekty, 
pojęcia i uczucia są wyolbrzymia-
ne, pomniejszane albo żartobliwie 
bądź złośliwie wykrzywiane. Sło-
wa zaskakują nowatorską formą 
i możliwością skojarzeń. Wiele z 
nich zgłaszanych jest po kilkadzie-
siąt razy, co może znaczyć, że są w 

języku młodzieży utrwalone – oce-
nia.

Inna z jurorek, dr hab. prof. ucz. 
Anna Wileczek z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
wskazuje, że młodzi użytkownicy 
polszczyzny wprowadzili do języka 
szereg nowych, ciekawych jedno-
stek (jak np. śpiulkolot, zodiakara, 
koroniak), reaktywowali stare, na-
dając im drugie życie (np. git, twoja 
stara, klawo), a istniejącym wyra-
zom przypisali nowe znaczenia.

Kapituła konkursu w tegorocznej 
edycji przyznała nagrodę jury, któ-
ra przypadła słowu „mrozi”. W uza-
sadnieniu jurorzy podkreślili, że o 
ile w analogicznych plebiscytach 
w Niemczech i w Austrii zwycięża 
w tym roku hasło „cringe”, o tyle w 
Polsce jest już jego odpowiednik. 

– „Mrozi” podąża za sensem 
oryginalnego słowa, bo o cringe’u 

( s p o l s z -
c z a n y m 
często jako 
k r i n d ż ) 
mówiono, 
że opisu-
je dreszcz 
zażenowa-
nia, ciarki 
ż e n a d y . 
S y t u a c j ę , 
w której 
wstydzimy 
się, że coś 
oglądamy 
albo cze-
muś się 
p r z y s ł u -
chujemy – 
tłumaczą jurorzy. 

Dodajmy, że plebiscyt na Mło-
dzieżowe Słowo Roku jest organi-
zowany w Polsce przez Wydaw-

nictwo Naukowe PWN od 2016 r. 
Ma na celu wyłonienie najbardziej 
popularnych wśród młodych ludzi 
słów, określeń lub wyrażeń.  (klm)

Żeby to »brzydkie«  
poszło gdzieś za góry…
Nietypowo, bo niemal pod gołym niebem, w wiacie w Parku im. Adama Sikory w Czeskim 
Cieszynie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” zorganizowało 
spotkanie przedświąteczne dla swoich członków. 

Beata Schönwald

T
o takie zastęp-
cze rozwiąza-
nie, „uszyte” w 
ostatniej chwili. 
Jednak bardzo 
mi zależało, 
żeby się spotkać 

i złożyć sobie świąteczne życze-
nia, skoro w ub. roku z powodu 
pandemii nawet to nie było moż-
liwe – przyznała w rozmowie z 
„Głosem” wiceprezes „Beskidu 
Śląskiego” ds. turystyki, Wanda 
Farnik. Przypomniała, że trady-
cja organizowania wspólnych 
wigilijek zrodziła się najpierw 
w rejonie karwińskim, a potem 
przeniosła się również na grunt 
pozostałych rejonów. – Pierwsze 
takie przedświąteczne spotkania 
z opłatkiem, kolędą, Mikołajem 
i podarunkami odbywały się w 
salce siedziby Kongresu Pola-
ków przy ulicy Komeńskiego w 
Czeskim Cieszynie. Po przepro-
wadzce Kongresu na Grabińską 
zaczęliśmy szukać nowego lokalu 
i przenieśliśmy nasze wigilijki do 
„Dziupli” – powiedziała organi-
zatorka wtorkowego spotkania.

Pomimo nieciekawej sytuacji 
pandemicznej nastrój na spotka-
niu był iście świąteczny. Zapalo-
no świece, można było się czę-
stować pierwszymi wypiekami, 
łamano się opłatkiem, zabrzmia-
ły przedświąteczna poezja oraz 
polskie kolędy. Wszystko to dzia-
ło się w zimowej scenerii cze-
skocieszyńskiego parku. – Pada 
śnieg i jest chłodno, co być może 
zraziło część osób. Z drugiej stro-
ny ludzie cieszą się, że mogą 
się spotkać. Zauważyłam, że są 
wśród nas również starsi człon-
kowie, którzy nie mają już tyle 

sił, żeby wybrać się na wyciecz-
kę w góry, ale tutaj przyszli, bo 
czują się związani z „Beskidem” 
– stwierdziła Wanda Farnik.

Wanda Michalko uczestniczy-
ła w wigilijkach również w mi-
nionych latach, ponieważ – jak 
zaznaczyła – „to już taka trady-
cja, że przed świętami trzeba się 
spotkać i życzyć sobie zdrowia”. 
– A skoro nie można było zorga-
nizować tego wewnątrz, to fajny 
pomysł, żeby zrobić to na świe-
żym powietrzu – przekonywała.

We wtorek Park im. A Sikory był 
więc świadkiem wielu radosnych 
spotkań i składania sobie szcze-
rych świątecznych życzeń. – Życzę 
wszystkim zdrowia, byśmy się mo-

gli spotykać, a to „brzydkie” poszło 
gdzieś tam za góry, daleko. Życzę 
wszystkiego dobrego – zwróciła 
się do obecnych prezes PTTS „Be-
skid Śląski”, Halina Twardzik. 

 Wtorkowa wigilijka była okazją do wielu ciepłych spotkań. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Marta Orszulik z książką Morcinka 
ze zbiorów biblioteki. W tle fragment 
wystawy. Fot. DANUTA CHLUP

●●●

Pomimo nieciekawej sytuacji 
pandemicznej nastrój na spotkaniu był 

iście świąteczny
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Zimowe Cierlicko
W końcu przyszła do nas zima jak się patrzy. Śniegu jest więcej lub mniej – 
w zależności od miejsca. W słoneczną środę z obiektywem odwiedziliśmy 
Cierlicko, a konkretnie okolice zapory. Poniżej prezentujemy ujęcia zimowej 
aury w tym pięknym zakątku naszego regionu.

• Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej www.glos.live. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Po pierwsze,  
prawa człowieka
Petr Fiala jest już premierem, a niebawem zacznie też rządzić. Nowa koalicja zapowiada w zawartej przed 
miesiącem umowie powrót do tradycji Havlovskiej polityki zagranicznej. W jej gabinecie za sprawy zagraniczne 
odpowiadać będzie pirat Jan Lipavský, który w poprzedniej kadencji jako poseł usiłował doprowadzić do 
uchwalenia tak zwanej ustawy Magnitskiego pozwalającej nakładanie sankcji za naruszenia praw człowieka. Jej 
przyjęcie zostało zapisane w umowie koalicyjnej.

Aureliusz M. Pędziwol 

S
zef Obywatelskiej 
Partii Demokratycz-
nej (ODS) Fiala jest 
premierem Czech 
od niedzieli 28 listo-
pada, ale żeby rzą-
dzić, musi poczekać, 

aż prezydent Miloš Zeman mianu-
je jego ministrów. Głowa państwa 
postanowiła jednak porozmawiać 
przedtem z każdym z nich z osob-
na, co ma potrwać do 13 grudnia. 
Jednego z nich chce „zawetować”, 
nie wiadomo jednak, kogo. Panu-
je przekonanie, że to kandydat na 
szefa czeskiej dyplomacji, pirat Jan 
Lipavský.

Przyszły szef rządu nie zamierza 
jednak ulegać żadnym naciskom. 
Ma wsparcie konstytucjonalistów 
twierdzących, że prezydent nie 
ma uprawnień do kwestionowania 
jego decyzji personalnych. Ale szef 
państwa ignoruje te opinie.

Premier Fiala ma nadzieję, że 
urząd obejmie w połowie grudnia. 
Do tego czasu rządzić będzie pre-
mier Babiš, który dymisję złożył 
już 11 listopada. Jednak pozostanie 
na stanowisku aż do przejęcia wła-
dzy przez nową ekipę. 

Absurdystan
Czeska konstytucja nie określa sy-
tuacji, w której kraj mógłby mieć 
dwóch premierów naraz, ale ją 
poniekąd wymusza. Stwierdza bo-
wiem, że prezydent „mianuje pre-
miera i na jego wniosek mianuje 
pozostałych członków Rady Mini-
strów…” (Art. 68) oraz że „powie-
rza rząd, którego dymisję przyjął 
lub który odwołał, wykonywaniem 
jego funkcji aż do mianowania no-
wego rządu” (Art. 62). W rezultacie 
kraj od czasu do czasu znajduje się 
w sytuacji takiej, że ma jednego 
premiera, który jeszcze nie rządzi, 
bo nie ma gabinetu, i drugiego, 
który rządzi nadal, choć już podał 
dymisję, albo stracił zaufanie par-
lamentu. 

Bywało już też dwa w jednym: 
premier stary, już zdymisjonowany 
i nowy, mianowany – w jednej oso-
bie. Nie darmo Czesi od lat nazy-
wają swój kraj Absurdystanem.

Babiš na prezydenta
Wybory z 8 i 9 października do cze-
skiego sejmu, czyli Izby Poselskiej, 
wygrała koalicja Razem (po czesku 
Spolu), którą utworzyły trzy par-
tie prawicy: konserwatywne ODS i 
TOP 09 oraz ludowa KDU-ČSL. Do 
sejmu weszła też koalicja PirSTAN 
– Partii Piratów oraz ruchu Burmi-
strzowie i Niezależni (STAN). 

Jeszcze przed wyborami oba so-
jusze zadeklarowały wolę wspól-
nego rządzenia. Po wyborach sło-
wa dotrzymały, choć Babiš kusił 

Fialę, by stworzyć z nim koalicję. 
Dla odchodzącego premiera był 
to jedyny sposób na utrzymanie 
się przy władzy, bo progu wybor-
czego nie pokonali ani socjalde-
mokraci – jego dotychczasowi 
koalicjanci, ani wspierający go 
komuniści. 

Nie potwierdziły się jednak oba-
wy, że korzystając ze wsparcia Ze-
mana i luk w prawie Babiš mógłby 
rządzić jeszcze nawet dwa lata. 
Niespodziewanie zapowiedział, że 
nominacji na premiera nie przyj-
mie. Powód szybko się wyjaśnił: za 
dwa lata dotychczasowy premier 
chce kandydować na prezydenta. 
Kampanię już zaczął.

Cały świat  
na jednej stronie
Spolu i PirSTAN mają łącznie 108 
z 200 posłów. W miesiąc po wybo-
rach ich przedstawiciele podpisali 
umowę koalicyjną, która zmieściła 
się na 50 stronach znormalizowa-
nego maszynopisu. Unii Europej-
skiej poświęcili niecałą stronę, po-
lityce zagranicznej – dwie trzecie 
strony. 

Ale tych kilka zdań ma wielką 
siłę rażenia. „Będziemy nadal po-
głębiać współpracę z demokra-
tycznymi partnerami w regionie 
Azji i Pacyfiku (takimi jak Tajwan, 
Japonia, Republika Korei i inne)”, 
deklarują sygnatariusze umowy. 
„Dokonamy rewizji stosunków z 
Rosją i Chinami”, dodają. 

– To jest odejście od nastawie-
nia na kraje autorytarne, ku ich 
demokratycznym sąsiadom. Wi-
dzimy to także w wypadku Rosji i 
państw sąsiedztwa wschodniego: 
Ukrainy, Gruzji, Mołdawii – mówi 
Pavel Havlíček, analityk z centrum 
badawczego czeskiego Stowarzy-
szenia Spraw Międzynarodowych 
AMO. 

Zmiana wobec Rosji już się 
zresztą zaczęła, gdy wyszło na jaw 
sprawstwo rosyjskich tajnych służb 
przy eksplozjach w składach amu-
nicji w Vrběticach na Morawach. 
– Stosunki czesko-rosyjskie są dziś 
gorsze niż polsko-rosyjskie – twier-
dzi analityk AMO. W każdym razie 
nie potrafi sobie wyobrazić spo-
tkania szefów czeskiej i rosyjskiej 
dyplomacji, nawet w kuluarach 
ONZ, gdzie doszło do rozmowy mi-
nistrów Zbigniewa Raua i Sergieja 
Ławrowa.

Michal Lebduška z tego same-
go ośrodka badawczego jest prze-
konany, że odwrót od Chin i Rosji 
ku sąsiadującym z nimi demokra-
cjom, którego wyrazem jest wy-
mienienie w umowie Tajwanu, i 
to przed Japonią, ma także aspekt 
wewnętrzny: – To jest także reakcja 
byłej opozycji na Miloša Zemana, 
który promował relacje z Chinami 
– wyjaśnia.

Powrót Havlowskich 
tradycji
– Chciałbym jednak uwypuklić za-
wartą w umowie deklarację, że ko-
alicja chce powrotu do Havlowskiej 
polityki zagranicznej, czyli przede 
wszystkim powrotu do tego, co tu 
było przed Babišem – dodaje Leb-
duška. – Ale jest w tym oczywiście 
też dystansowanie się od tego, co się 
dzieje na Węgrzech czy w Polsce.

– To jest także odwołanie się do 
patosu lat dziewięćdziesiątych, kie-
dy to Václav Havel rozwijał na Zam-
ku Praskim czerwone dywany przed 
białoruską opozycją i utrzymywał 
bardzo silne osobiste kontakty z 
dalajlamą, wskutek czego przed 
Czechami zatrzasnęły się drzwi do 
Chin kontynentalnych – przypo-
mina Havlíček. Przyszli rządzący 
zwracają jednak uwagę na korzyści: 
„Nasza polityka praw człowieka i 
transformacji zdołały zapewnić 
nam miejsce w centrum polityki eu-
ropejskiej”, napisali w umowie. 

Polityka praw człowieka
Václav Havel, który zdobył uznanie 
świata jako dysydent walczący o 
prawa człowieka, nie przestał być 
ich obrońcą jako prezydent. Sym-
bolem tej postawy stała się jego 
przyjaźń na odległość z trzymaną w 
areszcie domowym w Birmie Aung 
San Suu Kyi. W 1991 roku zapropo-
nował komitetowi noblowskiemu 
jej kandydaturę w miejsce swojej i 
Suu Kyi Pokojową Nagrodę Nobla 
wtedy dostała. Dziś być może by 
tego nie zrobił, z powodu roli, jaką 
odegrała podczas ludobójstwa Ro-
hindżów pięć lat temu.

„Kto z tych, którzy stali przy na-
rodzinach Karty 77 (…) pomyślał-
by wtedy, że pewnego dnia będzie 
wspominał swoje usiłowania w Sali 
Hiszpańskiej Zamku Praskiego jako 
obywatel wolnego państwa?”, wi-
tał na obchodach dwudziestolecia 
powstania Karty jej sygnatariuszy. 
„Tak, czasy się zmieniły. (…) Ale 
tylko głupiec mógłby twierdzić, że 
nie trzeba się już troszczyć o prawa 
człowieka, bo nie są one naruszane. 
Nie tylko, że są naruszane – czasami 
bardzo brutalnie – w wielu częściach 
świata, ale naruszane są i w naszym 

kraju. Nie dzieje się to już na szczę-
ście z woli państwa, ale nie umniej-
sza to wagi takich naruszeń…”

Ustawa Magnitskiego
Symbolem powrotu do Havlow-
skich tradycji jest zapowiedź sta-
rań o przyjęcie tak zwanej ustawy 
Magnitskiego, która umożliwi Cze-
chom nakładanie sankcji na inne 
państwa w razie rażących naruszeń 
praw człowieka. Wzorem dla niej 
jest Magnitsky Act uchwalony przez 
Kongres USA w 2012 roku, nazwany 
tak na cześć Sergieja Magnitskiego – 
doradcy podatkowego, który został 
bezpodstawnie oskarżony i areszto-
wany, gdy ujawnił przekręty podat-
kowe w rosyjskim MSW. Zmarł naj-
prawdopodobniej wskutek pobicia, 
siedem dni przed upływem rocz-
nego terminu, po którym musiałby 
zostać zwolniony z aresztu.

– Z wnioskiem o przyjęcie tej 
ustawy wystąpił Jan Lipavský, 
jeszcze jako poseł w poprzedniej 
kadencji – przypomina Lebduška. 
Wtedy jednak nie było na to szans, 
gdyż rząd Babiša mógł istnieć je-
dynie ze wsparciem komunistów. 
Nowy sejm może ją jednak uchwa-
lić. – Tym bardziej, że to jest okręt 
flagowy polityki zagranicznej Partii 
Piratów – wskazuje analityk AMO.

Unia, NATO i Wyszehrad
„Nasza polityka zagraniczna będzie 
oparta na zakotwiczeniu w Unii Eu-
ropejskiej i NATO i na dobrych sto-
sunkach ze wszystkimi sąsiednimi 
krajami. Współpraca w ramach Gru-
py Wyszehradzkiej będzie częścią 
naszych powiązań na wszystkich 
szczeblach”, zapowiadają sygnata-
riusze umowy. Stwierdzenie, które 
kilka lat temu było oczywistością, 
dziś, przynajmniej w jego pierwszej 
części, w Europie Środkowej wcale 
już tak oczywiste nie jest.

– Przebija z tego bardzo silna 
orientacja na Zachód. To jest Unia, 
to NATO, to nacisk na politykę 
opartą na wartościach – uważa 
Havlíček. Koalicja dystansuje się w 
ten sposób jego zdaniem od coraz 
bardziej eurosceptycznego Andreja 
Babiša, uwikłanego w konflikt inte-
resów swoich firm, w konflikt z Ko-

misją Europejską i z OLAF-em, czy-
li Europejskim Urzędem do spraw 
Zwalczania Nadużyć Finansowych.

A sąsiedzi? Bezpośrednich Cze-
chy mają czterech. Za sąsiada 
wciąż też często są uważane Węgry, 
które sąsiadowały z Czechosłowa-
cją. Poza tym należą do Grupy Wy-
szehradzkiej.

Emocjonalnie najbliższa jest 
oczywiście Słowacja, która przez 
większą część XX wieku była czę-
ścią wspólnego państwa. A do tego 
w Bratysławie rządzi ekipa ideolo-
gicznie bliższa koalicji szykującej 
się do przejęcia władzy w Pradze, 
niż w Warszawie czy Budapeszcie. 
– Ale trzeba pamiętać, że zwłasz-
cza w ODS, choć nie tylko, są ludzie 
bliscy Orbánowi – podkreśla Mi-
chal Lebduška. – Teraz trochę się 
wycofali, bo Viktor Orbán wsparł 
w kampanii wyborczej Andreja Ba-
biša. Ale znów mogą odzyskać wi-
gor – ostrzega analityk AMO.

Z Polską Czechy miały dobre sto-
sunki, dopóki nie pojawił się spór o 
kopalnię węgla brunatnego w Tu-
rowie, który je popsuł. Jak będzie 
teraz? – Myślę, że otwiera się spo-
sobność, by ten konflikt przełamać 
– odpowiada Havlíček. 

Z Niemcami  
na Bałkany i Wschód
Z pozostałymi dwoma sąsiadami 
Czesi jakby nie mieli ostatnio żad-
nych problemów. Tematy dawnych 
sporów z Austrią – elektrownia ją-
drowa Temelin i dekrety Beneša – 
ucichły, nowe się nie pojawiły.

„Wzajemne stosunki są tak dobre, 
że aż nudne, bez smaku, zapachu – 
i treści, która mogłaby być impul-
sem dla obywateli i polityków obu 
państw”, tak zaś o relacjach Pragi z 
Berlinem pisał już latem na łamach 
dziennika „Hospodářské noviny” 
jego analityk Martin Ehl. To zasłu-
ga czesko-niemieckiej deklaracji 
sprzed ćwierćwiecza, „która wpraw-
dzie w sensie prawnym i finanso-
wym postawiła kropkę za historią, 
ale właściwie też ujęła w ramy tejże 
historii i uwięziła polityczną debatę 
czesko-niemiecką”. Dziś, gdy zarów-
no w Berlinie, jak i w Pradze formują 
się nowe gabinety rządowe, Ehl wi-
dzi szansę na poszukiwanie nowych 
wspólnych tematów, ukierunkowa-
nych tym razem na przyszłość. Róż-
nią się one wprawdzie ideologicz-
nie, ale akurat przyszli ministrowie 
spraw zagranicznych, Annalena 
Baerbock i Jan Lipavský, należą do 
tej samej europejskiej rodziny poli-
tycznej, wskazuje analityk.

Także Pavel Havlíček widzi w 
tym zbiegu okoliczności znako-
mitą okazję. – Ja osobiście wy-
obrażam sobie znacznie bliższą 
współpracę w krajach Bałkanów 
Zachodnich i Europy Wschodniej. 
Myślę, że można to osiągnąć. 

• Prezydent RC Miloš Zeman na listopadowym spotkaniu z premierem Petrem 
Fialą. Fot. Twitter rzecznika prasowego kancelarii prezydenta
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Tomasz Wolff

Austria jest pierwszym krajem w za-
chodniej Europie, który tej jesieni wpro-
wadził całkowity lockdown. Jesteście 
zamknięci od poniedziałku 22 listopada. 
Jak to wygląda w praktyce?
– Wszystkie restauracje oraz sklepy, 
poza spożywczymi, zostały zamknięte. 
W miejscach, gdzie można kupić żyw-
ność, trzeba zakładać maseczki FFP2. 
Są zresztą wymagane od dłuższego cza-
su. Ja sama mieszkam na wsi, 20 kilo-
metrów od Linzu, dlatego na co dzień 
aż tak bardzo tego kolejnego lockdow-
nu nie odczuwam. Podczas spacerów 
spotykam wiele osób, dlatego staramy 
się utrzymywać odpowiedni dystans. 
Sytuacja zmienia się jednak diametral-
nie, kiedy wjeżdża się do większego 
miasta, na przykład Linzu, w którym 
pracuję, o Wiedniu nie wspominając. W 
stolicy Austrii w ogóle obowiązują inne 
przepisy z racji tego, że jest to licząca 
ponad dwa miliony mieszkańców me-
tropolia i możliwość zarażenia się jest 
bardzo duża. 

Czyli po raz kolejny, niezależnie od kraju, 
sprawdza się, że zamieszkanie na wsi 
jest w przypadku pandemii atutem...
– Jak dla mnie, tak. Było tak już zresztą 
podczas pierwszego zamknięcia, kie-
dy nastąpiła rejonizacja i poruszanie 
się było znacznie utrudnione. Czym 
innym jest wyjście na spacer po małej 
miejscowości, a czym innym wędrowa-
nie po Wiedniu. Inna sprawa, że w mo-
jej wiosce cześć ludzi chodzi w masecz-
kach na świeżym powietrzu, chociaż 
nie jest to nakazane, a inni starają się 
– jak już powiedziałam – zachowywać 
dystans społeczny. 

Mówi się, że mieszkańcy Austrii, Nie-
miec czy Szwajcarii są bardziej zdyscypli-
nowani, żeby nie powiedzieć potocznie 
„karni”, i jak coś im się z góry narzuca, 
to się do tego bezproblemowo stosują, 
nawet jeżeli się z tym nie zgadzają. Wi-
działem jednak w ostatni weekend zdję-
cia i wideo z demonstracji w Wiedniu, 
na której nawet powiewała polska flaga. 
Czy ruchy antyszczepionkowe, antysys-
temowe też są silne w Austrii?
– Teraz się pojawiły i jest to coś nowe-
go dla Austrii. Rzeczywiście Austria czy 
Niemcy są dosyć zdyscyplinowane i jak 
rząd coś nakaże, tak się robi. Właśnie 
trwają dyskusje na najwyższym szcze-
blu na temat wprowadzenia obowiąz-
kowych szczepień od lutego, co poskut-
kowało bardzo dużą liczbą protestów.

POLKA MIESZKAJĄCA W AUSTRII OPOWIADA, JAK WYGLĄDA KOLEJNY LOCKDOWN NAD DUNAJEM

Czasem można zwątpić...
W samym tylko Wiedniu w okresie Adwentu odbywa się 20 jarmarków bożonarodzeniowych. Oczywiście pod 
warunkiem, że nie ma pandemii koronawirusa... O aktualnej sytuacji pandemicznej w Austrii rozmawiamy z Dorotą 
Aleksandrą Trepczyk, Polką mieszkającą w okolicach Linzu, dziennikarką, koordynatorką programu w Wolnym Radiu 
Austrii Górnej (Radio FRO).

Byłem przekonany, że to już zostało 
uchwalone. Polskie media kilka dni temu 
informowały, że Austria jako pierwsza w 
Europie wprowadzi obowiązkowe szcze-
pienia dla całego społeczeństwa...
– Mam inną wiedzę – rządzący wciąż 
nie podjęli ostatecznej decyzji, choć 
wszystko wskazuje na to, że rzeczywi-
ście tak się stanie.

Argumenty zwolenników szczepień są 
powszechnie znane – zatrzymanie pan-
demii, ochrona siebie, bliskich, sąsiadów, 
osób bardziej narażonych na ciężki prze-
bieg. Jakimi argumentami szafują osoby, 
którym nie jest po drodze do punktów 
szczepień? 
– Mówią otwarcie, że jeżeli taki obo-
wiązek wejdzie w życie, to będzie to 
naruszenie praw człowieka, które są 
zagwarantowane w konstytucji. Trak-
tują to jako naruszenie ciała, co stanowi 
przestępstwo. Wysuwają też argument, 
że szczepionki na COVID-19 nie do 
końca są sprawdzone. Mówią, że może 
dają nam ochronę na jakiś czas, ale nie 
wiadomo, co będzie się działo z nami 

za kilka lat. Przypominają szczepienia 
na świńską grypę (w latach 2009-2010 
mieliśmy do czynienia z pandemią – 
przyp. T.W.). Spora grupa osób – ich 
zdaniem – po przyjęciu wakcyny z cza-
sem wykazywała objawy ogromnego 
zmęczenia, z czym wcześniej nikt się 
nie borykał. 
Podczas tego najnowszego lockdownu 
społeczeństwo bardzo się podzieliło 
– zwolennicy i przeciwnicy szczepień 
toczą zażarte dyskusje. Nie ma mowy o 
dojściu do jakiegokolwiek konsensusu, 
kiedy obie strony są do siebie tak wro-
go nastawione. Zaszczepieni oskarżają 
niezaszczepionych, że trzymane są łóż-
ka dla przyszłych chorych na COVID-19, 
przez co nie odbywają się zaplanowane 
operacje, na przykład onkologiczne. 
Zwolennicy szczepień mówią, że pan-
demia rozwija się przez niezaszczepio-
nych, ci z kolei oskarżają osoby, które 
przyjęły kolejne dawki wakcyny, że są i 
tak nosicielami wirusa i dlatego się on 
rozprzestrzenia. Wydaje mi się, że do-
piero teraz ten podział nabrał takiego 
wymiaru. Inna sprawa, że mieszkając 
na wsi wcześniej mogłam nie zauważyć 
tego zjawiska. 
Ja sama jestem zaszczepiona, ale kiedy 
się słucha takiej wymiany argumentów, 
to naprawdę można zwątpić. 

Grudzień to tradycyjnie czas jarmarków 
bożonarodzeniowych. W tym roku jed-
nak się nie odbywają. Jest smutno na 
ulicach?

– Bardzo smutno. Grudzień to był zawsze 
radosny czas – wyjście z koleżankami i 
kolegami z pracy, z rodziną na świątecz-
ne jarmarki. To właśnie na nich koncen-
trowało się codzienne życie, przez cały 
praktycznie Adwent. To zresztą stało się 
powodem ich zamknięcia, bo w jednym 
miejscu gromadziło się zbyt wiele osób. 
Jeżeli dodamy do tego, że została za-
mknięta kultura – nie można iść do kina 
czy teatru, a także restauracje, to mamy 
pełny obraz. Jednak opustoszały chod-
niki, ale już nie ulice. Wydaje się, że jest 
większy ruch samochodowy, bo ludzie 
w obawie przed zakażaniem starają się 
unikać publicznej komunikacji. 

Jak ostatnie zamknięcie i trwająca od 
blisko dwóch lat pandemia koronawirusa 
wpłynęła na aktywność Polaków, któ-
rych mieszka i pracuje w Austrii całkiem 
spora grupa?
– Ostatnio byłam mniej aktywna, bo 
działalność społeczna została nieste-
ty ograniczona do niezbędnego mini-
mum. To, co dało się zrobić, organiza-
cje polonijne wykonały – na przykład 
zorganizowano imprezy w okresie mię-
dzy kolejnymi lockdownami. General-
nie jednak tych wydarzeń było bardzo 
mało. Utrzymuję kontakt z wieloma 
Polakami, którzy jeżdżą na weekend do 
Polski. Mówią o dwóch światach – wy-
jeżdżają z kraju, który jest praktycznie 
zamknięty w miejsce, gdzie ogranicze-
nia są minimalne. Mogą swobodnie po-
dróżować między Austrią i Polską.  

•••
Podczas tego najnowszego lockdownu 

społeczeństwo bardzo się podzieliło – 
zwolennicy i przeciwnicy szczepień toczą 
zażarte dyskusje. Nie ma mowy o dojściu 

do jakiegokolwiek konsensusu, kiedy obie 
strony są do siebie tak wrogo nastawione

Spadek zakażeń
Po wprowadzeniu w całej Austrii lockdownu liczba dziennych 
infekcji spadła mniej więcej o połowę, z poziomu 11-15 tysięcy 
przypadków, do czterech, pięciu tysięcy. Według danych z po-
czątku tego tygodnia, w liczącej blisko 9 mln mieszkańców Austrii, 
na COVID-19 zachorowało 1,2 mln, a blisko 13 tysięcy przegrało 
walkę o życie.

● Dorota Trepczyk 
jest dziennikarką 
radiową, pracuje w 
Wolnym Radiu Au-
strii Górnej. Fot. ARC

W najnowszym Pop Arcie 
mam dla was propozycję 
konkretnego prezentu pod 
choinkę. Jest nim nowy 
album Stinga, który na całe 
szczęście wrócił do swojego 
sprawdzonego grania. 
Melduje się też rubryka 
„Polskie grzybobranie”. 
Zapraszam.

RECENZJE

STING –  
The Bridge

Żyjemy ostatnio w tak dziwnych cza-
sach, że nawet nowy album studyjny 
Stinga przechodzi praktycznie bez 
echa. Precyzując – bez wielkiej kam-
panii reklamowej, tylko z jaskółkami w 
postaci dwóch singli „Rushing Water” 
i „If It’s Love”. I to wszystko. Gordon 
Sumner najwidoczniej już nie jest tak 
„seksy”, jak w czasach swojej najwięk-
szej świetności artystycznej. Nic bar-
dziej błędnego. 

Album „The Bridge” Sting sprezento-
wał sobie na 70. urodziny, nagrywając 
całość w swoim domowym studio w 
czasie lockdownu. Nacisk na słowo „loc-
kdown”, którego znaczenie jeszcze dwa 
lata temu trzeba było sprawdzać w słow-
niku, nie jest w tej recenzji przypadkowy. 
Tematycznie płyta skupia się właśnie na 
obrazach przemijania, poszukiwania 
więzi międzyludzkich, pojednania w 
czasach pandemii. To, co Sting pięknie 
uchwycił na moich ulubionych albu-
mach „The Soul Cages” (1991) i „Mer-
cury Falling” (1996), na „The Bridge” 
przystosował do potrzeb współczesnego 
znerwicowanego odbiorcy. To pierwszy 
od wielu lat album Stinga utrzymany w 
stylistyce pop-rocka. Owszem, również 
na „The Bridge” znajdziemy odniesienia 
do folkloru celtyckiego, najmocniej za-
znaczone w tematach „The Hills on the 
Border” i „Captain Bateman”, ale zostały 
poskromione w radiowych ryzach. Nie 
zanudzają, jak w przypadku płyty „If on 
a Winter’s Night...” (2009), gdzie Sting 
zagalopował się do tego stopnia, że na-
wet najwierniejsi fani z trudem wytrzy-
mali do końca. 

Artysta ponownie otoczył się za-
ufanymi przyjaciółmi z boiska. Na 
gitarze towarzyszy mistrzowi wierny 
Dominic Miller, na saksofonie Bran-
ford Marsalis. Nie może być zresztą 
inaczej, bez tej dwójki zacnych muzy-
ków płyty Stinga pozbawione byłyby 
magii. Przynajmniej dla mnie kojąca 
gitara Millera od zawsze kojarzy się ze 
Stingiem, bo solowe albumy tego bry-
tyjskiego gitarzysty jakoś nigdy mnie 
do siebie nie przekonały. Na nowym 
albumie Miller nie wiosłuje tak rocko-
wo, jak na „Mercury Falling”, ani nie 
próbuje przekraczać granic stylistycz-
nych, jak na „Brand New Day” (1999), 
trzymając się stricte zadań wyznaczo-
nych przez Stinga na odległość. Tak, 
termin „sesja on-line” złagodziła sama 
pandemia. Mając do dyspozycji takie 
możliwości techniczne, jakimi może 
się pochwalić Sting w swoim okaza-
łym studio nagrań, most z dziesięciu 

piosenek można było zgrabnie skon-
struować bez obaw, że całość runie jak 
domek z kart. 

Na początek układanki otrzymuje-
my rockowy kawałek „Rushing Water”, 
chyba najlepsze otwarcie w dyskografii 
tego artysty od czasów „The Hounds of 
Winter” z wciąż przypominanej przeze 
mnie w tej recenzji płyty „Mercury Fal-
ling”. Drugi w kolejności „If It’s Love” 
jest zarazem najbardziej popowym sin-
glem w jego karierze. W refrenie pomy-
liłem zaś Stinga z… Michaelem Bublé, 
kanadyjskim piosenkarzem, a to już 
poważna sprawa. Znacznie więcej eks-
presji znajdziemy w utworze „The Book 
of Numbers”, w którym zwłaszcza gita-
rowa ściana w drugiej części fajnie po-
budza nastroje. „Loving You” to mister-
ny trip-hop, taki z czasów „Brand New 
Day”. Transowa główna linia melodycz-
na szybko staje się nawykowa i czy tego 
chciałem, czy też nie – nucę ją od kilku 

dni na okrągło. Doczekamy się też kla-
sycznej solówki Marsalisa, a dokładnie 
w ukrytym pod numerem piątym tema-
cie „Harmony Road”. To zarazem typo-
wa dla Stinga lekko przynudzająca bal-
lada, przechodząca w kolejną piosenkę 
o miłości – „For Her Love”. Otwiera ją 
akustyczna gitara Millera. Od „brzdą-
kania” luźno kojarzącego się z „Fragile”, 
najsłynniejszym utworem Stinga w ka-
rierze, piosenka przekształca się w czy-
stą miłosną poezję. I, co najważniejsze, 
świetnie jej się słucha. 

Jazzowym nastrojem przesiąknięty 
„The Bells of St. Thomas” powoli zbliża 
nas do końca płyty. Do pięknej klamry 
w postaci tytułowego „The Bridge” – 
pomostu pomiędzy jednym a drugim 
miejscem, pomiędzy jednym stanem 
umysłu a innym, pomiędzy życiem a 
śmiercią, między pandemiami i epoka-
mi. Bo nie ma przeszkód, których nie 
dałoby się pokonać.  

CHCIAŁA DOBRZE, A WYSZŁO 
FATALNIE. Już dawno nie było 
tak szeroko komentowanej impre-
zy w TVP, jak ostatni koncert za-
tytułowany „#Murem za polskim 
mundurem”. Zaproszeni artyści, 
czytaj – ci, którzy skorzystali z za-
proszenia, bo wielu z przerażenia 
nie dotarło na miejsce – zaśpie-
wali dla żołnierzy strzegących 
wschodniej granicy. W gronie 
osób, które dotarły na miejsce 
koncertu, do bazy Lotnictwa Tak-

tycznego w Mińsku Mazowiec-
kim, znalazła się niemniej Edyta 
Górniak. I o dziwo nie zaśpiewała 
swojej jazzowo-soulowej wersji 
„Mazurka Dąbrowskiego”, ale pio-
senkę „Czerwone maki”. Niestety 
również z tym znanym utworem 
nie trafiła do serc słuchaczy. „Wy-
konanie tej piosenki przez Edytę 
Górniak jest obrazą dla wszyst-
kich poległych pod Monte Cassi-
no” – napisał jeden z internautów. 
Mocne. I trochę mi żal pani Edyty. 

DISCO POLO ZAMIAST SKO-
KÓW. Wiele wskazuje na to, że 
pod względem pretensjonalności 
wspomniany wyżej koncert pobije 
na głowę inna impreza w ramów-
ce TVP. Jak czytamy w oficjalnym 
zwiastunie świątecznego progra-
mu TVP, w drugim dniu Świąt Bo-
żego Narodzenia doczekamy się w 
programie II… dużego koncertu 
gwiazdy disco polo, zespołu Bay-
er Full. Występ zostanie wyemi-
towany z okazji 40-lecia zespołu. 
Koncert, a dokładnie benefis od-
był się 19 października w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. – Mi-
liony Polaków kochają disco polo, 
miliony Polaków się przy nim 
bawią. Stwierdziłem, że jako pre-
zes telewizji publicznej nie mogę 
pozwolić na to, żeby ten proceder 
takiego stygmatyzowania i pogar-
dzania ludźmi, milionami widzów 
telewizji publicznej trwał – mó-
wił w 2019 roku Jacek Kurski dla 
„Super Expressu”. Ciekawe słowa 
zwłaszcza w kontekście utraco-
nych praw do transmisji Pucharu 

Świata w skokach narciarskich. 
Miliony Polaków kochają skoki, a 
tymczasem od tego sezonu Kamil 
Stoch i spółka brykają z ekranu 
TVN. I w dodatku nieudolnie. 

GORĄCZKA W STREFIE SPAD-
KOWEJ. Serialowy tasiemiec pod 
nazwą „Ptaki ciernistej Trójki” 
nie traci swoich walorów arty-
stycznych nawet w okresie przed-
świątecznym. Oto mamy bowiem 
potwierdzoną kolejną zmianę na 
stanowisku szefa radiowej Trójki, 
dawnej chluby Polskiego Radia. 
Nowym dyrektorem Trójki został 
Marcin Wąsiewicz, zastępując na 
tym stanowisku Pawła Kwieciń-
skiego, który pełnił obowiązki od 
marca. Wąsiewicz jest już czwar-
tym szefem Programu 3 od zeszło-
rocznej afery związanej z feralną 
piosenką Kazika. Rotacje w Trójce 
przypominają zmiany w klubie pił-
karskim, który w strefie spadkowej 
desperacko szuka wyjścia z impa-
su. A tymczasem recepta jest pro-
sta: trzeba lepiej grać. 

● Sting jako siedem-
dziesięciolatek wziął 
się z gracją za budo-
wanie mostów. 

● Edyta Górniak znów nie 
trafiła z repertuarem. 
Zdjęcia: mat. prasowe
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»Grudniowe Ogniwo«

Skończył się listopad i do świąt Bo-
żego Narodzenia zostały już tyl-
ko dwa tygodnie. Na dworze coraz 
zimniej, dlatego chyba każdy z nas 

najchętniej zawinąłby się w kokon z  koca i 
został w domu. Pojawia się pierwszy śnieg, 
a my z utęsknieniem czekamy na prezenty, 
na pierwszą gwiazdkę i na kolejne już Boże 
Narodzenie. Zresztą któż z nas nie marzy o 
rodzinnych, radosnych świętach. Jednak 
nastroju świątecznego nie kupimy sobie i 
swoim bliskim na żadnej promocji. Świetl-
ne iluminacje, nawet najpiękniejsza choin-
ka, wymarzone prezenty to tylko dekoracja. 
Nastrój rodzinnego ciepła, spokoju musimy 
stworzyć sobie sami… I niech ten szczególny 
nastrój świąt pozostanie w nas jak najdłużej!

Bohaterką najnowszego numeru „Ogni-
wa” jest Sara Folwarczna, uczennica klasy 
7. czeskocieszyńskiej szkoły podstawowej. 
Lubi sport, zwłaszcza narciarstwo alpejskie, 
w którym wraz z bratem Pawłem osiąga suk-
cesy. Uprawia również lekkoatletykę. Uwiel-
bia też pływać na SUPie czy grać w tenisa. 
W wolnym czasie lubi bawić się z suczką 
Wendy oraz oglądać filmy. Do jej ulubionych 
przedmiotów należą języki obce, geografia i 

oczywiście WF. A sukcesy, o których warto 
wspomnieć? Zwycięstwa w Zjeździe Gwiaź-
dzistym, liczne miejsca na podium w Pucha-
rze Moraw i Śląska oraz międzynarodowych 
zawodach na Słowacji. 

A o czym jeszcze możecie przeczytać w 
„Ogniwie”? Nie zabrakło rubryki „Poznaj 
Polskę” (informacje o uroczych zakątkach 
Polski, które warto zobaczyć). Warto przyj-
rzeć się również rubrykom „Kalendarium” 
(ważne daty w historii) oraz „Nietypowe ka-
lendarium” (ciekawe dni i święta). Dla miło-
śników książek przygotowano „Czytam, bo 
lubię”, a więc informacje o ciekawych książ-
kach, które warto przeczytać. W tym nume-
rze przygotowano także ciekawy artykuł „Co 
kraj to obyczaj, czyli o Bożym Narodzeniu 
na świecie”. Dla fanów techniki i kompute-
rów jest rubryka „IT News”, czyli nowości i 
ciekawostki ze świata Internetu. Są również 
„Grafonotki” oraz „Fotoprzygody”.

U progu świąt Bożego Narodzenia i 
nowego roku 2022 życzę wam, drodzy 
czytelnicy, wszystkiego najlepszego! 

 Jan Kubiczek

Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /8/

Bez reniferów, ale swój! Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /193/

Felieton dla Kasandry

Lubię, szczególnie późną jesie-
nią i w długie zimowe wieczory, 
wracać do dawno temu przeczy-
tanych książek. I tak padło na 

arcydzieło Michaiła Bułhakowa „Mistrz i 
Małgorzata”.

I
Sięgnąłem i do powieści, i do opubliko-
wanego stosunkowo niedawno „Dzienni-
ka Mistrza i Małgorzaty”, opasłego tomu 
zawierającego listy Michaiła Bułhakowa, 
a także dziennikowe zapisy – Michaiła i 
jego żony, Jeleny. Co do powieści Bułha-
kowa, zawsze warto do niej wracać, nie 
tylko po to, by ją sobie przypomnieć, 
także dlatego, że skrywa ona wątki jesz-
cze nie dość oświetlone przez uczonych 
literaturoznawców. Ot, choćby całkiem 
niedawno moja przyjaciółka, dr Monika 
Gnieciak napisała o dziele Bułhakowa 
świetny szkic wychodząc od banalnej na 
pierwszy rzut oka konstatacji jednego z 
bohaterów powieści, niejakiego Wolan-
da – „Ludzie jak ludzie… W zasadzie są, 
jacy byli, tylko problem mieszkaniowy 
ma na nich zgubny wpływ…”. Repetycje 
z Bułhakowa zalecam, a jeśli jeszcze kto 
nie czytał, to do lektury zachęcam tym 
bardziej. Ale dzisiaj chciałbym zastano-
wić się chwilę nad pewną niezwykłą ce-
chą Bułhakowa, która genialnego pisarza 
stawia w rzędzie wybitnych wizjonerów 
społecznych. Otóż jak pisze we wstępie 
do „Dziennika Mistrza i Małgorzaty” 
Wiktor Łosiew, dostrzegał Bułhakow 
„istotę wydarzeń i przewidywał najbliż-
szą przyszłość. Tyle tylko że te niezwykłe 
cechy nie były dlań źródłem radości, lecz 
smutku i cierpienia”. No właśnie, dzisiaj 
– kiedy tylu różnej maści postępowców 
nawołuje do rewolucji – warto pochylić 
się nad uwagami Bułhakowa o pierw-
szym okresie rewolucyjnych wstrząsów 
w Rosji; myślę o rewolucji lutowej 1917.

II
Otóż prawie cała inteligencja uznała re-
wolucję lutową – obalenie caratu, rząd 
Kiereńskiego, za drogę do spełnienia 
swoich marzeń. Jeden z takich inteligen-
tów, niejaki Korolonko, pisał w marcu 
1917: „W ciągu ostatnich dni sytuacja po-
lityczna Rosji zmieniła się jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różyczki, prawie bez 
przelewu krwi… Na rosyjskiej ziemi za-
jaśniała wreszcie burzliwa i mglista, ale 
miejmy nadzieję, niegasnąca jutrzenka 
wolności…”. Nadchodząca „jutrzenka 
wolności”… Skąd my to znamy i skąd my 
znamy takich naiwnych entuzjastów… 
Ten sam okres historii Rosji Bułhakow 
postrzegał, jako szaleństwo, które pchnę-
ło ten kraj na straszliwą drogę – pisał: 
„Wychyliliśmy za karę kielich goryczy 
i będziemy musieli wypić go do dna”. 
Nie umiem się tu oprzeć pokusie, by nie 
przytoczyć bardzo podobnych prognoz 
autorstwa Edmunda Burke’a z jego pam-
fletu zatytułowanego „Rozważania o re-
wolucji we Francji”. Burke opisuje w nim 
sam początek rewolucji francuskiej, cza-
sy, kiedy cała oświecona, a jakże, jak naj-
bardziej oświecona Europa przyglądała 
się z zachwytem prawdziwemu karnawa-
łowi wolności, jakim wydawać się mógł 
początek rewolucji francuskiej. A Burke 
już wtedy pisał: „Będzie krew. Brak zdro-
wego rozsądku sprawi, że krew popły-
nie”. Niedługo potem zbiorowe masakry, 
masowe egzekucje i gilotyna wprawiona 
w ruch przez rewolucyjny trybunał po-
kazały, że formułowana w okresie nie-

opanowanego postępowego entuzjazmu 
i wielbiącej społeczny postęp propagan-
dy diagnoza Burke’a nie była bynajmniej 
wyrazem histerycznej przesady. Tyle o 
rewolucji w prognozach Michaiła Bułha-
kowa, który stworzony przez komuni-
stów „nowy wspaniały świat” Stalina i 
innych chorążych postępu okupił przed-
wczesną śmiercią.

III
Wróćmy do jego dzieła – jak wszystkim 
fanom „Mistrza i Małgorzaty” wiadomo, 
rozpoczyna się ono od sporu dwóch lite-
ratów – przedmiotem sporu jest boskość 
Jezusa, a nawet to, czy Jezus istniał na-
prawdę. O tym, że Jezus był postacią hi-
storyczną – próbuje dwóch wykłócających 
się o to radzieckich ludzi pióra przekonać 
sam diabeł. Nie do końca z sukcesem. 
Co do rozważania pytania, czy Jezus jest 
Bogiem, to odsyłam do książki Pawła Li-
sickiego pod takim właśnie tytułem: „Czy 
Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrze-
ścijaństwa”. Lisicki nie rozważa problemu 
teologicznego – opisuje, jak rodziła się 
wiara w boskość Chrystusa: za Jego życia, 
przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. 
Sposób pisania Lisickiego nie przekonał-
by na pewno radzieckich literatów z cza-
sów Bułhakowa, ale nie tylko ich – pew-
nie i dzisiejszych piewców postępu nie 
zainteresowałby specjalnie. Oni wszak, 
po pierwsze, wiedzą wszystko. Po drugie 
zaś – wolą zajmować się czymś realnym, a 
realne jest dla nich to, w co akurat wierzą. 
Wierzą tak mocno, w sposób tak bardzo 
odporny na wątpliwości – jak kiedyś wie-
rzyli w naukowy socjalizm.

IV
W końcowych rozdziałach powieści Mi-
chaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” 
Woland (powieściowe wcielenie Szatana) 
spotyka Mateusza Lewitę. „Mówimy – jak 
zawsze, różnymi językami – przekonuje 
Woland – Ale rzeczy, o których mówimy, 
nie ulegają od tego zmianie, prawda?”. 
No cóż... Sprawa nie jest taka prosta. 
Dawno temu Karol Marks (w XI tezie o 
Feuerbachu) przekonywał, że warto nie 
tyle interpretować świat, co po prostu 
trzeba go zmienić. Leszek Kołakowski w 
głośnym eseju „Odwet sacrum na kultu-
rze świeckiej” pisał: „Mamy często wra-
żenie, jakby wszystkie znaki i wszystkie 
słowa, które budowały naszą podsta-
wową siatkę pojęciową (…) waliły się na 
naszych oczach; jakby wszystkie bariery 
między opozycyjnie uzupełniającymi się 
pojęciami zacierały się z dnia na dzień. 
Nie ma już jasnego odróżnienia, w życiu 
politycznym, między wojną a pokojem, 
między suwerennością i niewolą; ani 
bezspornej granicy między katem a ofia-
rą, między kobietą a mężczyzną, między 
pokoleniami, między zbrodnią a boha-
terstwem, między prawem a gwałtem, 
między zwycięstwem a porażką, między 
lewicą a prawicą, między rozumem a 
obłędem (…) między sztuką a błazeń-
stwem, między wiedzą a ignorancją”. 
Dalej pisze Kołakowski – w tekście napi-
sanym w roku 1973 – o podejmowanych 
już wówczas usiłowaniach, by „zatrzeć 
różnicę między kobietą i mężczyzną, co 
tzw. ruch wyzwolenia kobiet, jak mody 
młodzieżowe co krok objawiają”. 

Tak diagnozował zmieniającą się, także 
przez zmianę słownictwa, rzeczywistość 
profesor Kołakowski, który opublikował 
swój szkic przed ponad czterdziestu laty.
 

● Okładka grudniowego wydania „Ogniwa”. Fot. ARC

Jak obyczaj stary każe,
według naszych ojców wiary,
z dniem Bożego Narodzenia
pragnę złożyć Wam życzenia:
Niechaj gwiazdka betlejemska,
co zaświeci nam o zmroku,
zaprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.

T
rudno wskazać 
drugiego świę-
tego, który od-
najduje się w 
popkulturze na 
równi z pewnym 
starożytnym bi-

skupem z Azji Mniejszej. Najlepiej 
chyba świadczy o tym fakt, że każ-
dy czytający doskonale wie już, o 
kogo mi chodzi, choć podobna cha-
rakterystyka pasuje do dziesiątków 
wielkich postaci z historii Kościo-
ła... Według najstarszych zabytków 
hagiograficznych, święty Mikołaj 
miał żyć i działać w licyjskiej Mirze 
na przełomie III i IV wieku. Pew-
nie zupełnie nie spodziewał się, 
że z biegiem czasu zostanie patro-
nem kilku państw, za swego uznają 
go na równi gorzelnicy, piekarze, 
jak i marynarze, zaś ponad półtora 
tysiąca lat po śmierci zrzucą z nie-
go strój pontyfikalny, posadzą na 
saniach i jako posiwiały jegomość 
w czerwonym, podszytym futrem 
kubraku reklamować będzie napój 
gazowany. Na  Śląsku Cieszyńskim 
jest jednak miejsce, gdzie o Miko-
łaju-biskupie wciąż się pamięta. 
Ba, przebywa tam od setek lat i rok-
rocznie odwiedzają go setki gości! 
Chodzi, rzecz jasna, o Pierściec.

•••
O odwiecznej popularności kultu 
starożytnego pontyfika na Śląsku 
Cieszyńskim najdobitniej świadczy 
chyba fakt, że najstarszy zabytek 
sakralny w regionie nosi jego we-
zwanie. Sanktuarium św. Mikoła-

ja w Pierśćcu jest od piastowskiej 
rotundy znacznie młodsze, choć 
prowadząca do jego powstania tra-
dycja również sięga wieków śred-
nich. Jej nośnikiem nie jest sam 
kościół – ten konsekrował biskup 
Franciszek Śniegoń (notabene, cie-
szyniak) dopiero w  1889 roku. Za-
stąpił drewniany, który przez po-
nad sto lat stanowił centrum życia 
religijnego parafii katolickiej. Choć 
świątynie się zmieniały, w centrum 
każdej kolejnej stawała – ta sama, 
co i dziś – figura św. Mikołaja.

Nie sposób orzec, gdzie, kiedy i 
z czyjej ręki powstała. Wiemy jedy-
nie, że jakiś otoczony kultem wi-
zerunek tegoż świętego znajdował 
się w lokalnej kaplicy jeszcze przed 
1545 rokiem, gdy na Śląsku Cie-
szyńskim rozgościł się luteranizm. 
Być może znaną nam dziś rzeźbę 
możemy z nim identyfikować, jeśli 
nie, musiała się pojawić w Pierśćcu 
niedługo później, stając się boha-
terem tragicznych wydarzeń 1616 
roku. We wsi rozgorzał wówczas po-
żar, który strawił połowę domostw. 
Choć spłonęła także kaplica, drew-
niana figura ocalała, w czym dopa-
trywano się Boskiej ingerencji.

•••
Wraz z wieścią o cudzie, rósł kult 
świętego, co z oczywistych wzglę-
dów nie spotykało się z aprobatą 
protestanckiej ludności. Pierściec-
cy ewangelicy usiłowali przeszko-
dzić w jego rozwoju, wywożąc rzeź-
bę trzykrotnie. Świętemu tak się 
jednak Pierściec spodobał, że za 

każdym razem miał do niego wra-
cać w  niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. Protestanci w  końcu ulegli 
i – co stanowi ewenement w dzie-
jach odrzucającego kult świętych 
luteranizmu – postanowili wysta-
wić św. Mikołajowi kaplicę. Tak też 
się stało, zaś ufundowana przez 
protestantów świątynia pozostała 
pod ich jurysdykcją do początku 
XVIII wieku.

Sława cudownej figury ściągała 
do Pierśćca pielgrzymów szuka-
jących posłuchu u  obiecujące-
go orędownika. Wśród pątników 
znalazło się wielu chorych, którzy 
w podzięce za wyproszone łaski 
pozostawiali wota. Jeden z miej-
scowych leśniczych końcem XIX 
wieku podarował jako wotum szaty 
biskupie, w jakie zaczęto ubierać 
drewnianą rzeźbę. Fakt ten wyko-
rzystali pielgrzymi, przekonani, że 
materiał ma cudowną moc lecze-
nia chorób i  wycinali sobie kawa-
łek po kawałku. Po pewnym cza-
sie św. Mikołaja trzeba więc było 
przebrać i  przebiera się go wciąż, 
choć przybywający pielgrzymi nie 
są już tak zaborczy, ograniczając 
się do pocierania rzeźby chustecz-
kami. Docierają zaś regularnie – w 
większości autobusami, ale także 
pieszo, jak grupa z niedalekiej Ru-
dzicy, rokrocznie wyruszająca do 
sanktuarium z modlitwą i śpiewem 
na ustach.

•••
Tegoroczny mikołajkowy szał 
za nami: prezenty kupione, roz-

dane, a święty i  jego pomocnicy 
mają kolejny rok na złapanie od-
dechu. Jeśli jednak dzieci spytają 
was następnym razem, jak adre-
sować listy i gdzie tak naprawdę 

mieszka św. Mikołaj, nie wahajcie 
się odpowiedzieć im w sposób 
jedynie słuszny: „Jasne, że w 
Pierśćcu! Bo niby gdzie!?”.
 

● Sanktuarium św. Mikołaja 
jest położone w samym cen-
trum Pierśćca. Fot. Jakub Skałka

Więcej, niż można oczekiwać

Polska Orga-
nizacja Tury-
styczna roz-
poczęła dużą 

kampanię pod hasłem 
„Poland. More than 
you expected”. Jej 
celem jest promocja 
polskiej oferty tury-
stycznej poprzez za-
skoczenie odbiorców 
różnorodnością oraz 
bogactwem atrakcji, 
które na pierwszy rzut 
oka mogłyby się z Pol-
ską nie kojarzyć. POT 
chce pokazać odbior-
com, że w Polsce moż-
na spotkać światowej 
klasy atrakcje, a nasz 
kraj jest kierunkiem 
czekającym wciąż na 
odkrycie.

Kampania wizerun-
kowa prowadzona jest 
na 14 rynkach zagra-
nicznych, tj. w Hisz-
panii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemczech, Austrii, Belgii, 
Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii, 
Finlandii, Czechach, a także w wy-
branych stanach USA (Nowy Jork, 
New Jersey, Illinois, Floryda, Ka-
lifornia). Główne kanały mediowe 
to Google Display Network, portale 
horyzontalne, YouTube i Facebo-
ok. Grupą docelową są mieszkańcy 
wybranych rynków zagranicznych 
w wieku 25-45 lat korzystający 

z witryn o tematyce turystycz-
nej i lifestylowej zainteresowani 
zwiedzaniem miast i kulinariami, 
przyrodą, naturą, aktywnym wy-
poczynkiem oraz turystyką kultu-
rową.

–  Chcieliśmy, aby obecna kam-
pania była inna niż dotychczaso-
we. Zamierzamy zaskoczyć tury-
stów spektakularnością polskich 
atrakcji, które mogą na pierwszy 
rzut oka nie kojarzyć się z Polską. 

Wybrana przez nas linia kreatywna 
jest nowoczesna, przejrzysta oraz 
nawiązuje do reakcji w mediach 
społecznościowych. Z hasłem „Po-
land. More than you expected” pla-
nujemy zostać w naszej komunika-
cji na dłużej, a jego ideę świetnie 
obrazuje spot, który inspirowany 
jest formułą popularnych ostat-
nio tzw. blind testów – mówi Rafał 
Szlachta, prezes Polskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Na promocyjnym filmie przewija-
ją się obrazki z Doliny Chochołow-
skiej w Tatrach w momencie roz-
kwitu krokusów, Pieskowej Skały w 
Ojcowskim Parku Narodowym oraz 
Gdańska. Kiedy lektor na koniec 
pyta głównych bohaterów obrazka, 
czy wiedzą, gdzie jest tak pięknie, 
a po ich wzruszeniu ramion, odpo-
wiada, że w Polsce, następuje seria 
„achów” i „ochów” i słychać głośne 
„wow”. (POT, wot)

● Jednym z niezwykłych miejsc jest Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym. Fot. Pixabay

1,5
kilometra będzie liczyć trasa kolejki 
linowej, która budowana jest nad 
Zalewem Solińskim. Prace rozpoczęły 
się na wiosnę tego roku i jak wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, z nowej 
atrakcji u podnóża Bieszczadów będzie 
można korzystać już za kilka miesięcy. 
Widoki mają być przednie, a emocje 
gwarantowane. Choćby z tego wzglę-
du, że najwyższa podpora będzie miała 
75 metrów wysokości (najwięcej w 
Polsce), a między podporami drugą i 
trzecią wagoniki będą mieć do poko-
nania 682 metry, co jest najdłuższym 
odcinkiem nad Wisłą. Inwestorem są 
Polskie Koleje Linowe oraz Polski Fun-
dusz Rozwoju.  (wot)
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. ARC

PIĄTEK 10 GRUDNIA 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Peru 7.30 Pytanie na śniadanie 
11.15 Co na obiad? Comber z królika 
11.20 Paszporty wolności. Wizytówki. 
Janina Wehrstein 11.30 Na sygnale. 
Rozwiązania siłowe 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Australia Express 12.35 M 
jak miłość (s.) 14.20 Szansa na suk-
ces. Opole 2022. Wojciech Gąssowski 
15.15 „Ja to mam szczęście!” - ulubione 
skecze 15.25 W kotle historii. Opera 
i handelek. Wielkomiejska kuchnia 
egalitarna 15.50 Paszporty wolności. 
Wizytówki. Tadeusz Świerczewski 
15.55 Bajki naszych rodziców. Przygo-
dy Bolka i Lolka 16.10 Bajki naszych 
rodziców. Dziwne przygody Koziołka 
Matołka 16.30 Rodzinka.pl (s.) 16.55 
Paszporty wolności. Wizytówki 17.00 
Teleexpress 17.20 Polonia jest kobietą 
17.50 Na sygnale (s.) 18.20 Przysta-
nek Ameryka 18.40 Olá Polônia 18.55 
Paszporty wolności. Wizytówki. Zdzi-
sław Złotkowski 19.00 Msza święta w 
intencji ofiar katastrofy smoleńskiej 
20.15 Wiadomości, sport, pogoda 
21.05 Na dobre i na złe (s.) 21.55 Zoom 
Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 Znie-
wolona. 

SOBOTA 11 GRUDNIA 
7.05 Giganci historii. Janusz Korczak 
7.50 Paszporty wolności. Wizytówki. 
Przemysław Miśkiewicz 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 11.35 Gruby. Szko-
ła 12.35 Na dobre i na złe (s.) 13.30 
The Voice Senior. Przesłuchania w 
ciemno 15.25 Paszporty wolności. 
Wizytówki. Leszek Jaranowski 15.30 
Okrasa łamie przepisy. Dwa talerze w 
Łańsku 16.00 Kulturalni PL 17.00 Te-
leexpress 17.20 M jak miłość (s.) 18.10 
Szansa na sukces. Opole 2022. Irena 
Jarocka 19.05 Zoom Polonii 19.10 Pa-
ryż. Śladami Chopina 19.25 Paszporty 
wolności. Wizytówki. Czesław Nowak 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Wojenne dziewczyny 4 21.05 
Paszporty wolności. Wizytówki. Prze-
mysław Miśkiewicz 21.15 Wszystko, 
co kocham 23.15 Muzyka, taniec, za-
bawa. 

NIEDZIELA 12 GRUDNIA 
7.00 Czterdziestolatek (s.) 7.55 Py-
tanie na śniadanie 11.05 Paszpor-
ty wolności. Wizytówki. Wojciech 
Skowron 11.10 Umarł, aby żyć. Rzecz 
o Stefanie kardynale Wyszyńskim. 
11.25 Ziarno. Szklanka 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.50 
Słowo na niedzielę. Martwe zamar-
twianie 12.55 Paszporty wolności. 
Wizytówki. Kazimierz Kaczor 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
NMP Pięknej Miłości w Warszawie 
14.15 Czterdziestolatek (s.) 15.05 
Paszporty wolności. Wizytówki. 
Bolesław Jabłoński 15.10 Gwiazdo-
zbiór TVP Rozrywka. Ewa Kukliń-
ska 15.40 Powroty 16.00 Paszporty 
wolności. Wizytówki. Wiesław Bie-
liński 16.05 Leśniczówka 17.00 Te-
leexpress 17.15 Zoom Polonii 17.20 
M jak miłość (s.) 18.10 Paszporty 
wolności. Wizytówki. Konrad Zbro-
żek 18.15 Debata Polonia 24 18.45 
Zoom Polonii 18.50 Kabaretowe Naj. 
Legenda Kabaretu - Kalina Jędrusik 
19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 25 (s.) 
21.05 Paszporty wolności. Wizytów-
ki. Stanisław Fudakowski 21.15 Teatr 
Telewizji. Jednocześnie 22.10 Pasz-
porty wolności. Wizytówki. Wojciech 
Skowron 23.20 Niedziela z... Polskim 
Wydawnictwem Muzycznym. 

PONIEDZIAŁEK 13 GRUDNIA 
7.00 W kotle historii. Nie ma jak u 
mamy. Francuz ucieka z Polski 7.30 
Pytanie na śniadanie 11.20 40. rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 W obiektywie Polonii. Wschód 
12.35 Wojenne dziewczyny 4 13.25 Oj-
ciec Mateusz 25 (s.) 14.10 40. rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego 14.20 
Kulturalni PL 15.20 Okrasa łamie prze-
pisy. Kuchnia Mazowsza 15.50 Ugotuj 
nam bajkę. Ołowiany żołnierzyk 16.05 
Figu Migu. Robaczek 16.15 Wieczór 
z Wiadomirkiem 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 40. rocz-
nica wprowadzenia stanu wojennego 
17.30 Słownik polsko@polski 17.55 40. 
rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego 18.05 Gra słów. Krzyżówka 18.35 
Barwy szczęścia (s.) 19.05 40. rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego 19.20 
Polacy światu. Stefania Horowitz 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Po co 
nam Wolność 21.30 40. rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego 22.05 Polo-
nia 24 22.40 Paszporty wolności. Gala 
23.50 Rodzinka.pl (s.). 

WTOREK 14 GRUDNIA 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Kuchnia 
Mazowsza 7.30 Pytanie na śniadanie 
11.20 Co na obiad? Krewetki z salsą 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 Polonia jest kobietą 
12.45 40. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego 12.55 Po co nam 
Wolność 14.10 40. rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego 14.25 Giganci 
historii. Cichociemni. Elita polskiego 
podziemia (teleturniej) 15.15 Przysta-
nek Historia 15.35 Na tropie przypraw. 
Pikantnie i słodko 16.00 Przyjaciele 
Misia i Margolci 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Przystanek 
Zaolzie 17.40 Mój czas 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Nad Niemnem 
19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
5 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Taksów-
karz. Cichy bohater 13 grudnia 23.30 
Rodzinka.pl (s.) 0.00 Focus on Poland. 

ŚRODA 15 GRUDNIA 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 
7.30 Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Przekładaniec myśliwski 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Nad Niemnem 12.35 Ojciec 
Mateusz 5 (s.) 14.25 Wirtuozi 4+. Mię-
dzynarodowy talent show 16.30 Ro-
dzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Kazachstańska odyseja 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Kierunek Zachód 
19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Ranczo 8. 
Nowatorska terapia (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Magazyn Ekspresu Reporte-
rów 23.30 Rodzinka.pl (s.) 0.00 Focus 
on Poland. 

CZWARTEK 16 GRUDNIA 
7.00 Kuchnia dwudziestolecia. Kolo-
nialne marzenia. Kuchnia egzotyczna 
7.30 Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Zupa cebulowa 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Studio Lwów 12.35 Ranczo 8 (s.) 14.25 
Autor nieznany 15.20 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat 15.50 Al-chemik. 
Starzy znajomi 16.05 Cześć, czy mogę 
Cię zjeść?. BTW 16.15 Licz na Wiktora. 
Kolejność jest ważna 16.20 Halo, halo!. 
Szalowy dylemat 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Stacja inno-
wacja 17.40 Zaginione skarby. Portret 
młodego mężczyzny 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Wilnoteka 19.10 W 
obiektywie Polonii. Wschód 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Archiwi-
sta (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Śmierć 
jak kromka chleba. 

Wojciech Cejrowski – boso przez świat. 
Peru  
Piątek 10 grudnia, godz. 7.00 

S P O R T 

Świetna promocja Polski

Festiwal Wolności, zorgani-
zowany już po raz szósty 
przez słowacki Instytut 
Pamięci Narodu, odbył się 

w listopadzie także dzięki współ-
pracy z Instytutem Polskim w 
Bratysławie. Jego mocne polskie 
akcenty to film dokumentalny 
Tomasza Wolskiego „Zwyczajny 
kraj” i thriller historyczny „Obywa-
tel Jones“ (Mr. Jones) w reżyserii 
Agnieszki Holland.

Mieszkańcy Bratysławy mogli 
podziwiać   też wystawę z okazji 
40. rocznicy powstania jednego 
z pierwszych niezależnych cza-
sopism wydawanych w Polsce, 
któremu udało się przełamać ko-
munistyczny monopol w Europie 
Środkowej. Mowa o „Tygodniku 
Solidarność”. 

Wystawa (na zdjęciu) była pre-
zentowana w witrynach okiennych 
Instytutu Polskiego od strony ulicy 
Klobučnickiej, była więc dostępną 

dla każdego, a  jej atrakcyjna forma 
komiksu przyciągnęła uwagę mło-
dego pokolenia.

Polonia.sk/SŁOWACJA 

Nie bać się i robić swoje
Łukasz Klimaniec

H
enryk Cie-
ślar, wi-
c e p r e z e s 
ds. sportu 
PTTS „Be-
skid Śląski”, 
odebrał w 

piątek 3 grudnia w Warszawie na-
grodę Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska i PKOl za zasługi dla sportu 
polonijnego w kategorii „Anima-
tor sportu polonijnego”.

Organizowany po raz pierwszy 
konkurs „Za zasługi dla sportu 
polonijnego” ma na celu uhono-
rowanie osób i instytucji szcze-
gólnie zaangażowanych w rozwój 
sportu polonijnego na świecie. 
Wśród pierwszych nagrodzonych 
znalazł się znany na Zaolziu dzia-
łacz Henryk Cieślar, wiceprezes ds. 
sportu PTTS „Beskid Śląski”, które-
go kapituła wyróżniła w kategorii 
„Animator sportu polonijnego”. W 
miniony piątek 3 grudnia Henryk 
Cieślar odebrał nagrodę w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
podczas gali, jaka odbyła się w ra-
mach konferencji „Polska-Polonia 
– nowe płaszczyzny współpracy”. 
Okazałą statuetkę wręczył mu wice-
premier Henryk Kowalczyk. Laureat 
usłyszał też wiele ciepłych słów od 
przedstawicieli Sejmu i Senatu.

 – Nie odbieram tej nagrody stricte 
dla siebie. To wyróżnienie za działal-
ność grupy ludzi zrzeszonej w sekcji 
sportowej PTTS „Beskid Śląski”, a 
która to grupa od ponad 40 lat orga-
nizuje sport na Zaolziu – zaznacza 
Henryk Cieślar. Podkreśla, że dzia-
łacze spotykają się z polskimi uspor-
towionymi rodzinami, zachęcają, 
rozmawiają i zapraszają na różnego 
rodzaju zawody organizowane także 
w Polsce. 

– Zależy nam, by odciągnąć dzieci 
od siedzącego trybu życia. Zachęca-
my, by zaprowadzić je na stadion, 
na boisko, do hali czy na pływalnię. 
I to owocuje. Na igrzyska i inne spor-
towe wydarzenia przyjeżdżają trzy 
generacje: są dziadkowie, rodzice i 
wnuki. To nasza siła. Siła Zaolzia – 
zaznacza. Wskazuje przy tym na bar-
dzo dobre nastawienie do sportu dy-

rektorów polskich szkół, w których 
organizowane są cykliczne zawody, 
jak np. Zjazd Gwiaździsty, czy lekko-
atletyczne mistrzostwa skupiające 
dużą liczbę dzieci i młodzieży.

Organizatorzy konkursu „Za za-
sługi dla sportu polonijnego” nie 
ukrywali, że traktują sport jako jeden 
z tych elementów, które najsilniej 
jednoczą Polonię. Henryk Cieślar 
przyznaje, że przy okazji organizo-
wanych sportowych wydarzeń mówi 
się o Polsce, o patriotyzmie, o byciu 
Polakiem.

 – Na igrzyska w Polsce celowo za-
bieram niewielką grupę Czechów, by 
zobaczyli ogrom tej polskiej organi-
zacji, to piękno i sposób, w jaki moż-
na zawody przeprowadzić. To są nasi 
najlepsi ambasadorzy, bo w swoich 
kręgach przekazują później, że do-
brze się dzieje, że potrafimy, że są-
siedzi z Zaolzia są górą w takich za-
wodach – wyjaśnia laureat nagrody.

Pandemia, jak w każdej działalno-
ści, pokrzyżowała plany sportowych 
działaczy na Zaolziu. Henryk Cieślar 
stara się jednak być wiernym powie-
dzeniu „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”. – Lansuję zasadę „nie bać się 
i robić swoje”. Telewizje karmią nas 
strachem, a to wcale nie jest dobre 
dla psychiki człowieka. Tymczasem 
uprawiając sport budujemy własne 
zdrowie. Nie można siedzieć na tap-
czanie i nic nie robić. Trzeba się ru-
szać – podkreśla. 

Z powodu obostrzeń i lockdownu 

kilka wydarzeń nie doszło do skut-
ku , jak np. marsz nordic walking w 
Koszarzyskach, czy majowe mistrzo-
stwa w lekkiej atletyce. Udało się na-
tomiast doprowadzić do wyjazdu na 
igrzyska polonijne, na które wybrała 
się 88-osobowa reprezentacja Za-
olzia, rozegrać Bieg Niepodległości 
czy przeprowadzić zawody w strze-
lectwie. 

Nagrodzony w kategorii „Anima-
tor sportu polonijnego” działacz 
PTTS „Beskid Śląski” nie ukrywa, że 
organizacja, przygotowanie zawo-
dów czy wyjazdu np. ponad 100-so-
bowej grupy na igrzyska wymagają 
wysiłku. On jednak stara się stanąć 
na wysokości zadania.

– Ciągle mnie to interesuje i znaj-
duję na to czas. Dla mnie największą 
satysfakcją jest iskierka w oczach 
dzieci, gdy stoją na podium ciesząc 
się, że są dobrzy, że praca, którą wło-
żyli w treningi, wydała owoce. Miło 
mi, że w Polsce też to dostrzegają, 
skoro przyznali tę nagrodę – mówi 
Henryk Cieślar.

W kategorii „Polonijny sporto-
wiec roku” nagrodę otrzymał Paweł 
Myśliwiec (USA), „Instytucją dzia-
łającą na rzecz sportu polonijnego” 
została Szkoła Sportowa Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego na Litwie, 
a w kategorii „Samorząd lokalny na 
rzecz sportu polonijnego” wyróż-
niony został Toruń. Konkurs został 
sfinansowany ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.  

● Henryk Cieślar odebrał nagrodę z rąk wicepremiera Henryka Kowalczyka. Fot. PAI

Kamil Stoch: Wierzę, że wszystko ruszy pełną parą

Nie milkną echa sła-
bej postawy polskich 
skoczków narciarskich 
w dotychczasowym se-

zonie Pucharu Świata. Podopieczni 
trenera Michala Doležala znaleźli 
się w ogniu krytyki, a sam czeski 
szkoleniowiec polskiej kadry mu-
siał odpowiadać na trudne pyta-
nia włodarzy Polskiego Związku 
Narciarskiego. Po konkursach w 
Wiśle po męsku podszedł do spra-
wy Kamil Stoch (na zdjęciu), który 
spotkał się z fanami na łączach in-
ternetowych podczas tzw. livestre-
amu. Czy przed weekendowymi 
zawodami w Klingenthal powiało 
lekkim optymizmem?

– Przyznam szczerze, że wszyscy 
jesteśmy odrobinę skołowani. Wie-
my, co robiliśmy przez całe lato, 
ile wysiłku i serca włożyliśmy w 
trening i przygotowania, gdzie po-
winniśmy być w tym momencie – 
stwierdził Stoch podczas rozmowy 
z fanami. – Ja wierzę, że to drobny 
kryzys, bo nie uważam, że jest tra-
gicznie, choć mogę wypowiadać się 
tylko za siebie. W moim przypad-
ku jedenaste miejsce, pojedyncze 
skoki, którymi wygrywam treningi 
czy kwalifikacje są „OK”. Braku-
je po prostu drobnej rzeczy, która 
pozwoli mi skakać o te 3-4 metry 
dalej, a to od razu poprawi wyniki. 
Ja cały czas wierzę, że ten mały try-

bik zaskoczy i wszystko ruszy peł-
ną parą – dodał trzykrotny mistrz 
olimpijski oraz dwukrotny zdo-
bywca Kryształowej Kuli dla naj-
lepszego skoczka Pucharu Świata. 

Trener Michal Doležal desygno-
wał do konkursów w Klingenthal 
tylko czterech swoich podopiecz-
nych. W sobotę i niedzielę (godz. 
16.00) w Niemczech zobaczymy 
Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Alek-
sandra Zniszczoła i Pawła Wąska. 

 (jb)

● Będzie z górki czy pod górkę? Zoba-
czymy w weekend. Fot. PZN

HOKEJOWY SERWIS
W trzecich w tym sezonie hutniczych derbach po raz pierwszy ze zwycięstwa radowali się 
hokeiści Witkowic. Ostrawianie pokonali w środę w trzynieckiej Werk Arenie gospodarzy 3:1, 
awansując na piąte miejsce w ekstraligowej tabeli. Stalownicy Trzyniec zachowali fotel lidera. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
WITKOWICE 1:3
Tercje: 0:2, 0:1, 1:0. Bramki i asy-
sty: 56. Marinčin (Kundrátek) – 4. 
Gewiese (Chlán, Fridrich), 11. M. 
Kalus (R. Bondra, Lindberg), 26. R. 
Bondra (M. Kalus, L. Kovář).
Trzyniec: Mazanec (26. Kacetl) – 
Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, 
D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, 
Zahradníček – Martin Růžička, P. 
Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, M. 
Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Mar-
cinko, Chmielewski – Kurovský, 
Miloš Roman, Hrehorčák.
Witkowice: Stezka – Plášil, R. 
Polák, Gewiese, J. Stehlík, Koch, L. 
Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, La-
katoš – R. Bondra, Lindberg, M. Ka-
lus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts 
– Lednický, Chlán, Fridrich – Flick.

Atrakcyjnie zapowiadający się 
mecz 53. kolejki pomiędzy Trzyń-
cem a Witkowicami mogło obejrzeć 
znów tylko tysiąc kibiców. Bardziej 
kameralna niż zwykle atmosfera 
przełożyła się też na poziom środo-
wych derbów. Hokeja było bowiem 
jak na lekarstwo. Witkowice znacz-
nie lepiej poczuły się w całym spo-
tkaniu, grając z defensywy i czeka-
jąc na błędy Trzyńca.

– Tych błędów było dziś nie-
zwykle dużo. Zaliczyliśmy chyba 
najsłabszą pierwszą tercję w całym 
sezonie – skomentował nieuda-
ne spotkanie Marek Zadina, drugi 
trener Trzyńca. W ostrawskim klu-
bie po meczu zapanowała euforia. 
Witkowice wprawdzie radzą so-
bie w tym sezonie coraz lepiej, ale 
wygranej akurat w grocie smoka 
pod Jaworowym nikt się raczej nie 
spodziewał. – Kluczem do sukcesu 
była świetna z naszej strony pierw-
sza tercja. Można też było liczyć na 
Stezkę, który bronił rewelacyjnie 

– stwierdził szkoleniowiec ostraw-
skiego klubu Miloš Holaň. 

Zdobywca pierwszej bramki w 
spotkaniu, obrońca Petr Gewiese, 
radował się zarazem z premierowe-
go trafienia w swojej ekstraligowej 
karierze. – To raczej nie były ład-
ne derby, ale liczy się wynik. Przy 
stanie 3:0 wiedziałem, że jeśli za-
gramy dobrze w defensywie, spra-
wimy sensację w Werk Arenie – za-
znaczył witkowicki obrońca. 

W pierwszej tercji Stalownicy 
skapitulowali dwukrotnie, w 11. mi-
nucie przegrywali 0:2 po strzałach 
Gewiese’a i Kalusa. Bramkarz Ma-
zanec tym razem nie czuł takiego 
wsparcia ze strony obrońców, jak w 
niedzielnym wygranym spotkaniu 
z Mladą Bolesławią, bez polotu za-
grały też wszystkie cztery formacje 
ofensywne gospodarzy.

W 26. minucie ostrawianie pod-
wyższyli na 3:0. Gol z kija Bondry 
nie tylko wymusił zmiany w trzy-
nieckiej bramce (Mazanca zastąpił 
Kacetl), ale wpłynął trochę na po-

prawę gry Trzyńca, który wreszcie 
ocknął się z letargu. O szybkim 
odrabianiu strat nie było jednak 
mowy, grę Stalowników w dalszym 
ciągu hamowały niedokładności. 
W najbrzydszych derbach tego 
sezonu honorowego gola dla pod-
opiecznych Václava Varadi  zdobył 
w 56. minucie Marinčin.
Lokaty: 1. Trzyniec 65, 2. Hradec 
Kralowej 61, 3. Pardubice 54,… 5. 
Witkowice 45 pkt. W następnych 
kolejkach: Trzyniec – Cz. Budzie-
jowice (dziś, 17.00), Trzyniec – Pilz-
no (niedz., 15.00), Witkowice – Kar-
lowe Wary (niedz., 16.00). 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
SZUMPERK 1:4
Tercje: 0:2, 1:0, 0:2. Bramki i asy-
sty: 29. Pechanec (Severa, Maru-
na) – 1. Vildumetz (D. Kindl), 14. 
Hrachovský (D. Kindl, Hamrlík), 

46. Vildumetz (Drtil, Žálčík), 60. 
P. Kratochvíl (Vachutka). Hawie-
rzów: Fučík (21. Štipčák) – F. Kočí, 
T. Pastor, Chroboček, Kadeřávek, 
Lytvynov, Marcel Kunc– Dostálek, 
Hudeček, J. Doktor – Paś, Handl, L. 
Bednář – Mrva, Pechanec, Maruna 
– Severa, Damašek, M. Hrubec.

Hokeiści Hawierzowa tylko z 
racji tego, że Kadań wycofała się z 
rozgrywek, nie świecą na ostatnim 
miejscu w roli „czerwonej latarni”. 
Mimo wszystko hokej w wykona-
niu podopiecznych trenera Aleša 
Flašara (zmienił Jiřego Režnara) 
trąci myszką i w zasadzie każdy ze-
spół, który zaprezentuje się na ha-
wierzowskim stadionie zimowym, 
ma w tym sezonie łatwą przeprawę. 

Aktualną formę ósmego w tabeli 
Szumperka sprawdzą jutro Rysie z 
Frydka-Mistka. 
Lokaty: 1. Trzebicz 66, 2. Litomie-
rzyce 64, 3. Wsecin 54,… 10. Frydek-
Mistek 42, 16. Hawierzów 24 pkt. 
W następnej kolejce: Szumperk – 
Frydek-Mistek (sob. 17.00).  

● Na listę strzelców derbów wpisał się m.in. witkowicki napastnik Marek 
Kalus. W 11. minucie podwyższył na 2:0 dla gości. Fot. ZENON KISZA

Atrakcyjny rywal 
Banika

Piłkarze ręczni Banika Karwina w 
1/8 finału Pucharu EHF zmierzą się 
w lutym 2022 roku ze szwajcarskim 
klubem HSC Suhr Aarau. Pierwszy 
mecz zaplanowano na 12 lutego 
w hali Banika, rewanż 19 lutego w 
Szwajcarii. 
– Los nam sprzyjał, bo mogliśmy 
trafić na dużo mocniejszych rywali 
chociażby z Rosji czy Norwegii. Szko-
da tylko, że rozpoczynamy na wła-
snym stadionie, wolałbym, żeby było 
odwrotnie – stwierdził Michal Brůna, 
szkoleniowiec HCB Karwina. 
Karwiniacy, którzy w 3. rundzie 
Pucharu EHF wyeliminowali gładko 
Famagustę, celują w tym sezonie wy-
soko również w pucharach. – W każ-
dym spotkaniu chcemy się pokazać 
z jak najkorzystniejszej strony. Nie 
ważne, czy chodzi o mecze w ramach 
ekstraligi czy spotkania pucharowe – 
zaznaczył trener Banika. 
Lider tabeli Strabag Rail Ekstraligi 
jutro zaprezentuje się na parkiecie 
Brna. Mecz pierwszego z szóstym 
klubem tabeli rozpoczyna się o godz. 
17.00.  (jb)

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: Zlin – 
Karwina (sob., 15.00). 
HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT EKSTRA-
LIGA: Stalownicy Trzyniec – Motor 
Czeskie Budziejowice (dziś, 17.00), 
Stalownicy Trzyniec – Pilzno (niedz., 
15.00), HC Witkowice Ridera – Ener-
gie Karlowe Wary (niedz., 16.00). 
CHANCE LIGA: Szumperk – Frydek-
Mistek (sob., 17.00).  (jb)

● Trener Banika Michal Brůna z zado-
woleniem skwitował wyniki losowa-
nia. Fot. hcb-karvina
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Dnia 5 grudnia 2021 roku obchodziłby 100 lat nasz Oj-
ciec, Dziadek i Pradziadek

MUDr MARIAN JUNGA
Wszystkich, którzy Go znali i pamiętają, prosimy 
o chwilę wspomnień. Córka i syn z rodzinami.
 RK-112

Żyli dla drugich i radowali się, 
że mogą pomóc.

Dnia 11 grudnia 2021 minie 10 lat, kiedy 
na zawsze opuściła nas nasza Mama 

śp. HELENA SIKORA 
z domu Stanclik

zaś przed 30 laty, dnia 10 października 
1991, Jej Mąż a nasz Ojciec 

śp. JAN SIKORA – GRZIBEK
zamieszkali w Jasieniu na Kalinowym 172
Z Bogiem i do widzenia.

Krystyna i Józef Sikora. GŁ-726

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
 Ks. Jan Twardowski

Dnia 13 grudnia 2021 minie 9. bolesna rocznica, kiedy 
odeszła od nas na zawsze nasza Kochana Mamusia, 
Babcia, Teściowa, Ciocia

śp. HENRYKA ONDEREK
z Czeskiego Cieszyna 

Z miłością, szacunkiem oraz nieustającym smutkiem 
w sercu – córka Maria z rodziną.
 GŁ-735

Dziś, 10 grudnia, obchodziłby 80. urodziny nasz Kocha-
ny Mąż, Ojciec i Dziadek 

śp. inż. KAROL SŁOWIK 
z Orłowej-Poręby 

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, córka i syn 
z rodzinami.
 GŁ-740

Dnia 12 grudnia 2021 minie 5. rocznica śmierci naszej 
Kochanej Mamusi i Babci

śp. ANNY WITOSZOWEJ
z Karwiny

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają córka Janka 
z mężem i synami Romkiem i Tomkiem.
 GŁ-709

PROGRAM TV

„Beskid Śląski” zaprasza 14 grudnia na wtorkową wycieczkę z Jilešovic przez 
Bobrovníky, Hošťalkovice do Třebovic, około 15 km (można skrócić). Odjazd 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Najbliższej rodzinie najszczersze wyrazy głębokiego współczucia, żalu 
i smutku z powodu śmierci

śp. IRENY OWCZARZY
składa Zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju.
 GŁ-742

ELU
Z  ogromnym żalem dowiedziałyśmy się o Twojej wielkiej stracie i je-
steśmy z Tobą w tych trudnych chwilach. Składamy Tobie i wszystkim 
Twoim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. 

Koleżanki z dawnej redakcji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie
 GŁ-736 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia koleżance Eli i Jej rodzinie z po-
wodu śmierci Męża 

śp. ZDZISŁAWA WANI
składają koleżanki i koledzy z PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni. 
 GŁ-737

PIĄTEK 10 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.05 Chomik 10.30 Ratownicy (s.) 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Kapelusz 14.15 Reporterzy TVC 15.05 
Podróżomania 15.40 Losy gwiazd 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.15 
Tajemnice starego pistoletu (bajka) 
21.45 Wszystko-party 22.40 Zawo-
dowcy (s.) 23.35 Kryminolog (s.) 0.35 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Z kucharzem 
dookoła świata 9.25 Czeskie Expo 
w Dubaju 9.55 Starożytne rzesze – 
Celtowie 10.45 Historia Santy 11.40 
Królestwo natury 12.15 Droga intelek-
tualisty na szafot 13.25 Jane Goodall 
– nowa generacja 14.15 Olbrzymie 
warsztaty naprawcze 15.05 Walka o 
ciężką wodę 16.00 100 dni do zwy-
cięstwa 17.05 Piękne żywe zabytki 
17.30 Niesamowite zwierzęce rodziny 
18.25 Heydrich – ostateczne rozwią-
zanie 18.55 Rosja z lotu ptaka 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Słowo gliny (film) 21.45 Włoch 
szuka żony (film) 23.40 River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Pan profesor (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Ogólniak (s.) 13.55 Dowody zbrodni 
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Ocean’s 8 (film) 22.30 Ścigany 
(film) 1.05 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Slunečná (s.) 10.15 Incognito 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Perfect 
Days (film) 22.35 Kochamy Czechy 
0.15 Tak jest, szefie! 1.35 Policja w 
akcji. 

SOBOTA 11 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 
7.20 Nasreddin (bajka) 8.05 O błękit-
nym ptaszku (bajka) 8.55 Dla mnie 
przestanie (film) 10.30 Gejzer 11.00 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Pani 
Mgła (bajka) 14.00 Czarodziejski 
przyjaciel (bajka) 15.00 O księciu 
Głuptasie (bajka) 16.05 Nocny motyl 
(film) 17.30 Hercule Poirot (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.05 Star-
Dance XI… Kiedy gwiazdy tańczą 
22.25 Lída Baarowa (film) 0.10 Ame-
rykanin (film). 
TVC 2 
6.00 Japońskie miasta Kioto i Nara 
6.50 Prawda o ataku na Pearl Harbor 
7.35 Dziki Urugwaj 8.35 Na hulaj-
nodze 8.45 Birma, jezioro Inle 9.40 
Konno po Czechach 10.10 Nowa era 
hydroplanów 11.05 Auto Moto Świat 
11.30 Lotnicze katastrofy 12.15 Babel 

12.45 Życie Vladimíra Renčína 13.00 
Prawdziwa historia D’Artagnana 
13.55 Włoch szuka żony (film) 15.45 
100 cudów świata 16.40 Błękitna 
krew 17.35 Cudowna planeta 18.30 
Południowy Pacyfik 19.20 Piękne 
żywe zabytki 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Łowcy 
przygód (film) 21.55 Chinatown (film) 
0.05 Grzmot (film) 1.35 Przygody na-
uki i techniki. 
NOVA 
6.05 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 
7.00 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
8.10 Krok za krokiem (s.) 8.35 Super-
Star 11.45 Przyprawy 12.40 Dzwoń 
do TV Nova 13.15 Poradnik domowy 
14.30 Zamieńmy się żonami 16.15 
Ślub od pierwszego spojrzenia 17.30 
Oświadczyny po irlandzku (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć (film) 22.50 Grawitacja (film) 
0.30 300: Początek imperium (film). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 Pie-
skie życie (s. anim.) 6.50 M.A.S.H. 
(s.) 7.50 Wyprawa z tatą 8.30 Auto-
salon.tv 9.40 Kochamy Czechy 11.20 
Gwiazdy nad głową (s.) 12.45 Jutro 
wstanę i oparzę się herbatą (film) 
14.40 Panowie, zabiłem Einsteina 
16.45 Pięćdziesiątka (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Gliniarz (s.) 22.50 Jutro wstanę 
i oparzę się herbatą (film) 0.55 Prze-
trwanie (film). 

NIEDZIELA 12 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Nocny motyl (film) 7.50 Uśmiechy 
Evalda Schorma 8.30 O odważnym 
rycerzu Janie (bajka) 8.50 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.00 Życie na zamku (s.) 12.00 Py-
tania V. Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 O wspaniałej Jasince (baj-
ka) 14.05 Szwagier diabła (bajka)  
15.15 O sprytnej Marynie (bajka) 15.45 
Dziewczyna do zabicia (film) 17.30 
Koncerty Adwentowe Czeskiej Tele-
wizji 2021 18.25 Zielnik 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.15 
Cudowne lata pod psem (film) 22.00 
Snowboardziści (film) 23.40 Pr. roz-
rywkowy 0.30 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Nowa era hydroplanów 6.50 
Wielka wojna ojczyźniana 7.40 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 8.00 
Poszukiwania utraconego czasu 8.20 
Rok czeskich tradycji 9.20 Nie pod-
dawaj się plus 9.45 Nie poddawaj 
się 10.15 Słowo na niedzielę 10.20 
Magazyn chrześcijański 10.45 Maga-
zyn religijny 11.15 Przez ucho igielne 
11.40 Manu i Maciej podróżują po 
południowych Włoszech 12.40 Nie-
samowite zwierzęce rodziny 13.35 
Na pływalni z Herminą Frankową 
14.00 Świat faraona Cheopsa 14.55 
Z kucharzem dookoła świata 15.55 
Błękitna krew 16.50 30 lat lady Diany 
17.40 Historie XX wieku 18.05 Naro-
dowe skarby 18.35 Rosja z lotu ptaka 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Biały kanion (film) 22.50 Bła-
zen (film) 0.35 Zabierz moje dziecko. 
NOVA 
6.00 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 
6.55 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
8.05 Czerwony Kapturek (bajka) 
9.20 Święta Denisa rozrabiaki (film) 

11.05 Święta w Homestead (film) 
12.50 W starym, dobrym stylu (film) 
14.40 Fantastyczne zwierzęta i jak 
je znaleźć (film) 17.15 Czy przyjdzie 
Mikołaj? (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.25 SuperStar 23.35 
Odpryski 0.05 Czy przyjdzie Mikołaj? 
(film). 
PRIMA 
6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 Pie-
skie życie (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
8.05 Świat ogarnięty wojną 9.20 Pri-
ma świat 9.50 Tajne rozdziały z cze-
skiej historii 10.15 Być szefem w kilka 
minut 11.00 Partia Terezy Tomanko-
wej 11.45 Poradnik domowy 12.40 
Poradnik Pepy Libickiego 13.05 Po-
radnik Ládi Hruški 14.00 Gliniarz (s.) 
16.30 Kiedy smoka boli głowa (bajka) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Czechy i Słowacja mają 
talent 22.55 Intruz (film) 0.55 Jack 
Reacher: Nigdy nie wracaj (film). 

PONIEDZIAŁEK 13 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Uśmiechy w dwój-
kę 9.50 Ale ma żonę (film) 11.25 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Nie wahaj się i kręć! 13.20 
Dziewczyny, macie nas w garści! 
(film) 14.05 Losy gwiazd 15.00 Opo-
wiadania filmowe 15.55 Krok od nie-
ba (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Potrójne życie (film) 21.35 Ob-
sługiwałem angielskiego króla (film) 
23.35 Pr. rozrywkowy 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 100 cudów 
świata 9.25 Dziki Urugwaj 10.25 Le-
gendarne olbrzymie budowle Francji 
11.20 Sprawa Letenský kopec 11.35 
Babel 12.00 Cudowna Ameryka 
12.55 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 13.20 Południowy Pacyfik 14.15 
Magazyn religijny 14.40 Birma, je-
zioro Inle 15.35 Olbrzymie warszta-
ty naprawcze 16.25 Przygody nauki 
i techniki 16.55 Lotnicze katastrofy 
17.40 100 dni do zwycięstwa 18.45 
Białe miejsca końca wojny 1944-45 
19.15 Każdy Czech to hodowca 19.25 
Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Ojciec chrzestny 
(film) 23.00 Czterech służących i 
czterech muszkieterów (film) 0.50 
Madame (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ogól-
niak (s.) 13.55 Dowody zbrodni (s.) 
14.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.35 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.25 Policja Chicago (s.) 
23.20 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 1.05 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Gafy (s.) 10.25 Poszukujemy mamy i 
taty! 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Gwiazdy nad głową (s.) 21.35 
Grubasy 22.40 Poszukujemy mamy i 
taty! 23.55 Być szefem w kilka minut. 

 GŁ-089
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Skrzypek na dachu (10, godz. 
19.00);
 Balladyna (11, godz. 17.30);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Pojďme spolu do Betléma (10, godz. 
10.00);
 Neuvěřitelná cesta levé ponožky 
(10, godz. 17.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Sněhurka (12, godz. 15.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Lassie 
powraca (10, 13, godz. 14.00); Myši 
patří do nebe (10, godz. 16.30); 
Ostatni pojedynek (10, godz. 
19.00); Gump – pes, který naučil 
lidi žít (11, godz. 17.30); West Side 
Story (11, 12, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Encanto (10, 
godz. 17.30; 11, godz. 15.00); Resi-
dent Evil: Raccoon City (10, godz. 
20.00); Tady hlídáme my (11, 
godz. 17.30); West Side Story (11, 
godz. 20.00); Mój sąsiad Totoro 
(12, godz. 15.00); Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel (12, godz. 17.00); 
Přání Ježíškovi (12, godz. 20.00; 
13, godz. 17.30); Eternals (13, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Encanto (10, godz. 17.30); (Nie)
długo i szczęśliwie (10, 12, godz. 
20.00); Tady hlídáme my (11, 
godz. 16.00); West Side Story (11, 
godz. 18.30); Encanto (12, godz. 
15.00); Přání Ježíškovi (12, godz. 
17.30); Duna (13, godz. 18.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Přání 
Ježíškovi (10, godz. 17.00); Przez 
granice (10, godz. 18.00); Nie czas 
umierać (10, godz. 19.30); Barevný 

sen (11, godz. 18.00); West Side 
Story (11, 12, godz. 19.30); MET 
Opera (12, godz. 15.00); Myši patří 
do nebe (12, godz. 18.00); Wilk w 
100% (13, godz. 17.00); Aline (13, 
godz. 18.00); Dom Gucci (13, godz. 
19.30); CIESZYN – Piast: Pszczół-
ka Maja: Mały wielki skarb (10-13, 
godz. 15.30); Kurier francuski z Li-
berty, Kansas Evening Sun (10-13, 
godz. 17.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

PTTS „BŚ” – Zaprasza 11. 12. na 
ostatnią przedświąteczną sobotnią 
wycieczkę z Dzięgielowa przez Tuł, 
Ostry, Jagodną do Trzyńca-Cen-
trum (Wędryni) 15,5 km, przewyż-
szenie około 650 m. Odjazd auto-
busu z przystanku Cieszyn Celma, 
ul. Aleja Łyska o godz. 9.03 do Dzię-
gielowa. Prowadzi Nelka Macura, 
tel. 777 858 441.
 informuje, że publikacja jubi-
leuszowa jest w sprzedaży. Infor-
macje i zamówienia u rejonowych 
lub na: info@ptts-beskidslaski.
cz. Wydawnictwo to nawiązuje do 
obszernej publikacji z roku 2012, 
która wydana została na 90-lecie 
Towarzystwa. W niniejszym wy-

daniu została zaprezentowana 
ostatnia dekada działalności. Ar-
tykułom opisującym wycieczki, 
rajdy, imprezy sportowe i spo-
tkania towarzyskie towarzyszy 
mnóstwo fotografii. Znajdziemy 
tu również rozdział opisujący ak-
tualny stan beskidzkiej przyrody, 
którego autorem jest Daniel Kře-
nek. „Jubileuszowa” cena publi-
kacji: 200 kc.

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
GŁ-531

MATRYMONIALNE

MAM SKOŃCZONE 56 LAT i bardzo 
chciałbym poznać miłą, sympatycz-
ną i uśmiechniętą kobietkę, z którą 
fajnie można spędzać czas. Bardzo 
zapraszam do kontaktu. Odpowiedź 
proszę uprzejmie przesłać na e-mail: 
randka@email.cz. GŁ-734

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
7. 12. wystawa pt. „Gustaw Fier-
la, życie i twórczość”. Czynna od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, ul. Strzelnicza 28, 
korytarz wejściowy: do 17. 12. 
wystawa pt. „Jan Górniak, wła-
ściciel cegielni i filantrop”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budyn-
ku.

Młodzieżowa ofensywa teatru
Dokończenie ze str. 1

P
odstawową ambicją 
tego klubu jest nie-
rozdzielanie uczniów 
od reszty publiczno-
ści – tłumaczy. – W 
większości przedsta-
wienia dla dzieci i 

młodzieży są organizowane tylko dla 
nich, a my chcemy jeszcze bardziej 
wciągnąć tę grupę w teatralne życie. 
Wszystko po to, by młody widz był 
przygotowany na dorosłe życie spo-
łeczne i nauczył się chodzić do teatru. 
Scena Polska musi mocno zabiegać o 
widza. Naszym konkurentem nie jest 
dziś telewizja, ale smartfon i współ-
czesny styl życia – uważa Kracik.

Zaznacza, że jednym z głównych 
celów MKT jest nawiązanie kontak-

tu z widzami z Cieszyna i okolicy, bo 
wciąż wiele osób nie wie, że w Cze-
skim Cieszynie działa profesjonalny 
teatr posługujący się językami pol-
skim i czeskim. 

– Scena Polska Teatru w Czeskim 
Cieszynie działa ponad 70 lat, a jej 
istnienie jest ciągle za mało zauwa-
żane w Polsce – potwierdza Bog-
dan Kokotek, kierownik artystycz-
ny Sceny Polskiej. Dodaje, że teatr 
od lat prowadzi repertuar skiero-
wany dla dzieci i młodzieży, ale 
prezentuje go w takich miastach, 
jak Wrocław, Łódź, Warszawa czy 
Lublin. 

– Tam jesteśmy zapraszani, okla-
skiwani i doceniani. Tymczasem dy-
rektorzy szkół, nauczyciele i sama 

młodzież np. z Jastrzębia, Żywca 
czy powiatu cieszyńskiego, nie wie-
dzą, że w Czeskim Cieszynie działa 
Scena Polska oferująca repertuar, 
który może ich zadowolić. Edukacja 
teatralna dotąd była skierowana w 
różnych formach do uczniów szkół 
zaolziańskich. Teraz chcielibyśmy 
ją poszerzyć, by także młodzież z 
prawej strony Olzy dowiedziała się 
o nas, mogła do nas przyjść i zapo-
znać się z pracą w teatrze od pod-
szewki przy okazji przekonując się, 
czy chcą wiązać przyszłość z tym 
zawodem czy może z działalnością 
okołoteatralną – dodaje.

Zajęcia teatralne w ramach MKT 
poprowadzą Grzegorz Widera, Li-
dia Chrzanówna, Bogdan Kokotek, 

Małgorzata Pikus, Barbara Szotek-
-Stonawski, Ida Trzcińska i Małgo-
rzata Bryl-Sikorska.

MKT w pierwszej fazie skontaktu-
je się ze szkołami z Zaolzia i woj. ślą-
skiego drogą e-mailową. Docelowo 
w planie są spotkania z dyrekcją, na-
uczycielami i uczniami, by uszcze-
gółowić ofertę dla danej szkoły i 
harmonogram. W ofercie MKT w se-
zonie 2021/2022 są przedstawienia 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
i edukacja teatralna skierowana do 
widzów dorosłych, młodzieży szkół 
średnich i uczniów szkół podstawo-
wych z klas 6.-8. W kolejnych sezo-
nach ma być uruchomiona oferta 
przedstawień Sceny Lalek „Bajka”, 
a także warsztatów teatralnych skie-

rowanych do uczniów szkół podsta-
wowych z klas 1-5. 

Marta Bocek, polonistka ze Szko-
ły Podstawowej z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie nie 
ukrywa, że jest zainteresowana pro-
jektem. Uważa, że uczniowie szko-
ły też będą. – Mamy bardzo dobry 
przykład Maćka Cymorka, aktora, 
który jest absolwentem naszej szko-
ły podstawowej. Cieszę się, że taki 
pomysł się pojawił, bo na pewno 
spośród uczniów znajdą się osoby, 
które będą zainteresowane tą ofertą. 
Może niekoniecznie aktorstwem, ale 
na przykład umiejętnością wypo-
wiadania się, dykcją, prezentowa-
niem się przed publicznością – przy-
znaje nauczycielka.  (klm)
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 26 listopada: 
CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie roz-
losowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na 

e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 22 grudnia. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 26 listopada otrzymuje Karol Nożka 
z Bogumina-Zabłocia. Autorem dzisiejszego zadania jest 
Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudoinim literacki Stach, właściwie ba-
ron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, 
aforysta i tłumacz...

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

• Dziś proponujemy 
czytelnikom 
wycieczkę do 
Karwiny. Na 
archiwalnym zdjęciu 
pochodzącym ze 
zbiorów www.nac.
gov.pl widać dworzec 
kolejowy. Wykonane 
zostało w 1939 roku.
Czekamy na propozycje 
współczesnego ujęcia. 
W gazecie zamieścimy 
pierwsze bądź 
najlepsze zdjęcie, jakie 
dostaniemy. Fotografie 
prosimy wysyłać na: 
dabkowski@glos.live 
bądź info@glos.live. 
Serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

...tak jest

Tak było...
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POZIOMO:
1. ...Różyckiego w Warszawie, czyli 

gwarny plac targowy
2. drewno na klepkę podłogową
3. basen do remontu i budowy statków
4. bezbarwny lub żółtawy kamień szla-

chetny
5. Demi, aktorka amerykańska lub Ro-

ger w roli Jamesa Bonda
6. czarna masa do klejenia papy
7. cenowy upust w sklepie lub marokań-

ska stolica
8. pseudonim Giampiero Anelli, wło-

skiego piosenkarza 

9. anonimowo, w tajemnicy
10. egipskie miasto nad Nilem
11. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
12. egzotyczny kwaśny owoc lub kura z 

Nowej Zelandii
13. kwaśny w cytrynie
14. chodzi tyłem lub znak zodiaku
15. człowiek śniegu z Himalajów
16. dawniej spotkanie czarownic o pół-

nocy
17. Adeczka urzędowo
18. kłamca, blagier, oszust
19. dowodził Nautilusem
20. barwna charakterystyka, relacja

21. część wiecznego pióra chroniąca sta-
lówkę

22. okres siedmiu dni

PIONOWO:
BAGDAD, BIKINI, DEWIZA, EDISON, 
ERSTED, GOOGLE, GRYZOŃ, KAROCA, 
KMICIC, KOZAKI, KURANT, NAKŁAD, 
NIMBUS, POTURU, ROPIEŃ, TETRIS, 
TOBAGO, ZAIMEK, ZAKAŁA, ZULUSI, 
ZWINKA

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ASUAN, INCOGNITO, MOORE


