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Nie ma terminów przed świętami 

W RC ruszyło bezpłatne 
badanie mieszkańców 

na obecność koronawirusa za 
pomocą testów antygenowych. 
Każdy chętny może zarejestro-
wać się w centralnej bazie za-
rządzanej przez Ministerstwo 
Zdrowia na stronie https://crs.
uzis.cz/. Sprawdziliśmy dostęp-
ność terminów. W większości 

punktów testowania w naszym 
regionie – w Czeskim Cieszynie, 
Trzyńcu, Karwinie, Hawierzowie 
– wszystkie przedświąteczne ter-
miny były wczoraj pozajmowane. 
Można było znaleźć pojedyncze 
miejsca. 

W regionie morawsko-śląskim 
mieszkańcy mają do dyspozycji 
18 punktów testowania, w pro-

jekcie mogą brać udział także le-
karze pierwszego kontaktu oraz 
specjaliści w przychodniach. 
Testy są bezpłatne dla obywateli 
czeskich, którzy mają ubezpie-
czenie zdrowotne. Nie obejmuje 
osób, które w poprzednich 90 
dniach chorowały na COVID-19 i 
były w izolacji.

 (dc)

Bez wspólnego»Bóg się rodzi«
PROBLEM: Pasterki bez wspólnego śpiewania kolęd oraz opustoszałe ławki – tak będą wyglądały w naszych 
kościołach tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Po wiosennym lockdownie, kiedy nabożeństwa wielkanocne 
odbywały się tylko w trybie on-line, to będą już drugie święta ograniczone przez COVID-19. 

Beata Schönwald, wik

Wczoraj rząd RC poszedł 
wiernym na rękę, ze-
zwalając na udział w 

pasterkach niezależnie od godzi-
ny policyjnej. Minister zdrowia, 
Jan Blatný, apeluje jednak, żeby 
wszyscy ich uczestnicy przestrze-
gali obowiązujących zasad sanitar-
nych – mieli nałożone maski oraz 
zachowywali 2-metrowy dystans. 
W przypadku 4. stopnia systemu 
przeciwepidemicznego PES obo-
wiązuje ponadto zakaz wspólnego 
śpiewu, a liczba uczestników nie 
może przekroczyć 20 proc. miejsc 
siedzących.

Niezależnie od rozporządzenia 
ministrów wiele parafii już wcze-
śniej postanowiło przesunąć pa-
sterki na wcześniejszą porę. – Tak 
naprawdę, to większość pasterek 
już dawno nie odbywa się o pół-
nocy. W katedrze pasterka o godz. 
24.00 jest co prawda regułą, ale w 
innych kościołach msze święte od-
bywają się już nawet o godz. 20.00 
czy 21.00 – mówi rzecznik diecezji 
ostrawsko-opawskiej, Pavel Siuda, 
dodając, że ze względu na ograni-
czoną liczbę miejsc w kościołach 
tym razem będzie najbezpieczniej 
obejrzeć pasterkę w telewizji lub 
Internecie.

W Jabłonkowie na pasterkę przy-
chodziło zwykle ok. 600 osób, a 
może i więcej.

– Mamy w kościele 540 miejsc 
siedzących. Wszystkie były po-
zajmowane, a część ludzi stała – 
wspomina proboszcz jabłonkow-

skiej parafii, Alfréd Volný. W tym 
roku będzie mogło wejść najwyżej 
110 osób. – Dlatego gorąco zachę-
cam, żeby zamiast iść do kościoła 
na darmo i wracać do domu z po-
wodu braku miejsca, śledzić mszę 
świętą on-line – przekonuje. Jak 
zaznacza, porządek nabożeństw w 
dniach 24-26 bm. pozostanie taki 
sam jak w ubiegłych latach. Jedy-
ną różnicą będzie początek jutrzni 
w pierwszym dniu świąt Bożego 
Narodzenia. Zamiast o godz. 5.00 
rozpocznie się ona o 5.30, tak żeby 
ludzie w razie czego nie musieli 
wychodzić przed zakończeniem 
godziny policyjnej.

Podobnie Jan Wacławek, pastor 
bystrzyckiego zboru Śląskiego Ko-
ścioła Ewangelickiego A.W., już 

teraz wie, że w tegoroczne święta 
Bożego Narodzenia nie wszyscy 
chętni będą mogli uczestniczyć 
w uroczystej pasterce. – Nasz ko-
ściół liczy ponad 1200 miejsc. Przy 
ograniczeniu 20 proc. to co prawda 
wciąż jeszcze 240-250 osób. Od-
kąd jednak organizujemy pasterkę 
wspólnie z miejscowym Luterań-
skim Kościołem Ewangelickim, 24 
grudnia nasza świątynia bywa peł-
na – zaznacza. Aby zapobiec sytu-
acji, że ludzie będą musieli sprzed 
kościoła zawracać, zamierza w 
najbliższą niedzielę zaapelować 
do wiernych, którzy mogą połą-
czyć się przez Internet, żeby zostali 
w domu. – Pasterka odbędzie się 
jak co roku o godz. 21.30, w Boże 
Narodzenie spotkamy się o godz. 

8.30, a luteranie w dwie godziny 
później. Natomiast na Szczepana 
o godz. 9.00 będzie transmitowa-
ne na żywo dla wszystkich zborów 
centralne nabożeństwo Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego A.W. – 
dodaje. 

Zdaniem karwińskiego probosz-
cza katolickiego, ks. Przemysława 
Traczyka, do tego, żeby przewi-
dzieć, jakie zasady sanitarne będą 
obowiązywać w święta, potrzeba 
„kryształowej kuli”. – Na razie nie 
ma sensu niczego planować, bo 
wszystko będzie zależało od decy-
zji parlamentu odnośnie przedłu-
żenia stanu wyjątkowego oraz od 
obowiązującego stopnia zagroże-
nia epidemicznego PES. Jeśli stan 
wyjątkowy będzie trwał nadal, to 

nadal też będzie obowiązywać za-
kaz wspólnego śpiewu. Myślę, że 
akurat z tym może być problem. 
Nie będzie łatwo powstrzymać lu-
dzi od śpiewania kolęd, zwłaszcza 
że na pasterki czasem przychodzą 
ludzie podchmieleni i tym samym 
bardzo śpiewni – stwierdza. 

Śpiewać nie będą mogli zarówno 
wierni w ławkach, jak i chórzyści. 
– Święta Bożego Narodzenia bez 
chóralnego śpiewu to jakby nie 
święta. Jest bowiem tradycją, że co 
roku w pierwszym dniu świąt śpie-
waliśmy kolędy w miejscowym ko-
ściele katolickim. Niestety, w tym 
roku będziemy śpiewali tylko w 
domach – mówi dyrygentka Chóru 
„Stonawa”, Marta Orszulik. 

Tymczasem w Polsce w kościo-
łach nadal obowiązuje limit osób 
(maksymalnie 1 osoba na 15 metrów 
kw. przy zachowaniu odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m). Oznacza 
to m.in., że na pasterce w cieszyń-
skim kościele św. Marii Magdaleny 
będzie mogło się spotkać zaled-
wie 70 osób. Uroczystej mszy nie 
uświetni śpiew chóru, a księża za-
chęcają wiernych do przyjmowania 
komunii na rękę. Wszyscy obecni 
w kościele – oprócz kapłana spra-
wującego liturgię – mają ponadto 
obowiązek pełnego zasłaniania ust 
i nosa.

Identyczne zasady obowiązują w 
kościołach protestanckich, dlate-
go Polskie Radio w Programie 2 w 
Boże Narodzenie o godz. 8.00 wy-
emituje ewangelickie nabożeństwo 
bożonarodzeniowe z kościoła Je-
zusowego w Cieszynie. Nagrano je 
już w piątek, 11 bm. 

• Pastor Jan Wacławek zachęca do udziału w pasterce transmitowanej on-line z bystrzyckiego kościoła. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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sobota

niedziela

dzień: 2 do 6 C 
noc: 5 do 0 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 0 do 6 C 
noc: 4 do 0 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 0 do 6 C 
noc: 6 do 2 C 
wiatr: 2-5 m/s

Słońce, lekki mróz, trawa pokryta szronem. W wyższych partiach 
gór już leży śnieg. Ośrodki narciarskie w Czechach, jeżeli nic 
się nie zmieni, wkrótce będą mogły rozpocząć sezon. W gruncie 

rzeczy jesteśmy w korzystnej sytuacji w porównaniu z niektórymi 
regionami, ponieważ góry mamy na wyciągnięcie ręki. To duży atut, 
ponieważ ośrodki co prawda mogą działać, ale tylko dla narciarzy i 
snowboardzistów, którzy przyjadą na jeden dzień. Hotele i pensjonaty 
zostaną zamknięte. Beskidy zyskują na wartości, ponieważ wyjazdy w 
Alpy czy chociażby Tatry stoją pod dużym znakiem zapytania. 

Wracam myślami do czasów, kiedy chodziłam do podstawówki. W 
siódmej klasie pojechaliśmy na kurs narciarski do Tyry. Z czterna-
ściorga uczniów naszej klasy tylko ja, jeden kolega i chyba jedna albo 
dwie koleżanki jeździliśmy wcześniej, choć nie często, na narty w 
góry. Do Mostów albo może na Jaworowy. Pozostali najwyżej zjeżdżali 
z górki w rodzinnej miejscowości. Zazdrościłam po cichu naszej na-
uczycielce, która wyjeżdżała na narty w słowackie Tatry – i to nawet 
na kilka dni!

Teraz wracamy do sytuacji sprzed czterdziestu lat. Niewykluczo-
ne, że narciarskim hitem tego sezonu będą dla narciarzy z naszego 
regionu jednodniowe wypady w Beskidy albo – jak zabalujemy – w 
Jesioniki. 

Jakiś czas temu dzwoniłam do biura podróży w Ostrawie, które spe-
cjalizuje się w wycieczkach narciarskich do Austrii, Włoch, Słowenii, 
oczywiście z noclegami. Próbowałam się zorientować, czy jest w ogóle 
szansa, że w nadchodzącym sezonie odbędą się wycieczki autokaro-
we. 

– Trudno powiedzieć, bo wszystko nieustannie się zmienia, a grupy 
do autokaru nie zbierzemy z dnia na dzień – odpowiedział pracownik 
biura. – Ale nie jest wykluczone, że wrócimy do jednodniowych, szyb-
kich wypadów do austriackich ośrodków, które leżą najbliżej naszych 
granic. Kiedyś, w latach 90., organizowaliśmy takie wyjazdy. 

No cóż... Poszusujemy w stylu retro.  

DZIŚ...

18
grudnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Bogusław, Gracjan
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.46
Do końca roku: 13 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Języka Arabskiego
Przysłowia: 
„W grudniu rzeki kryją 
lody, a lud cieszy się na 
Gody”

JUTRO...

19
grudnia 2020

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”

POJUTRZE...

20
grudnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Dominik, Makary
Wschód słońca: 7.39
Zachód słońca: 15.45
Do końca roku: 11 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ryby
Przysłowia:
„Na świętego Dominika, 
wszędzie śpiew ptactwa 
zanika”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Gmina zaplanowała inwe-
stycje na przyszły rok. Do 
najważniejszych będzie 
należało zagospodarowanie 
przestrzeni przed dworcem 
kolejowym oraz budowa 
chodnika w kierunku Nydka. 
Obie miały zostać zreali-
zowane w tym roku, lecz 
decyzją władz gminy prze-
sunięto je na następny rok 
w obawie przed spadkiem 
dochodów gminy z powodu 
pandemii. W planie są także 
nowe mieszkania komunal-
ne. Powstaną dzięki prze-
budowie dawnego budynku 
przedszkola. Ponadto ma 
zostać przeprowadzony 
remont jednego z mostów 
oraz wybudowana strefa 
aktywnego wypoczynku 
Na Pasiekach. Warunkiem 
realizacji ostatnich trzech 
projektów jest pozyskanie 
funduszy zewnętrznych ze 
źródeł krajowych.  (dc)

HAWIERZÓW
Właścicielka osobowego 
peugeota nie zauważyła, że 
po zaparkowaniu wozu na 
osiedlowym parkingu zgu-
biła kluczyki. Następnego 
dnia nie znalazła samochodu 
i zgłosiła kradzież na policję. 
Tymczasem Straż Miejska 
otrzymała zawiadomienie, 

że jedną 
z ulic w 
dzielnicy 
Szumbark 
porusza się jakiś 
peugeot „w sposób 
nieskoordynowany”. 
Strażnicy zatrzymali 
samochód. Ustalili, że 
za kierownicą siedzi 
młoda kobieta bez pra-
wa jazdy. Test wykazał, 
że jest pod wpływem 
marihuany. Straż Miejska 
wezwała policję, która usta-
liła, że chodzi o kradziony 
samochód. Peugeot w sta-
nie nieuszkodzonym trafił z 
powrotem do właścicielki. 
 (dc)

OSTRAWA
Stolica województwa prze-
znaczy w przyszłym roku 
jedną czwartą budżetu na 
inwestycje. Nie oznacza to 
jednak, że sytuacja ekono-
miczna jest bardzo dobra. 
W blisko 10-miliardowym 
budżecie uwzględniono 
spadek dochodów o 1,1 mld 
koron. Wartość kredytów 
służących do pokrycia wy-
datków będzie najwyższa 
w historii i wyniesie 3,5 
mld koron. Władze miasta 
przekonują, że inwestycje są 

konieczne, ponieważ dzięki 
nim można będzie ożywić 
gospodarkę.  (dc)

TRZYNIEC
Miasto będzie miało w 
nadchodzących trzech la-
tach swoją przedstawicielkę 
w Radzie Wykonawczej 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Województwa 
Morawsko-Śląskiego. 
Prezydent Věra Palkovská 
zasiądzie w Radzie wraz 
z sześcioma innymi osobami. 
Ponadto została wybrana na 
wiceprezydenta stowarzy-
szenia. Trzyniec jest człon-
kiem organizacji od 2007 
roku. Członkami są nie tylko 
miasta i gminy, ale także 
m.in. uczelnie, szkoły śred-
nie, firmy z różnych branż, 
agencje rozwojowe.  (dc)

BYSTRZYCA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

OSTRAWA

PF 2021
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 

Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować naszym 
Klientom oraz Partnerom handlowym 
za zaufanie oraz owocną współpracę.  

Niech te święta spędzone będą 
w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Dużo zdrowia i sukcesów w nowym roku 2021 życzy

Kancelaria Adwokacka
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš

Mgr. Sylwia Niemiec
z siedzibą U Stromovky 1481/9, Havířov

www.advokati-havirov.cz

GŁ-742

GŁ-741

Redakcje czasopism 
„Jutrzenka” i „Ogniwo” 
ogłosiły w listopadzie 
cztery konkursy: „Skarb 
rodzinny”, „Obudź starą 
fotografię”,  „E-kolęda” 
oraz „Szkoła za sto lat”. 
Jury ogłosiło wyniki. 

Jan Kubiczek

Największym zainteresowa-
niem cieszył się konkurs mu-
zyczny „E-kolęda”. Nadeszło 

aż 54 filmików z nagraniami, 39 z nich 
wyróżniono. Wystąpili soliści, duety, 
śpiewano rodzinnie. Jury doceniło nie 
tylko kunszt wokalny uczestników, ale 
również  przepiękną scenerię, pod-
kreślającą atmosferę nadchodzących 
świąt.  Na wyróżnienie zasługuje m.in. 
wykonanie piosenki autorskiej Wikto-
rii Sodzawicznej. 

Kolejne dwa konkursy – „Skarb ro-
dzinny” i  „Obudź starą fotografię” 
też okazały się strzałem w dziesiąt-
kę. Organizatorom chodziło bowiem 
o zaangażowanie całych rodzin i tak 

się stało. Międzypokoleniowy przekaz 
tradycji, historii i wartości jest nie-
zwykle ważny. 14 uczestników opo-
wiedziało o cennych dla ich rodzin 

Konkursy  rozstrzygnięte!

pamiątkach, pięć prac wyróżnio-
no. Przykładowo Franciszek Bubik 
mówi o dzienniku swojego prapra-
dziadka, a Zuzia Sabela o zabawce, 
którą własnoręcznie wykonał jej 
prapradziadek i przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie.   

Skarbnicą rodzinnych wspo-
mnień są z pewnością albumy ze 
zdjęciami. Ten magiczny świat pe-
łen wspomnień udało się przepięk-
nie ożywić 17 uczestnikom. „Obu-
dzone zdjęcia” były odtworzone do 
najmniejszych detali, przykładowo 

praca Lindy Piechaczek przed-
stawiająca dziadków z wnukami 
została odtworzona z najdrobniej-
szymi szczegółami – nawet iden-
tycznym domowym wypiekiem. 
Również zdjęcie Eweliny Krzywoń 
przedstawiające Ewelinę i jej bab-
cię w identycznej pozie, tylko kil-
kadziesiąt lat później. Wzruszające 
podobieństwo!

Najmłodsi czytelnicy „Jutrzenki” 
wyobrażali sobie szkołę za 100 lat i 
puścili wodze fantazji, przelewając 
pomysły  na kartkę. Nadeszło 114 

prac, wśród których wyróżniono 22 
najciekawszych. Imponująco pre-
zentuje się praca 3D autorstwa Poli 
Bereniki Hřebeckiej.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, którzy wykazali się kreatyw-
nością i niezwykłym zapałem. Lista 
wyróżnionych osób w konkursach 
znajduje się na stronie internetowej 
Centrum Pedagogicznego. Konkur-
sowe prace będzie można obejrzeć 
na Facebooku organizatora. 

Nagrody w konkursach współ-
finansowane są przez Fundację 

„Oświata polska za granicą” ze środ-
ków Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów RP oraz przez Centrum Peda-
gogiczne w Czeskim Cieszynie. 

• Kristína Wiszczor, Koszarzyska. 

• Kristína Wiszczor, Koszarzyska.

• Nela Petrovská, Gnojnik. 

• Babcia Danka i Ewelina Krzywoń.

• Linda Piechaczek. Zdjęcia: ARC

50.
rocznica Czarnego Czwartku była obchodzona wczoraj w Polsce. Chodzi o ma-
sakrę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Rocznicowe obchody odbyły 
się w Gdyni i Gdańsku. 
Mianem Grudnia 1970 określa się bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 
grudnia 1970 r. głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Jego bezpośrednią przy-
czyną okazała się drastyczna podwyżka cen. W trakcie zajść, 17 grudnia w Gdyni, 
wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Bilans pacyfikacji był 
tragiczny. Zginęło 45 osób, 1165 zostało rannych, a przeszło 3 tysiące zatrzyma-
nych.  (wik)

Bez węgla?  
Nie będzie łatwo
Państwowa Komisja Węglowa pod-
jęła decyzję o ostatecznym odej-
ściu od węgla w 2038 roku. Woje-
wództwo morawsko-śląskie jest o 
wiele bardziej uzależnione od tego 
surowca niż pozostałe regiony, dla-
tego zleciło opracowanie analizy 
skutków takiej decyzji. Jej wyniki 
dowodzą, że gospodarstwa domo-
we sobie z tym poradzą. W przed-
siębiorstwach przemysłowych, ze 
względu na powiązanie procesów 
technologicznych, sytuacja będzie 
bardziej złożona. 

Największymi odbiorcami wę-
gla w regionie są spółki hutnicze 
i energetyczne: Liberty Ostrawa, 
Huta Trzyniecka, Veolia Energie. 
Ich przedstawiciele przekonują, że 
już podjęli kroki mające na celu jak 
najszybsze przestawienie się na pro-
dukcję bez węgla. Oczekują jednak 
znaczącej pomocy Unii Europejskiej. 

– Intensywnie zajmujemy się 
kwestią obniżania wykorzystania 
węgla i jego zastąpienia w proce-
sach produkcyjnych. Stopniowe 
odchodzenie od węgla przygoto-
wujemy także na polu energetyki. 
W pierwszym rzędzie trzeba jed-
nak rozwiązać problem dostaw 
ciepła do gospodarstw domowych 
oraz stabilność sieci energetycznej. 
Transformacja naszego przedsię-
biorstwa będzie, oczywiście, bar-
dzo trudna. To, jak szybko sobie z 
nią poradzimy, będzie zależało od 
wsparcia dotacyjnego Unii Euro-
pejskiej – powiedział Jan Czudek, 
dyrektor generalny Huty Trzyniec-
kiej. (dc)

www.glos.live

Już we wtorek świąteczny »Głos«,  
a w nim między innymi:

 M Szulki, czyli kruchy świąteczny przysmak

 M Szopki z Třešti, które trafiły do Czeskiego Cieszyna

 M Koniec czechowickich zapałek

 M Świąteczna prasa przed 100 laty

•••
Pieczemy haniczki
Wszyscy znają pierniczki, ale czy wiecie, co to są haniczki? Jeśli jesz-
cze nie zdążyliście upiec ciasteczek na święta, to teraz ostatni dzwo-
nek – rozgrzewajcie piekarniki i sprawdźcie na glos.live oraz w na-
szych mediach społecznościowych, co przygotowaliśmy dla was na 
święta razem z Ewą Brózdą z Milikowa i Eugenią Kanią z Suchej Gór-
nej. Pieczemy w piątek i sobotę! 
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Klub Kibica Boconowice
za promocję polskiego sportu w zaolziańskich domach. Kibicowanie nie musi się odbywać wyłącznie na stadionach. I za świetną 
reprezentację Zaolzia podczas I Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich w Gdyni

Klub Kibica działa w ramach Miejsco-
wego Koła Polskiego Związku Kultu-

ralno-Oświatowego w Boconowicach. Jego 
głównym celem jest popularyzacja polskiego 
sportu wśród Polaków mieszkających w Re-
publice Czeskiej. Nawet pandemia koronawi-
rusa nie zatrzymała miłośników sportu z Bo-
conowic. Wręcz przeciwnie. Jeśli ktoś chce 
wiedzieć, co ciekawego dzieje się w polskim 
sporcie, powinien śledzić stronę Klubu Kibi-
ca Boconowice na Facebooku.

Na bieżąco są tam publikowane informacje 
na temat sukcesów polskich sportowców i to 
w wielu dyscyplinach.

Ten rok był dla członków MK PZKO oraz 
Klubu Kibica wyjątkowy i bardzo pracowity. 
Od wczesnej wiosny w ich siedzibie prze-
biegał remont, w dużej mierze realizowany 
własnymi rękoma. Poprowadzono nowe 
instalacje: elektryczną, gazową i wodocią-
gową; poszerzono kuchnię, wymieniono 
podłogi i tynki wewnętrzne, zainstalowano 
centralne ogrzewanie z nowoczesnym pie-
cem kondensacyjnym. Odnowiono też ele-

wację Domu PZKO, wcześniej wymieniono 
drzwi i okna oraz częściowo ocieplono bu-
dynek.   

Na tym jednak aktywność Klubu Kibica 
MK PZKO Boconowice się nie kończy. Po raz 
pierwszy w historii Klub Kibica Boconowice 
wziął udział w polonijnych mistrzostwach 
świata w żeglarstwie. O medale rywalizowało 
osiem drużyn polonijnych, w tym dwie z Za-
olzia. Oprócz Klubu Kibica o medal walczyła 
reprezentacja PTTS „Beskid Śląski”. Orga-
nizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Pomorski Związek Żeglar-
ski i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Klub Kibica reprezentowała drużyna w 
składzie: Marek Słowiaczek, Grzegorz Sło-
wiaczek, Grzegorz Skupień, Ivan Borski, An-
drea Skupień-Kapsia. Żeglarze z Boconowic 
nie wrócili do swojej wioski z pustymi ręko-
ma.

I choć był to ich debiut na tego typu zawo-
dach, przywieźli do Boconowic brązowy me-
dal z I Światowych Polonijnych Mistrzostw 
Żeglarskich w Gdyni. 

MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu 
za ogłoszenie konkursu tworzenia dekoracji świątecznych skierowanego do okolicznych polskich szkół oraz zorganizowanie 
„jajecznicowego” konkursu fotograficznego

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego w Boguminie-

-Skrzeczoniu należy do tych najbardziej ak-
tywnych. W ubiegłym roku jego członkowie 
Tadeusz Guziur i Tomasz Szeliga byli nomi-
nowani za organizację otwartych mistrzostw 
MK PZKO w tenisie stołowym i międzyna-
rodowego turnieju piłkarskiego z udziałem 
zaprzyjaźnionych drużyn z Grodkowa i Cha-
łupek. Drugą nominację Koło otrzymało za 
organizację Jarmarku Wielkanocnego i Jar-
marku Świątecznego.

W tym roku Koło zyskało nominację za 
ogłoszenie konkursu tworzenia dekoracji 
świątecznych oraz za zorganizowanie „ja-
jecznicowego” konkursu fotograficznego. 
Oba okazały się strzałem w dziesiątkę.

Ze względu na obostrzenia rządowe zwią-
zane z epidemią koronawirusa nie można 
było zorganizować tradycyjnego smażenia 
jajecznicy. Członkowie MK PZKO w Bogumi-
nie-Skrzeczoniu nie chcieli zrezygnować z tej 
tradycji, zatem postanowili zrobić „wirtualną” 
edycję tej imprezy. Członkowie we własnym 

zakresie mieli zorganizować smażenie jajecz-
nicy w domu, z rodziną czy też ze znajomymi, 
sporządzić zdjęcia z imprezy i wysłać je na 
podany adres emailowy. Zarząd Koła wybrał 
później trzy najciekawsze zdjęcia.

Jarmark Świąteczny tak naprawdę nawią-
zuje do podobnego jarmarku organizowane-
go w grudniu w Domu PZKO w Boguminie-
-Skrzeczoniu.

– W pierwszy grudniowy weekend mia-
ła się odbyć w naszym Domu PZKO druga 
edycja „Jarmarku Bożonarodzeniowego”. 
Nie mogliśmy go przeprowadzić w takiej for-
mie, w jakiej go zaplanowaliśmy. W zeszłym 
roku na jarmarku wystawialiśmy szopki bo-
żonarodzeniowe wykonane przez dzieci w 
ramach konkursu. Konkurs postanowiliśmy 
zorganizować także w tym roku, tym razem 
na ozdoby choinkowe – powiedziała redakcji 
„Głosu” Beata Grzebień, główna organizator-
ka konkursu. 

Na konkurs napłynęło 27 prac. Przesłały 
je dzieci z polskich przedszkoli w Hawierzo-
wie-Błędowicach, Lutyni Dolnej, Orłowej-

-Lutyni, Suchej 
Górnej i Karwi-
ny oraz z przed-
szkola Diakonii 
Śląskiej w Bo-
guminie. Do-
tarły też prace 
z polskich szkół 
z Hawierzowa-
-Błędowic, Or-
ł owe j - L u t y n i , 
Suchej Górnej 
oraz diakonijnej 
szkoły z Bogu-
mina. Zdjęcia 
prac zostały 
opublikowane 
na stronie face-
bookowej Miej-
scowego Koła 
PZKO, gdzie 
można było na 
nie oddać swój 
głos. 

Zespół Folklorystyczny »Bystrzyca« MK PZKO
za stworzenie nowych stron internetowych, ciekawą wystawę w MUZ-IC oraz kontynuowanie zwyczajów świętojańskich pomimo pandemii

Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” w 
ubiegłym roku obchodził 35-lecie. Co 

roku w czerwcu organizuje wspólnie z gmi-
ną Międzynarodowy Festiwal Świętojański w 
parku koło Domu PZKO. Festiwal jest okazją 
do prezentacji folkloru, na scenie występu-
ją zespoły folklorystyczne z Zaolzia, Czech 
i Słowacji. Nie brakuje również prezentacji 
zwyczajów świętojańskich, co ułatwia pły-
nąca obok Domu PZKO Głuchówka. Pod wie-
czór dziewczyny z zespołu puszczają na niej 
wianki, które łapią ich koledzy. W tym roku 
nie było Międzynarodowego Festiwalu Świę-
tojańskiego, jednak tradycji stało się zadość.

Na stronie facebookowej zespołu pojawiły 
się zdjęcia członków zespołu w strojach i in-
formacja: „Wianki popłynęły Głuchówką, a 
więc tradycji stało się zadość. Co prawda w tym 
roku bez masowej imprezy w postaci Między-
narodowego Świętojańskiego Festiwalu Folk-
lorystycznego, ale jednak udało nam się. Sym-
bolicznie i bardzo kameralnie na ile warunki, 
zwłaszcza te pogodowe, nam pozwoliły”.

To nie jedyna aktywność zespołu w tym 
pandemicznym roku. Jego członkowie przy-

gotowali nowe strony internetowe www.
bystrzyca.cz, na których można znaleźć 
ciekawe informacje na temat zespołu i jego 
repertuaru. Wszystko w ciekawej oprawie 
graficznej z profesjonalnymi zdjęciami. 
Obejrzeć na nich można też filmik promo-
cyjny, który powstał z okazji 35-lecia Zespołu 
Folklorystycznego „Bystrzyca” oraz 55-le-
cia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego 
„Łączka”.

W maju w Muzeum i Centrum Informa-
cyjnym w Bystrzycy (MUZ-IC) pojawiła się 
wystawa zdjęć pt. „Perły folkloru – śladami 
bystrzyckiej działalności folklorystycznej”. 
Autorem wszystkich zdjęć jest młody foto-
graf Michał Vybraněc z Czeskiego Cieszyna. 
Fotografie można było oglądać w ubiegłym 
roku w trzynieckiej Trisii z okazji jubile-
uszowego koncertu zespołów „Bystrzyca” i 
„Łączka”. Fotografie zostały zrobione pod-
czas czternastu sesji zdjęciowych. Można 
było na nich zobaczyć dawnych i obecnych 
tancerzy zespołów i członków kapeli, które 
przygrywają w trakcie występów obu ze-
społom. 

ZR »Błędowice« 
za rozpowszechnianie tradycyjnych obrzędów wielkanocnych w mediach społecznościowych oraz za wiosenne próby online

Zespół został nominowany za to, jak po-
radził sobie w obliczu pandemii, kiedy 

niemożliwe było organizowanie prób i wy-
stępów. W tym czasie zespoły regionalne 
musiały albo przerwać cotygodniowe pró-
by, albo prowadzić je w innej formie. Rów-
nież ZR „Błędowice” zmuszony był odwołać 
wszystkie występy i próby.

Tancerze zdawali sobie sprawę, że zbyt 
mała liczba prób mogłaby skutkować słabym 
przygotowaniem do występów, do których 
zespół wróciłby, gdy przestaną obowiązywać 
ograniczenia.

Wiosną jeszcze wszyscy mieli nadzieję, 
że w lecie wróci normalne życie kulturalne, 
towarzyskie, organizowane będą tradycyjne 
imprezy, jak chociażby dożynki, Gorolski 
Święto itp.

Dlatego też tancerze zdecydowali się na 
działalność on-line. Kierownik artystyczny 
zespołu, Krystian Olszowski, postanowił w 
tym samym czasie, kiedy odbywały się re-
gularne spotkania zespołu, zrobić wspólną 
on-line próbę. Odbyła się za pośrednictwem 
Facebooka.

– Wszystko oczywiście wyglądało jak na 
normalnych próbach. Była rozgrzewka, 
powtórka z nowych układów, ćwiczenia 
kroków, które już znaliśmy, a także tych, 
których niedawno uczyliśmy się na zgru-
powaniu. Nietypową próbę w czasie kwa-
rantanny umiliła wszystkim żona naszego 
kierownika, która grała na fortepianie. Mie-
liśmy więc także akompaniament na żywo – 
opisywali próbę członkowie zespołu.

Do uczestnictwa w takiej próbie wystar-
czył zatem Internet, przynajmniej trzy metry 
kwadratowe podłogi i dobry humor, którego 
nie zabrakło tak, jak na normalnych próbach.

Zespół też zadbał o rozpowszechnianie 
tradycyjnej obrzędowości wielkanocnej w 
mediach społecznościowych. Było więc 
malowanie jajek na Facebooku, przypo-
mnienie śmiergusta oraz chodzenie z 
goiczkiem. Dziewczyny, każda w swoim 
domu, nagrały piosenki, z którymi goiczor-
ki chodziły po domach oraz wiersze. Filmi-
ki zespół połączył w jeden i opublikował 
na YouTubie. Na kolejnym filmiku uwiecz-
nione zaś było chodzenie po śmierguście, 

czyli oblewanie dziewczyn z zespołu przez 
tancerzy.

Warto też podkreślić, że gdy tylko poja-
wiła się możliwość, zespół wrócił do zwy-

kłych prób i spotkań towarzyskich. W tym 
roku pomimo pandemii udało mu się nie 
tylko pojechać na zgrupowanie, ale przygo-
tować też nabór dla nowych tancerzy. 

Aktywni wbrew pandemii
Zarząd Główny PZKO przy współpracy z redakcją „Zwrotu” organizuje kolejną odsłonę konkursu pn. Inicjatywy 
PZKO. Te, które uzyskały nominację w tegorocznej edycji, przedstawiamy na kolejnych czterech stronach. 
O samym konkursie i możliwościach głosowania na najciekawszą i najbardziej inspirującą inicjatywę rozmawiamy 
z redaktor naczelną „Zwrotu”, Haliną Szczotką.

Beata Schönwald 

Czym są Inicjatywy PZKO?
– To konkurs PZKO, który ma na 
celu wyróżnienie i rozpropagowa-
nie podejmowanych przez miejsco-
we koła oraz sekcje PZKO inicjatyw, 
które cechuje pewna innowacyj-
ność. Chodzi o przedsięwzięcia, 
które mogą posłużyć innym jako 
przykład do naśladowania oraz in-
spirować w działaniu.

Która to już edycja?
– Jeśli dobrze liczę, są to piąte 
Inicjatywy, czyli mamy pierwszy 
półokrągły jubileusz. Pierwsze Ini-
cjatywy PZKO ogłosiliśmy w roku 
2016. Wtedy zwyciężyło MK PZKO 
w Karwinie-Frysztacie za organiza-
cję festiwalu Dolański Gróm.

Postanowiliście zorganizować tę 
edycję pomimo pandemii, kiedy tak 
naprawdę niewiele w terenie się 
działo…
– Tym bardziej doszliśmy do prze-
konania, że warto ten konkurs 
przeprowadzić. To tylko pozory, że 
nic się nie działo. W rzeczywisto-
ści było wręcz przeciwnie. Sytuacja 
wynikająca z ograniczeń przeciwe-
pidemicznych sprzyjała nowator-
skim działaniom, a o takie przecież 
w tym konkursie zawsze chodziło. 
Pandemia koronawirusa doprowa-
dziła do tego, że miejscowe koła 
przeniosły częściowo swoją dzia-
łalność do wirtualnej przestrzeni 
oraz zaczęły wykorzystywać nowe 
technologie jako platformę do spo-
tkań oraz kanał, poprzez który moż-
na dotrzeć do odbiorcy. Pandemia 
zmotywowała je do poszukiwania 
nowych form działania i to chcemy 
tutaj podkreślić. Wierzymy, że kie-
dy epidemia minie, to PZKO powró-
ci do organizowania swoich imprez, 

również tych masowych. 
Jednocześnie liczymy 
na to, że nie zrezygnuje 
z działań prowadzonych 
w Internecie. Mają one 
swoją niezastąpioną 
rolę, pozwalają dotrzeć 
nie tylko do członków 
danego koła czy miesz-
kańców danej miejsco-
wości, ale także znacznie 
dalej, poza granice Za-
olzia, a nawet kraju. No 
i wreszcie ten konkurs 
postanowiliśmy zorgani-
zować również dlatego, 
że w odróżnieniu od ple-
biscytu Tacy Jesteśmy 
nie wiąże się z dużą galą, 
której przeprowadzenie 
byłoby w tej sytuacji nie-
możliwe.

Czym różni się tegorocz-
na formuła konkursu od 
dotychczasowych?
– Przede wszystkim 
pozyskiwaniem nomi-
nacji. W ub. roku nomi-
nacje zgłaszały redak-
cje „Zwrotu” i „Głosu”, 
w tym roku dołączyły 
do nich również polskie redakcje 
Czeskiego Radia i telewizji. Na tej 
podstawie zostało wyłonionych 
dziesięć finałowych Inicjatyw. Na-
tomiast mamy nadzieję, że na po-
czątku stycznia już będzie można 
zorganizować spotkanie w kame-
ralnym gronie z wszystkimi nomi-
nowanymi i rozdać nagrody. 

W jaki sposób zostaną wyłonieni 
zwycięzcy?
– Przewidujemy przyznanie na-
gród trzem najciekawszym inicja-
tywom. O tym, które to będą, za-
decydują uczestnicy głosowania. 
Zostanie ono przeprowadzone na 

stronach internetowych „Zwrotu” i 
„Głosu” (ruszy w piątek o 18.00), a 
także w formie korespondencyjnej 
na kuponach opublikowanych w 

„Głosie”. Głosowanie internetowe 
potrwa do 27 grudnia, natomiast 
kupony można nadsyłać na adres 
redakcji „Głosu” lub „Zwrotu” do 

28 grudnia. Ogłoszenie wyników 
konkursu na portalach zwrot.cz 
i głos.live zaplanowaliśmy na 31 
grudnia.  

• Zespół zadbał o rozpowszechnianie 
tradycyjnej obrzędowości wielkanocnej w 
mediach społecznościowych. Fot. ARC

• Klub Kibica Boconowice wywalczył w 
Gdyni brązowy medal I Światowych Polo-
nijnych Mistrzostw Żeglarskich

• Dekoracje świąteczne w Boguminie-
-Skrzeczoniu

• Trening czyni mistrza

• Halina Szczotka. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

....................................................................................................................................................
Nominowany do nagrody

......................................................
Imię i nazwisko głosującego

......................................................
Tel./e-mail

KUPON
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MK PZKO w Jabłonkowie – film o Gorolskim Święcie
za innowacyjne przedstawienie Gorolskigo Święta na TKB w czasach, kiedy impreza nie mogła się odbyć

Do ostatniej chwili organizatorzy Go-
rolskigo Święta wierzyli, że uda im się 

zorganizować tę największą imprezę folklo-
rystyczną na Zaolziu. W maju jednak okazało 
się, że ze względu na epidemię nie ma co li-
czyć na to, że w lecie będą mogły się odbywać 
duże wydarzenia kulturalne.

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego w Jabłonkowie podjęło 
więc decyzję o przeniesieniu 73. Gorolskigo 
Święta do sieci.

Gorolski Święto jest częścią Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej, który w tym roku odbył się 
pod hasłem „Trwajmy w tradycji”. Widzowie 
przez dziewięć dni od 25 lipca do 2 sierpnia 
mogli na profilu facebookowym Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej albo kanale YouTube 
oglądać materiały filmowe związane z fe-
stiwalem oraz programy transmitowane na 
żywo. Do projektu włączyło się również Go-
rolski Święto.

Część filmu poświęconego Gorolskimu 
Świętu nagrywano w jabłonkowskim Lasku 
Miejskim. Tutaj powstały sceny zawierające 
komentarz Tadeusza Filipczyka oraz Janka 

Michalika na temat wszystkich imprez, 
które towarzyszą Gorolskimu Świętu. 
Nagrano też słowo wstępu prezesa MK 
PZKO Jana Ryłki. Natomiast występy 
zespołów jabłonkowskich rejestrowano 
w Domu PZKO w Jabłonkowie. W filmie 
wystąpił Chór Męski „Gorol”, grały i śpie-
wały kapele ludowe „Nowina”, „Lipka”, 
„Rozmarynek”, „Polana”, tańczyło „Zaol-
zi” i „Zaolzioczek”.

Film poświęcony Gorolskimu Świętu 
można było oglądać w streamingu Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej w piątek 31 lip-
ca. Trwający prawie półtora godziny do-
kument przypomniał 73-letnią historię 
imprezy organizowanej przez Polaków 
mieszkających w Jabłonkowie i okolicy. 
Znalazło się w nim mnóstwo zdjęć hi-
storycznych z dawnej i tej mniej odległej 
historii. Można było podziwiać miejsco-
wy folklor góralski, ale też przenieść się 
do ubiegłorocznych edycji i poczuć choć 
odrobinę tej fantastycznej atmosfery, jaka 
panuje co roku przez trzy dni w Lasku Miej-
skim w Jabłonkowie.

– Widzem docelowym filmu miał być Po-
lak, który nie wie, że tego rodzaju impreza 
istnieje – wyjaśniała rzeczniczka prasowa 

Gorolskigo Święta, Tereza Tomiczkowa. Film 
na kanale Gorolskigo Święta na YouTube 
obejrzało 2348 użytkowników.  

MK PZKO w Cierlicku-Kościelcu oraz Koło 
Macierzy Szkolnej przy PSP im. Żwirki i Wigury
za Festiwal Aktywności Domowej

Pandemia nie zatrzymała współpracy po-
między MK PZKO w Cierlicku-Kościel-

cu a Kołem Macierzy Szkolnej przy PSP im. 
Żwirki i Wigury. Organizacje wspólnie za-
inicjowały Festiwal Aktywności Domowej, 
by w ten sposób uczcić 100-lecie lotnictwa 
polskiego oraz zachęcić całe rodziny do kre-
atywnej pracy w domu.

Wybierz się w podróż z naszymi bohatera-
mi przestworzy i opowiedz o tym za pomo-
cą dowolnej techniki twórczej – zachęcali 
organizatorzy. Uczestnicy mogli przesłać 
opowieść literacką w formie opowiadania, 
wywiadu czy wiersza, ale także pracę pla-
styczną – rysunek, komiks, fotografię czy 
grafikę komputerową. Można też było stwo-
rzyć model samolotu, lotniska czy figurkę 
lotnika.

Konkurs skierowany był do dzieci i rodzi-
ców z Cierlicka. Regulamin konkursu prze-
słano do wszystkich drogą mailową.

 – Pomysł zrodził się w obliczu sytuacji, w 
jakiej znalazły się nasze dzieci, zmuszone do 
siedzenia w domach. Chcieliśmy w ten spo-
sób pobudzić dzieciaki do własnej inicjaty-
wy, a przy okazji trochę je wciągnąć w temat 
– mówił inicjator akcji Tadeusz Smugała.

Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. 
Pomysł spodobał się dzieciom i rodzicom. 
Powstały wspaniałe dzieła zainspirowane 
historią polskiego lotnictwa. Dzieci malowa-
ły, tworzyły też grafiki komputerowe. Najw-
dzięczniejszym materiałem do tworzenia 
prac konkursowych okazały się klocki Lego.

Bardzo ciekawy był też model lotniska w 
Cierlicku, zrobiony m.in. z patyczków po lo-
dach.

Warto podkreślić, że konkurs był nie tylko 
świetną zabawą dla całej rodziny, ale miał 
też wymiar edukacyjny. Rysunki świadczą o 
tym, że uczestnicy starali się poznać historię 
lotnictwa i w niej szukać inspiracji.

Miejscowe Koło Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Cierlicku od lat 
ściśle współpracuje z miej-
scową szkołą i przedszkolem. 
Dokonania polskich lotników 
Franciszka Żwirki i Stanisła-
wa Wigury promuje nie tyl-
ko wśród uczniów z Cierlic-
ka. Organizuje bowiem dla 
uczniów klas szóstych z pol-
skich szkół na Zaolziu impre-
zę Młode Żwirkowisko, która 
co roku gromadzi około 200 
uczniów chcących uczcić pa-
mięć obu lotników. Po złoże-
niu kwiatów pod pomnikiem 
lotników dzieci biorą udział w 
zawodach Młody Challenge, czyli wyścigach 
papierowych samolocików. Przygotowywany 
jest też dla nich ciekawy program w Domu 

Polskim im. Żwirki i Wigury w Cierlicku. Od-
bywają się wówczas wykłady, pokazy, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi. 

MK PZKO w Gródku
za włączanie młodego pokolenia w życie polskiej społeczności na Zaolziu m.in. poprzez organizację turnieju „Gródecko główka”

Działacze Miejscowego Koła Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego 

w Gródku nie zasypują gruszek w popiele. 
Starają się integrować miejscową polską 
społeczność i raz po raz zaskakują świetny-
mi pomysłami na organizowanie imprez 
skierowanych nie tylko do członków swoje-
go koła. Nie ograniczają się jednak tylko do 
tradycyjnych imprez, jak np. „Tłoczyni Ka-
pusty”, szukają też nowych, ciekawych form 
na wspólne spędzanie czasu i dobrą zabawę.

W grudniu ubiegłego roku przyszła ko-
lej na debiut w formie cyklicznego quizu, 
pt. „Gródecko główka”. Pomysł jest prosty w 
swej istocie, choć wymaga „ruszenia główką” 
już w trakcie samych przygotowań. Sądząc 
po dużym zainteresowaniu nie tylko wśród 
mieszkańców Gródka, okazał się strzałem w 
dziesiątkę.

Do zabawy mogły zgłosić się drużyny li-
czące od 3 do 6 osób. Zabawa polegała na 
tym, że w wyznaczonym czasie uczestnicy 
odpowiadali na 10 pytań w sześciu katego-
riach. W pierwszej edycji były to kategorie: 
Dźwięki, Owoce, Zaolzie, Muzyka filmowa, 

Wiedza o Polsce oraz Znane osobistości. 
Przed rozpoczęciem quizu każda drużyna 
musiała zdeponować swoje telefony komór-
kowe w przygotowanych w tym celu koszy-
kach. Wiadomo, że mogłyby być potencjal-
nym źródłem podpowiedzi.

Pytania wyświetlane były na ekranie w 
formie tekstowej lub obrazkowej. Oprócz 
tego część zadań dotyczyła rozpoznywania 
dźwięków i muzyki, które docierały do uszu 
zawodników z głośników. Pytania wcale nie 
były łatwe. No, bo czy tak łatwo zidentyfi-
kować dźwięk zapinanego paska od spodni? 
Albo rozpoznać owoc, który wygląda jak gło-
wa perkusisty z Muppet Show?

Stopień trudności często sprawiał, że 
oczy uczestników w poszukiwaniu inspira-
cji i pocieszenia wędrowały w stronę bufe-
tu, notabene odpowiednio i obficie zaopa-
trzonego.

W pierwszej edycji quizu „Gródecko głów-
ka” brało udział aż 10 drużyn: Patałachy, Ka-
czuszki, Buły, Hyrczawianie, Mniej niż zero, 
Bandelocy, Migdały, My!, Baby Jagi oraz 
Dayta. Wszystkie dzielnie walczyły aż do 

końca. Zwy-
ciężyła dru-
żyna Dayta. 
Quiz przy-
gotowały i 
prowadziły 
Agata Ada-
mik oraz 
Magdalena 
Ćmiel.

Nowa im-
preza zosta-
ła bardzo 
p o z y t y w -
nie przy-
jęta przez 
u c z e s t n i -
ków. Świad-
czy o tym 
fakt, że za-
interesowa-
nie jej drugą 
edycją było olbrzymie. Niestety ze względu 
na epidemię organizatorzy musieli ją odwo-
łać. Z tym większym zaangażowaniem szy-

kują się już do kolejnej edycji, którą planują 
zorganizować, jak tylko obostrzenia związa-
ne z pandemią na to pozwolą. 

Klub Młodych MK PZKO w Karwinie-Frysztacie
za remont i zagospodarowanie niewykorzystywanej części piwnicy Domu Polskiego do urządzenia siedziby Klubu Młodych

Aktywna młodzież zrzeszona w Klubie 
Młodych to dla każdego miejscowego 

koła PZKO wielka nadzieja na przyszłość. 
Zdają sobie z tego sprawę członkowie Koła 
w Karwinie-Frysztacie, gdzie w wyremon-
towanym Domu Polskim udostępniono 
młodzieży pomieszczenie. Popularne „Pie-
kło”, „Piekiełko”, a w przypadku frysztac-
kiego Klubu Młodych „Loch”, czyli świetli-
ca, znajduje się w piwnicy.

Młodzi klubowicze remont swojego po-
mieszczenia rozpoczęli w 2017 roku, a naj-
ważniejsze prace udało im się zakończyć 
podczas wiosennej kwarantanny.

Stworzenie własnego zaplecza zapropo-
nowali członkom Klubu Młodych ich star-
si koledzy z Klubu Średniaka MK PZKO w 
Karwinie-Frysztacie. Stało się tak zaraz po 
reaktywacji działalności młodzieży w 2016 
roku. Rok później już można było się za-
brać do pracy, a konkretnie do otynkowania 
ścian. Młodzi Polacy musieli również pora-
dzić sobie z wilgocią, która była w piwnicy.

Członkowie Klubu Młodych po waka-
cjach rozjechali się jednak na uczelnie, a 

to oznaczało tymczasowe wstrzymanie 
remontu. – Do prac wróciliśmy ponow-
nie podczas kwarantanny. Spędzaliśmy 
czas w swych domach w Karwinie, bądź 
w okolicznych wioskach. Dlatego nada-
rzyła się okazja do bardziej regularnych 
spotkań. A że w grupie raźniej, pod ko-
niec przychodziło zawsze przynajmniej 
pięć osób – stwierdził Patryk Koch z MK 
PZKO.

W trakcie kilku tygodni udało się do-
kończyć siedziska z palet i zorganizo-
wać poduszki do siedzenia, zamonto-
wać oświetlenie schodów wejściowych, 
pomalować ściany. W trakcie letnich 
miesięcy, kiedy sytuacja na to pozwa-
lała, odbywały się tam już kameralne 
spotkania członków, na których zapla-
nowano działalność Klubu na najbliższe 
miesiące. W planach były też kolejne 
prace upiększające, ponieważ jak mówią 
młodzi, we własnej świetlicy zawsze jest 
coś do zrobienia. Ostatnio np. zamontowa-
no blat barowy.

Kiedy będzie miała miejsce oficjalna im-

preza inaugurująca? Jak na razie nic nie 
wiadomo. Klubowicze jednak zgadzają się 
co do jednego: udało im się stworzyć przy-

tulne miejsce, gdzie wszyscy chętnie będą 
wracać po ciężkim tygodniu spędzonym na 
uczelni czy w pracy. 

MK PZKO w Lesznej Dolnej
za Rodzinne Święto Niepodległości

Epidemia koronawirusa w tym roku zna-
cząco wpłynęła też na obchody Narodo-

wego Święta Niepodległości RP. Zwykle już 
na początku listopada zaczyna się maraton 
wydarzeń organizowanych dla uczczenia 
niepodległości.

W tym roku jednak było inaczej. Początek 
listopada stał ponownie pod znakiem kwa-
rantanny i zakazu organizowania imprez 
kulturalnych. Nie można było się spotykać 
i podejmować żadnych działalności. Prezes 
Miejscowego Koła PZKO w Lesznej Dolnej, 
Renata Szkucik, wraz ze swoim mężem Ta-
deuszem postanowili uczcić Święto Niepod-
ległości 11 listopada w sposób wyjątkowy. 
Wykorzystali fakt, że mieszkają niedaleko 
granicy z Polską.

– Grupka mieszkańców Lesznej Dolnej 
uczciła Święto Niepodległości 11 listopada 
w godzinach popołudniowych (po zdal-
nych zajęciach w szkole) „po swojemu” i 
rodzinnie. Renata i Tadeusz Szkucikowie 
wraz z sześciorgiem swoich wnuków od-
mierzyli trasę prowadzącą od ich domu 
rodzinnego do przejścia granicznego w 

Lesznej Górnej. Trasa co prawda była tro-
chę dłuższa niż  1918 metrów i wyniosła 
ostatecznie 1930 metrów, ale została poko-
nana przez wszystkich bez najmniejszego 
problemu – opisał wyprawę niepodległo-
ściową Tadeusz Szkucik.

– Troje starszych wnuków – dziewiętna-
stoletnia Dorota, osiemnastoletnia Agata i 
szesnastoletni Mateusz Bartniccy – poko-
nali trasę marszobiegiem, prowadząc przed 
sobą w wózkach dziecięcych trójkę swoich 
młodszych kuzynów – pięcioletnią Sabinkę, 
dwuletniego Marianka i dwumiesięcznego 
Kubusia. Całej szóstce dzielnie asystowa-
li dziadkowie, chociaż ich marszobieg siłą 
rzeczy był wolniejszy – relacjonował Tade-
usz Szkucik.

Na patriotyczny spacer Szkucikowie za-
brali też polską flagę. Wszyscy spotkali się 
na przejściu granicznym w Lesznej Dolnej. 
Tam zrobili wspólne zdjęcie. Dziadek Tade-
usz, emerytowany dyrektor polskiej szkoły 
w Trzyńcu, przybliżył również wnukom 
wydarzenia historyczne z 11 listopada 1918 
roku. 

MK PZKO w Trzanowicach
za „Zabawę z Panią Wiosną” i działalność skierowaną do rodzin z dziećmi

W Trzanowicach nie ma polskiej szkoły 
ani przedszkola. Tym bardziej cieszy 

widok sporej liczby milusińskich podczas 
imprez organizowanych przez Miejscowe 
Koło PZKO. Skąd takie zainteresowanie dzia-
łalnością Koła wśród rodzin? Sprawa jest pro-
sta – Koło organizując swoje przedsięwzię-
cia, zawsze pamięta o dzieciach. Zapewnia 
im opiekę i przygotowuje dla nich program. 
Korzystają wszyscy – dzieci nie nudzą się 
podczas zebrań, a dorośli mogą trochę odpo-
cząć i spokojni o swoje pociechy brać udział 
w imprezach.

Wiosną tego roku działalność Koła, tak 
jak wszystkich organizacji, zahamowała 
epidemia. Ale kiedy już było możliwe pój-
ście na spacer w góry, zarząd Koła zakasał 
rękawy i wymyślił dla dzieci „Zabawę z 
Panią Wiosną”. Na czym ona polegała? W 
odległości 10 kilometrów od Trzanowic 
znajduje się 10 szczytów o wysokości po-
nad 700 m n.p.m. Na każdym szczycie Pani 
Wiosna zostawiła dla małych podróżników 
słoiczek, w którym znajdowały się kartki z 
opisaną nazwą szczytu i podaną wysoko-

ścią. Mali turyści mieli się na niej podpisać 
i włożyć ją do słoika. Ze sobą mogli nato-
miast zabrać zielony paseczek i wybrać ja-
kieś słodycze.

W znalezieniu słoika pomocna była nie 
tylko mapa, którą uczestnicy otrzymali dro-
gą elektroniczną na początku zabawy, ale też 
zdjęcia miejsc, na których ukryty był słoik. 
Zadanie nie było wcale proste. Na zdjęciach, 
co prawda, można było zobaczyć dokładne 
miejsce, jednak zdjęcia z poszczególnych 
szczytów nie zostały opisane. Uczestnicy 
sami musieli zgadywać, z którego szczytu 
dane zdjęcie pochodzi. Zabawa bardzo się 
spodobała małym podróżnikom, zwłasz-
cza że w tym czasie zamknięte były szkoły 
i przedszkola. Na zdobycie jak największej 
liczby szczytów dzieci miały czas od 6 kwiet-
nia do połowy maja. Później Pani Wiosna po-
zbierała wszystkie słoiki.

To nie była jedyna inicjatywa Koła skie-
rowana do dzieci. Latem odbyła się kolejna 
edycja „Lata z tradycją”, czyli półkolonii dla 
dzieci, w ramach których przygotowywany 
był program na dożynki w Trzanowicach. 

• Model lotniska w Cierlicku zrobiony z 
patyczków po lodach

• Nowa impreza została bardzo pozytywnie 
przyjęta przez uczestników

• Część filmu poświęconego Gorolskimu 
Świętu nagrywano w Lasku Miejskim

• W Trzanowicach procentuje działalność 
skierowana do najmłodszych

• Na patriotyczny spacer Szkucikowie za-
brali też polską flagę

• Patryk Koch w „Lochu”
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WIKTORIA 1920 (31)

13-19 listopada
14 listopada na placu Zamkowym w Warszawie odbywa się 
uroczyste wręczenie buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu. 
Uroczystość jest połączona z, przeniesionymi specjalnie na ten dzień, 
obchodami Święta Niepodległości. 15 listopada Gdańsk oficjalnie 
zostaje proklamowany Wolnym Miastem.

17 listopada pierwsza 
sesja Ligi Narodów 
decyduje, iż Wolne 

Miasto Gdańsk nie będzie mogło 
służyć jako baza wojskowa. Ar-
mia Czerwona skutecznie rozbija 
stawiające jeszcze opór oddziały 
ukraińskie oraz jednostki gen. 
Bułak-Bałachowicza. Resztki tych 
formacji cofają się w kierunku 
polskiej granicy wyznaczonej w 
preliminarzu pokojowym. Trwa-
jąca od lutego 1919 wojna dobiega 
końca. 

Z informacji  
w »Kurierze Lwowskim«
Przedłużenie terminu plebiscytu 
na Górnym Śląsku staje się coraz 
nieznośniejsze. Ludność domaga 
się jak najrychlejszego przeprowa-
dzenia plebiscytu, a wyrazem tego 
żądania jest głos „Gazety Opol-
skiej”, piszącej: „Sprawa terminu 
plebiscytu dziś wygląda tak, że 
Polacy górnośląscy domagają się 
stanowczo odbycia plebiscytu jak 
najrychlej, Niemcy zaś używają 
wszelkich sposobów, aby plebi-
scyt odłożyć w czasie albo nawet 
do lata”. Z powodu stanu niepew-
ności cierpi przede wszystkim roz-
wój gospodarczy kraju. Trudności 
sprowadzenia zboża siewnego na 
zasiewy jesienne oraz ostatnie 
uniemożliwienie transportu karto-
fli wpłynęły w poważnym stopniu 
na stan aprowizacyjny naszego 
kraju. 

Bytom, 13 listopada 1920
„Polacy górnośląscy domagają się 

przyspieszenia plebiscytu”,  
„Kurier Lwowski”, nr 276/1920

Z informacji 
w »Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym«
Dziś Warszawa przybrała uroczysty 
wygląd, domy udekorowano chorą-
gwiami o barwach narodowych. Od 
rana tłumy spieszyły na plac Zyg-
muntowski, o godzinie 12.00 w oto-
czeniu sztabu przybył Naczelnik 
Państwa, witany entuzjastycznymi 
okrzykami. Po przeglądzie warty 
honorowej odbyła się msza polo-
wa, (...) po czym nastąpiła uroczy-
sta chwila poświęcenia i wręcze-
nia Naczelnikowi Państwa buławy 
marszałkowskiej. 

Warszawa, 14 listopada 1920
„Ilustrowany Kurier Codzienny”,  

nr 314/1920

Kazimierz Sokołowski,
były żołnierz-ochotnik, w dzienniku
Odbyła się uroczystość wręczenia 
Piłsudskiemu, jako Naczelnemu 
Wodzowi i Pierwszemu Marszał-
kowi Polski, buławy. W ten sposób 
armia nasza złożyła powinny hołd 
człowiekowi, który ją do zwycię-
stwa powiódł, a przez część spo-
łeczeństwa polskiego dziś od czci 
i wiary odsądzony został. Ostat-

nimi bowiem czasy podniósł się 
szalony zgiełk i tumult przeciwko 
Komendantowi, a prym trzyma w 
tym „Rzeczpospolita” (Stanisława) 
Strońskiego i (Ignacego Jana) Pa-
derewskiego. Tym więc lepiej, że 
wojsko, z bezpartyjnych szarych 
mundurów złożone, stanęło w po-
przek kalumniarsko-zdradzieckim 
napaściom prawicy. Józef Piłsud-
ski – mój Wódz i Marszałek – niech 
żyje!

Warszawa, 14 listopada 1920
Kazimierz Sokołowski,  

„Dziennik 1920”, Toruń 2018

Z komentarza 
w »Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym«
Senat będzie. Nie ulega wątpli-
wości, że w Sejmie, po ostatniej 
tak smutnej awanturze, nastąpiło 
uspokojenie i przejawia się skłon-
ność do kompromisowego zała-
twienia sprawy. Rozważniejsze 
żywioły na lewicy zdawały sobie 
przecież doskonale sprawę z tego, 
że w państwie, gdzie Sejm skła-
da się w połowie z ludzi zupełnie 
niedojrzałych, niewyrobionych 
politycznie i niewykształconych, 
wprost niezbędna jest druga izba z 
wyższym cenzusem wykształcenia 
i wieku. (...) 

Zrozumiano, pod wpływem 
oburzonej opinii, że w państwie 
polskim, które posiada 35 procent 
nie-Polaków, nie wolno tolerować 
brutalnych prób rozbijania Sejmu 
przez mniejszość. (...) Tymczasem 
zapewne także granice Polski będą 
już ostatecznie określone – tak, że 
nowe wybory do Sejmu obejmą 
cały obszar Rzeczpospolitej. (...) 
Dojdzie do zgody, aby Senat wy-
chodził z wyborów powszechnych, 
ale opartych na wyższym cenzusie 
wieku i osiadłości. 

Kraków, 14 listopada 1920
„Ilustrowany Kurier Codzienny”,  

nr 312/1920

Z informacji Polskiego 
Czerwonego Krzyża
Wobec konieczności stopniowego 
przejścia do pracy pokojowej, Ko-
mitet Główny zgodnie ze statutem 
postanowił przystąpić do planowej 
akcji opieki nad inwalidami. (…) 
Przy Ministerstwie Spraw Wojsko-
wych istnieje już komitet opieki 
nad inwalidami, miasto Warszawa 
utworzyło fundację 50-milionową 
(…), istnieje Towarzystwo Kolonii 
dla Inwalidów pod przewodnic-
twem gen. (Józefa) Hallera, a poza 
tym szereg osób ofiarowało już 
grunty i fundusze dla inwalidów 
Wojska Polskiego. Nadszedł czas 
skoordynowania akcji społecznej w 
tej sprawie. (…)

Czerwony Krzyż organizuje 
gwiazdkę dla rannego i chorego 
żołnierza (pozostającego) na fron-
cie i w szpitalach. W tym celu po-

wołano specjalną komisję, która 
zajmie się gromadzeniem darów 
i upominków oraz urządzeniem 
gwiazdki. 

Warszawa, 15 listopada 1920
Z Polskiego Towarzystwa Czerwonego 
Krzyża, „Czerwony Krzyż”, nr 22/1920

Z rezolucji Polskiego 
Towarzystwa 
Pedagogicznego
Rozstrzygnięcie Rady Ambasa-
dorów (…) w sprawie Śląska Cie-
szyńskiego krzywdzi niesłychanie 
ludność polską na Śląsku, a przede 
wszystkim jej nauczycielstwo. (…) 
Nauczycielstwo polskie na Ślą-
sku Cieszyńskim, które w dobrej 
czy złej doli szło zawsze z ludem i 
wskazywało mu drogę, wyraża sil-
ne przekonanie, że ostatnie słowo 
w sprawie Śląska Cieszyńskiego 
nie zostało jeszcze wypowiedzia-
ne. Polska nie śmie pozostawić w 
niewoli 160 tysięcy tylekrotnie wy-
próbowanej ludności polskiej na 
kresach zachodnich. (…)

 Na zajętym chwilowo przez 
Czechów obszarze Śląska Cieszyń-
skiego panuje terror i anarchia. Za 
wiedzą i poparciem rządu czeskie-
go, pozbawia się ludność polską 
najświętszych praw, wydzierając 
jej mowę i prześladując polskość. 
Tysiącom dzieci polskich wydarto 
szkoły i nauczycieli. (…) Nauczy-
cielstwo polskie na Śląsku oświad-
cza uroczyście, że nie przyłoży ręki 
do pojednania czesko-polskiego, 
dopóki nie nastąpi sprawiedliwe 
załatwienie sprawy śląskiej. 

Cieszyn, 16 listopada 1920
Rezolucje walnego zebrania P.T.P., 

„Gwiazdka Cieszyńska”, nr 210/1920

Michał Römer,
polski ziemianin, prawnik, 
w dzienniku
Minister spraw zagranicznych 
(Jozuas) Purycki (…) mnie spotkał 
i prosił, bym mu zreferował, co 
wiem o Wilnie. Byłem dziś u nie-
go rano w ministerium i dość ob-
szernie referowałem mu, a raczej 
udzieliłem mu wywiadu. Akurat 
w toku mojej z nim rozmowy za-
dzwonił telefon. To dzwonił poseł 
bolszewicki w Kownie, zawiada-
miając o pogromie (gen. Piotra) 
Wrangla, o zajęciu Teodozji i Sym-
feropola. (…) Purycki w odpowie-
dzi wyrażał radość serdeczną i nie 
ukrywał, że traktuje tę rzecz jako 
triumf nie tylko Rosji, ale rychło i 
Litwy.

 Przykre mi to było jako Polakowi 
i jako obywatelowi Litwy, który by 
pragnął porozumienia Litwinów z 
Polakami litewskimi, rozumiejąc, 
że tylko ta zgoda może spoić i dać 
moc Litwie i że wszelkie czynniki 
trzecie w postaci Rosji i bolsze-
wików są intruzami, którzy swoją 
pieczeń pieką i którzy nie dla Litwy 
kasztany wyciągać będą, a Litwa za 
nie płacić będzie musiała.

Kowno, 16 listopada 1920
Michał Römer, „Dzienniki, t. 4,  
1920-1930”, Warszawa 2018

Z przedruku  
z prasy berlińskiej
„Kreuz-Zeitung”, omawiając w ob-
szernym artykule przyszłość miasta 
Gdańska, zaznacza, że najcięższym 
ciosem dla Gdańska jest zależność 
od ustawodawstwa celnego Polski. 
Kwestia celna i walutowa oddziela 
Gdańsk od Niemiec, wiąże go nato-
miast z Polską. Stanowisko Gdańska 
wobec Niemiec charakteryzuje fakt, 
że na ostatnim zebraniu Niemców 
gdańskich wyraźnie oświadczo-
no, iż Gdańsk, jako miasto żyjące 
z handlu, nie może współdziałać 
w niemieckiej polityce represyj-
nej wobec Polski. Dziennik wyraża 
przekonanie, że Gdańsk pod wzglę-
dem politycznym coraz bardziej 
staje się miastem polskim, wobec 
czego za wszelką cenę należy starać 
się utrzymać niemiecki charakter 
miasta przynajmniej pod względem 
kulturalnym.

Bydgoszcz, 17 listopada 1920
„Gdańsk staje się miastem polskim”, 

„Ilustrowany Kurier Codzienny”,  
nr 315/1920

St. szer. Lech Dymecki, 
201. Ochotniczy Pułk Piechoty WP,  
w liście do rodziny
Jak grom z jasnego nieba uderzył 
rozkaz z 17 listopada, który opie-
wa o demobilizacji ochotników i 

poborowych wzwyż od 1901 roku 
(…). Bez kwestii więc będziemy 
już momentalnie zwolnieni. Do-
wódca pułku ma 20 listopada 
zameldować Dywizji o wykona-
niu demobilizacji. Jedna partia 
zwolnionych pojechała dziś rano 
do Batalionu Zapasowego 1. Puł-
ku Piechoty Legionów oraz do 
kadry. Tam ich obedrą ze wszyst-
kiego i puszczą nagich do domu.

Pruszków, 18 listopada 1920
„Lecha Jana Dymeckiego  

listy z frontu 1920”,  
Warszawa 2004

Z informacji  
w »Kurierze Lwowskim«
Wobec tego, że zbliżająca się ostra 
zima może w straszny sposób 
utrudnić tak pobyt w obozach 
koncentracyjnych, jak i powrót 
jeńców do kraju, i że każdy dzień 
zwłoki może kosztować setki 
istnień ludzkich – zebrani (w 
Warszawie) domagają się: 1) aby 
prowadzono w jak najspieszniej-
szym tempie umowę z rządem 
rosyjskim; 2) aby uskuteczniono 
przede wszystkim powrót kilku-
dziesięciu tysięcy jeńców wojen-
nych i zakładników wojskowych; 
3) aby rząd polski ze swej strony 
poczynił natychmiast wszelkie 
przygotowania do wymiany, do-
starczając pociągów, pieniędzy 
itd.; 4) aby w skład delegacji do 
komisji mieszanej w Moskwie we-
szli ludzie nie tylko dobrej woli, 
ale przed wszystkim fachowi i jak 
najbardziej zdolni pod każdym 
względem do szybkiego i umie-
jętnego prowadzenia akcji; 5) aby 
delegacja ta wyjechała bez zwło-
ki, nie czekając na ukończenie 
przygotowań, związanych z cało-
ścią sprawy. 

Lwów, 19 listopada 1920
„O przyspieszenie powrotu jeńców”, 

„Kurier Lwowski”, nr 281/1920

W Y W I A D H I S T O R I A

● Warszawa, plac Zamkowy, 14 listopada 1920. Uroczystość wręczenia buławy 
marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu. 

● Inwalida wojenny. 
Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie/Ośrodek KARTA

Polskie ślady  
na czeskiej ziemi
W Pałacu Arcybiskupim w Kromierzyżu została przed tygodniem odsłonięta tablica upamiętniająca twórcę 
heraldyki na Morawach, polskiego historyka, Bartłomieja Paprockiego. Powstała z funduszy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP oraz z inicjatywy polskiej Fundacji „Silva Rerum Polonarum”. Rozmawiamy z jej 
prezesem, Krzysztofem Czajkowskim, oraz prof. Agnieszką Czajkowską, pracownikiem naukowym slawistyki na 
Uniwersytecie Ostrawskim.

Beata Schönwald

Jakie działania musiała podjąć fun-
dacja, aby tablica mogła się znaleźć 
w Kromierzyżu?
K.C.: – Dwa lata temu, podczas or-
ganizowania konferencji na temat 
architektów polskich w Czechach, 
korzystaliśmy z gościnności arcy-
biskupa ołomunieckiego, JE Jana 
Graubnera. Wtedy pojawił się po-
mysł, by właśnie w tym miejscu 
upamiętnić postać Bartłomieja 
Paprockiego. Inicjatywa spotkała 
się z pozytywnym przyjęciem księ-
dza arcybiskupa, który jest właści-
cielem pałacu. Sprawę co prawda 
komplikował nieco fakt, że obiekt 
ten jest wpisany na listę UNESCO, 
jednak zgoda arcybiskupa oraz 
pomoc ze strony konsul general-
nej RP w Ostrawie, Izabelli Wołłej-
ko-Chwastowicz, utorowały nam 
drogę do pozyskania wszystkich 
pozostałych zezwoleń. Cieszymy 
się, że w końcu wszystko potoczyło 
się po naszej myśli i tablica została 
umieszczona na dziedzińcu Pałacu 
Arcybiskupiego, w miejscu często 
odwiedzanym, w sąsiedztwie ka-
meralnej galerii malarstwa świato-
wego.

Kim był Bartłomiej Paprocki? 
A.C.: – Bartłomiej albo też Bartosz 
Paprocki to polski szlachcic i histo-
ryk żyjący w drugiej połowie XVI 
wieku i na początku wieku XVII. 
Uważany jest za ojca polskiej heral-
dyki, a także twórcę heraldyki mo-
rawskiej i czeskiej.

Jakie były jego związki z Morawami 
i Kromierzyżem?
K.C.: – W Kromierzyżu Paprocki 
spędził 10 lat. Po bitwie pod By-
czyną, będąc zwolennikiem Habs-
burgów, nie mógł znaleźć dla sie-
bie miejsca w Rzeczypospolitej. 

Został wtedy przyjęty na dworze 
ówczesnego biskupa Pawłowskie-
go w Kromierzyżu. Dopiero śmierć 
biskupa prawdopodobnie skłoniła 
go do opuszczenia miasta i rozpo-
częcia podróży po Morawach i Cze-
chach. Łącznie spędził na tych te-
renach sporą część swojego życia, 
ok. 22 lat.

Czy takich tablic upamiętniających 
wybitnych Polaków na terenie RC 
udało się wam już więcej zainstalo-
wać? 
K.C: – Zajmując się poszukiwaniem 
poloników na terenie Republiki 
Czeskiej, staramy się upa-
miętniać miejsca związane z 
wybitnymi Polakami. W 2018 
roku odsłoniliśmy w Ołomuń-
cu tablicę poświęconą królowi 
Janowi III Sobieskiemu, a kilka 
lat wcześniej Hugo Kołłątajo-
wi, który był więziony w tym 
mieście. Z kolei w Telczu, gdzie 
było internowanych prawie stu 
uczestników powstania stycz-
niowego, dzięki Ministerstwu 
i Fundacji zostały zainstalo-
wane aż dwie tablice. Jedna 
została poświęcona trzem po-
wstańcom, którzy zginęli i zo-
stali pochowani na cmentarzu 
w Telczu. Druga upamiętnia 
pozostałych ok. 90, którzy oca-
leli i później z wojskami cesa-
rza Maksymiliana wyjeżdżali do 
Ameryki Południowej. Najpiękniej-
sze jest to, że jeden z uczestników 
powstania, z chwilą kiedy interno-
wanie dobiegało końca, napisał list, 
w którym dziękuje po czesku miesz-
kańcom Telcza za to, że ich pobyt 
w tym mieście nie był więzieniem. 
Pod listem własnoręcznie podpisali 
się wszyscy więźniowie. Na to nie-
bywałe świadectwo zwrócił naszą 
uwagę burmistrz Telcza, który opo-
wiedział nam tę historię. To, że gen. 
Langiewicz ma swoją tablicę w Cze-

chach, było wiadomo. Natomiast o 
tej bardzo licznej grupie powstań-
ców w zasadzie nikt nie wiedział.

Jakie inne działania podejmuje fun-
dacja w Czechach i na Morawach?
A.C: – Fundacja stara się pozyski-
wać fundusze na badania archiwal-
ne, badania w muzeach w poszuki-
waniu np. monet polskich, a także 
na organizowanie konferencji na-
ukowych. To potem skutkuje mo-
nografiami i wystawami wędrow-
nymi, które prezentowane są nie 
tylko na uczelniach i w ośrodkach 
akademickich, ale dzięki dofinan-

sowaniu pani konsul są oglądane 
przez różne środowiska. Taką na-
szą pierwszą i bardzo ważną wy-
stawą była ekspozycja w praskiej 
Lucernie. Dotyczyła ona polsko-
-czeskich związków na przestrzeni 
dziejów od chrztu Polski po spotka-
nia na Śnieżce pod koniec lat 80. 
ub. wieku. 
K.C.: – Wyniki wszystkich naszych 
działań przedstawiane są w wer-
sji dwujęzycznej – po polsku i po 
czesku. Zależy nam bowiem na wy-
ciąganiu na światło dzienne i poka-

zywaniu pozytywnych kontaktów 
polsko-czeskich. Nie unikamy też 
jednak tematów bolesnych. Nasza 
pierwsza konferencja naukowa, 
którą w 2015 roku zorganizowali-
śmy w Piotrowicach, była poświę-
cona między innymi problematyce 
Zaolzia, która wciąż jeszcze budzi 
po obu stronach żywe emocje.

Czy Fundacja skupia uwagę tylko na 
związkach Polaków z Czechami, czy 
ma szerszy zasięg?
A.C.: – Jesteśmy historykami lite-
ratury i zajmujemy się literaturą 
polską XIX wieku, która bardzo 

mocno jest związana z tzw. 
Kresami Wschodnimi. Dlatego 
też początkowo nasza działal-
ność była związana właśnie z 
poszukiwaniem poloników na 
Wschodzie, na terenie dzisiej-
szej Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
W tym czasie rozpoczęła się 
współpraca męża z Minister-
stwem Kultury. Po tamtych 
wschodnich doświadczeniach 
powstał pomysł, żeby skiero-
wać również swoje zaintere-
sowanie na południe, czyli ku 
Republice Czeskiej. 
K.C.: – Chodziło przede 
wszystkim o to, że uświado-
miliśmy sobie i chcieliśmy 
uświadomić to również lu-
dziom w Ministerstwie, że bę-

dąc tak bliskimi sąsiadami, nic na 
temat Polaków w Czechach prak-
tycznie nie wiemy. Udało nam się 
przekonać ówczesnego dyrektora 
Departamentu Dziedzictwa Kul-
turowego za Granicą, że ten kieru-
nek powinien się znaleźć w kręgu 
zainteresowań Ministerstwa, po 
czym złożyliśmy wniosek na takie 
właśnie badania zorientowane na 
poszukiwanie poloników w Cze-
chach. To obszar zupełnie nie-
znany i nieobecny w świadomości 
Polaków. Dlatego staramy się wy-

dobyć polskie ślady na Morawach 
i w Czechach dla Polaków w kraju, 
m.in. również dla tych, którzy od-
wiedzają te strony w celach tury-
stycznych.

Tablica poświęcona Bartłomiejowi 
Paprockiemu została zainstalowana, 
zadanie zostało wykonane. Czego 
dotyczyć będzie wasza kolejna ini-
cjatywa?
K.C.: – Można powiedzieć, że od 
pewnego czasu jesteśmy już w jej 
trakcie. Jako Fundacja podjęliśmy 
się na zlecenie Instytutu Pamięci 
Narodowej zmapowania, opisania 
i zilustrowania zdjęciami polskich 
miejsc pamięci na terenie RC, po-
cząwszy od wybuchu pierwszej 
wojny światowej. Pierwsza część 
projektu, która została już wyko-
nana, dotyczyła miejsc pamięci na 
obszarze obejmującym ostrawski 
okręg konsularny. W przyszłym 
roku zajmiemy się natomiast miej-
scami pamięci na pozostałym ob-
szarze podlegającym Ambasadzie 
RP w Pradze. Myślę, że nie będzie 
problemu, żeby później stworzyć z 
tego ogólnie dostępną bazę danych 
i opublikować ją w Internecie. Bar-
dzo by nam na tym zależało, mamy 
jednak świadomość, że najważniej-
sze słowo będzie należało do IPN. 
 

●...i jej mąż Krzysztof gościli w czwartek w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

● Agnieszka Czajkowska...

•••
Bartłomiej albo też Bartosz 

Paprocki to polski szlachcic 
i historyk żyjący w drugiej 

połowie XVI wieku i na 
początku wieku XVII. Uważany 
jest za ojca polskiej heraldyki, 

a także twórcę heraldyki 
morawskiej i czeskiej
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Laura
Była nieprzyzwoicie piękna. Tak mówiły 

o niej zazdrosne kobiety. Tak mówili za-
chwyceni mężczyźni. Otaczali ją i wielbili. 
Nieszczęśliwie zakochani cierpieli, a jeden z 
nich, obiecujący rzeźbiarz, popełnił z miło-
ści do niej samobójstwo. Nazywano ją salo-
nową lwicą. Spojrzeniem, gestem i słowem 
uwodziła. Ubrana stylowo, w ciemne, aksa-
mitne suknie i kapelusze, jak z płócien Rem-
brandta, inspirowała malarzy. Portretowali 
ją więc najsłynniejsi – a wśród nich Leon 
Wyczółkowski i Jacek Malczewski.

•••
Znajduję fotografię z początku XX wieku. Pa-
trzy na mnie kobieta o zamyślonych oczach, 
regularnych rysach twarzy, włosach luźno 
opadających na kark, ozdobionych na czo-
le przepaską. Nie uśmiecha się, rozchyliła 
usta, a całą sylwetką zdaje się demonstro-
wać jakiś rodzaj znudzenia, albo znużenia. 
Ma na sobie bluzkę ozdobioną falbanami 
i cekinami. Może więc wybiera się na bal? 
A może właśnie zeszła z wymarzonej sce-
ny? Bo Laura marzyła, żeby zostać aktorką. 
Jej matka zrobiła jednak wszystko, żeby jej 
w tym przeszkodzić. A przecież imię, które 
dla niej wybrała, przepowiadało artystyczną 
przyszłość. Wieńcem laurowym (wawrzyno-
wym) starożytni ozdabiali głowy najpierw 
zwycięzców igrzysk, ale z czasem także ar-
tystów.

•••
Matka zawsze miała dla niej cały zestaw 
dobrych rad, a przede wszystkim pouczeń. 
Otóż przeszkadzało jej to, że Laura jest lek-
komyślna i niepraktyczna, że nie chce wy-
jechać na prowincję, żeby tam poszukać do-
brej pracy. Mogłaby przecież zamieszkać w 
zamożnym domu, albo dworku, może nawet 
pałacu, dawać lekcje i rozejrzeć się za kimś 
odpowiednim, kto mógłby być jej mężem. I 
nie chodzi tu wcale o jakieś wielkie uczucie, 
bo ona – matka już wie – małżeństwo nie jest 
żadnym wielkim szczęściem (od męża ode-
szła), ale może dać konieczną w życiu sta-
bilizację. I, co najważniejsze, spowoduje, że 

Laura nie będzie się włóczyć po świecie. Bo 
na razie się włóczy, mieszka nie wiadomo po 
co w Warszawie, gdzie żadnej pracy znaleźć 
nie może. A bez pracy, wiadomo… I jeszcze 
jedno! Jeśli tak dalej będzie, w końcu matkę, 
doprowadzi do śmierci. Bo jest bardzo scho-
rowana, a serce i tak przeciążone nadmia-
rem trosk, potrzebuje już tylko jednej kropli, 
która przeleje tę czarę goryczy i wpędzi ją do 
grobu.

 – Strzeż się Lorko, aby ta kropla z twojej 
ręki nie padła – napisała w liście i czekała 

na reakcję skruszonej córki – 
grzesznicy.

Nie doczekała się. Bo grzech, 
którym dla matki były za-
mierzenia Laury, ona sama 
uważała za wielkie szczęście. 
Skandal wisiał w powietrzu. 
Przyzwoitym ludziom w gło-
wie się wówczas nie mieściło, 
żeby dziewczyna z dobrego 
domu mogła dobrowolnie sta-
nąć na deskach teatru i tak za-
rabiać na chleb.

•••
Ale Laura się uparła. 

Matka więc szukała sposo-
bu, jak ją przekonać, żeby nie 
zmarnowała sobie życia. I spo-
sób znalazła, a raczej znalazła 
jej koleżankę z pensji, której 
ojciec był kierownikiem ama-
torskiego teatru w Łomży. Ko-
leżanka miała na imię Wanda 
i miała za zadanie przekazać 
taką oto naukę:

– Dość przez trzy dni być ak-
torką, żeby potem woleć gęsi 
paść, albo być kucharką.

I jeszcze miała dodać, że za 
kulisami czai się świat bru-
dów, intryg, idiotyzmu, nę-

dzy. I to nędzy zarówno moralnej, jak i ma-
terialnej!

Gdyby słowa nie pomogły, niech zabierze 
ją do teatru, za kulisy i na scenę. Niechże 
tam spędzi dzień lub dwa. A potem? A po-
tem – tego matka była pewna – na wiek wie-
ków odechce się jej aktorstwa.

•••
Historia, jakich wiele, kiedy to rodzice wie-
dzą lepiej, co dla dziecka najlepsze. I choć 
obie panie ubrane są w kostium z innej epo-
ki, to jednak reprezentują spór odwieczny i 
współczesny. Czasem trzeba wielkiej deter-
minacji, żeby zrealizować własne pasje, a 
czasem mądrości, żeby w głosie matki usły-
szeć przestrogę i mądrość. 

Dodam jeszcze tylko, że matka, o której opo-
wiadam, wytoczyła znacznie cięższe działa, 
żeby córkę zawrócić ze złej drogi. A ponie-
waż była ceniona i znana, dyrektorzy teatrów, 
którzy chcieli zatrudnić Laurę, liczyli się z jej 
zdaniem. A ona błagała na kolanach, albo za-
powiadała, że obrazi się śmiertelnie. Płakała 
i groziła. I postawiła na swoim. Bo Laura Py-
tlińska, córka Marii Konopnickiej, choć piękna 
i zdolna, długo nie mogła zagrać żadnej roli.

Do czasu.
A kiedy w końcu zagrała, widzowie i kry-

tycy byli zachwyceni. Mówili nie tylko o jej 
urodzie, ale także o szczerych i głębokich ak-
centach lirycznych i o wytworności dykcji. I 
o tym, że była świetną interpretatorką Przy-
byszewskiego. Bo rozumiała język duszy i 
zagłębiała się w tajemnice serca.

A co na to Maria Konopnicka? Podobno 
była z niej dumna. 

O P I N I E P U B L I C Y S T Y K A

Fot. ARC

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Poezja, która ocala
Były wiersze, które zrobiły na mnie 

niegdyś duże wrażenie. Ba, niektó-
re z nich nawet ciągle mnie zachwycają. 
I lubię jeszcze inne – współczesne. Ale 
choć ceniłem i cenię twórczość kilku po-
etów i poetek – to nie mogę uważać się za 
amatora poezji. Może zwłaszcza tej wier-
szowanej. Najwyraźniej jestem z tych, o 
których Wisława Szymborska pisała, że 
lubią poezję, ale lubią także rosół z ma-
karonem, tak jak wiele innych rzeczy. I 
jednak ciągle łatwiej mi trafić na dobry 
rosół, niż na dobrą poezję – dodam. Oczy-
wiście, wiele zależy od tego, co rozumieć 
przez poezję, jaki zakres znaczeniowy jej 
przyznać. No cóż, przyznaję (sic!), że dla 
mnie na przykład opowiadania Jorge Lu-
isa Borgesa mają w sobie o niebo więcej 
poezji niż stosy tomików poetów i to za-
równo tych uznanych, jak i tych znanych 
znacznie mniej. Paradoksalnie – muszę 
koniecznie to dodać – wiersze Borgesa 
poezji dla mnie nie mają za grosz.

I
A tak w zasadzie, to po co ta cała poezja? 
Komu? I – na co? Nie jest tak, że pytania te 
nie nurtowały wybitnych poetów. „Czym 
jest poezja, która nie ocala/ Narodów 
ani ludzi?/ Wspólnictwem urzędowych 
kłamstw,/ Piosenką pijaków, którym ktoś 
za chwilę poderżnie gardła,/ Czytanką z 
panieńskiego pokoju...” – pisał Czesław 
Miłosz w wierszu „Przedmowa”. Odpo-
wiadało mu wielu poetów, uzdolnio-
nych bardziej czy – zwłaszcza – mniej. 
Tu podam jedną odpowiedź, autorstwa 
poety niewątpliwie wybitnego, Ryszar-
da Krynickiego. Pisze on: „Czym więcej 
być może, jeżeli nie trwożnym/ jak bicie 
śmiertelnego serca,/ silniejszym od lęku 
przed nędzą i śmiercią/ głosem/ sumie-
nia?”.

II
To wszystko refleksje ogólne – „ocalenie” 
w tym rozumieniu to funkcja społeczna, 
kulturowa, którą się poezji przyznaje, 
bądź nie przyznaje. Ratuje poezja (bądź 
nie ratuje) całe narody i abstrakcyjnych, 
anonimowych ludzi. Przejdźmy do skró-
towego przypomnienia przypadku, w 
którym poezja, a właściwie znajomość 
poezji, ratowała życie najdosłowniej. Oto 
w roku 413 p.n.e. Ateńczycy doznają dru-
zgocącej klęski na Sycylii. Ci z nich, któ-
rzy przeżyli, trafili do kamieniołomów. 
A tam z „Ateńczykami obchodzili się Sy-
rakuzańczycy nader surowo. Stłoczeni w 
miejscu ciasnym i zapadłym, wystawieni 
byli z braku osłony na żar słoneczny, by z 
kolei w czasie jesiennych nocy znosić do-
kuczliwe zimno. (…) Z powodu ciasnoty 
wszystkie potrzeby załatwiali na miejscu, 
a w dodatku gromadziły się tam stosy 
trupów; umierali z ran i z chorób wywo-
łanych zmianą temperatury czy z innych 
podobnych przyczyn. Zaduch był nie do 
zniesienia, nękał ich głód i pragnienie”. 
Jaki ma to związek z poezją? Ateński je-
niec mógł przeżyć sycylijską niewolę 
tylko w jeden sposób. Syrakuzanie byli 
zafascynowani dziełami Eurypidesa. Je-
niec, który potrafił recytować jego stro-
fy, trafiał do obszernej, naturalnej – bo 
sama natura ją stworzyła – sali koncer-
towej. Jeśli zadowolił swoich Panów, był 
sprzedawany do niewoli. Ci, którzy nie 
znali obeznanego w arkanach poezji dra-
maturga – umierali. Tak przynajmniej 
przekonywała Bettany Hughes w filmie 
„Spartanie”, emitowanym przez telewizję 
Discovery.

III
W kultowej powieści „Ferdydurke” Witol-
da Gombrowicza, uczeń Gałkiewicz wy-
znaje na lekcji polskiego zrozpaczonemu 
nauczycielowi Bladaczce, że poezja Juliu-
sza Słowackiego go nie zachwyca. I szcze-
rze mówiąc pewnie niewielu uczniów za-
chwycała. Wreszcie – jak pisał Jerzy Pilch 
– on sam Schillera nie umiałby czytać dla 
przyjemności, tak jak czytał Schillera To-
masz Mann. Ale znowu Tomasza Manna 
czytał dla przyjemności tekstu Pilch. Za-
tem nauka poezji z kanonu jest w jakiś 
sposób potrzebna, choć zachwycać nie 
musi. Ale jest jeszcze inna kwestia. Otóż 
do rozumienia pewnego rodzaju poezji 
trzeba najzwyczajniej czasu, trzeba do-
rosnąć. Jak choćby do wiersza Konstan-
dinosa Kawafisa „Stary człowiek”: „W 
gwarnej kawiarni, przy bocznym stoliku,/ 
siedzi zgarbiony stary człowiek, sam:/ tyl-
ko gazetę ma za towarzystwo./ I w tej po-
nurej pustelni starości/ myśli, jak marnie 
wykorzystał czas,/ kiedy był silny,/ by-
stry i przystojny./ Teraz jest już za późno. 
Czuje to./ A przecież tamte lata zdają mu 
się,/ jakby minęły nie dalej, niż wczoraj./ 
I myśli o Rozwadze: jak go zwiodła,/ szep-
cząc do ucha bałamutne rady:/ »Jutro, 
nie dzisiaj. Poczekaj, masz czas«./ I znów 
rozpamiętuje owe wszystkie/ pragnienia 
i rozkosze niespełnione,/ a te kpią z jego 
nudnej przezorności./ Aż od tych wspo-
mnień i posępnych myśli/ głowa opada 
mu wolno na blat/ i tak półleżąc, śpi już 
stary człowiek”…

IV
Nieprzypadkowo, jak sądzę, wiersz ten 
skojarzył mi się z miniaturą Franza Kafki 
zatytułowaną „Przed prawem”. Oto przed 
prawem stoi strażnik, który zagradza wej-
ście człowiekowi ze wsi. Powiada, że na 
razie nie może mu pozwolić na wejście. 
Nie pozbawia go jednak nadziei, powia-
da tylko, że teraz – nie. Brama do prawa 
stoi otworem, a strażnik nawet prowoku-
je wieśniaka do wejścia – mimo zakazu, 
jednocześnie grożąc straszliwymi konse-
kwencjami, gdyby ten przekroczył gra-
nicę i jednak do gmachu prawa wszedł. 
Człowiek ze wsi na różne sposoby prosi 
strażnika, by ten cofnął zakaz, by mógł 
on, wieśniak, do gmachu wejść legalnie. 
Posuwa się do przekupstwa. Strażnik pre-
zenty przyjmuje – ale zakazu nie cofa. 
I tak upływa wieśniacze życie. Wresz-
cie, umierając – pod wrażeniem blasku, 
który bije bez przerwy z bramy prawa – 
wieśniak zadaje jedyne pytanie, którego 
jeszcze strażnikowi nie zadał: „– Wszyscy 
przecież pragną prawa – powiada – jak 
więc to się dzieje, że przez te wszystkie 
lata nikt inny poza mną nie domagał się 
wejścia?”. Odpowiedź strażnika ma okrut-
ny wydźwięk: „– Tędy nie mógł przejść 
nikt inny oprócz ciebie, gdyż to wejście 
było przeznaczone tylko dla ciebie! Teraz 
odchodzę i zamykam je!”.

V
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że moje po-
wołanie – i jednocześnie zawód – to so-
cjologia. Wybitny francuski przedstawi-
ciel tej dyscypliny, Raymond Aron pisał: 
„Starałem się sprowadzić poezję ideolo-
giczną do prozy rzeczywistości”. Podoba 
mi się ta formuła, więcej – chętnie się pod 
nią podpisuję. Z tym zastrzeżeniem, że – 
paradoksalnie – ja w pewnych sytuacjach 
odwołuję się do poezji. Tyle że nie swojej. 
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Dzień pierwszy – Opowieść szósta
Nasyceni molekułami
Telewizja Cerise znana jest przede wszystkim 
z programów, które trafiają w gust branży ga-
stronomicznej. Oprócz popularnych „śnia-
daniówek” sporo miejsca stacja przeznacza 
na projekty ukazujące gastronomię niejako 
od kuchni, ale prawdziwym magnesem są 
kucharze i celebryci, których wyszukany 
smak często określa aktualne trendy. Należy 
pamiętać, że gastronomia rządzi się swoimi 
prawami. Tak samo jak świat mody, kuchnia 
również ma swoje ikony stylu.

•••
Rekordową oglądalność właściciele stacji 
odnotowują w piątkowe wieczory. Sympaty-
cy licznie gromadzą się wtedy przed telewi-
zorami. W mieście organizowane są nawet 
specjalne spotkania, by wspólnie oglądać 
tzw. „savoureux”; chodzi o popularny Kącik 
Kulinarny. Gospodarzem jest słynny kucharz 
Soup Carotte. Show rozpoczyna się dokład-
nie o godz. 20.00, a bulgoczące kluski jaglane 
z nutką Côte d’Azur, które widoczne są w czo-
łówce programu, spróbował już chyba każdy 
Europejczyk. Soup specjalizuje się w przyrzą-
dzaniu zup. Nie chodzi jednak o zwyczajne 
polewki, lecz o prawdziwe arcydzieła. Zupy 
w wykonaniu mistrza stanowią oddzielny 

rozdział w każdej książce kucharskiej, gdyż 
to wykwintne dania o wyszukanym smaku. 
Do przyrządzania swoich zup Soupe Carotte 
wykorzystuje ingrediencje świeżo zebrane 
na lokalnych łąkach, w lasach oraz w przydo-
mowych ogródkach, a gdy nadchodzi zima 
kucharz dosłownie ryje w zamarzniętej zie-
mi w poszukiwaniu odpowiednich korzeni, 
gałązek i nasion.

Do każdego odcinka zapraszany jest gość 
specjalny. Nigdy nie wiadomo, kto odwiedzi 
studio, ponieważ Soup podczas gotowania 
pokazuje tylko dłonie. Program jest opatrzo-
ny odpowiednią ścieżką dźwiękową, więc 
czasami można odgadnąć nazwisko gościa 
zanim ujawni go prowadzący. Tym razem w 
telewizyjnej kuchni pojawił się tajemniczy 
mężczyzna, którego zgrabne palce mogą 
sugerować, iż chodzi prawdopodobnie o 
muzyka lub człowieka o znacznym dorobku 
naukowym.

•••
Po mocnym „entrée”, które zazwyczaj trwa 
około czterdziestu pięciu sekund – takie są 
zasady marketingu – Soupe dosłownie wbija 
nóż w deskę. Widza należy bowiem przeko-
nać do siebie w jak najkrótszym czasie. Cho-
dzi o pewnego rodzaju hipnozę telewizyjną. 
Soupe wykorzystuje również umiejętności 

cyrkowca. Czasami wchodzi do studia na 
szczudłach, a czasami na rozciągniętej linie 
nad kuchnią wręcz lewituje. Wtedy z wyso-
kości około trzech metrów wrzuca makaron 
lub warzywa do diamentowych naczyń, bez 
rozlewania gotującej się wody. Soupe Carot-
te nie lubi, gdy ktoś za wszelką cenę stara się 
narzucić swój punkt widzenia. To jego pro-
gram. Są więc pewne reguły, które obowiązu-
ją każdego. 

Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Gospo-
darz postanowił w nim wykorzystać swoje 
zamiłowanie do kuchni molekularnej. W tym 
przypadku rola gościa sprowadza się wyłącz-
nie do roli obserwatora. Po wcześniejszym 
ugotowaniu pomidorów, marchewki i cebuli 
Soupe z chirurgiczną precyzją odseparował 
tylko te warzywa, które uznał za najpiękniej-
sze. Resztę, ku oburzeniu gościa, wyrzucił do 
śmieci. W kuchni molekularnej korzysta się 
bowiem wyłącznie z produktów najwyższej 
jakości. Wybrane warzywa kucharz prze-
puścił przez gęste sito. Wraz z zielonymi 
owocami potraktował zawartość naczynia 
blenderem. Powstała w ten sposób papka 
stanowiła bazę do kolejnych eksperymentów 
kulinarnych. Po odsączeniu zbędnych pły-
nów objętość materii skurczyła się o połowę. 
W tym momencie Soup rozpoczął żmudną 
pracę przekładania jednolitej masy z jednej 
łyżeczki na drugą. Ruch powtarzał aż do mo-
mentu całkowitego pozbycia się pęcherzy-
ków powietrza. Następnie papkę włożył do 
przygotowanych małych foremek. Po zaapli-

kowaniu dwóch kropli tajemniczej substan-
cji – jedna odpowiedzialna za kolor, druga za 
kształt – potrawa była gotowa do spożycia.

•••
– Zapraszam do stołu – zwrócił się dumnie 
Soupe Carotte do swego gościa.

– Dziękuję, nie będę jadł – odpowiedział 
mężczyzna.

Kucharz poczuł urazę, lecz będąc na wizji 
starał się zachować twarz. Obracając całą sy-
tuację w żart ponowił swoje zaproszenie.

– Ależ proszę spróbować, zapewniam 
Pana, że wszystkie użyte przeze mnie skład-
niki są świeże i pozytywnie wpłyną na pań-
skie zdrowie.

– Nie wątpię – odparł gość. Jednak mia-
łem nadzieję, że dzięki Pana umiejętnościom 
będę w stanie nakarmić głodnych, którzy 
czekają na mnie przed studiem. Tutaj prze-
konałem się, że źle trafiłem. Liczyłem na ko-
ciołek pożywnej zupy, a otrzymałem jedną 
małą galaretkę. 

– Kim Pan jesteś, że masz czelność tak trak-
tować mój talent? – zdenerwował się Soupe.

– Nazywam się Albert. Nie mam wpraw-
dzie talentów, lecz wiem, jak powinna sma-
kować zupa.

Po tych słowach brat Albert wyszedł ze 
studia w poszukiwaniu kuchni bez molekuł.

Bo Co 

»Melodia« kolęduje
Boże Narodzenie nieodłącznie wiąże się z kolędami. Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne 
spotkania świąteczne będą miały charakter inny niż zazwyczaj. Mimo to Chór Żeński „Melodia” z Nawsia nie 
zapomina o swych słuchaczach i sympatykach. – Wprawdzie nie możemy się spotkać na tradycyjnych koncertach 
bożonarodzeniowych, ale chcemy zapewnić, że przyjdziemy do wszystkich z życzeniami i kolędą – zapewniają 
chórzystki.

Witold Kożdoń

I tak już wkrótce wszyscy 
chętni będą mogli spotkać 
się z „Melodią” na naszym 

portalu internetowym www.glos.
live. – Zaprezentujemy kolędy 
nagrane 15 lat temu, ale dla nas 
niezwykle ważne. Zaproponuje-
my kilka utworów z płyty „Bóg się 
rodzi”. Wśród nich w opracowa-
niu Piotra Gruchela „Oj, maluś-
ki” (Dorota Kurek – solo) i „Cichą 
noc” (Bronisława Nowak – sopran 
solo), a także „Anioł pasterzom 
mówił” w opracowaniu Józefa 
Świdra z improwizacjami organo-
wymi dr hab. Tomasza Orlowa, 
profesora Uniwersytetu Śląskiego 
– zapowiada Aleksandra Zeman, 
dyrygentka Chóru Żeńskiego „Me-
lodia” i dodaje, że nagranie zreali-
zowano w październiku 2005 r. w 
kościele katolickim w Bystrej koło 
Bielska-Białej.

Tymczasem „Melodia” zakoń-
czyła swą tegoroczną aktywność 
muzyczno-koncertową... już na 
początku roku. 5 stycznia chó-
rzystki zaśpiewały w kościele para-
fialnym w Porąbce, a po południu 
kolędowały z tamtejszym zaprzy-
jaźnionym chórem „Zasolnica”. 
12 stycznia „Melodia” wystąpiła 
w kościele klasztornym sióstr elż-

bietanek w Jabłonkowie, gdzie od 
wielu lat prezentuje słuchaczom 
polskie i czeskie kolędy XX wieku. 
– Kilka dni później, 26 stycznia, 

nasz chór zaśpiewał w Myślenicach 
w kościele św. Brata Alberta oraz na 
XXIX Myślenickim Festiwalu Pie-
śni Chóralnej „Kolędy i pastorałki” 

Myślenice 2020”. Naszym wielkim 
osiągnięciem było zajęcie tam 
pierwszego miejsca w kategorii 
„chóry dorosłe”. Natomiast przed 

początkiem pandemii udało nam 
się jeszcze zaśpiewać 29 lutego na 
koncercie ostatkowym w remizie 
strażackiej w Piosku – wspomina 
Aleksandra Zeman.

Później jednak nastąpiła długa 
przerwa, ponieważ stosując się do 
epidemicznych ograniczeń, a tak-
że w trosce o zdrowie chórzystek, 
zespół zrezygnował z organizowa-
nia prób. – Czas Bożego Narodze-
nia przynosi jednak nowe życie i 
nową nadzieję. Dlatego z radością 
podejmujemy już pewne starania 
dotyczące nagrania kolejnej płyty 
z kolędami i pieśniami bożona-
rodzeniowymi. Ufamy, że w 2021 
roku przekażemy słuchaczom ten 
nowy album – stwierdza Aleksan-
dra Zeman.

Opisują  
narodziny Chrystusa
Kolędy to pieśni oparte na biblij-
nym opisie narodzin Jezusa Chry-
stusa. Są one także specyficznym 
teologicznym wykładem o wcie-
leniu Syna Bożego. W Polsce zna-
nych jest ponad pół tysiąca kolęd. 
Obok nich w okresie świątecznym 
słucha się i śpiewa także w wielu 
domach utrzymane w radosnym 
charakterze pastorałki. Oparte są 
one na motywach bożonarodzenio-
wych i wprowadzają często wątki 
pasterskie, obyczajowe. 

● „Melodia” na wycieczce na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim przed koncerta-
mi w Porąbce. Fot. ARC
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S P O R T 
W SKRÓCIE

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

PIĄTEK 18 GRUDNIA 

7.05 Leśniczówka (s.) 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.45 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 Na 
sygnale (s.) 12.00 Którędy po sztukę. 
Mirosław Bałka 12.15 Co niesie dzień 
12.30 M jak miłość (s.) 13.20 Wilno-
teka (mag.) 13.40 Tego się nie wytnie 
14.55 Najpiękniejszy widok z okna 
15.30 Kuchnia Jagiellonów. Włoskie 
szaleństwo 16.00 Ci cholerni Polacy. 
Lotnictwo polskie 1939-1945 16.15 
Bajki naszych rodziców. Bolek i Lolek 
16.30 Bajki naszych rodziców. Reksio 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Stacja innowacja 
18.35 Mówimy po polsku 18.50 Na 
sygnale (s.) 19.20 Polonia Express 
19.40 Wybrali Polskę 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Na dobre i na 
złe (s.) 21.40 Mocne kino nocne. De-
terminator 22.30 Gwiazdozbiór TVP. 
Zofia Czernicka 23.00 Opole 2020 na 
bis. Odpowiednia pogoda na szczę-
ście czyli nadzieje poetów - koncert 
23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 19 GRUDNIA 

6.45 Barwy szczęścia (s.) 7.40 Mówi-
my po polsku 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.25 Giganci historii. Hetman 
Stanisław Żółkiewski 12.15 Powroty 
(mag.) 12.35 Nela Mała Reporterka. 
Jezioro Inle 12.50 Czy wiesz, że... 
13.00 Ojciec Mateusz 19 (s.) 13.50 Na 
dobre i na złe (s.) 14.45 Szansa na suk-
ces. Opole 2021 15.40 Wolny Ekran 
16.00 Kulturalni PL (mag.) 17.00 
Słownik polsko@polski 17.30 Dzien-
nik regionów 17.50 M jak miłość (s.) 
18.40 Polskie święta 19.10 Hity kaba-
retu. Psychiatryk i inne hity Kabaretu 
Skeczów Męczących 19.40 Dobranoc-
ka 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Stulecie Winnych 2 21.40 Świą-
teczny koncert życzeń - koncert 22.35 
Rozmowy kontrolowane. 

NIEDZIELA 20 GRUDNIA 

6.25 Polonia 24 7.00 Janosik. Pobili 
się dwaj górale 7.55 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Polskie święta 11.25 Ziarno. 
Pomocny osiołek 11.55 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.55 Sło-
wo na niedzielę. Planowa - nie 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
pw. Świętego Tomasza Apostoła w 
Nowym Mieście Lubawskim 14.15 
Janosik (s.) 15.10 Uwierz w Świętego 
Mikołaja 16.10 Powroty 16.30 Leśni-
czówka (s.) 17.30 Dziennik regionów 
17.50 M jak miłość (s.) 18.40 Polskie 
święta 19.10 Hity kabaretu. Pan Józek 
i inne hity Grzegorza Halamy 19.40 
Dobranocka 20.00 Polonia, pogoda, 
sport 20.45 Mała wielka miłość 21.40 
Uwaga - premiera! Sprawiedliwy 
23.20 Świąteczny koncert życzeń. 

PONIEDZIAŁEK 21 GRUDNIA 

7.00 Tradycja i nowoczesność 7.20 
Rok 1920. Kalendarium 7.25 Polskie 
święta 7.55 Pytanie na śniadanie 
10.45 Panorama kraj 10.55 Pytanie 
na śniadanie 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Turystyczna jazda. Region 
Turiec i Zuberec 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Stulecie Winnych 2 13.20 Polo-
nia Express 13.40 Kulturalni PL 14.35 
Rok 1920. Kalendarium 14.45 Gwiaz-
dozbiór TVP. Zofia Czernicka 15.15 
Okrasa łamie przepisy. Zapomniane 
potrawy wigilijne 15.45 Zakochaj 
się w Polsce. Gostynin (mag.) 16.15 

Zwierzaki Czytaki. Cieszyn 16.30 
Domisie (dla dzieci) 17.00 Rodzinka.
pl (s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Polskie święta (mag.) 18.20 Śladami 
cieni. Inny świat 18.50 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.20 Nad Niemnem (mag.) 
19.40 Olá Polônia 20.00 Polonia 24, 
pogoda, sport 20.45 O mnie się nie 
martw 12 21.40 Mocne kino nocne. 
Determinator 22.35 Kasta. Autor nie-
znany 23.05 Boży wariat 0.00 Focus 
on Poland. 

WTOREK 22 GRUDNIA 

7.00 Anna Dymna - spotkajmy się. 
Małgorzata i Tomasz Samborscy 
7.25 Polskie święta 7.55 Pytanie na 
śniadanie 10.45 Panorama kraj 10.55 
Pytanie na śniadanie 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Pod Tatrami 12.15 
Co niesie dzień 12.30 O mnie się nie 
martw 12 13.20 Nad Niemnem 13.40 
Boży wariat 14.45 Kasta. Autor nie-
znany 15.15 Okrasa łamie przepisy. 
Wigilijne ryby w nowej odsłonie 15.45 
Prywatne życie zwierząt 3. Medycy-
na naturalna 16.15 Przyjaciele Misia 
i Margolci. Roślinka 16.35 Margolcia 
i Miś zapraszają dziś. Czekamy na 
święta 17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 
Dziennik regionów 17.50 Polskie 
święta 18.20 Przystanek Zaolzie 
18.35 Godki fest ucieszne 18.50 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.20 Magazyn z 
Wysp (mag.) 19.40 Alert Covid (mag.) 
20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Ojciec Mateusz 19 (s.) 21.40 
Mocne kino nocne. Determinator 
22.35 Kasta. Wymuszona upadłość 
23.05 Warto rozmawiać 23.55 Focus 
on Poland. 

ŚRODA 23 GRUDNIA 

7.00 Korona królów 7.25 Polskie świę-
ta 7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama kraj 10.55 Pytanie na 
śniadanie 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Języczek u wagi 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Ranczo (s.) 13.25 Przysta-
nek Zaolzie 13.45 Twarze Solidarno-
ści. Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas 
14.00 Giganci historii. Hetman Sta-
nisław Żółkiewski (teleturniej) 14.45 
Kasta. Wymuszona upadłość 15.15 
To je Borowicz. Podróże ze smakiem 
15.40 Nela Mała Reporterka. Jezioro 
Inle 16.00 Sport 16.50 Żubr Pompik. 
Polinka i pajęczynka 17.00 Rodzinka.
pl (s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Polskie święta 18.20 Studio Lwów 
18.40 Ci cholerni Polacy. Lotnic-
two polskie 1939-1945 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Kierunek Zachód 
(mag.) 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Ranczo (s.) 
21.40 Mocne kino nocne. Determina-
tor 22.35 Kasta. Prześladowana 23.05 
Gwiazdy przedwojennego kina albo 
film dźwiękowy w II RP 0.00 Focus 
on Poland. 

CZWARTEK 24 GRUDNIA 

7.00 Korona królów 7.25 Polskie świę-
ta 7.55 Pytanie na śniadanie 10.50 
Panorama kraj 10.55 Pytanie na śnia-
danie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.05 
Dzieła, arcydzieła. Komisja Edukacji 
12.15 Co niesie dzień 12.30 Polskie 
święta (mag.) 13.00 M jak miłość (s.) 
13.50 Polskie święta 14.20 Wielki 
test. Święta Bożego Narodzenia 15.40 
Polskie święta 16.10 Koncert kolęd w 
Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Kolędy z Wilna 18.40 
Barwy szczęścia (s.) 19.15 Kolędy Ślą-
ska - koncert 19.40 Alert Covid (mag.) 
20.00 Polonia 24 20.30 Orędzie ar-
cybiskupa Józefa Kupnego na Boże 
Narodzenie 20.45 „Gdy się Chrystus 
rodzi...” - kolędy na Jasnej Górze 
22.35 Józef i Maryja 0.00 Transmisja 
pasterki z sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Polski w Szczyrku. 

Uwierz w Świętego Mikołaja 
Niedziela 20 grudnia, godz. 15.10 

Zapraszają do konkursu
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edu-

kacji za Granicą we współpracy 
z Komitetem Głównym Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego orga-
nizuje XI edycję Konkursu Litera-
tury i Języka Polskiego dla Polskich 
Uczniów Szkół za Granicą. Uczest-
nictwo w tym przedsięwzięciu da 
młodzieży okazję do zmierzenia się 
z ciekawymi zadaniami konkurso-
wymi, które pozwalają wykazać się 
wiedzą i umiejętnością interpreto-
wania tekstów literackich. 

Udział pozwoli też sprawdzić 
uczniom własną wiedzę za pomo-
cą nowoczesnego systemu nauki 
on-line, a także wziąć udział w fa-
scynującej przygodzie, która może 
doprowadzić do finału Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego, a tym 
samym zapewnić indeksy prestiżo-
wych polskich uczelni.

– Zachęcamy więc do udzia-
łu wszystkich polskich uczniów 
szkół średnich w wieku 15-19 lat, 
mieszkających i uczących się poza 

granicami kraju. Dla zwycięzców 
przewidziane zostały cenne na-
grody rzeczowe – apelują organi-
zatorzy

Zgłoszenia (szkół) można prze-
syłać mailowo na adres: konkurs@
orpeg.pl do 7 stycznia. Regulamin 
konkursu, a także formularze zgło-
szeniowe oraz wszelkie dodatkowe 
informacje znajdują się na stronie 
internetowej Ośrodka Rozwoju Pol-
skiej Edukacji za Granicą: www.or-
peg.pl.  (wik)

Jak pomóc polonijnym 
szkołom w czasie epidemii?
W niedzielę, 13 grudnia, z inicjatywy Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu ds. 
Polonii i Polaków za Granicą, odbyła się konferencja „Kondycja oświaty polonijnej 
– stan i potrzeby w warunkach epidemii”. Organizatorami wydarzenia były 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kongres Oświaty Polonijnej, a uczestniczką 
m.in. Monika Pláškowa, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem 
Nauczania w Suchej Górnej oraz Andrzej Bizoń, wieloletni dyrektor Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

Celem prze-
prowadz onej 
on-line konfe-

rencji było określenie 
potrzeb i oczekiwań 
polonijnych placó-
wek oświatowych w 
czasie trwającej pan-
demii koronawirusa. 
W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. Dariusz 
Piotr Bonisławski, 
prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Pol-
ska”, minister Jan 
Dziedziczak, Jolanta 
Tatara, prezes Kon-
gresu Oświaty Polo-
nijnej, a także polscy 
pedagodzy z USA, 
Kanady, Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii i Irlan-
dii Północnej, Czech, 
Niemiec, Białorusi, 
Australii, Holandii, 
Francji, Litwy, Łotwy, 
Ukrainy, Kazachsta-
nu i Rosji. 

– Łącznie wystąpi-
ło aż 26 prelegentów, 
wśród nich także ja. 
Niestety każdy z nas 
miał zaledwie trzy, 
cztery minuty na 
swoje wystąpienie, 
a to strasznie mało 
czasu. Konferencja 
była jednak bardzo 
sprawnie prowadzo-
ne, a Andrzej Bizoń 
moderował jej drugą sesję – mówi 
Monika Pláškowa, dyrektorka 
polskiej szkoły w Suchej Górnej. 
– Dla mnie osobiście grudniowe 
wydarzenie było bardzo cieka-
wym doświadczeniem i stanowi-
ło doskonałą platformę wymiany 
doświadczeń i refleksji szefów 
polonijnych szkół z całego świata. 
Myślę więc, ze odbyło się po raz 

pierwszy, ale nie po raz ostatni – 
dodaje.

Monika Pláškowa tłumaczy też, 
że organizatorom wydarzenia 
zależało przede wszystkim na zi-
dentyfikowaniu obecnych potrzeb 
i oczekiwań reprezentantów po-
lonijnej oświaty. Wszystko zaś po 
to, by Warszawa mogła określić 
kierunki jej wsparcia w 2021 roku. 

– Trzeba jednak pamiętać, że my, 
na Zaolziu, znajdujemy się w innej, 
dużo lepszej sytuacji niż sobotnie 
czy niedzielne szkoły polonijne. 
Mamy status szkół państwowych i 
jesteśmy częścią czeskiego syste-
mu oświaty. Tymczasem większość 
rozsianych po świecie polskich 
szkół jest zdana sama na siebie – 
wyjaśnia Monika Pláškowa.  (wik)

● W gronie uczestników on-line konferencji nie zabrakło Moniki Pláškowej, dyrektor PSP w 
Suchej Górnej. Fot. DANUTA CHLUP

Hokejowy serwis
W Tipsport Ekstralidze do 

końca 2020 roku Stalow-
nicy Trzyniec zaliczą jeszcze pięć 
kolejek, najbliższą dziś wieczorem 
z Ołomuńcem. Spokojne święta 
spędzą natomiast kluby w Chan-
ce Lidze, kolejne emocje w drugiej 
najwyższej klasie rozgrywek zapla-
nowano dopiero 6 stycznia 2021. 
We Frydku-Mistku nowy rok bę-
dzie stał pod znakiem nowego tre-
nera – drużynę przejmuje bowiem 
odwołany w Witkowicach szkole-
niowiec Mojmír Trličík. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC - 
WITKOWICE 6:0
Tercje: 2:0, 3:0, 1:0. Bramki i asy-
sty:  6. M. Stránský (Gernát, Martin 
Růžička), 10. Hrňa (Martin Růžička, 
Gernát), 23. O. Kovařčík (Kurovský, 
Kundrátek), 25. Martin Růžička 
(Kundrátek, P. Vrána), 37. Hrehorčák, 
45. Hrňa (Gernát, M. Stránský).

Trzyniec: Kořenář – M. Do-
udera, Gernát, D. Musil, Galvinš, 

Kundrátek, Jaroměřský, M. Adá-
mek – Martin Růžička, P. Vrána, 
M. Stránský – Hrňa, Marcinko, 
Dravecký – O. Kovařčík, M. Ko-
vařčík, Hrehorčák – Kurovský, R. 
Veselý, Kofroň.

Witkowice: Mi. Svoboda (25. 
Dolejš) – R. Polák, Trška, Štencel, 
Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš – 
Werbik, Hruška, Schleiss – M. Ka-
lus, Marosz, Dej – Mallet, Baláž, 
Dočekal – Lednický, J. Mikyska, 
Fridrich.

Tenisowym wynikiem 6:0 zakoń-
czyły się derby pomiędzy Trzyńcem 
a Witkowicami. W Werk Arenie do-
minowali gospodarze i to we wszyst-
kich elementach. Wisienką na torcie 
dla Stalowników było czyste konto 
bramkarza Josefa Kořenářa, który 
zaliczył „shutout” po raz pierwszy w 
ekstraligowej karierze. Ostrawskim 
hokeistom prowadzonym przez tre-
nera Miloša Holania hutnicze derby 
zgorzkniały już w pierwszej tercji, 
przegranej 0:2.

– W całym meczu byliśmy zde-
cydowanie gorszym zespołem od 
gospodarzy – przyznał bez owija-
nia w bawełnę nowy szkoleniowiec 

HC Witkowice Ridera. Trener Sta-
lowników, Václav Varad’a, nie krył 
zadowolenia. – Nerwowo było tyl-
ko w pierwszej odsłonie, ale potem 
zaczęliśmy grać swoje i nerwówka 
opadła – skomentował zwycięstwo. 

Derby były ostatnim meczem 
dla trzynieckiego napastnika Fi-
lipa Zadiny, który wraca do NHL, 
do macierzystego klubu Detroit 
Red Wings. Niewykluczone też, 
że Stalownicy pożegnają się rów-
nież z Josefem Kořenářem (San 
Jose Sharks) oraz napastnikiem 
Lukášem Jaškiem (Vancouver).  

Lokaty: 1. Trzyniec 53, 2. Sparta 
Praga 46, 3. Pilzno 44,… 10. Wit-
kowice 23 pkt. Dziś (17.00): Trzy-
niec – Ołomuniec; w poniedziałek 
(14.20): Trzyniec – Karlowe Wary. 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
PRZERÓW 4:2
Tercje: 1:0, 1:1, 2:1. Bramki i asysty: 
8. Rašner (F. Seman, R. Szturc), 
39. O. Procházka (Rudovský), 54. 

Kotala (R. Szturc, Rudovský), 
60. Bořuta – 32. Plášek jun., 46. 
Dluhoš (Šoustal). Hawierzów: Groh 
– Kočí, Bořuta, Mrowiec, Rašner, 
Chroboček, Kachyňa, L. Rutar – 
Adamský, F. Seman, R. Szturc – O. 
Procházka, Rudovský, Kotala – 
Mrva, Maruna, Doktor – Petriska, 
Mastič, Vašenka.

W środowy wieczór hawierzo-
wianie podejmowali w zaległym 
spotkaniu 5. kolejki drużynę 
Przerowa. W pierwotnym termi-
nie mecz nie odbył się z powodu 

epidemii koronawirusa, tym ra-
zem wszystko wypaliło, włącznie 
z efektem końcowym w postaci 
zwycięstwa za trzy punkty. – Prze-
ciwnik zaprezentował się u nas w 
osłabionym składzie, ale nie sprze-
dał tanio skóry – ocenił spotkanie 
Jiří Režnar, trener Hawierzowa. 
– Chciałbym podziękować chłopa-
kom za trudny rok 2020, w styczniu 
walczymy dalej. 

Lokaty: 1. Jihlawa 33, 2. Kladno 
28, 3. Przerów 28,… 12. Hawierzów 
21, 14. Frydek-Mistek 16 pkt.  (jb)

● Derby w Werk Arenie zakończyły się 
tenisowym wynikiem 6:0. Fot. ZENON KISZA

ROMAN HAŠA: Daję z siebie 
wszystko nie tylko na treningach
O tym, że cierpliwość przynosi róże, przekonali się w tym tygodniu piłkarze Karwiny, którzy 
zasługą dwóch bramek Romana Hašy w końcowych minutach meczu z Jabloncem uratowali 
na swoim stadionie remis 2:2. – Zasłużyliśmy na ten remis, bo w drugiej połowie byliśmy 
lepszym zespołem – stwierdził bohater spotkania, napastnik Roman Haša, który w 87. 
minucie zdobył kontaktowego gola, a w 90. wyrównał na 2:2.

Janusz Bittmar

Do koń-
ca tego 
roku w 

najwyższej klasie 
rozgrywek zapla-
nowano jeszcze 
dwie kolejki. Ju-
tro podopieczni 
trenera Juraja 
Jarábka zaprezen-
tują się na boisku 
FK Przybram, a 
po raz ostatni w 
tym roku na wła-
snym stadionie 23 
grudnia w meczu 
z Pardubicami. 
Niewykluczone, 
że sztab trener-
ski MFK Karwina 
u progu nowego roku znalazł… 
nowego snajpera. 27-letni Roman 
Haša, który nad Olzę trafił latem 
bieżącego roku z drugoligowej sło-
wackiej Skalicy, w jesiennym sezo-
nie Fortuna Ligi pełnił rolę rezer-
wowego napastnika, wchodząc na 
murawę zazwyczaj w końcowych 
minutach meczu. Tak było również 
w nerwowym pojedynku z Jablon-
cem, w którym trener Jarábek od 

73. minuty postawił wszystko na 
jedną kartę.

– Odwdzięczyłem się trenerowi 
za zaufanie i mam nadzieję, że to 
nie ostatnie moje bramki w bar-
wach Karwiny – zaznaczył wycho-
wanek Slovácka. – Większość me-
czu obejrzałem w roli rezerwowego 
piłkarza i mogę powiedzieć, że w 
pierwszej połowie to nie był przy-
jemny seans. Nie nadążaliśmy za 

szybkimi akcjami Jablonca, zabra-
kło asekuracji i pressingu – przy-
znał Haša. – Poskutkowały dopiero 
męskie słowa trenera Jarábka w 
szatni, w przerwie spotkania. Sami 
widzieliście potem, że obraz gry 
uległ zmianie, zdecydowanie na 
naszą korzyść – dodał napastnik. 

Piłkarze Karwiny w końcówce 
spotkania zagrali z dwójką napast-
ników. Do Michala Papadopulo-

sa dołączył w ofensywie właśnie 
Haša i ten zabieg był strzałem w 
dziesiątkę. – Michal Papadopulos 
jest obecnie napastnikiem numer 
jeden w zespole i tylko od trene-
ra zależy, czy zagramy razem od 
pierwszych minut czy też wcho-
dzę na boisko dopiero później. 
Daję z siebie wszystko nie tylko na 
treningach – zapewnił 27-letni na-
pastnik, który w Skalicy regularnie 
należał do najlepszych strzelców 
drugiej najwyższej klasy rozgry-
wek na Słowacji. – Po przyjściu do 
Karwiny z drugiej ligi słowackiej 
potrzebowałem dłuższego czasu 
na aklimatyzację, ale myślę, że już 
doszedłem do pełnej dyspozycji 
fizycznej, jak również mentalnej. 
Druga słowacka liga to zupełnie 
inny poziom, niż czeska Fortuna 
Liga – dodał Haša na pomeczowej 
konferencji prasowej.  

29
Goli zdobył w sumie Roman Haša 
w poprzednich dwóch sezonach 
w barwach Skalicy

● Roman Haša (z lewej) po zdobyciu wyrównującej bramki w meczu z Jabloncem. Fot. mfkkarvina

LEWANDOWSKI NIE DO ZATRZY-
MANIA. Robert Lewandowski zdobył 
obie bramki w wygranym 2:1 przez 
Bayern Monachium spotkaniu z VfL 
Wolfsburg, co umocniło polskiego 
napastnika na prowadzeniu w klasy-
fikacji strzelców Bundesligi. „Lewy” 
w dalszym ciągu nie rezygnuje też 
z walki o inne trofeum – nagrodę 
„Złoty But” przyznawaną najlepszym 
snajperom spośród wszystkich naj-
wyższych europejskich lig zrzeszo-
nych w UEFA. Lewandowski ma już 
na swoim koncie piętnaście trafień, 
dzięki czemu w klasyfikacji „Złotego 
Buta” zdobył już 30 punktów. Do tej 
pory w tym zestawieniu prowadził 
napastnik Bate Borysów Maksym 
Skawysz, który zdobył 19 bramek i 
ma 28,5 pkt. Drużyna Bate zakończy-
ła już jednak ligowe rozgrywki. 
DOBRY WYSTĘP GĄSIENICY-DA-
NIEL. Trwa „koronawirusowy sezon” 
w narciarstwie alpejskim. Z korzyst-
nej strony w Pucharze Europy poka-
zała się Maryna Gąsienica-Daniel, 
która była najszybsza w zawodach w 
austriackim Hippach. „Nasza alpejka 
nie dała rywalkom żadnych szans!” 
– pochwalił się na Twitterze Polski 
Związek Narciarski. Trzeba jednak 
dodać, że Puchar Europy to zawody 
niższej rangi, niż Puchar Świata. 
NAJLEPSI W WEEKEND W ENGEL-
BERGU. Polscy skoczkowie narciarscy 
przygotowują się do kolejnego startu 
w Pucharze Świata. Tym razem ekipa 
trenera Michala Doležala zaprezen-
tuje się w Engelbergu. O punkty po-
walczą: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, 
Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens 
Murańka i Aleksander Zniszczoł. W 
Engelbergu odbędą się dwa konkursy 
indywidualne. W piątek o godz. 18 
skoczkowie rozpoczną rywalizację 
w kwalifikacjach, sobotni konkurs 
zaplanowany jest na godzinę 16. 
W niedzielę kwalifikacje rozpoczną 
się o godz. 14.30, konkurs o godz. 16.
 (jb)
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Pierwsze wydanie książki Karola Daniela Kadłubca pt. „Opowiado Anna Chybidziurowa”, 
zawierającej 349 unikatowych opowiadań gwarowych genialnej narratorki z Bukowca, 
zostało wyczerpane, stąd wydawca – Ducatus Teschinensis – postanowił  zrealizować dru-
gie jej wydanie, które już trafiło do księgarń po obu brzegach Olzy. Pozycja ta może  się 
okazać bardzo sympatycznym podarunkiem gwiazdkowym.

I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Uczyłaś nas cenić życie, kochać ludzi i Boga. 
W sobotę 19 grudnia 2020 minie szósta bolesna roczni-
ca, kiedy na zawsze przestało bić serce naszej Ukocha-
nej Mamy, Babci, Prababci i Cioci 

śp. ZUZANNY CIENCIAŁOWEJ 
z Lesznej Dolnej

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. GŁ-717

Kto w pamięci i sercach żyje, nie umiera.
Dnia 20 grudnia obchodziłaby jubileusz życiowy 80 lat 
nasza Kochana 

śp. EWA KOLÁČEK
z Karwiny

zaś 30 stycznia 2021 minie dwunasta rocznica Jej 
śmierci. Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Jej 
chwilę wspomnień i zadumy, dziękują siostry i bracia 
z rodzinami. GŁ-723 

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.

Dnia 20 grudnia 2020 minie dziesiąta 
rocznica śmierci

śp. HELENY MITRENGOWEJ
a dnia 11 sierpnia 2020 minęła czwarta 
rocznica śmierci Jej Męża

śp. GUSTAWA MITRENGI
Z szacunkiem i miłością wspominają rodziców synowie Marek i Stani-
sław z rodziną. GŁ-735

Dnia 18 grudnia obchodzi swoje urodziny nasza Mama, Babcia i Prabab-
cia 

pani HELENA KAPUSTKA 
z Lesznej Górnej

Przepięknych 95 lat Twojego życia 
jesteś błogosławieństwem dla całej rodziny,
przyjaciół i znajomych. 
Dziękujemy i życzymy w dniu urodzin mocnego 
zdrowia, radości i błogosławieństwa Bożego.

Córki: Urszula, Helena i Anna z mężami, wnuczki, wnu-
ki i prawnuki: Kiriana, Kubuś, Marianek, Šimonek, Do-
rotka, Jonaszek i Nina. GŁ-711

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Śpij słodko i odpoczywaj w pokoju, 
po życiu pełnym trudów i znoju.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że w dniu 15 grudnia 2020 zmarła w wieku 87 lat 
nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia i Ciocia 

ŚP. ANNA SZEBESTOWA
zamieszkała w Karwinie-Starym Mieście

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek dnia 21 grud-
nia 2020 o godzinie 11.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-
-Frysztacie, skąd zostanie przewieziona na cmentarz w Karwinie-Sta-
rym Mieście. W smutku pogrążona rodzina.  GŁ-739

W tej ziemi wyrosłem,
ta ziemia mnie karmiła,
tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpocznę.

W głębokim żalu pogrążeni podajemy wszystkim 
przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że dnia 
15 grudnia 2020 w wieku 84 lat zmarł nasz Ukochany 
Ojciec, Teść, Dziadek, Przyjaciel, Szwagier i Wujek

śp. ANTONI WOREK
emerytowany dyrektor  

Polskiej Szkoły Podstawowej w Nawsiu
zamieszkały w Bystrzycy

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w kręgu rodzinnym. Zasmu-
cona rodzina. GŁ-746

Wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie z powodu śmierci

śp. MARII SOJKOWEJ
naszej długoletniej członkini

składa MK PZKO w Kocobędzu-Ligocie. GŁ-740

Wyrazy najgłębszego współczucia całej rodzinie z powodu śmierci

śp. HENRYKA MENDROKA
z Lesznej Dolnej-Sosny

długoletniego aktywnego działacza zarządu  
i przewodniczącego klubu propozycji        

składa zarząd MK PZKO w Lesznej Dolnej. GŁ-738

Jest coś, co śmierci się opiera.
To pamięć. Ona nigdy nie umiera.

MK PZKO w Nawsiu składa wyrazy głębokiego współczucia najbliższej 
rodzinie 

śp. ANTONIEGO WORKA
długoletniego prezesa MK PZKO w Nawsiu.

 GŁ-748

DROGA HANIU!
Proszę, przyjmij szczere, serdeczne wyrazy współczucia, które składa-
my Tobie i Twojej Rodzinie. Jest nam niezmiernie przykro z powodu 
utraty tak bliskiej Twojemu sercu Osoby. Łączymy się z Tobą w żalu 
i smutku. Zarząd MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum. GŁ-744

Serdeczne wyrazy współczucia pani Annie Piszkiewicz i jej rodzinie 
z powodu zgonu

MATKI
składają Zarząd Główny PZKO oraz redakcja „Zwrotu”. GŁ-747

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
       ks. Jan Twardowski

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

śp. ANTONIEGO WORKA
wieloletniego dyrektora Polskiej Szkoły Podstawowej w Nawsiu

Rodzinie i bliskim Zmarłego najszczersze kondolencje oraz wyrazy 
współczucia składają grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Nawsiu. GŁ-745

PROGRAM TV

PIĄTEK 18 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Pr. rozrywkowy 10.30 
Równowaga (teatr TV) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Sen 14.15 Losy 
gwiazd 15.10 Szpinak czyni cuda (film) 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Książę koronny (bajka) 21.45 Wszyst-
ko-party 22.40 Tajemnica zamku w 
Karpatach (film) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Prawa natury 9.50 
Niezwykła planeta 10.40 Angelika 
wśród piratów (film) 12.05 Chcesz 
mnie? 12.40 Błękitna strefa długo-
wieczności 13.30 Nobliwy kawaler 
(film) 15.15 Obywatel Havel 17.20 Fir-
ma i przedsiębiorca roku 2020 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kamień, metal, 
masa perłowa 19.30 Znikające strony 
rodzinne 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Angelika i suł-
tan (film) 21.45 Mistrz szantażu (film) 
23.30 Casanova 0.15 Pancerniki. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi? 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Niedorozwiedzeni (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.10 Castle (s.) 15.05 Mentalista 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Harry Potter i Książę Półkrwi 
(film) 23.15 Idol z piekła rodem (film) 
1.25 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Kwestia honoru (film) 12.20 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.20 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.50 Pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 21.55 Bryga-
da Upał (film) 23.55 Policja w akcji 
0.55 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 19 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 
7.15 O sprytnej królewnie (bajka) 7.45 
Bajka 9.20 Losy gwiazd 10.15 Ojciec 
Brown (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Z metropolii, Tydzień w regionach 
12.25 Śladami gwiazd 13.00 Wia-
domości 13.05 O Śpiącej Królewnie 
(bajka) 14.00 Szwagier diabła (bajka) 
15.10 Bohater się boi (film) 16.25 Ma-
jątek panny Kronki (film) 17.55 Miło-
śnicy wina (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Wszystko-party 21.00 168 
godzin - wydanie specjalne 21.30 Kon-
cert Adwentowy (transmisja) 22.30 
Gwiazdka (film) 23.40 Pr. rozrywko-
wy 0.40 Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Rabat-
ków (s. anim.) 6.40 Świnka Peppa 
(s. anim.) 6.50 Zou (s. anim.) 7.00 
Mały renifer (film anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Na hulajnodze 9.10 Na 
muzycznym szlaku 9.40 Folklorika 
10.05 Norwegia 11.00 Babel 11.30 

Angelika i sułtan (film) 13.10 Hokej: 
Rosja – Czechy (film) 16.15 Mistrz 
szantażu (film) 17.55 Fabryka czeko-
lady 18.45 Wieczorynka 18.55 Kró-
lestwo natury 19.20 Wtajemniczeni 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Fanfan Tulipan (film) 
21.45 Notting Hill (film) 23.45 Wenus 
w futrze (film). 
NOVA 
6.10 Psi patrol (s. anim.) 6.40 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.05 Kacze 
opowieści (s. anim.) 7.55 Niedźwie-
dzia skóra (bajka) 9.05 Niezapomnia-
na Gwiazdka (film) 10.50 Przyprawy 
11.45 Dzwoń do TV Nova 12.25 Po-
radnik domowy 13.40 Tajemniczy 
szef 15.00 Pacyfikator (film) 16.50 
Holiday (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Najpiękniejsza 
zagadka (bajka) 22.15 Ultimatum Bo-
urne’a (film) 0.25 300: Początek im-
perium (film). 
PRIMA 
6.25 Pieskie życie (s. anim.) 6.55 Nin-
jago (film anim.) 7.15 Meteor Monster 
Truck (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Autosalon.tv 10.25 Hudson & Rex 
(s.) 11.25 Kochamy Czechy 13.10 Pa-
ryskie tajemnice (film) 15.15 Na tych 
samych falach (film) 17.00 Wszyscy 
muszą mieć pidżamę (film) 18.52 Po-
goda 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Mąż do wyna-
jęcia (film) 22.30 Dziewczyna z po-
ciągu (film) 0.50 Terminator (film). 

NIEDZIELA 20 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
O Śpiącej Królewnie (bajka) 7.25 Ta-
jemnica zamku w Karpatach (film) 
9.05 Uśmiechy Jana Šťastnego 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szla-
ku 10.30 Obiektyw 11.00 O dziew-
czynce, która deptała chleb (bajka) 
11.55 Pr. rozrywkowy 13.00 Wiado-
mości 13.05 O rusałce (bajka) 13.55 
Wędrowcy (bajka) 14.40 Złotowłosa 
(bajka) 15.55 Cierpienia młodego 
Boháčka (film) 17.30 Koncert Adwen-
towy 18.25 Zielnik 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 
Królewska magia (bajka) 21.45 Do-
bry wojak Szwejk (film) 23.30 Słynne 
utwory muzyczne. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.35 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Zou (film anim.) 6.55 Ba-
ranek Shaun (s. anim.) 7.00 Dziadek 
Mróz (film anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fil-
mowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Królestwo natury 10.00 
Transmisja mszy 10.50 Narciarstwo 
alpejskie, Francja (transmisja) 12.20 
Habsburgowie 12.50 Znany-nieznany 
pies 13.00 Chcesz mnie? 13.25 Słowo 
na niedzielę 13.30 Magazyn chrześci-
jański 14.00 Przez ucho igielne 14.25 
Magazyn religijny 14.55 Królewska 
koronacja 15.50 Projekt Orwell 16.40 
Notting Hill (film) 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Folklorika 19.20 Ciekawost-
ki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Hrabia 
Monte Christo (film) 21.45 Odrobina 
chaosu (film) 23.40 Jak żyje chiński 
miliarder 0.25 W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Psi patrol (s. anim.) 7.20 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.45 Kacze 
opowieści (s. anim.) 8.35 Krok za 
krokiem (s.) 8.55 Żabi Król (bajka) 

10.10 Gwiazdka z Holly (film) 12.00 
Królewskie święta (film) 13.45 Di-
nozaur (film anim.) 15.10 Rycerze z 
Szanghaju (film) 17.25 Kopciuszek 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Szczęśliwego nowego roku 
(film) 22.15 Grawitacja (film) 23.55 
Holiday (film). 
PRIMA 
6.05 Pieskie życie (s. anim.) 6.35 Nin-
jago (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00 
Świat ogarnięty wojną 9.15 Prima 
Świat 9.45 Złote rączki 10.20 Być sze-
fem w kilka minut 11.00 Partia 11.50 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.10 Poradnik Ládi 
Hruški 13.50 Jak zbudować marze-
nie 14.30 Brygada Upał (film) 16.30 
Mąż do wynajęcia (film) 18.52 Pogo-
da 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kropla nadziei 
22.15 Śmiercionośna broń IV (film) 
0.50 Torpeda poszła! (film). 

PONIEDZIAŁEK 21 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Gdzie mieszkały księżniczki 
6.20 Sprawa Platfus (film) 8.05 Ostat-
nia zasadzka Josefa Langmilera 9.00 
Ojciec Brown (s.) 9.50 Bananowe ryb-
ki 10.45 Szansa 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Próba (film) 12.50 
Cierpienia młodego Boháčka (film) 
14.20 Dobry wojak Szwejk (film) 
16.05 Wesołe świąteczne historie 
2011 17.00 3 plus 1 z Miroslavem Do-
nutilem 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Królewna i połowa królestwa 
(bajka) 21.40 Melduję posłusznie 
(film) 23.15 Pr. rozrywkowy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Hipopotamy 
9.20 Fanfan Tulipan (film) 11.00 Ba-
bel 11.30 Klucz 11.55 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 12.10 Gwiazdkowe 
królestwo (bajka) 12.40 Tajemnice 
wiosennych sadzawek 13.10 Przygo-
dy nauki i techniki 13.40 Była sobie 
krowa 14.35 Alicja w krainie cudów 
(film) 16.10 Karkonosze 17.50 Spryt-
ny jak koza 18.45 Wieczorynka 18.55 
Przez ucho igielne 19.25 Obrazki z 
Francji 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Hrabia Monte 
Christo (film) 21.50 Uwodziciel (film) 
23.35 Naga broń 2 ½: Kto obroni pre-
zydenta? (film) 0.55 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Niedorozwiedzeni (s.) 
13.10 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.20 Castle (s.) 15.10 Men-
talista (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Misja nowy dom 18.50 
Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Wsi moja sielska, 
anielska (film) 21.55 Ostatni samuraj 
(film) 0.35 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Ogród 
rajskich pokus (film) 12.20 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.20 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.20 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.15 Najsłyn-
niejsze czeskie musicale 22.00 Super-
szef 24 godziny do piekła i z powrotem 
23.10 Hudson & Rex (s.) 0.10 Policja w 
akcji 1.05 Agenci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas na Facebooku



Znajdź nas na YouTubie


 GŁ-436

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
CIESZYŃSKIE „GODY” W CZE-
SKIEJ TELEWIZJI – Tradycyjnym  
Świętom Godowym na ziemi cie-
szyńskiej będzie poświęcony pro-
gram „Folklorika”, emitowany w naj-
bliższą sobotę o godz. 9.40 w TVC 2. 
Będą opowiadania, kolędowania i 
inne przejawy tego nadzwyczajnego 
czasu. Zapraszamy do odbioru.
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

TOWARZYSTWO BESKIDZKICH 
KUCHARZY – Zaprasza wszyst-
kich miłośników turystyki space-
ru z kijami do nording walking w 
niedzielę 20. 12. o godz. 9.00 na Pa-
sieczki w Koszarzyskach. Dla każ-
dego uczestnika niespodzianka. 
Tel. 731 387 180.

OFERTA

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
- PNEUSERVIS
Pamicar s.r.o. - TEL: +420 608 
120 706. GŁ-729

OPTYK INTEROPTIC informuje o 
otwarciu OPTOMETRII w Jabłonko-
wie. Zapraszamy do pomiaru wzroku! 
Kontakt tel. 737 796 471. GŁ-736

Nowy zarząd
We wtorek 8 grudnia w Domu PZKO 
w Kocobędzu obradował zarząd i 
rada nadzorcza organizacji pożyt-
ku publicznego Koexistencia opp. 
Wybrano nowy zarząd w składzie 
– Zoltan Domonkos (przewodniczą-
cy), Władysław Drong, Władysław 
Heczko, Zdzisław Mikula, Władysław 
Niedoba i Józef Toboła, a także radę 
nadzorczą w składzie – Stanisław 
Gawlik (przewodniczący), Arpád 
Kosár i Paweł Wania.

Sprawozdanie z działalności 
za 2020 rok wygłosił Tadeusz To-
man, dyrektor Koexistencji opp. W 
związku z pandemią koronawirusa, 
niestety, nie udało się realizować 
działalności prelekcyjnej i nauko-
wej, natomiast plan działalności 
wydawniczej spełniono. Wydano 
7 numerów gazety członków ru-
chu politycznego COEXISTENTIA 
„Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”. 
Gazeta jest wydawana w wersji trój-
języcznej: polsko-węgiersko-cze-
skiej. Sukcesywnie redagowana jest 
również strona internetowa www.
coexistentia.cz. Uchwalony plan pra-
cy na 2021 rok uzależniony jest od sy-
tuacji epidemicznej. Zaplanowano, 
o ile będzie to możliwe, wznowienie 
organizowania prelekcji na tematy 
stosowania dwujęzyczności i spisu 
ludności. Koexistencia opp. współ-
pracować będzie z Sekcją Historii 
Regionu Zarządu Głównego PZKO i 
z Międzygeneracyjnym Uniwersyte-
tem Regionalnym PZKO.

 (TT)

•••

O Bogdanie Widerze 
(1947-2020)
10 grudnia odszedł nagle Bogdan 
Widera – dziennikarz radiowy, 
publicysta piszący pod własnym 
nazwiskiem, a przed laty podpisu-
jący swe felietony w „Gościu Nie-
dzielnym” pseudonimem Jarosław 
Starzyk. Związany był również z 
miesięcznikiem „Śląsk”, gdzie pro-
wadził dział społeczno-historycz-
ny, systematycznie też recenzował 
książki. Był człowiekiem ogromnej 
wiedzy, erudytą, szczególnie inte-
resowała Go historia Śląska. Jego 
twórczość cechowały duże poczu-
cie humoru, ironia, a nawet kpina, 
w której odzwierciedlał się dystans 
do rzeczywistości. Miał lekkie pióro. 
Czytelnicy zaczynali lekturę tygo-
dników oraz miesięczników zwykle 
od Jego felietonów i artykułów.

Współpracował – podobnie jak 
ojciec – z katowickim Teatrem Ate-
neum. W Radiu Katowice prowadził 
przez wiele lat audycje, jednymi z 
najbardziej popularnych były te, 
które tworzył wspólnie z redaktor 
Beatą Tomanek („Czy to prawda, 
że…”). Przygotowywał wykłady z 
zakresu literatury współczesnej 
oraz psychologii do Szkoły Bardzo 
Wieczorowej. Był postacią barwną 
i charakterystyczną dla Katowic. 
Miał liczne talenty, był znawcą ja-
zzu szczególnie lubił L. Armstron-
ga (stąd w jego audycjach tyle było 

znakomitej muzyki), dobrze grał na 
fortepianie i śpiewał, miał charak-
terystyczny niski ciepły głos. Nazy-
wano Go redaktorem wszystkowie-
dzącym.

Duchowo bliskie zawsze było Mu 
Zaolzie. Był synem Wandy Gertrudy 
ze znanego cieszyńskiego rodu Stef-
ków. Prawie wszystkich krewnych 
z rodziny matki zabrała Mu wojna. 
Po ojcu, Aleksandrze, folkloryście, 
radiowcu i poecie był Górnośląza-
kiem. Jego rodzina ze strony ojca, 
pochodząca z Rozbarku i Piekar, 
musiała po 1922 roku przenieść się 
na polski Śląsk, dziadek, Ignacy, był 
powstańcem śląskim. Ojciec, znany 
folklorysta, prowadził przez lata w 
Polskim Radiu Katowice audycje 
„Od Cieszyna do Gogolina. Gawędy, 
baśnie, legendy”, był autorem licz-
nych książek. Obydwoje rodzice, za-
angażowani podczas wojny w dzia-
łalność podziemną, zostali przez 
Niemców aresztowani (Aleksander 
w Katowicach, Wanda na Zaolziu) i 
trafili do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz. Tam się poznali, a kie-
dy mamie udało się przeżyć obóz, 
a ojcu jeszcze dodatkowo marsz 
śmierci, pobrali się jesienią 1945 
roku. Mieli dwóch synów. Obecnie 
żyje tylko wnuczka Magdalena z bli-
skimi.

Bogdan w okresie „Solidarności” 
wygłaszał prelekcje w kościołach 
diecezji opolskiej (np. w Bytomiu), 
zaś w stanie wojennym kolporto-
wał książki. Z pracy w radiu został 
zwolniony (podobnie jak wszyscy 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

pracownicy) 14 grudnia 1981 roku i 
powtórnie Go do niej nie przyjęto, 
tak więc musiał wyuczyć się nowej 
specjalności i pracował w okresie 
grzewczym jako palacz. Ożenił się 
z Barbarą Grabską-Widerą, absol-
wentką katowickiej szkoły plastycz-
nej oraz Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu. Przeżyli 
razem kilkadziesiąt lat. 

Pogrzeb śp. Bogdana Widery 
odbył się 15 grudnia przed połu-

dniem, chowało Go dwóch księży: 
proboszcz parafii bogucickiej i em. 
proboszcz parafii archikatedralnej, 
będący przez wiele lat duszpaste-
rzem akademickim w Katowicach. 
W ostatniej drodze śp. Bogdanowi 
towarzyszyła rodzina, przyjaciele, 
koledzy z radia i redakcji czasopism, 
czytelnicy. Spoczął w grobie rodzi-
ców na cmentarzu ewangelickim w 
Katowicach.

 Bożena Cząstka-Szymon
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 4 grudnia: 
BRODA MĘDRCEM NIE CZYNI

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

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@

glos.live. Termin upływa w środę 30 grudnia. Nagrodę książkową 
za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 4 
grudnia otrzymuje Henryk Cachel z Karwiny-Raju. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

• Dziś proponujemy wycieczkę, by wykonać aktualne zdjęcie schroniska na Ropiczce. Archiwalną fotografię z roku 1917 
przysłał nam Władysław Brózda, za co dziękujemy.
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 było...

...tak jest
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POZIOMO:
1. babcia pieszczotliwie
2. zniewaga słowna, poniżenie, 

obraza
3. akcja dywersyjna
4. dwanaście miesięcy
5. dichlorodifenylotrichloroetan 

– związek chemiczny, używany 
dawniej m.in. do zwalczania 
owadów

6. modne spodnie wzorowane na 
spodniach farmerskich

7. cenna, rzadko spotykana rzecz, 
unikat

8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
9. krzew o fioletowych kwiatach i 

szarych, owłosionych liściach, 
uprawiany dla olejku eterycznego

10. najwyższy szczyt Kaukazu
11. jeden z czterech w pokoju
12. metal o symbolu Y
13. krewny w linii męskiej
14. efekt pracy nóg, może być 

łyżwowy, taneczny lub defiladowy

15. obrabiarka do metalu lub drewna.

PIONOWO:
ABAŻUR, ADWENT, ASTURC, 
BALSAM, BARYKA, BUKOWA, 
IBERIA, IZNOTA, JABŁKO, NADZÓR, 
NEURON, OBERŻE, PLAKAT, 
RŻYSKO, SLANIC, STETIE, TARTAK, 
ZACIER.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AGNAT, DDT, RARYTAS

Rozwiązaniem 
krzyżówki jest 
kolęda polska. 
Autorem tekstu 
jest Franciszek 
Karpiński. Cie-
kawotką jest 
fakt, że utwór ten 
śpiewany był na 
różne melodie w 
wielu częściach 
Polski...


