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Dzielenie się
światłem i sercem

ŚWIAT

Śmierć bohatera

WYDARZENIE: W sobotę do Republiki Czeskiej dotarło Betlejemskie Światło Pokoju.
Skauci przywieźli je do Czeskich Budziejowic pociągiem z austriackiego Linzu. W niedzielę
ruszyło w dalszą podróż koleją po całym kraju. W tym tygodniu światło można odpalać
w różnych miejscowościach naszego regionu.

SPOŁECZEŃSTWO

»Salon« i opłatek

Danuta Chlup

Praga. Dwa ważne wydarzenia miały
miejsce w Ambasadzie RP w Pradze w
ubiegłym tygodniu. Chodzi o poniedziałkową debatę historyczno-politologiczną z cyklu „Salon Polityczny”.
Wydarzenie, któremu towarzyszyła
prezentacja publikacji „Przełomowe
wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, zorganizowano w
ramach projektu „Niepodległa 2018”.
We wtorek odbyło się spotkanie
opłatkowe. STR. 3
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ozpowszechnianiem światła betlejemskiego w Czechach zajmują się skauci,
lecz w organizację lokalnych wydarzeń i udostępnianie światła
mieszkańcom w poszczególnych
gminach włączają się także parafie i zbory różnych wyznań oraz
samorządy. Nowoczesna tradycja
świąteczna, zapoczątkowana w Austrii w 1986 roku, stała się bardzo
popularna w Europie. Jej wartość
dostrzegają także duchowni.
– Światło ma znaczenie dla
wszystkich, dla wierzących i niewierzących. Światło przynosi, a
nieraz też ratuje życie. Nawet to
najmniejsze światełko jest widoczne w ciemności – podzielił się refleksją ks. Adam Rucki, kaznodzieja znany w całym naszym regionie.
– Z tej tradycji wynika dla nas posłannictwo, byśmy każdy na swoim
miejscu byli chociażby takim małym światełkiem. Tak, jak dzielimy
się światłem, powinniśmy dzielić
się także sercem.
Betlejemskie Światło Pokoju w
tym roku przywiózł samolotem
z Izraela do Austrii 11-letni skaut i
ministrant Niklas Lehner. Otrzymał je w Grocie Narodzenia w Betlejem od księdza Greckiego Kościoła Ortodoksyjnego.
Od dziś aż do świąt Bożego Narodzenia można będzie odpalić światło w różnych miejscach naszego
regionu. Szczegóły można znaleźć
na stronie www.betlemskesvetlo.
cz, lecz warto szukać informacji
także na lokalnych portalach informacyjnych, ponieważ nie wszystkie wydarzenia zostały wpisane
na oficjalną stronę Betlejemskiego
Światła Pokoju.
W Orłowej przed Biblioteką
Miejską odbędzie się w niedzielę
po południu specjalna impreza
związana ze światłem. Przygoto-

Strasburg. Zmarł Polak, który przed
tygodniem został ranny w zamachu w
Strasburgu. Śmierć 36-latka potwierdziła w niedzielę wieczorem prokuratura w Paryżu, nie podając żadnych
szczegółów. Nieoficjalnie wiadomo
jednak, że feralnego wieczora mężczyzna rzucił się na terrorystę, udaremniając atak na jeden z klubów.
Okazuje się, że bohaterski Polak był
również wielkim miłośnikiem... Zaolzia. STR. 2

FILM

Kolejna nagroda

Fot. ARC

wują ją wolontariusze pięciu Kościołów chrześcijańskich działających w mieście. – Podzieliliśmy
się między sobą zadaniami. Będziemy przekazywali światło betlejemskie orłowianom, prócz tego
będą kioski z małym poczęstunkiem, będziemy śpiewali kolędy,
zagramy scenę narodzenia Jezusa
w Betlejem – powiedział „Głosowi” Milan Zielina, pracownik zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Orłowej.
W Trzyńcu można będzie nie
tylko podjąć światło, ale także
własnoręcznie sporządzić lampkę do jego przechowania. Skauci
zapraszają w piątek po południu
do biblioteki. – Będziemy nie tylko robili lampki, ale także inne
dekoracje oraz życzenia świąteczne. Skauci będą ponadto śpiewali
kolędy przy akompaniamencie
gitary – zaprasza organizator
Tomáš Kyvalský. W tym samym

dniu światło będzie można odpalić w budynku trzynieckiego
magistratu.
W Polsce organizatorem Betlejemskiego Światła Pokoju jest
Związek Harcerstwa Polskiego. W
ub. niedzielę, w trakcie uroczystej
mszy świętej w słowackim Svicie,
Anna Nowosad, naczelniczka ZHP,
odebrała światło od słowackich
skautów. Po nabożeństwie przekazała je delegacjom chorągwianym
oraz wszystkim obecnym na mszy.
Harcerze co roku otrzymują światło
od słowackich skautów. Jego przekazanie odbywa się naprzemiennie
raz na Słowacji, raz w Polsce. Przekazanie światła jest punktem kulminacyjnym kilkudniowego Betlejemskiego Zlotu ZHP. W tym roku
na Zlot do Zakopanego przyjechały
3,4 tys. harcerzy i harcerek. Dzisiaj wieczorem harcerze przekażą
światło w Warszawie parze prezydenckiej. 


Tutaj odpalimy światełko
Karwina-Frysztat, kościół katolicki
18.-24.12. godz. 8.00-16.00
Wędrynia, Urząd Gminy
19.12. godz. 15.00-17.00
Trzyniec, Biblioteka Miejska
21.12. godz. 14.00-19.00
Czeski Cieszyn, kościół katolicki
22.-24.12. podczas mszy św.
Sucha Górna, przed kościołem
katolickim
22.12. godz. 15.00-17.00
Hawierzów, Plac Republiki
22.12. godz. 16.30-18.30
Orłowa, przed Biblioteką Miejską
23.12. godz. 15.00-18.00

Sewilla. W sobotę „Zimna wojna”
Pawła Pawlikowskiego otrzymała nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu. Europejskie
Oscary trafiły także do twórców filmu: Pawła Pawlikowskiego – za scenariusz i reżyserię, Joanny Kulig – za
najlepszą rolę kobiecą oraz Jarosława
Kamińskiego – za montaż. Film opowiada historię trudnej miłości dwojga
ludzi – młodej tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora. Oboje z jednej strony
nie zawsze potrafią się ze sobą porozumieć, z drugiej zaś – nie mogą bez
siebie żyć. 
(wik)

SPOŁECZEŃSTWO

W kręgu przyjaciół
Czeski Cieszyn. Nauczycielom jesień
życia niestraszna – recepta na emeryturę jest prosta: optymizm i ciągła
aktywność. Na ich brak nie mogą narzekać członkowie Klubu Nauczycieli
Emerytów w RC, którzy w czwartkowe przedpołudnie spotkali się na wigilijce w Ośrodku Kultury „Strzelnica”.
STR. 5
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NASZ »GŁOS«

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live
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więta Bożego Narodzenia zmieniają się – to banał. Nie praktykujemy
już zwyczajów, które pamiętają nasze babcie, za to koncentrujemy na
kupowaniu prezentów. Zapominamy o duchowym wymiarze wydarzenia,
za to komercjalizacja i poprawność polityczna sprawiają, że Boże Narodzenie coraz częściej bywa zupełnie wyprane z jakichkolwiek treści. Widać
to zwłaszcza w reklamach, w których zwrot „Boże Narodzenie” z reguły
nie pada, a wszelkie chrześcijańskie symbole zastępowane są popkulturową papką w stylu: padający śnieg, bombki, migające światełka, renifery
i śnieżynki Mikołaja. Reklamy zachęcają nas przy tym, by „poczuć magię
świąt”, choć niedawno słyszałem, że chodzi o to, by poczuć „magię oczekiwania na święta, a widziałem też billboardy reklamujące herbatę „z nutą
magii świąt”...
Kalka „magiczne święta”, choć kompletnie pusta, mocno wbiła się do
świadomości społecznej Polaków. Powszechne są życzenia „magicznych
świąt”. Sformułowanie to widnieje na plakatach i ulotkach reklamowych
w sklepach i na ulicach. Pada też tysiące razy w radiu i telewizji. Nawet
gospodarze cieszyńskiego Domu Narodowego zapraszając na grudniowe
spotkanie z profesorem Danielem Kadłubcem przekonywali, że opowie
on „o magicznym czasie związanym z Bożym Narodzeniem”. Skąd więc
taka popularność świątecznej „magii” i dlaczego tak mnie ona irytuje?
Lansowanie określenia „magiczne święta” to oczywiście próba zamiany
języka religijnego na język świecki. Tyle, że „magiczne” to nie to samo, co
„udane”, „przyjemne” czy „szczęśliwe”. Magia to nic innego, jak oddziaływanie na świat naturalny za pomocą jakichś sił nadnaturalnych. Na tym
polegają czary, zaklęcia i magiczność w szerokim tego słowa znaczeniu.
Dodajmy jeszcze, że słowo „magia” ma w chrześcijaństwie wyraźnie negatywną konotację. Mówienie zatem o „magicznych” świętach to kompletna
bzdura (którą dawniej nazwano by herezją). Prawdziwe Boże Narodzenie
obejdzie się bez żadnej magii i przekonamy się o tym, jeśli tylko wyjdziemy poza logikę komercji spod znaku „Kevina samego w domu”. Tego życzę Państwu w nadchodzące święta.
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Bohaterska
śmierć
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Imieniny obchodzą:
Bogusław, Gracjan
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 15.45
Do końca roku: 13 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Migrantów
Przysłowia:
„W grudniu rzeki kryją
lody, a lud cieszy się na
Gody”
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Imieniny obchodzą:
Dariusz, Urban
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.45
Do końca roku: 12 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień wiecznie zielonych
roślin
Przysłowia:
„Pogoda na Urbana, to
wielka wygrana”

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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Pierwsze szusy

DZIŚ...

grudnia 2018
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Witold Kożdoń
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rzypomnijmy, do zamachu doszło w ubiegły wtorek na jarmarku bożonarodzeniowym w
Strasburgu we Francji. 29-letni Chérif
Chekatt, obywatel Francji pochodzenia marokańskiego, zaczął strzelać do
ludzi, krzycząc „Allah Akbar”. Sprawca
zdołał zbiec. Został zabity dwa dni później w obławie policyjnej. W zamachu
śmierć poniosło pięć osób, zaś dziesięć
zostało rannych. Wśród ofiar znalazł się
Polak, pochodzący z Katowic Bartosz
Niedzielski, ale od 20 lat mieszkający
w Strasburgu. W chwili zamachu znajdował się on przed barem Les Savons
d’Helene wraz z 28-letnim włoskim
dziennikarzem Antonio Megalizzim i
innymi przyjaciółmi. Według agencji
AFP, powołującej się na krewnych, obaj
mężczyźni rzucili się na zamachowca,
próbując go powstrzymać. Dzięki temu
udało się zaryglować drzwi i terrorysta
nie wszedł do baru. Inaczej doszłoby
do masakry. Niestety Megalizzi zmarł
w piątek w wyniku odniesionych ran,
natomiast Niedzielski został postrzelony w głowę i przez kilka dni znajdował
się w stanie głębokiej śpiączki. Zmarł
w niedzielę wieczorem, stając się piątą
ofiarą zamachu.


• W Oszczadnicy początek kolejnego sezonu narciarskiego obwieściły pasterskie trombity. Fot. ARC tamtejszego ośrodka narciarskiego

M

• Bartosz Niedzielski. Fot. ARC
Kondolencje złożył rodzinie prezydent RP. „Bartosz Niedzielski pracował w Parlamencie Europejskim i
znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że
to właśnie On został śmiertelnie ranny, chroniąc innych ludzi. Cześć Jego
Pamięci! RiP” – napisał na Twitterze
Andrzej Duda.

„Niech spoczywa w pokoju” –
tak z kolei pożegnał na Twitterze
zmarłego Polaka przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Niespodziewanie
ofiarę ataku terrorystycznego
wspomniał również na Facebooku Dariusz Zalega, dziennikarz,
społecznik, prezes stowarzysze-

nia Grupa Twórcza „Ocochodzi”
i pomysłodawca Festiwalu Zaolziańskiego od lat zaangażowany
w projekty polsko-czeskie i promocję Zaolzia na Górnym Śląsku. Zalega poinformował naszą
redakcję, że Niedzielski udzielał się w strasburskim zespole
„Wiosna”. – Tancerze tej grupy

posiadali komplet strojów cieszyńskich, a w swym repertuarze
mieli miedzy innymi pieśni i tańce z Zaolzia. Próbowałem im zorganizować występ na „Gorolu” w
Jabłonkowie, ale wiadomo, że nie
są to proste sprawy i ostatecznie
projekt gdzieś utknął – mówi Zalega. 


Skatepark jakich mało

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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iłośnicy białego szaleństwa
mają już pole do popisu.
Mimo że popularne stacje narciarskie w Bukowcu, Mostach koło
Jabłonkowa czy Łomnej Dolnej
jeszcze nie wystartowały, w miniony weekend w Beskidach były już
miejsca, gdzie można było poszaleć na nartach. Zaprasza już m.in.
znany ośrodek narciarski Biała, a
na tamtejszych trasach leży od 20
do 50 centymetrów zmrożonego
śniegu. Czynne są trzy wyciągi nar-

ciarskie oraz pięć tras zjazdowych.
W sobotę dźwiękiem trombit rozpoczęli kolejny sezon również gospodarze ośrodka narciarskiego na
Wielkiej Raczy w słowackiej Oszczadnicy. Kolejne ośrodki „inaugurują zimę” także po polskiej stronie
granicy. Od kilku dni pełną parą
pracują stacje narciarskie na Złotym Groniu w Istebnej, gdzie leży
obecnie od 30 do 40 cm śniegu.
W ich ślady idą również ośrodki w
Wiśle. 
(wik)

5,4
kilograma ryb zje mieszkaniec RC w ciągu całego roku. Największy popyt nie tylko
na karpia przypada tradycyjnie na okres przed świętami Bożego Narodzenia. Jak
wynika z badań agencji GfK, w ub. roku ryba znalazła się na stole wigilijnym w połowie gospodarstw domowych w kraju. Prym wiedzie nadal karp, choć ludzie kupują
też ostatnio coraz częściej łososia, pstrąga, tołpygę czy dorsza. Według sieci supermarketów Tesco, co trzecia osoba kupuje świątecznego karpia dopiero dzień przed
Wigilią.
(sch)

W OBIEKTYWIE...

grudnia 2018

• Niedawno w Jabłonkowie odbyła się kolejna edycja Kawiarenki pod
Pegazem. Tę, która odbyła się 30 października 1998 roku, prowadził Kazimierz Kaszper. Fot. FRANCISZEK BAŁON

Świąteczny „Głos”
J

uż w najbliższy piątek, 21 grudnia, ukaże się świąteczny numer
„Głosu”. W środku znajdziecie Państwo wiele ciekawych tematów.
Oto, co przygotowaliśmy między innymi.

Dlaczego Praskie Dzieciątko pochodzi z Hiszpanii? Czemu Boska Dziecina posiada liczącą 300 sztuk garderobę, której nie powstydziłby się
niejeden król? I jaki to wszystko ma
związek z Jezusem urodzonym w ubogiej stajni w Betlejem?
Wigilię należy przeżyć w
domu. Jednak nie zawsze
jest to możliwe. Pielęgniarka Janina Kędzior opowiada
o swoich wigiliach spędzonych na oddziałach szpitalnych i w karetce pogotowia
ratunkowego.
W poszerzonym „Głosiku”,
prócz stałych rubryk, będą
świąteczne łamigłówki, historyjka
obrazkowa z Głosikiem i Ludmiłką oraz bajka świąteczna Danuty Chlup
z ilustracją Macieja Maćkowiaka.
Ma 88 lat i prawdopodobnie jest najstarszym blogerem w Polsce. Na co
dzień mieszka w opactwie benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu. Ojciec Leon Knabit odpowiedział na wiele pytań, między innymi o… Jezusa
i Maryję na Facebooku i Instagramie.

Imieniny obchodzą:
Dominik, Makary
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.46
Do końca roku: 11 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Solidarności
Przysłowia:
„Ile słońca na Makarego,
tyle ciepła wrześniowego”
„Gdy Makary pogodny,
cały styczeń chłodny”

POGODA
wtorek

dzień: -1 do 1 C
noc: 2 do 0 C
wiatr: 1-4 m/s
środa

dzień: 0 do 2 C
noc: -1 do -4 C
wiatr: 1-4 m/s
czwartek

dzień: -2 do 0 C
noc: 0 do -2 C
wiatr: 3-7 m/s

STONAWA

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

CIESZYN
Początek grudnia to czas
szczególny dla fanów
rzemieślniczego piwa w
Polsce. Wówczas członkowie Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów
Domowych przyznają w
Cieszynie nagrodę Grand
Champion. Tym razem
premierę miało jednak
piwo, które w ubiegłym
roku w konkursie Grand
Champion zdobyło
nagrodę specjalną. To
„Rye Wine Cieszyńskie”,
autorstwa Mariusza Bystryka. – To najbardziej
zaskakujące i intrygujące
piwo, jakie do tej pory
dojrzewało w naszych
piwnicach. Sprawcą zamieszania jest słód żytni
– wymagający, a przez
to rzadko stosowany w
piwowarstwie surowiec
– przekonują cieszyńscy
piwowarzy.
(wik)
CZESKI CIESZYN
W ostatnich dniach roku
działacze polskich organizacji na Zaolziu nie za-

• Wizualizacja hawierzowskiego parku rekreacyjno-sportowego. Fot. ARC

W
łatwią wiele w Czeskim
Cieszynie. Przerwę w
działalności szykuje
bowiem zarówno biuro Zarządu Głównego
Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego, jak i kancelaria
Kongresu Polaków w RC.
Biura ZG PZKO i miesięcznika „Zwrot” będą
nieczynne od 21 do 31
grudnia, natomiast kancelaria Kongresu Polaków
planuje przerwę po świętach Bożego Narodzenia,
od 27 do 31 grudnia.

(wik)
STONAWA
Również w tym roku rozświecenie choinki przed
budynkiem Urzędu Gminnego odbędzie się dopiero w ostatnim przed-

świątecznym tygodniu.
Wspólna uroczystość przy
drzewku nastąpi jutro o
godz. 16.00. W związku
z tym wydarzeniem przez
kolejne dwie godziny
zostanie wstrzymany ruch
na drodze. Tymczasowo
zostaną przeniesione
również przystanki autobusowe – Stonawa
Ośrodek Zdrowia na
przystanek Stonawa Bonków, a Stonawa PZKO
na przystanek Stonawa u
Febrów.(sch)

cetrum Hawierzowa rośnie
nowy park rekreacyjno-sportowy. Tworzyć go będą nowoczesny
skatepark, ściana do wspinaczki,
urządzenia wspierające aktywność
ruchową dzieci i seniorów oraz
budynek administracyjny z zapleczem. Budowa obiektu należy do
najważniejszych przyszłorocznych
inwestycji Hawierzowa. Stanąć ma
do końca czerwca. Pierwsze kroki
zostały już jednak podjęte i w tej
chwili trwają prace przy budowie

budynku administracyjnego. Całość zamknie się w kwocie 30 mln
koron. Połowę środków miasto
chce zdobyć z dotacji Ministerstwa
Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. – Nasz projekt
jest dla ministerstwa interesujący
głównie z tego powodu, że skateboarding stał się dyscypliną olimpijską. Hawierzowski Skate Klub ma
dwóch członków wąskiej skateboardowej reprezentacji, w związku
z czym Hawierzów mógłby służyć

Popularna zdrada
15

grudnia Scena Polska Teatru
Cieszyńskiego wystawiła premierowo dramat Plauta „Amfitrion”
w reżyserii Andrzeja Sadowskiego
(na zdjęciu). Reżysera zapytaliśmy
między innymi o to, dlaczego temat zdrady małżeńskiej od wieków
cieszy się popularnością wśród widzów teatralnych. Oto co odpowie-

dział: „Teatr głównie opiera się na
historiach trzymających w napięciu,
dramatycznych. Zdrada w odróżnieniu od wierności i szczęśliwej
miłości w związku jest atrakcyjniejsza. Wszystko, co ma ciemniejszy
charakter, było zawsze dla teatru
ciekawszym materiałem. Od wieków lubimy oglądać niepowodze-

jako jej baza – zauważył Daniel
Vachtarčík, członek zarządu miasta
odpowiedzialny za sport.
Początkowo hawierzowski park
rekreacyjno-sportowy budził protesty mieszkańców, którzy obawiali się wzrostu poziomu hałasu.
Według zastępcy prezydenta, Bogusława Niemca, niepotrzebnie,
gdyż skateparki nowej generacji
budowane są przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, które
zapobiegają hałasowi. (sch)

nia innych,
dlatego że
dowarto ś cio wujemy się
w ten
s p o s ó b.
Siedząc w
wyg o dnym
fotelu na widowni, myślimy, iż to nas nie dotyczy”.

(mb)

• Zorganizowany we wtorek przez Ambasadę RP w Pradze doroczny „Opłatek Polonijny” zgromadził około dwustu osób. Uroczystość zaszczycił obecnością prymas Czech, kardynał Dominik Duka. Zebrani zgodnie z polską
tradycją podzielili się opłatkiem oraz wysłuchali koncertu kolęd. W okolicznościowym wystąpieniu ambasador RP Barbara Ćwioro nawiązała do setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
(wik)

Fot. MAREK SŁOWIACZEK

CYTAT NA DZIŚ

Angela Merkel,
kanclerz Niemiec

•••

Z zadowoleniem przyjęłam porozumienie
osiągnięte na szczycie klimatycznym COP24
w Katowicach. To oznaka dobrej współpracy
międzynarodowej
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W szopce mróz niestraszny
Maryja, Józef i maleńki Jezus – nie wyrzeźbieni ani namalowani, ale żywi – stanęli w niedzielę w szopce
betlejemskiej w centrum Mostów koło Jabłonkowa.

To będą kolorowe, radosne i refleksyjne święta – tak przynajmniej zapowiedział je sobotni „Koncert Świąteczny”.
Występy zespołów folklorystycznych i kapel ludowych PZKO na scenie Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu mieniły się
feerią barw, tańców i tradycji.

• Vladislava i Dawid Soblowie z synem Adamkiem jako
Święta Rodzina w mosteckiej żywej szopce.

Szymon Brandys
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

W

Mostach stało się już
tradycją, że w rolę Świętej Rodziny wciela się co
roku inna rodzina, której w danym
roku urodziło się dziecko. My jesteśmy już piąci z kolei – wyjaśniali
państwo Sobelowie, którzy dyżurowali w szopce w niedzielne popołudnie wraz z synem Adamkiem.

– Mróz nie jest nam straszny, a kiedy ludzie przychodzą i zagadują, to
czas nam miło płynie.
Stajenki pilnowały tradycyjnie
zwierzęta domowe, które przyciągały zwłaszcza najmłodszych odwiedzających. Kozy, cielęta, owce
podarowali lokalni gospodarze.
Nie zabrakło też zaprzęgu konnego, który obwoził gości po wsi w
kuligu na kołach.
Spotkanie przy żywej szopce

• Kolędy w wykonaniu zespołu „Górole” zagrzewały gości odwiedzających żywą
szopkę w Mostach koło Jabłonkowa. Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

wraz z Góralskim Centrum Informacji Turystycznej „Gotic” organizuje zespół „Górole” z Mostów.
Od godz. 13.00 przed Urzędem
Gminy występowały dzieci z miejscowej polskiej szkoły podstawowej i przedszkola oraz „Mali Górole”. Po raz pierwszy do wspólnego
świętowania włączyli się również
podopieczni szkoły czeskiej. Przez
cały czas imprezie towarzyszyła
muzyka grana na żywo przez trzy-

W kręgu przyjaciół

osobową kapelę. – Śpiewamy tylko
polskie kolędy i te z naszego repertuaru „po naszymu” – wyjaśnił
Radek Matuszny z „Góroli”. – Tak
samo jak przy wigilijnym stole.
Mostecka grupa nie chowa swoich instrumentów na czas świąt.
Muzyków będzie można spotkać
w Wigilię w kościele o godz. 22.00,
gdzie zatroszczą się o oprawę muzyczną całej pasterki na podstawie
kantyczek Adama Sikory. Z kolei na

św. Szczepana muzykanci wsiadają
na wozy i kolędują po całej wiosce. – Zaczynamy o godz. 15.00 na
Szańcach i jedziemy w dół Mostów.
Mamy po drodze kilka przystanków: tunel, urząd, na kopieczku, na
dole pod kopcem a kończymy na
Slamniku obok domu kultury – dodał Matuszny. – Co roku przychodzi wielu ludzi, którzy zawsze nas
czymś poczęstują. Tradycja musi
trwać!


Książka dla każdego

W

Szymon Brandys

T

egoroczna,
dziewiętnasta
już edycja koncertu skupiła
się wokół słowa „ojcowizna”.
– Ojcowizna to nasz dom, rodzina, rodzice, to co od nich otrzymaliśmy – mówił na początku ze
sceny niezawodny konferansjer
i gawędziarz Tadeusz Filipczyk.
– To też kościół, do którego chodzimy, nasza świetlica PZKO, wiara
przodków i to, czego będziemy dziś
świadkami, czyli święta. Bowiem
przy wigilijnym stole nabraliśmy
chyba najwięcej mądrości.
Symbolika stołu była obecna
przez cały, trwający blisko trzy godziny koncert. ZF „Bystrzyca” i

„Łączka” przybliżyły tradycję „połaźników”, czyli kolędników, którzy na św. Szczepana przychodzą z
życzeniami pod strzechy beskidzkich domów i zawsze coś im się z
tego świątecznego stołu dostanie.
Z kolei wigilię Bożego Narodzenia
na góralską nutę przedstawiły „Oldrzychowice”. Tym razem zespół
nie tańczył, ale za pośrednictwem
fragmentów ewangelii o narodzeniu
Chrystusa, jasełek ze Świętą Rodziną i Dzieciątkiem, polskich kolęd w
wykonaniu dziecięcego chóru anielskiego chyba najmocniej wprowadził publiczność w atmosferę świąt.
Koncert składał się z dwóch części, w których zaprezentowało się
w sumie siedem zespołów. Na scenie „Trisii” przewinęło się ponad

trzystu uczestników. – Z punktu
widzenia zaplecza Domu Kultury
to jest naprawdę duże wyzwanie
– mówił „Głosowi” kierownik artystyczny całego przedsięwzięcia
Roman Kulhanek z „Olzy”. – Na
szczęście jednak te zespoły są zgrane, kierownicy troszczą się o swoje
grupy, a moją rolą jest skoordynowanie tego wszystkiego.
Program pierwszej części koncertu kolędami przeplatała kapela
„Rozmarynek”, a drugiej „Lipka”
(obie z Jabłonkowa). Kolejne zespoły prezentowały wiązanki i
wariacje różnych tańców – było
miejsce nie tylko na folklor Śląska Cieszyńskiego („Błędowice”),
wałaski („Małe Oldrzychowice”),
słowacki z Terchowej („Zaolzi)”,

zachodniokrakowski („Suszanie”),
polkę czy krakowiaka (Rytmika).
Odrobinę egzotyki wprowadzili
„Suszanie”, prezentując tańce rosyjskie, rumuńskie, a nawet hinduskie. – Czasami, jak w tym roku,
dajemy zespołom wolną rękę, żeby
przedstawiły po prostu to, co chcą
– dodawał Kulhanek.
Ogromne brawa i salwy śmiechu
zebrał „Zaolzioczek”, który zawojował scenę grami dziecięcymi z
regionu Kysuc. Tutaj najmłodsi
tancerze mogli się wyżyć do woli,
wirując,
skacząc,
wybuchając
dziecięcą energią przed rozentuzjazmowaną publicznością. Jako
ostatni tańce żywieckie zaprezentował główny organizator koncertu
Zespół Pieśni i Tańca „Olza”. Tra-

dycję tej imprezy zapoczątkowała
w 1998 roku ówczesna kierowniczka zespołu Urszula Niedoba-Szczepaniak wraz z Emilią Donocik.
Na zakończenie publiczność
otrzymała opłatki, wszyscy złożyli
sobie życzenia i zaśpiewali kolędę
„Bóg się rodzi”. – Niech was nie
opuszcza szczęście ani zdrowie,
niech wam błogosławi Boża Dziecina, tego wam życzę ja i cała moja
rodzina – podsumował ze sceny,
wskazując na wszystkich występujących, Tadeusz Filipczyk. Członkami tej scenicznej rodziny mogli
się zresztą poczuć wszyscy goście,
którzy szczelnie wypełnili całą salę
„Trisii”, bo – jak mówił gawędziarz
– przed stajenką betlejemską wszyscy jesteśmy równi. 


igilijne spotkanie Klubu Nauczycieli Emerytów rozpoczął występ uczniów Artystycznej
Szkoły Podstawowej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie pod kierunkiem dyrektor Renaty Wdówki.
W zróżnicowanym repertuarze na
skrzypce i fortepian znalazły się
również polskie i czeskie kolędy.
Do ich wspólnego śpiewania była
też okazja po koncercie pomiędzy
rozmowami przy wigilijnym stole. – To spotkanie ma być przede
wszystkim na luzie, żebyśmy mogli
wszyscy odreagować od przedświątecznego zgiełku – wyjaśniała prezes KNE Marta Roszka.
Wigilijka to również czas podsumowań kolejnego roku działalności klubu, którego historia liczy 83
lata. – Był udany – mówiła Roszka.
– Odbyło się sporo imprez, zorganizowaliśmy wycieczkę do Tarnowskich Gór, reaktywowaliśmy też
spotkanie jesienne.
W przyszłym roku KNE planuje
pięć imprez – spotkanie wiosenne
(na przełomie marca i kwietnia),
przedświąteczne i dwa spacery
(miejsce wiosennego w połączeniu
z jajecznicą jest już znane – będzie
to Karwina-Raj). Zarząd organizuje
też wycieczkę autokarową pt. „Kraków inaczej”, która odbędzie się

• Lidia Chrzanówna dyskutowała z autorką o jej powieści. Fot. DANUTA CHLUP

M

Fot. SZYMON BRANDYS

we wrześniu. – Chcemy zwiedzić
podziemia Sukiennic, Kazimierz i
fabrykę Schindlera – przedstawiła
plany wyjazdu prezes KNE.
Na spotkanie przy choince przyjechała również delegacja Związku
Nauczycielstwa Polskiego z Wisły,
a życzenia w imieniu Kongresu Polaków złożyła zebranym przewodnicząca Rady Przedstawicieli, Małgorzata Rakowska. – To akurat taki
czas w roku, kiedy przy choince
spotykają się rodzina i przyjaciele,
dlatego życzę wam, przyjaciele, pogodnych, spokojnych i rodzinnych

świąt i żebyśmy się znów tutaj za
rok spotkali.
– Niech nadchodzące święta
będą dla państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień – dodała Marta Roszka. – Niech nie
opuszcza was pomyślność i spełnią
się te najskrytsze marzenia. Życzę też chęci i werwy do naszych
wspólnych spotkań.
Tegoroczne spotkanie KNE odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie. 
(szb)

ałgorzata
Bryl-Sikorska,
przebywająca obecnie na
urlopie wychowawczym dziennikarka „Głosu”, zaprezentowała w
ub. środę w filii Biblioteki Miejskiej
przy ul. Havlíčka w Czeskim Cieszynie swoją książkę „Przełom”,
która ukazała się pod koniec października. Spotkanie autorskie prowadziła i fragmenty powieści czytała aktorka Sceny Polskiej Teatru
Cieszyńskiego, Lidia Chrzanówna.
Autorka była pytana między innymi o to, do jakich czytelników
skierowana jest powieść zachęcająca do wspólnych działań na rzecz
lokalnej społeczności.
– Moim zdaniem ta książka jest
dla każdego. Każdy może zacząć od
małych zmian. Przemiany, które ja

opisuję w swojej powieści, są zarówno indywidualne, jak również chodzi o przełom w znaczeniu samorządowym. Zastanawiam się, na ile
mieszkańcy mają wpływ na zmiany
w ich mieście, na ile działacze miejscy mają związane ręce i wreszcie na
ile osoby, które demokratycznie zostały wybrane do samorządu, mogą
spowodować przełom po wyborach
– mówiła autorka. Stwierdziła, że
sprawami samorządowymi zajmowała się wcześniej jako dziennikarka, lecz nadszedł moment, kiedy artykuł prasowy nie wystarczył jej, by
oddać swoje odczucia i obserwacje
rzeczywistości.
Powieść „Przełom” można kupić
m.in. w księgarni Zenona Wirtha w
Czeskim Cieszynie. (dc)
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Do wyboru do koloru
J

ako pierwsza została poproszona „do odpowiedzi” Izabela Żur, która ma na swoim
koncie już trzy tematyczne „Kalendarze Śląskie”. W piątek ukazał się
czwarty. Jego tematem jest sztuka. – Zdaję sobie sprawę z tego, że
kalendarz monotematyczny może
być dla niektórych czytelników
nudny, jeżeli go ten temat nie interesuje. Starałam się więc go trochę
urozmaicić. Z drugiej strony sztuka
to temat dosyć szeroki – powiedziała redaktorka. „Kalendarz Śląski”, podobnie jak jego poprzednie
edycje, zawiera cykl fotografii, na
których zostali przedstawieni artyści zaolziańscy. Bliżej przyjrzymy
mu się w którymś z kolejnych wydań „Głosu”. Dodajmy jeszcze, że
można go kupić w Zarządzie Głównym PZKO oraz księgarni Wirthów
w Czeskim Cieszynie, Bibliotece
Regionalnej w Karwinie oraz księgarni „Pod Arkadami” w Trzyńcu.
Drugim kalendarzem wydanym
na Zaolziu, z którym mogli zapoznać się uczestnicy spotkania, był
czesko-polski „Evangelický kalendář-Kalendarz Ewangelicki”. – Po
roku jubileuszy niepodległościowych nadchodzi rok z dziewiątką
na końcu i to oznacza, że mija m.in.

„Kalendarz
Beskidzki”
tom 53., wyd. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, red.
Jan Picheta, stron 275

30 lat od upadku komunizmu.
Wspominamy więc wydarzenia w
Polsce, na Węgrzech, upadek muru
berlińskiego i wreszcie 17 listopada
w Czechosłowacji – powiedział ks.
Janusz Kożusznik. Jak zaznaczył,
w związku z tą rocznicą Rada Kościelna ŚKEAW przyjęła uchwałę,
że 2019 rok będzie rokiem wdzięczności za wolność. – Stąd ten temat
kalendarza oraz artykuły, których
autorzy próbują podejmować się
oceny, co zrobiliśmy z tymi 30 latami wolności – stwierdził redaktor.
Swój „Kalendarz Ewangelicki”
wydają od ponad stu lat również
ewangelicy z Bielska-Białej. – Staramy się podtrzymać tę szczególną
tradycję tego typu wydawnictw, która kiedyś była bardzo popularna, a
teraz chyba w Polsce zachowała się
tylko na tym terenie. Tradycja kalendarzy utrzymała się jednak w
Kościele ewangelickim i kalendarze
ukazują się nadal np. w Liptowskim
Mikulaszu czy Wiedniu – poinformował ks. Jerzy Below. „Kalendarz
Ewangelicki” prezentuje m.in. wybrane parafie sześciu diecezji ewangelickich w Polsce, a także wydarzenia i działania, które miały miejsce
w ub. roku w Kościele. Prócz tego w
kalendarzu dominują dwa tematy –
temat związany z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku oraz temat
nawiązujący do szczytu ekologicz-

„Kalendarz
Cieszyński”
tom 35, wyd. Macierz
Ziemi Cieszyńskiej, red.
Mariusz Makowski, s. 272

• Jan Picheta, Izabela Kraus-Żur i ks.

Janusz Kożusznik.

Fot. BEATA SCHÖNWALD

nego w Katowicach, co w kontekście chrześcijańskim nazywane jest
„troską o Boże stworzenie”.
Diana Pieczonka-Giec, prezentując „Kalendarz Miłośników Skoczowa”, rozpoczęła od okładki i znajdującej się na niej lawendy, która
ma stać się symbolem Skoczowa.
– Co wspólnego mają rzeźby w
parku Pokoju w Cieszynie z rzeką
określoną na mapach z XIX wieku
jako Dzięgielałerka? Jaka mieszkanka Kozakowic 11 listopada na
deskach Cieszyńskiego Teatru

„Kalendarz
Ewangelicki...”

„Kalendarz
Ewangelicki”

tom 133, wyd. Bielsko-Bialskie Wydawnictwo
Augustana, red. ks. Jerzy
Below, s. 247

tom 59, wyd. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania, red. ks.
Janusz Kożusznik, s. 167

odebrała nagrodę? Na te i wiele innych pytań znajdziecie tu państwo
odpowiedzi – zachęcał do lektury
„Kalendarza Goleszowskiego” Tomasz Lenkiewicz. „Kalendarz Cieszyński” przybliżył z kolei Leszek
Pindur jako zbiór 30 artykułów 27
autorów oraz 14 wierszy 7 poetów.
– Generalnie tematyka jest różnorodna, chociaż zdominowana przez
wydarzenia historyczne i sylwetki
z nimi związane. Pojawiają się też
jednak artykuły poświęcone postaciom współczesnym, które niedaw-

no od nas odeszły – powiedział redaktor.
Ostatnim wydawnictwem, o którym była mowa w piątek w Książnicy, był „Kalendarz Beskidzki”.
Zaprezentował go Jan Picheta. –
Większość tekstów poświęconych
jest Śląskowi Cieszyńskiemu. Obejmujemy bowiem swoim zakresem
działalności teren od Ostrawicy aż
po Sołę – przybliżył Picheta.
Po prezentacji poszczególne kalendarze można było nabyć na miejscu po promocyjnych cenach.


Goleszowski”

„Kalendarz
Miłośników
Skoczowa”

tom 18, Gmina Goleszów,
red. Tomasz Lenkiewicz,
s. 128

tom 20, Towarzystwo Miłośników Skoczowa, red.
Angelika Ogrocka, s. 237

„Kalendarz

a Śląsku Cieszyńskim mamy
piękne stare miasta. W okresie międzywojennym Frysztat,
Jabłonków, Cieszyn, Skoczów czy
Bielsko szybko się rozbudowywały, a na ich obrzeżach powstawały
naprawę imponujące realizacje
architektoniczne. Podobnie działo się w nowych ośrodkach, takich
jak Trzyniec czy Wisła. Nasz album
pokazuje zaś, jak wspaniała była
to architektura – mówił w piątek,
podczas promocji książki „Czechosłowacka i polska architektura na
Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym” Mariusz Makowski,
jeden z jej autorów.
Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Ducatus Teschinensis,
z którym muzeum od lat owocnie
współpracuje. – Na co dzień staramy się podejmować projekty, które
obejmują cały historyczny Śląsk
Cieszyński i wspólnie z muzeum
wydaliśmy już kilka ważnych wydawnictw. Dziś finalizujemy kolejny projekt i liczę, że ta książka

również spodoba się czytelnikom
– mówiła Irena Cichy, szefowa stowarzyszenia Ducatus Teschinensis.
Nowe wydawnictwo zawiera
kilkadziesiąt pięknych fotografii
prezentujących architekturę dwudziestolecia
międzywojennego.
Są to przede wszystkim gmachy
użyteczności publicznej, szkoły,
ratusze, urzędy, szpitale, kościoły,
nowe osiedla mieszkaniowe, ale
także nowoczesne kamienice i prywatne wille.
– Podział Śląska Cieszyńskiego
w 1920 r. stworzył na naszym terenie nowe warunki ekonomiczne,
co miało odbicie w architekturze.
Na przykład gdyby nie granica, nie
powstałby w takim kształcie Czeski
Cieszyn, a stary Cieszyn nie stałby
się małym prowincjonalnym miasteczkiem i znaczącym dużo mniej
niż w czasach CK Monarchii – mówił Makowski.
Autorzy wydawnictwa przekonywali też, że przed wojną na polu
architektury trwała cicha rywali-

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

zacja między Rzeczpospolitą a Republiką Czechosłowacką. Podział
Śląska Cieszyńskiego nastręczył
wiele trudności ekonomicznych i
wymusił na władzach inwestycje,
które miały wymiar nie tylko czysto funkcjonalny ale i prestiżowy.
– Wyrazem tego był na przykład

nowy ratusz w Ostrawie, która stała się centrum regionu. Również w
Czeskim Cieszynie nie brakowało
inwestycji mających nobilitować
władze odrodzonej Czechosłowacji. W szczególności był nią wielki
ratusz. Skala tego obiektu zadziwia
do dzisiaj. Obiekt jest ogromny, ale

Wymyślili wysyłkowy interes
W

naszej branży tygodnie poprzedzające święta to najgorętszy okres w roku.
Ten czas rozpoczyna się jednak już w październiku, a apogeum osiąga w listopadzie,
w okolicach słynnego Black Friday. W grudniu dużo pracy mamy przez pierwsze dwa
tygodnie, później ludzie chyba zdają sobie
sprawę, że paczki nie zdążą dojść przed świętami, w efekcie jest spokojniej – mówi Witold
Biernat, który wraz z Szymonem Ciahotnym
prowadzi w Czeskim Cieszynie firmę OlzaLogistic.
Spółka istnieje od 2011 r. i dziś na czesko-polskim pograniczu jest największym podmiotem zajmującym się międzynarodową
wysyłką paczek. OlzaLogistic specjalizuje
się w przesyłaniu paczek z Polski do Czech
i z Czech do Polski. Wysyła też przesyłki na
Słowację. Główny strumień płynie jednak z
Polski do Czech. – Pomagamy również polskim firmom zaistnieć na czeskim rynku
internetowym. Temu celowi służą nasze dodatkowe usługi, od pomocy przy założeniu
rachunku bankowego, przez otwarcie w Czechach sklepu internetowego, tłumaczenie
dokumentów, po całościową obsługę w języku czeskim. Wszystkie te działania wspierają
sprzedaż, czyli pośrednio wysyłkowość, a ta
jest głównym źródłem naszych dochodów –
tłumaczy Szymon Ciahotny.
Na co dzień firma obsługuje również klientów indywidualnych i wysyła paczki do wielu krajów Unii Europejskiej. Chętni mogą on-line (na stronie www.balik123.cz) zamówić
kuriera pod wskazany adres albo wybrać się
do Cieszyna na ul. Kościuszki, gdzie w specjalnym „okienku” mogą osobiście nadać
paczkę.
– Klienci mogą też skorzystać z naszego
adresu korespondencyjnego w Polsce. Jeśli
więc ktoś zamawia coś nad Wisłą i nie chce
przepłacać za międzynarodowy transport
paczki do Czeskiego Cieszyna czy Trzyńca,
może skierować paczkę na nasz adres w Cieszynie i osobiście odebrać go za drobną opła-

tom 57, wyd. Polski
Związek Kulturalno
Oświatowy w RC, red.
Izabela Kraus-Żur, s. 180

trzeba pamiętać, że według pierwotnych planów Czeski Cieszyn miał
być niemal trzykrotnie większy od
tego, który znamy współcześnie –
mówił Przemysław Czernek. Drugi
z autorów publikacji wystąpił w piątek z okolicznościową multimedialną prelekcją. Przypomniał m.in., że
przed wojną Polacy, Czesi i Niemcy
szczególnie ostro konkurowali na
polu szkolnictwa, zaś jedną z największych oświatowych inwestycji
był gmach polskiego gimnazjum w
Bielsku. – Szkoła od samego początku posiadała basen pływacki, obserwatorium astronomiczne czy salę
z projektorem filmowym. Stopień
nowoczesności był więc oszałamiający. Inną wielką inwestycją – tym
razem na lewym brzegu Olzy – była
„Masaryczka” w Trzyńcu. Po stronie
czeskiej szkoły budowane w tamtym
okresie pieszczotliwie nazywano bowiem „Masaryczkami”, a po stronie
polskiej analogicznie „Grażynkami”
– od nazwiska wojewody śląskiego
Michała Grażyńskiego. 
(wik)

tą – mówi Witold Biernat. Zaznacza jednak,
że główna oferta OlzaLogistic skierowana
jest do firm, zwłaszcza tych, które zajmują
się handlem w internecie. – Wpływy od osób,
które wysyłają zwykłe paczki do krewnych
czy znajomych, to może pięć procent naszych obrotów – stwierdza.
Przedsiębiorca wspomina też, że pomysł
wysyłkowego interesu zrodził się przy stoliku w jednej z cieszyńskich restauracji. – Nie
interesował nas wyjazd do dużego miasta i
praca w korporacji. Wiedzieliśmy, że żyjemy
w fajnym miejscu, ponadto znamy języki,
znamy polską rzeczywistość, polską mentalność, a także czeski i polski rynek e-commerce. Postanowiliśmy więc to wykorzystać
– mówi Witold Biernat i dodaje, że Szymon
Ciahotny dużo wcześniej tłumaczył, dzięki
czemu nawiązał w Polsce biznesowe kontakty. – Okazało się, że jeden z klientów Szymona boryka się z wysyłkowymi problemami.
Pomyśleliśmy, że takich przedsiębiorców
pewnie jest więcej i na tym założeniu oparliśmy nasz biznes. Zaczynaliśmy zaś w garażu
Szymona i w bagażniku mojego samochodu
– wspomina.
Pierwsze paczki cieszynianie wysłali na
początku 2012 r. Początkowo adres ich firmy
mieścił się w sklepie z... dziecięcymi wózkami. Interes przynosił jednak zyski i firma
przeniosła się do Boguszowic. – Na moście
– tam, gdzie teraz stoi Castorama – wynajęliśmy kilkumetrową kanciapę. Później był
pierwszy samochód dostawczy, pierwszy
mały magazyn. Przeżyliśmy także nalot
służb celnych, ponieważ okazało się, że jeden z klientów przesyłał niedozwolone rzeczy. Dziś w naszej firmie pracuje 27 osób, a
1 stycznia wprowadzimy się do magazynu o
powierzchni około tysiąca metrów. Prowadzimy też stałe linie do Krakowa i Bielska-Białej, a dziennie firma obsługuje od 2,5 do
3 tysięcy paczek. Są to przede wszystkim
rzeczy kupione w czeskich sklepach internetowych, ale zmagazynowane w Polsce i trze-

• Młodzi, zdolni, głodni sukcesu. Od
lewej Witold Biernat i Szymon Ciahotny. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

ba je jakoś do Czech dostarczyć. Głównie to
odzież – dodaje Biernat.
Cieszynianie przekonują, że ich konkurentami nie są ani Czeska Poczta, ani Poczta
Polska, a raczej duże międzynarodowe firmy
logistyczno-kurierskie. Przyciągamy jednak
klientów naszymi usługami dodatkowymi,
których nie są w stanie świadczyć międzynarodowe koncerny – tłumaczy Szymon Ciahotny.
OlzaLogistic chce teraz w większym stopniu pomagać czeskim firmom, które wkraczają na polski rynek. Do tej pory cieszynianie pomagali bowiem głównie Polakom
chcącym sprzedawać swe towary w Czechach. – Widzimy jednak, że w drugą stronę
to również może działać. Poza tym obiecującymi kierunkami są Rumunia, Węgry i po
części Bułgaria. Na te rynki wysyłamy już
całkiem sporo przesyłek, ale w przyszłości
chcemy się na nich jeszcze bardziej skupić –
zapowiadają szefowie OlzaLogistic. 

(wik)

Kwestionariusz firmowy
Rok założenia: 2011
Branża: logistyczna
Liczba pracowników: 27
Kontakt:

ul. Bojowników Antyfaszystowskich 1329/19,
Czeski Cieszyn

Tel. +420 777 882 338
www.olzalogistic.com
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„Kalendarz Śląski”

Architektura, która imponowała i nobilitowała
N
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Koniec grudnia to najlepszy czas, żeby rozejrzeć się za nowym kalendarzem. W piątek Książnica Cieszyńska w
Cieszynie zaprezentowała ich aż siedem. O poszczególnych wydawnictwach mówili ich redaktorzy. Spotkanie
prowadził Wojciech Święs.
Beata Schönwald

♩

Henryka Bittmar

D

o końca grudnia pozostało
zaledwie kilkanaście dni. Co
przyniesie nam kolejny, 2019 rok?
Na pewno będzie znów niejeden
powód do radości i satysfakcji,
znajdą się też jednak tacy, którzy
poczują się wykluczeni, pominięci, z różnych przyczyn niezadowoleni. Tak to już w życiu bywa. Nie
wszystkie zmiany pójdą po naszej
myśli. Będzie i lepiej, i gorzej.

Wyższe płace i emerytury
Po nowym roku wzrosną płace
m.in. nauczycieli, podwyżka powinna sięgnąć 15 proc. Z kolei
pracownicy służb mundurowych
mogą liczyć na podwyżki raczej
symboliczne, bo wynoszące ok. 2
proc. Większość osób zatrudnionych w instytucjach publicznych
i państwowych, opłacanych z
budżetu państwa, czekają podwyżki w wysokości 5 proc. Gorące
dyskusje od kilku miesięcy budzi
projekt dotyczący podniesienia
płacy minimalnej o 1150 koron – w
nowym roku jej wysokość powinna wynosić 13 350 koron. A więc
o ok. 1000 koron więcej, aniżeli
przeciętna emerytura w bieżącym

Nie wszystko nam się spodoba
roku. W styczniu również seniorzy
będą mieli jednak okazję do zadowolenia. Świadczenia wzrosną o
ok. 900 koron, przy czym kobiety
i mężczyźni, którzy przekroczyli
85. rok życia, dostaną dodatkowy
tysiąc koron miesięcznie. W dalszym ciągu seniorzy, dzieci i studenci będą podróżować autobusami i pociągami bardzo tanio, bo za
25 proc. ceny normalnych biletów.
Zniżki obowiązują już od początku
września na wszystkich liniach i
połączeniach krajowych.

W stołówce za darmo?
Ciekawą inicjatywą, która zainteresuje głównie rodziców przedszkolaków i młodszych uczniów,
jest rządowy projekt przewidujący
darmowe obiady dla najstarszych
przedszkolaków i uczniów pierwszych pięciu (albo wszystkich, jak
chciałby premier Andrej Babiš)
klas szkoły podstawowej. Na jego
realizację trzeba będzie jednak
jeszcze trochę poczekać, na pewno nie wejdzie w życie w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Na razie trwają rozmowy o szczegółach, głównie zaś o możliwo-

ściach i sposobach finansowania
projektu. Jak wyraziła się minister
pracy i spraw socjalnych – Jana
Maláčowa, wszystko, co jest związane z edukacją dzieci, powinno
być bezpłatne. Darmowe obiady
dla dzieci będą kosztować budżet
państwa ponad 5 mld koron rocznie. Korzystałoby z takich posiłków ok. miliona dzieci. Inicjatywa
ma dotyczyć wyłącznie placówek
państwowych.

To i owo podrożeje
Na pewno jednak nie wszystko
będzie w nowym roku budzić wyłącznie naszą aprobatę. Czekają
nas podwyżki żywności, co ma
ścisły związek ze skutkami katastrofalnej suszy, jaka nawiedziła w
tym roku całą republikę. Jak twierdzą rolnicy i leśnicy, dotkliwy i
długotrwały deficyt wody dał się
we znaki praktycznie wszystkim
mieszkańcom, z tym, że najgorsza
sytuacja była na wschodzie republiki. Zebrano o ok. 10 proc. mniej
zbóż i o 20 proc. mniej ziemniaków. Niższe były też plony maku,
grochu, kapusty i innych warzyw.
Już teraz więcej płacimy za niektó-

re artykuły zbożowe, należy się też
spodziewać, że podrożeje mięso i
wędliny, mleko i wyroby mleczne,
jajka, piwo. Pod koniec roku ziemniaki mogą być nawet o 25 proc.
droższe, aniżeli w ubiegłych miesiącach. Czy wszystkie podwyżki
będą tak dotkliwe, trudno na razie przewidzieć, być może duża
konkurencja sprawi, że klient nie
będzie miał większego powodu
do narzekań. Warto dodać, że już
teraz, wbrew zapowiedziom, spadają w sklepach m.in. ceny jabłek
i innych owoców. Masło też można
„upolować”, przy odrobinie szczęścia, za nie więcej niż 40 koron za
250 g.
W 2019 roku czekają nas podwyżki cen energii elektrycznej.
Większość dostawców zapowiada,
że prąd podrożeje o ok. 10 proc.
Jest to spowodowane wzrostem
cen energii na giełdach. Doświadczenia minionych lat mówią, że
wraz z cenami prądu wzrosną
też ceny innych wyrobów i usług
– producenci skwapliwie wykorzystują bowiem ten fakt, chociaż
udział kosztów energii w cenach
wielu produktów jest stosunkowo

niewielki, w żadnym zaś wypadku
nie usprawiedliwia drastycznych
podwyżek cen końcowych. Oprócz
podwyżek cen energii elektrycznej, a także gazu (o ok. 6 proc.)
czekają nas też wyższe rachunki
za wodę i odprowadzanie ścieków.
W Ostrawie i okolicy zapłacimy
za metr sześcienny wody 80,71
koron, o 3,41 kc więcej, aniżeli w
roku bieżącym. Firma Ostrawskie
Wodociągi i Kanalizacje (OVAK)
dostarcza wodę mieszkańcom
Ostrawy i okolicy i troszczy się o
1400 km sieci wodociągowej i 900
km kanalizacji. Z kolei klienci Północnomorawskich Wodociągów i
Kanalizacji (SmVaK), firmy, która
zaopatruje w wodę m.in. dawne
powiaty karwiński i frydecko-mistecki, zapłacą po nowym roku
za metr sześcienny wody 85,08
koron, o 4,94 proc. więcej, aniżeli obecnie. Warto dodać, że woda
jest artykułem, który po aksamitnej rewolucji podrożał bodajże
najbardziej. Podczas gdy w 1990
roku jeden metr sześcienny wraz z
odprowadzaniem ścieków kosztował 80 halerzy, dzisiaj cena jest co
najmniej sto razy wyższa. 
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Dariusz Szpakowski,
dziennikarz TVP Sport

Królowie jesieni

Piłkarze Banika Ostrawa przezimują w gronie sześciu najlepszych drużyn Fortuna Ligi. Nad Ostrawicą plan został
więc wykonany. W dolnym biegu Olzy sytuacja wygląda znacznie gorzej – drużyna MFK Karwina po spodziewanej
przegranej z Pilznem rok 2018 zakończy na przedostatnim miejscu.

21 punktów, fotel lidera. Szczypiorniści Banika Karwina mogą się powoli przestawić na tryb
świąteczny. W ekstralidze królują, jutro mogą zaś przypieczętować udany jesienny sezon
awansem do finału Pucharu RC.

To jeszcze nie »The Reds«,
ale…
Piłkarze Karwiny przystępowali do niedzielnego wyjazdowego
spotkania z Pilznem w roli outsidera. Pierwsza połowa w wykonaniu ekipy Norberta Hrnčára
wyglądała wręcz koszmarnie.
Gospodarze rozkręcili zabawę
w kotka i myszkę – praktycznie
nie schodzili spod pola karnego Martina Berkovca. Karwiński
bramkarz dwoił się i troił, wyłapał kilkanaście strzałów i tylko dwukrotnie wyławiał piłkę z
siatki. – Strach wynikający z klasy rywala sparaliżował zespół.
Popełniliśmy dużo błędów, które
gospodarze wykorzystali tylko w
połowie – skomentował pierwszą
odsłonę meczu szkoleniowiec
MFK Karwina. O tym, że ratujący
się przed spadkiem zespół niekoniecznie musi prezentować antyfutbol, przekonali się widzowie w
drugiej połowie. Karwiniacy rozpoczęli ją z impetem, głównie zaś
przezwyciężyli strach przed rywalem. Do gry wrócił po przerwie
spowodowanej czerwoną kartką
karwiński pomocnik Lukáš Budínský. Goście większość akcji
ofensywnych prowadzili jednak
w desancie Petr Galuška – Ba
Loua lub David Guba – Ba Loua.
Tak, właśnie ofensywny pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej
należał do głównych postaci
drugiej połowy. Świetne czucie
piłki, drybling, zagrania z klepki
– to elementy, które cechują Ba
Louę. W 68. minucie karwiniacy
popisali się piękną, nowoczesną
akcją. David Guba z lewej flanki w

Janusz Bittmar

stylu Davida Beckhama uruchomił Ba Louę, a ten oko w oko z pilzneńskim golkiperem zachował
zimną krew, strzelając kontaktową bramkę. – To była nagroda
za odwagę – ocenił Hrnčár, który
niestrudzenie prowadził zespół
zza linii bocznej boiska. Udzielał
wskazówek, gestykulował, przypominając momentami Jürgena
Norberta Kloppa, szkoleniowca
FC Liverpool. – W drugiej połowie zagraliśmy na miarę oczekiwań. Zabrakło nam niestety sił w
końcówce – podkreślił szkoleniowiec.

W

Na zakończenie
powiało nudą

Na inaugurację 19. kolejki piłkarze Banika Ostrawa zremisowali
bezbramkowo z Sigmą Ołomuniec. Futbolu było w Ostrawie
jak na lekarstwo. Banik dyktował
warunki, ale z efektywnością był
na bakier. Sigma nastawiła się w
derbach na defensywę i wybijanie piłki na oślep, byle jak najdalej od własnego pola karnego.
Dopiero w końcówce spotkania
goście zagrali bardziej pomysłowo, zagrażając zwłaszcza na lewej
flance, gdzie brylował słowacki
pomocnik Milan Lalkovič.
Największą okazję w końcowych fragmentach drugiej połowy zmarnowali jednak ostrawianie – Denis Granečný w prawie
czystej okazji uderzył w bramkarza w stylu „zamykam oczy
i strzelam”. – Remis jest chyba
sprawiedliwym
odzwierciedleniem wydarzeń na boisku. Goście
przy odrobinie szczęścia mogli
nawet wygrać, stwarzając sobie w
końcówce kilka niezłych sytuacji
– stwierdził trener Banika, Bohumil Páník. 


• Ba Loua, ofensywny pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, to obecnie najlepszy towar eksportowy MFK Karwina.
Fot. mfkarvina

FORTUNA LIGA

PILZNO – KARWINA 2:1

Do przerwy: 2:0. Bramki: 7. Kopic, 33. Procházka – 67. Ba Loua. Karwina: Berkovec – Čolić, Krivák, Janečka, Moravec –
Budínský, Smrž (65. Mertelj), Ba Loua – Galuška, Ramirez (77. Dramé), Guba (86. Lingr).

OSTRAWA – OŁOMUNIEC 0:0

Ostrawa: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman – Fillo, Meszaninow, Hrubý, Holzer (77. Granečný) – Diop,
O. Šašinka (67. J. Šašinka).
Wczoraj (po zamknięciu numeru) zakończył się mecz pomiędzy czwartym w tabeli Jabloncem a prowadzącą Slavią Praga.

POD PRYSZNICEM

Janusz Bittmar
bittmar@glos.live

T

o hasło przyświeca nie tylko miłośnikom
zabaw na światowych giełdach finansowych. Z powodzeniem sprawdzi się również
na piłkarskim podwórku.
W zakończonej wczoraj ostatniej tegorocznej kolejce Fortuna Ligi ongiś „żelazna
Sparta” marnuje się na piątym miejscu w tabeli. Piłkarzom z Letnej brakuje jednak nie
tyle szczęścia, co pomysłu na rywali i koncepcji w prowadzeniu zakupów. W dziale
sportowym odpowiedzialnym za polowanie
na nowych piłkarzy pracuje m.in. wychowanek klubu Tomáš Rosický (od wczoraj
nowy dyrektor sportowy), były znakomity
piłkarz Borussi Dortmund i Arsenalu Londyn. Oprócz Rosickiego swoje „widzimisię”
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Nie wyobrażam sobie degradacji Wisły Kraków

Zapraszamy na przerwę
Janusz Bittmar

♩

Fortuna kołem się toczy
forsuje jednak kolejnych kilka osób. Właściciel klubu, Daniel Křetinský, też jest święcie
przekonany, że zna się na futbolu i w efekcie
powstaje błędne koło iluzji i aluzji.
Z tej pułapki udało się uciec w ostatniej
chwili „Dumie Ostrawy”, drużynie Banika.
Na stanowisku dyrektora sportowego projektem „nowy Banik” zajmuje się Marek Jankulovski, który przeszedł prawdziwą szkołę
życia Silvio Berlusconiego w AC Milan. W
odróżnieniu od Rosickiego, ma nad Ostrawicą znacznie skromniejszy sztab klakierów.
Banik na półmetku sezonu traci jedenaście
punktów do wicelidera z Pilzna. Po zeszłorocznych zawirowaniach, w dużo skromniejszych od Sparty warunkach, udało się

stworzyć w Ostrawie zespół głodny sukcesu.
Architektem tego sukcesu jest m.in. szkoleniowiec Bohumil Páník – mistrz krótkich,
zwięzłych i sensownych pomeczowych sentencji, który nie lubi owijać w bawełnę i tego
samego oczekuje od swoich podopiecznych.
Banik już nie jest wyłącznie zespołem jednej gwiazdy, Milana Baroša, tym bardziej, że
były napastnik Liverpoolu częściej niż na boisku przebywał w tym sezonie w gabinetach
lekarskich.
Psychologa potrzebują natomiast piłkarze Karwiny. Wiele wskazuje na to, że tej roli
mógłby się podjąć nowy trener zaolziańskiej
drużyny, Norbert Hrnčár. Pod jego wodzą
karwiniacy pokonali mocny Jablonec, a w

ostatniej kolejce przynajmniej w drugiej połowie nawiązali wyrównaną walkę z Pilznem.
Hrnčár, który w tym roku znalazł się na celowniku słowackiej reprezentacji (w końcu
włodarze związku wybrali czeskiego trenera
Pavla Hapala), nie kryje fascynacji Premier
League, a zwłaszcza „The Reds”, czyli Liverpoolem. „W głowie każdego piłkarza ukryta
jest połowa sukcesu” – te słowa najmocniej
zapamiętałem z naszej rozmowy. Trener
musi zarazić swoją pasją zawodników. Jeśli
Hrnčár zarazi drużynę filozofią „The Reds”,
będzie mentorem, psychologiem dla zwłaszcza młodych piłkarzy, to jestem spokojny o
losy karwińskiej drużyny w wiosennej części
sezonu. 


zespole Banika Karwina
wszystko ostatnio działa, jak powinno, zaś o
walkowerze z Frydkiem-Mistkiem
na korzyść podbeskidzkiego klubu
(z powodu niedozwolonego startu
Nicolasa Noworyty) nad Olzą szybko zapomniano.
Do meczu z Litowlem gospodarze
wystawili wielu młodych zawodników, dając odpocząć kluczowym
szczypiornistom. – Takie były założenia. Młodzi muszą zasmakować
dorosłego szczypiorniaka, a pojedynek z Litowlem nadawał się do tego
idealnie – stwierdził szkoleniowiec
Karwiny, Marek Michalisko.
Karwiniacy nawet w odmłodzonym składzie nie patyczkowali się
z przeciwnikiem. Do meczu włączyło się wielu utalentowanych zawodników znajdujących się na krawędzi „A” zespołu. Świetne zawody
zaliczyli m.in. Alexandr Zamarski i
David Růža, w ofensywie brylował
zdobywca dziesięciu bramek, Dominik Solák. Wyłącznie z młodymi
wilkami walka z Litowlem byłaby
jednak ryzykowna. W wyjściowej
siódemce znaleźli się więc Radim
Chudoba i Tymoteusz Piątek, a
parę minut spędził na parkiecie
również Marek Monczka. Hanacy,
którzy w dotychczasowym sezonie
jeszcze nie zdobyli punktu, stwarzali nikłe zagrożenie pod bramką
Banika. Gospodarze mogli więc zagrać na luzie, a w najbardziej spo-
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bramek zdobył w jesiennym sezonie polski obrotowy w
drużynie Banika Karwina, Tymoteusz Piątek. Skuteczność
strzałów (w proc.) wynosi 81,25.

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA – LITOWEL 36:25

Do przerwy: 19:11. Karwina: Tabara, Mokroš 1, Marjanović – Solák 10, Zamarski 2, Nantl 2, Růža 1, Piątek 1, Plaček, Chudoba 7/1, Užek 2, Zbránek 5, Nedoma 1, Monczka 4/2, Brůna.
Lokaty: 1. Karwina 21, 2. Pilzno 20, 3. N. Weseli 19 pkt. Ekstraliga wznowi rozgrywki 26 stycznia 2019.

Skaczą, bo lubią
P

olscy skoczkowie narciarscy
dosłownie rozpieszczają swoich fanów. Podopieczni trenera
Stefana Horngachera meldują się
przed Turniejem Czterech Skoczni
w znakomitej formie. W niedzielę,
podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu, na
podium stanęli Piotr Żyła i Kamil
Stoch. Obaj zawodnicy musieli jednak uznać wyższość rewelacyjnie
dysponowanego w tym sezonie Japończyka Ryoyu’a Kobayashiego.
Bardzo ciężko pracowaliśmy latem
i teraz widać efekty – skomentował
trzecie miejsce w niedzielnych zawodach oraz drugie z sobotniej odsłony
Piotr Żyła. Skoczek z Wisły wciąż nie
do końca zdaje sobie sprawę z tego,
że jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. – To jakaś bajka – stwierdził Żyła, którego najsłabszym wynikiem jest szósta lokata w
inauguracyjnym konkursie w Wiśle.
Na trzeciej pozycji w klasyfikacji
łącznej PŚ znajduje się Kamil Stoch.
Trzykrotny mistrz olimpijski skomplementował w Engelbergu szkoleniowca kadry, Austriaka Stefana

Horngachera. – To jego zasługa, że
Piotrek, ja, a także reszta chłopaków
dobrze się czujemy na skoczni. Stefan stworzył niesamowitą atmosferę, niesamowity sztab ludzi, których
zaprosił do pomocy. My, zawodnicy,
wykonujemy polecenia i robimy to,
co trener nam zadaje. To jest człowiek na odpowiednim miejscu – ocenił Stoch. – Przed nami bardziej wymagająca, intensywna część sezonu
i trzeba zachować dużo siły, spokoju
oraz cierpliwości.
Piotr Żyła i Kamil Stoch skaczą w
sezonie fantastycznie. Cieszy jednak równa forma całej polskiej drużyny. W niedzielę w Engelbergu na
piątym miejscu zakończył zmagania Dawid Kubacki, który również
chciałby powalczyć o jak najlepszą
lokatę w zbliżającym się Turnieju
Czterech Skoczni. Niewykluczone,
że w prestiżowym świąteczno-noworocznym turnieju biało-czerwoni zaskoczą rywali na polu technologicznym. Wciąż testowane są
nowe rozwiązania pozwalające
zdobyć techniczną przewagę nad
przeciwnikami. (jb)

ZNAMY PARY 1/8 LIGI MISTRZÓW: SAME HITY. W Nyonie
rozlosowano wczoraj pary 1/8
finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Wszystkie mecze zapowiadają się
bardzo atrakcyjnie, ale największym hitem będzie z pewnością
starcie Liverpoolu z Bayernem
Monachium. Pierwsze mecze tej
fazy rozgrywek odbędą się 12 i
13 oraz 19 i 20 lutego. Rewanże
zaplanowano na 5 i 6 oraz 12 i 13
marca. Dwa dni później, 15 marca,
odbędzie się losowanie ćwierć- i
półfinałów Champions League.
Gospodarzami pierwszych spotkań
będą drużyny, które w grupach
zajęły drugie miejsca, natomiast
rewanże odbędą się na stadionach
rozstawionych ekip. Oto pary 1/8
LM: FC Schalke – Manchester
City, Atletico Madryt – Juventus
Turyn, Manchester United – Paris
Saint-Germain, Tottenham Hotspur
– Borussia Dortmund, Olympique
Lyon – FC Barcelona, AS Roma –
FC Porto, Ajax Amsterdam – Real
Madryt, FC Liverpool – Bayern
Monachium. 
(jb)

NASZA OFERTA

• W Karwinie panuje pełne zadowolenie. Fot. IVO DUDEK
kojnych fragmentach meczu nawet
potrenować nowe, niesprawdzone
dotąd elementy.
– Przed nami ostatni pojedynek
w 2018 roku, pucharowe starcie z
Frydkiem-Mistkiem. Chcemy w
środę przed własną publicznością
postawić kropkę nad „i”, awansując
do finału – zadeklarował Michalisko. Półfinałowy pojedynek pomiędzy Karwiną a Frydkiem-Mistkiem
rozpoczyna się o godz. 18.00. Z powodu wspomnianych wyżej zawirowań walkowerowych jutrzejszy
mecz na pewno nie będzie spacerkiem po plaży. 


W SKRÓCIE

• Piotr Żyła (z lewej) i Kamil Stoch nie obniżają lotów. Fot. PZN

HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: Zlin – Trzyniec (jutro, 17.30),
Pardubice – Witkowice (18.00).
W środę rusza druga połowa fazy
zasadniczej ekstraligi. Stalownicy
Trzyniec w roli lidera rozpoczynają
zmagania na tafli Zlina, który w
tabeli plasuje się na 9. miejscu.
Drużyna z Ostrawy zmierzy się z
przedostatnimi Pardubicami.
HOKEJ – CHANCE LIGA: AZ
Hawierzów – Slavia Praga (jutro,
18.00).
PIŁKA RĘCZNA – PÓŁFINAŁ PUCHARU RC: HCB Karwina – Frydek-Mistek (jutro, 18.00). 
(jb)
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I N F O R M AT O R
WALUTY
Kursy walut w kantorach

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno sprzedaż
CZK
0,164
0,166
EUR
4,270
4,300
USD
3,770
3,820
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,230
4,330
USD
3,740
3,840
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno sprzedaż
PLN
5,970
6,080
EUR
25,600
26,100
USD
22,650
23,150

Przy wigilijnym
stole w teatrze

WTOREK 18 GRUDNIA

Dla Ciebie Mamo, Babciu i Prababciu!
W dniu urodzin życzymy, niech każdy
Twój dzień rozkwitnie szczęściem i radością.

TVC 1

Dnia 18 grudnia obchodzi zacne 93. urodziny

pani HELENA KAPUSTKA
z Lesznej Górnej

Jak przenieść klimat rodzinnego spotkania przy wigilijnym stole tam, gdzie
może się spotkać dużo więcej osób? Od lat udaje się to podczas Rodzinnego
Spotkania Świątecznego organizowanego przez ewangelickie Centrum Misji i
Ewangelizacji w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. 19. edycja tej niezwykłej imprezy odbędzie się 26 grudnia o godz. 16.00.
Uczestnicy spotkania będą wspólnie kolędować, obejrzą spektakl „Najpiękniejszy prezent” Teatru dla Dzieci i Młodzieży Eden. Słowo wygłosi zaś ks. Robert
Augustyn – ewangelicki teolog, kierowca rajdowy w załodze „Najważniejszego
Skrzyżowania”, „najszybszy duchowny w Polsce”, a prywatnie miłośnik narciarstwa, zapalony perkusista rockowy, entuzjasta rozwoju, innowacyjności i służby
dla drugiego człowieka. Człowiek wielu pasji.
Bilety można kupić w internecie (na www.kupbilecik.pl), w księgarni „Warto” w
Cieszynie przy ul. Wyższa Brama 29, a także na pół godziny przed spotkaniem w
teatrze. 
(wik)

Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego życzą córki z mężami Urszula, Helena, Anna, wnuczki i wnuki
oraz prawnuki Kiriana, Kubuś, Marianek, Šimonek oraz
Dorotka. 



GŁ-699

Dnia 20 grudnia br. będzie świętować 80. urodziny

pan ZDZISŁAW FIERLA
z Karwiny

Z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha
i wielu wrażeń rowerowych przesyłają córka Barbara
i syn Andrzej z rodzinami.

RK-149

WSPOMNIENIA

z dnia 17. 12. 2018

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,63 zł
ON
4,82 zł
LPG
2,14 zł
Cieszyn, Circle K
E95
4,69 zł
ON
4,97 zł
LPG
2,32 zł
Cieszyn, Shell
E95
4,65 zł
ON
4,96 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
4,69 zł
ON
4,95 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
32,50 kc
ON
32,70 kc 

PROGRAM TV

ŻYCZENIA

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach

(wik)

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service,
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00,
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – HAWIERZÓW:
Amfitrion (18, godz. 18.00);
 KARWINA: Amfitrion (19, godz.
18.00);
 CZ. CIESZYN: Amfitrion (20,
godz. 12.00);
 Opowieść wigilijna (20, godz.
19.00).
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
1 + 1 = 3 (18, godz. 10.00);
 TRZYNIEC: Jízdní hlídka (19,
godz. 19.00).
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN:
Obušku z pytle ven (18, godz.
10.00);
 O slunečníku, měsíčníku a
větrníku (19, godz. 10.00);
 KOSZARZYSKA: O słońcu, księżycu i wietrze (20, godz. 10.00).

19, godz. 17.30); Aquaman (18, 19,
godz. 20.00); Bumblebee (20, godz.
17.30); Zabójcze maszyny (20, godz.
20.00); CZ. CIESZYN – Central:
Sąsiedzi (19, godz. 17.30); CIESZYN
– Piast: Grinch (18-20, godz. 15.30);
Pierwszy człowiek (18, godz. 17.15);
Mary Poppins powraca (19, 20,
godz. 17.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 9.10 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W KINACH

CO W TERENIE

HAWIERZÓW – Centrum: Mikołaj
i spółka (18, 19, godz. 16.00); Tam,
gdzie rosną poziomki (18, godz.
17.30); Spider-Man Uniwersum
(18, godz. 19.00); Ten, kdo tě miloval (18, 19, godz. 20.00); Aquaman
(19, godz. 19.00); Asteriks i Obeliks.
Tajemnica magicznego wywaru
(20, godz. 16.00); Mary Poppins powraca (20, godz. 17.30); Bumblebee
(20, godz. 19.00); Narodziny gwiazdy (20, godz. 20.00); KARWINA
– Centrum: Spider-Man Uniwersum (18, godz. 17.00); Zabójcze maszyny (18, godz. 19.30); Aquaman
(19, 20, godz. 19.30); Bumblebee
(20, godz. 17.00); TRZYNIEC – Kosmos: Ferdinando (18, 19, godz.
14.00); Spider-Man Uniwersum (18,

CIERLICKO-CENTRUM – MK
PZKO zaprasza na Spotkanie Wigilijne w środę 19. 12. o godz. 16.00
do Polskiej Szkoły w Cierlicku. W
programie: występ dzieci, sprzedaż
książek Ladislava Chroboczka, prelekcja podróżnika Pawła Wantuloka pt. „Madagaskar”.
CZ. CIESZYN – Dyrekcja, grono
pedagogiczne oraz młodzież Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie zapraszają na tradycyjny
Koncert Świąteczny w środę 19. 12.
o godz. 11.00 i 17.00 do kościoła Na
Niwach w Cz. Cieszynie.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO
zaprasza członków i sympatyków
na Spotkanie Noworoczne z występem dzieci, zespołów śpiewa-
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Zarząd MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach zaprasza na
wigilijkę. Odbędzie się ona 28 grudnia o godz. 15.00 w salce
Domu PZKO.

POLECAMY

z dnia 17. 12. 2018

♩
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czych oraz wspólnym kolędowaniem w piątek 28. 12. o godz. 15.30
do małej sali Domu Kultury w Lutyni Dolnej.
OLBRACHCICE – Zapraszamy
na wigilijkę, która odbędzie się
w piątek 28. 12. o godz. 16.00 w
Domu PZKO. Z programem świątecznym wystąpią gościnnie: rodzeństwo Krystyna Pękała – fortepian i śpiew oraz Adam Pękała
– kontrabas. Wszystkich członków i sympatyków zaprasza Zarząd Koła.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza w piątek 28. 12. o godz. 16.00
do Domu PZKO na tradycyjną wigilijkę połączoną ze spotkaniem z
tegorocznymi jubilatami Koła. W
programie wystąpi chór mieszany
„Hasło” oraz gościnnie zespół śpiewaczy „Olzanki” z Olzy (Polska).
Podczas imprezy można zakupić
Kalendarz Śląski oraz miejscówki
na bal pn. „W starym kinie”, który
Koło organizuje 19. 1. 2019 w sali
restauracji „U Haladů” w Skrzeczoniu.

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY, Karwina-Nowe Miasto: do 19. 12.
wystawa obrazów i grafik Oldřicha
Bijoka. Czynna: po, śr, pt: w godz.
9.00-15.00; wt, czw w godz. 9.0019.00.
POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE Karwina, ul. Frysztacka 55/17: do 31. 1. 2019 wystawa pt.
„Karwina. Od soli do węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 8.00-17.00, wt,
czw: w godz. 8.00-14.00, pt: w godz.
8.00-12.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,

SALA WYSTAW w Jabłonkowie,
Rynek Mariacki 14: do 28.2. 2019
wystawa pt. „Świat dzieci”; stała
ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW W Hawierzowie, Pavlovova 583/2: do 31. 3.
2019 wystawa pt. „Architektura i
kultura mieszkaniowa w czasach
pierwszej republiki”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka 10/8: do 31. 1.
2019 wystawa pt. „Repliki strojów
z pierwszej republiki”. Czynna:
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, Polna 964: stała ekspozycja pt. „Orłowa – przeszłość
i teraźniejszość”. Czynna: po-pt:
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.0017.00.
 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, K Muzeu 89: do 31. 12 wystawa pt. „V žáru výhně”. Czynna:
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz.
13.00-17.00.

Minuta ciszy po umarłych,
czasem do późnej nocy trwa.

					

śp. HELENA CYŻOWA
z Hawierzowa-Błędowic

Z wdzięcznością i szacunkiem wspominają jej dobrotliwe serce oraz proszą o chwilę wspomnień córki z rodzinami.
GŁ-703
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

ks. Jan Twardowski

Dnia 20 grudnia minie 1. rocznica śmierci naszego Kochanego Męża, Ojca, Brata, Teścia i Dziadka

śp. RUDOLFA PUTZLACHERA
Wszystkich, którzy zachowali Go w pamięci, o chwilę
zadumy i modlitwę proszą najbliżsi.


GŁ-698

KONDOLENCJE
W piątek 14 grudnia 2018 z olbrzymim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

mgr ANIELI KULIK

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA, Galeria „Przystanek Grafika”, ul.
Głęboka 50, Cieszyn: do 21. 12.
wystawa grafik drzeworytowych
Michała Klisia pt. „Opłatek”. Czynna: wt-pt w godz. 10.00-16.00; so i
nie: w godz. 14.00-18.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn:
Czynne codziennie w godz. 9.0018.00.

W. Szymborska

Dnia 18 grudnia 2018 obchodziłaby 90. rocznicę urodzin nasza Ukochana Mama

nauczycielki, wychowawczyni,
długoletniej kierowniczki Przedszkola w Gródku.
Mężowi i najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy PSP i Przedszkola w Gródku.
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TYM ODDYCHAMY
Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 17. 12. 2018
Czeski Cieszyn

47,8

Rychwałd		

46,5

Hawierzów

51,8

Trzyniec		

25,7

Karwina		

46,6

Wierzniowice

39,3

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glos.live

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.55 Niezwykłe losy 10.45
Bananowe rybki 11.20 Pas 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Kawiarenka wcześniej urodzonych 13.15
Dom (film) 13.35 Szansa (film) 14.50
Zawrót głowy (film) 15.15 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.05 Piorun kulisty
(film) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Świętojański wianek (bajka) 21.40 Postrzyżyny (film)
23.15 Program rozrykowy 0.00 Bananowe ciekawostki.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Jaś Fasola (s.) 9.25
Legendarny wąż morski 10.20 Królestwo natury 10.45 Wieś Bohnice
10.55 Nie poddawaj się 11.50 Chcesz
je? 11.55 Wszystko, co lubię 12.25 Odkryte skarby 13.15 Napoleon: Bitwa
nad Berezyną 14.05 Najważniejsze
operacje II wojny światowej 15.05
Korfu 4 + 1 15.50 Spotkanie w rocznicę zakończenia prezydentury Václava
Havla 16.05 Obywatel Havel przetacza 17.20 Na pływalni z Milanem Reindlem 17.50 Kamu w Meksyku 18.15
Jaś Fasola (s.) 18.45 Wieczorynka
19.00 Przez ucho igielne 19.25 Kašpar
Maria hrabia Šternberk 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Życie według Václava Havla 21.20
Mania wielkości (film) 23.10 Sytuacja
jest poważna... ale nie beznadziejna!
(film) 0.50 Lotnicze katastrofy.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Jaś Fasola (s.) 9.25
Sto cudów świata 10.20 Armia duchów 11.20 Życie według Václava
Havla 12.35 Nasza wieś 13.00 Muzyczne wędrówki 13.30 Folklorika
13.55 Kwartet 14.25 Spotkanie w
rocznicę zakończenia prezydentury
Václava Havla 14.45 Sytuacja jest poważna... ale nie beznadziejna! (film)
16.25 Królewna wodnika (bajka)
17.00 Uratujemy sępy? 17.25 Rybi
świat Jakuba Vágnera 18.15 Jaś Fasola (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel
19.20 Geografia świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Motylek (film) 22.35 Zabity na śmierć
(film) 0.05 Obywatel Havel przetacza.

POLECAMY

PRIMA

6.05 Psi patrol (s. anim.) 6.30 My Little Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.15 Ostry kurczak (s.) 10.25 Kwiat
życia (film) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.)
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz Rex na tropie (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Numer 112
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Piękna i
bestia (film) 22.45 Top Star magazyn
23.35 Numer 112 0.30 Komisarz Rex
na tropie (s.).

ŚRODA 19 GRUDNIA

• Postrzyżyny
Wtorek 18 grudnia, godz. 21.40,
TVC 1

6.05 Psi patrol (s. anim.) 6.30 My Little Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.15 Ostry kurczak (s.) 10.30 Mewy
na wietrze (film) 12.25 Południowe
wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35
Komisarz Rex na tropie (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.55 Numer 112 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Show Jana
Krausa 22.40 Ojcowie na wychowawczym (s.) 23.50 Numer 112 0.45 Komisarz Rex na tropie (s.).

CZWARTEK 20 GRUDNIA
5.59 Studio 6 9.00 Dynastia Novaków
(s.) 9.50 Gwiazdka (teatr TV) 10.30
Bananowe rybki 10.55 Pr. rozrywkowy 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Pr. rozrywkowy 13.30 Kot w
worku 14.45 Śmierć barona Gandary
(film) 15.20 Napisała: Morderstwo (s.)
16.05 Rozpuszczony i wylany (film)
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Piekło z królewną (bajka)
21.40 Kelner, płacić (film) 23.05 Vladimír Menšík non-stop 0.05 Bananowe ciekawostki.

TVC 2

• Życie według Václava Havla
Wtorek 18 grudnia, godz. 20.00,
TVC 2

• Ugotowany
Środa 19 grudnia, godz. 21.30,
NOVA

• Air Force One
Czwartek 20 grudnia, godz. 22.15,
NOVA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Zawrót głowy (film)
10.15 Dom 10.35 Bananowe rybki
11.00 Pr. rozrywkoy 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Star Dance 15.55
Postrzyżyny (film) 17.30 AZ kwiz
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00 Diabli wiedzą (bajka) 21.45 Rozpuszczony i wylany (film) 23.10 Legendarne
historie 0.00 Bananowe ciekawostki.

PRIMA

TVC 1

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica
(s.) 10.05 Spece (s.) 11.10 Królewna
z młyna (s.) 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.)
12.45 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend
22.40 Agenci NCIS (s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30 Dr House (s.).

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Misja nowy dom 21.30
Ugotowany (film) 23.35 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 0.30 Dr House (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.10 Królewna z młyna (s.) 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dr House (s.) 15.55 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 18.25

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Jaś Fasola (s.) 9.25
Zabity na śmierć (film) 11.00 Legendarny wąż morski 11.55 Korfu 4 + 1
12.35 Borsuk 12.45 Magazyn chrześcijański 13.15 Chcesz je? 13.20 Historia życia 14.10 Geografia świata 14.30
Najważniejsze operacje II wojny światowej 15.30 Zbyt głośna samotność
(film) 17.00 Odkryte skarby 17.50
Zielnik 18.15 Jaś Fasola (s.) 18.45
Wieczorynka 19.00 Przygody nauki i
techniki 19.25 František Josef hrabia
Šternberk 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Dziewczyna
dla dwóch (film) 21.55 Lew w zimie
(film) 0.05 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Misja nowy dom 11.10 Królewna z młyna (s.) 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Krok za krokiem
(s.) 12.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 Dr House (s.) 15.55
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.25 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie 22.15 Air Force One (film)
0.40 Dr House (s.).

PRIMA

6.05 Psi patrol (s. anim.) 6.35 My Little Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.20 Ostry kurczak (s.) 10.30 Wiosenna zamieć (film) 12.20 Południowe
wiadomości 12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Lekarz z gór (s.) 14.35
Komisarz Rex na tropie (s.) 16.35
Popołudniowe wiadomości 16.55 Numer 112 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Boska Florence (film) 22.30 Prima Partička 23.35 Numer 112 0.25 Komisarz
Rex na tropie (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

KAROLINA STAŚ

M

ieszkam w Hawierzowie, chodziłam do polskiej
podstawówki w Błędowicach. Tańczę od dziecka,
już kiedy byłam w przedszkolu, mama zapisała mnie
i siostrę na zajęcia taneczne. Później, chyba od pierwszej klasy, tańczyłam w zespole „Mali Błędowianie”. Z
młodszej grupy „Małych Błędowian” przeszłam płynnie do starszej, a później już do dorosłego zespołu PZKO
„Błędowice”. W sumie tańczę 17 lat w błędowickich zespołach.
Po maturze w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie poszłam na studia na Wydział Budowlany Wyższej Szkoły Górniczej-Uniwersytetu Technicznego w
Ostrawie. Jestem na czwartym roku na kierunku architektura i budownictwo. Pracę w zespole coraz trudniej pogodzić mi ze studiami, które są czasochłonne.
Tym bardziej, że nie jestem tylko tancerką, ale pomagam czasem w prowadzeniu prób. W sumie jest nas
piątka, cztery dziewczyny i jeden chłopak, tańczących
w błędowickich zespołach od lat szkolnych. Pozostali
tancerze stopniowo dołączali do „Błędowic”.
Staram się, w miarę możliwości, pomagać także
podczas imprez błędowickiego Koła PZKO, ale moja
działalność skupia się przede wszystkim na pracy w
zespole. Siostra jest prezeską Klubu Młodych, więc
tam także się angażuję. Urządzamy różne imprezy
młodzieżowe, na przykład Sylwestra.
Teraz mam coraz mniej czasu na pracę w zespole,
ale myślę, że także w przyszłości będę miała styczność
z folklorem, ponieważ cała moja rodzina związana
jest z „Błędowicami”. Mama szyje stroje, oboje rodzice
tańczyli w tym zespole, teraz śpiewają. Także mój narzeczony, Marian Mazur, zajmuje się folklorem – gra w
kapeli „Lipka”. (dc)

LOGOGRYF ŁUKOWATY

KWADRAT MAGICZNY
Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie aforyzmu Stanisława Jerzego Leca:
„Czasem są takie cisze, że słychać wokół wewnętrzne głosy…”

1
1

1.
2.

2

3.
4.
5.

papier przebitkowy
miasto przy Wielkiej
Tamie na Nilu
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
Staszewski, polski wokalista
rzadkie imię żeńskie

2

3

4

5

3

1.- 4. podnieta, bodziec
3.- 6. malowanie w naturze
5.- 8. oścista ryba słodkowodna, kuzyn karpia
7.- 10. John..., amerykański
pisarz
9.- 12. inaczej wierzchołek
11.- 2. klub z Moskwy lub
Kijowa

4
5

MINIKWADRAT MAGICZNY

Wyrazy trudne lub mniej
znane: SCALZI

Pionowo i poziomo jednakowo:

1

1.
2.
3.

4.

np. kwadrat szachownicy
kilof górniczy
miasto w środkowej Grecji lub
imię ... Łazutiny, biegaczki
narciarskiej
„serowe“ miasto w Holandii

Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Jam zdolny do poważnych rzeczy:
Do zdmuchiwania puchu z...”



Pionowo i poziomo jednakowo:

Fot. Facebook ZR „Błędowice”/WOJTEK KORPUSIK-WUKA

2

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań
zostanie rozlosowana książka. Termin ich
nadsyłania upływa w piątek 28 grudnia 2018 r.
Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 4
grudnia 2018 otrzymuje Stanisław Piekarz z
Czeskiego Krumlowa. Autorem wszystkich zadań
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie kwadratu magicznego I z 4 grudnia:
1. PISK 2. IKAR 3. SAMA 4. KRAN
Rozwiązanie kwadratu magicznego II z 4 grudnia:
1. PLAN 2. LACHY 3. AHMES 4. NYSA
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 4 grudnia:
WYROKU

