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Sto lat dla Fundacji 
»Pomoc Polakom na Wschodzie«
WYDARZENIE: W Belwederze w Warszawie 30. urodziny świętowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
– Zabrano nam Grodno, Wilno, Pińsk, Lwów i Tarnopol i to jest obowiązek, wewnętrzna siła dająca przekonanie, 
że o rodakach i całym dziedzictwie kulturowym pozostawionym na Wschodzie nie można po prostu zapomnieć 
– mówił w fi lmie wyświetlonym podczas uroczystości Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji. W środę w pałacu nie 
zabrakło także zaolziańskich akcentów.

Tomasz Wolff 

P
atronat nad uro-
czystością objął 
prezydent RP An-
drzej Duda, który 
z małżonką Agatą 
Kornhauser-Dudą 
pojawił się na jubi-

leuszu. Jak można było usłyszeć w 
środę, udzielenie gościny w pałacu 
prezydenckim tylko podniosło ran-
gę wydarzenia. Jan Dziedziczak, 
pełnomocnik rządu ds. Polonii i 
Polaków za Granicą i jednocześnie 
przewodniczący Rady Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
mówił, że 30 lat, jeśli spojrzeć na 
Belweder, to niewiele. Belweder 
jako siedziba głowy państwa, miej-
sce śmierci Józefa Piłsudskiego, 
nieodłącznie związany z powsta-
niem listopadowym.

– Te 30 lat w naszej najnowszej hi-
storii jednak to bardzo długi okres. 
Cofnijmy się do roku 1992, kiedy po-
wstawała Fundacja. Pół roku wcze-
śniej został zlikwidowany związek 
sowiecki, a na terenie Polski stacjo-
nowała Armia Czerwona. W takich 
okolicznościach, w kilka miesięcy 
po pierwszych w pełni wolnych wy-
borach parlamentarnych, wyłonił 
się rząd Jana Olszewskiego. Obok 

wielu ważnych decyzji, choćby 
zbliżenia z zachodnią Europą czy 
NATO, których owoce odczuwamy 
do dziś, zrodziła się troska o Pola-
ków na Wschodzie – mówił Dziedzi-
czak. I jednocześnie poinformował, 
że decyzją Rady Fundacja będzie 
nosiła imię polskiego premiera w 
latach 1991-1992.

Jak sama nazwa wskazuje, kiero-
wana przez Mikołaja Falkowskie-
go organizacja skupia się przede 
wszystkim na Wschodzie. W fi lmie 
jej poświęconym można było usły-
szeć między innymi takie głosy 
z łotewskiego Dyneburga: „Tutaj 
każdy wie, co to jest Fundacja »Po-
moc Polakom na Wschodzie«” albo 

„Polacy nigdy nie mieli łatwo, ale 
wciąż czują się Polakami”. Jednym 
z głównych zadań jest wspieranie 
polskiej oświaty na Wschodzie i 
popularyzowanie języka polskie-
go. Rozliczne projekty realizowane 
są zarówno ze szkołami, jak i pol-
skimi organizacjami na miejscu. 
Fundacja jednak coraz śmielej 

wkracza na nieznane wcześniej 
przestrzenie. Jednym z ważnych 
partnerów są żyjący na Zaolziu 
Polacy. To nie tylko „Bon pierw-
szaka” realizowany przez Macierz 
Szkolną w RC, ale przede wszyst-
kim duże projekty Kongresu Pola-
ków i Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego, związane także z 
wydawaniem prasy. Stąd obecność 
w Belwederze prezesów: Heleny 
Legowicz oraz Mariusza Wałacha. 
Prezes PZKO wyjechała zresztą 
ze stolicy ze statuetką Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
przyznaną w kategorii Aktywni we 
Wzmacnianiu Polskości w Swoich 
Małych Ojczyznach. 

Mówiąc o Polakach rozsianych 
po całym świecie prezydent An-
drzej Duda podkreślił, że wielu 
z nich dmucha w przysłowiowe 
iskierki, które jeszcze gdzieś się 
tlą, żeby rozpalić ogień polskości. 
– Przez te 30 lat, jak działa Funda-
cja, udało się to znakomicie – tych 
ognisk polskości jest bardzo dużo – 
mówiła głowa państwa.

O oprawę muzyczną zatroszczyła 
się orkiestra „Młodzi – Polscy” pod 
batutą Huberta Kowalskiego, która 
powstała pod auspicjami Fundacji, 
a złożona jest między innymi z mu-
zyków ze Wschodu. 

Symboliczne podziękowanie
Po części ofi cjalnej Tomasz Wolff , redaktor naczelny „Głosu”, wręczył 
Mikołajowi Falkowskiemu, prezesowi Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, ekslibris. Został wykonany przez znanego artystę 
Zbigniewa Kubeczkę na zlecenie redakcji. W tak symboliczny sposób 
chcieliśmy podziękować za dotychczasową współpracę z Fundacją 
oraz wyrazić nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach.

• Helena Legowicz (druga z prawej) w towarzystwie uhonorowanych statuetką Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 
kategorii Aktywni we Wzmacnianiu Polskości w Swoich Małych Ojczyznach, pary prezydenckiej – Agaty Kornhauser-Dudy 
i Andrzeja Dudy oraz Mikołaja Falkowskiego, prezesa Fundacji. Fot. TOMASZ WOLFF
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DZIŚ...

16
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Alina, Euzebiusz, 
Zdziesława
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 15 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pojednania
Przysłowie: 
„Jak w zimie piecze, 
to w lecie ciecze”

JUTRO...

17
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Łazarz, Olimpia 
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 14 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Przekleństw
Przysłowie: 
„Grudzień zimny, śniegiem 
przykryty, daje rok 
w zboże obfi ty”

POJUTRZE...

18
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Bogusław, Gracjan
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.25
Do końca roku: 13 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Migrantów
Przysłowie:
„W grudniu rzeki kryją 
lody, a lud cieszy się na 
Gody”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DĄBROWA
Aleja prowadząca od 
rynku do szkoły pod-
stawowej bierze udział 
w tegorocznej edycji 
konkursu „Aleja Roku”, 
organizowanej przez 
stowarzyszenie „Arnika”. 
Władze gminy apelują do 
mieszkańców, aby zagło-
sowali na „swoją” aleję. 
Głosowanie odbywa się 
na stronie internetowej 
alejroku.cz i trwa do 11 
stycznia przyszłego roku. 
W ramach województwa 
morawsko-śląskiego 
nominowana jest także 
m.in. aleja klonowa w 
pobliżu „krzywego” ko-
ścioła w Karwinie oraz 
aleja górnolutyńska w 
Orłowej. 
 (dc)

JABŁONKÓW
Również w tym roku od-
będzie się organizowana 
przez Caritas „Wigilia dla 
osób samotnych”. Ludzie 
samotni, którzy nie chcą 
w pojedynkę spędzać 
wyjątkowego wieczoru, 
mogą się zgłaszać (lub 
ktoś inny może ich zgło-
sić) do 22 bm. w siedzibie 

Ca-
ritasu 
lub na ple-
banii. Wspólna 
kolacja wigilijna od-
będzie się w Centrum 
Pomocy św. Rafała i 
rozpocznie się o godz. 
16.00. Organizatorzy 
są w stanie zapewnić 
transport na „Wigilię” i 
z powrotem. 
 (dc)

OSTRAWA
Zarząd Województwa 
Morawsko-Śląskiego 
wybrał placówki służby 
zdrowia, które będą aż 
do końca 2025 roku 
zapewniały pogotowie 
lekarskie. Są nimi Szpital 
Miejski na Fifejdach (po-
gotowie dla dorosłych), 
Szpital Uniwersytecki 
w Porębie (pogotowie 
pediatryczne) oraz pla-
cówka stomatologiczna 
AJNA dental clinic, poło-
żona w centrum miasta. 
Województwo wyda na 
pogotowie 12 mln koron 
rocznie. 
 (dc) 

TRZYNIEC
Dużym zainteresowaniem 
przyszłych mam, ale też 
ojców, cieszył się dzień 
otwarty na oddziale po-
łożniczym i noworodko-
wym szpitala na Sośnie. 
Odbył się w ub. tygodniu. 
Ciężarne kobiety spotkały 
się z lekarzami – położ-
nikiem i pediatrą – oraz 
fi zjoterapeutą. Zapoznały 
się z pomocami, które 
ułatwiają karmienie pier-
sią oraz kosmetykami 
dla niemowląt i kobiet w 
ciąży. Odwiedzający mogli 
zwiedzić sale porodowe. 
Szpital organizuje regular-
nie kursy rodzenia. Naj-
bliższy rozpocznie się 10 
stycznia przyszłego rok. 
 (dc)

Ks. Marti n David, 
biskup diecezji ostrawsko-opawskiej, 
w poselstwie do chorych 

CYTAT NA DZIŚ

•••

Właśnie Adwent może nam 

przypomnieć, jak ważna jest 

nadzieja 

Muzeum Těšínska 
w Czeskim Cieszynie 
wydało nowe, zmienione 
i uzupełnione wydanie 
książki prof. Mečislava 
Boráka „Svědectví ze 
Životi c. Těšínsko za 
druhé světové války 
a okolnosti  životi cké 
tragedie” („Świadectwo 
o Żywocicach. Śląsk 
Cieszyński w okresie 
drugiej wojny światowej 
i okoliczności tragedii 
żywocickiej”. Do druku 
przygotował je historyk 
Radim Jež.

Danuta Chlup

D
yrektor Muzeum 
Těšínska Zbyšek 
Ondřeka pisze w 
przedmowie, że 
instytucja ta zde-
cydowała się na 
wznowienie książ-

ki z 1999 roku m.in. ze względu na za-
interesowanie tematem, które wzrosło 
po ukazaniu się beletrystyki opisującej 
wydarzenia oraz losy ofi ar i ich rodzin. 
Podsycają je także czeskie media, pu-
blikujące artykuły i emitujące progra-
my telewizyjne na ten temat.

„Muzeum Těšínska zdecydowało się 
na drugie, uzupełnione wydanie wy-

»Świadectwo o Żywocicach« na nowo wydane

żej wymienionej publikacji, której 
wartość dokumentalna i historycz-
na jest także dziś nie do przecenie-
nia.  Również w obecnych czasach 
stanowi ona nadal źródło mery-
torycznych informacji, opracowa-
nych na podstawie analizy mate-
riałów źródłowych i wypowiedzi 
świadków” – pisze Ondřeka (tłum. 

red.). Przypomina, że prof. Borák 
był jednym z autorów wystawy 
stałej w Muzeum Tragedii Żywo-
cickiej. 

„Nowe wydanie książki historyka 
Mečislava Boráka (1945-2017), wy-
bitnego znawcy represji politycz-
nych i zbrodni wojennych w nowej 
historii Europy Środkowej, przy-
bliża tragiczne wydarzenia, które 
rozegrały się w małej wiosce na 
Śląsku Cieszyńskim w godzinach 
porannych 6 sierpnia 1944 roku” – 
czytamy na stronie muzeum.  

Wydawca podkreśla, że autor w 
swoim dziele zrekonstruował sze-
roki kontekst okoliczności śmier-
ci 36 mężczyzn, zamordowanych 
przez hitlerowskiego okupanta w 
ramach zemsty za atak partyzan-
tów na członków gestapo. Borák 
korzystał z materiałów źródłowych 
oraz autentycznych wypowiedzi 
świadków i członków rodzin za-
mordowanych. Zbierał je w cza-
sach, gdy żyło jeszcze wiele osób 

pamiętających owe wydarzenia. 
Rozdział, w którym opisuje oko-
liczności śmierci wszystkich 36 
ofi ar, cytując wspomnienia człon-
ków ich rodzin, ewentualnie sąsia-
dów, należy do najciekawszych i 
najbardziej poruszających. 

Prof. Borák zapoznaje czytelnika 
nie tylko z żywocickimi wydarze-
niami. Pierwszy rozdział jest po-
święcony okupacyjnej rzeczywisto-
ści na Śląsku Cieszyńskim. Autor 
przybliża nazistowską administra-
cję tych terenów, zróżnicowaną sy-
tuację różnych grup ludności, wy-
nikającą z ich narodowości, opisuje 
ruch oporu oraz rodzaje i zasięg re-
presji hitlerowskich. 

Nowością jest rozdział poświęco-
ny samemu Mečislavowi Borákowi 
(1945-2017), napisany przez jego 
długoletniego kolegę, historyka 
Rudolfa Žáčka. Autor zapoznaje 
czytelnika z pracą badawczą i pu-
blikacjami profesora, poświęcony-
mi nie tylko Tragedii Żywocickiej 
i innym zbrodniom popełnionym 
przez nazistów na naszym terenie, 
ale też Zbrodni Katyńskiej czy też 
deportacjom Żydów z Ostrawy. 

„Świadectwo o Żywocicach” za-
wiera bogaty materiał zdjęciowy 
oraz kopie dokumentów i arty-
kułów prasowych. Na końcu za-
mieszczono streszczenie w języku 
czeskim, polskim, niemieckim i 
angielskim.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

Na rynkach migoczą bożonarodzeniowe choinki, na jar-
markach adwentowych kłębią się tłumy. Pachnie przy-
prawami dodawanymi do grzańca, z głośników płyną 
kolędy. Atmosferę zbliżających się świąt dodatkowo 
podkreśliły obfi te opady śniegu, które sprawiły, że na-

wet nieciekawe, brudne zaułki zamieniły się w lśniące bielą, roman-
tyczne miejsca. 

Czasem warto opuścić miejsca pełne gwaru i wejść tam, gdzie pa-
nuje spokój i możemy się przenieść w inny świat. Takimi oazami  są 
obecnie wystawy szopek bożonarodzeniowych. W tym numerze „Gło-
su” możecie poczytać o dwóch ekspozycjach: w Ostrawie i Hawierzo-
wie. Pojechałam je zwiedzieć z zawodowego obowiązku, opuszczałam 
z ciepłym uczuciem w sercu. 

Oglądałam szopki rzeźbione w drewnie, papierowe, ceramiczne, 
szydełkowane… Które z nich najbardziej mi się podobały? Przy-
znam, że do mojej wyobraźni przemówiły te papierowe, typowe dla 
Czech i Moraw. Niektóre z nich były miniaturą rzeczywistych miast 
i miasteczek, z typową dla nich zabudową. Aż chciało się wrócić do 
dzieciństwa, odzyskać dziecięcą fantazję i pospacerować na niby po 
uliczkach. 

Skąd u mnie  taka nostalgia do papierowych szopek? Może stąd, że 
pierwsza szopka, która stała w moim domu rodzinnym, gdy byłam 
mała, była składana, papierowa. Wystarczyło ją otworzyć jak książkę i 
pojawiła się panorama Betlejem z licznymi postaciami i zwierzętami. 
Później ojciec kupił w Polsce szopkę składającą się z gipsowych fi gu-
rek, którą do dziś ustawia obok choinki. Papierowa „przeniosła się” 
do pokoju dziecięcego, a gdy dorosłam, do mojej nowej rodziny. Stoi 
u nas co roku, choć jest już mocno podniszczona. Dawno chciałam ją 
zastąpić inną szopką, lecz córka obstawała przy tym, że musi być ta, 
tradycyjna. 

Papierową szopkę zaprojektowaną przez wybitnego czeskiego ilu-
stratora Vojtěcha Kubaštę, dziś zaliczaną do klasyki, rozłożymy także 
w tym roku. Ale już nową. Przypadkowo natknęłam się w Internecie 
na informację, że przed kilkoma laty została wydana w reedycji. Jej 
zakup sprawił mi (i córce) ogromną radość. Będzie tradycyjnie, lecz w 
nowej odsłonie.  

TRZYNIEC

JABŁONKÓW

OSTRAWA

• We wtorek wieczorem w kościele Bożego Ciała w Jabłonkowie miał miej-
sce koncert wychowanków wraz z nauczycielami miejscowej Podstawowej 
Szkoły Artystycznej. Wydarzenie już tradycyjne, każdego roku bowiem 
w świątecznej atmosferze można ucieszyć uszy muzyką nie tylko klasyczną, 
ale też popularną czy folklorem. Między innymi usłyszeliśmy formacje gita-
rowe, smyczkowe czy –  co rzadziej spotykane – akordeonowe. Na zdjęciu 
wykonawcy piosenki „Mario czy Ty wiesz”.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

DĄBROWA

Gdzie kupić?
Wznowioną publikację można 
nabyć w siedzibie muzeum przy 
ul. Głównej w Czeskim Cieszynie, 
w jego oddziałach w Hawierzowie-
Żywocicach, Kocobędzu i Jabłonkowie 
lub zamówić ją na stronie 
www.muzeumct.cz

• Pierwsze i drugie wydanie „Świa-
dectwa o Żywocicach”. 
Fot. DANUTA CHLUP

KNE w świątecznym nastroju

Klub Nauczycieli 
Emerytów, dzia-
łający w ramach 
T o w a r z y s t w a 

Nauczycieli Polskich w Re-
publice Czeskiej, podsu-
mował kolejny rok działal-
ności. Okazją ku temu było 
czwartkowe przedświątecz-
ne spotkanie w Ośrodku 
Kultury „Strzelnica” w Cze-
skim Cieszynie. Uświetnił 
je swoim występem zaol-
ziański tenor Władysław 
Czepiec. – Wszystkie nasze 
plany na 2022 roku udało 
nam się zrealizować. Od-
wiedziliśmy na przykład 
takie miejsca, które znaj-
dują się wprawdzie blisko 
nas, ale często w ogóle ich 
nie znamy, bo bywaliśmy 
w nich jedynie przejazdem lub na 
zakupach – wyjaśniała „Głosowi” 
Marta Roszka, prezes KNE. W mi-
jającym już roku członkowie klubu 
poznali zatem bliżej Bielsko-Białą 
wraz z przewodniczką Janiną Dor-
dą, z Janiną Kosiec spacerowali po 
różnych zakątkach Błędowic, a tak-
że odwiedzili m.in. Muzeum Biblii 
i Trójstyku w Jabłonkowie. 

Zwyczajowo KNE organizuje w 
roku dwa większe spotkania – wio-
senne i zimowe przed świętami Bo-
żego Narodzenia. Do tego docho-
dzą dwa spacery (wiosną i jesienią) 
oraz wycieczka. Nie inaczej ma być 
w przyszłym roku – już dziś emery-
towani nauczyciele planują wyjazd 
do Żywca. 

W części artystycznej czwartko-
wego spotkania KNE dla uczest-
ników zaśpiewał tenor Władysław 
Czepiec. Zanim rozpoczął swój 
występ, mówił krótko o techni-
ce śpiewu i oszczędzaniu głosu, 
swoim kształceniu muzycznym 
w późniejszym wieku czy słowac-

kim śpiewaku operowym Peterze 
Dvorskim. 

Zabrzmiały m.in. „Hej, te nasze 
góry”, piosenka ludowa rodem z 
Podhala, „Adagio”, utwór, który 
wykonywał w telewizyjnym pro-
gramie The Voice Senior oraz „Nie 
ma leku na miłość tą” z repertuaru 
Marka Torzewskiego. Pierwsze sło-
wa tej ostatniej piosenki, „jestem 
dziś chory znów”, znalazły niestety 
swe odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości, bowiem Władysław Czepiec 
przepraszał publiczność za swoją 
chwilową niedyspozycję wokalną. 
Bardzo udany jednak, pomimo 
choroby, występ został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Spotkanie w „Strzelnicy” po-
prowadził Tadeusz Szkucik, który 
życzył obecnym, by „nadchodzące 
święta stały się niezapomnianym 
czasem spędzonym bez pośpiechu, 
trosk i zmartwień”. Była też chwila 
na toast, wymianę życzeń, rozmo-
wy w luźnej atmosferze i oczywi-
ście wspólne śpiewanie kolęd, które 

poprowadziła Magdalena Schwarz. 
– Święta Bożego Narodzenia ob-
chodzę zawsze na wesoło, tak jak i 
wszystko inne zresztą też. Dlatego 
życzę wszystkim miłych, pogod-
nych i przede wszystkim wesołych 
świąt – mówiła. Repertuar kolędo-
wy rozpoczęła od występu solo ze 
śpiewaną u niej w domu piosenką 
„Do Jezuska spieszymy, betlejem-
skiej chaty”, następnie klubowicze 
włączyli się do śpiewu znanych pol-
skich kolęd.

W spotkaniu wzięły także udział 
przedstawicielki Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego z Cieszyna, Ja-
dwiga Hartman i Irena Zawada, 
które przekazały zaprzyjaźnione-
mu klubowi stroiki świąteczne z 
bałwankami. Zarząd TNP reprezen-
towała Danuta Ryłko. 

Marta Roszka cieszyła się ponadto 
z członkostwa młodszych koleżanek, 
które dołączyły w ostatnim czasie do 
klubu. – Zachęcajcie też innych, aby 
ta średnia naszego wieku troszkę się 
obniżyła – dodała.  (szb)

• W części artystycznej czwartkowego spotkania KNE dla uczestników zaśpiewał tenor 
Władysław Czepiec. Fot. SZYMON BRANDYS

Opłatek po przerwie

Na pierwsze po trzech 
latach przerwy spotka-
nie opłatkowe zaprosiła 
Ambasada RP w Pradze. 

Do placówki we wtorek przyjechała 
także delegacja polskich organiza-
cji z Zaolzia, którą po raz pierwszy w 
przedświątecznych okolicznościach 
podejmował nowy ambasador Ma-
teusz Gniazdowski. Na tradycyjnych 
spotkaniach opłatkowych w amba-
sadzie gromadzą się nie tylko Polacy 
mieszkający w Czechach i przedsta-
wiciele organizacji polskich, ale też 
reprezentanci świata kultury, nauki, 
historii i duchowieństwa. Ambasador 
Mateusz Gniazdowski witał „wszyst-
kich przyjaciół Polski”, a wśród nich 
także byłego prymasa Czech kardy-
nała Dominika Dukę. 

– Boże Narodzenie w polskiej trady-
cji to dzielenie się opłatkiem, wspólne 
śpiewanie kolęd, ale także nakrycie 
dla niespodziewanego gościa, po-
zostawione przy wigilijnym stole, 
który symbolizuje naszą otwartość 
i gościnność – mówił Gniazdowski, 
podkreślając, że ten ostatni akcent w 
mijającym roku nabrał szczególnego 
znaczenia. 

Szef polskiej misji dyplomatycz-
nej w Republice Czeskiej wspominał 
podczas powitania o przywiązaniu do 

gościnności i solidarności, któremu 
dajemy wyraz – zarówno w Polsce, jak 
i w Czechach – w obliczu barbarzyń-
skiej rosyjskiej agresji na Ukrainę. – I 
obie te wartości połączyły nas także 
z czeskimi sąsiadami, a wspólny od-
ruch serca pozwala nam patrzeć z na-
dzieją w przyszłość – dodał. 

Do ambasady przyjechali przed-
stawiciele organizacji polskich na 
Zaolziu. Macierz Szkolną w RC repre-
zentował jej prezes Marek Bystroń, 
a Polski Związek Kulturalno-Oświa-
towy wiceprezes Piotr Chroboczek. 
Koszyk certyfi kowanych produktów 
„Górolsko Swoboda” przekazał amba-
sadorowi Leszek Richter, regionalny 
koordynator tej marki oraz przedsta-
wiciel MK PZKO w Jabłonkowie. Ra-
zem z zaolziańską delegacją życzenia 
złożyła ambasadorowi także konsul 
generalna RP w Ostrawie Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz. 

 – Cieszę się, że wróciliśmy do tra-
dycji spotkań świątecznych w am-
basadzie i że także dziś nie zabrakło 
naszych gości z Zaolzia. Pozdrawiam 
i składam najserdeczniejsze życzenia 
udanych, spokojnych świąt i nadziei 
w tych trudnych czasach. Do zobacze-
nia na Zaolziu – przekazał czytelni-
kom „Głosu” ambasador RP w Pradze. 
 (szb) 

• Do ambasady przyjechali przedstawiciele organizacji polskich na Zaolziu wraz 
z konsul generalną RP w Ostrawie Izabellą Wołłejko-Chwastowicz. 
Fot. SZYMON BRANDYS

Goście z Fundacji 

Do siedziby Polskiego 
Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Cze-
skim Cieszynie zawitała 

wczoraj delegacja Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie”. Ko-
ordynatorka ds. inwestycji Joanna 
Edelman wraz z inżynierem Miro-
sławem Moszczynskim przeprowa-
dzili kontrolę prac wykonanych w 
ramach tegorocznego etapu kom-
pleksowego remontu „Fasalówki”. 
Projekt został sfi nansowany ze 
środków polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w ramach 
konkursu „Współpraca z Polonią i 
Polakami za Granicą – Infrastruk-
tura Polonijna 2022”. Prezes PZKO 
Helena Legowicz i inspektor nad-
zoru z ramienia PZKO Stanisław 
Bielesz oprowadzili gości po bu-
dynku, pokazali im osuszane i re-
montowane piwnice. 

– Przyjechaliśmy zobaczyć, jak 
wygląda realizacja projektu, czy cele, 
które na początku roku spisaliśmy 
tutaj wspólnie z Heleną Legowicz, 
zostały fi nalnie zrealizowane. Wie-
my, że wystąpiły jakieś nieznaczne 
trudności techniczne, te jednak zo-
stały pokonane i tegoroczny etap ma 
być dokończony do końca grudnia. 
Projekt jest długofalowy, zaplanowa-
ny także na lata 2023 i 2024. Miejmy 
nadzieję, że po kilku latach remontu 
będziemy się cieszyli wspólnie z pań-
stwem z tego, że podniesie się stan-
dard tego obiektu i będzie on dobrą 
wizytówką – stwierdziła Edelman. 
Przedstawicielka Fundacji pochwa-
liła współpracę z PZKO – nie tylko z 
Zarządem Głównym, ale też z miej-
scowymi kołami, których inwestycje 
zostały w tym roku dofi nansowane z 
MSZ. Wymieniła koła w Lesznej Dol-
nej, Wędryni i Karwinie-Raju.  (dc)

• Delegacja z Polski, oprowadzana przez przedstawicieli PZKO, ogląda remon-
towane piwnice „Fasalówki”. Fot. DANUTA CHLUP
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Boże Narodzenie nie w Judei, 
a w Beskidach 
Droga z Jabłonkowa do Betlejem zajęłaby około 55 dni marszu. To w końcu 3097 kilometrów. Ale w kantyczkach 
Adama Sikory odległość nie była problemem. – Dla niego Misterium Narodzenia Pańskiego nie było przypisane 
wyłącznie Judei. Mogło odbywać się wszędzie. Dla niego były to Beskidy ze wszystkimi realiami z nimi związanymi 
– mówiła doc. Jana Raclavská z Uniwersytetu Ostrawskiego podczas środowego wykładu Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego PZKO.

Łukasz Klimaniec

O
statni tego-
roczny wykład 
MUR-u nie 
mógł trakto-
wać o niczym 
innym, jak o 
tym, co nieod-

łącznie kojarzy się ze świętami – w 
środę w sali Centrum Polskiego w 
Czeskim Cieszynie ubrana w strój 
regionalny doc. Jana Raclavská 
opowiadała o kolędach, pastorał-
kach i kantyczkach w twórczości 
Adama Sikory. Wydarzenie odbyło 
się dokładnie w 203. rocznicę uro-
dzin poety z Jabłonkowa, a prelek-
cję znakomicie dopełniła kapela 
„Nowina”, grając uczestnikom ko-
lejne bożonarodzeniowe utwory 
autorstwa Sikory.

Wszystko odbywa się 
w czasie symbolicznym…
Kantyczki, które usłyszeli uczest-
nicy środowego wykładu MUR-u, 
są rozumiane jako popularne pie-
śni bożonarodzeniowe i obejmują 
zarówno kolędy, jak i pastorałki.

– Kantyczki i Adam Sikora. Na 
Śląsku Cieszyńskim nie może być 
inaczej: jedno pojęcie przywołu-
je drugie – przyznała Raclavská. 
Nakreślając postać twórcy, jabłon-
kowskiego tkacza, który rzemiosło 
odziedziczył po ojcu, zaznaczyła, 
że wychowywał się on w atmosfe-
rze zgody rodzinnej, pobożności, 
pracowitości, szacunku dla star-
szych, ale i poczuciu obowiązku 
wobec młodszych. Chodził do 
szkoły parafi alnej, gdzie odznaczał 
się pilnością i pracowitością, czy-
niąc duże postępy w edukacji, ale 
marzenia o dalszym kształceniu 

musiał porzucić z powodu złych 
warunków materialnych rodziny i 
konieczności włączenia się w tryb 
pracy zarobkowej. Zdolność ob-
serwowania przyrody, ludzi oraz 
rozbudzone przez szkołę fantazja i 
wrażliwość pozostały.

– Wyobraźmy sobie, że ten ubo-
gi tkacz siedzi całymi dniami przy 
warsztacie. Pracuje rękami, ale ma 
wolną myśl. A ta pozwala mu two-
rzyć najróżniejsze obrazy, m.in. te 
odnoszące się do Misterium Naro-
dzenia Pańskiego – zaznaczyła pre-
legentka. 

Zresztą syn Adama Sikory, Lu-
dwik, w swych wspomnieniach 
o ojcu zwracał uwagę, że ten po 
niedzielnych nabożeństwach za-
miast odpoczywać siadał do stołu i 
przepisywał wiersze, które w ciągu 
tygodnia przy pracy notował na ka-
wałkach papieru. 

Nietrudno więc sobie wyobra-
zić, że człowiek obdarzony fanta-
zją, siedzący całymi dniami przy 
warsztacie tkackim przenosił du-
szę w okoliczne góry, gdzie pasły 
się stada owiec pilnowane przez 
pastuszków obserwujących zjawi-
ska na niebie – jakże to podobna 
sytuacja do tej, kiedy rodził się 
Zbawiciel.

– Dla Adama Sikory Misterium 
Narodzenia Pańskiego nie było 
przypisane wyłącznie Judei. Mo-
gło odbywać się wszędzie. Dla 
niego były to Beskidy ze wszyst-
kimi realiami z nimi związanymi. 
Dla niego Narodzenie Zbawiciela 
przebiegało tu i teraz – wskazała, 
cytując fragment Pieśni XVI „Kuba 
z koszora porwoł barana, Wojtek z 
kolyby mleka do dzbana, a Jacko 
świeże twarożki prędko nałożył do 
noszki dla tego Pana”.

– Widzimy tutaj tę nobilitację 
stanu pasterskiego: pastuszkowie 
to ci, którzy mają przywilej pierwsi 
pokłonić się Zbawicielowi – zauwa-
żyła Raclavská („Pójdźcie, pójdźcie 
najprzód wszyscy, Owczarze i sza-
łaśnicy, Weźcie z sobą bacie, Jak go 
który macie, Tu w tej okolicy”.

– W dalszej części tego samego 
utworu zauważamy, że autor ma 
świadomość, iż wszystko odby-
wa się w czasie symbolicznym i w 
przestrzeni symbolicznej – doda-
ła, przywołując kolejny fragment 
(„Wam się to naprzód należy, Dzie-
ciątko w podłej odzieży Przywitać 
we żłobie, jako pastuszkowie w sta-
jence betlemskiej”). A podróż pa-
stuszków do Betlejem miała dla Si-
kory wymiar symboliczny – trwała 
tyle, ile droga z gór do miasta („Już, 
bracia, dłużej się nie zawódźmy, 
Ale go szukać czempredzej pójdź-
my, Gdzie bliżej w dolinę pomię-
dzy krzewinę, Pewnie w tej szopie 
będzie to chłopie”.

Góralski ubiór 
i pasterskie dary
Ciekawym wątkiem było nakre-
ślenie ubioru, w jakim pastuszko-
wie powinni powitać Zbawiciela 
(„Niech się każdy przysposobi Jak 
najpiękniej do podroży, Bieluśką 
koszulę z sznurką czerwoną Nie-
chaj każdy weźnie na podróż oną. 
Także czerowne chodaki, Lazurki 
nieladajaki, Na pleca wysznuro-
wany kożuszek, Do ręki mosiężny, 
piękny obuszek”).

– Nie każdy mógł być blisko 
nowo narodzonego, tylko ten, kto 
był najlepiej ubrany. Pastuszko-
wie ubrani są w typowe elementy 
beskidzkiego stroju góralskiego – 
podkreśliła Raclavská. 

Tradycją jest, że Dziecięciu przy-
nosi się dary, o czym śpiewa się w 
kolędach i pastorałkach. O ile Trzej 
Królowie przynieśli złoto, kadzidło 
i mirrę, to pastuszkowie brali to, do 
czego mieli dostęp. „Kuba tłustego 
barana, Wojtek śmietanki do dzba-
na, Michał masła pół miarki, Grześ 
woreczek tatarki” (gryka tatarka, 
dawniej roślina spożywcza). W Pie-
śni XI można znaleźć, że „Wojtek 
dla Panieneczki niesie smażone 
gomułeczki, a Maciek wina dobre-
go dla Józefa Świętego”. Są też ja-
gniątko, koźlątko, owieczka, dwie 
kozy dojne, kozioł wałaski, sarna, 
zając, ciele, gołąbki, kurczęta, in-
dyk, kogut, gąski i kaczor.

– Zestaw przytaczanych da-
rów odzwierciedla rzeczywistość 
kulinarną XIX-wiecznych miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego. W 
ich mniemaniu były to dary god-
ne nowo narodzonego. Bo w ich 
domostwach można było z nich 
korzystać tylko przy nadzwyczaj 
wyjątkowych okazjach – wyjaśniła 
Jana Raclavská.

Ważna rola kobiet
Pieśni bożonarodzeniowe Adama 
Sikory prócz niezwykłej siły od-
działywania na rodzimego odbiorcę 
mówią też wiele o mentalności lud-
ności cieszyńskiej, przywiązaniu do 
tradycji, ziemi ojczystej, religijno-
ści, szacunku wobec autorytetów, 
pracowitości. Ale – na co zwróciła w 
środę Raclavská – rzadko zauważa-
ny jest jeszcze jeden, bardzo ważny 
pierwiastek tutejszego życia spo-
łecznego: uznanie roli kobiet.

– Z życiorysu Adama Sikory wy-
nika, że szacunek wobec matki był 
podstawą życia rodzinnego Siko-
rów, co przejawiło się również w 

pieśniach pasterskich o Narodze-
niu Pańskim – podkreśliła, pole-
cając uwadze Pieśń XXIX („O czem 
dziewczyny się dowiedziały, Zaraz 
go wszystkie powitać chciały, Lecz 
nie miały dla niego podarunku 
żadnego”). Dowiadujemy się z niej, 
że dziewczyny szukały dla Pana 
odpowiednich prezentów. Zofk a, 
Joanka, Barka, Eleonora, Zuzanka, 
Krystenka, Wiktorka, Agnieszka, 
Dorotka i Rozalijka zaopatrzyły się 
w dary i szły do Betlejem. Tylko 
Ludwinka musiała zostać w domu, 
bo była chora. Ale i ona nie została 
bez podarku dla Zbawiciela („Od-
rzekła matka: moja córeczko, widzi 
ten Boski Synaczek wszystko, Ty 
go z książeczek poczytaj, Tak go w 
domu przywitaj”).

– Zauważmy ten wielki szacunek 
kobiet cieszyńskich wobec umiejęt-
ności czytania i wobec nauki – za-
znaczyła Raclavská, wymieniając 
dary, jakie niosły dziewczęta – ko-
łacze, pieniądze, płótno, śmietanę, 
twaróg, poduszki, koszyk gruszek, 
zwierzynę, złotą czapeczkę, osełkę 
masła, pączki i wianek z kwiatów. 
Cały ten ceremoniał przekazania 
darów był podobny do pasterskie-
go. W Pieśni XXIX warto też zwró-
cić uwagę na zwrotkę, która pod-
kreśla równość płci przed Bogiem 
(„I wy dzisiejsze nasze panienki, 
pójdźcie z radością do tej stajenki, 
Jak z miasteczka, tak z wioski, wi-
tać Dzieciątko Boski”).

– Nie wolno nam zapominać o 
głównym zamiarze Adama Sikory, 
jakim było godne powitanie Pana 
przez wszystkich wierzących, za-
niechanie ciężkiej pracy i celebro-
wanie cudu Zbawiciela – podkreśli-
ła, składając uczestnikom wykładu 
świąteczne życzenia. 

Petr Byrtus 
z kapeli »Nowina«
Jak się wykonuje utwory 
Adama Sikory? To jest 
inne granie, niż przez cały 
rok, bo świąteczne, czyli 
spokojniejsze. Człowiek 
bardziej rozmyśla nad tym, 
co gra i co śpiewa. 
Rymy są właściwie wszę-
dzie, ale cała trudność 
polega na tym, że zwrotek 
jest bardzo dużo. Bywa ze 
czterdzieści, pięćdziesiąt. 
I nie da się tego wszyst-
kiego spamiętać. Dlatego 
mamy wyłożone kartki ze 
słowami, z których śpie-
wamy.

• Jana Raclavská przybliżyła bożonarodzeniową 
twórczość Adama Sikory, a jej prelekcję znakomicie 
dopełniła kapela „Nowina”, grając uczestnikom kolejne 
utwory. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Narodowość w spisie, 
czyli bardzo ważna kwestia
Tendencja jest wyraźna – w kolejnych spisach będzie wzrastał odsetek ludzi, którzy nie będą podawali żadnej 
narodowości. Dla Polaków korzystna jest natomiast możliwość zaznaczania narodowości podwójnej – uważa prof. 
Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego, który był gościem wtorkowego spotkania, jakie w Czeskim Cieszynie 
zorganizował ruch polityczny Coexistenti a. 

Łukasz Klimaniec

O
publikowane w 
styczniu tego 
roku przez Cze-
ski Urząd Staty-
styczny wyniki 
Narodowego Spi-
su Powszechne-

go Ludności i Mieszkań w Republice 
Czeskiej były szeroko komentowane 
i analizowane. Okazją do przyjrzenia 
się ich powiązaniu z prawami mniej-
szości narodowych była prelekcja 
prof. Tadeusza Siwka z Uniwersytetu 
Ostrawskiego, który od lat zajmuje 
się tym zagadnieniem. 

– W krajach, gdzie prawa mniej-
szości są regulowane, bardzo istot-
na jest liczba członków tej mniej-
szości. Jeśli mniejszość jest liczna, 
to ma większe prawa. Gdy jest mała, 
to i prawa ma mniejsze. Dlatego w 
interesie mniejszości jest wykaza-
nie stosunkowo wysokiej liczebno-
ści – podkreślił prof. Siwek.

Przypomniał, że w okresie pierw-
szej republiki gwarancją dla dwuję-
zycznych nazw miejscowości było 
wykazanie 20 procent mniejszości, 
która tam mieszkała. Aktualnie ten 
próg został obniżony i wynosi 10 
procent. – Między 9 a 11 procent 
różnica jest niewielka, tylko dwa 
proc. Ale w świetle prawa to istotna 
sprawa – zaznaczył. 

Narodowość? 
Nie wpisuję
Analizując wyniki spisu w Republi-
ce Czeskiej ocenił, że niepokojącym 
zjawiskiem jest odchodzenie od 
deklarowania narodowości. Takie 
zjawisko występuje w niektórych 
krajach Europy od dłuższego czasu, 
na przykład w Niemczech czy we 
Francji. W Czechach w 2001 roku 
deklaracja narodowości znajdowa-
ła się jako dobrowolna kategoria. W 

dużej mierze to wynik niechęci do 
udziału w spisach, jaka wytworzyła 
się w społeczeństwie po 1989 roku.

– Moim zdaniem to wynikało z 
tego, że w latach 90. wiele osób w 
szybkim tempie dorobiło się wiel-
kich majątków. Nie zawsze legal-
nym sposobem. A nawet jeśli legal-
nym, to nikt specjalnie nie chciał 
się tym afi szować. Tymczasem 
podczas spisów prowadzonych w 
czasach komunistycznych trzeba 
było podawać nie tylko liczbę lud-
ności, ale i wyposażenie mieszka-
nia, liczbę telewizorów, lodówek, 
samochodów. I po 1990 roku ludzie 
niechętnie podchodzili do takich 
spisów. A władza robiła, co mogła, 
by do nich zachęcić – wyjaśnił.

Dlatego też usunięte zostały draż-
liwe pytania dotyczące wyposaże-
nia mieszkań i majątku. A kwestia 
narodowości trafi ła do kategorii 
dobrowolnych. Mimo tej dobrowol-
ności ludzie i tak chętnie wpisywali 
narodowość. W spisie z 2001 roku 

zadeklarowało ją aż 98,5 proc. Jed-
nak w 2011 r. okazało się, że 25 proc. 
osób nie podało żadnej narodowo-
ści. W ostatnim spisie z 2021 roku 
ten odsetek wzrósł do 30 proc.

Kto nie podaje 
narodowości?
Można domniemywać, że taką 
opcję wybierają osoby z miesza-
nych małżeństw lub tacy, którzy 
mają kłopot z określeniem własnej 
tożsamości. Jednak – zdaniem 
prof. Siwka – zdecydowana więk-
szość osób, które nie zadeklarowa-
ły żadnej narodowości, to… Czesi. 

– Jeśli spojrzymy na to, kogo naj-
więcej ubyło, to właśnie Czechów. W 
większości to raczej ludzie młodzi, 
którzy uważają, że narodowość to 
przeżytek, przestarzały atrybut. Nie 
mają więc potrzeby deklarować się 
jako członkowie narodu. Uważają, że 
wystarczy obywatelstwo – wyjaśnił. 

Takie rozwiązanie jest jednak nie-
korzystne dla mniejszości, bo każdy 

procent mniej może spowodować, 
że mniejszość przestanie być bra-
na pod uwagę przy uwzględnianiu 
przynależnych jej praw. 

Pozytywne jest natomiast to, że 
brak deklarowania narodowości z 
czasem może wymusić wypracowa-
nie innych mechanizmów, które za-
gwarantują mniejszościom ich prawa. 
Prof. Tadeusz Siwek podał przykład 
Austrii i mniejszości słoweńskiej, 
gdzie wytypowano miejscowości, w 
których obowiązuje prawo mniej-
szościowe. – Nikt nie liczy, ilu tak 
naprawdę Słoweńców tam mieszka. 
Nawet, jeśli ich liczba się zmniejszy, 
to mniejszość nie będzie zagrożona, 
bo należne jej prawa są przypisane do 
miejscowości – wyjaśnił. 

Inną kwestią jest interpretacja 
danych. W 2011 roku mniejszości 
były liczone na podstawie pojedyn-
czej deklaracji narodowościowej, 
choć była możliwość wskazania 
podwójnej narodowości. Kłopot w 
tym, że wówczas osoby zaznacza-

jąc narodowość „polsko-czeską” 
lub „czesko-polską” trafi ały do ka-
tegorii „obywatelstw podwójnych” 
lub „innych”. Sytuacja zmieniła się 
wraz z ostatnim spisem z 2021 roku, 
kiedy do mniejszości zostali wpisani 
wszyscy, którzy konkretną narodo-
wość podali przynamniej raz. 

– Osoby, które wpisywały naro-
dowość polską i ci, którzy dekla-
rowali polsko-czeską, trafi ali do 
jednej kategorii. W efekcie dzięki 
temu Polaków jest więcej, niż dzie-
sięć lat temu. Kiedy policzono po-
dwójne deklaracje, okazało się, że 
właściwe nas przybyło – przyznał 
prof. Siwek. – To kwestia interpre-
tacji, czy policzymy tylko pojedyn-
cze deklaracje, czy też podwójne 
– zauważył.

Co nas czeka za 10 lat?
Zdaniem badacza tendencja jest 
wyraźna – będzie wzrastał odsetek 
ludzi, którzy nie będą podawali na-
rodowości. – Jeśli było ich 25 pro-
cent, 30 procent to w następnym 
spisie może być ich 35 procent. Co 
jest korzystne w tych spisach, to 
właśnie możliwość zaznaczania po-
dwójnej narodowości – przyznał.

Rozwój demografi czny jest jed-
nak niekorzystny dla Polaków. Jeśli 
spojrzeć na kategorię wiekową, na-
rodowość polską deklaruje znacznie 
więcej osób starszych, niż młod-
szych. Dlatego ważne jest, by skon-
centrować się na osobach z pograni-
cza, wywodzących się z mieszanych 
małżeństw, które wahają się miedzy 
polską, a czeską narodowością. W 
ich przypadku najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla polskiej mniejszo-
ści jest deklarowanie podwójnej na-
rodowości. – Każdy, kto poda dwie 
narodowości, a przynajmniej jedna z 
nich będzie polska, zostanie wliczo-
ny w spisie do mniejszości polskiej – 
wyjaśnił. 

• Prof. Tadeusz Siwek ze swoją prelekcją wystąpił 
w sali Centrum Polskiego w budynku ZG PZKO 
w Czeskim Cieszynie. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Ku chwale senatorom

Niedawno uczestniczy-
łem w spotkaniu na 
temat wyników badań 
zachowań wyborczych 

Zaolziaków po roku 1989, o czym 
„Głos” doniósł 2 grudnia 2022 r. 
Zabrałem głos w dyskusji, wyra-
żając pogląd, że z wielu względów 
parlamentarzystów narodowości 
polskiej w czeskim parlamencie 
raczej trudno nazwać polskimi po-
litykami, oni siebie też tak nie na-
zywają. Podając przykłady praktyki 
politycznej wspomniałem nazwiska 
byłego parlamentarzysty Jerzego 
Cieńciały i aktualnego senatora An-
drzeja Febera. Ten drugi zareagował 
na moją wypowiedź z wielkim nie-
smakiem („Głos”, 9. 12. 2022) i roz-
goryczeniem, przypominając mię-
dzy innymi skromnie niektóre swe 
osiągnięcia polityczne, z których 

spłynęła korzyść na całą społecz-
ność polską na Zaolziu. Chcąc za-
pobiec niepotrzebnemu zamętowi 
i rozczarowaniu w szeregach naszej 
mniejszości, postanowiłem przed-
stawić wyjaśnienie.

Celem tej wypowiedzi nie było 
nikogo obrażać. Nie było też prób 
oceny pracy naszych parlamenta-
rzystów, ani też w żadnym wypadku 
słów krytyki ich działań. Nie było 
również prób pomniejszania roli 
pana senatora w naszym społeczeń-
stwie. Z panem Andrzejem Febrem 
współpracuję już prawie 20 lat i ni-
gdy mnie nie zawiódł, zawsze starał 
się pomóc każdemu, kto ze szlachet-
nym zamiarem do niego podchodził. 
Jeżeli kiedyś będzie potrzeba podać 
kolejne przykłady jego zaangażo-
wania w sprawy polskie, to chętnie 
mogę służyć pomocą.

O co zatem poszło w tej debacie 
naukowej? W swym przyczynku 
dyskusyjnym postawiłem pyta-
nie: „Czy istnieje wola politycz-
na mniejszości polskiej na Za-
olziu? Inaczej powiedziane, czy 
jesteśmy w stanie sami od siebie 
jeszcze czegoś się domagać? Czy 
nam się chce czegoś chcieć i ak-
tywnie działać, albo czy jesteśmy 
tylko pasywnymi uczestnikami 
czeskiej polityki, którzy doznają 
„zwycięstw politycznych” tylko 
wtedy, kiedy parlamentarzyści 
coś mądrego, bez naszego udziału, 
wymyślą. Jeżeli odpowiemy na to 
pytanie pozytywnie i uznamy, że 
wola polityczna mniejszości pol-
skiej istnieje, to pojawia się dru-
gie pytanie: „Kto jest realizatorem 
woli politycznej mniejszości pol-
skiej w praktyce?”. Kto wprowadzi 

do życia praktycznego zasadnicze 
dla nas sprawy. Może to być parla-
mentarzysta czeski narodowości 
polskiej? Ja sądzę, że nie, bo na 
przeszkodzie stoi kilka czynników. 
Po pierwsze czynnik osobisty: każ-
dy parlamentarzysta reprezentu-
je sam siebie i niejedna „sprawa 
polska” może być w sprzeczności 
z sumieniem polityka. Po wtóre, 
czynnik polityczny: każdy parla-
mentarzysta reprezentuje poglą-
dy swej partii, z ramienia której 
startuje. Poglądy polityczne partii 
mogą być w sprzeczności z po-
trzebami mniejszości polskiej. Po 
trzecie, czynnik obywatelski: każ-
dy parlamentarzysta reprezentuje 
wszystkich swych wyborców, nie 
tylko tych narodowości polskiej i 
jeżeli chce skutecznie zaistnieć w 
życiu politycznym, musi się liczyć 

ze zdaniem ogółu, nie tylko wy-
branej grupy. I to tyle.

Pan senator Feber w swym wy-
stąpieniu w zasadzie posłużył się 
tymi samymi argumentami, tylko 
innymi słowami. Między nami jest 
tedy zgoda i niniejszy artykuł nie 
jest polemiką, lecz raczej wyjaśnie-
niem poglądów. Może przeszka-
dzała forma wypowiedzi. W takim 
razie obiecuję, że w przyszłości po-
staram się treść swoich słów ubrać 
w odpowiedni habit stosownych 
fi gur retorycznych, by nie budziły 
one rozczarowań i nie odbierały za-
sług i chwały naszym senatorom. 

Dziękuję za złożone życzenia i 
ja również życzę wszystkim czy-
telnikom błogosławionych świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
Nowego Roku. 

 Józef Szymeczek
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Młodzież wybrała 
prezydentkę
Gdyby decydowali o tym uczniowie Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie, prezydentem RC na kolejnych pięć lat zostałaby Danuše 
Nerudowa i to od razu w pierwszej turze. W poniedziałkowych wyborach szkół 
średnich zagłosowało na nią 50,26 proc. polskich gimnazjalistów. 

Beata Schönwald

U
czniowskie wy-
bory „na próbę” 
są projektem 
o r g a n i z a c j i 
„Člověk v tísni”. 
Ostatnie miały 
miejsce przed 

wyborami parlamentarnymi w 2021 
roku. Do urn może pójść młodzież, 
która ukończyła 15. rok życia. W 
wyborach uczestniczą  również 
uczniowie pełnoletni, którzy już ofi -
cjalnie mogą głosować. W próbnych 
wyborach prezydenckich wzięło 
udział 516 placówek z całej RC.

W czeskocieszyńskim Polskim 
Gimnazjum ich przygotowaniem 
zajął się parlament uczniowski, 
korzystając z materiałów – afi szów 
i kart do głosowania przygotowa-
nych przez głównych organizato-
rów tego przedsięwzięcia. Lokal 
wyborczy otwarto w klasie multi-
medialnej zaraz po pierwszej lekcji. 
Czynny był do godzin popołudnio-
wych. 

– Obserwujemy taki dosyć cieka-
wy trend, że im wyższa klasa, tym 
więcej osób przychodzi głosować, 
choć to, oczywiście, może się jesz-
cze zmienić – powiedział półtorej 
godziny przed zamknięciem lokalu 

przewodniczący gimnazjalnej ko-
misji wyborczej Dominik Prymus. 
– Młodsi nie czują jeszcze tego 
obowiązku głosowania. Nie zależy 
im na tym, tak jak uczniom, którzy 
skończyli już lub wkrótce skończą 
18 lat i wiedzą, że jeśli chcą iść do 
wyborów, to muszą zastanowić się 
nad tym, kogo wybrać – stwierdził 
Tomasz Grycz. – Zainteresowanie 
polityką przychodzi z wiekiem i 
bardziej dotyczy człowieka star-
szego i odpowiedzialnego sam za 
siebie. Wówczas siłą faktu musi 
interesować się tymi sprawami – 
dodał siedzący tuż obok Jakub Ze-
mene.

Ostatecznie frekwencja wybor-
cza w gimnazjum wyniosła 62,1 
proc. Największa była w klasach 
trzecich (78,82 proc.), a najniższa, 
zgodnie z przewidywaniami, w kla-
sach pierwszych (40,85 proc.)

Pierwszoklasistka Maria Wania 
przyszła zagłosować, choć na co 
dzień nie interesuje się polityką. O 
wyborach prezydenckich i kandy-
datach wiedziała jednak co nieco, 
głównie z rozmów z rodzicami i 
babcią oraz z telewizji. – Myślę, że 
fajnie jest pokazać, co my, młodzi, 
myślimy na ten temat. Dobrze, że 
nasze gimnazjum włączyło się w te 
wybory – zaznaczyła. 

Również Adam Recmaniok z 3c 
postanowił oddać swój głos. Jego 
zdaniem to ważna deklaracja po-
kazująca, jakie poglądy polityczne 
mają młodzi ludzie. – Wybór nie 
był trudny, bo część kandydatów 
od razu odrzuciłem, a z tych kilku 
pozostałych zdecydowałem się na, 
moim zdaniem, najbardziej odpo-
wiedniego – powiedział.

Również w skali całego kraju 
pierwsza tura próbnych wyborów 
prezydenckich zakończyła się suk-
cesem Danušy Nerudowej, na którą 
zagłosowało 54,11 proc. wszystkich 
uczniów. Drugie miejsce zajął Petr 
Pavel z 25,65 proc. poparciem, trze-
cie Andrej Babiš z  9,92 proc. gło-
sów, a czwarte Pavel Fischer, które-
go wybierało 8,21 proc. młodzieży.
 

• W poniedziałek w Polskim Gimnazjum młodzież wybierała prezydenta „na próbę”. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Tak wybierał „gimpel”
Andrej Babiš 3,95%
Jaroslav Bašta 1,03%
Pavel Fischer 8,21%
Marek Hilšer 2,05%
Danuše Nerudowa 50,26%
Petr Pavel 28,21%
Denisa Rohanowa 1,03%
Josef Středula 0,51%
Tomáš Zima 2,56%

Przed konkursem 
czułam się odprężona

Ester Pyszko, pierwszokla-
sistka Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszy-
nie, spędziła ub. tydzień 

w Białymstoku na połączonym z 
warsztatami fi nale 31. Konkursu 
Recytatorskiego dla Polaków z Za-
granicy „Kresy”. Zajęła w nim 2. 
miejsce.

Na konkurs do Białegostoku po-
jechałaś jako debiutantka. Czy to 
drugie miejsce było dla ciebie za-
skoczeniem, czy może jednak miałaś 
cichą nadzieję, że być może…?
– Na pewno nie spodziewałam się 
tego. Może gdyby chodziło o wy-
różnienie, ale ja przecież po raz 
pierwszy startowałam w „Kresach” 
i już sam wyjazd do Białegostoku 
po czeskocieszyńskich elimina-
cjach był dla mnie wielkim zasko-
czeniem. Nie, na drugie miejsce 
na pewno nie liczyłam, choć bar-
dzo się cieszę z tej lokaty i samego 
udziału w konkursie.

Może nie było cię wcześniej na 
„Kresach”, niemniej z recytacją mia-
łaś już pewne doświadczenie? 
– Brałam udział w międzyszkol-
nych konkursach recytatorskich, 
a także w konkursach gwarowych. 
Cała ta przygoda rozpoczęła się 
w szkole w Bukowcu, gdzie moja 
nauczycielka dostrzegła chyba we 
mnie jakiś talent i wprowadziła w 
świat poezji. 

Czy można powiedzieć, że recyto-
wanie wierszy sprawia ci przyjem-
ność?
– Myślę, że tak, choć nigdy nie było 
to moją główną pasją, ponieważ 
bardziej interesował mnie sport i 
to jemu poświęcałam większość 
czasu. Przez pięć lat biegałam 
wyczynowo na nartach. W ósmej 
klasie zrezygnowałam jednak, bo 
pochłaniało to zbyt wiele mojego 
czasu i energii. Byłam wyczerpana 
i teraz jeżdżę już tylko rekreacyj-
nie. Wiem, że to była dobra decy-
zja. Dzięki temu mogę skupić się 
bardziej na recytacji, która tak na-

prawdę towarzyszy mi od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej i jest czę-
ścią mojego życia.

Czy twoim występom przed publicz-
nością towarzyszy trema?
– Należę do osób, które się stresu-
ją. Tak samo było przed zawodami. 
Zanim wyjdę przed publiczność, 
zawsze więc jestem trochę nerwo-
wa. Później jednak trema opada 
i schodzę ze sceny z dobrym sa-
mopoczuciem. Myślę, że stres jest 
czymś, nad czym można zapano-
wać. W czasie pobytu w Białymsto-
ku uczono nas, jak sobie z nim po-
radzić, jak go rozładować, w efekcie 
czego przed fi nałowym konkursem 
czułam się odprężona. Temu pro-
blemowi poświęciliśmy naprawdę 
wiele czasu. 

Czy dostaliście tam więcej takich 
praktycznych rad?  
– Tak i to bardzo różnych. Mówi-
liśmy np. o tym, jak powinniśmy 
wyglądać na scenie. Ponieważ w 
recytacji najważniejsza jest twarz 
i mimika, włosy nie mogą jej za-
słaniać i dlatego najlepiej je spiąć. 
Również ubranie nie powinno 
przykuwać zbyt wiele uwagi. Nie 
powinno błyszczeć, ale być neutral-
ne. Robiliśmy też różne ćwiczenia z 
zakresu dykcji i artykulacji. Myślę, 
że to wszystko bardzo mi pomogło 
w moim fi nałowym występie. 

Czy pobyt w Białymstoku był rów-
nież okazją, żeby poznać swoich 
rówieśników z innych krajów?
– Na fi nał do Białegostoku zakwa-
lifi kowałam się razem z koleżanką 
Karoliną Filipczyk. Muszę przy-
znać, że nie spodziewałam się, że 
tak łatwo znajdziemy wspólny ję-
zyk z pozostałymi uczestnikami. 
Chociaż przyjechaliśmy z różnych 
krajów, mieliśmy do siebie blisko. 
Łączył nas język polski, który wszy-
scy mieli bardzo dobrze opanowa-
ny. Przez ten tydzień poznałam 
więc wielu fajnych ludzi, których 
na pewno zapamiętam i będę do-
brze wspominać. (sch)

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

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

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

Przedszkolaki 
cieszą się śniegiem 
Dorośli nie zawsze zachwycają się śniegiem. Dzieci to co innego. 
Na widok białego puchu ich twarze się rozpromieniają. Gromadkę 
zadowolonych dzieciaków spotkaliśmy w środę w ogrodzie 
przedszkola „Miś” w Trzyńcu-Lesznej Dolnej. 

Danuta Chlup 

K
to z was ucie-
szył się na wi-
dok śniegu?

Rączki dzieci 
wychodzących 
do ogrodu wę-
drują w górę. 

– A kto się nie ucieszył? – py-
tam, kładąc nacisk na „nie”. 

Nikt się nie zgłasza. Dzieci roz-
chodzą się po ogrodzie, brodzą 
w śnieżnym puchu, lepią kulki 
i rzucają je w stronę płynącej za 
ogrodzeniem rzeczki Leszni-
cy. Czteroletnia Wandzia Lepík 
mówi, że lubi śnieg. A dlaczego?

– Śnieg jest fajny – stwierdza. 
– Można z niego lepić kule i robić 
bałwanka. 

O rok starszy od niej Marianek 
Gut nie musi długo się namyślać, 
aby wymienić, na czym można 
w zimie jeździć. Okazuje się, że 
większość zimowych sportów już 
wypróbował. 

– W domu jeżdżę na nartach 
i na „bobach”. Mamy górkę w 
ogrodzie. Raz byłem na nartach. 
Z przedszkolem chodzimy na 
łyżwy – opowiada. Pani nauczy-
cielka dodaje, że kurs łyżwiarski 
w trzynieckiej Werk Arenie trwał 
od września do listopada. W 
styczniu dzieci będą jeździły na 
kurs narciarski do Bukowca. 

Przedszkolaki spędzają na 
dworze tylko część dnia. W okre-
sie przed świętami wiele dzieje 
się także w przedszkolu. Było 
spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem, w przyszłym tygodniu od-

będzie się kameralna „wigilijka” 
z Jasełkami. Dzieci otrzymają 
wspólne prezenty, którymi będą 
się bawiły w przedszkolu. 

– Wczoraj dzieci robiły ciastecz-
ka. Lepiły kulki z piernikowego 
ciasta, które upiekłam w domu. 
Ciasto trzeba zmielić, dodać 
trochę masła i skondensowane 
mleko karmelowe. To są łatwe, a 
zarazem pyszne ciasteczka – opo-
wiada kierowniczka Dana Wojnar. 

Przedszkole jest świątecznie 
udekorowane, nie brakuje wień-
ca adwentowego. Nietypowego, 
bo w rzeczywistości są to czte-
ry ponumerowane szklane słoje 
ustawione na tacy, wypełnione 
orzechami, kasztanami i żołę-
dziami, z wetkniętymi do środka 
długimi białymi świecami. Po-
mysłowe i bardzo fajne.  

• Przedszkolaki z Lesznej bawią się 
na śniegu. Fot. DANUTA CHLUP

Miły Głosiku!
Nadszedł czas adwentu, a w tym okresie odbywa się w naszej szkole w Koszarzyskach 
wiele ciekawych imprez. Na początku grudnia zaprosiliśmy naszych bliskich na 
przedstawienie przedświąteczne pt.: „Jasełkowa łezka – humoreska”. Przygotowanie 
spektaklu zajęło nam sporo czasu, ale świetnie się przy tym bawiliśmy. Było wesoło, 
ale też nastrojowo. Szóstego grudnia doczekaliśmy się odwiedzin Świętego Mikołaja, 
który przywiózł nam piękne prezenty. Wieczorem w koszarzyskim Dołku zaśpiewa-
liśmy wspólnie kolędy. O świetną zabawę zatroszczyła się Ewa Troszok. Teraz pora 
na „wigilijki” klasowe. Życzymy zdrowych i pogodnych świąt, a w nowym roku 2023 
samych pomyślnych dni! 

Pozdrawiamy serdecznie z Koszarzysk.
Rebeka, Domisia, Darja

Narciarka 
reprezentuje Czechy 

Zaczął się sezon sportów zi-
mowych. Są wśród nas tacy, 
którzy na sezon narciarski i 
snowboardowy przygoto-

wują się przez cały rok. Bardzo 
lubię narty, więc pierwszą osobą, 
która wpadła mi do głowy, była 
Sara Folwarczna, uczennica ósmej 
klasy PSP w Czeskim Cieszynie, 
zawodniczka kadry narodowej RC 
w narciarstwie zjazdowym. Posta-
nowiłam zadać jej kilka pytań. 

Kiedy ostatnio stałaś na nartach?
– Przed tygodniem byłam na 
zgrupowaniu w Austrii z repre-
zentacją RC.

Opowiedz, jak dostałaś się do re-
prezentacji?
– Ciężko pracowałam. Z zawo-
dów miałam bardzo dobrą punk-
tację, więc trenerzy docenili, że 
jestem dobra i wybrali mnie do 
reprezentacji.

Jak przygotowujesz się do zawo-
dów?
– Dużo trenuję i mam zgrupowa-
nia.

Masz jakiś rytuał lub nosisz tali-
zman na szczęście podczas zawo-
dów?
– Nie, przed startem staram się 
skupić.

Jak wygląda twój dzień treningo-
wy?
– Każdy wygląda inaczej. Trzy 

razy w tygodniu mam treningi 
lekkoatletyczne, a potem jeszcze 
dwa      treningi na nartach. Cza-
sami trenuję też bez nart. 

Jest coś, czego nie lubisz w trenin-
gach?
– Chyba nie ma niczego, czego 
nie lubię. 

Gdzie byłaś na nartach najdalej?
– Najdalej byłam chyba na zgru-
powaniu we Włoszech, ale byłam 
także na Litwie, czasami mam 
treningi w Austrii.

Twoje ulubione miejsce do „narto-
wania”?
– Uwielbiam ośrodek Stubai w 
austriackich Alpach.

Jak radzisz sobie z łączeniem na-
uki i nart?
– Muszę się uczyć na bieżąco, ale 
jak na razie jest dobrze.

Masz wzór narciarski? 
– Tak, to Petra Vlhowa (słowacka 
narciarka alpejska, złota meda-
listka zimowych igrzysk olim-
pijskich w Pekinie w 2022 roku – 
przyp. red).

Co chciałabyś osiągnąć w sporcie?
– Kiedyś chciałabym wystarto-
wać w igrzyskach olimpijskich 
lub mistrzostwach świata.

Życzymy Ci spełnienia marzeń 
i dobrego szusowania.

Magdalena Kmeť, klasa 9b

• Sara Folwarczna z trenerem na stoku. 
Fot. ARC
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Konkurs czytelniczy 2022
Jak co roku Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki wraz z Biblioteką Regionalną w Karwinie oraz Miejską 
Biblioteką w Czeskim Cieszynie ogłosiły konkurs czytelniczy. W czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego, 
pojawiły się pierwsze informacje dotyczące poszczególnych kategorii i pozycji książkowych. We wrześniu zaś były 
podane bliższe informacje wraz z pytaniami dla kategorii II i terminami wysyłania prac oraz odpowiedzi.

W 
kategorii 
I (klasy 
1.-2.) za-
d a n i e m 
było prze-
c z y t a n i e 
k s i ą ż k i 

Pauliny Płatkowskiej „O pszczole, 
która myślała, że to źle być pszczo-
łą” oraz wykonanie ilustracji. W 
tym miejscu trzeba podkreślić, że 
bez pomocy nauczycieli oraz ro-
dziców podczas czytania książek 
najmłodsi czytelnicy na pewno 
nie daliby rady. Dzięki ich zaan-
gażowaniu wpłynęło 276 prac. 
Jury miało bardzo trudne zadane, 
żeby wyłonić najlepsze ilustracje. 
Pszczoły, ule, kwiaty wykonane 
różną techniką rozłożono w każ-
dym zakątku biblioteki w Karwinie, 
żeby można porównać i wybrać te 
najlepsze. Spośród wszystkich prac 
plastycznych wybrano w końcu 32 
ilustracje. Laureaci zostali zapro-
szeni na wernisaż 2 grudnia 2022, 
gdzie otrzymali nagrody. Gościem 
spotkania była lalkarka Ewa Kus. 
Wystawę najlepszych prac moż-
na obejrzeć do końca grudnia w 
bibliotece na Rynku Masaryka w 
Karwinie-Frysztacie w godzinach 
otwarcia.

•••
Oto nazwiska laureatów: Emma 
Holubowa, Beata Labudek, PSP 
w Błędowicach, Artur Martynek, 
Magdalena Šmiga, PSP w Bukow-
cu, Miriam Paszek, PSP w Bystrzy-
cy, Magda Włosok, PSP w Cierlicku, 
Karolina Mandrysz, Szymon Sas, 
PSP w Czeskim Cieszynie, Anna 
Folwarczna, Stella Wiselkowa, PSP 
w Gnojniku, Tereza Drong, Filip 
Maryniok, PSP w Gródku, Domi-
nika Branna, Tobiáš Puczok, PSP 
w Jabłonkowie, Aleksandra Roma 
Fedrizzi, Matyáš Fryz, PSP w Kar-
winie, Zosia Jopek, PSP w Łomnej 
Dolnej, Alicja Szpyrc, PSP w Mili-
kowie, Eliška Wawroszowa, PSP w 

Oldrzychowicach, Ema Zielinowa, 
PSP w Orłowej, Julia Kujawa, PSP 
w Ropicy, Emilia Krop, Artur Su-
chanek, PSP w Sibicy, Krzysztof 
Bystroń, PSP w Stonawie, Nadine 
Kędzior, Alex Veselý, PSP w Suchej 
Górnej, Nela Filkorn, Ella Macura, 
Mikołaj Pilch, Zofi a Sosna-Przywa-
ra, PSP w Trzyńcu, Jakub Kawulok, 
Ania Klus, PSP w Wędryni.

•••
Zadaniem młodzieży klas 3.-5. w 
kategorii II było przeczytanie jed-
nej z trzech podanych pozycji oraz 
wysłanie odpowiedzi na pytania. 
Można było wybierać według te-
matu, albo też objętości książki.

Do karwińskiej biblioteki nade-
szło 336 odpowiedzi, z tego 307 
było poprawnych. 

Kryminał dla młodzieży „Koron-
kowa robota” Grzegorza Kasdepke 
przeczytało i odpowiedzi nadesła-
ło 137 czytelników. Mniej więcej 
tyle samo, bo 136, wybrało książkę 
Katarzyny Ryrych „Wojna w Ku-
ropatkach”. Najmniej odpowiedzi 
– 63 – nadeszło po przeczytaniu 
książki „Już, już” Katarzyny Wasil-
kowskiej. 

Dwa pytania w każdym zestawie 
były zamknięte – wybór z możli-
wości a,b,c, zaś trzecia odpowiedź 
wymagała krótkiego wyjaśnienia, 
opisu. Tu niektóre wypowiedzi nie 
były aż tak dokładne, ale zaliczyli-
śmy odpowiedź, jeżeli było widać, 
że czytelnik wie, o czym pisze. 

Tutaj też było widać ogromny 
wkład pedagogów oraz rodzi-
ców. Niektórzy czytelnicy zdążyli 
przeczytać i wysłać odpowiedzi 
na wszystkie trzy książki. Byli 
też tacy, którzy odpowiedzi uzu-
pełnili ilustracjami. Wiemy, że 
przeczytać książkę, to jedno, ale 
usiąść, zastanowić się i napisać 
odpowiedzi, to wymaga skupie-
nia i czasu. Bardzo nas cieszy, że 
podane pozycje książkowe zainte-
resowały naszą młodzież. Szkoda 

tylko, że niektóre odpowiedzi były 
jak przez kalkę i niestety, jeżeli 
wkradł się błąd, to cała klasa od-
powiedziała źle. Dlatego bardziej 
ceniliśmy sobie samodzielnie 
przysłane odpowiedzi. 

Wszyscy, którzy wzięli udział w 
konkursie czytelniczym i odpowie-
dzieli poprawnie, otrzymają nagro-
dy. 

•••
W kategorii III chętnych do wzię-
cia udziału w konkursie czytelni-
czym było tym razem mniej, niż 
oczekiwano. Do zamknięcia kon-
kursu na ręce organizatorów do-
starczono 37 prac pisemnych, co 
oznacza niemal 50 proc. spadek 
liczby uczestników w  porówna-
niu do lat poprzednich. Książki, 
pomimo zróżnicowania tematycz-
nego, nie znalazły wielu chętnych 
wśród młodych czytelników, a 
było w czym wybierać. „Projekt Bi-
toven” Joanny Wachowiak uczula 
na osoby niesłyszące i postawę 
kolektywu klasowego, który po-
winien ustosunkować się do pew-
nego projektu. Ta książka cieszyła 
się największym powodzeniem, 
zapewne z powodu najmniejszej 
objętości (17 uczestników). Trochę 
mniej (11 uczestników) przeczytało 
o „Śledztwie inspektora Mątwy” 
Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby, 
w którym Szymek, Lena i pewna 
starsza pani starają się zrozumieć 
bunt znikających w  Warszawie 
pomników, ulic, domów i sprowa-
dzić je na miejsce. „Stan spląta-
nia” Roksany Jędrzejewskiej-Wró-
bel, pomimo ciekawego tematu, 
przeczytało tylko 5 uczestników. 
Autorka wpadła na pomysł „przy-
musowego” wolontariatu trójki 
ósmoklasistów w domu spokojnej 
starości, co zaowocowało przyjaź-
nią i całkiem nowym spojrzeniem 
na seniorów. Powieść historyczna 
„Król myszy” Zuzanny Orlińskiej 
skusiła tylko 4 chętnych, którzy 

jednak chwalili intrygę szpiegow-
ską, odważnego Marcina i pomysł 
autorki, by akcję umieścić w 1804 
roku w Warszawie, w czasie pano-
wania Napoleona Bonaparte. 

Zadania, jakim było odręczne 
napisanie wypracowania po prze-
czytaniu książki, podjęło się 29 
dziewczyn i  8  chłopców. Najwięk-
szy udział odnotowano w szkole 
podstawowej im. G. Przeczka w 
Trzyńcu (9 uczniów), w szkole pod-
stawowej im. S. Hadyny w Bystrzy-
cy (6 uczniów), na miejscu trzecim 
uplasowały się z równym wyni-
kiem (4 uczniów) szkoła podstawo-
wa im. W. Szymborskiej w Wędryni 
oraz szkoła podstawowa w Lutyni 
Dolnej. Dodać trzeba udział Janiny 
Heinz z klasy 9c, Rhein-Gymna-
sium Sinzig (Niemcy).

Warto podkreślić, że każdy z 37 
autorów prac pisemnych zasługu-
je na wyróżnienie. Najciekawsze 
prace zostaną tradycyjnie opubli-
kowane w kolejnych numerach 
„Ogniwa”. Na szczególną uwagę za-
sługują: Jakub Zajączek kl. 9, PSP w 
Hawierzowie-Błędowicach, Kasia 
Jansa kl.  7b, PSP w Jabłonkowie, 
Marysia Studnička kl. 8b, PSP w 
Czeskim Cieszynie, Janina Heinz 
kl. 9c, Rhein-Gymnasium Sinzig, 
Jan Paweł Kukuczka kl. 9 oraz Ju-
lia Szwarc, obydwoje z PSP im. W. 

Szymborskiej w Wędryni, Michał 
Bojko kl. 9 oraz David Cieslar kl. 
7b, obaj z PSP im. S. Hadyny w By-
strzycy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
aktywnie włączyli się do konkursu 
czytelniczego 2022. Zawsze z nie-
cierpliwością wyczekujemy, kiedy 
pani listonosz przyniesie do naszej 
karwińskiej biblioteki wasze listy. 
Mamy nadzieję, że dzięki przeczy-
tanym książkom poszerzyliście 
swoją wiedzę i to zachęciło was do 
sięgania po kolejne tytuły. Na pew-
no pomogły wam w wyborze kolej-
nych pozycji książkowych spotka-
nia z pisarzami w ramach imprezy 
„Z książką na walizkach”, która jest 
nieodłączną częścią konkursu czy-
telniczego.

Nadchodzą święta Bożego Naro-
dzenia, więc może znajdziecie pod 
choinką jakąś książkę? Zachęcamy 
was do czytania, a my, bibliotekar-
ki, zabieramy się do pracy, bo już 
teraz zastanawiamy się nad tytuła-
mi na kolejny konkurs czytelniczy 
w przyszłym roku. 

Projekt udało się zrealizować 
dzięki wsparciu z wielu programów 
dotacyjnych. Największym z nich 
był program Ministerstwa Szkol-
nictwa i Kultury Fizycznej RC.

Pracownice  Biblioteki 
Regionalnej w Karwinie

● Wystawę najlepszych prac można 
obejrzeć do końca grudnia w bibliotece 
na Rynku Masaryka w Karwinie-Fryszta-
cie w godzinach otwarcia. Zdjęcia: ARC

Polka poleca Czechy
Lidia Rymarczyk pochodzi z Koła w Wielkopolsce. Przed osiemnastu laty 
przeprowadziła się do Cieszyna. Zmiana miejsca zamieszkania obudziła w niej 
fascynację wędrówkami po górach, Śląskiem Cieszyńskim, a przede wszystkim 
Czechami. Zwiedziła już tyle czeskich miast, wiosek i regionów, że mogłaby 
o nich opowiadać godzinami. 

Danuta Chlup

Znałaś choć trochę Czechy, zanim 
zamieszkałaś na polsko-czeskim 
pograniczu?
– Nie wiedziałam o nich prawie 
nic, oprócz tego, że stolicą jest Pra-
ga. Mam wrażenie, że kiedy weszli-
śmy do strefy Schengen, to granice 
otwarto specjalnie dla mnie. Wraz 
ze znajomymi zaczęłam często po-
dróżować po Czechach. Początko-
wo to były wycieczki do najbardziej 
znanych i często odwiedzanych 
przez turystów miejscowości. Poje-
chałam więc do Mikulowa, Czeskie-
go Krumlowa, Znojma, oczywiście 
do Pragi, Ołomuńca, Kromierzyża 
czy Czeskich Budziejowic. 

Później to się zmieniło? Zaczęłaś 
szukać mniej oczywistych celów?
– Mój znajomy jest przewodnikiem 
turystycznym, po trosze czechofi -
lem, zna dobrze język czeski. Ra-
zem objeżdżaliśmy mniej znane, a 
jakże cudowne wioski i miastecz-
ka. W każdej miejscowości można 
trafi ć na ciekawe obiekty, zabytki, 
spotkać wspaniałych, pełnych pa-
sji ludzi. Podróżuję także ze zna-
jomymi. Jeździmy spontanicznie, 
nocujemy w jakimś miejscu i szu-
kamy ciekawych rzeczy w okolicy. 
Jedziemy na przykład do Pardubic, 
a potem zwiedzamy Chrudim, albo 
na przykład jesteśmy w okolicach 

Złotych Gór i trafi amy na Rejvíz, 
gdzie jest piękny rezerwat przyrody. 
Wyjeżdżamy z Ujścia nad Orlicą i 
nagle wyrasta przed nami zabytko-
wy dworek w miejscowości Zamel, 
gdzie para pasjonatów remontuje 
ten budynek z własnych funduszy. 
I zapraszają nas do środka. Następ-
nie docieramy do wioski Dobřikov, 
a tam stoi stara, maleńka cerkiewka 
sprowadzona z Rusi Zakarpackiej. 
W środku trafi amy na panią, która 
opiekuje się zabytkiem i godzinę 
opowiada nam o jego historii. Takie 
wioski, gdzie można coś ciekawego 
zobaczyć, czegoś się dowiedzieć, są 
wszędzie.

Spodobał ci się ich urok?
– Oglądamy czyste, zadbane, odno-
wione miasteczka i wioski. Więk-
szości z nich nie znajdziemy w in-
formatorach turystycznych, trzeba 
tam trafi ć samemu. Lubię zwie-
dzać takie miejsca, gdzie nie za-
depcze nas tłum turystów, a w ma-
łych kameralnych muzeach można 
usłyszeć niesamowite historie. Jak 
pewnego razu w Turnowie, gdzie 
szlifi erz granatów opowiadał, jak 
spędził pół swojego życia przy 
produkcji biżuterii. Współtworzył 
Złote Słowiki – nagrody dla najlep-
szych czeskich wokalistów.

Rozmawiacie z ludźmi, słuchacie lo-
kalnych historii. Gdzie nauczyłaś się 
języka czeskiego?

– Tu się nauczyłam. W domu nie 
mam polskiej telewizji, tylko cze-
ską. No i jeżdżąc po Czechach, dalej 
się uczę. Ze zrozumieniem czeskie-
go nie mam żadnych problemów.

Oglądam na Facebooku twoje zdję-
cia z podróży, są fajne i pomysłowe. 
Widziałam, że ostatnio zwiedzałaś 
odległy region, okolice Ujścia nad 
Łabą. Ujście jest przemysłowym 
miastem, nie najlepiej kojarzonym. 
Jak tam ci się podobało?
– Okolice są przepiękne. Północna 
część kraju, od Liberca na północ i 
na południe, obfi tuje w urocze za-
kątki. Przepiękne domy są w miej-
scowości Kryštofovo Údolí, piękne 
jest Vrchlabí, pełno uroczych wio-
sek znajduje się w pobliżu Szpindle-
rowego Młyna. Zapamiętałam także 
miejscowość Jetřichovice, tamtej-
sze zabudowania wkomponowane 
w formacje skalne oraz urokliwe 
miejsca widokowe na skałach.

Często zwiedzasz zamki i pałace. 
Także te mniej znane. Moją uwagę 
przykuły zdjęcia zamku Jezeří, po-
grążonego we mgle. Wyglądał na 
dość zniszczony…
– I faktycznie taki był, także w 
środku. Był początek listopada i w 
zamku poumieszczano różne stra-
szydła i postaci z horroru. Pełno 
tam było ludzi. Później się oka-
zało, że w tym zamku kręciła fi lm 
polska ekipa fi lmowa. Domalowała 

na ścianach polskie napisy, takie 
w gotyckim stylu. Doskonale się 
wpisały w klimat zamku. Gospoda-
rzom obiektu na tyle się spodoba-
ły, że je tam zostawili. Zapamięta-
łam napis: „Błagosławieni, którzy 
umierają w Panu”.

Nie wątpię, że wiele razy byłaś w 
Pradze. Podejrzewam, że nie zado-
walasz się już tylko Hradczanami, 
Starym Miastem i Malą Straną?
– To prawda, można trochę oddalić 
się od centrum i też wiele zobaczyć. 
Spodobał mi się kiedyś spacer po 
Nowym Świecie, szczególnie „Go-
spoda u Raka”. Kawa może nie była 
najlepsza, ale klimat niesamowity. 
Ostatnio szliśmy pieszo z Invali-
dovny pod pomnik Jana Żižki na 
Vitkovie. I ten widok miasta z in-
nej perspektywy. Także spacer pod 
Metronom na Letnej, gdzie spo-
tkaliśmy miejscową młodzież na 
deskorolkach i spokojnych space-
rowiczów. Bardzo spodobał mi się 
Wyszehrad, szczególnie zachwycił 
mnie tamtejszy cmentarz i jego 
ciekawe nagrobki. Nie mówiąc już 
o Pałacu Trojskim z winnicami w 
tle, chociaż akurat tam ludzi jest 
dużo...

Praktycznie co weekend albo coś 
zwiedzasz, albo wędrujesz po gó-
rach. Mieszkając w Wielkopolsce 
nie miałaś chyba okazji do turystyki 
górskiej?

– Tam jest bardzo płasko, chociaż 
także pięknie. Najbliższe góry były 
oddalone o 500 kilometrów. Tu 
mam góry na miejscu. Częściej cho-
dzę po czeskich niż po polskich Be-
skidach. W Czechach bardziej dba 
się o przyrodę, remontuje i utrzy-
muje tradycyjne schroniska. W Pol-
sce deweloperzy zabierają każdy 
kawałek ziemi, wszędzie budują 
hotele, osiedla deweloperskie. Po 
czeskiej stronie w górach jest spo-
kojnie. I to mi odpowiada. Szczegól-
nie lubię chodzić po Jawornikach, 
tam już są takie wołoskie klimaty, 
kolorowe domki. Kultowa jest dla 
mnie Łysa Góra, na którą zabieram 
wielu znajomych, podobają mi się 
Pustewny z architekturą Jurkoviča. 

Wolisz krótkie wypady weekendo-
we od dłuższych wczasów? Podró-
żujesz samochodem, czy pociągiem? 
– Zdecydowanie wolę krótsze wy-
pady, na weekend lub trzy, cztery 
dni. A za tydzień jadę w inne miej-
sce. Jeżdżę i samochodem, i pocią-
gami. Lubię także wypady rowe-
rowe, zabieram rower do pociągu 
i jeżdżę na przykład po okolicach 
Opawy. W Czechach jest bardzo do-
bra infrastruktura kolejowa, wiem, 
że wszędzie dojadę. I podobają mi 
się brązowe tablice, które informu-
ją o miejscowych ciekawostkach, 
nawet tych mniej znanych. Dzięki 
nim można trafi ć w różne ciekawe 
miejsca.  

•••
Republika Czeska to mały kraj, ale 
długo się przez niego jedzie, gdyż 
co jakieś piętnaście kilometrów 
sytuacja zmusza, żeby się przy 

czymś ciekawym zatrzymać

● W domku szklarza w Żelaznym Brodzie. 

● Mnichovo Hradiště w Czeskim Raju. 
Zdjęcia: ARC L. Rymarczyk

● Skansen Zubrnice niedaleko Ujścia nad Łabą. 

● Lidia Rymarczyk porównuje długość swojego łokcia z ofi cjal-
nym łokciem czeskim, wyznaczonym na drzwiach byłego ratusza 
hradczańskiego w Pradze. 

● Scena niemal jak z horroru. Pogrążony we 
mgle zamek Jezeří. 
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Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /32/

Polska 
w cudzych oczach

Profesor Bronisław Łagowski przeko-
nywał niegdyś, że warto zaglądać do 
książek o naszym kraju napisanych 
przez cudzoziemców. Uwagę tę sfor-

mułował przy okazji lektury książki „Lance z 
papieru. Jak Polska doprowadziła Europę do 
wojny”. Jej autor, Włoch Marco Patricelli, jest 
Polakom (czy jak teraz pisać należy – Polkom 
i Polakom) życzliwy, podziwia wykazaną w 
latach wojny odwagę, wychwala waleczność, 
zachwyca się romantyzmem. Nie waha się 
jednocześnie wytykać błędów kierownictwu 
polskiej polityki zagranicznej, to na przykład, 
że Polska jako pierwsza uznała Anschluss, a 
popieranie niemieckiej polityki wobec Cze-
chosłowacji nazywa wprost „szakalizmem”. 
Wiele sądów włoskiego autora (choćby zasad-
ności żądań niemieckich dotyczących przyłą-
czenia do III Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska 
czy brak zgody na przeprowadzenie ekstery-
torialnej autostrady) kiedyś uznawanych w 
kraju nad Wisłą za kwestie niepodlegające 
dyskusji, dzisiaj jest przedmiotem zaintere-
sowań publicystów, np. Piotra Zychowicza. 
No cóż, pisanie o Polsce przez zagranicznych 
autorów ma niewątpliwą zaletę – pozwala im 
bezkarnie łamać narodowe tabu. Zdaje się 
niekiedy „szargać świętości”, ale jednocze-
śnie bywa jednym z elementów umożliwia-
jących poszerzenie pola politycznej dyskusji.

I
Niekiedy jednak zagraniczni autorzy zdają 
się pisać „ku pokrzepieniu serc”, polskich 
serc, rzecz jasna. Nie powiem, że piszą pod 
publiczkę, ale publiczność chętnie kupu-
je ich teksty i argumentację. Kiedy znany 
brytyjski historyk Norman Davies pisze w 
„Powstaniu ’44”: „Dziś powiedziałbym, że 
powstanie warszawskie było wspaniałym 
zbrojnym zrywem, który przeszedł wszelkie 
oczekiwania, i że decyzja o jego rozpoczę-
ciu – choć z konieczności ryzykowna – nie 
była lekkomyślna, ani tym bardziej »zbrod-
nicza«” – to leje miód w serca swych wier-
nych, polskich czytelników. Ja czytelnikom/
czytelniczkom zainteresowanych genezą, 
przebiegiem i konsekwencjami powstania 
warszawskiego, zalecałbym czytanie na 
przemian dzieła Daviesa i książki Piotra Zy-
chowicza „Obłęd ’44”. Ta druga w lekturze 
przyjemna na pewno nie jest, ale wreszcie 
czyta się nie tylko dla przyjemności, także 
po to, by zdobyć w jakiejś sprawie mniej czy 
bardziej rzetelną wiedzę. A tę zdobywa się 
tylko konfrontując różne argumentacje – to 
warunek „sine qua non” samodzielnego my-
ślenia, o które wszyscy dzisiaj (ci rozsądni i 
ci rozsądni inaczej) wołają. Zresztą i jedni, 
i drudzy chcą w ten sposób powiedzieć tyle 
tylko, że oznaką racjonalnego myślenia jest 
„myślenie” dokładnie tak jak oni.

II
Ponoć Polki i Polacy są ksenofobiczni. Nie-
mniej wiele świadectw pokazuje wyraźnie, 
jak bardzo liczą się (liczyli się?) z resztą świa-
ta, a już na pewno Zachodu. Przede mną 
leży jeszcze inna książka „Polska w oczach 
cudzych”, zbiór rozmów, jakie przeprowa-
dzili Radosław Januszewski i Jan Sękowski 
z intelektualistami zza naszej zachodniej i 
wschodniej granicy. I tak Timothy Garton 
Ash przypominając swoje – i innych zagra-
nicznych korespondentów – przybycie do 
Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, 
wspomina: „Nigdy nie zapomnę, jak zostali-
śmy, ja i zagraniczni goście, powitani przez 
robotników w Stoczni. Prawie jak zbawiciele. 

Jak byśmy własnymi rękami przynieśli im 
pomoc Zachodu, tę której brakowało. Przy-
witały nas okrzyki: Anglia Austria, Brazylia! 
Hurra!”. No cóż, „pomoc Zachodu, której 
brakowało”... Wspomniany wyżej Norman 
Davies pytał w kontekście militarnej klęski 
powstania warszawskiego: „dlaczego w ciągu 
dwóch miesięcy wahań i deliberacji zwycię-
scy alianci nie zorganizowali pomocy?”. No 
właśnie – dlaczego? Nie jest tak, że nie po-
jawiają się na księgarskich półkach pozycje, 
które przynajmniej cząstkowo nie starają się 
odpowiedzieć na to pytanie. Proszę zajrzeć 
chociażby do tomu „Polska osamotniona. 
Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swoje-
go najwierniejszego sojusznika?” Jonathana 
Walkera. Powinno może dać do myślenia, 
dlaczego polskich autorów zadających po-
dobne pytania nie wydaje tak szacowna wi-
tryna wydawnicza, jak krakowski „Znak”, 
który opublikował pracę Walkera.

III
Pisał w latach siedemdziesiątych Stefan Ki-
sielewski, Kisiel: „Przed kilkunastu laty po-
znałem w Warszawie felietonistę »Monde’u« 
profesora (tak głosił bilet wizytowy) Roberta 
Escarpita. Po niedługiej rozmowie stwier-
dziłem, że ma on jeden, niewątpliwie pro-
fesorski walor: lubi uczyć. Bardzo energicz-
nie uczył mnie o Polsce, w której był po raz 
pierwszy i to całe trzy dni”. Tak, francuski 
socjolog nie miał pewnie o Polsce nic waż-
nego do powiedzenia. Zupełnie inaczej inny 
Francuz, który odwiedził Polskę na niewiele 
dłużej, na początku wieku XIX. Ten wytraw-
ny polityk, był, co nie dziwota, człowiekiem 
bardzo spostrzegawczym. Napoleon Bona-
parte, bo o nim mowa, gdy gościł w Polsce 
wyróżniał chętnie publicznie tych Polaków, 
którzy – cytuję za „Pamiętnikami” Talley-
randa – „zawsze gotowi byli biec naprzeciw 
wszelkiej zmianie w urządzeniu ich kraju”. 
Inaczej wobec księcia Poniatowskiego, tu 
Cesarz okazał się surowy. Aczkolwiek – da-
lej cytuję Talleyranda – zasłużywszy sobie 
na wyrzuty Napoleona uczynione pod adre-
sem jego wierności, książę Józef zyskał tym 
samym szczególny szacunek Cesarza”. Na 
cesarski szacunek trzeba było sobie zasłu-
żyć. Wyróżnienia zachował Bonaparte dla 
tych, którym podsunąć można było pozory 
i fantasmagorie. Był przekonany, że to im w 
zupełności wystarczy. Bo też Cesarz – znowu 
przywołuję Talleyranda – „wiedział, że tylko 
wyobraźnia rządzi w tym osobliwym kraju”. 

IV
Oprócz opracowań literackich to właśnie 
dzienniki, pamiętniki cudzoziemców, którzy 
w najróżnorodniejszych okolicznościach tra-
fi li do naszego kraju i – jak uczynił to Talley-
rand – zapisali w sztambuchu swoje wraże-
nia, powinny stanowić dla nas cenne źródło 
informacji na temat „Jak nas widzą, tak nas 
piszą”. Nie pomylę się pewnie, jeśli napi-
szę, że nazwisko Clausa von Stauff enberga 
kojarzy się – jeśli w ogóle – z bohaterskim, 
acz nieudanym zamachem na Hitlera. Otóż 
w roku 1939 Stauff enberg miał powiedzieć: 
„Ludność jest tu niewiarygodnie głupia. Bar-
dzo dużo Żydów i mieszańców. To lud, który 
czuje się dobrze tylko pod batem. Tysiące 
jeńców dobrze przysłuży się naszemu rolnic-
twu”. (Tobias Kniebe, „Operacja „Walkiria”, 
WAB, Warszawa 2009, s. 79). 

V
No cóż... 

Godowe zadumy cz. I

Kogoś, kto nigdy nie podjął intelek-
tualnej wędrówki ku antropolo-
gicznym źródłom współczesnej 
obrzędowości, prawdopodobnie 

zadziwia fakt, że częścią roku do dziś naj-
bardziej obfi tującą w okazje do świętowa-
nia jest właśnie zima. Od Andrzejek, przez 
Mikołajki, Gwiazdki i Sylwestry, aż po kar-
nawał i ostatki. Jak to możliwe, że w naszej 
kulturze to właśnie czas tak niesprzyjający 
życiu: mroźny, mroczny, w którym uśpiona 
natura szczególnie skąpo wydziela ze swo-
ich darów, a człowiek koncentruje się na 
przetrwaniu i  doczekaniu wiosny, kojarzy 
się nam z zabawami i prezentami? Niemoż-
liwością byłoby wyczerpanie tematu w tak 
krótkim artykule, o ile jego wyczerpanie w 
ogóle jest możliwe. Pozwolę sobie jednak 
na rzucenie kilku myśli pod świąteczną 
rozwagę czytelników.

•••
Nim rozwój nauki i idący z nim w parze 
postęp technologiczny pokazał nam, lu-
dziom, na jak wiele sposobów możemy 
przechytrzyć naturę, byliśmy zmuszeni 
z nią współpracować. Pradawna szkoła 
przetrwania wymagała doskonalenia się 
w sztuce adaptacji, która z kolei nie by-
łaby możliwa bez wnikliwej obserwacji 
otaczającego świata. Spontaniczna eks-
ploracja, twórcze myślenie i uczenie się 
konsekwencji własnych, jednostkowych 
ingerencji w niezrozumiały porządek 
przyrody doprowadziły człowieka do 
pierwszych przełomów: zapanowania nad 
żywiołem ognia, konstruowania narzę-
dzi, a w końcu świadomego obsiewania 
pól, by żyć z ich plonów, porzuciwszy ko-
czowniczą tułaczkę. Nawet te olbrzymie z 
punktu widzenia tysięcy lat rozwoju ludz-
kości sukcesy były jednak kroplą w morzu 
poznania, jakie otwierał przed człowie-
kiem wszechświat. Pojęcie rządzących 
nim praw możliwe było jedynie poprzez 
cierpliwe śledzenie i analizowanie feno-
menów, których ówczesny stan wiedzy, 
pozyskiwanej okiem bez szkiełka, nie po-
zwalał zrozumieć. Nasi przodkowie nada-
wali znaczenie gwiazdom, wędrującym 
po sklepieniu nieba, zmianom pogody i 
ich następstwom; doskonale wiedzieli, 
jakie z jawiących się im zjawisk są okazjo-
nalne, a jakie stanowią element natural-

nego, powtarzalnego cyklu, któremu pod-
porządkowane było ich życie. W każdym 
aspekcie – nie tylko codzienna praca, ale 
kultura, religia, cała budowana przez lata 
warstwa symboliczna, pozwalająca od-
naleźć sens i poczucie bezpieczeństwa 
wśród przytłaczającej niepewności bytu.

•••
Czymś niezrozumiałym dla większości 
współczesnych, za to niezwykle istotnym 
dla naszej kultury od jej zarania, było prze-
konanie o szczególnym znaczeniu przesi-
leń. Przyjmując za punkt wyjścia wyobra-
żenie o powtarzalnej, kolistej strukturze 
świata i  wszelkiego istnienia, w którym 
harmonia odgrywa nieocenioną rolę, dość 
łatwo zrozumieć, dlaczego akurat do tych 
dwóch etapów odwiecznego dorocznego 
cyklu przywiązywano tak ogromną wagę. 
Oba stanowią momenty kulminacyjne, 
wyznaczają początek i kres. Oto z koń-
cem czerwca słońce zaczyna ustępować 
miejsca księżycowi; dni stają się krótsze, 
a ożywcza siła, dotąd popychającą naturę 
ku wzrostowi, z wolna słabnie – ta zaś po-
woli szykuje się do odpoczynku. Sobótki, 
Noce Kupały czy wigilijne uroczystości 
ku czci św. Jana Apostoła to tylko histo-
ryczne świadectwa trudu, jaki ewoluująca 
kultura wkładała w adaptowanie pier-
wotnych wobec niej zjawisk. Żadne reli-
gie i ideologie nie mogły wyrzucić poza 
nawias naturalnego porządku, pozostało 
im więc nałożyć na rzeczywistość własną 
interpretację, by uczynić z niej spójny 
element układanki. Nie inaczej stało się z 
grudniem. Przesilenie zimowe, po którym 
prym znów przypada słońcu; które wy-
znacza moment tryumfu życia i początku 
odrodzenia, musiało sobie zyskać u daw-
nego człowieka, pozbawionego wiedzy, 
lecz spragnionego sensu w nie mniejszym 
od nas stopniu, szczególny status. Co rusz 
stawało się więc centralnym elementem 
złożonych systemów przekonań. Rzymia-
nie składali wówczas ofi ary Saturnowi, w 
Persji celebrowano narodziny Mitry; Jul 
świętowały plemiona germańskie, z kolei 
słowiańskie – Gody. Wreszcie nadszedł 
czas chrześcijańskiej reinterpretacji i 25 
grudnia stał się dniem narodzin Jezusa, 
zwanego niekiedy Słońcem Sprawiedli-
wości. 

Krzysztof Łęcki
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REKLAMA
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KARCZMA U GAZDY
Najlepsze jedzenie w regionie!

 � bogate menu, pyszne potrawy według 
autorskich receptur

 � dania kuchni lokalnej i międzynarodowej
 � klimatyczna, 
elegancka sala

 � atrakcyjne ceny

Zamów koryto 
na święta!

 � do wyboru trzy 
zestawy

 � już od 4-8 osób
 � dostawa do domu
 � zadzwoń co 
najmniej 3 dni 
wcześniej

Karczma u Gazdy, Stawowa 20, Cieszyn, 
tel. 0048 510 535 676, www.karczmaugazdy.pl

Uchodźcy spędzą 
tu święta

W wigilię Bożego Narodzenia mi-
nie dokładnie dziesięć miesięcy od 
ataku Rosji na Ukrainę oraz zwią-
zanego z tym napływu pierwszych 
uchodźców do naszego kraju i regio-
nu. Jabłonkowski „Caritas”, który 
od pierwszych dni otoczył opieką 
ludzi uciekających przed wojennym 
koszmarem, teraz pomaga im w 
poznawaniu miejscowych tradycji 
świątecznych.  

– Część Ukraińców już wyjechała, 
zostali ci mieszkający na wschodzie 
kraju, którzy nie mają dokąd wra-
cać lub brakuje im na to odwagi. 
Na chwilę obecną w Jabłonkowie i 
okolicy jest ich ok. 60 – mówi Maria 
Šubrtowa, kierowniczka ośrodka św. 
Rafała jabłonkowskiego Caritasu, 
To tutaj Ukraińcy od pierwszych 
dni mogli liczyć na wszechstronną 
pomoc – zaczerpnąć informacji, 
korzystać z darmowej szatni chary-
tatywnej, uczyć się języka czeskiego 
czy co tydzień spotykać się w „ka-
wiarence”.

– Czwartkowe „kawiarenki” dla 
uchodźców z Ukrainy organizuje-
my nadal regularnie. Przychodzi na 
nie ok. 5-10 osób. Wczoraj np. wyko-
nywaliśmy ozdoby świąteczne, ale 
mieliśmy już też warsztaty, na któ-
rych robiliśmy wieńce adwentowe, 
lub piekliśmy ciasteczka świątecz-
ne. Na Ukrainie nie są one znane, a 
panie chciały nauczyć się tej sztuki 
– przybliża kierowniczka. Przyzna-
je, że bez pomocy wolontariuszy re-
alizacja wielu tych zajęć nie byłaby 
możliwa. Na dziś bezinteresownie 
angażuje się w te działania siedem 
osób. 

Zwieńczeniem tych wszystkich 
przedświątecznych akcentów bę-
dzie spotkanie, na którym uchodźcy 
z Ukrainy skosztują miejscowych 
tradycyjnych potraw wigilijnych, a 
także zaprezentują własne. Odbę-
dzie się ono 22 bm. w ośrodku św. 
Rafała. – Chociaż w Kościele pra-
wosławnym Wigilia przypada na 6 
stycznia, a Boże Narodzenie na 7 
stycznia, osoby, z którymi rozma-
wiałam, przekonywały, że wolą ob-
chodzić święta w naszym terminie, 
ponieważ ten późniejszy był narzu-
cony przez Rosję – tłumaczy Šubr-
towa, dodając, że „Caritas” pamięta 
również o tych, którzy spędzą święta 
na Ukrainie. Z myślą o nich załado-
wano wczoraj samochód żywnością, 
kołdrami, pampersami dla seniorów 
i lekami.

Pomocy potrzebują jednak rów-
nież miejscowe rodziny, które zna-
lazły się w trudnej sytuacji material-
nej. Dla nich jabłonkowski „Caritas” 
przygotowuje m.in. prezenty świą-
teczne. Jak co roku 24 grudnia o 
godz. 16.00 organizuje też Wigilię 
dla samotnych. Zgłoszenia przyj-
muje do czwartku, zapewnia także 
transport tam i z powrotem. (sch)

● Ukraińskie kobiety poznawały taj-
niki pieczenia typowych dla naszego 
regionu ciasteczek świątecznych. 
Fot. Caritas Jabłonków

NASI MATURZYŚCI /8/

• Oto kolejna klasa, która pojawiła się na 
Zjeździe Absolwentów Polskiego Gimnazjum 
w Czeskim Cieszynie. 
Dziś prezentujemy rocznik 2012. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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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

S P O R T 
Magiczne Podhale 
z Sebastianem Karpielem-Bułecką
Sobota 17 grudnia, godz. 13.35 

PIĄTEK 16 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Śladami Jakuba Fontany 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Znachor 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.40 Panorama kraj 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.15 Alfabet 
Andrzeja Dobosza. Aktorzy - Jacek 
Woszczerowicz, Jan Himilsbach 
11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 M jak miłość (s.) 
13.05 Wniebowzięci 14.00 Gwiazdo-
zbiór TVP Rozrywka. Wydanie świą-
teczne 15.00 Wiadomości 15.20 Baj-
ki naszych rodziców. Bolek i Lolek 
wśród górników 15.40 Bajki naszych 
rodziców. Proszę słonia 16.00 Ja to 
mam szczęście! (s.) 16.30 Na sygnale 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj 
się w Polsce. Barczewo (mag.) 17.55 
Polonia Express 18.10 Olá Polônia 
18.30 Informacje kulturalne 18.45 
Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wia-
domości, pogoda, sport 20.15 Na do-
bre i na złe (s.) 21.15 Kabaretomania-
cy 22.05 Polonia 24 22.35 Rozmowy 
kontrolowane. 

SOBOTA 17 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Wigilie polskie. 
Żywiecczyzna 6.50 Giganci historii. 
Historia polskiej złotówki 1496-1996 
7.35 Wigilie polskie. Litwa 7.55 Py-
tanie na śniadanie 12.10 Dziewczy-
na i chłopak (s.) 13.05 Okrasa łamie 
przepisy. Domowe keczupy 13.35 
Magiczne Podhale z Sebastianem 
Karpielem-Bułecką 14.05 Na dobre i 
na złe. Musimy sobie ufać (s.) 15.00 
Kabaret. Super Show Dwójki 3 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Teleexpress 
17.20 M jak miłość (s.) 18.10 Szan-
sa na sukces. Opole 2023. Krystyna 
Prońko 19.10 Informacje kulturalne 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.20 Stulecie Winnych 4 (s.) 21.15 
Zabić na końcu 22.50 Program roz-
rywkowy 23.30 Polacy to wiedzą! 
(teleturniej). 

NIEDZIELA 18 GRUDNIA

6.10 Hity wszech czasów 7.10 Woj-
na domowa. Dzień Matki (s.) 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.25 Ziarno. 
(Bez)senność 11.55 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.50 Sło-
wo na niedzielę. Zepsuty samochód, 
czyli adwentowe zmartwychwsta-
nie 13.00 Transmisja mszy świętej 
z kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca 
w Zielonej Górze 14.15 Wojna domo-
wa. Zagraniczny gość (s.) 16.00 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
16.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak mi-
łość (s.) 18.10 Powroty (mag.) 18.35 
Co dalej? O tym mówi świat 19.10 
Informacje kulturalne 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Ojciec 
Mateusz 28 (s.) 21.15 Teatr Telewizji. 
Ich czworo 23.25 Słownik polsko@
polski. 

PONIEDZIAŁEK 19 GRUDNIA 

6.00 Polacy to wiedzą! (teletur-
niej) 6.30 Zuzanna 6.50 Rok 1982. 
Kalendarium 7.00 Okrasa łamie 
przepisy. Jurajskie pieczonki 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Pano-
rama 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.10 Polonia Express 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Stulecie Winnych 4 (s.) 13.05 
Ojciec Mateusz 28 (s.) 14.00 Wir-
tuozi V4+. Międzynarodowy talent 
show 2022 16.00 Leśniczówka (s.) 

16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 Kamperem po południu 
(mag.) 18.15 Polacy światu. Ludwik 
Hirszfeld 18.30 Informacje kultural-
ne 18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Ludzie i bogowie (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Wielka gra (teleturniej) 
23.20 Zezem. Krakanie 23.30 Le-
śniczówka (s.). 

WTOREK 20 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.
pl 7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.30 Panorama 10.40 
Pytanie na śniadanie 11.10 Kam-
perem po południu (mag.) 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 Ludzie i bogowie (s.) 
14.05 Giganci historii. Kultura lu-
dowa Słowian 15.00 Wiadomości 
15.15 Przystanek Historia. Polski 
maharadża i dzieci Szlaku Nadziei 
15.35 Przyjaciele Misia i Margolci. 
Odkrywcy 15.50 Ale talent. Uro-
czysta kartka 16.00 Leśniczówka 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Studio Wschód 
17.55 Nad Niemnem (mag.) 18.10 
Studio Lwów 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.20 Ojciec Mateusz 13 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 W kraju kamieni 
i lawy. Polacy na Islandii (fi lm dok.) 
23.30 Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 21 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Un-
discovered. Sromowce Niżne 6.45 
Powroty (mag.) 7.00 Qulszoł - kuli-
narne potyczki 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama 10.45 Pyta-
nie na śniadanie 11.10 Studio Lwów 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Ojciec Mateusz 
13 (s.) 14.00 W kraju kamieni i lawy. 
Polacy na Islandii 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Animowanki. Rodzina Tre-
fl ików 4 (s.) 15.40 Nela Mała Repor-
terka. Gdzie są pingwiny maskowe? 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Wypełnić pustkę 17.55 Kieru-
nek Zachód (mag.) 18.10 Magazyn 
z Wysp (mag.) 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.20 Pensjonat nad rozlewiskiem 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Magazyn 
Ekspresu Reporterów 23.30 Leśni-
czówka (s.) 

CZWARTEK 22 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Okrasa łamie prze-
pisy. Zapomniana brukiew 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Pensjonat nad rozlewiskiem 
(s.) 14.00 Wideoteka Dorosłego Czło-
wieka. VOX 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Mały pin-
gwin Pik-Pok 15.30 Barwy szczęścia 
(s.) 16.05 Stacja innowacja (91) 16.25 
W obiektywie Polonii. Wschód 16.40 
Wilnoteka 17.00 Teleexpress 17.20 
Obiad na już. Karp w trzech odsło-
nach 17.35 Informacje kulturalne 
17.55 Skoki narciarskie. Mistrzostwa 
Polski w Wiśle 19.30 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.20 Fałszerze. 
Powrót sfory (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Czym żyje świat 23.00 Wi-
deoteka Dorosłego Człowieka. VOX 
(mag. muz.). 

Polskość na 
Podolu trwa

H
istoria każ-
dej rodziny 
jest niepo-
w t a r z a l n a , 
najważniej-
sze jest to, 
że te wspo-

mnienia są na zawsze w sercach 
– mówi Nela Obertyńska, Polka 
mieszkająca na Ukrainie, w Win-
nicy. Pani Nela i jej młodsza o 10 
lat siostra Walentyna pochodzą 
z rodziny podolskich Polaków 
mieszkających tu od wielu poko-
leń. 

Polacy na Ukrainie, podobnie 
jak na Wileńszczyźnie, są u siebie 
od wieków. W przeciwieństwie 
do mieszkańców Litwy nie mie-
li jednak w czasach sowieckich 
dostępu do polskiej szkoły, dużo 
trudniej było im zachować polski 
język i narodowe tradycje. Naj-
większym skupiskiem Polaków w 
centralnej Ukrainie jest Winnica 
nad Bohem, na wschodnim Po-
dolu. Miasto ma długie tradycje 
– nazwa „Winnica” pojawiła się 
po raz pierwszy w dokumencie 
Władysława Jagiełły 13 czerwca 
1385 r. Aż do unii lubelskiej mia-
sto znajdowało się w składzie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
a dopiero w 1569 r. zostało inkor-
porowane wraz z województwem 
bracławskim do Korony. Końcem 
polskiej państwowości na tych te-
renach okazał się II rozbiór Polski 
– miasto znalazło się w granicach 
carskiej Rosji. Nigdy później nie 
powróciła tam Polska, a jednak 
język i kultura przetrwały.

– Jesteśmy dumne ze swoje-
go polskiego pochodzenia. Nasi 
rodzice byli Polakami z pocho-
dzenia, wychowywałyśmy się w 
polskich tradycjach. Gdyby nas 
spytano, kim się czujemy, bez wa-
hania odpowiemy, że czujemy się 
Polkami. I do dziś pielęgnujemy 
język polski, choć nie miałyśmy 
okazji uczyć się go w szkole w 
dzieciństwie – mówi pani Nela. 

Częścią dziedzictwa po przod-
kach jest również wiara katolic-
ka. Wśród najcenniejszych ich 
rodzinnych pamiątek jest obraz 
Matki Miłosierdzia. – Ten piękny 
Obraz Matki Boskiej Ostrobram-
skiej przechowywany jest od po-
koleń w naszej rodzinie. Nasza 
mama otrzymała go jako prezent 
ślubny – wyjaśnia pani Nela.

O ile na Wileńszczyźnie okres 
międzywojenny był czasem od-
rodzenia polskości, o tyle miesz-
kańcy Winnicy wspominają ten 
czas jako nasilenie represji i wy-
naradawianie. W latach 30. w 
stosunku do osób narodowości 
polskiej mieszkających w ZSRS 
represje nabrały charakteru ma-
sowego. Działania stalinowskiego 
aparatu represji na terenach Po-
dola Wschodniego były uwarun-
kowane faktem, że graniczył on 
wówczas z Polską i Rumunią. W 
opinii NKWD większość Polaków 

na Ukrainie była „szpiegami i dy-
wersantami”. Na aresztowanych 
wymuszano składanie zeznań ob-
ciążających inne osoby. Obecność 
dowodów rzeczowych w sprawie 
należała do rzadkości. Tego typu 
dowody zdobywano podczas re-
wizji mieszkania. Dowodami mo-
gły być listy i modlitewnik w języ-
ku polskim. 

Powojenne losy również nie 
były łatwe. Część bliskiej rodziny 
w wyniku zmian granic i migracji 
znalazła się na terenie Polski. Wy-
dawało się, że kontakt został ze-
rwany na zawsze. – W latach 60. w 
naszej rodzinie wydarzyło się coś 
pięknego. Brat dziadka przyszedł 
do domu i przyniósł list od swej 
siostry z Polski (od babci Karoli-
ny). Udało się jej przy wsparciu 
Czerwonego Krzyża odnaleźć ro-
dzinę na Podolu Wschodnim! W 
1965 r. babcia Karolina przyjecha-
ła do Winnicy i przywiozła nam 
dużo książek w języku polskim. 
Był to wspaniały prezent, bowiem 
w Związku Sowieckim nie było 
możliwości czytać po polsku. 
Do dziś pamiętamy te ogromne 
wzruszenia, jakie przeżyłyśmy, 
odnajdując swoją babcię… – dzie-
lą się przeżyciami siostry.

Po raz pierwszy odwiedziły 
Polskę w 1972 r. – Odwiedziłyśmy 
miejsca pochówku brata mamy – 
Włodzimierza, który poległ pod 
Krakowem w 1944 r. To głębo-
kie przeżycie, którego nigdy nie 
zapomnimy – mówi Walentyna 
Obertyńska.

Na Podolu na wolność w kul-
tywowaniu wiary i narodowych 
tradycji trzeba było jeszcze tro-
chę poczekać. Przyszedł na to 
czas pod koniec lat 80. – W mar-
cu 1989 r. rozpoczęły się starania 
wiernych o odzyskanie kościoła w 
Winnicy. Po trwających trzy mie-
siące protestach władze sowiec-
kie oddały świątynię wspólnocie 
katolickiej. Odzyskanie kościoła 

miało dla naszej rodziny szcze-
gólne znaczenie, ponieważ tam w 
1930 r. pracował nasz pradziadek. 
Od momentu odzyskania przez 
Ukrainę niepodległości społecz-
ności polskie mogą spokojnie 
żyć, pielęgnować tradycję i przy-
wracać dziedzictwo historyczne 
dla potomków – wspomina pani 
Nela.

Obecnie pani Nela i pani Walen-
tyna mieszkają w Winnicy, uczą 
się polskiego w trybie online w 
Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. 
Grocholskich. W 2019 r. pani Wa-
lentyna Obertyńska została na-
wet mistrzem ortografi i w ogólno-
ukraińskim dyktandzie z języka 
polskiego w obwodzie winnickim.

Latem 2019 r. siostry Obertyń-
skie otrzymały wymarzone Karty 
Polaka, a teraz ich największym 
marzeniem jest podróż do pięk-
nej Polski. Od lutego br. nie mogą 
jednak w pełni cieszyć się życiem 
– muszą się mierzyć z koszmarem 
wojny. Na początku były prze-
rażone, jak większość starszych 
osób, które pozbawione są wspar-
cia własnych dzieci.

Okazało się jednak, że miejsco-
wa wspólnota jest bardzo dobrze 
zorganizowana i przygotowana 
do działania. Wizyty wolontariu-
szy, na których można liczyć, in-
formacje o tym, gdzie można uzy-
skać pomoc, jak o nią zabiegać, to 
wszystko pomaga znieść najtrud-
niejsze chwile. Nadzieję daje rów-
nież ogromna pomoc, jaka płynie 
od rodaków z Polski.

– Jesteśmy zachwycone Polską 
i tym ogromnym wsparciem i po-
mocą udzielonej Ukrainie przez 
Polskę podczas tej okropnej woj-
ny, którą wznieciła Rosja wobec 
państwa ukraińskiego. To jest 
bardzo trudna zima, ale przetrwa-
liśmy tak wiele, przetrwamy dalej 
– podkreślają siostry Obertyńskie.

Wiktoria Bednarska
„Kurier Wileński”/LITWA

● Latem 2019 r. siostry Obertyńskie otrzymały wymarzone Karty Polaka. Fot. ARC

Al Rihla w dobrych rękach

● Na czas trwania mundialu w Katarze na łamach naszej gazety można było upolować trzy piłki Al Rihla, ofi cjalne futbolówki piłkarskich mistrzostw świata 2022. Zamieszczamy zdjęcia szczęśliwych zwycięzców, 
którzy nagrodę odebrali w siedzibie redakcji w Czeskim Cieszynie. Od lewej: Nathan Rucki, Stanisław Fierla i Karina Jursa. Gratulujemy! (jb)/Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI (2) i GABRIELA LOJEK

»Nemo« odwiedzi 
przyjaciół nieco wcześniej
Nemanja Marjanović 
i spółka będą 
przeciwnikami 
piłkarzy ręcznych 
Banika Karwina w 1/8 
fi nału Pucharu EHF. 
A dokładnie trzeci 
zespół serbskiej 
ekstraklasy – Dinamo 
Panczewo, barw 
którego broni były 
golkiper Banika. 
Dla mistrza RC to 
trzecia konfrontacja 
z bałkańskim 
szczypiorniakiem 
w tym sezonie. W II 
rundzie podopieczni 
trenera Michala 
Brůny wyeliminowali 
kosowski zespół KH Rakoveci, a następnie uporali się również z reprezentantem Bośni 
i Hercegowiny, klubem RK Graczanica. 

Janusz Bitt mar

M
y ś l a ł e m , 
że wpadnę 
do Kar-
winy od-
w i e d z i ć 
przyjaciół 
d o p i e r o 

latem przyszłego roku, ale zło-
żę im wizytę już w lutym – mówi 
z  uśmiechem Marjanović, pupil 
karwińskiej publiczności, a od tego 
sezonu również swoich rodaków 
z  serbskiego klubu. Mecze 1/8 Pu-
charu EHF zostały zaplanowane 
na 11-12. 2. 2023, rewanże 18-19. 2. 
Traf chciał, że Banik ponownie 
rozpocznie walkę od pojedynku na 
własnym parkiecie, a losy awan-
su rozstrzygną się w gorącej, bał-
kańskiej atmosferze w Panczewie. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
11 lutego, rewanż w Serbii tydzień 
później. 

– Dla nas to z jednej strony do-
bra wiadomość, że spotkamy na 
swej drodze zespół, w którym gra 
obecnie „Nemo”, ale z perspekty-
wy szans na awans zapowiada się 
arcytrudna batalia – ocenia wyni-
ki losowania Brůna. – Marjanović 
zna naszą grę od podszewki, będzie 
więc służył cennymi radami trene-
rowi przy ustalaniu taktyki. Myślę, 
że to najtrudniejszy rywal na naszej 

drodze w dotychczasowej fazie Pu-
charu EHF, tym bardziej, że znów 
rewanż zaliczymy na wyjeździe – 
uważa szkoleniowiec Banika. 

Udział Banika Karwina w 1/8 
fi nału Pucharu EHF jest najwięk-
szym sukcesem tego klubu na are-
nie międzynarodowej od wielu lat. 
– Na tym etapie rozgrywek już każ-
dy przeciwnik jest mocny. Mogę 
jednak obiecać, że nie sprzedamy 
tanio skóry – zapowiada Marek Mi-
chalisko, menedżer Banika Karwi-
na.  

Wczoraj po zamknięciu numeru Banik w ramach Chance Ekstraligi zmierzył się 
na wyjeździe z Jičínem. Był to ostatni akord tego roku na parkiecie, ekstraligowe 
emocje wrócą dopiero w lutym przyszłego roku. 1 lutego 2023 karwiniacy za-
grają na boisku Koprzywnicy, 4 lutego będą podejmować Lowosice. W terminie 
od 11 do 29 stycznia 2023 w Polsce i Szwecji odbędą się mistrzostwa świata 
w piłce ręcznej.

● Nemanja Marjanović wróci w lutym 
do Karwiny, ale w pozycji gwiazdora 
serbskiego klubu Dinamo Panczewo. 
Fot. hcb-karvina

Niech wygra lepszy

W niedzielę zapowiada 
się w Katarze fan-
tastyczny fi nał pił-
karskich mistrzostw 

świata. Na ostatniej prostej pozo-
stały już tylko dwie drużyny – Ar-
gentyna i Francja. Wczoraj, po za-
mknięciu numeru, zapadła decyzja 
w sprawie nazwiska sędziego, który 
poprowadzi niedzielny fi nał. Na li-
ście znajdował się m.in. polski ar-
biter Szymon Marciniak. 

W wielkim fi nale zaplanowa-
nym na godz. 16.00 naszego cza-
su zostanie wyłoniony nie tylko 
nowy król mundialu, ale też naj-
lepszy strzelec turnieju. Szansę na 
zdobycie tej cennej indywidualnej 
nagrody wciąż mają Lionel Mes-
si, Julian Alvarez, Kylian Mbap-
pe i Olivier Giroud. Stylowo – po 
dwóch piłkarzy z każdej reprezen-
tacji. 

W zawodach strzeleckich w naj-
lepszej pozycji wyjściowej znajdu-
ją się Argentyńczyk Lionel Messi i 
Francuz Kylian Mbappe. Obaj mają 
na swoim koncie po pięć bramek. 
W uprzywilejowanej sytuacji znaj-

duje się gwiazdor Argentyny, który 
może się pochwalić większą liczbą 
asyst od lidera francuskiej repre-
zentacji. Alvarez, który zabłysnął 
w półfi nałowym starciu z Chorwa-
cją, strzelając dwa gole, wspólnie z 
francuskim napastnikiem Giroud 
nie stoją na straconej pozycji. Mają 
po cztery trafi enia, a więc w fi nale 
wszystko może się zdarzyć. Zacięta 
rywalizacja o koronę najlepszego 
strzelca mundialu mogłaby być 
gwarancją ofensywnego spektaklu 
w fi nale. Obie reprezentacje pre-
zentują w Katarze świetny, nowo-
czesny futbol. 

Jest też jeden towarzyszący, pol-
ski akcent fi nału: kadra Czesława 
Michniewicza zagrała w tym czem-
pionacie zarówno z Argentyną, jak 
też Francją. Biało-czerwoni zmie-
rzyli się z Argentyną w fazie gru-
powej, przegrywając w kiepskim 
stylu 0:2. Znacznie lepsze wrażenie 
pozostawili Polacy na boisku w po-
jedynku 1/8 fi nału z Francją, odpa-
dając z mundialu z podniesionym 
czołem po porażce 1:3. 

 (jb)

JAN ZOLICH
Orły Zaolzia
W fi nale spotkają się dwie najlepsze drużyny. Bez 
dwóch zdań. Argentyna nie zaczęła wprawdzie przy-
gody z tym mundialem idealnie, ale potem było już 
tylko lepiej. Jeśli ma to być pożegnanie Leo Messiego z 
kadrą, to niech zakończy się stylowo, zwycięstwem Argentyny 
w fi nale. Ale uwaga, Francja ma dużo asów w rękawie. W życiowej formie gra 
Griezmann, a Mbappe to snajper z prawdziwego zdarzenia. Zapowiada się tak-
tyczna bitwa i niewykluczone, że zwycięzcę wyłonią dopiero rzuty karne. 

GŁOS EKSPERTA

● Messi czy Mbappe? Oto jest pytanie. 
Fot. ARC



14  ♩ Głos   |   piątek   |   16 grudnia 2022 ♩   15Głos   |   piątek   |   16 grudnia 2022

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Opowieść wigilijna (19, godz. 
10.00);
SCENA BAJKA – FRYDEK-MI-
STEK-Rynek: Pojďme spolu do 
Betléma (18, godz. 15.00);
 CZ. CIESZYN: O 3królewnach i 
3głowym smoku (19, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Vánoční koleda (18, godz. 17.30). 

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Adam (16, godz. 
19.30); Největší dar (17, godz. 16.05, 
18.05); TRZYNIEC – Kosmos: 
Avatar 2 (16, godz. 16.00); Vá-
noční příběh (16, godz. 20.00; 19, 
godz. 19.30); Kwik (17, godz. 14.30); 
Podniebna poczta Kiki (17, godz. 
16.30); Avatar 2 (17, godz. 19.00; 18, 
godz. 16.00); Websterovi ve fi lmu 
(18, godz. 14.30); Bilet do raju (18, 
godz. 20.00); Největší dar (19, godz. 
17.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Princ Mamánek (16, godz. 16.30); 
Avatar 2 (16, godz. 18.30; 17, 18, 
godz. 19.00); Szczęście Mikołajka 
(17, 18, godz. 15.30); Kitchen Briga-
de (17, 18, godz. 17.00); KARWINA 
– Centrum: Princezna rebelka (16, 
godz. 13.30); Avatar 2 (16, 18, godz. 
16.00; 17, godz. 15.00, 19.00; 19, 
godz. 18.00); Jednym głosem (16, 
godz. 20.00); Dzika noc (18, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Avatar 2 (16, 17, godz. 15.00, 19.00; 
19, godz. 19.00); Patrz jak kręcą (16, 
godz. 18.00); Królowa wojownik (17, 
godz. 18.00); DC Liga Super-Pets 
(18, godz. 10.00); Wielki zielony 
krokodyl domowy (19, godz. 17.00); 
Bilet do raju (19, godz. 18.00); Il Bo-
emo (19, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Centrum i MK PZKO w 
Cz. Cieszynie-Osiedlu zapraszają 
do wspólnego kolędowania na ry-
nek w Czeskim Cieszynie 16. 12. o 
godz. 16.00. Wystąpią również Ka-
meralny Zespół Śpiewaczy TA Gru-
pa oraz goście.
JABŁONKÓW – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza sympatyków i przy-
jaciół z bliska i daleka na wystawę 
pt. „Magia Świąt Bożego Narodze-
nia” w sobotę 17. 12. oraz w nie-
dzielę 18. 12. w godz. 8.00-18.00. 
Wernisaż wystawy w sobotę 17. 12. o 
godz. 10.00. Pokaz praktyczny nie-
których technik, smaczna kuchnia, 
kołacze domowe, wypieki świą-
teczne i ciekawa loteria. Wystawie 
świątecznej towarzyszy Kiermasz 
Książki Polskiej.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza na spotkanie z prof. K. D. 
Kadłubcem 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.
KARWINA-FRYSZTAT – Zarząd 
MK PZKO zaprasza swoich człon-
ków i sympatyków na tradycyjną 
wigilijkę, która odbędzie się 17. 12. 
o godz. 15.00 w Domu Polskim we 
Frysztacie.
LESZNA DOLNA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza seniorów (i nie tyl-
ko) w niedzielę 18. 12. o godz. 14.00 
do Domu PZKO na „Spotkanie z 
piosenką góralską” połączone z 
zapaleniem choinki świątecznej. 
W tym samym dniu, w niedzielę 
18. 12., zapraszamy także na przed-
stawienie teatralne pt. „Za Gwiaz-
dą” w wykonaniu karwińskiego 
Teatrzyku bez Kurtyny. Początek 
o godz. 16.00. Wstęp – wolne datki. 
Bufet zapewniony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 17. 12. na 
ostatnią przedświąteczną wyciecz-
kę w góry, którą poprowadzi Ma-
rian Sodzawiczny (tel. 736 149 297). 
Trasa o długości 14 km prowadzi 
z Pržna (dworzec kolejowy, godz. 
8.10) przez Čupek do Metylovic, da-
lej szlakiem żółtym i zielonym do 
schroniska Ondřejník, a następnie 
ścieżką dydaktyczną 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

CZ. CIESZYN – Polska Szkoła Pod-
stawowa  w Cz. Cieszynie zaprasza 
20. 12. o godz. 16.00 na koncert świą-
teczny do kościoła ewangelickiego 
Na Niwach. Wystąpią: „Cieszynian-
ka”, „Skowronki”, „Trallalinki” oraz 
„Trallala”.
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 Kameralny 
„Autograph”, chór dziecięcy „Melo-
dyjka”, kapela ludowa „Bukóń”.
STONAWA – Śląski Kościół ewan-
gelicki a.w. zaprasza na koncert 
adwentowy 17. 12. o godz. 17.00 do 
kościoła ewangelickiego. W progra-
mie: dzieci ze stonawskiej fi lii Szko-
ły Artystycznej w Karwinie, zespół 
„Dziecka ze Stonawy”, chór miesza-
ny „Stonawa”.
TRZYNIEC – Parafi a Luterańskiego 
Kościoła Ewangelickiego a.w. za-
prasza na tradycyjny wieczór kolęd 
w niedzielę 18. 12. o godz. 16.00 do 
kościoła ewangelickiego. Wykonaw-
cy: „Lutheran Chorus” z Trzyńca 
z orkiestrą kameralną – dyrygent 
Halina Veit-Podola. Duet: Karolina 
Konderla i Zbigniew Bocek.

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawa pt. „Towarzystwo Nauczycieli 
Polskich w Republice Czeskiej. Hi-
storia i współczesność”. Czynna od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: wystawa pt. 
„Historia szkolnictwa polskiego w 
Karwinie-Raju”.  Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku. 

I N F O R M AT O R

Czytaj nas codziennie 

www.glos.live 

Czas płynie, my pamiętamy.
Dnia 15 grudnia 2022 minęła 35. bolesna rocznica 
śmierci naszej Kochanej i Nieodżałowanej 

śp. ANNY ŁUKOSZOWEJ
z Karwiny

Cichym wspomnieniem i modlitwą uczcijmy Jej pa-
mięć.
 RK-094

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.

Dnia 19 grudnia minie druga rocznica odejścia Nieod-
żałowanego

śp. inż. BOGDANA BUBIKA
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkich, którzy zachowali Go w życzliwej pamięci, 
o chwilę wspomnień i cichą modlitwę prosi najbliższa 
rodzina.
 GŁ-720

Ci, których kochamy, odchodzą za wcześnie…
Dnia 19 grudnia 2022 minie setna rocznica urodzin na-
szego Nieodżałowanego i Kochanego 

śp. MUDr. JÓZEFA KRZYWONIA
lekarza, poety i społecznika z Czeskiego Cieszyna

zaś 22 kwietnia 2022 minęła 32. rocznica Jego śmierci.
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą syn Piotr, córka 
Ewa i zięć Franuś z rodzinami.  
 GŁ-749

Ci, których kochamy, nie umierają,
bo miłość jest nieśmiertelna…

18 grudnia obchodziłby 71. urodziny mój Najdroższy 
Mąż

śp. inż. MIECZYSŁAW HUDECZEK, Ph.D.
z Olbrachcic

Z nieustającym smutkiem, miłością i prośbą o modli-
twę wspomina żona Urszula z najbliższą rodziną. 
 GŁ-737

Śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą...

17 grudnia 2022 minie 20. rocznica śmierci

pana BRONISŁAWA TOMASZKA
z Olbrachcic 

Kto kochał nie zapomni, kto znał Jego ciche i pogodne 
serce niechaj wspomni. O chwilę zadumy i modlitwę 
proszą córka i syn z rodzinami.
 GŁ-734

Nadal jesteś w naszych sercach,
Nadal jesteś w naszych snach.
Twą obecność wciąż czujemy,
Tylko dotknąć Ciebie nie możemy…

Dnia 16 grudnia mija pierwsza rocznica śmierci nasze-
go Ukochanego Męża, Tatuśka, Dziadka

śp. ANDRZEJA PRZYHODY
z Trzyńca, 

ostatnio zamieszkałego w Czeskim Cieszynie
Z miłością wspominają żona oraz córki z rodzinami.
 GŁ-757

Wspomnienie jest tą najtrwalszą więzią z tymi,
którzy nas opuścili. 

W poniedziałek 19 grudnia 2022 minie ósma bolesna 
rocznica, kiedy na zawsze umilkło szlachetne serce na-
szej Drogiej Mamy, Babci, Prababci i Cioci 

śp. ZUZANNY CIENCIAŁOWEJ 
z Lesznej Dolnej

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-754

Nie umarłam, bo wiem,
że żyję w sercach tych, których kochałam.

Dnia 16 grudnia mija 1. rocznica śmierci 

śp. HALINY SZKOPEK
malarki i scenografk i Teatru Lalek „Bajka”

O chwilę wspomnień proszą rodzina, znajomi oraz wi-
dzowie. 
Msza święta w intencji Zmarłej odbędzie się 19 stycznia 
2023 roku o godz. 18.00 w kościele rzymskokatolickim 
w Karwinie-Frysztacie. Msza odbędzie się w języku 
polskim.

 RK-091

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

Dnia 15 grudnia minęła 2. rocznica, kiedy odszedł od 
nas na zawsze

śp. ANTONI WOREK
z Bystrzycy

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą syn i córka 
z rodzinami.
 GŁ-755

W roku jest wiele dni, w tygodniu tylko siedem,
ale ten, który dziś obchodzisz, jest w życiu tylko jeden.

Dnia 18 grudnia obchodzi zacny jubileusz 85. urodzin 
nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia 

pani EWA MENCNEROWA
z Trzyńca-Łyżbic

Z tej okazji wiązankę najserdeczniejszych życzeń zdro-
wia, szczęścia, sił oraz błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata składają synowie Czesław i Leszek z rodzi-
nami.
 GŁ-756

Dnia 18 grudnia obchodzi swoje urodziny

pan WŁADYSŁAW DŹWIGOŃ
z Suchej Górnej

Z tej okazji zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bo-
żego życzą najbliżsi.
 GŁ-752

NEKROLOGI

Odeszłaś hen w daleką dal,
nam pozostawiłaś smutek i żal,
by po ziemskich trudach i znoju,
tam odpoczywać w wiekuistym spokoju. 

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
10 grudnia 2022 zmarła w wieku 94 lat nasza Kochana 
Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwa-
gierka i Ciocia

śp. MARIA KARPETOWA
zamieszkała w Marklowicach Dolnych

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2022 o godzi-
nie 12.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Piotrowicach, skąd zostanie 
przewieziona na cmentarz w Marklowicach. W smutku pogrążona ro-
dzina.
 RK-096

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

PIĄTEK 16 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nie-
ba (s.) 10.05 Próba 10.45 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Słoneczko na huśtawce (fi lm) 
14.05 Babcia zwariowała (fi lm) 15.25 
Podróżomania 15.55 Uśmiechy V. 
Trégla 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Księżniczka i skryba (fi lm) 
21.35 Wszystko-party 22.35 Bywalcy 
(fi lm) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Tajemnice 
największego lotniska na świecie 
9.20 Obrona i broń w naturze 10.15 
Królestwo natury 10.45 Avanti! 
(fi lm) 13.05 Morskie ssaki 14.00 
Dziesięć błędów 14.55 Ostatnie 
godziny Pompei 15.50 Żandarm 
na emeryturze (fi lm) 17.30 Fima 
i przedsiębiorca roku 2022 18.50 
Historia czeskiej żywności 19.10 
Wyspy Malezji 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Żan-
darm i policjantki (fi lm) 21.45 Czar-
ny pirat (fi lm) 23.25 Amerykańska 
Arktyka 0.15 Koniec gry. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Nie martw się o mnie (s.) 10.55 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.40 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Trzej bracia (bajka) 22.25 
Kameňák IV (fi lm) 0.15 CSI: Krymi-
nalne 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, szefi e 15.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Kochamy Czechy 23.50 Jak to było, 
szefi e? 0.25 Policja w akcji. 

SOBOTA 17 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Pieczenie na niedzielę 6.40 
Łopatologicznie 7.30 Hebanowy 
koń (bajka) 7.55 O Emilce (bajka) 
8.40 Uśmiechy K. Černocha 9.25 
Dookoła świata w 80 dni (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 O 
Kopciuchu (bajka) 14.10 Joasia o 
długich włosach (bajka) 15.00 Ser-
decznie pozdrowienia z kuli ziem-
skiej (fi lm) 16.40 Bywalcy (fi lm) 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Wianek świętojański (bajka) 
21.50 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
(fi lm) 23.35 Menšíkoviny 0.00 Jack 
Strong (fi lm). 
TVC 2 
6.00 Prawda o ataku na Pearl Har-
bor 6.45 Świat zwierząt 7.40 Sto 
cudów świata 8.30 Na hulajnodze 
8.45 Z kucharzem dookoła świata 
9.40 Okno na Paryż 10.10 Mocne 
chłopaki (fi lm) 11.35 Mars wzywa 

12.30 Kraje Północy z  lotu ptaka 
13.20 Babel 13.45 Kamera w podró-
ży 14.40 Spuścizna lamparciej kró-
lowej 15.35 Cudowna planeta 16.30 
Rok na pustkowiach 17.25 Żandarm 
i kosmici (fi lm) 18.55 Jaś Fasola (s.) 
19.20 Na grzyby 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Samu-
raj i kowboje (fi lm) 21.55 Rzymskie 
wakacje (fi lm) 23.55 Dziesięć błę-
dów. 
NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
7.05 Scooby-Doo: Brygada detek-
tywów (s. anim.) 7.55 Weekendo-
we Śniadanie 12.00 MasterChef 
Czechy 13.25 Krok za krokiem 
(s.) 13.50 Poradnik domowy 15.15 
Piłka nożna: MŚ w Katarze (trans-
misja) 18.30 Comeback (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grindewalda (fi lm) 23.10 Jak to ro-
bią single (fi lm) 1.25 Ryzyko zawo-
dowe (fi lm). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 8.40 Blondynka, Zło-
ta Rączka i Kiler 9.05 Autosalon.tv 
10.20 M.A.S.H. (s.) 10.55 Kochamy 
Czechy 12.50 Być na zawsze mamą 
(fi lm) 14.50 Jutro rano wstanę i opa-
rzę się herbatą (fi lm) 16.50 Dziewczy-
na z muszlą (fi lm) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Czeko-
lada (fi lm) 22.55 Ruslan (fi lm) 0.55 
Akt zemsty (fi lm). 

NIEDZIELA 18 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Serdecznie pozdrowienia z ziem-
skiego globu (fi lm) 8.05 Pan Wiatr 
z Wiatrowa i pani Deszcz z Desz-
czowa (bajka) 9.00 Pieczenie na 
niedzielę 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.05 Wolę dziadka niż psa (fi lm) 
12.00 Pytania Vaclava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Bajka z 
młyna (bajka) 14.10 Kto szuka, ten 
znajdzie (bajka) 15.15 Dylematy 
kucharza Svatopluka (s.) 17.30 Kon-
certy Adwentowe Czeskiej Telewizji 
18.25 Zielnik 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Sprawa 
dwóch żon (fi lm) 21.25 Dowód oso-
bisty (fi lm) 23.40 Pr. rozrywkowy 
0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 
Przeżyli rok 2000 6.55 Orient 
Express 7.55 Jaś Fasola (s.) 8.20 
Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 8.35 Poszukiwania utraconego 
czasu 8.55 Ta chwila 9.25 Ostat-
nie godziny Pompei 10.20 Nasze 
tradycje 10.45 Słowo na niedzie-
lę 10.50 Magazyn chrześcijański 
11.20 Magazyn religijny 11.50 As 
bierze wszystko (fi lm) 13.50 Szwaj-
caria 14.45 Żandarm i policjantki 
(fi lm) 16.20 Życie według Václava 
Havla 17.35 Na pływalni z Václavem 
Havlem 18.00 Niewidoczni wśród 
nas 18.55 Jaś Fasola (s.) 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym (fi lm) 
20.00 Za garść dolarów (fi lm) 21.45 
Komisarz w spódnicy (fi lm) 23.30 
Anakonda. 
NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
7.05 Scooby-Doo: Brygada detek-
tywów (s. anim.) 7.55 Weekendowe 

Śniadanie 11.35 MasterChef Czechy 
13.15 Zawód święty Mikołaj (fi lm) 
15.15 Piłka nożna: MŚ w Katarze 
(transmisja) 19.00 Comeback (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja Modrava (s.) 21.40 
Policja kryminalna Anděl (s.) 23.00 
Odpryski 23.30 Tożsamość zdrajcy 
(fi lm) 1.25 Kameňák 4 (fi lm). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek - podróż dookoła 
świata (s. anim.) 6.35 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Prima świat 9.50 Prima Cze-
chy 10.15 Jak to było, szefi e? 11.00 
Program dyskusyjny 11.50 Porad-
nik domowy 12.45 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.00 Poradnik Ládi 
Hruški 13.45 Lato z gentlemanem 
(s.) 15.00 7 przypadków Honzy 
Dědka 16.50 Láska hory přenáší 
(fi lm) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Bajki dla 
Emy (fi lm) 22.50 Jutro rano wstanę 
i oparzę się herbatą (fi lm) 0.50 Kró-
lowa grzechu (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 19 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Dookoła świata 
w 80 dni (s.) 10.35 Hercule Piorot 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Kochamy 
się (fi lm) 13.15 Złote węgorze (fi lm) 
14.40 Adela jeszcze nie jadła kola-
cji (fi lm) 16.30 O krok od nieba (s.) 
17.25 Podróżomania 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Najlepszy 
przyjaciel (fi lm) 21.50 Dobry wo-
jak Szwejk (fi lm) 23.40 Pr. rozryw-
kowy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Jaś Fasola 
(s.) 8.55 Spuścizna lamparciej królo-
wej 9.50 Morskie ssaki 10.45 Czar-
ny pirat (fi lm) 12.20 Klucz 12.50 
Piękno Yellowstone 13.45 Rok na 
pustkowiach 14.35 Papua Nowa 
Gwinea 15.40 Tajemnice długich lo-
tów 16.35 Rzymskie wakacje (fi lm) 
18.30 Jaś Fasola (s.) 19.00 Babel 
19.25 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kilka dolarów 
więcej (fi lm) 22.15 Udo Jowisza 
(fi lm) 23.55 Samuraj i kowboje 
(fi lm) 1.45 Historie.cs. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.35 Ulica (s.) 9.35 
Policja Modrava (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.45 Pościg 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.35 CSI: 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
23.30 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.45 Poradnik do-
mowy 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, szefi e 15.50 Po-
licja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Lato z gentlema-
nem (fi lm) 21.30 Święta czwórka 
(fi lm) 23.20 Tak jest, szefi e! 0.20 
Policja w akcji. 

 GŁ-087

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Świąt pachnących choinką 
spędzonych w rodzinnym 

gronie, dających radość 
i odpoczynek oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku 
2023 wszystkim członkom 

życzy Zarząd Stowarzyszenia 
Emerytów Polskich 

w Republice Czeskiej.
 GŁ-742
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • Dziś zapraszamy na wycieczkę do Jabłonkowa. Archiwalna fotografia pochodząca z publikacji Antoniego Szpyrca 
„Jabłonków 1435-1939” (wydawnictwo Beskidy) przedstawia budynek starego probostwa z roku 1904.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej z 2 
grudnia: 
I OWOCE 
ZAKAZANE 
CUKRZEJĄ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów 
poprawnych 

rozwiązań zostanie 
rozlosowana 
nagroda. Rozwiązania 
prosimy wysyłać 
na e-mail: info@
glos.live. Termin 
upływa w środę 28 
grudnia. Nagrodę 
za poprawne 
rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej z 2 
grudnia otrzymuje 
Ewa Mrowiec 
z Hawierzowa. 
Autorem dzisiejszego 
zadania jest Jan 
Kubiczek.

1

2 3

4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie wietnamskie.

POZIOMO:
1. analiza, przymiarka, eksperyment lub 

czynności sprawdzające
2.  cel wędrówki długoletniej Odyseusza
3.  zakład przemysłowy, w którym kłody 

drewna rozpiłowuje się na tarcicę
4.  część broni siecznej, osłaniająca rękę
5. część lądu wysunięta w morze, inaczej 

przylądek

6. atrybut Kojaka i policjanta drogówki
7.  model auta marki Chevrolet lub 

śmigłowiec szturmowy
8.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
9.  czeka na nominację na sędziego
10. część miasta zamieszkana przez 

mniejszość rasową, religijną
11. atak w rozgrywkach sportowych lub bieg 

wydarzeń w filmie

12. instrument strunowy, szarpany, o 
kształcie trójkąta

13. chłopak do noszenia kijów gracza 
golfowego

14. ciężarówka czeskiej produkcji
15. jedno z państw nadbałtyckich, nad 

Niemnem
16. instytucja nadająca audycje za pomocą 

fal elektromagnetycznych, np. ...Zet.

PIONOWO:
ALFRED, ARMANI, ATLANT, BALICE, 
CIELEC, DOCENT, EMPOLI, ESTETA, 
ILORAZ, IZRAEL, KALCYT, KARZEŁ, 
MAJKÓW, NOCNIK, OBSADA, OKTAWA, 
SACHEM, WICHER, ZAGATO, ZESTAW.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
APACHE, ASESOR, CADDIE, JELEC


