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Danuta Chlup

W 
p o n i e d z i a ł e k 
rano na obwod-
nicy w Gródku 
doszło do wy-
padku z udzia-
łem dwóch 
tirów oraz sa-

mochodu osobowego. Obwodni-
ca była przez wiele godzin w obu 
kierunkach nieprzejezdna, policja 
kierowała ruch na „starą” trasę. 
Tworzyły się korki. 

– Do wypadku doszło ok. godz. 
7.00. Jedna osoba została lekko 
ranna – powiedziała „Głosowi” 
rzeczniczka frydecko-misteckiej 
policji Kateřina Kubzowa. 

Wczoraj od 6.00 do 13.00 na te-
renie województwa morawsko-ślą-
skiego odnotowano 60 stłuczek i 
wypadków spowodowanych przez 
warunki pogodowe. 

– Najczęściej były to ześliźnięcia 
do rowu, uderzenie w barierkę czy 
jadący z  przodu samochód. Nikt 
nie odniósł poważnych obrażeń – 
poinformowała naszą redakcję dy-
żurująca rzeczniczka Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Ostrawie Eva 
Michalíkowa. – Apelujemy do kie-
rowców, aby zachowali ostrożność 
i utrzymywali odpowiedni dystans 
do jadących przed nimi pojazdów. 

Drogowcy zapewniali, że robią, 
co w ich mocy, aby drogi były prze-
jezdne. Tomáš Danihlík, kierownik 
karwińskiego oddziału Zarządu 
Dróg Województwa Morawsko-Ślą-
skiego, zapewnił, że od niedzieli 
wszystkie pługopiaskarki i solarki 
są nieustannie w terenie. 

– Dodatkowo korzystamy z po-
mocy partnerów zewnętrznych, 
którzy za pomocą traktorów z płu-
gami pomagają usunąć śnieg ze 
skrzyżowań i różnych zjazdów. 
Nasz obszar podzielony jest na 

osiem okręgów. Większość z nich 
posypujemy solą, tylko na jednym 
stosujemy żwir – sprecyzował Da-
nihlík. 

Wojewódzcy drogowcy utrzymują 
jezdnie II i III klasy. O trasy pierw-
szej klasy, w tym jeden z najważniej-
szych ciągów komunikacyjnych w 
naszym regionie – drogę I/11, trosz-
czy się Dyrekcja Dróg i Autostrad. 
Każda z tych organizacji ma własne 
priorytety w odśnieżaniu. Dlatego 
dochodzi do sytuacji, gdy stan połą-
czonych ze sobą dróg dość znacznie 
się różni. Tak było wczoraj rano na 
odcinku między Cierlickiem a Cze-
skim Cieszynem. Droga krajowa 
I/11 była słabo utrzymana, częścio-
wo pokryta śniegiem. Nawiązująca 
do niej ulica Ostrawska w Czeskim 
Cieszynie, zarządzana przez woje-
wództwo, była zdecydowanie lepiej 
odśnieżona. 

Opady śniegu przysparzają 
zmarszczek także samorządom. 

W ich gestii leży utrzymanie dróg 
gminnych. 

– Utrzymujemy aż 60 kilome-
trów dróg, to bardzo dużo. Mimo to 
dajemy radę ogarnąć to własnymi 
siłami, za pomocą pracowników 
Usług Technicznych. Mamy dwa 
duże traktory, które wykorzystuje-
my do odśnieżania, oraz mniejszy 
sprzęt. Choć nie ukrywam, że gdy-
by opady były ekstremalne, przy-
szła jakaś klęska śniegowa, musie-
libyśmy ściągnąć kogoś z zewnątrz 
do pomocy – powiedział wójt By-
strzycy Roman Wróbel. 

W związku z opadami śniegu 
interweniowali także strażacy. W 
większości przypadków chodzi-
ło o zabezpieczenie lub usunięcie 
drzew, które niebezpiecznie się na-
chyliły lub złamały pod ciężarem 
ciężkiego śniegu. W niedzielę wy-
ciągali także pojazdy, które wpadły 
do rowów. W górzystych okolicach 
Frydka-Mistka musieli za pomocą 

ciężkiego sprzętu wyciągnąć na 
jezdnię dwa autobusy: w Metylo-
wicach i Starych Hamrach. Jakub 
Kozák, zastępca rzecznika Woje-
wódzkiej Straży Pożarnej w Ostra-
wie, poinformował, że w pierw-
szym z nich jechał tylko kierowca. 
Drugim pojazdem, który utknął na 
poboczu i „zawisł” nad rowem na 
drodze I/56 w Starych Hamrach, 
podróżowało 49 osób. 

Droga I/56 na odcinku z  Ostra-
wicy do Białej należy zimą do naj-
trudniejszych w utrzymaniu tras 
w regionie morawsko-śląskim. W 
piątek po raz pierwszy w tym se-
zonie zimowym została zamknię-
ta dla tirów. Wczoraj zakaz nadal 
obowiązywał. Chociaż jest to jeden 
z ważnych szlaków prowadzących 
na Słowację, zimą nie wolno posy-
pywać go solą. Powodem jest bli-
skie sąsiedztwo zbiornika wodnego 
Szańce, który zaopatruje aglomera-
cję ostrawską w wodę do picia.  

Śnieżny paraliż na drogach
PROBLEM: Pracownicy Usług Technicznych w Bystrzycy rozpoczęli wczoraj 
pracę godzinę po północy. Wszystko po to, aby przed piątą, nim na trasę 
wyruszą autobusy wiozące ludzi do pracy, drogi były przejezdne. Obwodnica 
Jabłonkowa była zamknięta z powodu wypadku. Trwające od soboty obfite 
opady śniegu postawiły na nogi drogowców, policję oraz strażaków. Z opadów 
śniegu cieszą się najbardziej dzieci, dorośli nieco mniej…
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Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej RP

CYTAT NA DZIŚ

•••

Jestem dumny z zamówienia 

amunicji i to nie w śladowych 

ilościach, tylko w setkach tysięcy 

sztuk amunicji najlepszej na 

świecie. Amunicji, której nie oprze 

się żaden pancerz, oprócz pancerza 

Abramsa, ale będzie to amunicja 

wykorzystywana przez Abramsy 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

beata.schonwald@glos.live

Ś
nieg należy do tych osobliwości naszej skądinąd umiarko-
wanej strefy klimatycznej, które – podobnie jak rok temu 
przeciw-covidowe szczepienie, a w tym roku sympatie wo-
bec kandydującego na prezydenta szefa ANO – długofalo-
wo dzielą społeczeństwo na dwie grupy. Na tych, którzy 

śnieg uwielbiają w każdej sytuacji, oraz tych, którzy uważają go za 
konieczne zło, które tak jak katar pojawia się o tej porze roku i trzeba 
go jakoś przecierpieć. Na ile powody jednych i drugich są uzasad-
nione i racjonalne zarazem, w to nie zamierzam wnikać. Chcę raczej 
zwrócić uwagę na to, że niezależnie od takich czy innych upodobań, 
istnieje grupa ludzi, których pomyślność ekonomiczna w nadcho-
dzącym nowym roku jest wypadkową siarczystego mrozu i obfi tych 
opadów białego puchu. Są nimi właściciele i gestorzy ośrodków nar-
ciarskich, zwłaszcza zaś tych położonych na bardziej łagodnych sto-
kach, takich jak te nasze beskidzkie. Wstając dziś rano do śnieżnego 
poranka, od razu o nich pomyślałam. Minęło bowiem zaledwie pół-
tora tygodnia od momentu, kiedy rozmawiałam z kilkoma z nich. W 
ocenie możliwości otwarcia nartostrad przed świętami czy przynaj-
mniej w święta byli bardzo ostrożni, a o mrozie poniżej minus 5-10 
stopni Celsjusza napomykali jako o trudno osiągalnym optimum – 
wtedy bowiem armatki śnieżne wreszcie działają efektywnie i dają 
nadzieję, że zimowy interes będzie się kręcić. W tych dniach to, o 
czym nawet nie śmieli głośno marzyć, zaczęło się spełniać. Pogoda 
sprzyja wreszcie przygotowaniom stoków na sezon narciarski. Ży-
czę im tego. Zwłaszcza że w minionych pandemicznych latach los 
nie był dla nich zbyt łaskawy.  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Tradycji przedświątecz-
nej stało się zadość. W 
czwartek po południu na 
placu Republiki prezy-
dent miasta Josef Bělica 
i jego zastępczyni ds. 
szkolnictwa i kultury Jana 
Feberowa częstowali 
zupą uczestników Świą-
tecznego Miasteczka. Sto 
porcji tej rozgrzewającej 
ciało potrawy ugotowała 
ostrawska Armia Zbawie-
nia. Tym razem była to 
gęsta zupa gulaszowa z 
kawałkami mięsa i ziem-
niaków. Podczas posiłku 
na scenie tańczyły dzieci 
z klubu „Bumerang”. Pro-
gram adwentowy potrwa 
tu aż do 23 bm.
 (sch) 

KARWINA
Wzdłuż deptaka łączące-
go frysztacki rynek z do-
mem handlowym „Prior” 
zostały zainstalowane 
dwie pionowe tablice 
cyfrowe, które będą in-
formowały przechodniów 
o planowanych w mieście 
imprezach kulturalno-to-
warzyskich. Zastąpiły one 
stare panele, na których 

tra-
dycyjnym 
sposobem przy-
klejano papierowe afi -
sze. Te zostały usunięte 
już nieco wcześniej, w 
ramach modernizacji 
przestrzeni koło „Prio-
ra”. (sch)

TRZYNIEC
W jednej z dzielnic le-
żących na peryferiach 
miasta doszło w czwar-
tek do wybuchu kotła, 
na skutek czego 26-letni 
mężczyzna, pracujący 
w jego pobliżu, odniósł 
poważne obrażenia. 
Na miejscu interwenio-
wała ekipa ratownicza 
mająca niedaleko stąd 
bazę, wezwano również 
śmigłowiec z Ostrawy. 
Ratownicy stwierdzili u 
poszkodowanego po-
parzenia II i III stopnia 
na mniej więcej jednej 
czwartej powierzchni 
ciała, głównie na twarzy, 
szyi, części tułowia oraz 
rękach i nogach. Pacjent 
został przetransporto-

wany śmigłowcem do 
ostrawskiego centrum 
leczenia oparzeń.
 (sch)

WĘDRYNIA
Położeniem nowej ele-
wacji oraz dociepleniem 
murów zakończył się 
remont budynku miejsco-
wego klubu sportowego 
sąsiadującego z polską 
i czeską szkołą podsta-
wową. W pierwszej fazie 
zmodernizowano szatnie 
oraz zaplecze socjalne, w 
drugiej zadbano o wygląd 
zewnętrzny budynku, 
który został zharmonizo-
wany z obiektami szkół. 
Gmina liczy, że dzięki tej 
inwestycji zaoszczędzi na 
energii. (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: -9 do -5ºC 
noc: -10 do -14ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: -2 do 1ºC 
noc: -7 do -11ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 1 do 3ºC 
noc: 0 do -1ºC 
wiatr: 2-4 m/s

DZIŚ...

13
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Łucja, Otylia
Wschód słońca: 7.34
Zachód słońca: 15.25
Do końca roku: 18 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pamięci Ofi ar Stanu 
Wojennego,
Dzień Księgarza
Przysłowia: 
„Święta Łucja głosi, jaką 
pogodę styczeń przynosi”

JUTRO...

14
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Izydor, Jan, Noemi
Wschód słońca: 7.35
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 17 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Małpy
Przysłowia:
„Taką pogodę Nowy Rok 
przynosi, jaka na Jana od 
Krzyża się głosi”

POJUTRZE...

15
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Celina, Walerian
Wschód słońca: 7.36
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 16 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Herbaty, 
Dzień Esperanto
Przysłowie:
„Co zima przychłodzi, lato 
wynagrodzi”

POGODA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

WĘDRYNIA

Szczodry był 
tegoroczny Mikołaj 
dla stowarzyszenia 
„Nigdy nie jesteś 
sam”, działającego 
na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. 
We wtorek dokładnie 
tydzień temu rozdawał 
prezenty w Rock 
Café Southock 
w Jabłonkowie. 

Beata Schönwald

M
iejsce spo-
t k a n i a 
p o d s u m o -
w u j ą c e g o 
m i n i o nyc h 
d w a n a ś c i e 
m i e s i ę c y 

działalności nie było przypadkowe. 
Rock Café przez blisko półtora roku 
zbierał pieniądze do skarbonki na 
rzecz stowarzyszenia, na czele któ-

rego od samego początku stoi Renata 
Czader. Wcześniej jabłonkowski klub 
rockowy realizował już trzy podobne 
projekty, a teraz rozpoczyna kolejny. 
Efektem zbiórki był czek na 80  800 

• W niedzielę na rynku w Jabłonkowie odbył się tradycyjny świąteczny 
Jarmark Godowy. Na scenie występuje zespół Idared. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

koron, który we wtorek otrzyma-
ło „Nigdy nie jesteś sam”. Na tym 
jednak nie wyczerpał się worek z 
mikołajkowymi prezentami. 50 
tys. koron wsparła działania sto-

warzyszenia również fi rma Roma-
na Rusza, który grał na imprezie 
ze swoją kapelą Contiband. Nie-
bagatelny dochód przyniosła też 
licytacja obrazu, będącego wspól-

nym dziełem niepełnosprawnych 
uczestników jednego z tegorocz-
nych obozów letnich w Łomnej. 
Cena wywoławcza wynosiła 50 
koron. Obraz – po emocjonującym 
podbijaniu ceny – został sprzeda-
ny za 8 tys. koron.

Ważnym momentem mikołaj-
kowego popołudnia był chrzest 
kalendarza na przyszły rok ze zdję-
ciami z obozów letnich zorgani-
zowanych przez „Nigdy nie jesteś 
sam”. Wielkim przeżyciem zarów-
no dla występujących, jak i dla ich 
asystentów oraz opiekunów był po-
kaz gry na dzwonkach „Ale gro!”, 
przygotowany przez podopiecz-
nych stowarzyszenia przy wspar-
ciu ośmiu chórzystek gimnazjal-
nego chóru „Collegium Iuvenum”. 
Na gromkie brawa zasłużyły sobie 
także mażoretki z Domu Dzieci i 
Młodzieży w Trzyńcu. Były loteria 
fantowa, w której wygrywał każdy 
los, a także warsztaty twórcze, na 
których można było udekorować 
swoją bombkę.

– Dobiegający końca rok był bo-
gaty w rozmaite działania i wyda-
rzenia. Chciałabym podziękować 
wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do tego 
– powiedziała Renata Czader, do-
dając, że mikołajkowe popołudnie 
na długo pozostanie wszystkim w 
pamięci jako niezwykle udane. 

Pełen worek emocji i prezentów

KARWINA

Hutnicy zarobią więcej 
Związki Zawodowe KOVO i kierownictwo 
Huty Trzynieckiej podpisały w ub. piątek do-
datek do układu zbiorowego. Wynagrodzenia 
pracowników HT wzrosną w przyszłym roku 
o 6,5 proc. Jeżeli uda się wypracować zapla-
nowany zysk, zostanie wypłacona dodatkowa 
podwyżka w wysokości 4,5 proc. Huta gwa-
rantuje średnie wynagrodzenie w wysokości 
41 420 koron. Wzrośnie także kwota prze-
znaczona na tak zwane benefi ty, czyli na cele 
sportowe, rekreacyjne oraz zakup witamin. 
Do tej pory wynosiła ona 5 tys. koron rocznie. 
Teraz zostanie podniesiona o 1-4 tys. koron, w 
zależności od stażu pracy. 
Jeszcze w tym roku pracownicy największego 

przedsiębiorstwa w regionie 
otrzymają nadzwyczajne pre-
mie w wysokości 11 tys. koron. 
Wypłacane są w trzech ratach, 
od października do grudnia. 
 (dc)

•••
Udany debiut
Uczennica Polskiego Gimna-
zjum im. J. Słowackiego w Cze-
skim Cieszynie Ester Pyszko 
zdobyła drugie miejsce w 31. 
Konkursie Recytatorskim dla 
Polaków z Zagranicy „Kresy” w 

Białymstoku. W fi nałowych rozgrywkach wzię-
ło udział 20 uczestników z dziewięciu krajów. 
Ester, podobnie jak jej koleżanka Karolina Filip-
czyk, zakwalifi kowała się do fi nału nietypowo, 
bo startując w kategorii III, czyli nie mając 
jeszcze skończonych 16 lat. – Do Białegostoku 
pojechaliśmy zbierać doświadczenia. Nie spo-
dziewaliśmy się takiego wyniku – skomentował 
debiut swojej podopiecznej polonista Polskiego 
Gimnazjum i organizator zaolziańskich elimina-
cji „Kresów” Władysław Kubień.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w so-
botę w Białostockim Teatrze Lalek. Uczestnicy 
wrócili na Zaolzie dopiero wczoraj nad ranem. 
Wywiad z Ester ukaże się w piątkowym „Gło-
sie”. (sch)

W SKRÓCIE...

• Dodatek do umowy zbiorowej podpisali: przewodniczący 
związków zawodowych Marcel Pielesz, wiceprzewodnicząca 
ZZ Věra Gajdaczowa, pierwszy wiceprezes zarządu HT i dy-
rektor ds. produkcyjnych Czesław Marek oraz członek zarzą-
du i dyrektor ds. personalnych Ivo Žižka. Fot. PETRA MACKOW

• Podopieczni stowarzyszenia pokazali, jak można grać na kolorowych 
dzwonkach. Fot. archiwum „Nigdy nie jesteś sam”

Pamięci ofi ar

Wczoraj przed 
Szpitalem Uni-
wersyteckim w 
Ostrawie wła-

dze miasta, województwa 
morawsko-śląskiego, przed-
stawiciele szpitala, policji, 
służb ratunkowych i ducho-
wieństwa uczcili pamięć 
siedmiu ofi ar strzelaniny, do 
jakiej doszło w ostrawskim 
szpitalu 10 grudnia 2019 r. 
Biskup Martin David odmó-
wił modlitwę za tragicznie 
zmarłych, ich pamięć zosta-
ła uczczona minutą ciszy, 
a delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed po-
mnikiem autorstwa ostraw-
skiego rzeźbiarza Lukáša 
Dvorskiego, jaki został od-
słonięty w 2020 roku.

Do tragedii doszło grud-
niowego poranka w 2019 r. 42-letni 
mężczyzna ok. 7.00 wszedł do po-
czekalni szpitala. W pewnym mo-
mencie wyciągnął pistolet i zacząć 

strzelać do znajdujących się tam 
osób. Sześciu pacjentów zginęło na 
miejscu, jedna osoba zmarła dzień 
później w wyniku odniesionej rany. 

Sprawca uciekł i odebrał sobie ży-
cie, zanim policja zdążyła go za-
trzymać.

 (klm)

• Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem poświęconym ofi arom 
strzelaniny. Fot. ARC

10
procent więcej za wstęp na obiekty Bosporu w Boguminie trzeba będzie zapła-
cić od nowego roku. To efekt podwyżek cen prądu, gazu i wody. Od stycznia 
godzinny pobyt w aquacentrum, które jest najczęściej odwiedzanym obiektem w 
mieście, będzie kosztowało 120 koron (10 koron więcej). Opłata za wstęp week-
endowy wzrośnie ze 120 do 130 koron. Dzieci zapłacą 80 koron zamiast 70 w 
dni powszednie i 90 koron zamiast 80 w weekendy i święta. O 15 koron więcej 
trzeba będzie zapłacić za skorzystanie z saun, a możliwość gry w golfa, tenisa i 
badmintona zdrożeje o 20 koron. Osoby preferujące siatkówkę, futsal czy siat-
konogę muszą liczyć się z podwyżką rzędu sto koron za wynajem boiska do gry.
 (klm)

Światło przyjedzie 
w sobotę 

Betlejemskie Światło Po-
koju dotarło już z Wied-
nia do Brna. W najbliższą 
sobotę skauci rozwiozą je 

pociągami po całej Republice Cze-
skiej. Światełko, które przyleciało 
do Europy z Izraela, można będzie 
odebrać przed świętami w wielu 
miejscach naszego regionu. 

O godz. 9.28 skauci przywiozą 
płomień pociągiem RegioJet z Brna 
do Ostrawy i Bogumina. Z Bogumi-
na wyruszy o godz. 9.49 pociągiem 
osobowym do Mostów koło Ja-
błonkowa (przez Karwinę, Czeski 
Cieszyn, Trzyniec), gdzie powinno 
dotrzeć o godz. 10.55. Drugim po-
ciągiem w naszym regionie, któ-
rym światło będzie przewożone, 
jest skład osobowy z Ostrawy-Swi-
nowa do Czeskiego Cieszyna (przez 
Hawierzów), który rozpoczyna bieg 
o godz. 9.24 i kończy o 10.14. 

Na stacjach kolejowych jest mało 
czasu na dzielenie się Betlejem-
skim Światłem Pokoju. Odbiorą je 
tam miejscowi koordynatorzy, któ-
rzy będą je udostępniali w wybra-
nych miejscach, nieraz w ramach 
adwentowych wydarzeń kultural-
nych.   

Nowością będzie niedzielna 
impreza na terenie historycznego 
dworca kolejowego w Karwinie-
Nowym Mieście. W godz. 15.00-
18.00 można będzie odebrać Świa-
tło Betlejemskie, o 16.00 odbędzie 
się spacer z lampionami po liczą-
cym 1,5 kilometra odcinku zlikwi-
dowanej linii kolejowej. Wieczór 
zostanie zakończony wspólnym 
dekorowaniem choinki i śpiewem 
kolęd oraz pieśni świątecznych. 

Również w Orłowej światło bę-
dzie dostępne w niedzielę, w godz. 
14.00-18.00 na placu przed Do-
mem Kultury, w ramach imprezy 
przedświątecznej. W Trzyńcu bę-
dzie do odebrania od 21 do 24 bm. 
na plebanii przy kościele pw. św. 
Alberta, w Wędryni dnia 21 bm. 
w godz. 11.00-17.00 w Urzędzie 
Gminy, w Hawierzowie 22 bm. w 
godz. 16.00-18.00 na rynku, w Mia-
steczku Świątecznym. W Cierlicku 
można będzie je otrzymać w Wigi-
lię (w godz. 9.00-11.00 w Centrum 
Duchowym),

Spis wszystkich miejsc i imprez 
towarzyszących znajdziemy na 
stronie internetowej www.betlem-
skesvetlo.cz.  (dc)

• Skauci rozwożą Betlejemskie Światło Pokoju. Fot. betlemskesvetlo.cz.
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Koncert gimnazjalnej rodziny
Szkolnej tradycji stało się zadość. W piątek w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie odbył się 
Koncert Świąteczny Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Po trzyletniej przerwie wymuszonej przez 
pandemię młodzież ponownie pokazała, że mało kto potrafi  kolędować tak, jak ona. Wystąpiła dwa razy – przed 
południem i po południu.

Beata Schönwald

T
egoroczny kon-
cert był do-
brze wyważo-
ną mozaiką 
słowa, muzyki i 
pieśni, kompozy-
cją, która w mia-

rę prezentowania kolejnych 
punktów programu nabierała dy-
namiki. Rozpoczęto od gry organo-
wej i wprowadzających w temat na-
rodzin Jezusa fragmentów Pisma 
Świętego, a zakończono wspólnym 
odśpiewaniem skocznej kolędy 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Repertuarowa różnorodność 
przejawiała się zarówno w po-
ezji recytowanej indywidualnie 
i grupowo – był Krzysztof Kamil 
Baczyński, Jaroslav Seifert i Ewa 
Milerska, jak i w muzyce. Śpie-
wały chór „Collegium Iuvenum”, 
Kapela Gorolsko „Zorómbek” oraz 
soliści z towarzyszeniem chórku 
i kapeli Head In The Clouds. Były 
więc kolędy pochodzące z różnych 
regionów, gwarowe kantyczki i 
anglojęzyczne utwory świąteczne 
śpiewane przy akompaniamencie 
przeróżnych instrumentów – wio-
lonczeli, saksofonu, klarnetu, for-
tepianu, perkusji, gitar i skrzypiec. 

Na koncercie wystąpili również 
nietypowo licealiści z Turcji, któ-
rzy w ramach programu „Erasmus” 
realizowali w tych dniach kolejny 
etap wspólnego projektu z Polskim 
Gimnazjum pn. „Pomoc łączy”. 
Ponieważ jednym z kluczowych 
elementów tej współpracy były 
działania charytatywne, w czerw-
cu wzięli udział również w chary-
tatywnym pokazie mody „Kwiat 
morwy”. W kościele na Niwach za-
prezentowali dwa utwory – jeden 
ludowy, a drugi, który zabrzmiał 
kiedyś na Eurowizji.

Gimnazjum postanowiło połowę 
dochodu z Koncertu Świąteczne-
go przekazać stowarzyszeniu „Ni-
gdy nie jesteś sam” na organizację 
obozu letniego dla dzieci niepeł-
nosprawnych. – Po co to robimy? 
To nie jest nic oczywistego. Żyje-
my na szczęście w kulturze, która 
przez tradycję, obyczaj czy z prze-
konania ciągle jeszcze żyje myślą, 
którą przynoszą Święta Godowe. 
Święta chrześcijańskie zwiastują 

Boże uniżenie się do poziomu tych 
najsłabszych. Dlatego chrześcija-
nie odbierają to jako motywację 
do bycia blisko potrzebujących – 
wyjaśnił podczas przedpołudnio-
wego występu gospodarz kościoła 
Na Niwach, pastor Marcin Piętak. 

O tajemnicy zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i otwarciu ser-
ca mówił też ks. Sebastian Jarczyk 
z miejscowej parafi i katolickiej.

– Święta Bożego Narodzenia są 
wyjątkowym czasem wypełnionym 
śpiewaniem kolęd, czasem radości 

i miłych spotkań rodzinnych. Nasz 
dzisiejszy koncert jest jednym z ta-
kich wydarzeń – jest spotkaniem 
dużej rodziny gimnazjalnej, spo-
tkaniem nauczycieli, uczniów z ich 
rodzinami, absolwentów, przyja-
ciół Polskiego Gimnazjum. Dzięku-

ję, że przychodzicie – podsumowa-
ła dyrektor szkoły Maria Jarnot.

Tegoroczny Koncert Świąteczny 
przygotowały nauczycielki Tatiana 
Kotula, Irena Klimas i Anita Czer-
wińska-Gamon oraz czwartokla-
sistka Magdalena Wierzgoń. 

Warto się spotykać
Osiem zaolziańskich zespołów folklorystycznych i trzy kapele wystąpiły w Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu 
w tradycyjnym Koncercie Świątecznym. Publiczność obejrzała trwający blisko trzy godziny program tanecznego 
widowiska, które doskonale wprowadziło w świąteczny nastrój.

Łukasz Klimaniec

T
en koncert był 
długo wyczeki-
wanym wyda-
rzeniem, bo po 
raz ostatni pu-
bliczność mogła 
oglądać zaol-

ziańskie zespoły folklorystyczne 
w świątecznym programie w 2019 
roku. Pandemia i towarzyszące jej 
obostrzenia uniemożliwiły prze-
prowadzenie kolejnych edycji. – To 
niemalże trzy lata przerwy – za-
uważył Roman Kulhanek, kierow-
nik artystyczny Reprezentacyjne-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Olza” 
działającego przy PZKO, organi-
zator koncertu. – Trochę miałem 
obawy na początku, czy po takim 
czasie zespoły będą pamiętały, co i 
jak, ale wszystko było jak dawniej: 
wszyscy byli znakomicie przygoto-
wani. W dniu występu musieliśmy 
tylko na próbie poćwiczyć wejścia 
i zejścia ze sceny kolejnych zespo-
łów i kapel – dodał.

Kolędujemy, 
bo chcemy się spotykać
Przypomniał, że pomysłodawczy-
nie tego koncertu świątecznego 
– Urszula Niedoba-Szczepaniak 
i Michaela Topór-Orawiec, byłe 
tancerki zespołu „Olza” – chciały, 
żeby zespoły z Zaolzia spotkały się 
w przedświątecznym czasie, razem 
zaśpiewały i zatańczyły. Taki był 
pierwszy zamysł tego wydarzenia, 
które z czasem stało się efektow-
nym przeglądem zespołów folklo-
rystycznych w klimacie zbliżają-
cego się Bożego Narodzenia, które 
przyciąga mnóstwo widzów. Nie 
inaczej było w sobotę – publicz-
ność dopisała, wypełniając salę DK 
„Trisia” niemal do ostatniego miej-
sca. 

– Wysyp wszystkich imprez i wy-
darzeń związanych z okresem Ad-
wentu jest niezwykły. Nawet przed 
pandemią, w 2019 roku, nie było 
tylu koncertów i wydarzeń organi-
zowanych przez PZKO przed świę-
tami – przyznała Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, konsul generalna 
RP w Ostrawie, która oklaskiwała 
występy zespołów i kapel. – Wybra-
łam się na ten największy koncert, 
ale przecież każda szkoła, każde 
przedszkole, każde koło PZKO 
organizuje osobne wydarzenia. 

Świadczy to o tym, że chcemy się 
spotykać, że brakuje nam kontaktu 
między sobą. I mimo, że przez rok 
toczymy ze sobą pewne spory, cza-
sem mamy pretensje do drugiego 
człowieka, to ten okres Adwentu 
jest czasem pojednania, przyjaźni i 
pozytywnego nastawienia – zazna-
czyła. 

Z kosami, cepami 
i winszowaniem połaźników
W sumie zaprezentowało się 
osiem zespołów. Na scenie naj-
pierw wystąpiły „Oldrzychowice” 
i „Małe Oldrzychowice”, które w 
atrakcyjny i pełen humoru spo-
sób wystawiły jasełka „Powitani 
Jezuska”. Artyści zespołu „Ol-
drzychowice” pojawili się także z 
wiązanką tańców rzeszowskich w 
programie „Z wiadereczkiem po 
wodę”.

Zespół Pieśni i Tańca „Olza” roz-
począł swój występ od „Poloneza 
czas zacząć”, by w dalszej części 
ucieszyć widzów programem „Na 

krakowskim rynku”, a także pol-
skimi tańcami narodowymi – kuja-
wiakiem i oberkiem.

Duże urozmaicenie wniósł Ze-
spół Pieśni i Tańca „Suszanie”, 
który zaprezentował się w cho-
reografi i nawiązującej do tańca 
żydowskiego, a wiązanką laską 
nawiązał do górniczych tradycji w 
programie „Po hawiyrsku od Pie-
twołda”. Zespół Folklorystyczny 
„Zaolzi” przedstawił z kolei wido-
wisko taneczne z regionu Beskidu 
Śląskiego „Na gumnie” z kosami, 
grabiami i cepami, jakie zostały 
wykorzystane w choreografi i, a 
Zespół Folklorystyczny „Bystrzy-
ca” zachwycił tańcami regionu 
Wschodniej Słowacji oraz regionu 
wałaskiego. Mnóstwo braw zebrał 
dziecięcy zespół „Zaolzioczek” za 
pełne humoru widowisko taneczne 
z regionu Beskidu Śląskiego „Jak 
jo chodził do szkoły”, a Dziecięcy 
Zespół Folklorystyczny „Łączka” 
przypomniał publiczności zwycza-
je świąteczne z winszowaniem po-

łaźników na czele, a także pastorał-
ki i tańce Beskidu Śląskiego. 

Pomiędzy występami zespołów 
folklorystycznych na scenie poja-
wiały się zaolziańskie kapele „Roz-
marynek”, „Nowina” oraz „Bezmia-
na”, które kolędami, kantyczkami i 
pastorałkami, takimi jak np. „Oj, 

maluśki, maluśki” doskonale wpro-
wadzały w świąteczny nastrój.

Koncertowe popisy zakończyło 
wspólne wykonanie kolędy „Ci-
cha noc” oraz góralskie życzenia, 
jakie w imieniu zaolziańskich ze-
społów i kapel złożył Tadeusz Fi-
lipczyk. 

• „Oldrzychowice” i „Małe Oldrzychowi-
ce” w atrakcyjny sposób wystawiły jasełka 
„Powitani Jezuska”. 

• Zespół Pieśni i Tańca „Olza” ucieszył widzów polskimi tańcami narodowy-
mi – kujawiakiem i oberkiem.

• Dziecięcy zespół „Zaol-
zioczek” zebrał mnóstwo 
braw za pełne humoru 
widowisko taneczne „Jak 
jo chodził do szkoły”.

• Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” zaprezentował się w choreografi i nawią-
zującej do tańca żydowskiego.

• Publiczność dopisała – sala DK „Trisia” była wypełniona niemal do ostat-
niego miejsca. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

W Klubie Seniora „Archa” 
w Karwinie-Nowym 
Mieście członkowie 
tamtejszego MK PZKO 

spotkali się na tradycyjnej wigilijce. 
W ciągu roku Miejscowe Koło PZKO w 
Karwinie-Nowym Mieście organizuje 
cztery sztandarowe imprezy. Jedną 
z nich jest właśnie wigilijne, przed-
świąteczne spotkanie. W niedzielne 
popołudnie ponad trzydzieści osób 
spotkało się, by przy świątecznie 
udekorowanych stołach miło spędzić 
czas i winszować sobie z okazji zbliża-

jącego się Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku.

Niespodzianką wigilijnego spotka-
nia był występ uczniów Podstawowej 
Szkoły Artystycznej im. Bedřicha 
Smetany w Karwinie pod kierunkiem 
Haliny Heinz. Matiaš Szweda (5 lat) 
oraz Ania Podstawka, Ania Wratna 
oraz Nikol Hamplowa umiliły uczest-
nikom czas m.in. utworami Chopina 
(polonez, walczyk), Miroslava Klegi, 
wieloletniego dyrektora ostrawskiego 
konserwatorium i kompozycjami z 
dziecięcego repertuaru.

– Wybrałam uczniów, którzy bar-
dzo się starają, kochają muzykę i któ-
rzy reprezentują godnie naszą szkołę 
muzyczną – zaznaczyła przed wystę-
pem młodych artystów Halina He-
inz. Przedstawiając Nikol Hamplową 
nadmieniła, że młoda pianistka jest 
laureatką wielu międzynarodowych 
konkursów, a ostatnio została uznana 
najlepsza uczennicą szkoły. 

Eugeniusz Herman, prezes MK 
PZKO w Karwinie-Nowym Mieście, 
złożył członkom koła życzenia, od-
czytując także wiersz Agnieszki Pieg-

zy-Łupińskiej nawiązujący do zbliża-
jących się świąt. Uczestnicy spotkania 
spędzili niedzielne popołudnie przy 
smacznym poczęstunku i towarzy-
skich rozmowach.

MK PZKO w Karwinie-Nowym 
Mieście liczy obecnie ok. 85 osób. 
–  Liczba członków maleje, ale sta-
ramy się kontynuować działalność. 
W ciągu roku organizujemy cztery 
sztandarowe imprezy. To właśnie 
spotkanie przedświąteczne, Dzień 
Kobiet, a także tradycyjne smażenie 
jajecznicy, na które zapraszamy cie-

kawych gości z atrakcyjnym progra-
mem, jak również smażenie placków 
ziemniaczanych – wyjaśnił Euge-
niusz Herman.

Wigilijka MK PZKO w Karwinie-
Nowym Mieście odbyła się w Klu-
bie Seniora „Archa”, który od 2019 r. 
jest miejscem spotkań Polaków z tej 
części miasta. Przypomnijmy, że po 
przejęciu przez prywatnego przedsię-
biorcę gmachu dawnej polskiej szko-
ły, na tyłach której MK PZKO przez 45 
lat miało swoją siedzibę w tamtejszej 
świetlicy, trzeba było szukać nowego 

miejsca. Takie udało się znaleźć przy 
ul. Havířskiej.

– Jesteśmy tu już trzeci rok i jeste-
śmy bardzo zadowoleni – przyznał 
prezes Herman. – W tej świetlicy 
około 40 osób może wygodnie po-
siedzieć. Firma Heimstaden umożli-
wiła nam korzystanie z tego miejsca. 
Napisaliśmy w tej sprawie pismo do 
kierownictwa, które przychylnie się 
ustosunkowało do naszej prośby. 
Podarowaliśmy im nasz fortepian, 
sprzęt aneksu kuchennego z naszej 
dawnej świetlicy, z której musieliśmy 

się wyprowadzić. Dzięki temu na razie 
możemy korzystać z tego miejsca bez-

płatnie – wyjaśnił prezes MK PZKO w 
Karwinie-Nowym Mieście.  (klm)

Koncertowa wigilijka w Karwinie-Nowym Mieście

• Członkowie koła docenili koncer-
towe popisy uczniów aplauzem. 

• Na wigilijce koncertował m.in. 5-letni Mati aš Szweda, najmłodszy z arty-
stów. Obok nauczycielka Halina Heinz. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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Najsłynniejszy przedstawiciel rodu 
Lankoczów w 1907 roku był bliski zdobycia 
mandatu do Rady Państwa w Wiedniu.

A 
tak pozostał za-
pomniany – na-
wet nie chodzi 
o szersze grono 
osób zaintere-
sowanych prze-
szłością (nie 

da się przecież zapamiętać każdej 
zasłużonej postaci). Historycy aka-
demiccy niewiele potrafi li o nim 
powiedzieć. W „Historii Śląska”, 
wydanej w 1985 roku przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, opi-
sywany jest tylko z nazwiska, bo 
nikt nie znał jego imienia (albo ni-
komu nie chciało się sprawdzić tej 
informacji). Zbierając informacje o 
niedoszłym pośle do wiedeńskiego 
parlamentu, udało mi się odnaleźć 
nieco szczegółów na temat jego ro-
dziny. Oto rezultaty tej wyrywko-
wej kwerendy.

Mateusz, czyli Bartłomiej
Można powiedzieć, że historia 
najbardziej znanej linii rodu Lan-
koczów zaczyna się od pomyłki. 
W metrykach parafi i rzymskoka-
tolickiej w Niemieckiej Lutyni od-
notowano, że w 1782 roku Mateusz 
„Lankutsch” poślubił Marię „Ma-
chotschek” z Wierzniowic. W ko-
lejnych latach w księgach chrztów 
pojawiają się dzieci Lankoczów. 
Matka się zgadza (Maria z domu 
Machaczek), ojciec już nie do koń-
ca (Bartłomiej Lankocz). Wszystko 
wskazuje na to, że ksiądz pomylił 
się w metryce ślubu i zamiast imie-
nia Bartłomiej wpisał Mateusz.

Bartłomiej Lankocz z powiększa-
jącą się rodziną mieszkał najpierw 
w Wierzniowicach, następnie prze-
niósł się do Niemieckiej Lutyni, 
gdzie nabył gospodarstwo siedla-
cze oznaczone numerem 43. Póź-
niej gospodarował tam jego syn, 
Andrzej (1798-1840), który był żo-
naty z Marią Nowak.

Weteran wojny 1866 
i jego dzieci
Syn Andrzeja, Franciszek Lankocz 
(1839-1913), służył w armii austriac-
kiej, brał udział w wojnie z Prusami 
w 1866 roku. Wróciwszy w rodzin-
ne strony, osiedlił się w Dziećmo-
rowicach, gdzie ożenił się z Józefą 
Nogą. Dorobił się gospodarstwa, 
kilka razy wybierano go wójtem.

Z małżeństwa Józefy i Francisz-
ka Lankocza pochodzili: Maria 
(ur. 1868), Feliks (1870-1916), Fran-
ciszek (1873-1926), Jan (ur. 1875), 

Gertruda (ur. 1878), Józef (ur. 1879), 
Antoni (1881-1881) i Filomena (ur. 
1882).

Jan (ur. 1875) był rolnikiem w 
Dziećmorowicach, później gospo-
darował w Dzięgielowie. W okresie 
międzywojennym składał się na 
fundusz prasowy „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”. Od 1900 roku był żo-
naty z Amalią Raszyk z Łąk. Ama-
lia zmarła w 1917 roku w wieku 38 
lat, osierocając dziesięcioro dzieci. 
Jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska”, 
„była zapobiegliwą rolniczką, wzo-
rową matką i gorliwą katoliczką”. 
Zgodnie ze swoim życzeniem zo-
stała pochowana obok swojej matki 
na cmentarzu w Łąkach.

Niedoszły poseł do 
parlamentu wiedeńskiego
Spośród dzieci Franciszka najbar-
dziej znany okazał się syn, który 
również nosił imię Franciszek (ur. 
1873). Młodszy z Franciszków Lan-
koczów w 1898 roku poślubił Marię 
z domu Raszyk (1877-1933), wdowę 
po Jerzym Gattnarze, siedlaku w 
Łąkach.

Franciszek Lankocz (młodszy) 
był właścicielem gruntu w Łąkach. 
Pełnił funkcję przełożonego gminy 
prawdopodobnie w latach 1904-
-1912. Na jego wniosek gmina za-
częła urzędować w języku polskim, 
był komendantem miejscowej stra-
ży pożarnej, podejmował zabiegi 
na rzecz elektryfi kacji wsi.

Lankocz składał się na Macierz 
Szkolną Księstwa Cieszyńskiego, 
więc co do jego przekonań naro-
dowych trudno mieć jakiekolwiek 
wątpliwości. Należał do Związku 
Śląskich Katolików (ZŚK), orga-
nizacji reprezentującej katolickie 
skrzydło polskiego ruchu narodo-
wego. Przełom XIX i XX wieku na 
Śląsku Cieszyńskim upłynął pod 
znakiem wysokiej temperatury 
sporów politycznych. Lankoczowi 
też musiały w pewnym momen-
cie puścić nerwy, skoro na łamach 
„Głosu Ludu Śląskiego” przepra-
szał redaktora tej gazety, Francisz-
ka Friedla. 

W 1907 roku Franciszek Lankocz 
był kandydatem ZŚK w wyborach 
do parlamentu wiedeńskiego. W 
pierwszej turze otrzymał 4189 gło-
sów, zostawiając w pokonanym 
polu m.in. dr. Jana Michejdę (2139 
głosów). Jedynie kandydat socja-
listów, Ryszard Kunicki, zdobył 
większe poparcie (4572). W drugiej 

turze Kunicki wygrał z Lankoczem 
różnicą głosów 6560 do 5226.

Do tamtych wyborów wracano 
nawet po latach, kiedy polscy kato-
licy i polscy ewangelicy kłócili się 
o to, kto zrobił więcej dla polskości 
na Śląsku Cieszyńskim. Jeszcze w 

1934 roku „Poseł Ewangelicki” pi-
sał, że „dr Kunicki był osobiście (co 
wtedy dużo znaczyło – przyp. red.) 
o wiele wyrazistszym przedstawi-
cielem polskiej idei niźli Lankocz, 
który w ogóle nie posiadał wyraź-
nej osobistej fi zjonomii narodo-

wo-politycznej”. Do tego rodzaju 
opinii należy jednak podchodzić z 
dużym dystansem.

W okresie międzywojennym 
Franciszek Lankocz dzierżawił 
dwór w Pogwizdowie. Zmarł w 1926 
roku. 
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Michael Morys-Twarowski Lankoczowie
Skąd ten ród?
W pierwszej połowie XIX wieku nazwisko Lankocz pojawia się 
w miejscowościach Tworków i Grabówka na pruskim Śląsku (pierwsza 
leży w dzisiejszym powiecie raciborskim, druga wodzisławskim). Z racji 
bliskości geografi cznej należy zakładać, że tamtejsi Lankoczowie byli 
spokrewnieni z Lankoczami z Niemieckiej Lutyni i Dziećmorowic. 
Pozostaje pytanie, czy korzenie śląskich Lankoczów prowadzą do 
austriackiej, czy do pruskiej części?

Gdzie doczytać?
 � Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-

-1918”, Kraków 2018, t. 1,2 (biogramy wójtów Franciszka Lankocza 
z Dziećmorowic i jego syna Franciszka Lankocza z Łąk)

 � Lankocz – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2020/07/lankocz-genealogia.html (materiały do genealogii 
Lankoczów).

Skąd to 
nazwisko?
Władysław Milerski 
w „Nazwiskach 
cieszyńskich” wywodził 
nazwisko Lankocz od 
słowa landkocz, „powóz” 
(z kolei „kocz” miało 
pochodzić od nazwy 
węgierskiej wioski Kocs). 
Warto jednak rozważyć, 
czy nie ma związku 
między nazwiskiem 
Lankocz a wsią Lankócz, 
obecnie znajdującą się w 
granicach miejscowości 
Berzence na południu 
Węgier.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Zarobki realne spadają, infl acja rośnie

Przeciętna płaca w Repu-
blice Czeskiej w trzecim 
kwartale osiągnęła 39 858 
koron. To o 6,1 proc. wię-

cej, aniżeli przed rokiem. Trzeba 
jednak pamiętać, że o przeciętnej 
płacy większość ludzi czynnych 
zawodowo może jedynie pomarzyć. 
Konkretnie chodzi o dwie trzecie 
pracowników. Lepiej oddaje sytu-
ację płacową tzw. mediana, a więc 
wartość dzieląca dane na pół (po-
niżej i powyżej jest dokładnie po 50 
proc. danych). Mediana wynosiła w 
minionym kwartale 34 990 koron.

Co jednak ważniejsze, w tym 
samym czasie o prawie 10 proc. 
obniżyła się przeciętna płaca re-
alna, gdyż bardzo szybko rosły 
ceny – w III kwartale o 17,6 proc. 
Zarabialiśmy wprawdzie więcej, 
aniżeli przed rokiem, ale za swoje 
pieniądze o wiele mniej byliśmy w 
stanie kupić. Taka sytuacja – spa-
dek realnych wynagrodzeń – od 
początku istnienia samodzielnej 
Czeskiej Republiki miała miejsce 
tylko trzy razy. W 1998 roku (-1,4 
proc.), w 2012 roku (-0,8 proc.) oraz 
w 2013 roku (-1,5 proc.). Eksperci 

prognozują, że niewiele zmieni się 
pod tym względem także w ostat-
nim kwartale tego roku. Najpraw-
dopodobniej w skali roku spadek 
realnych płac sięgnie 8,3 proc. Co 
prawda okoliczne państwa też bo-
rykają się z podobnymi problema-
mi, niemniej dla przeciętnego oby-
watela skutki kryzysu są tam ciągle 
mniej dotkliwe. Dla przykładu w 
Niemczech i na Słowacji na prze-
strzeni całego roku płace realne 
zmalały o 1,4 proc., w Austrii o 1,8 
proc., w Polsce o 2,2 proc. A gdzie 
zarabia się u nas najwięcej? Trady-
cyjnie w takich branżach, jak IT, 
bankowość, energetyka. Najmniej 
zaś w usługach hotelarskich i bran-
ży gastronomicznej. Na kolana nie 
powalają też zarobki ludzi zatrud-
nionych w rolnictwie, sferze kul-
tury czy w administracji niższego 
szczebla. 

•••
Nic dziwnego, że w takiej sytuacji 
całkiem spora liczba Czechów nie 
wyklucza emigracji w celach zarob-
kowych. Obecnie za granicą zara-
bia ok. 1,5 proc. dorosłych obywa-

teli RC. Trzeba jednak dodać, że są 
to dane niepełne, dokładnych sta-
tystyk w tej materii nikt nie prowa-
dzi. Wielu naszych współobywateli 
pracuje w UE, a także w państwach 
należących do Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (Norwegia, 
Islandia i Liechtenstein) oraz w 
Szwajcarii. Ponadto nie bez zna-
czenia jest fakt, że zdecydowana 
większość Czechów zatrudnionych 
i zarabiających w Niemczech dojeż-
dża do pracy. Tam prowadzą życie 
zawodowe, tu mają dom i rodziny 
i tu wydają większość zarobionych 
pieniędzy. Najatrakcyjniejsza pod 
tym względem jest ciągle Bawaria, 
ale coraz więcej ludzi wybiera też 
obszar byłej Niemieckiej Republi-
ki Demokratycznej. Jak wynika z 
badań statystycznych, połowa oby-
wateli RC w wieku produkcyjnym 
nie miałaby nic przeciwko pod-
jęciu pracy za granicą. Najwięcej 
jest w tej grupie kobiet i mężczyzn 
z wykształceniem podstawowym i 
wyższym w wieku od 18 do 25 lat. 
Ludzie starsi, w wieku od 56 do 65 
lat, o ewentualnej emigracji w ce-
lach zarobkowych wyrażają się o 

wiele mniej entuzjastycznie, tak 
czy owak rozważałoby jednak tę 
opcję 39 proc. z nich.

•••
Nie jest zaś dla nikogo tajemnicą, że 
to nie w Niemczech można zarobić 
najwięcej pieniędzy. Do państw euro-
pejskich z najwyższymi wynagrodze-
niami należą wciąż takie kraje, jak 
Szwajcaria, Norwegia oraz Liechten-
stein. W tym ostatnim przeciętny 
zarobek netto wynosi w przeliczeniu 
ponad 140 tys. koron. W Norwegii z 
kolei za godzinę pracy można otrzy-
mać ponad 50 euro. Jeżeli zaś wziąć 
pod uwagę kraje unijne, najkorzyst-
niej wypada Dania. To tam zarabia 
się najwięcej – średnia stawka godzi-
nowa wynosi 44 euro. Drugim krajem 
w rankingu jest Luksemburg – tam za 
godzinę pracy można otrzymać oko-
ło 41 euro. Pozostałe państwa, które 
pod względem płacowym też są bar-
dzo atrakcyjne, to Belgia, Holandia 
oraz Szwecja.

•••
Zarobki zarobkami, ale zanim ktoś 
zdecyduje się na spróbowanie 

szczęścia z dala od domu rodzin-
nego, powinien dowiedzieć się też 
jak najwięcej o kosztach życia. In-
nymi słowy – warto mieć na uwa-
dze nie tylko zarobki, ale także 
pieniądze, które trzeba przezna-
czyć na zaspokojenie najważniej-
szych potrzeb. Z danych Eurostatu 
wynika, że na przykład w Holandii 
na utrzymanie przeznaczymy 60 
proc. tamtejszego minimalnego 
wynagrodzenia, w Niemczech 56 
proc., we Francji 51 proc., a w Da-
nii 45 proc. Najkorzystniejsza sy-
tuacja pod tym względem panuje 
w Islandii, gdzie koszty życia to 
mniej niż 30 proc. minimalnego 
wynagrodzenia. A warto wiedzieć, 
że obecnie płaca minimalna w 
przeliczeniu na euro w Unii wy-
nosi od ok. 330 euro w Bułgarii po 
2257 euro w Luksemburgu. U nas 
to 16 200 koron brutto, czyli ok. 
670 euro. W gronie państw unij-
nych to żaden powód do dumy, u 
nas zaś zapewne jedna z ważniej-
szych przyczyn, dla których co od-
ważniejsi nie wahają się poszukać 
szczęścia (i lepszych zarobków) 
gdzie indziej. 

Zapalmy świecę

Instytut Pamięci Narodowej 
rozpoczął społeczną kam-
panię „Ofi arom stanu wo-
jennego. Zapal Światło Wol-

ności”. Zapalając w oknie świecę 
13 grudnia, wyrazimy solidarność 
z ofi arami stanu wojennego. Wir-
tualną świecę można również 
zapalić w zakładce na stronie in-
ternetowej Instytutu Pamięci Na-
rodowej.

Kampania nawiązuje do gestu 
solidarności, jaki wobec Polaków 
w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 
roku wykonały rzesze mieszkań-
ców wolnego świata. Na znak jed-
ności z rodakami świecę w oknie 
Pałacu Apostolskiego w Watykanie 
zapalił papież Jan Paweł II. Do po-
stawienia w oknach świec wezwał 
również prezydent USA Ronald Re-
agan, który w bożonarodzeniowym 

orędziu do narodu powiedział: 
„Niech płomień milionów świec 
w amerykańskich domach będzie 
świadectwem, że światła wolności 
nie uda się zgasić”.

Finał tegorocznej kampanii z 
udziałem prezydenta RP Andrzeja 
Dudy będzie miał miejsce 13 grud-
nia o godzinie 19.30 przy krzyżu 
Papieskim na placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
r. na terenie całej Polski wpro-
wadzono stan wojenny. Władzę 
przejęła junta wojskowa pod 
przywództwem gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego. Celem reżimu ko-

munistycznego było zniszczenie 
wielomilionowego ruchu „Solidar-
ności”. Wojskowy zamach stanu 
kosztował życie co najmniej kilku-
dziesięciu Polaków.

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu „Mateusza” Lankocza i Marii z domu Machaczek, którzy pobrali się w 1782 roku. Przypuszczalnie 
ksiądz błędnie wpisał imię pana młodego. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

• Przeprosiny opublikowane na łamach miejscowej prasy. Tego typu ogłoszenia były dość częste na przełomie XIX i XX 
wieku. Stanowiły zwykle rezultat ugody przedprocesowej lub wyroku sądu. Źródło: „Głos Ludu Śląskiego”, 1899 nr 1.

Przedświąteczne 
sprzątanie apteczki
Kiedy podczas przedświątecznych porządków wyjmujemy wszystko z szaf, szafek, szufl ad i spiżarek, by potem to, 
co potrzebne, włożyć tam na nowo, zdarza się, że trafi amy na lekarstwa i inne produkty lecznicze po upływie ich 
terminu ważności. Co z nimi zrobić, radzi pracownica Apteki AGEL w Czeskim Cieszynie Marti na Máčekowa.

Czy leki nawet krótko po upływie 
daty ważności nie są już przydatne 
do użycia?
– Przede wszystkim należy powie-
dzieć to, że producent nie gwa-
rantuje bezpieczeństwa, jakości i 
skuteczności leków przetermino-
wanych. Do utraty mocy działania 
nie dojdzie od razu po upływie 
daty ważności, niemniej jednak nie 
zalecamy zażywania takich prepa-
ratów. Dlatego niezależnie od tego, 
czy przeterminowany medyka-
ment zmienił swój wygląd, czy na-
dal trzyma się dobrze, bezwzględ-
nie należy go zutylizować.

Czy będzie dużym problemem, je-
śli zwykłe tabletki przeciwbólowe 
wyrzucę do kosza na śmieci?
– Tego nigdy nie należy robić, po-
nieważ lekarstwa wyrzucone do ku-
bła na śmieci mogą stamtąd trafi ć 
na wysypisko i stać się zagrożeniem 
dla środowiska naturalnego. Realną 
groźbą jest również to, że takie leki 
dostaną się w ręce dziecka. 

Czyli tak samo, jak przynieśliśmy 
lekarstwa z apteki do domu, 
niezużyte powinniśmy je tam od-
nieść?
– Przeterminowane lekarstwa moż-
na oddać bezpłatnie w którejkolwiek 
aptece. Każda ma obowiązek przyjąć 
je od klienta i przechowywać w za-

mkniętym plastikowym kontenerze. 
Wywóz niebezpiecznego odpadu – 
bo za taki produkty farmaceutyczne 
są uważane – przeprowadza certyfi -
kowana fi rma i w aptece musi zostać 
zarejestrowany. Przeterminowane 
lekarstwa razem z kontenerem koń-
czą w spalarni, gdzie zostają znisz-
czone w wysokich temperaturach 
z  dotrzymaniem ustalonych norm 
emisyjnych. Najlepiej jest, kiedy 
klient przyniesie stare lekarstwa w 
oryginalnym opakowaniu. Nato-
miast puste fl akoniki czy pudełka 
można spokojnie wyrzucić do kubła.

Przydatność do spożycia niektó-
rych preparatów jest naprawdę 
długa. Jak odpowiednio je prze-
chowywać, żeby nie skrócić czasu 
ich działania?
– Pierwsza zasada to ta, że lekarstwa 
należy przechowywać w oryginal-
nym opakowaniu, które chroni je 
przed światłem. Domową apteczkę 
należy natomiast trzymać w miej-
scu suchym i czystym, będącym 
poza zasięgiem dziecka. Niektóre 
środki należy przechowywać w niż-
szych temperaturach, inne z  kolei 
trzeba chronić przed chłodem i 
mrozem. Jeszcze inne można uży-
wać po otwarciu opakowania tylko 
przez określony czas. Nie ma więc 
jednej reguły. W dobrej aptece te in-
formacje otrzyma klient przy odbio-

rze leku, znajdzie je też w informacji 
dołączonej do opakowania. 

Czy uważa pani, że takie sprzą-
tanie apteczki raz w roku, przed 
Świętami Bożego Narodzenia, jest 
wystarczającym rozwiązaniem?

– Przynajmniej raz w roku należy 
sprawdzić daty ważności leków wy-
drukowane na opakowaniach oraz 
przekonać się, czy dany preparat 
nie zmienił koloru, konsystencji 
czy zapachu. Jeśli w apteczce trafi -
my np. na tabletki, które otrzyma-

liśmy na receptę, nie powinniśmy 
zostawiać je „na przyszłość”, ale 
razem z przeterminowanymi lekar-
stwami oddać je do apteki. Takich 
środków nigdy bowiem nie powin-
niśmy przyjmować sami bez zale-
cenia lekarza. (sch)

• Marti na Máčekowa przekonuje, że 
przeterminowane leki powinna przyjąć 
bezpłatnie każda apteka. 
Fot. mat. prasowe AGEL
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RETROSKOP 

Po przerwie wracamy do wa-
szej ulubionej wtorkowej 
rubryki, w której prezentu-
jemy w formie foto-zagad-

ki osobistości ze świata sportu, ale 
tego „retro”. Warunek, by zaistnieć 
w tej sekcji, jest tylko jeden: trzeba 
być już na sportowej emeryturze. 
Tak, jak bohater poprzedniego py-
tania – Jacek Bąk, były znakomity 
obrońca piłkarskiej reprezentacji 
Polski, uczestnik mistrzostw świata 
2002, 2006 oraz mistrzostw Europy 
2008. 

PYTANIE NR 122
W tym numerze opuścimy boiska 
piłkarskie, przenosząc się na skocz-
nię narciarską we Frensztacie pod 
Radhoszczem. Tam pierwsze kroki 

stawiał jeden z najlepszych czecho-
słowackich skoczków narciarskich, 
brązowy medalista igrzysk olimpij-
skich w Albertville 1992 w konkur-
sie drużynowym. Wcześniej, w 1987 
roku, sięgnął po złoty medal na mi-
strzostwach świata w Oberstdorfi e, 
wygrywając rywalizację na średnim 
obiekcie. To były zresztą piękne cza-
sy czechosłowackich skoków, do któ-
rych później nawiązał inny zawod-
nik spod Radhoszcza – Jakub Janda, 
startujący już w barwach Republiki 
Czeskiej. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli: bittmar@glos.
live. Raz na cztery odcinki do jed-
nego z czytelników trafi  voucher o 
wartości 500 koron do sieci skle-
pów Sportisimo.  (jb)

Fot. ARC

S P O R T David Beckham, były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii, stanął w obronie Harry’ego Kane’a,  
który w końcówce ćwierćfi nału mundialu z Francją (1:2) nie wykorzystał karnego

Zespół potrzebuje prawdziwego lidera, który w takim momencie 
weźmie odpowiedzialność i on to zrobił 

Dominator
Dawid Kubacki odniósł trzecie 
zwycięstwo w tym sezonie Pu-
charu Świata. Polski skoczek nie 
miał sobie równych w niedzielnych 
zawodach w Titi see-Neustadt, 
wygrywając rywalizację w impo-
nującym stylu. W czołowej „10” 
znalazło się jeszcze kolejnych 
dwóch Polaków – czwarty był Piotr 
Żyła, ósmy Kamil Stoch. Nie tylko 
dla lidera PŚ, Kubackiego, ale całej 
polskiej ekipy to dobry prognostyk 
przed zbliżającym się Turniejem 
Czterech Skoczni. 
– Fajnie się skakało, fajnie się czu-
łem. Była energia. Rano było jako 
tako, bo noc trochę nieprzespana, 
ale przyszedłem tu na skocznię z 
jasnym planem. Wszystko działało 
od pierwszego skoku, nie było co 
grzebać w tym, trzeba było robić 
swoje – powiedział Kubacki pol-
skim dziennikarzom w Titi see-Ne-
ustadt. – Oba skoki były na fajnym 
poziomie technicznym, do tego 
dzisiaj bardzo dobrze działała noga. 
Jak to było poparte siłą, to rzeczy-
wiście chciało lecieć. To jest rewe-
lacyjne, kiedy się ma takie skoki, 
to już po wyjściu z progu człowiek 
czuje, że to będzie leciało. Jest w 
tym dużo radości, a nie sama walka 
o to, żeby jak najwięcej metrów 
wyciągnąć – podkreślił dwukrotny 
medalista igrzysk olimpijskich. 
Do sukcesu swojego podopiecz-
nego odniósł się trener Polaków, 
Thomas Thurnbichler. – Kiedy są 
tak trudne warunki, jak dziś, naj-
bardziej nagradzani są skoczkowie 
z największą pewnością siebie 
– ocenił występ Kubackiego au-
striacki szkoleniowiec reprezentacji 
Polski w rozmowie z dziennikarzem 
stacji Eurosport.  
Kubacki w niedzielę nie pozostawił 
cienia złudzeń, kto jest obecnie 
dominatorem w Pucharze Świata. 
W decydującym, drugim skoku 
konkursowym, polski zawodnik 
osiągnął 143 m, deklasując rywali. 
Po tym zwycięstwie Kubacki z 
dorobkiem 470 pkt. umocnił swoją 
przewagę w klasyfi kacji generalnej 
PŚ. Drugi Słoweniec Anze Lanisek 
traci do Polaka 54 pkt., trzeci Au-
striak Stefan Kraft  93 pkt. W czo-
łowej „6“ tego sezonu mamy też 
Piotra Żyłę, który po konkursie w 
Titi see-Neustadt zajmuje w klasyfi -
kacji świetną piątą lokatę (272). 
 (jb)

Skaczemy!
Mamy świetną wiadomość dla wszystkich fanów skoków narciarskich. Światło dzienne ujrzała gra planszowa „Jump” 
autorstwa Marka Klusa, przygotowywana od prawie dwóch lat. O pomyśle byłego skoczka klubu narciarskiego z Nydka 
pisaliśmy już obszernie w listopadzie ubiegłego roku. – Od pomysłu do realizacji prowadziła długa droga, ale w końcu się 
udało. Czytelnikom „Głosu” chciałbym sprezentować trzy sztuki, jako wyraz podziękowania za wsparcie. Bez pozytywnych 
sygnałów z całego regionu, Polski i innych krajów nie byłbym w stanie zrealizować swoich marzeń – mówi Klus. 

Janusz Bitt mar

S
koki narciarskie to 
jedna z najbardziej 
efektownych zimo-
wych konkurencji. 
Generuje emocje, 
gromadzi tysiące wi-
dzów przed telewizo-

rami oraz pod skocznią, a za sprawą 
mocnej reprezentacji Polski napa-
wa też dumą. Nie każdy ma jednak 
smykałkę do sportów ekstremal-
nych, a do takich bez dwóch zdań 
można zaliczyć skoki. Alternatywna 
rzeczywistość w postaci gry stwo-
rzonej z myślą o wszystkich gene-
racjach fanów jest strzałem w dzie-
siątkę. Marek Klus przekonał się o 
tym w listopadzie i grudniu, kiedy 
świeżą planszówkę pokazał zawod-
nikom z polskiej kadry. Spodobała 
się wszystkim, włącznie z trenerem 
Thomasem Thurnbichlerem.

– Andrzej Stękała, członek pol-
skiej kadry, zdradził mi, że dopiero 
grając w tę planszówkę udało mu 
się skoczyć „życiówkę”, 238 metrów 
– mówi z uśmiechem Klus. Auto-
rowi gry sprzyjało szczęście. Traf 
chciał, że towarzysząc młodym ny-
deckim skoczkom w Wiśle na tam-
tejszym obiekcie trenowała akurat 
polska kadra „A”. – Trener Thurn-
bichler z zadowoleniem skwitował 
fakt, że gra posiada również nie-
mieckojęzyczny opis reguł, z kolei 
Kamil Stoch i Piotr Żyła docenili 
fakt, że to planszówka, która moż-
na zabrać wszędzie ze sobą. Jest 
idealna na długie wieczory w ho-
telu po zawodach, ale sprawdzi się 
też w domu z dziećmi. Reguły gry 
są bowiem proste, a czas spędzony 
ze skokami w wersji planszowej nie 
przekracza 15 minut – przybliża taj-
niki gry „Jump” (dokładny opis gry 
na www.mmboardgames.net) jej 
twórca z Czeskiego Cieszyna. 

W porównaniu z pierwotną wer-
sją, która nie doczekała się realiza-
cji z powodów fi nansowych, fi nało-
wy projekt można określić słowem 
„light”. – To trochę jak okrojony 
smartfon, w którym producenci 
zrezygnowali z najdroższych roz-
wiązań, ale sens i cel zostały zacho-
wane – twierdzi Klus, który z grą 
„Jump” wiąże duże nadzieje. Do 
tej pory zgłosili się nawet nabywcy 
z tak egzotycznych krajów narciar-
skich, jak Rumunia i Litwa, poza 
tym zainteresowanie okazali fani 
z Polski, Czech, Austrii, Słowenii, 
Słowacji czy Finlandii. Wszędzie 
tam skoki narciarskie cieszą się 
dużą popularnością. 

Na początku grudnia Klus za-
prezentował swoją planszówkę nie 
byle komu, bo Adamowi Małyszowi 

i to w samym centrum Czeskiego 
Cieszyna. Nowy prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego, były znako-
mity skoczek, promuje „Jump” na 
swoim Instagramie, wyrażając się 
pochlebnie o całym pomyśle i reali-
zacji. – Dla mnie takie wsparcie jest 
bezcenne. Adam Małysz pokazał po 
raz kolejny, że jest nie tylko wielkim 
sportowcem, ale też osobą skromną 
i życzliwą – Klus ocenia przychylną 

postawę czterokrotnego zdobywcy 
Kryształowej Kuli, czterokrotnego 
medalisty olimpijskiego, a także 
czterokrotnego mistrza świata. 

Dla czytelników „Głosu” przygoto-
waliśmy konkurs, w którym do zdo-
bycia będą trzy planszówki z dedyka-
cją autora. Proszę to traktować jako 
nasz prezent pod choinkę. W dzisiej-
szym numerze pierwsza odsłona za-
bawy.   

Do zdobycia gra planszowa „Jump”
PYTANIE NR 1

Bohaterem powyższego artykułu był m.in. Adam Małysz. Proszę wymienić 
medale, jakie zdobył „Orzeł z Wisły” podczas swoich startów w igrzyskach 

olimpijskich. 
Na odpowiedzi czekamy do najbliższej niedzieli pod adresem e-mailowym: 
info@glos.live. 

• Marek Klus z Adamem Małyszem na 
rynku w Czeskim Cieszynie. Fot. ARC

NA TAFLI 
MALOWANE
Zwycięstwa naszych drużyn – Trzyńca i Witkowic – a także dwie bramki 
polskiego napastnika Pawła Zygmunta w barwach Litwinowa: te akordy 28. 
kolejki Tipsport Ekstraligi zabrzmiały w naszych uszach najmocniej. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

PARDUBICE – 
TRZYNIEC 0:3
Tercje: 0:1, 0:0, 0:2. Bramki i 
asysty: 12. Hrňa (Haas), 58. M. 
Růžička, 59. M. Doudera.  Trzy-
niec: Mazanec – Čukste, J. Jeřábek, 
Havránek, Marinčin, M. Doudera, 
Zahradníček, Jaroměřský – Daňo, 
Marcinko, M. Růžička – Svačina, 
Voženílek, Kurovský – Chmielew-
ski, Roman, Hrehorčák – Łyszczar-
czyk, Haas, Hrňa.

Hokeiści Trzyńca po wygranej na 
tafl i Pardubic zgotowali przedświą-
teczny prezent nie tylko sobie, ale 
też… Witkowicom, które po zwy-
cięstwie z Pilznem (i równoczesnej 
przegranej lidera) wróciły z powro-
tem na pierwsze miejsce w tabeli. 
Inna dobra wiadomość z obozu mi-
strza RC dotyczy Erika Hrni, który 
wreszcie przełamał się w tym sezo-
nie, strzelając w 12. minucie ważną 
bramkę na 0:1.

– Przed meczem wydłużyłem 
swój kij o kolejne dwa centymetry i 
udało się – mówił z uśmiechem do-
świadczony napastnik, dla którego 
obecny sezon jest bardzo huśtaw-
kowy. Najpierw kontuzja, a potem 
długi powrót do formy przeplata-
ny grą w czwartej formacji Trzyń-
ca oraz występami w partnerskim 
pierwszoligowym Frydku-Mist-
ku. – Mam nadzieję, że w końcu 
odzyskałem strzelecką formę i w 

następnych spotkaniach znów w 
konkretny sposób pomogę druży-
nie – zaznaczył. 

Pardubice, które przed meczem 
zajmowały pierwsze miejsce w tabe-
li, w niedzielę musiały uznać wyż-
szość Stalowników. Podopieczni 
Zdeňka Motáka po piątkowej prze-
granej u siebie z Czeskimi Budziejo-
wicami nastawili się na agresywny, 
dynamiczny hokej. Goście szybko 
rozwiali wątpliwości, który zespół 
w niedzielę złapał lepszą formę. 
Dwie kolejne bramki trzyńczanie 
dołączyli w okresie pardubickiej gry 
z wycofanym bramkarzem. 

– To ważne zwycięstwo w kon-
tekście krótkiej przerwy w rozgryw-
kach. Przed nami kawał roboty, by 
rzetelnie poukładać grę i przygo-
tować się do najważniejszej części  
sezonu – stwierdził trener Moták. 
Rozgrywki Tipsport Ekstraligi wra-
cają – po przerwie zarezerwowanej 
dla reprezentacji RC – 20 grudnia. 
Dla kibiców w sam raz jako prezent 
pod choinkę. 

WITKOWICE – 
PILZNO 3:2 (k)
Tercje: 0:0, 0:1, 2:1 – 0:0 – 1:0. 
Bramki i asysty: 44. Krieger 
(Mueller, Fridrich), 48. Marosz 
(Lakatoš), dec. karny Mueller – 40. 
Schleiss (Kodýtek, Hrabík), 46. 
Pour (Kodýtek, Suchý). Witkowi-
ce: Klimeš – Koch, Raskob, J. Mi-
kuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, 
L. Kovář – Fridrich, Marosz, La-
katoš – Bukarts, Krieger, Mueller 
– M. Kalus, Dej, Bernovský – Led-
nický, L. Krenželok, Půček. 

Ostrawianie na własnym stadio-
nie nie lubią przegrywać. Filozofi a 
oparta na szacunku do kibiców 
opłaciła się również w meczu 28. 
kolejki, w którym podopieczni tre-
nera Miloša Holania pokonali Pil-
zno za dwa punkty – zwyciężając 
w karnych z  kija Petera Muellera. 
Amerykański gwiazdor nowego 
lidera tabeli wycelował krążek po-
między parkanami Pavláta. 

Gospodarze w całym meczu mie-
li więcej z gry. Przy stanie 2:2 – w 
końcówce regulaminowego czasu, 
a także w dogrywce – zmarnowali 
kilka czystych okazji. Pilzno nasta-
wiło się w Ostravar Arenie na de-
fensywę, jak gdyby przeczuwając, 
że niedzielne, wyrównane spotka-
nie może dobrnąć do serii rzutów 
karnych. I po raz kolejny okaza-
ło się, że karne w hokeju to nie to 
samo, co w piłce nożnej. Z korzy-
ścią dla bramkarzy. 

– Szkoda nerwówki połączonej 
z niepewnością w loteryjnych kar-
nych. Ten pojedynek można było 
wygrać w regulaminowym czasie. 
W końcówce meczu Bukarts i Mu-
eller spudłowali w czystych pozy-
cjach – skomentował spotkanie 
trener Holaň. 

W innych meczach 28. kolejki: 
K. Wary – Hradec Kr. 1:4, Litwinów 
– Sparta Praga 5:2, Liberec – Klad-
no 7:3, Ołomuniec – Ml. Bolesław 
2:0, Cz. Budziejowice – Brno 3:1. 
Lokaty: 1. Witkowice 58, 2. Pardu-
bice 57, 3. Ołomuniec 49, 4. Trzy-
niec 45 pkt. W następnej kolejce: 
Trzyniec – K. Wary (20. 12., godz. 
17.20), Hradec Kr. – Witkowice (20. 
12., godz. 18.00).  

• Pod bramką Witkowic Filip Suchý (z lewej) i Mario Grman. Fot. PETR KOTALA/hc-vitkovice

Finał coraz bliżej

Piłkarskie mistrzostwa 
świata w Katarze powoli 
wchodzą na ostatnią pro-
stą. W weekend pozna-

liśmy czterech półfi nalistów, zaś 
dziś wieczorem poznamy pierw-
szego fi nalistę mundialu 2022. We 
wtorek o godz. 20.00 w pierwszym 
półfi nale zmierzą się reprezentacje 
Chorwacji i Argentyny, w środę o 

20.00 o awans do wielkiego fi nału 
powalczą ekipy Francji i Maroka. 

Sensację w ćwierćfi nale sprawili 
piłkarze Maroka, którzy po pięknej 
walce wyeliminowali Portugalię 
(1:0). Historyczny sukces marokań-
skiej piłki fetuje cała Afryka, która 
wreszcie doczekała się swojego re-
prezentanta w półfi nale mundialu. 

  (jb)

STANISŁAW KLUZ
Orły Zaolzia
Po odpadnięciu reprezentacji Polski kibicuję teraz 
Chorwacji. I myślę, że stać ją na pokonanie Argentyny. 
Co do drugiego meczu, to uważam, że Francja znaj-
dzie receptę na dobrą defensywę Maroka i awansuje 
do fi nału. 

GŁOS EKSPERTA

Banik 
w 1/8 Pucharu EHF

Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina świętują awans do 
1/8 fi nału Pucharu EHF. 
Podopieczni Michala Brů-

ny w rewanżu 3. rundy pokonali na 
wyjeździe RK Gračanica 33:27 i po 
zwycięstwie u siebie 22:18 awanso-
wali do grona 16 najlepszych zespo-
łów rozgrywek. Losowanie par 1/8 
Pucharu EHF zaplanowano na dziś 
o godz. 11.00.

Mistrz RC nie pozostawił nic 
przypadkowi. Banik do Bośni i Her-
cegowiny wyruszył już w czwartek 
wieczorem autokarem, a przy oka-
zji po drodze wymyślił zwycięską 
taktykę. Kluczem do wygranej na 
parkiecie bałkańskiego rywala była 
świetna defensywa zbudowana na 

mocnych fundamentach. Rewela-
cyjnie bronił Martin Galia, które-
go skuteczność wynosiła w sobotę 
42,42 proc. 

Grający ambitny szczypiorniak 
gospodarze w drugiej połowie 
zdramatyzowali spotkanie tylko 
nieznacznie. Banik kontrolował 
przebieg wydarzeń, licząc na szyb-
kie wypady po błędach technicz-
nych przeciwnika. Wygraną okla-
skiwała spora grupa karwińskich 
kibiców. W najbliższy czwartek 
powrót do ekstraligowych obo-
wiązków: Banik Karwina zagra 
na wyjeździe z  Jičínem (19.00). U 
siebie karwiniacy zaprezentują się 
dopiero 4 lutego 2023 w starciu z 
Lowosicami.  (jb)

3. RUNDA PUCHARU EHF

RK GRAČANICA – HCB KARWINA 27:33
Do przerwy: 10:16. Karwina: Galia, Míra – Skalický 6, Růža 5, Harabiš 5, Solák 
5, Nantl 4, Ptáčník, J. Patzel 2, Fulnek 1, Franc 1, Plaček, Široký.

• Wygraną oklaskiwała spora grupa karwińskich kibiców. Fot. hcb-karvina
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: Be-
tlejem polskie (13, godz. 10.00, 19.00; 
14, godz. 10.00);
 ORŁOWA: Betlejem polskie (14, 
godz. 19.00); 
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: Wiel-
ka bajka policyjna (13, godz. 10.00);
 Pojďme spolu do Be-
tléma (14, godz. 10.00); 

SCENA CZESKA – KARWINA: Vá-
noční koleda (14, godz. 8.30, 10.45). 

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Princ 
Mamánek (13, godz. 15.00); Vánoční 
příběh (13, godz. 17.30); Dzika noc 
(13, godz. 20.00); Můj otec, kníže 
(14, godz. 17.00); Avatar (14, godz. 
19.00; 15, godz. 16.00); Koń (15, godz. 
20.00); CZ. CIESZYN – Central: DC 

Liga: Super-Pets (14, godz. 16.30); 
Štastný nový rok (15, godz. 10.00); 
Princ Mamánek (15, godz. 16.30); 
Avatar (15, godz. 18.30); KARWI-
NA – Centrum: Vánoční příběh (13, 
godz. 17.30); A pak přišla láska (13, 
godz. 20.00); Princ Mamánek (14, 
godz. 17.30); Avatar (14, godz. 20.00; 
15, godz. 15.00, 19.00); Střídavka (15, 
godz. 15.00); The Fabelmans (15, 
godz. 18.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Szczęście Mikołajka (13, 14, 
godz. 17.00); Tańcząc w ciemno-

ściach (13, godz. 18.00); Střídavka 
(13, 14, godz. 19.30); Ameryka (14, 
godz. 18.00); Avatar (15, godz. 15.00, 
19.00); Patrz jak kręcą (15, godz. 
18.00); CIESZYN – Piast: Uwolnić 
Poly (12-14, godz. 15.45); Święta ina-
czej (12, 13, godz. 17.45); Menu (12, 13, 
godz. 20.00; 14, godz. 17.45).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
tradycyjną wigilijkę 14. 12. o godz. 
14.00 do Domu PZKO (uwaga zmia-
na godziny!).
CIERLICKO – Kluby Kobiet i Se-
niora w Cierlicku-Centrum, Ko-
ścielcu, Stanisłowicach i Grodzisz-
czu zapraszają swych członków 
na spotkanie klubowe w czwar-
tek  15.  12. o godz. 15.00 do Domu 
Polskiego na Kościelcu.
CZ. CIESZYN – Grudniowe spotka-
nie MUR-u odbędzie się w środę 

14. 12. o godz. 17.00 w salce Centrum 
Polskiego przy ul. Strzelniczej. Wy-
kład na temat „Kolędy. Pastorałki. 
Kantyczki – pieśni bożonarodze-
niowe w spuściźnie Adama Sikory” 
wygłosi doc. Jana Raclavská, a kan-
tyczki zagra kapela „Nowina”.
 MK PZKO w Cz. Cieszynie-Cen-
trum i MK PZKO w Cz. Cieszynie-
-Osiedlu zapraszają do wspólnego 
kolędowania na rynek w Czeskim 
Cieszynie 16. 12. o godz. 16.00. 
Wystąpią również Kameralny 
Zespół Śpiewaczy TA Grupa oraz 
goście.
JABŁONKÓW – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza sympatyków i 
przyjaciół z bliska i daleka na wy-
stawę pt. „Magia Świąt Bożego Na-
rodzenia” w dniach w sobotę 17. 
12. oraz w niedzielę 18. 12. w godz. 
8.00-18.00. Wernisaż w sobotę 17. 
12. o godz. 10.00. Pokaz praktycz-
ny niektórych technik, smaczna 
kuchnia, kołacze domowe, wypieki 
świąteczne i ciekawa loteria. Świą-
tecznej ekspozycji towarzyszy Kier-
masz Polskiej Książki.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza na spotkanie z prof. K.D. Ka-
dłubcem i promocję książki „Tak 
sie u nas opowiado” 16. 12. o godz. 
17.00 w bibliotece na Rynku Masa-
ryka w Karwinie-Frysztacie. Prosi-
my o rezerwację miejsc 596 312 477, 
polske@rkka.cz.
KOEXISTENCIA – Organizacja 
pożytku publicznego Koexisten-
cia opp. zaprasza 13. 12. o godz. 
15.30 na prelekcję Tadeusza Siwka 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS
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PROGRAM TV

WTOREK 13 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.10 Chłopaki w akcji 10.35 Losy 
gwiazd 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Miłość na 
zabój (film) 14.00 Po Czechach 14.10 
Wszystko, co lubię 14.40 Hercule Po-
irot (s.) 15.35 Gdzie mieszkały księż-
niczki 15.55 O krok od nieba (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Jak nie 
zniszczyć sobie życia (s.) 21.35 Lato z 
kowbojem (film) 23.10 Komisarz Mo-
ulin (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Air Force One 10.20 Z ku-
charzem dookoła świata 11.15 Babel 
11.45 Nie poddawaj się plus 12.10 Nie 
poddawaj się 12.40 Prawda o ataku 
na Pearl Harbor 13.25 Tajemnice II 
wojny światowej 14.20 Jak nie stracić 
domu 15.15 Sto cudów świata 16.10 
Pół żartem, pół serio (film) 18.10 
Piękno Yellowstone 14.40 Lotnicze 
katastrofy 19.00 Na hulajnodze 19.15 
Magazyn chrześcijański 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Żandarm się żeni (film) 21.35 Avanti! 
(film) 0.00 Historia Santy. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Ubez-
pieczalnia Szczęście (s.) 13.40 CSI: 
Policja kryminalna Miami (s.) 15.35 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Misja nowy dom 23.10 
Weekend 0.00 CSI: Policja kryminal-
na Miami (s.). 
PRIMA
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Lato z  gentle-
manem (film) 10.35 Strażnik Teksasu 
(s.) 11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Ko-
misarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przypadków 
Honzy Dědka 23.50 Tak jest, szefie! 
1.00 Policja w akcji. 

ŚRODA 14 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.05 Kamera na szlaku 10.35 Obiek-
tyw 11.05 Jak się żyje w zapomnia-
nych miejscach 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ro-
meo i Julia na końcu listopada (film) 
13.55 Śmierć King Konga 15.05 Dyle-
maty kucharza Svatopluka (s.) 16.05 
O krok od nieba (s.) 16.55 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Jak 
nie zniszczyć sobie życia (s.) 21.35 
Ten, kto cię kochał (film) 23.05 Nie-
zniszczalny Vladimír Menšík 0.05 
Gdzie mieszkały księżniczki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Magiczne 
otchłanie 9.00 Kraje Północy z lotu 
ptaka 9.50 Świat zwierząt 10.45 Mars 
wzywa 11.35 Amerykańska Arkty-
ka 12.30 Modelka i Buszmeni 13.25 

Tajemnice największego lotniska na 
świecie 14.15 Przygody nauki i tech-
niki 14.45 Królestwo pustkowi 15.10 
Zielona pustynia 16.15 Klucz 16.45 
Żandarm z Saint Tropez (film) 18.20 
Niwesamowite świnie 19.15 Babel 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Żandarm na emeryturze 
(film) 21.45 Mocne chłopaki (film) 
23.15 Orient Express 0.15 Awantur-
nik. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.25 Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 
13.35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.55 Tajemniczy szef 23.25 
CSI: Kryminane zagadki Las Vegas 
(s.) 0.25 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.35 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Dobre wiado-
mości (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
23.50 Tak jest, szefie! 

CZWARTEK 15 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.50 Z zapachem tradycji 10.30 
Śladami gwiazd 11.00 Wszystko, co 
lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Lato z kow-
bojem (film) 14.00 Gwiazdka 14.15 
Pieczenie na niedzielę 14.55 Do końca 
życia (film) 15.55 O krok od nieba (s.) 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Jak 
nie zniszczyć sobie życia (s.) 21.35 U 
mě dobrý (film) 23.20 Pr. rozrywko-
wy 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Ta chwi-
la 8.55 Rok na pustkowiach 9.50 
Piękno Yellowstone 10.50 Zielona 
pustynia 11.50 Tajemnice II wojny 
światowej 12.45 Delta Odry 13.35 
Cudowna planeta 14.30 Na grzyby 
15.00 Malezja 15.30 Europa dziś 
16.00 Historia Santy 16.55 Żandarm 
się żeni (film) 18.20 Historia cze-
skiej żywności 18.45 Zielnik 19.10 
Auto Moto Świat 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Żan-
darm i kosmici (film) 21.35 As bierze 
wszystko (film) 23.40 Queer 0.05 
Świat zwierząt. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Ulica 
(s.) 9.35 Misja nowy dom 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Nie martw 
się o mnie (s.) 21.35 Comeback (s.) 
22.45 Gwiezdne życie 23.20 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 1.20 Nie 
martw się o mnie (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Dobre wiado-
mości (s.) 10.35 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komi-
sarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito 22.45 
Do tablicy! 23.25 Incognito 0.25 Tak 
jest, szefie! 

POLECAMY

• Air Force One
Wtorek 13 grudnia, 
godz. 9.25  
TVC 2

• Lato z kowbojem
Czwartek 15 grudnia, 
godz. 12.30  
TVC 1

• Miłość na zabój
Wtorek 13 grudnia, 
godz. 12.30  
TVC 1

• Amerykańska Arktyka
Środa 14 grudnia, 
godz. 11.35  
TVC 2

Serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom, sąsiadom i znajo-
mym za liczny udział w pogrzebie, słowa otuchy oraz wieńce i kwiaty

śp. KATARZYNY SIWEJ
Szczególnie dziękuję MUDr. T. Hennerowi za opiekę. Dziękuję byłym 
i obecnym nauczycielom, dyrektorowi B. Kiszy i jego Żonie Halinie oraz 
wychowankom Polskiego Gimnazjum. Dziękuję za piękną oprawę mu-
zyczną.
Dziękuję za dostojne pożegnanie, szczególnie podziękowania prof. Da-
nielowi Kadłubcowi.

Córka Irena.
 GŁ-748

Dzisiaj, 13 grudnia 2022, obchodzi swój piękny jubile-
usz życiowy nasza Kochana Ciocia 

HELENA MIKSZAN 
z Karwiny-Solcy, obecnie zamieszkała w Hawierzowie
Z tej okazji wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia do 
dalszych lat, błogosławieństwa Bożego oraz zadowole-
nia życzą Wiesław i Stanisław z rodzinami.
 RK-095

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

GŁ-668

nt. wyników spisu ludności w po-
wiązaniu z prawami mniejszości 
narodowych, która odbędzie się w 
Czeskim Cieszynie, przy ul. Strzel-
niczej 209/28 w siedzibie Centrum 
Polskiego Kongresu Polaków w RC 
(sala na parterze budynku ZG).
PTTS „BŚ” – Zaprasza 14. 12. na 
ostatnią w tym roku wędrówkę po 
Cieszynie. Spotykamy się o godz. 
9.00 na ul. Strzelniczej przed mo-
stem Wolności. Stąd przewodnik, 
Stasiek Pawlik (+48 606 133 123), 
poprowadzi nas śladami cieszyń-
skiego rzemiosła. Co zwiedzimy i 
zobaczymy? To niespodzianka Sta-
sia.
 zaprasza 17. 12. na ostatnią przed-
świąteczną wycieczkę w góry, którą 
poprowadzi Marian Sodzawiczny 
(tel. 736 149 297). Trasa o długości 
14 km prowadzi z Pržna (dworzec 
kolejowy, godz. 8.10) przez Čupek 
do Metylovic, dalej szlakiem żół-
tym i zielonym do schroniska On-
dřejník, a następnie ścieżką dydak-
tyczną Jezevčí Stezka na dworzec 
do Czeladnej. Z dworca kolejowego 
we Frydku wyjeżdżamy do Pržna 
pociągiem o godz. 8.02. Powrót z 
Czeladnej pociągiem o godz. 14.36 
lub 15.36.

KONCERTY

NAWSIE – Chór żeński „Melodia” i 
MK PZKO w Nawsiu zapraszają na 
Koncert świąteczny 18. 12. o godz. 
16.00 do kościoła ewangelickiego. 
Wystąpią:  Rybnicki Chór Kame-
ralny „Autograph”, chór dziecię-
cy „Melodyjka”,  kapela ludowa 
„Bukóń”.
TRZYNIEC – Parafia Luterańskiego 
Kościoła Ewangelickiego A.W. za-
prasza na tradycyjny Wieczór kolęd 
w niedzielę 18. 12. o godz. 16.00 do 
kościoła ewangelickiego. Wyko-
nawcy: „Lutheran Chorus” z Trzyń-
ca z orkiestrą kameralną – dyrygent 
Halina Veit Podola. Duet: Karolina 
Konderla i Zbigniew Bocek.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
16. 12. wystawa pt. „Towarzystwo 
Nauczycieli Polskich w Repu-
blice Czeskiej. Historia i współ-
czesność”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, gale-
ria w holu na parterze: wystawa 
pt. „Historia szkolnictwa polskie-
go w Karwinie-Raju”.  Czynna w 
godzinach otwarcia budynku. 
KARWINA-FRYSZTAT, Oddział 
Literatury Polskiej Bibliote-
ki Regionalnej w Karwinie, 
Rynek Masaryka 9/7: do 31. 12. 
zaprasza do obejrzenia wystawy 
rysunków laureatów kategorii I 
konkursu czytelniczego na pod-
stawie książki P. Płatkowskiej „O 
pszczole, która myślała, że to źle 
być pszczołą”.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 31. 1. 
2023 wystawa pt. „Fenomen Go-
rolskigo Święta”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
 GALERIA PLENEROWA 
„WERK”: do 31. 1. 2023 wysta-
wa pt. „Werk, jak ho z ulice neu-
vidíte”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Miej-
ska Galeria Sztuki Współcze-
snej, Rynek 12, Cieszyn: do 
31.  12. wystawa pt. „Kwiaty białe 
jak kości”. Czynna w po-pt w godz. 
8.00-18.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 10.00-17.00. 

Zaproszenie na 56. Bal Śląski
Po dwóch latach pandemicznej 
przerwy do kalendarza tradycyj-
nych PZKO-owskich imprez po-
wraca Reprezentacyjny Bal Ślą-
ski, będący sztandarową imprezą 
mistrzowickich PZKO-wców. Od-
będzie się on w piątek 27 stycznia 
2023 roku we wszystkich lokalach 
czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. 

Organizatorzy zapewniają, że 
każdy znajdzie na balu coś dla 
siebie. W pierwszej kolejności 
będzie to bogaty program kul-
turalny. W głównej sali do tańca 
przygrywać będzie znakomita or-
kiestra „Rivieras”, dla młodzieży i 
nie tylko dyskotekę w Jazz Klubie 
poprowadzi DJ Tomek. Salonik 
muzyczny będzie zaś należał do 
miłośników folkloru, którym do 
śpiewu i tańca zagra kapela-nie-
spodzianka pod nazwą „Bezwi-
na”. Bal rozpocznie ZR „Błędowi-
ce” tańcami śląskimi i wspólnym 
polonezem. Główną gwiazdą pro-
gramu będzie natomiast „Poddu-
kelský Umelecký Ľudový Súbor” 

(PUĽS) z  Preszowa, którego za-
rażający temperament znany 
jest z  wielu koncertów nie tylko 
na naszym terenie. Imprezę po-
prowadzi premierowo Wojtek 
Kadłubiec. Będzie oczywiście 
wartościowa loteria, wspólne 
śpiewanie, nauka naszych tań-
ców ludowych i wiele innych 
atrakcji, nadających śląskiej za-
bawie balowej posmaku wyjątko-
wości. Do dyspozycji gości będzie 
bogaty bufet w formie rautu i kil-
ka barów. Partnerem medialnym 
jest tradycyjnie „Głos”. Miejsców-
ki można kupować wyłącznie 
drogą elektroniczną na stronie 
internetowej www.balslaski.cz. 

Cieszymy się na spotkanie z 
państwem. Zrobimy wszystko, że-
byście nie żałowali czasu ani wy-
datków poświęconych naszej im-
prezie. Zapraszamy serdecznie!

 Organizatorzy

•••

Spotkanie po latach
Niezwykła impreza odbyła 
się w listopadowy piątek na 
„Strzelnicy“ w Czeskim Cie-
szynie. Spotkanie klasowe 
zorganizowały absolwent-
ki średniej szkoły ekono-
micznej, które maturę zdały 
przed 52 laty. Piątkowe po-
południe upłynęło nie tylko 
pod znakiem miłych wspo-
mnień z ławy szkolnej, ale 
koleżanki podzieliły się też 
tym, co dzieje się w ich ży-
ciu obecnie. Na pierwszym 
planie były wnuki i wnuczki, 
bo te zajmują w życiu babć 
czołowe miejsce. Nie za-
brakło również wspomnień 
wszystkich szkolnych im-
prez i wycieczek oraz oczy-
wiście wspaniałej wycho-
wawczyni, Kazimiery Bajer. 
Była ona nie tylko świetnym 
pedagogiem, niezmordowanym or-
ganizatorem wycieczek szkolnych, 
ale przede wszystkim wspaniałym 
człowiekiem. Dużo nas nauczyła o 

życiu, jej rady pamiętamy do dziś. 
Kwiaty złożone na jej grobie w Su-
chej Górnej były skromnym po-
dziękowaniem. 

Impreza była bardzo udana i na 
pewno nie ostatnia.

Emila Sikora (Rucka)
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

P O S T  S C R I P T U M 

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 23 grudnia 2022 r. Nagrodę z 29 
listopada otrzymuje Maria Cachel z Karwiny-Raju. Auto-
rem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 29 listopada: 
TURYSTA 
Rozwiązanie minikwadratu I z 29 listopada: 
1. BLAT 2. LASKA 3. AKJAB 4. TABU 
Rozwiązanie minikwadratu II z 29 listopada: 
1. LUPA 2. UPUST 3. PSOTA 4. ATAK
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 29 listopada: MIELNO 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
Miłość od pierwszego wejrzenia
„Czasem, ot tak, mimochodem
Coś czegoś staje się...”

1. egzotyczna jaszczurka z charakterystycznym koł-
nierzem wokół szyi

2. odfrunięcie ptaków do ciepłych kra-
jów

3. człowiek opanowujący jakiś za-
wód, przyswajający pewną na-
ukę, sztukę

4. fi gurówki, panczeny lub ho-
kejówki

5. biografi a świętego
6. lata z podwieszoną gon-

dolą
7. niesprawiający kłopo-

tów, niesprawiający 
trudności lub proble-
mów

8. arcyłotr, łajza, łobuz
9. atom o ujemnym ładun-

ku elektrycznym
10. boży, wskazujący lub ser-

deczny
11. miejsce, w którym coś jest 

zagięte lub plisa na sukience
12. daktylowa albo kokosowa
13. berbeć, brzdąc, smyk
14. kraj królowej Kleopatry

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ADEPT, AGAMA, GNIDA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. amerykański 
drapieżnik więk-
szy od kota lub 
producent obuwia 
sportowego

2. ból odczuwany 
jako gniecenie 
lub cecha rządów 
tyrana

3. jedna z jednostek 
administracyj-
nych na Malcie

4. marka japońskich 
magnetowidów

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: MSIDA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. mieć... do czegoś, 
czyli przejawiać 
talent

2. imię małżonki 
Michaiła Gorba-
czowa

3. miasto portowe 
we Szwecji 

4. zmiennocieplne 
kręgowce lądowe

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: YSTAD

1 2 3 4
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1 2 3 4
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4

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, na prawach powiatu, położonego w województwie mało-
polskim. Leży przy ujściu Białej do Dunajca. Miasto lokowane przez Spycimira herbu Leliwa, na pod-
stawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku…

1.-4. dawny dowódca wojsk i osiedli 
kozackich

3.-6. czeski odpowiednik grosza, czyli 
1/100 korony czeskiej

5.-8. autor powieści „Kolumbowie. 
Rocznik 20”

7.-10. miasto w województwie śląskim, 
w powiecie gliwickim

9.-12. kolor pośredni między białym 
a czerwonym

11.-2. część meczu w niektórych grach 
sportowych, np. w koszykówce 
amerykańskiej

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
KNURÓW


