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Zdrowych i spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych w gronie 

najbliższych, życzy redakcja „Głosu”. 
Niech będzie to czas radości i nabierania 

sił przed kolejnymi wyzwaniami 
w najbliższych tygodniach i miesiącach, 

a nawet latach.

Nim zasiądziemy 
przy wigilijnym stole…

Danuta Chlup

N
a Zaolziu na-
dal prakty-
kowany jest 
polski zwy-
czaj łamania 
się opłat-
kiem. Okrągłe 

opłatki z motywami świątecznymi 
można kupić w każdym sklepie. 
Sporo rodzin, szczególnie wierzą-
cych, woli jednak tradycyjne pro-
stokątne opłatki z motywami reli-
gijnymi, które dystrybuowane są 
zarówno w katolickich, jak i ewan-
gelickich parafi ach. Sprowadzane 
bywają z Polski lub produkowane 
we własnym zakresie. 

W zborze ewangelickim w Naw-
siu od dwóch lat piecze opłatki na 
stół wigilijny grupa około dwudzie-
stu pań. 

– Przez długie lata pani Ożanowa 
piekła opłatki dla całego Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego. Kiedy 
przestała to robić, postanowiliśmy 
u nas w zborze kupić dwie maszyn-
ki do ich produkcji i zająć się tym 
sami. Nie udało nam się zdobyć 
form prostokątnych, na Słowacji 
kupiliśmy dwie owalne. Grafi ko-
wi zleciliśmy wykonanie projektu 
opłatka. W tym roku upiekliśmy 11 
tys. sztuk dla naszego zboru i ok. 

500 dla Bystrzycy. Panie się zmie-
niały, pieczenie zajęło im sześć ty-
godni – powiedział redakcji pastor 
Jan Fojcik. 

Na stole wigilijnym musiało 
być dawniej dwanaście potraw, 
obecnie większość rodzin zado-

wala się dwoma, trzema dania-
mi. Zupa bywa u nas tradycyjnie 
rybna lub grochowa, tam, gdzie 
część rodziny pochodzi z Polski, 
zdobywa popularność czerwony 
barszcz z uszkami. Po zupie przy-
chodzi kolej na rybę, zwykle kar-

pia, oraz sałatkę ziemniaczaną, 
na którą każda gospodyni ma z 
reguły swój własny przepis. Owo-
ce, orzechy, drobne ciasteczka – 
także bez tych przysmaków trud-
no nam sobie wyobrazić wieczór 
wigilijny. 

W różnych regionach zwyczaje 
świąteczne, także kulinarne, się 
różnią. W środku numeru przybli-
żamy Boże Narodzenie w regionie 
Kysuc, u naszego najbliższego sło-
wackiego sąsiada.

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA: W każdym domu jest taki stół, przy którym gromadzi 
się cała rodzina. 24 grudnia zamienia się on w stół niezwykły, wigilijny. Nie może na nim 
zabraknąć tradycyjnego opłatka. 

• Jest taki dzień w roku, kiedy zwykły 
stół zamienia się w nadzwyczajny, wigilij-
ny. Fot. DANUTA CHLUP
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Swiatosław Szewczuk,
arcybiskup większy kijowsko-halicki

CYTAT NA DZIŚ

•••
W tych dniach znów widzimy chwile 
ogólnonarodowej solidarności (…) I ta ludzka, 
chrześcijańska solidarność ogrzewa oraz 
rozjaśnia Ukrainę, dając nam wszystkim 
odczucie, że razem jesteśmy silni

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że słowo ma moc. 
Zwłaszcza w 2022 roku, który kończymy kaskadą pod-
wyżek, przytłoczeni wojną w Ukrainie, nierzadko spo-
niewierani przez COVID-19. Zdarza się, że to, co werbal-
ne, ma większą siłę rażenia od czynów. Często wystarczy 

jedno zdanie, żeby zapadło w pamięć na długo, nawet na całe życie…
Było to w Boże Narodzenie, jakieś 10 lat temu. Odpowiadający za 

duszpasterstwo akademickie w diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz 
Wiesław Greń powiedział w czasie kazania, że każdy ma na tyle duże 
dłonie, żeby uczynić z nich Betlejem. Jak je odczytać? Słowa tak moc-
ne i jednocześnie wielowątkowe, że na pewno każdy się w nich jakoś 
odnajdzie. Także ten, kto nie wierzy w cud Bożego narodzenia. Bo 
przecież uczynienie Betlejem to nie tylko uczestnictwo w kościelnej 
liturgii, pojednanie z Bogiem, ale także – a może przede wszystkim 
– wykonanie telefonu do dawno niesłyszanego przyjaciela, zrobienie 
sprawunków sąsiadowi, który nie domaga, ustąpienie miejsca na 
drodze, zainteresowanie się losem mieszkających w pobliżu Ukraiń-
ców, bo być może czegoś im potrzeba. A także włączenie do słownika 
trzech słów, o których tak często zapominamy: „dziękuję”, „proszę”, 
„przepraszam”. Nie tylko teraz, w czasie świąt Bożego Narodzenia. 
Dzięki naszej postawie możemy sprawić, że Betlejem będzie przez 
cały rok, a nie od 24 do 26 grudnia. Składając świąteczne życzenia od 
pewnego czasu wygłaszam formułkę w stylu – Bożego Narodzenia na 
co dzień, a nie od święta. I tego Wam, drodzy Czytelnicy, życzę. Świę-
tujmy cały rok, pamiętając, że obok nas jest drugi człowiek. Aż strach 
pomyśleć, co by to było, gdyby go zabrakło.   

ZDANIEM... Tomasza Wolff a

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W kinie Central rozdawa-
no we wtorek prezenty 
dzieciom z rodzin w trud-
nej sytuacji życiowej. W 
ramach ogólnokrajowego 
projektu pn. „Pudełka po 
butach” czekało na nie aż 
200 paczek. Dla obdarowa-
nych dzieci przygotowano 
również bogaty program 
artystyczny. Wystąpiły 
m.in. baletki z ośrodka 
czasu wolnego „Amos”, chór 
„Trallala” z miejscowej pol-
skiej podstawówki, zagrała 
kapela rockowa Head In 
The Cloudes, składająca się 
z uczniów Polskiego Gim-
nazjum, a także zaśpiewały 
dzieci z Ukrainy, które w 
mieście znalazły tymczaso-
wy dom. (sch) 

HAWIERZÓW
Hetman województwa mo-
rawsko-śląskiego Ivo Von-
drák oraz prezydent miasta 
Josef Bělica odwiedzili w 
poniedziałek miejscowe 
schronisko dla porzuconych 
psów i małych zwierząt 
„Max” w Suchej Średniej. 
Celem wizyty było spra-
wienie radości bezpańskim 
czworonogom. W prezencie 

przynie-
śli im karmę 
i różne łakocie, a 
także legowiska. Spotkali 
się też z pracownikami 
schroniska, w którym 
przebywa obecnie 32 
psów i 20 kotów.  (sch)

OSTRAWA
Ogród Zoologiczny i Park 
Botaniczny będą otwarte 
również w święta. W Wi-
gilię Bożego Narodzenia 
przygotowano dla wszyst-
kich miłośników zwierząt 
specjalną atrakcję w postaci 
spotkań z wykładem. O 
godz. 10.00 odbędzie się 
przy pawilonie pand, o 
11.00 koło rekinów, w 
samo południe przy klatce 
szympansów, a o 14.15 
będzie on dotyczyć hipo-
potamów. Od 24 do 26 
grudnia dzieci do 15 lat nie 
muszą płacić za bilet.  (sch)  

STONAWA
W czwartą rocznicę tra-
gedii, która miała miejsce 

20 grudnia 2018 roku w 
kopalni ČSM, przy pomniku 
łzy odbyła się uroczystość 
wspomnieniowa. Na skutek 
wybuchu metanu zginęło 
wtenczas 12 polskich i je-
den czeski górnik. Pozosta-
łych dziesięciu zostało ran-
nych. Oddać hołd zmarłym 
przyszła również konsul 
generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz. Podkreśliła, że owego 
pamiętnego dnia trzynastu 
rodzinom rozpadło się 
życie na kawałki i nikt już 
nie zdoła go przywrócić. W 
uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele obecnego 
kierownictwa spółki OKD 
oraz władz gminnych. (sch)
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dzień: 5 do 6 
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DZIŚ...

23
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Sławomira, Wiktoria
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 15.29
Do końca roku: 8 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Snowboardu
Przysłowia: 
„Gdy w grudniu śnieg 
pada, drugi rok taki sam 
zapowiada”

JUTRO...

24
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Adam, Ewa
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 15.29
Do końca roku: 7 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Raju
Przysłowia:
„Jak w Wigilię z dachu 
ciecze, zima długo się 
powlecze”

POJUTRZE...

25
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Eugenia, Mateusz
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 15.30
Do końca roku: 6 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ciasta Dyniowego
Przysłowie:
„Gdy choinka tonie 
w wodzie, jajko toczy się 
po lodzie”

POGODA

OSTRAWA

STONAWA

CZESKI CIESZYN
HAWIERZÓW

W miastach i gminach 
nie tylko w regionie, ale 
praktycznie w całym kraju 
już dawno świecą się 
choinki. W Stonawie lampki 
na drzewku przed Urzędem 
Gminy zabłysły po raz 
pierwszy dopiero w środę 
o zmroku. Powodem – jak 
zaznacza zastępca wójta 
Stonawy i senator Andrzej 
Feber – jest tradycja. 

Beata Schönwald

A
dwent jest okresem 
wyciszania się, a 
nie hulania. Dla-
tego kiedy po raz 
pierwszy w 1990 
roku jako wójt gmi-
ny zapalałem świa-

tełka na choince, od świąt Bożego Na-
rodzenia dzieliło nas raptem kilka dni. 
Ponieważ pielęgnuję tradycje naszego 
regionu, ale też tradycje europejskie, 
chrześcijańskie, jako praktykujący 
katolik pamiętam, że pierwszą świecę 

zapalaliśmy w domu w Wigilię, a po-
tem choinka świeciła się aż do święta 
Matki Boskiej Gromnicznej. W Stona-
wie praktykujemy to do dziś, dlatego 
cieszę się, że obecny wójt nawiązał do 
tego dawnego zwyczaju. Uważam bo-
wiem, że jeśli nie będziemy podtrzy-

mywać tradycji naszych przodków, 
to zaginiemy w kulturze ogólno-
światowej i nie będzie nas – powie-
dział „Głosowi” Feber.

Chociaż w środę pogoda kom-
pletnie nie dopisywała plenero-
wym inicjatywom, mieszkańców 

wioski nie 
z r a z i ł a . 
M a g n e -
sem była 
nie tylko 
ś w i e c ą c a 
się choin-
ka, ale tak-
że gorąca 
herbata i 
poncz przy-
g o t o w a -
ne przez 
c z ł o n k i -
nie Klubu 
K o b i e t 
m i e j s c o -
wego koła 
P Z K O , 
k a s z a n -
ka ufun-
d o w a n a 
p r z e z 
m i e j s c o -
wego sto-
nawskiego 
r o l n i k a 
Tadeusza 
K o c h a 

oraz pączki. Ponadto każde dziec-
ko otrzymało od sponsora karpia 
na stół wigilijny. Rozdano ich w 
sumie 250.

W nastrój świąteczny wprowa-
dzały obecnych znane polskie i 
czeskie kolędy w wykonaniu orkie-

stry dętej „Náladička” z Olbrachcic 
oraz Chóru Mieszanego „Stonawa”, 
który wystąpił pod dyrekcją Haliny 
Pribuli. Krótki, wspólny program 
artystyczny przy symbolicznym 
żłóbku przygotowały również dzie-
ci z miejscowej polskiej i czeskiej 
szkoły. Honorową wartę przy cho-
ince trzymali umundurowani gór-
nicy, którzy dzielili się później z 
mieszkańcami betlejemskim świa-
tłem pokoju.

Życzenia świąteczne złożyli 
uczestnikom zarówno wójt Tomáš 
Wawrzyk, jak i – po polsku – jego 
zastępca. Drzewko poświęcił pro-
boszcz miejscowej parafi i rzym-
skokatolickiej Roland Manowski. 
– Święta Bożego Narodzenia są 
wyjątkowe w tym, że zasiadając do 
stołu, obdarowując się prezentami, 
obdarowujemy się tym, co mamy w 
sercu najważniejsze, wiarą w Pana 
Boga. W Stonawie będziemy ob-
chodzili piękne święta, ale pomyśl-
my też o tych, którzy będą je prze-
żywali przy hałasie bomb i rakiet, 
żeby także tam nastał upragniony 
czas spokoju – zaznaczył duchow-
ny. 

Życzenia pokoju, zarówno tego 
wewnętrznego, jak i pokoju w 
sensie rozejmu życzył wszystkim 
zebranym, ale też całemu światu 
również pastor miejscowego zboru 
ewangelickiego Lucjan Klimsza.  

Choinka, jak chce tego tradycja

 GŁ-115

wolff @glos.live
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Fot. ARC

KRESKĄ MALOWANE

Szanowni Czytelnicy
Następny numer „Głosu” o objętości 16 stron pojawi się dopiero po 
świętach, w piątek 30 grudnia. W dniach 23 grudnia – 26 grudnia se-
kretariat redakcji będzie nieczynny. We wtorek 27 grudnia i środę 28 
grudnia sekretariat będzie czynny od godz. 9.00 do 13.00, w czwartek 
29 grudnia od 9.00 do 15.00. 

• Dzieci z polskiej szkoły i przedszkola 
przygotowały krótki program przy żłob-
ku. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Takie widoki, jak na zdjęciu, 
powoli się kończą... Tempera-
tura na zewnątrz stopniowo się 
podnosi. Stąd należy uważać na 
spadające z dachów sople lodu 
i czapy śniegu.  (endy)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Wysokie wyróżnienie

Ambasador RP w Ukra-
inie Bartosz Cichocki 
(na zdjęciu) otrzymał 
od naczelnego dowódcy 

Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wa-
łerija Załużnego Krzyż Zasługi – 
powiadomiła w czwartek agencja 
Ukrinform. „Odznaczenie jest tym 
zaszczytniejsze, że wręczono je na 
marginesie wizyty szefa Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego gen. 
Rajmunda Andrzejczaka w Kijo-
wie” – napisał Cichocki na Twitte-
rze. Ambasador, kierujący polską 
misją dyplomatyczną na Ukrainie 
od 2019 r., podziękował gen. Załuż-
nemu za wysokie wyróżnienie.

W środę szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego gen. Rajmund An-

drzejczak złożył 
wizytę w Kijowie, 
gdzie spotkał się 
z gen. Załużnym. 
Jak powiado-
miono, szefowie 
sił zbrojnych obu 
państw omówili 
obecną sytuację 
operacyjną na 
wschodzie i po-
łudniu Ukrainy, 
a także rozma-
wiali na temat potencjalnych scena-
riuszy dalszego przebiegu niespro-
wokowanej i nieuzasadnionej agresji 
wojskowej Rosji na to państwo.

Generałowie poruszyli też kwe-
stię zapotrzebowania armii Ukra-

iny w zakresie wsparcia logistycz-
nego, kluczowego dla uzupełniania 
ukraińskich rezerw i utrzymywa-
nia zdolności obronnych. Rozma-
wiano również o rozwoju pomocy 
w obszarze szkoleniowym. (PAP)

300 000
sztuk Nurofenu dla dzieci – leku przeciwgorączkowego – trafi ło wczoraj w 
formie nadzwyczajnej dostawy do czeskich aptek. Popularnego medykamentu 
w ostatnich tygodniach zabrakło w aptekach na terenie całego kraju. – Sytuacja 
została opanowana. Trzymamy rękę na pulsie, żeby do podobnych kłopotów z 
dostawami nie dochodziło w przyszłości – stwierdził Vlasti mil Válek, minister 
zdrowia RC.  (jb)

Kochają miasto i... choinkę
O tym, że karwińska choinka będzie 
walczyć w ogólnokrajowym fi nale 
ankiety „Deníka” na najładniejsze 
drzewko świąteczne, pisaliśmy w 
ub. wydaniu „Głosu”. Obecnie zna-
my już wynik głosowania. To wła-
śnie tu niedaleko, na frysztackim 
rynku stoi najpiękniejsza z pięk-
nych choinek z wszystkich trzyna-
stu województw RC.

Finałowe głosowanie ruszyło 
w poniedziałek i zakończyło się 
wczoraj w samo południe. Drzew-
ko stojące przed Zamkiem Frysz-
tat uzyskało w tym czasie aż 11 307 
głosów. Wyprzedziło o niespełna 
dwa tysiące głosów zwycięską cho-
inkę województwa południowo-
czeskiego z Czernej w Poszumawi 
w powiecie czeskokrumlowskim. 
Trzecie miejsce z 4552 głosami za-
jęło drzewko z Luhaczowic w woje-
wództwie zlińskim. W rywalizacji 
wzięło udział ok. 300 choinek. 

Karwiński symbol Świąt Bożego 
Narodzenia to jodła 15-metrowej 

długości, która rosła dotąd na te-
renie obiektów miejscowej fi rmy 
Czech Plastic. Udekorowana jest 
bombkami oraz światełkami LED 
w kształcie sopli lodu. Na czubku 
umieszczona jest gwiazda. 

– Tu nie chodzi o drzewo, ale o 
ludzi, którzy kochają swoje miasto. 
A my wiemy, dlaczego kochamy 
Karwinę. Jestem dumna, że tu-
taj się urodziłam i mogę tutaj żyć. 
Dziękuję wszystkim i życzę Weso-
łych Świąt – skomentowała jedna 
z internautek determinację, z jaką 
mieszkańcy miasta „walczyli” o 
swoje drzewko.

– Zwyciężyliśmy i to nie tylko z 
najpiękniejszą choinką. Dokona-
liśmy czegoś znacznie większego. 
Pokazaliśmy całemu krajowi, że 
miasto Karwina, czasem komplet-
nie pomijane, nie jest żadnym out-
siderem. Ludzie, którzy tu żyją lub 
pochodzą stąd, potrafi ą się zjedno-
czyć i walczyć o wspólną sprawę – 
dodała inna.  (sch)

Dokąd na pasterkę lub jutrznię?

W święta Bożego Naro-
dzenia często nawet 
ludzie, którzy przez 
okrągły rok nie zaglą-

dają do kościoła, chcą zakosztować 
religijnej atmosfery. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się paster-
ki, odprawiane w godzinach późno-
wieczornych lub, zgodnie z  dawną 
tradycją, o północy (stąd też bierze 
się ich czeska nazwa „půlnoční”).  
W niektórych parafi ach – i katolic-
kich, i ewangelickich – odbywają 
się również jutrznie. Są pierwszym 
nabożeństwem porannym w dniu 
Bożego Narodzenia i rozpoczynają 
się zwykle o godz. 5.00. 

Pory nabożeństw wigilijnych i 
świątecznych można najczęściej 
znaleźć na stronach internetowych 
poszczególnych parafi i. Niżej po-
dajemy kilka przykładów pasterek 
i jutrzni, które będą odprawiane w 
języku polskim.  (dc)

Polskie pasterki i jutrznie w wybranych 
katolickich kościołach parafi alnych

 � Czeski Cieszyn 24. 12. o godz. 24.00
 � Jabłonków 25. 12. o godz. 5.00
 � Karwina 25. 12. o godz. 6.00
 � Sucha Górna 24. 12. o godz. 21.00
 � Wędrynia 24. 12. o godz. 22.00

Polskie jutrznie w zborach 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. 

 � Czeski Cieszyn 25. 12. o godz. 5.00
 � W większości zborów nabożeństwa wigilijne i jutrznie bywają 
wspólne, czesko-polskie.
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Wszyscy jesteśmy braćmi
Piękną imprezę przedświąteczną 
dla swych seniorów (i nie tylko) 
zorganizowało w ubiegłą niedzielę 
MK PZKO. Była to kolejna inicjaty-
wa w ramach całorocznego projektu 
skierowanego do tej grupy wieko-
wej. Wczesnym popołudniem, przy 
słonecznej, ale mroźnej pogodzie 
seniorzy spotkali się przed Do-
mem PZKO, żeby zapalić lampki na 
choince. Zgromadzeni wysłuchali 
piosenek ludowych i kolęd w wyko-
naniu kapeli góralskiej. Następnie 
kontynuowano wspólne kolędo-
wanie z kapelą w Domu PZKO przy 
ciepłej herbacie. W trakcie spotka-
nia wszyscy obecni przedstawili, 

jak przygotowują stoły wigilijne w 
swoich domach i jak u nich wygląda 
wieczerza wigilijna. W drugiej czę-
ści spotkania wystąpił Teatrzyk Bez 
Kurtyny z Karwiny ze spektaklem 
„Za gwiazdą”, według scenariusza i 
w reżyserii Bogdany Najder. Dialogi 
i gagi, piosenki z własnymi teksta-
mi na podstawie znanych melodii, 
parodie poczynań znanych polity-
ków, wady i zalety przedstawicieli 
różnych narodów (pojawił się także 
wątek „tu stela”) oraz zwolenników 
starego reżimu i nowego pokole-
nia, obecna sytuacja w naszym 
państwie, wszystko komentowane 
przez postacie aniołów stworzyły 
fantastyczną atmosferę widowiska 

i zachwyciły oglądających. Końco-
wą puentą spektaklu było stwier-
dzenie, że w końcu wszyscy ludzie 
są braćmi i nie ma znaczenia, skąd 
pochodzą, jakim językiem się po-
sługują, czym i kim są, jaki mają 
światopogląd i orientację. Gwiazda, 
do której podążali każdy po swoje-
mu, zjednoczyła wszystkich piel-
grzymów.

Cała niedzielna impreza, którą 
wsparły Fundusz Rozwoju Zaolzia 
Kongresu Polaków w RC, Konsulat 
Generalny RP w Ostrawie i Miasto 
Trzyniec zadowoliła wszystkich 
i wprowadziła jej uczestników w 
miły nastrój ostatniego tygodnia 
tegorocznego Adwentu. Na koniec 

nie zabrakło też wzajemnego skła-
dania życzeń świątecznych i nowo-
rocznych. Tym miłym akcentem 

leszniańscy PZKO-wcy zakończyli 
niezwykle bogaty i udany dla nich 
rok pracy związkowej.  (TaSz)

Mroźna niedziela ze Świętą Rodziną

Ż
ywa szopka ko-
lejny raz pojawiła 
się przy kościele 
Świętej Jadwigi 
w Mostach koło 
Jabłonkowa. Nie-
dzielną imprezę 

zorganizowały Górolskie Cen-
trum Informacji Turystycznej 
GOTIC wraz z zespołem folklory-
stycznym „Górole”. Mosteczanie 
mogli zaczerpnąć świątecznej at-
mosfery, zobaczyć Świętą Rodzi-
nę wraz z zwierzętami z szopki, 
posłuchać kolęd góralskich albo 
popatrzeć na występy swoich po-
ciech. W postaci Świętej Rodziny 
wcielili się w tym roku Veronika 
i Jakub Schybalowie wraz z ma-
łym Teodorem. Jak mówili, było 
w tym trochę przypadku, bo ni-
komu nie uśmiechało się stać na 
takim mrozie. 

Kapela „Górole” umilała 
uczestnikom czas spędzany na 
chłodnym powietrzu góralskimi 
nutami, przede wszystkim tra-
dycyjnymi kantyczkami, ale nie 

zabrakło również kolęd polskich. 
Chętni mogli także skorzystać z 
przejażdżki na wozie konnym, 
przez centrum Mostów. Był rów-
nież poczęstunek w stoisku, które 
przygotowali członkowie zespo-
łu folklorystycznego „Górole” z 
Mostów. – Każdego roku przy-
gotowujemy tutaj stoisko, więc i 
w tym nie mogło nas zabraknąć. 
Serwujemy pieczone kasztany, 
kiełbaski oraz placki ziemniacza-
ne z  masłem. Zagrzać się u nas 
można grzanym winem, ciepłym 
sokiem jabłkowym albo kielisz-
kiem czegoś mocniejszego. Jeżeli 
dzieci chciałyby nakarmić zwie-
rzęta, to mogą dla nich w stoisku 
kupić również karmę – powie-
dział kierownik tancerzy Miro-
sław Baron. 

W niedzielę można było także 
oglądać wystawę w niedalekiej 
drzewionce.

– To ekspozycja Antona Kadu-
ra i jego córki Ewy Kadur. Kadur 
jest znany jako twórca „betleje-
mów” oraz dróg krzyżowych, na 

przykład na Górę Żywczak. Teraz 
mamy tutaj jego „betlejemy” i ob-
razy jego córki Ewy, która maluje 

naturalistyczne portrety głównie 
na drewnie. Elementem charakte-
rystycznym jej prac są jasne kolory 

– mówiła o wystawie Jadwiga On-
derek. Ekspozycję można podzi-
wiać do końca stycznia.  (jc, wot)

• Kapela „Górole” zagrała kantyczki i kolędy. Fot. JAKUB CZEPIEC

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Muzykowanie dla seniorów 
w Domu PZKO w Lesznej Dolnej. 
Fot. ARC

REKLAMA
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Boże Narodzenie na Kysucach 
W Wigilię gospodarz błogosławił domownikom, miodem kreśląc krzyżyki na ich czołach. Na świętego Szczepana 
cała rodzina myła się w pieniądzach. Z dawnymi zwyczajami z Kysuc, bliskiego nam regionu Słowacji, zapoznaliśmy 
się w muzuem w Czadcy. Naszą przewodniczką była jego dyrektorka Helena Kotvasowa. 

Danuta Chlup

J
uż okres poprzedza-
jący Boże Narodze-
nie był na Kysucach 
związany z licznymi 
obrzędami. Często, 
lecz nie zawsze, były 
one podobne do zwy-

czajów znanych nam ze Śląska Cie-
szyńskiego. W regionie kysuckim 
stosunkowo niedawno praktyko-
wano różne magiczne obrzędy, tę-
pione przez Kościół. Aż do połowy 
XX wieku stosowano na przykład 
zaklęcia, które miały chronić do-
mostwa i zagrody przed szkodli-
wym działaniem czarownic. 

– Na świętą Łucję wymiatano 
wszystkie kąty. Wieczorem gospoda-
rze robili krzyże na oborach, aby złe 
siły nie zaszkodziły bydłu. Poświę-
cano mu więcej uwagi niż ludziom, 
ponieważ bydło, głównie krowy, 
zapewniały im utrzymanie – Hele-
na Kotvasowa przypomina jeden ze 
zwyczajów związanych z 13 grudnia. 

Betlejemcy i Hricowie
Przed Wigilią lub w samą Wigilię 
chodzili po domach z „winszem” 
kolędnicy nazywani Betlejemcami. 
Zazwyczaj byli to czterej chłopcy 
(czasem było ich więcej), ubrani w 
długie białe koszule, przepasane 
paskiem z kolorowych wstążek. 
Na głowach mieli wysokie, owal-
ne, ozdobne czapki z papieru, a 
na nich znak krzyża. W rękach 
trzymali kije z przymocowanymi 
blaszkami i dzwonkami. Ich dźwię-
ki ogłaszały przybycie kolędników. 
Chłopiec idący na przedzie niósł 
szopkę betlejemską.  

Betlejemcom towarzyszyli czę-
sto pasterze. Najważniejszy z nich 
był baca. W dawniejszych czasach 
to on składał gospodarzom życze-
nia. Domownicy niecierpliwie wy-
patrywali kolędników. Wierzyli, że 
młodzi chłopcy przyniosą pod ich 
dach siłę i zdrowie. 

– W górnej części Kysuc, od 
Staškowa po Turzovkę, zamiast 
Betlejemców chodzili Hricowie – 
zwraca uwagę dyrektorka Muzeum 
Kysuckiego.

Hricowie ubierali się inaczej, jak 
na maskaradę. W dziwaczny sposób 
łączyli elementy męskich i dam-
skich strojów. Kożuchy wkładali od-
wrotną stroną, zakładali fartuchy, 
twarze ukrywali pod włochatymi 
czarnymi maskami z otworami na 
oczy, nos i usta. Przepasywali się 
łańcuchami, na których zawieszali 
duże dzwonki pasterskie, owijali się 
wstęgami. Chodzili po wsi i hałaso-
wali, aby przepędzić zło, a przy oka-
zji straszyli dziewczyny. 

Łańcuch wiązał rodzinę 
Wigilia na Kysucach po ludowe-
mu nazywana była Wiliją, czyli 
tak samo, jak u nas na Śląsku Cie-
szyńskim. W tym dniu aż do kolacji 
miało być cicho, nie wolno było na-
wet słuchać radia. Choinkę wiesza-
no pod sufi tem, nad stołem wigi-
lijnym, który w kysuckich domach 
stał w rogu izby. Drugą umiesz-
czano często w stajni. Drzewka 
dekorowano papierowymi lub sło-
mianymi łańcuchami, orzechami, 
kostkami cukru owiniętymi w sta-
niolu. Dopiero po drugiej wojnie 
światowej choinki na dobre zmie-
niły miejsce – powędrowały na 
podłogę lub na stoliki, a mężczyźni 
z Kysuc, pracujący w kopalniach i 
hutach zagłębia ostrawsko-karwiń-
skiego lub w trzynieckim „Werku”, 
przywozili stamtąd bombki i nowo-
czesne ozdoby. 

– Dzisiaj sporo osób wraca do tra-
dycji wieszania choinek pod sufi -
tem – twierdzi pani Helena. Mówi, 
że także niektóre inne tradycje, w 
tym kulinarne, przetrwały do dziś. 

Nogi stołu obwiązywano łańcu-
chem. Domownicy kładli na nim 
stopy, co miało być gwarancją, że ro-
dzina będzie się trzymała razem. W 
izbie musiał być snopek zboża – kła-
dziono go pod stołem lub stawiano w 
kącie. Pod stołem umieszczano tak-
że siekierę lub inny żelazny przed-
miot, symbolizujący zdrowie i siłę. 

Na początek miód i czosnek
Wieczerza wigilijna rozpoczynała 
się od modlitwy i błogosławieństwa. 
Ojciec robił domownikom miodem 
krzyżyki na czołach. Jedzono opłat-
ki z miodem, ale nie było zwyczaju 
łamania się nimi nawzajem. Nim 
podano główne potrawy, każdy zja-
dał po kawałku czosnku. 

– Do tradycji należała zupa 
z  „kwaków”, czyli brukwi. Doda-
wano do niej ziemniaki oraz przy-
prawy. Dzisiaj mało kto ją gotuje, 
ponieważ ludzie na ogół nie sadzą 
„kwaków”, przeznaczonych daw-
niej głównie dla bydła. Podawano 
także zupę grochową, z soczewicy, 
różne kasze – wymienia Kotvaso-
wa. – Do zup dodawano suszone 
owoce, głównie śliwki. W poszcze-
gólnych kysuckich miejscowo-
ściach zwyczaje nieznacznie się 
różniły, ale wszędzie musiała być 
kapusta, czy to na gęsto, czy w for-
mie zupy kapustnicy. Podawano 
także rybę z sałatką ziemniacza-
ną, ale nie taką z majonezem, jak 

dziś. To były ugotowane ziemnia-
ki z wodą octową i trochą cebulki. 
Sałatki majonezowe zaczęto przy-
rządzać dopiero po wojnie. W nie-
których domach każdy miał swój 
talerz, w innych każda z  potraw 
znajdowała się w osobnej dużej 
misie, z której każdy nabierał. Sto-
łownicy przesuwali się z miejsca na 
miejsce, od miski do miski.  

Dodajmy, że ten sposób był 
praktyczny, ponieważ zabrudzono 
mniej naczyń. A tych nie wolno 
było zmywać aż do Szczepana. 

– Pochodzę z Bystrickiej Doliny. 
Tam ten zwyczaj surowo przestrze-
gano jeszcze w latach 70. ub. wieku, 
kiedy byłam dzieckiem – zdradza 
pani Helena. 

Na stole były także jabłka, orze-
chy, podawano małe drożdżówki z 
serem, powidłami czy makiem. Nie 
mogło, oczywiście, zabraknąć chle-
ba. Prócz klasycznego pieczono na 
Wigilię chleb z czosnkiem i zioła-
mi, który miał chronić bydło przed 
chorobami. Suszono go i w ciągu 
następnego roku był zwierzętom 
podawany po kawałkach. 

Dla zwierząt odkładano także po 
trosze każdej potrawy z wigilijnego 
stołu – w niektórych domach do 
maselnicy, w innych do dużej misy. 

Kąpiel w pieniądzach 
Pierwszy dzień świąt Bożego Naro-
dzenia należało spędzić w domu, w 
kręgu rodziny. Odwiedziny zosta-
wiano na Szczepana. 

– Na Szczepana, jeszcze przed 
wyjściem do kościoła, był zwyczaj 
mycia się w pieniądzach – mówi 
Helena Kotvasowa, a widząc zdzi-
wienie na naszych twarzach, wyja-
śnia: – Do balii napuszczono wodę, 
wrzucono do niej monety i w tej wo-
dzie myła się cała rodzina. To miało 
zapewnić bogactwo i zdrowie. 

W drugim dniu świąt ludzie się 
odwiedzali, częstowali się kołacza-
mi i trunkami. Po świętach rozpo-
czynał się kolejny etap kolędowa-
nia. Rozróżniano kolędę kościelną, 
której celem było poświęcenie do-
mów oraz świecką, ludową. Obie 
związane były ze świętem Trzech 
Króli. Na Kysucach, gdzie poszcze-
gólne osady górskie były od siebie 
oddalone, proboszcz wraz z ko-
ścielnym, „rechtorem” i ministran-
tami zaczęli odwiedzać pierwsze 
domostwa zaraz po Nowym Roku, 
a czasem już po świętach. Ludzie 
witali ich chlebem, wodą, solą i 
czosnkiem, ponieważ wierzono, że 
kto tak nie uczyni, przez cały rok 
będzie chorował.  

•••
Andžel še zjavuje pastyrečkum, radosč 

oznamuje o včuĺajšku. Stavajte, pastyre, radujče 
sa, jaka jasnošč stoji u salaša

Z pasterskiego winszowania

•••
Dzisiaj sporo osób wraca 

do tradycji wieszania 
choinek pod sufi tem

Helena Kotvasowa

Znajdź nas 
na Facebooku

Znajdź nas 
na YouTubie

�

�

• Stroje Hrica i Betlejemca na wystawie świątecznej w muzeum w Czadcy. 
• Helena Kotvasowa przy stole wigilij-
nym typowym dla regionu Kysuc. 

• Pod stół kładziono siekierę, która miała zapewnić domownikom siłę. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Małgorzata Bryl-Sikorska*

Ostatnie trzy realizacje teatralne, za któ-
re odpowiadał pan reżysersko w Scenie 
Polskiej, opierały się na zakorzenionej 
w Krakowie XIX-wiecznej, komediowej 
dramaturgii Michała Bałuckiego. Tym 
razem sięga pan do epoki nieco póź-
niejszej – kolorowego, rozbuchanego 
artystycznie dwudziestolecia międzywo-
jennego dawnej Warszawy. Czy jest coś, 
co łączyłoby te inscenizacje?
– Tym razem sięgam do przedwojennej 
Warszawy, chociaż „Żołnierz królowej 
Madagaskaru” ma w sobie coś z ducha 
krakowskiego. Pamiętamy przecież bo-
gate tradycje kabaretowe Krakowa, któ-
re obecnie zanikają, prawie nie istnieją. 
Dobrzański i Tuwim za to zawsze mieli 
świetne poczucie humoru. Wodewil to 
komedia śpiewana, taka mikro-operet-
ka w teatrzyku ogródkowym. Widzowie 
mogą więc spodziewać się dużej dawki 
muzyki, a oprócz tego zabawnej akcji, 
śmiechu, gagów czy uroczego dowcipu. 
„Żołnierz królowej Madagaskaru” to wy-
jątkowy tekst, który stał się legendą dla 
wielu polskich scen, podobnie zresztą 
jak „Dom otwarty” Michała Bałuckie-
go. Sztuka przetrwała cały okres burzy 
i naporu tekstowego, zmian konwencji, 
różnych artystycznych rewolucji, nie-
zmiennie uwodząc tak artystów, jak i 
widzów. Twórcy teatralni znakomicie 
bawią się przy przenoszeniu tego wode-
wilu na scenę i podczas naszych prób wi-
dzę, że i w Teatrze Cieszyńskim aktorzy 
mają do niego słabość. Mamy nadzieję, 
że również widzowie Sceny Polskiej 
będą usatysfakcjonowani. Historyjka te-
atralna jest prosta – już bez tej ambicji 
psychologicznej, którą serwował nam 
nieśmiertelny Bałucki, opisujący zapy-

ziałe środowisko ludzi końca XIX wieku. 
Opowieść jest prosta, smakowita, cza-
sami absurdalna, niedbająca o realizm. 
Taki jest nasz „Żołnierz królowej Mada-
gaskaru” – jak śmieszny sen klowna. 

Teatr lub wodewil ogródkowy jest cieka-
wym zjawiskiem teatralnym w Polsce na 
przełomie XIX i XX wieku, które miało 
swój największy rozkwit w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Dziś zjawisko 
jest już właściwie zapomniane. Co więc 
zostaje niezmienne w „Żołnierzu...”? 
– Na pewno szlachetność i uroda „te-
atru w teatrze” oraz operetkowe śpiewy. 
Wodewil i formy ogródkowe narodziły 
się z potrzeby miłego spędzenia czasu, 
gdzie aktorzy zwinnie operują rekwi-
zytami, bawią nas słowem, dowcipem i 
piosenką. Dlatego „Żołnierz...” to przed-
stawienie opowiadające o kulisach te-
atru, a zatem o naszym zrzędliwym i 
kotłującym się środowisku. W przedsta-
wieniu wykoślawiamy sami siebie, kpiąc 
trochę z tego jacy jesteśmy – naiwni, 
głupiutcy. Aktorzy i reżyserzy teatralni – 
wszyscy zostają sportretowani w zabaw-
ny sposób, bez nadmiaru złośliwości. 
Od czasów Dobrzańskiego czy Tuwima, 
autorów „Żołnierza”, wiele przecież nie 
zmieniło się za kulisami teatru.

Jak aktorzy Sceny Polskiej zareagowali 
na ten specyfi czny pomysł zagrania „te-
atru w teatrze”? 
– Nasi aktorzy, jeśli tylko zechcą, po-
trafi ą rozszarpać samych siebie i wi-
dzów humorem. Mają wigor, niespoży-
te pokłady energii, nie boją się ruchu i 
tańców. Żeby było ciekawiej, główny 
bohater sztuki przedstawia się jako me-
cenas z… Cieszyna, co jeszcze bardziej 
zbliża nas do wyzwań współczesności. 
Przyjeżdża on właśnie z Cieszyna do 

Warszawy z misją nawracania zepsu-
tego świata stolicy. Zdecydowaliśmy 
się dodatkowo na ten lokalny wymiar, 
żeby mecenas Mazurkiewicz mierzył 
się ze zdemoralizowaną „Warszawką”. 
„Warszawką” sławnych, teatralnych 
ogródków. 

Czy pojawią się jeszcze jakieś inne aluzje 
do rzeczywistości nad Olzą?
– To w zupełności wystarczy, bo głów-
ny bohater widzi w prowincji wielką 
siłę. W wyniku różnych komplikacji 
trafi a do modnego teatru ogródko-
wego w stolicy w poszukiwaniu ze-
psutej aktorki, a przecież przyjechał 
w innych celach – matrymonialnych, 
by oświadczyć się kobiecie, która ko-
cha poezję: Konopnicką, Asnyka. To 
jest następny dodatkowy element tej 
śmiesznej historii. Sabina z Warsza-
wy, cytująca wiersze zapomnianych 
poetów, którzy kiedyś elektryzowali 
czytelników.

Zapytam jeszcze o warstwę muzyczną 
przedstawienia, bo w przypadku wode-
wilu muzyka odegra dużą rolę...
– Na scenie zagra kilkuosobowa orkie-
stra, zaś aktorzy zaśpiewają na żywo 
szlagiery z wodewilu. Zazwyczaj lubię 
używać w moich spektaklach dużo mu-
zyki, która wywołuje dodatkowe emocje 
w widzach, a inspiruje aktorów. Śpiew 
operetkowy, wodewilowy ma swoją 
specyfi kę i nie do końca jest poważny. 
Jednak aktorzy Sceny Polskiej świet-
nie odnajdują się w takim repertuarze, 
realizując wiele innych muzycznych 
przedstawień w Czeskim Cieszynie. 

Jak za pana wizją inscenizatorską będą 
podążały rozwiązania związane ze sce-
nografi ą i projektem kosti umów?

– Kostiumy autorstwa Magdaleny 
Kut są bardzo ważne (podobnie jak w 
„Domu otwartym”) i opowiadają swoją 
historię klimatem i ciekawymi szczegó-
łami, a są zanurzone w latach 20. ubie-
głego wieku. Wnoszą wyjątkowy walor 
do tej historii teatralnej, granej w oble-
ganym przez widzów teatrze ogródko-
wym, a ten według tradycji był zawsze 
pełen pięknych, kolorowych, nieznisz-
czalnych kostiumów. Kostium również 
równoważył skromność i umowność 
scenografi i, która musiała być zawsze 
mobilna ze względu na plenerowy cha-
rakter przedstawienia. Podobnie jest i u 
nas – scenografi a nie będzie rozbudo-
wana. Położyłem więc nacisk w spek-
taklu na funkcję kostiumów, które będą 
czarowały odbiorców kolorami. 

Dla kogo jest to przedstawienie?
– Chciałbym, żeby to była dobra zabawa 
dla wszystkich widzów, bez względu na 
wiek. „Żołnierz królowej Madagaskaru” 
to wodewil dla każdego, kto lubi dobrze 
spędzić czas. A o to przecież chodzi w 
karnawale, w ramach którego wysta-
wimy premierowo tę sztukę. Aktorzy i 
widzowie zbratani humorem – oto nasz 
główny cel. 

Małgorzata 
Bryl-Sikorska – 
dziennikarka, 
działaczka 
społeczna, 
miłośniczka 
teatru. Praco-
wała w lokal-
nych mediach po 
obu stronach Olzy, 
ostatnio pracuje w Teatrze 
Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.

Dobra zabawa 
to nasz główny cel
Już 7 stycznia o godzinie 17.30 Scena Polska wystawi premierę przedstawienia „Żołnierz królowej Madagaskaru”. 
– To spektakl dla każdego, kto lubi dobrze się bawić – zapowiada reżyser, Adam Sroka. Nadchodzi spektakl idealny 
na czas karnawału.

• Adam Sroka 
podczas pracy nad 
najnowszym przed-
stawieniem Sceny 
Polskiej.  
Fot. KARIN DZIADEK

Tomasz Wolff 

Od końca lutego trwa wojna na Ukrainie. 
Czy to są dobre warunki do tego, żeby 
narodził się Jezus?
– Na pewno nie, choć przecież w Betle-
jem też nie było łatwo. 

To prawda, ale przynajmniej nad głową 
rodzącej Maryi nie latały pociski …
– Jezus przychodził na świat w różnych 
warunkach i okolicznościach, że przy-
pomnę na przykład stan wojenny w 
Polsce. W wielu miejscach na świecie 
w Boże Narodzenie nie było pokoju. 
Na pewno nie jest to najlepszy czas dla 
Ukraińców, ale myślę, że jednocześnie 
Boże Narodzenie niesie dla nich na-
dzieję na zakończenie wojny i pokój. 
Może akurat cud Bożego Narodzenia 
przejawi się w taki sposób, że to wszyst-
ko się zakończy. Daj Boże, żeby tak było.
Trzeba tutaj podkreślić, że nie będą 
to pierwsze święta w stanie wojny na 
Ukrainie. Mamy przecież już za sobą 
Wielkanoc, która przypadła na po-
czątek wojny, kiedy to można się było 
spodziewać tak naprawdę wszystkie-
go. Atak następował z różnych stron, 
a ostatnio ostrzały koncentrują się na 
infrastrukturze energetycznej. Po kilku 
miesiącach wojny ludzie już wiedzą, jak 
się bronić i zabezpieczyć przed kolej-
nymi atakami. Próbujemy tak organi-
zować życie parafi alne w Berdyczowie, 
żeby wierni jak najmniej cierpieli. A oni 
sami są bardzo zmotywowani do mo-
dlitwy, jedności. Obserwujemy coraz 
więcej nawróceń. Jedni wracają na łono 
Kościoła ze strachu, inni, bo stracili ko-
goś bliskiego, jeszcze inni szukają po-
cieszenia. Na katechezę dla dorosłych 
raz w tygodniu przychodzi średnio 40 
osób.

A ile było wcześniej, przed wybuchem 
wojny?
– Na pewno mniej.

A jak sytuacja wygląda w samym Ber-
dyczowie w obwodzie żytomierskim, 
położonym 200 kilometrów na zachód 
od Kijowa i 400 kilometrów na wschód 
od Lwowa?
– W porównaniu z miastami, które zo-
stały ostrzelane i zniszczone, jesteśmy 
w komfortowej sytuacji. Od początku 
konfl iktu tak naprawdę raz nastąpiło 
uderzenie na Berdyczów, kiedy rakiety 
spadły na część wojskową. Z tego, co 

OJCIEC PAWEŁ FERKO, KARMELITA BOSY Z BERDYCZOWA NA UKRAINIE, W ROZMOWIE Z »GŁOSEM«

Mniej strachu, 
a więcej solidarności
Nie ma lęku, tak naprawdę od początku wojny to dla mnie obce uczucie. Bardziej jest niepewność własnych 
sił, czy na przykład będę w stanie wszystkim pomóc. Dziś już wiem, że nie jest to możliwe – mówi w rozmowie 
z „Głosem” pochodzący z Podhala, a pełniący posługę duszpasterską w Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Berdyczowie na Ukrainie ojciec Paweł Ferko, karmelita bosy. Dosłownie na kilkadziesiąt godzin wpadł do 
Jaworza, skąd wrócił do domu z kolejnym już w tym roku transportem darów.

nam powiedziano w wojskowym szta-
bie kryzysowym, dwie rakiety leciały 
kiedyś na miasto, ale zostały w porę 
zestrzelone przez obronę przeciwlot-
niczą. Od pewnego momentu doświad-
czamy natomiast tego, z czym zmaga 
się cały kraj, a więc braku prądu. No i 
oczywiście cały czas są alarmy bombo-
we, kiedy trzeba wyjść ze sklepu, biura, 
szkoły i zejść do schronu. Przy naszym 
klasztorze są dwa schrony, w których 
zbierają się także uczniowie i nauczy-
ciele ze szkół muzycznej i plastycznej 
oraz jednego przedszkola. Raz alarm 
trwa godzinę, innym razem trzy razy 
dłużej. Nie ma reguły. Na początku był 
chaos, a ostatnio już nawet w czasie 
alarmu są organizowane zajęcia dla naj-
młodszych i młodzieży, żeby nie było 
tylko bezczynnego siedzenia i oczeki-
wania. Słowem, ciągle się uczymy tej 
nowej dla nas rzeczywistości.

A co się dzieje, kiedy prądu zabraknie 
podczas mszy?
– Jesteśmy na to przygotowani. Kiedy 
następuje przerwa w dostawie prądu, 
posiłkujemy się bateriami. Z kolei gene-
ratora używamy, żeby ogrzać świątynię. 
Tak naprawdę to nic trudnego. Można 
powiedzieć, że już w dzieciństwie by-
łem przygotowywany do takich warun-
ków. Chodziłem wprawdzie do szkoły 
w Nowym Targu, czyli mieście, ale 
wychowywała mnie wioska. Pamiętam 
wakacje, które spędzałem bez prądu w 
jednym z przysiółków w Karpatach.

Jak z perspektywy Ukrainy wygląda po-
moc, która płynie na przykład z Polski? 
Można spotkać się z takimi głosami, że 
Polacy wciąż pomagają, ale są trochę 
zmęczeni tą pomocą, zaczyna im po 
prostu brakować pieniędzy, ich zarobki 
zjada infl acja i nie mają wystarczająco 
dużo, żeby się podzielić…
– Dostrzegamy trochę zmęczenie. Ale 
pomoc wciąż płynie i to jest najważniej-
sze. Jest jej mniej, ale ludzie dalej mają 
otwarte serca. Z biegiem czasu apeluje-
my o coraz to inne rzeczy. Na dziś po-
trzebujemy głównie koców, świeczek, 
baterii, powerbanków. 

Przyjechał ojciec po raz kolejny do za-
przyjaźnionej parafi i w Jaworzu. Z czym 
wracacie na Ukrainę?
– Mamy jedzenie, śpiwory, ciepłą odzież 
trochę artykułów chemicznych, ale i za-
bawek. Słowem, wszystko to, o co pro-
siliśmy przed przyjazdem. Bus został 
wypełniony po brzegi, za co chciałbym 
serdecznie podziękować. 

Jak to jest opuszczać strefę komfortu, 
czyli Polskę, i wjechać do kraju ogarnię-
tego wojną? Jest lęk?
– Nie ma lęku, tak naprawdę od po-
czątku wojny to dla mnie obce uczucie. 
Bardziej jest niepewność własnych sił, 
czy na przykład będę w stanie wszyst-

kim pomóc. Dziś już wiem, że nie jest to 
możliwe. Chociaż wskutek wojny nikt 
nie zginął w Berdyczowie, to mamy 
pochówki osób z tego miasta, które 
zginęły na froncie. Wśród ludzi istnieje 
przekonane, że Sanktuarium Matki Bo-
skiej Szkaplerznej w Berdyczowie osła-
nia miasto, parafi ę. Wierni przychodzą 
chętnie do kościoła. Mniej jest strachu, 
a więcej solidarności. Raz w miesiącu 
mamy spotkania z przedstawicielami 
innych konfesji – ewangelikami, pra-
wosławnymi, przychodzą mer miasta 
i inne służby. Omawiamy wtedy bieżą-
cą działalność i zastanawiamy się, co 
zrobić w przyszłości. Nikt nie załamuje 
rąk. Z tych spotkań bije jedna wielka so-
lidarność.

Jak będzie wyglądało Boże Narodzenie 
w sanktuarium?
– W związku z godziną policyjną, która 
obowiązuje od północy, nie możemy 
odprawić pasterki o tej godzinie. Dla-
tego rozpocznie się o godzinie 21.00. 
Potrwa około półtorej godziny, potem 

nastąpi szybkie złożenie sobie życzeń, 
żeby każdy zdążył wrócić do domu. 
Innych zmian nie ma, poza oczywiście 
tym, o czym już mówiłem – jesteśmy 
przygotowani na to, żeby dokończyć 
liturgię w warunkach polowych. Każdy 
wie, jak ma postępować. Najpóźniej po 
dwóch minutach, kiedy zabraknie prą-
du, będziemy mogli odprawiać mszę 
dalej, będąc na nowych „bateriach”. 
Niezależnie od wszystkiego, najważ-
niejszy będzie cud narodzin Dziecięcia. 
Nie może być inaczej. Nikt nie pozba-
wi nas wiary, nadziei i miłości, albo 
sprawi, że się przelękniemy. Im więcej 
ludzi bierze w tym wszystkim udział, 
tym każdy z nas ma większe przekona-
nie, że idziemy w dobrym kierunku, a 
wzajemna pomoc i solidarność pomoże 
zapomnieć i przeżyć święta Bożego Na-
rodzenia w radości. Strach przed wojną 
powoduje u ludzi jedność. Strach przed 
COVID-19 sprawił, że ludzie się od sie-
bie odsunęli, a teraz jest dokładnie na 
odwrót. Chcemy być razem i każdy daje 
od siebie jak najwięcej.  

Ojciec Paweł 
Ferko pochodzi 
z Nowego Targu. 
W zakonie 
karmelitów 
bosych jest 
od 1996 roku. 
Święcenia 
kapłańskie 
przyjął w 2003 
roku, w Ukrainie 
pełni posługę 
duszpasterską 
od 2014 roku, 
czyli od momentu 
wybuchu wojny 
w Donbasie. 
Klasztor 
karmelitów 
bosych 
w Berdyczowie, 
gdzie mieszka, 
został 
ufundowany 
w 1630 roku. 
To jedno 
z najważniejszych 
miejsc kultu 
religijnego 
w Ukrainie. 

Współpraca od 2014
W sanktuarium wisi obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Berdy-
czowskiej. W kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu od 200 lat 
znajduje się jedna z kopii. Kiedy w 2014 roku parafi ę objął ksiądz 
Stanisław Filapek, zainteresował się Berdyczowem. Zorganizował 
pielgrzymkę na Ukrainę, nawiązał współpracę z zakonem karmeli-
tów bosych, która trwa do dziś.

• Ojciec Paweł Ferko podczas ostatniej wizyty w Jaworzu. Fot. TOMASZ WOLFF
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Kto z nas od czasu do 
czasu nie lubi zanurzyć 
się w bajkową opowieść? 
Okres świąteczny akurat 
świetnie sprzyja takim 
właśnie refl eksjom. Z myślą 
o dorosłych, ale też 
i dzieciach powstał ten oto 
świąteczny numer Pop Artu. 
Na deser z atrakcyjnym 
fi lmowym konkursem 
i biletami do Cinema City 
w Cieszynie. Pogodnych 
i wesołych Świąt!

RECENZJE

PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE 
2 
(Princess Cursed 
In Time 2 )
Bajki fi lmowe to czeski, a wcześniej 
czechosłowacki fenomen. Mają się do-
brze również w dzisiejszych czasach, z 
tą różnicą, że za pomocą magii i czarów 
nie próbują już zmienić socjalistycznej 
szarości dnia codziennego. Szkoda albo 
raczej na całe szczęście. 

W cyfrowym wieku pędu za błyska-
wicznym efektem, wirtualnymi okla-
skami w mediach społecznościowych, 
twórcy fi lmowych baśni mają po sto-
kroć bardziej utrudnione zadanie. Mło-
dy odbiorca tak łatwo nie przyjmuje też 
byle jakiego gniota, serwisy streamin-
gowe oferują bowiem tyle wizualnej 
radości, że jeśli już czeska próba stwo-
rzenia atrakcyjnego świata fantasy ma 
się udać, to musi być oryginalna. W 
przypadku kontynuacji przygód księż-
niczki Elleny i jej świty z fi kcyjnego kró-
lestwa o nazwie Aspania nie wszystko 
wprawdzie idealnie wypaliło, ale duża 
popularność pierwszej odsłony w ra-
mówce Netfl iksa sprawiła, że reżyser 
Petr Kubík i scenarzysta Lukáš Daniel 
Pařík mogli jeszcze bardziej rozwinąć 
skrzydła. 

W klasycznej bajce dobro musi wy-
grać ze złem. To podstawowy warunek, 
na którym opiera się cała misterna kon-
strukcja bajkowej opowieści. Te pro-
porcje zostały oczywiście zachowane 
również w tej opowieści, twórcy po-
stanowili niemniej trochę namieszać 
w charakterach kluczowych postaci. 
Lekko zdezorientowani mogą się po-
czuć zwłaszcza widzowie, którzy znają 
pierwszą odsłonę fi lmu. Księżniczka 
Ellena (Natália Germáni) w związku 
z królewiczem Janem z Calderonu 
(Marek Lambora) odjechała w rejony 
zarezerwowane dla instagramowych 
feministek, dużo większym zaskocze-

niem jest jednak metamorfoza głównej 
czarnej postaci z pierwszej bajki – cza-
rownicy Murien (Simona Zmrzlá). Nie 
zmieniła się natomiast specyfi czna 
narracja fi lmu opartego ponownie na 
igraszkach z czasem, zmuszających wi-
dza do szczególnej uwagi, by czegoś nie 
przegapić. 

Kubík wyraźnie zainspirowany jest 
obrazami Christophera Nolana, który z 
pętli czasowych stworzył swój własny, 
oryginalny styl fi lmowy. Czy w takim 
świecie jest w stanie odnaleźć się dziec-
ko, nieprzygotowane na zachwianą 
narrację? Tak, ale potrzebuje do tego 
sojusznika w postaci dorosłego towa-
rzysza w kinie. Odnalazłem się w tej roli 
bez większych kłopotów, tym bardziej 
że jestem wielkim fanem talentu i uro-
dy pochodzącej z Nitry aktorki Natáli 
Germáni. Rzetelnie przeprowadzony 
casting, z  naciskiem na aktorów, któ-
rzy nie lubią pierwszych stron tablo-
idów, jest jednym z  głównych atutów 
tego fi lmu. W nowej odsłonie znacznie 
większe pole do popisu otrzymuje przy-
jaciółka księżniczki, parająca się alche-
mią Amélia (Eliška Křenkowa), a także 
komiczny duet królewskich bodygu-
ardów – w tych rolach Martin Pisařík i 
Jakub Ouvín. Poszerzyło się grono czar-
nych charakterów, którym przewodzi 
Władca Run (Ján Jackuliak). 

Mojej córce uczęszczającej do dru-
giej klasy podstawówki nie przeszka-
dzała masa nowych postaci w fi lmie. 
Zbyt trudne do zrozumienia okazały 
się jednak co poniektóre motywacje bo-
haterów. Tak, fi lmowej metafi zyki w tej 
bajce jest zdecydowanie za dużo. Moim 
zdaniem niepotrzebnie rozwlekłe są też 
kluczowe sceny bitewne, tym bardziej 
że choreografi a walk pozostawia sporo 
do życzenia. Dla kogoś to drobnostki, 
ale fani „Conana Barbarzyńcy”, „Wiedź-
mina” czy „Opowieści z Narnii” od razu 
wyczują, że coś tu nie gra. Właśnie fi l-
mowej klasy z... klasyków gatunku bra-
kuje tej produkcji. 

Co widać od pierwszej sekwencji, 
to rozmach wizualny, o niebo lepszy 
niż w pierwszej odsłonie nakręconej w 
czasach pandemii COVID-19 z  bardzo 
skromnymi środkami. To już nie tyle 
kontynuacja pierwszej bajki, ile pełno-
wartościowa, światowa produkcja mo-
gąca nieśmiało, ale jednak konkurować 
z najlepszymi fi lmami gatunku fantasy. 
Wykorzystane w tej bajce efekty wizu-
alne nie odbiegają od nowoczesnych 
standardów, a kamera Pavla Koppa 
miejscami kreśli naprawdę piękne kli-
maty. „Princezna zakletá v čase 2” była 
kręcona m.in. na zamkach Hukwaldy i 
Bouzow, a więc w miejscach znanych, 
lubianych i często odwiedzanych przez 

turystów. Do efektownie nakręconej 
jazdy konnej na wstępie fi lmu wyko-
rzystano ścieżkę notorycznie znaną 
wszystkim turystom wspinającym się 
na zamek Hukwaldy. Dużo miejsca 
w fi lmie otrzymał też Bouzow, który 
odgrywa tu rolę królewskiej siedziby. 
Samodzielnym rozdziałem była zaś 
poprzeczka, jaką ustawili twórcy dla ar-
chitektów odpowiedzialnych za stwo-
rzenie miasta Ayra – stolicy białej, czyli 
dobrej magii. Wrażliwe dziecięce oko 
z pewnością zauważy podobieństwa 
ze światem Harry’ego Pottera, ale my-
ślę, że reżyser doskonale zdawał sobie 
z tego sprawę i z premedytacją wyko-
rzystał właśnie ten popularny element 
w swoim fi lmie. Dekoracje oraz efekty 
specjalne wybrane na potrzeby ma-
gicznego miasta na całe szczęście nie 
są tanim rozwiązaniem znanym z wie-
lu innych czeskich bajek. I – co warte 
podkreślenia – Kubík zrezygnował z 
diabłów, piekła i tym podobnych rzeczy 
wykorzystywanych nagminnie właśnie 
w czeskich bajkach fi lmowych, kreśląc 
pełnowartościowy, czysty w swej posta-
ci świat fantasy. 

Zaraz po powrocie z kina moja cór-
ka zadała mi pytanie, które na pewno 
ucieszy reżysera: „Tato, kiedy ta bajka 
pojawi się w Netfl iksie? Już nie mogę 
się doczekać”.  

WYGRAJ BILETY 
DO CINEMA CITY 

W CIESZYNIE!
Mamy dla Was szczególny 
prezent pod choinkę. Do 
jednego z czytelników „Gło-
su” powędruje podwójny 
bilet wstępu na dowolny fi lm 
w sieci multi pleksu Cinema 
City w Cieszynie. Do wyko-
rzystania w 2023 roku. Będzie 
więc okazja, żeby wybrać się 
w dwójkę do kina i mile spę-
dzić wieczór. 
Wystarczy tylko udzielić 
prawidłowej odpowiedzi na 
poniższe pytanie i liczyć na 
łut szczęścia. A jak wiadomo, 
szczęście sprzyja nie tylko 
odważnym, ale również rzetel-
nie przygotowanym. I jeszcze 
ważna informacja na koniec: 
popcorn trzeba zamówić we 
własnym zakresie. 

Pytanie konkursowe
Proszę podać nazwę fi lmu, z którego pochodzi ten słynny kadr. 

Na odpowiedzi czekamy do 31 grudnia pod adresem e-mailowym: info@glos.live

• W roli księżniczki 
Elleny, Natália Ger-
máni. Fot. mat. prasowe

 Tę aktorkę 
przypominają święta
W Czechach oglądanie bajek w święta, to jak w Polsce śpiewanie kolęd. Z biegiem dziesięcioleci stało się niepisaną 
tradycją, że w wieczór wigilijny całe rodziny śledzą perypeti e Kopciuszka w podaniu Libušy Šafránkowej. Aktorce, 
która jak żadna inna kojarzona jest ze świętami Bożego Narodzenia, poświęcona została wystawa w klasztorze na 
praskim Strahowie.

Beata Schönwald

„W
ystawa jest 
najpiękniej-
szym spo-
sobem na 
zachowanie 
wspomnień, 
które spra-

wiają nam tyle radości” – napisało 
po zwiedzeniu ekspozycji pewne 
małżeństwo w księdze gości. Li-
buše Šafránkowa zmarła przed 
półtora rokiem. W klasztorze stra-
howskim mamy wrażenie, że spo-
tykamy ją żywą.

Życie pełne wielkich ról
Pierwszą w historii i zarazem uni-
katową wystawę poświęconą le-
gendarnej odtwórczyni Kopciusz-
ka przygotowała Telewizja Czeska. 
Dla publiczności udostępniła ją w 
okresie od 30 listopada do 1 stycz-
nia, akurat w czasie, kiedy fi lmy i 
bajki fi lmowe z Libušą Šafránkową 
są w telewizji niemal na porządku 
dziennym. – Bez niej przez prawie 
pół wieku nie byłoby prawdziwych 
świąt Bożego Narodzenia nie tylko 
u nas, ale także w Niemczech czy 

Norwegii. Nikt inny nie potrafi ł 
rozpłakać całej ekipy fi lmowej pod-
czas kręcenia. W bajce zagrała po 
raz pierwszy jako jedenastoletnia 
dziewczynka – powiedziała kie-
rowniczka projektu Petra Dostálo-
wa. 

Dzięki oryginalnym kostiumom, 
rekwizytom, fotografi om oraz 
wspomnieniom przyjaciół i kole-
gów wystawa pozwala prześledzić 
biografi ę oraz szereg jej ról teatral-
nych i fi lmowych. W strahowskiej 
galerii mijamy wzdłuż długiego 
korytarza w kształcie litery „U” 
autentyczne stroje, w których 
występowała na małym i dużym 
ekranie oraz deskach teatralnych. 
Każdemu z nich towarzyszy foto-
grafi a archiwalna oraz opis realiza-
cji. Oglądamy więc Šafránkową w 
„Czarodziejskiej cioteczce Walen-
tynie”, w „Świadku czasu”, „Wiecz-
nym Fauście”, „Operze żebraczej”, 
„Żofce z Janowic” czy czesko-sło-
wacko-polskim fi lmie koproduk-
cyjnym „Wszyscy moi bliscy”. 

Wszystkich jej ról nie sposób tu 
wymienić. Na wystawie przypomi-
nają je cztery panele, zapisane od 
góry do dołu drobnym drukiem. 

Pierwszy odnotowuje jej kreacje 
telewizyjne, drugi fi lmowe, trze-
ci teatralne, a ostatni przywołuje 
role, które zagrała razem z mężem 
Josefem Abrhámem. Tak samo jak 
byli dla siebie wiernymi towarzy-
szami życia, od młodości po wiek 
dojrzały występowali w wielu pro-
dukcjach jako fi lmowi małżonko-
wie. Z  tych wcześniejszych wysta-
wa przypomina kultową komedię 
„Kelner, płacić” z 1981 roku łącznie 
z autentycznym velorexem, takim 
samym jak ten, którym Abrhám ze 
Šafránkową jeździli po Pradze w 
tym kultowym obrazie.

Ona mówi do ciebie
Wystawione eksponaty na kory-
tarzu klasztornym wprowadzają 
zwiedzających w samo serce wysta-
wy. Jest nim pomieszczenie, które 
przypomina te realizacje, które 
goszczą od dziesięcioleci niemal 
niezmiennie na czeskich progra-
mach telewizyjnych od Wigilii Bo-
żego Narodzenia do Nowego Roku. 
Są to: „Trzy orzeszki dla Kopciusz-
ka”, „Królewicz i Gwiazda Wieczor-
na”, „Trzeci książę”, „Jak utopić 
doktora Mraczka” oraz „Babcia”. 

W ekranizacji powieści Boženy 
Němcowej Libuše zagrała Barunkę. 
To była jej druga rola fi lmowa. – Na 
samym początku kręcono scenę z 
końca fi lmu, kiedy Barunka przy-
chodzi do pszczółek, aby im po-
wiedzieć, że babcia umarła. Wtedy 
zaledwie szesnastoletnia aktorka 
szczerze wczuła się w swoją rolę i 
płakała naprawdę. Był to podobno 
tak wzruszający obrazek, że dopro-
wadziła do łez całą ekipę fi lmową 
łącznie z reżyserem Antonínem Mo-
skalykiem – czytamy na wystawie. 

Wkrótce po sukcesie w roli Ba-
runki, aktorka zagrała Kopciuszka. 
Sierotę, gnębioną przez złą maco-
chę, pokazała w nowym świetle jako 
dziewczynę odważną i niezwykle 
zaradną, która swoim sprytem po-
trafi  zdobyć serce królewicza. W 

przyszłym roku minie pięćdziesiąt 
lat od momentu, kiedy bajkę obej-
rzeli pierwsi widzowie. 

Wśród eksponatów, przybliża-
jących najwymowniej fi lmowy 
świat Libušy Šafránkowej, w któ-
rym zwycięża dobro, a zło zostaje 
ukarane, zwiedzający zatrzymują 
się najdłużej. Nie tylko ze względu 
na ulubione bajki. Na ścianie wy-
świetlany jest fi lm przypominający 
twórcze życie ukochanej aktorki. 
Jak w kalejdoskopie przewijają się 
fragmenty poszczególnych insce-
nizacji, komentowane przez jej 
współpracowników, przyjaciół i 
znajomych, znanych reżyserów i 
aktorów. O swoim życiu opowiada 
też sama bohaterka. Trudno odejść 
stamtąd, kiedy ma się wrażenie, że 
mówi właśnie do nas.  

• Czesi kojarzą Libušę Šafránkową 
z Bożym Narodzeniem.

• W tej kreacji Kopciuszek pojechał 
na bal do pałacu.

• Z bajki „Książę i Gwiazda Wieczorna”.

• Kosti umy z „Żofk i z Janowic”.

• Na korytarzu można zrobić sobie 
zdjęcie z Kopciuszkiem i jej przyrodnią 
siostrą. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Specjalnie dla najmłodszych 
Wystawa w strahowskim klasztorze pozwala dzieciom wejść w baśniowy świat. 
Dziewczynki i chłopcy mogą przymierzyć oryginalne kosti umy postaci bajko-
wych i przejrzeć się w złotym lustrze, a potem zrobić sobie zdjęcie wspólnie 
z Kopciuszkiem, jej przyrodnią siostrą i macochą oraz królewiczem i jego dwo-
rzanami. Atrakcją, która zainteresuje kilkulatków, jest mini staw, w którym można 
złowić pluszaka. Dobrym rozwiązaniem dla dzieci, których nudzi oglądanie „do-
rosłych” kreacji, jest posłuchanie bajki. Czyta je dzieciom sama aktorka, uwiecz-
niona na nagraniu.
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Radość jest po to, 
żeby się nią dzielić 
Na zwykłej mapie nie znajdziecie Lasu Świetlistej Księżniczki Lesi. Nie wiadomo, czy leży bliżej Karwiny, Trzyńca 
czy może Jabłonkowa. Trzeba go szukać w innym wymiarze, w krainie zaludnionej przez bajkowe postacie. Ale 
czasem także ludziom udaje się tam dotrzeć. I wtedy może ich spotkać coś niezwykłego. 

Danuta Chlup

L
esia nie jest klasyczną księż-
niczką, mieszkającą w pa-
łacu i spacerującą po sta-
rannie wypielęgnowanym 
parku. Jest władczynią lasu 
i stąd wzięło się jej imię. Sło-
wo władczyni brzmi trochę 

przerażająco, prawda? Ale wierzcie mi, że 
Lesi nie trzeba się bać. Jest miła, przyjazna 
i… świetlista. Każde leśne zwierzę i każdy 
człowiek, który ma to szczęście, że dotrze 
do tego bajecznego lasu i spotka księżnicz-
kę, czuje się w jej obecności wspaniale. 

Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie 
zasypany śniegiem grudniowy las. Biały 
puch otula gałęzie drzew, skrzypi pod sto-
pami, a słońce sprawia, że pokrywa śnieżna 
skrzy się tysiącem światełek. Mogłoby się 
zdawać, że w taki dzień Świetlista Księż-
niczka nie ma nic do roboty, bo bieli i świa-
tła jest nawet za dużo. 

Ale Lesia bynajmniej nie próżnuje. Zwo-
łała naradę. Przybyły sarny, jelenie, lisy, 
wiewiórki, zające, nawet dzik z maciorą. 

– Postanowiłam, moi mili, że w tym roku 
przygotujemy podarunki dla ludzi, którzy 
przed świętami Bożego Narodzenia przyjdą 
do naszego lasu. Wy dostarczycie mi zielo-
ne gałązki, szyszki, mchy i czerwone owoce 
jarzębiny, ja ułożę z nich piękne świątecz-
ne stroiki. Kto taki stroik znajdzie, będzie 
mógł go zabrać do domu. 

Zwierzęta posłusznie znosiły materiał, 
Lesia robiła stroiki. Na pierwszy rzut oka 
wyglądały bardzo zwyczajnie, ale wystar-
czyło, że księżniczka roztoczyła nad nimi 
swój świetlisty płaszcz i nagle zamieniły się 
w prawdziwe cuda: zabłysły na nich setki 
migoczących gwiazdek oraz dzwoneczków 
grających cichą, miłą dla ucha melodię. 

Lesia rozmieściła stroiki w różnych miej-
scach. Do każdego dołączyła kartkę z na-

pisem: „Możesz mnie zabrać. Rozdaję ra-
dość”. 

Pierwszą wiązankę znalazły dwie kole-
żanki: Aneta i Sylwia. Stanęły jak wryte, nie 
rozumiejąc, skąd bierze się blask bijący od 
gwiazdek. Gdy się zorientowały, obie rzuci-
ły się po stroik. 

– Ja pierwsza go zauważyłam! – wrzasnę-
ła Aneta. 

– Nieprawda! Ja! – protestowała Sylwia. 
Narobiły takiego hałasu, że wszystkie 

zwierzątka się pochowały. Tak długo się 
sprzeczały i wyrywały sobie stroik z rąk, aż 
go zniszczyły. Wtedy błyszczące gwiazdki 
nagle zniknęły. Zniechęcone dziewczyny 
wyrzuciły połamane gałązki, obszarpane 
szyszki i owoce jarzębiny. Kartkę dołączoną 
odniósł wiatr. 

Drugi stroik znalazł starszy pan. Deli-
katnie podniósł to cudo i zaniósł do domu, 
cały czas uważając, aby go nie uszkodzić. 
Cieszył się, że zrobi niespodziankę wnuko-
wi, którego daremnie namawiał na wspól-
ny spacer. 

– Piotrusiu! Coś ci przyniosłem z lasu! – 
zawołał, uchylając drzwi do pokoju chłop-
ca. 

Piotrek nawet nie oderwał oczu od smart-
fona. 

– Żadne szyszki, gałęzie ani nic takiego 
mnie nie interesuje. Daj mi spokój, dziadku 
– burknął. 

– Spójrz przynajmniej, czegoś takiego 
jeszcze nie widziałeś. A gdybyś ściszył grę, 
usłyszałbyś piękną, cichutką melodię. 

 Chłopak od niechcenia rzucił okiem na 
stroik. 

– Ojej, ale razi to światło! A ta melodia 
taka mdła – skrzywił się. – Zabierz to do 
swojego pokoju i nie zawracaj mi głowy – 
odezwał się niegrzecznie do dziadka. 

Starszemu panu zrobiło się przykro. Po-
stawił stroik u siebie, lecz jego widok wcale 
go już nie cieszył. Przeczytał kartkę o rado-
ści, zmiął ją i wyrzucił do kosza. Wkrótce 

gwiazdki zgasły i dzwoneczki umilkły. W 
pojedynkę trudno się cieszyć. 

Z kolejnymi stroikami było podobnie. 
Niektórzy ludzie najpierw się nimi za-
chwycili, lecz szybko przestali się nimi 
interesować. Nie czuli radości albo nie 
umieli się nią dzielić. Wtedy magiczny 
stroik zamieniał się w zwykłą, nieciekawą 
wiązankę. Były też dzieci, które uznały, że 
skoro znalazły coś tak nadzwyczajnego, to 
nikomu tego nie pokażą, zachowają skarb 
tylko dla siebie. Ale ich radość również 
szybko gasła, a wraz z nią gasły gwiaz-
deczki. 

Świetlista Księżniczka Lesia, która obser-
wowała z ukrycia zachowanie obdarowa-
nych, z dnia na dzień markotniała. Nie tak 
to sobie wyobrażała. 

Dwa dni przed Wigilią wybrało się do 
lasu rodzeństwo – Malwinka i Maciek. Byli 
bliźniętami, bardzo się kochali i wszyst-
ko robili razem. Oboje zachwycili się stro-
ikiem, który znaleźli obok pnia wiekowej 
sosny. Malwinka od razu zauważyła kartkę. 

– „Możesz mnie zabrać. Rozdaję radość” 
– przeczytała. – Jak myślisz, Maćku, co to 
oznacza? 

– Chyba to, że tym stroikiem trzeba się 
z kimś podzielić, aby przynosił radość nie 
jednej osobie, ale wielu – powiedział po na-
myśle chłopiec. 

– Na pewno masz rację! – zgodziła się 
siostra. – Zabierzemy stroik do domu i po-
myślimy, z kim moglibyśmy podzielić się 
radością. 

Mama bliźniąt pracowała w ośrodku 
dziennym dla niepełnosprawnych dzieci. 
Malwinka i Maciek czasem je odwiedzali. 
Lubili tych chłopców i te dziewczynki, choć 
nie można było z nimi pogadać jak z kole-
gami z klasy czy z klubu sportowego. Za to 
umieli się cieszyć każdym drobiazgiem. 

– Odwiedźcie z tym stroikiem nasz ośro-
dek. Nasi podopieczni będą zachwyceni – 
zaproponowała mama. 

– Świetny pomysł! – zawołały jednogło-
śnie bliźniaki. 

Następnego dnia wybrały się do ośrod-
ka. Każde dziecko mogło obejrzeć stroik 
z bliska, nacieszyć się gwiazdeczkami i 
dzwoneczkami, powąchać pachnące lasem 
gałązki. Radości było co nie miara. A im 
bardziej dzieci się cieszyły, tym gwiazdki 
jaśniej błyszczały i dzwoneczki piękniej 
dzwoniły. 

W Wigilię Malwinka i Maciek zasiedli 
do stołu z rodzicami, babcią i dziadkiem. 
Nastrój był podniosły. Podzielili się opłat-
kiem, złożyli sobie życzenia. Zjedli karpia z 
sałatką, wymienili się prezentami. Wigilij-
ny wieczór wyglądał tak samo jak co roku. 
Prawie tak samo, bo tym razem na stole stał 
leśny stroik. 

– A teraz zaśpiewamy kolędy – powie-
dział dziadek i zaintonował „Wśród nocnej 
ciszy”. Rodzina dołączyła do niego. Śpie-
wali jedną kolędę za drugą, aż nagle zdali 
sobie sprawę, że razem z nimi śpiewa ktoś 
jeszcze – i to tak pięknie, jak żadne z nich 
nie potrafi ło. 

– Patrzcie! – zawołał Maciek, który pierw-
szy zauważył piękną dziewczynę w świetli-
stej sukni, która ni stąd ni zowąd pojawiła 
się w salonie. 

– Jestem Świetlistą Księżniczką Lesią, 
władczynią lasu. Przyszłam wam podzię-
kować za to, że umiecie się dzielić radością 
– usłyszeli przyjemny, ciepły głos. – Zaśpie-
wam specjalnie dla was. 

Cała rodzina z zachwytem słuchała śpie-
wu Lesi. Chcieliby ją zatrzymać na cały 
wieczór, lecz księżniczka zniknęła tak na-
gle, jak niespodziewanie się pojawiła. Ale 
zostawiła prezent – była nim radość. Tyle 
jej się uzbierało, że Malwinka i Maciek za-
częli się zastanawiać, z kim się nią podzielą. 

Pomysłów mieli sporo. Na świecie ni-
gdy nie brakuje ludzi, którzy czekają na 
uśmiech, dobre słowo i przyjazny gest. 
 

B A J K A D L A  D Z I E C I

Radość jest po to, 

Fot. ARC

Rys. MACIEJ MAĆKOWIAK

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.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJAKRZYŻÓWKA ZIMOWA

Piękny jasełkowy spektakl
Przedszkolaki z Wędryni wystawiły tydzień temu jasełkowy spektakl. Przywołując atmosferę wydarzeń, które 
rozegrały się w Judei przed ponad dwoma tysiącami lat, wypełniły sobie i rodzicom czas oczekiwania na nadejście 
świąt Bożego Narodzenia. 

Beata Schönwald

T
en magiczny czas 
można było od-
czuć również w 
naszym przed-
szkolu. Dzieci w 
pięknych stro-
jach przedstawi-

ły historię narodzin Jezusa Chry-
stusa. Wśród aniołków do żłóbka 
przybyli rozradowani pasterze, po-
kłony złożyli Trzej Królowie. Cały 
spektakl przeplatany był pięknymi 
kolędami. Cieszę się, że dzieci tak 
wspaniale wcieliły się w swoje role. 
Były naprawdę cudowne – sko-
mentowała Katarzyna Pustówka, 
dyrektorka polskiego przedszkola 
w Wędryni. 

Placówka ta od dawna nie wy-
stawiała bożonarodzeniowego 
spektaklu. Jasełka przygotowała 
po dłuższej przerwie. Udane były 
zarówno występy indywidualne, 
jak i wspólne piosenki oraz tań-
ce. Każde dziecko miało swoją 
rolę, nawet dwulatki. Panująca 
w przedszkolu rodzinna atmos-
fera sprawiła, że stres przed  wy-
stępem zastąpiła radość. Po 

z a k o ń c z e n i u 
pr z e ds tawienia 
mali aktorzy zło-
żyli rodzicom 
świąteczne ży-
czenia, wspólnie 
śpiewano kolędy 
oraz kosztowano 
przynie sionych 
z domu wypieków. 

Wczoraj do wę-
dryńskiego przed-
szkola powrócił 
świąteczny nastrój. 
Przy wspólnym 
stole przypomina-
no sobie tradycje 
wigilijne. Dzieci 
otrzymały zabaw-
ki, którymi będą 
bawiły się w przed-
szkolu. 

Placówka jest 
dwuklasowa i 
obecnie liczy 28 
dzieci. 

• Te jasełka były iście 
anielskie. 
Fot. ARC przedszkola

Dzisiaj do krzyżówki zapraszamy głównie starsze dzieci, ponieważ nie należy do najłatwiejszych. 
Mamy dla was nowe, atrakcyjne nagrody książkowe, o które warto powalczyć. Rozwiązanie do-
datkowe (nazwę znanego fi lmu animowanego) przeczytacie pionowo na ciemniejszym tle. Wysy-
łajcie je na adres e-mailowy: danuta.chlup@glos.live, do 5 stycznia 2023 roku. Podajcie swój wiek, 
abyśmy mogli wybrać dla zwycięzcy odpowiednią książkę. 

1. Czworokątna fi gura geometryczna o bokach 
tej samej długości 

2. Człowiek zajmujący się uprawą roli
3. Malarz, rzeźbiarz, poeta, muzyk 
4. Po angielsku zdjęcia
5. Mieszkaniec Norwegii
6. Grafi czny znak profi lu 
7. Opowieść łącząca rzeczywistość z fantazją, 

związana z rzeczywistym miejscem,  wyda-
rzeniem lub osobą 

8. Przyjaciel Asteriksa
9. Rzeka częściowo płynąca na granicy Polski i 

Słowacji, o nazwie podobnej do Dunaju
10. Instrument muzyczny podobny do małej 

gitary.  (dc)

Wspólne świętowanie

W Domu Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach odby-
ła się wspólna wigilijka Klubu Kobiet i przedszkola. Po długiej, spowo-
dowanej COVID-19 przerwie, powróciliśmy do tradycji.

Przedszkolaki zaprezentowały nieco inny program niż w poprzed-
nich latach. Wykonały kolędę z  pięknym śpiewem solowym Zofi i 
Uher. Maluchy wzbogaciły najbardziej znany utwór świąteczny „Cicha 
noc” uroczymi dźwiękami dzwonków diatonicznych, a na zakończe-
nie w przyciemnionej sali zatańczyły z lampkami taniec do piosenki 
Kasi Cerekwickiej „Noel”. Wtedy rozległy się gromkie brawa. 

W kolejnej części imprezy licznie przybyli uczestnicy łamali się 
opłatkiem i śpiewali kolędy. Cały wieczór sympatycznie oprowadzi-
ła jedna z  mam – Karolina Szynder, a panie z  Klubu Kobiet i mamy 
przedszkolaków przygotował sporo pyszności. Dziękujemy za tak miłe 
spotkanie.

MaJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

• Mamy nowe książki dla laureatów łamigłówek i konkursów. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Dawnych kartek 
świątecznych czar
Czy życzenia wysłane SMS-em albo e-mailem można porównać do tych, skreślonych na kartce pocztowej? Jedni powiedzą, że trzeba iść 
z duchem czasu i nie oglądać się na przeszłość, na to, co było 10, 20, 50 lat temu… Inni przyznają z kolei, że kartki mają swój niepowtarzalny 
urok i nie da się ich niczym innym zastąpić… No właśnie, kiedy do waszej skrzynki pocztowej wpadły ostatnio życzenia w tradycyjnej formie? 
Ile ich było? Jeżeli już się pojawiły, to na pewno nie w takiej liczbie, jak dawniej. Dlatego proponujemy swoistą wędrówkę w czasie, posiłkując 
się kartkami pocztowymi z prywatnej kolekcji Władysława Owczarzego z Karwiny-Raju oraz Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej.  (wot)

• Pocztówka „Beskidu Śląskiego”. W roli głównej Kozubowa w latach 30. XX 
wieku, uwieczniona przez Gustawa Fierlę.

• Pocztówka Sekcji Literacko-Artystycznej (około 1948 roku). Autor Franciszek Świder.

• Artystyczna widokówka malarza akademickiego V. Olivy, lata 30. 

XX wieku.

• Kartka wysłana do Olbrachcic w 1951 roku.

• Kartka z życzeniami wesołych świąt ze słowami Lucjana Rydla.

• Kartka świąteczna wydana przez Towarzystwo 

Czytelni Ludowych.

• Pocztówka z 1911 roku, wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie.

Babski porzóndki

F
uczy. Brodzym sie śniegym 
ku kotelnicy z  wiadrym na-
krotej marekwie, kieróm 
nóm tu teraz we wielkim 
wozi Bohusz Kubik aż kansi 
od Strumiynia. Wypuszczóm 
owce z ogrodzynio i dziwóm 

sie, kaj sóm ty wiadra, coch tu mioł poroz-
cióngane po posiónku, cobych do nich nasuł 
tóm marekwie. Ale wiader nima. Czyżby tyn 
wiater w nocy był aż tak silny? Ale ni, sóm tu 
oto schowane za balym siana i powciskane 
pieknie jedno do drugigo. Odkłodóm mare-
kwie na siano, coby na nióm owce na razie 
nie dosióngły i chytóm za ucho tego wyrch-
nigo wiadra. Dźwigóm ale wszycki naroz. 
Wczora, jak żech był precz, widać kapke po-
puściło, ale w nocy zaś przityngło i wiadra 
przimarzły na amyn w pacierzu jedno ku 
drugimu. Bierym marekwie i sypiym jóm do 
jamek, kiere wyszłapujym w śniegu nogami. 
Owce żeróm jak urwane.

•••
Danka je przefajno baba: gryfno, gibko, 
ochotno, pracowito, góni jak zajónc, po ska-
łach łazi jak kozica, a owce by zaganiała lepij 
niż borderkolia, gdyby ji jeszcze kapeczke 
lepij szło to skokani przez ogrodzyni posión-
ka. Mo ale jednóm wade – skludzo. Dycki, 
jak potrzebujym z czymsi pómóc, czy to przi 
owcach, na posiónku, pod przidaszkym abo 
w chlywie, tak óna, jak tam przidzie, to za-
miast sie chytać zaroz roboty, nejprzód uklu-
dzo. To samo jak siodo ku mnie do naszego 
pikapa. Dycki musi nejprzód cosi uchylić, 
przesunyć abo aspóń inaczyj ułożyć, a to aji 
wtedy, kiej tam mo dość miejsca i jak kapke 

skyrczy nogi, to sie spokojnie wlezie. Wiecz-
nie mi też tam cosi pucuje. Oto na jesiyń, jak 
my jechali przez posiónek, to zkóndsi wy-
grzebała wilgłe serwetki i za jazdy mi zaczy-
na wolant uciyrać. O mało my do krzoka nie 
nawalili. Nie zniesie też, jak je cosi pieknie na 
oczach, bo to musi być ukryte kansi w pudeł-
ku, włożónego do wiynkszego pudełka, kiere 
je schowane do sza� i, a na nim sóm położóne 
dwa dalsze pudełka. I potym tu cosi nóndź. A 
jaki mo naczasowani! Ponikiedy jakosi rzecz 
wydziyrży aji dość dłógo na miejscu, kaj żech 
jóm za ostatnim razym położył, ale jak jóm 
w kóńcu zaś potrzebujym, to naroz zniko. Je 
skludzóno. Ponikiedy sie ty rzeczy tracóm w 
mig. Kiejsi łónskigo roku żech sie rychtowoł 
ostrzigać barana, co był zawrzity w chlywku. 
I tóż żech odłożył nożyce na schódki przed 
chlywym i poszłech chytać tego barana. Jak 
żech go po jakich dwaceci sekundach wysmy-
czył przed chlyw, to nożyc już tam nie było. I 
tóż żech musioł barana nazod zawiyrać a po-
tym żech chodził i procno spóminoł, kaj też 
żech móg tymi nożycami strzelić. W kóńcu 
żech sie spytoł Danki, czy ich nie widziała. A 
óna, że jak szła z naciónkóm na kómpost, to 
ich naszła pochyniynte na schódkach przed 
chlywym i tóż ich skludziła. 

Nejgorsze to ale je, jak mi zrobi porzóndek 
z  tymi stusami papiyrów na stole. Po takim 
„trzynsiyniu ziymi” tracym orientacje w kierej 
„warstwie geologicznej” móm chladać to, co 
prawie potrzebujym. A jak ty papiyry powci-
sko do szanonów i ułoży na półkach do biblo-
teczki, to już je potym ganc kóniec. Na jesiyń 
sie też dycki wadzymy o grabiyni liści przed 
chałpóm. Jo ji dycki mówiym, że to mo nie-
chać tak, że do poru miesiyncy ty listki i tak 

glisty powciógajóm do ziymie. Óna ale nie dbo 
na glisty i zrobi po swojymu ze słowami: „Ja-
kóż by to wyglóndało?”. No jak? Normalnie.

•••
Stojym i dziwóm sie na zaśnieżóny posiónek. 
Tyn nocny wiater pokrył jego biel drobnymi 
gałónzkami i nasiyniym strómów oto ze sno-
zy. Leżóm se tu małe jaworowe skrzidełka i 
ty bardziyj plaski z klónów, leżóm strzałki 
grabów i podłóżne łezki jasiyni. Ze śniega 
ponikany wystowajóm żagielki lipowych 
owocostanów, kiere czajóm na dalszy po-
dmuch wiatru, co ich zaś popożynie i bedóm 
mógły stracić jedno z  tych swoich kulatych 
nasiónek zaś o kónsek dalij. Nasiónka ty nie 
sóm rowniutko pozukłodane na kupkach, 
ale pieknie chaotycznie rozsiote po posión-
ku. Każde jaworowe skrzidłko je inaczyj ob-

rócone, każdo grabowo strzałka pokazuje w 
inszóm stróne. Dziwóm sie na owce, kiere już 
zeżrały marekwie a teraz brodzóm w śniegu 
i zbiyrajóm z niego ty opadniynte nasiónka. 
Przi tym ponikiere z nich wciskajóm swoimi 
kótkami głymbij do śniega, bliżyj ku ziymi, 
bliżyj ku nowymu żywotu. Prziroda coby 
przeżyła, też musi czas od czasu naśmiecić 
i zrobić łóm. Wzdychóm z rezygnacjóm. Jak 
tego kierysi może nie rozumieć?

Kroczóm nazod do chałpy. We wytrzitej 
piwnicy, stoi pod ścianóm rzónd umytych 
gumoczi. W pralni, kaj sie przewlykóm, cza-
ko na mnie stusek wypranych i pozukłoda-
nych mónterek. Jutro se bedym móg oblyc 
czyste. W kuchyni je umyte okno a na stole 
we wazónie jedlowo gałónzka. Już tu wónio 
świyntami. Ponikedy to je ganc fajne, jak 
baba skludzo. 

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /68/

Zimowe impresje
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SZKLANKA W GORĄCYM PIASKU 

Karaibska opowieść wigilijna
Marek Słowiaczek*

Mój dom
Asfalt na ulicy prawie jak u nas. 
Struktura ziarna nieco grubsza. 
Gdzieniegdzie pęknięcia na gru-
bość palca. Białe linie lekko wytar-
te, przerwane naturalnie w kilku 
miejscach. Krawężniki odważnie 
oddzielają jezdnię od ścieżki dla 
pieszych, chociaż nie każdy ko-
rzysta z chodnika. Poza sezonem 
miasteczko Sainte-Anne zamienia 
się w ciche i bardzo spokojne miej-
sce. Dzieci wesoło bawią się pod 
domem. Siadają na kamiennych 
schodkach, ganiają się w labiryncie 
miejskich zaułków, ocierają łokcie 
o zmurszałe tynki. Temperatura 
nawet w Boże Narodzenie osiąga 
przyjemne trzydzieści stopni. Nikt 
nie wychodzi z gołą głową, chy-
ba że akurat zapragnie kąpieli w 
chłodnym o tej porze Morzu Kara-
ibskim. 

Warto marzyć
Łukasz mieszka na Martynice od 
dwóch lat. Od dziecka chorował. 
Szczególnie źle wspomina okres 
od grudnia do marca. Duszący 
kaszel i kłopoty z oddychaniem 
przychodziły wraz z pierwszymi 
przymrozkami. Wtedy w mieście 
robiło się ciemno i gęsto od smo-
gu. Ludzie ogrzewali domy czym 
popadnie. Paradoksalnie święta 
były czasem względnego spoko-
ju, bo nie trzeba było nigdzie wy-
chodzić. Gdy miał piętnaście lat, 
rodzice kupili nowoczesny fi ltr 
powietrza dla alergików. W domu 
robiło się całkiem przyjemnie, co 
miało ogromny wpływ na poprawę 
zdrowia Łukasza. Po maturze wyje-
chał do Warszawy, gdzie rozpoczął 
studia na Wydziale Turystyki i Re-
kreacji. Łukasz od zawsze marzył o 
podróżach. Problemy ze zdrowiem 
skutecznie blokowały realizację 
marzeń. Nie miał złudzeń. Zdawał 
sobie sprawę z faktu, że czas jego 
podróżowania może nie nastąpić 
nigdy, lecz Łukasz wiedział, że kie-
dyś uda się pokonać wszelkie nie-
dogodności. Gdy tylko pojawiła się 
możliwość wyjazdu, nie czekał ani 
chwili. Rodzina rozdarta na pół. Z 
jednej strony cieszyli się razem z 
nim, że chce wyruszyć w wymarzo-
ną podróż, ale ze względu na kiep-
ski stan zdrowia bali się, że z dala 
od swojego lekarza i kliniki może 
być jeszcze gorzej. Łukasz jednak 
był pewien, że karaibski klimat 
powinien pozytywnie wpłynąć na 
jego schorowane płuca. Wyjeżdża 
przecież w miejsce, gdzie powie-
trze nie wymaga dodatkowej po-
prawy. Miejsce, gdzie nie ma smo-
gu, a słoneczna pogoda pozwala na 
swobodne wychodzenie z domu i 
długie spacery.

Codzienność
Do wigilii Bożego Narodzenia 
pozostał tydzień. Dla Łukasza to 
zwyczajny dzień pracy. Turystów 
jak na lekarstwo, ale swoje trzeba 
zrobić. Kilka miesięcy po przylo-
cie na Martynikę Łukasz otworzył 
małe biuro mieszczące się na Rue 
du Calvaire. To całkiem spokojna 
dzielnica. Na końcu ulicy na lewo 
od zabudowań można wejść prosto 
na ścieżkę, która prowadzi do sank-

tuarium Notre-Dame de la Salette. 
To leśna i kręta ścieżka. Łukasz 
lubi to miejsce. Szczególnie przed 
świętami, gdy turyści nie odwie-
dzają wyspy tak tłumnie, można 
tutaj odpocząć. Generalnie wszę-
dzie w mieście jest spokojnie o tej 
porze. Kamienice co prawda nie są 
pierwszej młodości, a niektóre ba-
raki przypominają raczej magazy-
ny niż obiekty do zamieszkania, ale 
to miejsce ma swój urok. W przej-
ściu między sklepem Ipanema, a 
salonem odzieżowym Le Gall stoi 
drewniany zydel. Nikt go nie rusza. 
Pomimo iż stoi na samym środku 
przejścia, nikomu nie przeszka-
dza. Łukasz przechodzi tędy dość 
często, ale nigdy nie widział, żeby 
ktoś na nim siedział. Według miej-
scowej legendy zydel wystrugał 
z drewna młodzieniec dla swojej 
ukochanej, która jednak odrzuciła 
jego oświadczyny. Młodzieniec po-
stanowił więc usiąść pod oknami 
ukochanej i poczekać, aż zmieni 
zdanie. Mieszkańcy twierdzą, że 
młodzieniec nie doczekał wzglę-
dów swej wybranki, gdyż ta wyje-
chała na ląd i nigdy nie wróciła. 
Podobnych historii jest tutaj więcej 
i krążą w opowieściach rdzennych 
mieszkańców, chociaż coraz wię-
cej jest napływowych, takich jak 
Łukasz; ludzi, którzy z jakiegoś po-
wodu wybrali właśnie to miejsce do 
życia. To tutaj nowoczesność mie-
sza się z dawną kulturą, szarość łą-
czy się z kolorem starych kamienic, 
a oliwkowe drzwi z klamką poniżej 
zamka na klucz zawsze są otwar-
te. W mieście nie ma nachalnych 
reklam i neonów ze świątecznymi 
prezentami. Nie ma migających 
choinek ani światełek. Nie ma też 
tłumów w sklepach i centrach han-
dlowych. Pierwsze święta Łukasz 
spędził w swoim biurze. Gdyby 
rodzice nie wysyłali kolejnych wia-
domości przez wszelkie dostępne 
komunikatory, Łukasz spędziłby 
Boże Narodzenie zupełnie sam w 
nieświadomości powagi chwili. 
Święta jak codzienność utonęłyby 
jak biały piasek w głębinach kara-
ibskich fal.

Weekend
W tym roku Łukasz postanowił spę-
dzić święta nieco inaczej. Ma kilku 
znajomych, ale to raczej osoby 
spoza jego kręgu kulturowego. Nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, by 
samemu stworzyć przynajmniej 
namiastki polskich świąt. Cokol-
wiek, co przypomina i smakuje, 
jak Boże Narodzenie, nada się do 
zorganizowania własnych świąt, 
które Łukasz zawsze lubił. Tutaj są 
one niepotrzebne. Może i piasek 
jest biały jak śnieg, ale rozgrzany 
parzy w stopy. Pod wieczór robi się 
chłodniej. Pod wieczór głośna mu-
zyka pobudza do życia. Ludzie wy-
chodzą na plażę, bawią się, tańczą, 
nie śpią. W okolicach Boxing Clubu 
zrobiło się tłoczno. To pewnie ze 
względu na duży parking. Można 
tu zostawić samochód i w minutę 
dojść do pobliskiej plaży. Był pią-
tek, więc Łukasz mógł pozwolić 
sobie na chwilę relaksu. Choć na 
moment zapomnieć o pracy.

Rozmowa
W pobliskim barze Łukasz zamówił 
drinka i usiadł na gorącym jeszcze 

piasku. Na wprost, gdzieś tam za 
horyzontem jest Nikaragua. 

– Gdyby popłynąć nieco w lewo, 
pewnie dotarłbym do Wenezueli – 
pomyślał, lecz natychmiast zatrzy-
mał galopującą wyobraźnię.

– Zaczynać wszystko od nowa? 
Nie, zdecydowanie nie. Tutaj jest 
mi dobrze.

Popijając drinka wpatrywał się 
w morze. Myślał po europejsku, 
bo myśli rodem z Hollywood… o 
piratach. Śmiał się z własnych żar-
tów i zastanawiał, czy aby alkohol 
nie jest zbyt mocny w tym drin-
ku. Obraz palmy zacierał się coraz 
bardziej, a na jej miejscu Łukasz 
widział choinkę. Drink ze świeżym 
plastrem pomarańczy smakował 
jak kompot z suszu. 

– Zwariowałem – szepnął Łukasz 
i wbił szklankę w piasek. Nie mu-
siał robić zbyt głębokiego dołka, 
bo piasek na Karaibach jest drobny 
i miękki, jak świeży śnieżny puch. 

– Zwariowałem – powtórzył, a 
nucąc „Jezus Malusieńki” przymy-
kał oczy i co rusz wycierał łzy spły-
wające po policzkach.

Słońce połączyło się z błękitem 
morza. Horyzont płonął, a świat 
calusieńki od krańca do krańca stał 
się jednością. 

– Czy koniec świata istnieje? – 
Łukasz zadał pytanie. Chcąc odpo-
wiedzieć samemu sobie…

– Tak! – rozległ się głos w ciszy, 
tuż obok. 

Łukasz w pośpiechu usunął 
resztki płaczu z twarzy. Odwrócił 
się powoli. 

– Jestem Basia! Czy to miej-
sce jest wolne? Mogę pośpiewać z 
Tobą? – zapytała nieznajoma.

Przedstawiła się, więc okre-
ślenie nieznajoma straciło sens. 
Łukasz przytaknął, zgadzając się 
na obecność Basi na plaży. Nieco 
zdziwiony spojrzał ponownie w 
kierunku Nikaragui, jakby obojęt-
ność była jego dominującą cechą 
charakteru. 

– Długo jesteś w Saint-Anne? – 
zapytała Basia.

– Dwa lata – odpowiedział Łu-
kasz w pośpiechu.

– Przepraszam, czy my się zna-
my? – ostentacyjnie szepnął Łukasz 
pod nosem.

– Nie.
– Aha, OK – spoglądając przed 

siebie nadal udawał, że nie jest zain-
teresowany rozmową. W głębi serca 
cieszył się jak dziecko. Tętno przy-
spieszyło, jak galopujące stado dzi-
kich koni. Po chwili odparł…

– Jestem Łukasz.
– Miło mi – Basia wyciągnęła rękę 

na zgodę.
– Słyszałam polską kolędę. Dlate-

go usiadłam. Lubię śpiewać, lecz nie 
mam tutaj nikogo, z kim mogłabym 
porozmawiać o świętach, a tym bar-
dziej pośpiewać kolędy. 

– Jesteś sama? – zapytał Łukasz
– Tak, przyjechałam dwa miesiące 

temu. 
– Na długo?
– Na stałe – szepnęła łamiącym 

się głosem Basia. Marzyłam o tym 
miejscu od lat. Rodzice zmarli kilka 
lat temu. Nie mam rodzeństwa. Nic 
mnie nie trzyma w kraju. Tutaj za-
mierzam zbudować nowy dom. Swo-
ją prywatną przystań. 

– No i jak ci idzie? – zapytał Łu-
kasz, zainteresowany losem nowo 
poznanej Basi. 

– Tęsknię. Nie wiedziałam, że 
będzie tak trudno, lecz nie mam do 
kogo wrócić. Raczej zostanę. 

Morze wchłonęło słońce w cało-
ści. Sprawiało wrażenie przestrze-
ni, która nigdy nie ma dość. Gdyby 
świat nie był podzielony na dzień i 
noc, ta czarna otchłań pewnie pożar-
łaby cały kosmos. Przynajmniej ta-
kie wrażenia ma Łukasz. Nic w tym 
miejscu nie przypomina świąt. Tyl-
ko ta kolęda i radość Basi, że może 
porozmawiać i cichutko śpiewać.

– Łukasz! Zobacz co znalazłam! – 
krzyknęła nagle Basia. Wyciągając 
dłoń z piasku trzymała w niej cał-
kiem sporą, podłużną muszlę. 

– Pomyślałam, że to mógłby być 
piękny żłobek dla malusieńkiego, 
jak uważasz?

– No co ty… chcesz zrobić jaseł-
ka? Tutaj na Martynice? – zdziwił 
się Łukasz. W pierwszym momencie 
pomyślał, że to bzdura, ale po chwili 

uznał, że to wcale nie jest głupi po-
mysł. 

– Ej, Basiu, a z łupinek po pista-
cjach możemy zrobić uśmiechnięte 
buzie owieczek! Wyjął z kieszeni wo-
reczek wypełniony po brzegi samy-
mi łupinami. Lubi tak, po swojsku 
łuskać orzechy i zajadać w wolnej 
chwili.

– O tak! – ucieszyła się Basia. Na 
jej twarzy uśmiech zrobił się jeszcze 
bardziej radosny. 

– Zaraz wracam – zerwała się i 
pobiegła na skraj plaży. Wróciwszy 
trzymała w dłoniach suche liście ba-
nanowca. 

– O, zobacz, to będzie zamiast 
sianka! – wyraźnie podekscytowana 
Basia rozglądała się w poszukiwaniu 
kolejnych elementów do stworzenia 
wspólnej karaibskiej szopki.

Ciepło ludzkich rąk
Za tydzień Boże Narodzenie. Ludzie 
w pośpiechu robią kolejne zakupy. 
Wyciągają białe obrusy. Dokładają 
talerze na stół. W zgiełku ulicznych 
kłótni przedzierają się przez tłumy 
przechodniów w poszukiwaniu od-
powiedniej świeczki na wigilijny 
stół. Na Martynice zabrakło choin-
ki, opłatka, dwunastu potraw. Za to 
było spojrzenie dwojga ludzi, któ-
rzy poprzez przypadkowe spotka-
nie odnaleźli sens świąt. Odnaleźli 
uśmiech i radość z bycia razem. Oni 
stali się sensem Bożego Narodzenia. 
Bez pośpiechu, bez pogoni za plasti-
kowymi prezentami spoglądali na 
żłobek, którego wielkość okryli wła-
snymi dłońmi i nadzieją na wspólną 
przyszłość. 

Marek Słowiaczek 
– polski poeta, 
pisarz, dzienni-
karz i działacz 
społeczny. Autor 
tomów poetyckich 
„Cisza skrzydeł”, „Róż-
nolitość”, „Dialog kolorów”. Miłośnik 
żeglarstwa (południowe klimaty) 
i biegów długodystansowych (biegi 
uliczne i leśne). Urodził się i mieszka 
w Boconowicach.

Grafi ka: NORBERT DĄBKOWSKI

WSPOMNIENIE O JERZYM KRONHOLDZIE

Kiedy Poeta umiera…
Zapytał wierszem: – Czy chciałabyś ze mną umrzeć w cierpieniu, w piątek, w niedzielę, w dzień pogodny, 
słoneczny, najzwyczajniej na świecie. Nie musisz odpowiadać dziś, odpowiedz jutro…

Joanna Jurgała-Jureczka*

N
ie odpowie-
d z i a ł a m . 
M ó w i ł a m , 
że przyja-
dę go od-
wiedzić w 
ho spic jum 

po powrocie z Warszawy, Krako-
wa, Gdańska, po operacji mojej 
mamy. Nigdy. I dodałam poetyc-
ko, że myślą i modlitwą jestem i 
że posyłam Anioły. Anioły przy-
frunęły. Były przy nim do ostat-
niej minuty, jasnowłosa Mariola 
opowieścią o pięknej pogodzie, 
truskawkach, o rozsłonecznio-
nym ogrodzie i kawie cappuccino 
– w listopadową niedzielę ukoły-
sała go do wiecznego snu.  

•••
Ja w tym czasie, nie wiedząc, że 
to już się dokonuje, byłam przy 
„naszej” kapliczce – zatrzymałam 
się, jak zawsze – z myślą o nim. I 
było coś niezwykłego w krajobra-
zie rudziejących traw, gasnącego 
dnia i w małej fi gurce zamkniętej 
w zbyt dużym dla niej domku z 
czerwonym dachem. 

A kiedy dowiedziałam się, że 
umarł, czytałam wciąż na nowo 
wiersz, którego nigdy nie opubli-
kował, a który napisał dla mnie. 
Jak gdyby wyreżyserował nie-
dzielne pożegnanie. Pustkę, któ-
rej nikt i nic nie zapełni. I łzy.

Chociaż nasze trwające od 28 
lipca 2016 roku rozmowy były 
najczęściej jego mówieniem, a 
moim słuchaniem – to jednak 
wyłuskał z nich to, co uznał za 
ważne – moje coniedzielne to-
warzyszenie ojcu przy organach 
i moją samotność – samotność 
matki, której dzieci wyfrunęły 
najpierw na studia, a potem do 
swoich gniazd. 

Ten piękny i bardzo mi bliski 
tekst pt.: „Pusta niedziela”, daru-
ję teraz Wam, Czytelnicy „Głosu”. 
Niech po raz pierwszy wydruko-
wany, będzie świątecznym pre-
zentem.

Pusta niedziela
jak młyn bez ziarna
dziurawy worek
z którego sypią się 

otręby
pusta niedziela
jak zamknięta 

kircha
w której mieszkają 

sowy
i liście dzikiej 

porzeczki
pusta niedziela
jak kega po piwie
córka organisty 

kroi chleb 
z czarnej męki 
i szporuje łzy na 

jutrznię.
•••

O Jerzym Kronholdzie – wybitnym 
poecie, współtwórcy Nowej Fali, 
reżyserze, antykwariuszu, konsulu 
generalnym w Ostrawie, dyrekto-
rze Instytutu Polskiego w Braty-
sławie, pomysłodawcy Festiwalu 
Teatralnego „Na Granicy”, słysza-
łam i czytałam od lat. Z uznaniem, 
podziwem – nic więcej. Dzieliła 
nas spora różnica wieku, więc kie-
dy poznaliśmy się osobiście, był 
czas mojego onieśmielenia, ale on 
szybko minął. Jerzy Kronhold stał 
się Jurkiem, z którym serdecznie 
gadaliśmy godzinami. Z jego inicja-
tywy – o rzeczach najważniejszych. 
Jurkiem, który za sobą zostawił 
splendory, tytuły i osiągnięcia, a 
przed sobą miał ostatni etap – etap 
samotności. Etap tworzenia. Etap 
umierania. Teraz już wiem, że – 
choć zabrakło mi odwagi, żeby z 
bliska oglądać żałośnie kurczące 

się ciało człowieka, którego talent, 
niepospolity umysł i duchową 
wielkość przez lata z bliska ogląda-
łam – to jednak byłam świadkiem 
jego umierania. I wiem, że powin-
nam o tym opowiedzieć. Bo umie-
rał nie konsul, dyrektor, społecznik 
i laureat nagród literackich – ale 
długo i mężnie umierał Poeta.

•••
Doskonale wiedział, co go czeka, 
bo wcześniej na tę samą chorobę 
umierał razem z żoną. Irena była 
jego największą miłością, jej śmierć 
– największym cierpieniem. Etapy 
odchodzenia i dochodzenie do kre-
su widział na własne oczy. Widział 
i opisał. W tomiku „Skok w dal” dał 
przejmujący, choć powściągliwy 
obraz rozpaczy i tęsknoty. Z rozpa-
czą, bezsilny patrzył na jej słabość. 
Pamiętał, jak po raz pierwszy wiózł 
ją na wózku, bo sama nie mogła 
już zrobić nawet dziesięciu kroków 
i wyrzucał sobie, że opuścił ją w 
najważniejszym momencie. Choć 
przysięgał przed ołtarzem, że nie 
opuści aż do śmierci, pojechał do 
domu wymienić klocki w samo-
chodzie, zjeść obiad, a kiedy wró-
cił, dowiedział się, że odchodziła 
krzycząc. Krzyczała odchodząc. To 
był jej skok w dal – w wieczność. 

W naszych rozmowach ten temat 
był wielokrotnie obecny. Zabliź-
niona już rana, ale wciąż żywa mi-
łość. I pozornie nieistotne okruchy 
wspomnień, jak te, że kisił ogórki. 
Zakładał kolejne i kolejne słoiki. 
Chciał przekonać ją, że jest długa 
perspektywa – za parę miesięcy to 
wszystko im się przyda. Pamiętam 
dzień, w którym robił porządki i za-
myślał się nad nigdy nieotwartymi 
słoikami. 

Czy modlił się o jej zdrowie? O 
cud? Z całych sił. Bez skutku. Wes-
tchnął po wszystkim o niespełnio-
nych marzeniach – o planowanym 
wyjeździe do Juraty. 

 – To były plany dla cudownie 
uzdrowionych, którym sprzyjała 
święta Rita – mówił. 

I dodał jeszcze, że umarła, choć 
kochał, wierzył, błagał. Choć mieli 
nadzieję i wodę z Lourdes. 

Czy rozpacz odebrała mu wiarę? 
I nadzieję na swoje uzdrowienie?

•••
Dziś już wiem, jak wielkim darem 
były dla mnie rozmowy z Jerzym 
Kronholdem, choć czasem zdawa-
ło mi się, że zbyt długie i nużące, 
że nie w porę, że wyrywają mnie z 
ogromnego zaaferowania ważnymi 
sprawami. A jednak teraz, kiedy 
milczy – dotkliwie brakuje mi jego 
słów. O poezji, o literaturze, o miło-
ści i o śmierci. I, nade wszystko – o 
wierze.

 – Nie zostało mi nic prócz Boga 
– to znaczy, zostało wszystko, jeśli 
wierzysz. 

Te słowa Ryszarda Kapuścińskie-
go powtarzaliśmy sobie wielokrot-
nie. Nic – czyli wszystko. Znał dia-
gnozę. Nie zostało mu już nic. Czyli 
wszystko.

Żydowsko-chrześcijański dom, 
z którego wyrósł, cieszyńska zie-
mia i z upodobaniem wtrącane 
gwarowe słowa dały mu na dro-
gę bez powrotu bogactwo pielę-
gnowane i doceniane. Nie znosił 
dewocji, krytykował księży za 
grzeszki i grzechy, słuchał kazań 
biskupa Rysia i starannie wybierał 
kościół, w którym chciał się mo-
dlić. Nigdy nie był „kościółkowy” 
i nasze rozmowy nie ociekały nie-
biańską słodyczą. Wręcz przeciw-
nie. Ale wierzył. Wierzył jak nie-
śmiałe, niepewne siebie dziecko. 
I z podziwem słuchałam mądrych, 
pięknych słów o jego modlitwie, o 
którą uparcie prosił; o spowiedzi 
przed lotem do Madrytu, ostat-
nim namaszczeniu, do którego się 
starannie przygotowywał i „Ojcze 
nasz” po aramejsku. Nauczył się, 
żeby odmawiać codziennie w języ-
ku Chrystusa. 

I ciągle mi powtarzał, jak bardzo 
się czuje niedoskonały. A ja byłam 
pod wrażeniem jego siły w słabo-
ści, jego mądrości i pokory wobec 
Najwyższego. Nie, nie był do rany 
przyłóż, łagodny i cichy. Podczas 
jednego ze spotkań, które z nim 
prowadziłam, przerwał je, bo ktoś 
za głośno nalewał herbaty do fi li-
żanki. 

Był dzielny. Tylko dwa razy się 
rozkleił. W dniu, w którym umarł 
Adam Zagajewski – jego przyjaciel, 
poeta. I kiedy tak bardzo go bolało, 
że nie mógł mówić. Wtedy płakał. 
Za chwilę zadzwonił, żeby mnie 
przeprosić. A ja dziękowałam mu i 
dziękuję za to, że powierzył mi tak-
że swoje łzy.

•••
Jerzy Kronholdzie, Jurku, Poeto, 
Przyjacielu – wciąż mam w tele-
fonie magnolię, która była Twoim 
zdjęciem profi lowym na WhatsAp-
pie. I wszystkie Czantorie o róż-
nych porach roku, którymi mnie 
witałeś. Wysyłałam Ci zdjęcia 
kapliczki w polu, kiedy obok niej 
przejeżdżałam, żebyś wiedział, że 
myślami jestem. Już nie wysyłam. 
Ale jestem.

Wierzę, że życie nasze zmienia 
się, jednak się nie kończy. Więc 
pewnie spacerujesz nad Olzą – 
idziesz prawym brzegiem jak 
Julian Przyboś, gdy był młody i 
zakochał się w Marzenie. Idziesz 
nieśpiesznie wzdłuż fosy okrą-
żając zamek, a potem zataczasz 
koło i wracasz lewym brzegiem do 
śródmieścia. Nie idziesz sam. Ta, 
którą kochałeś najbardziej – jest z 
Tobą. 

A ja mam – jak testament, jak 
skarb, Twoje słowa, Twoje wiersze 
i Twój list, który napisałeś na Boże 
Narodzenie. Umiem go już prawie 
na pamięć. Musi mi wystarczyć na 
wszystkie powszednie i świąteczne 
dni. Aż do mojego skoku w dal – w 
nieskończoność.

Joanna Jurga-
ła-Jureczka 
– pisarka, 
specjali-
zująca się 
w Kos-
sakach 
Choć zako-
chana w Ślą-
sku Cieszyńskim, 
lubi opuszczać swoją małą ojczyznę. 
Przez kilka lat pisała felietony dla 
„Głosu”.

Dziś pogoda marcowa, tu i ówdzie padze, trochę deszczu, trochę śniegu w małych grudkach. Byłem na cmentarzu, a tam tłok 
jak podczas wszystkich świętych. Ludzie przynoszą znicze, w kształcie choinek, co poniektórzy choinki targają w doniczkach 
z bombkami. Nie rozumiem tych obyczajów, tej strojności, na płytach nagrobnych brakuje tylko karpia w galarecie z rodzynkami 

i makowców.
No więc Joanno, za chwilę zapali się pierwsza gwiazdka, u mnie żadnego telewizora, żadnego radia, króluje cudowna cisza. 
Drewno ułożone przy kominku żółci się kusząco, podczas pluchy nie ma nic bardziej przekonywującego od muzyki ognia, 

czyli hajcowania. Chmury i mgły przeciągają się nad Czantorią. Miło mi się pisze do Ciebie, choć pewnie stoisz nad patelnią 
i smażysz rybę a rodzina już się niecierpliwi, żeby rzucić się na barszcz z uszkami.
Chcę Ci podziękować, bo cierpliwie mnie wysłuchiwałaś i czułem jak się o mnie martwisz, byłaś dobrym duchem, 

wtajemniczonym w moje ciemne i jasne sprawy. 
Wykorzystywałem Twoją wielkoduszność rzecz jasna, miałem świadomość, że znasz tajemnicze ścieżki na 

których się modlisz, i jesteś wysłuchana, i wiedziałem, że część modlitwy poświęcasz, wypraszając coś dla 
mnie. Za to i za wszystko inne dziękuję.

I życzę Ci miłości, bo nie ma nic ważniejszego od niej, piszę to w dniu pamiątki Bożego wcielenia, 
i podejrzewam, że brzmi to nędznie, jak komunały marnego kaznodziei, wybacz…
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Gwiazdka pod choinkę
Znane są – może nawet dość powszechnie, więc nie będę streszczał – dwa cykle wykładów: pierwszy „O wyższości Świąt Bożego Narodzenia 
nad Świętami Wielkiej Nocy” i drugi – „O wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia”. Ich autorem jest Jan Tadeusz 
Stanisławski, profesor mniemanologii stosowanej. Stenogramy tych w gruncie rzeczy bardzo mało akademickich refl eksji Stanisławskiego 
przeczytać można w opublikowanej przez niego książeczce „Mniemanologia stosowana” (Warszawa 1991). Nie dają one, niestety mocnych 
podstaw, by konkluzywnie orzec, które święta są ważniejsze. 

Krzysztof Łęcki* 

Z 
kościelnej ambony 
usłyszymy pew-
nie, że ważniejsze 
są te Wielkanocne, 
ale... Tak szczerze 
mówiąc to pewnie 
wszyscy(?) jakoś 

bardziej pamiętamy te Bożonaro-
dzeniowe. Przystrojona choinka, a 
pod nią... No jasne – prezenty. Pre-
zenty. Dzieciątko przynosi więcej 
niż Zajączek. Tak, skłonny jestem 
sądzić, że potocznie różnica po-
między świętami Bożego Narodze-
nia i Wielkiej Nocy w mniejszym 
stopniu dotyczy niuansów (?) teo-
logicznych, czy różnicy pomiędzy 
atmosferą wigilijnej kolacji, a wiel-
kanocnym śniadaniem, a zawiera 
się właśnie w jednym krótkim sło-
wie – prezenty. Nie, nie zamierzam 
doradzać, czytelnikom/czytelnicz-
kom „Głosu”, w kwestii doboru pre-
zentów dla waszych najbliższych. 
Po pierwsze – nie ma uniwersal-
nych reguł na udane obdarowanie; 
po drugie – sam mam zawsze pro-
blem z zakupem prezentów, więc 
i tak lichym byłbym tu doradcą. 
Zresztą – kiedy czytacie ten fe-
lieton, który ukazuje się na dzień 
przed Wigilią, prezenty są już pew-
nie dawno kupione. W zamian pro-
ponuję chwilę refl eksji nad tym, co 
w świecie pożądane, nad naturą 
dóbr wszelakich. Czas świąt, krót-
ki okres wyciszenia, sprzyjać może 
(powinien?) i takiej refl eksji. 

I
Już kilkadziesiąt lat temu austriac-
ki ekonomista Fred Hirsch zale-
cał rozróżniać dwa rodzaje dóbr. 
Jedne – materialne, które dzię-
ki coraz bardziej nowoczesnym 
technologiom można produkować 
ciągle lepsze i w stale rosnących 
ilościach. Na dodatek – coraz tań-
sze. Porównajmy możliwość po-
siadania i ceny telefonów komór-
kowych, kiedyś i dzisiaj. I drugie 
dobra – dobra pozycyjne, czyli ta-
kie, których pomnożyć się nie da. 
Składają się na nie – na przykład 
– władza polityczna, autorytet, 
domostwo w prestiżowej, eleganc-
kiej dzielnicy, bungalow z prywat-
ną plażą. Ktoś powie, że dotyczy 
to tylko tzw. „pierwszego świata”, 
tj. przede wszystkim Zachodu. I 
być może to prawda, ale tak rozu-
miany Zachód, to także, przynaj-
mniej jeśli idzie o aspiracje, nasz 
środkowo-europejski świat. Tak 
więc, trzeba przyjąć do wiadomo-
ści, iż ilość dóbr pozycyjnych jest 
z zasady ograniczona, ich cena 
we współczesnym świecie rośnie, 
z czasem dla wielu ludzi stają się 
one głównym przedmiotem za-
biegów. Zabiegów dość specjalnej 
natury. To przecież w jakiś sposób 
oczywiste – gdyby wszyscy mieli 
taki sam autorytet, to samo pojęcie 
autorytetu okazałoby się zbędne. 
Dalej – władza może rzecz jasna 
nominalnie należeć do ludu (ca-
łego ludu, wszystkich obywateli), 
ale wreszcie w praktyce zawsze 

znajduje się w rękach konkretnych 
osób. Ktoś ma tyle władzy, ile ktoś 
inny jej nie ma – ta proporcja pozo-
staje niezmienna. Tu zresztą nasu-
wa się w naturalny sposób pytanie 
– czy akurat ci, a nie inni osobni-
cy, zajmują swoje wysokie pozycje 
w strukturze władzy zupełnym 
przypadkiem? Nie będę w świą-
teczny czas zanudzał czytelników/
czytelniczki wykładem z socjologii 
polityki. Przypomnę tylko, jako 
ciekawostkę raczej niźli receptę 
na bolączki związane z reprezen-
tatywnością władzy we współ-
czesnym świecie formułę, którą 
przyjęli starożytni Ateńczycy. 
Otóż ustalili oni, że urzędy, poza 
naprawdę nielicznymi, zajmowali 
będą w tym greckim polis obywa-
tele w drodze losowania. Ktoś po-
wie, jakież to nieodpowiedzialne! 
Wszak los mógł wybrać na ważne 
stanowiska kompletnych głupców. 
No cóż, nie była to procedura bez 
wad. Niemniej, jeśli spojrzeć nieco 
krytycznie na dzisiejszą scenę po-
lityczną, to... Powiedzmy szczerze 
dyletantów na niej nie brakuje. Ba, 
zdawać się niekiedy może, że gdy-
by za polityczną regułę obsadzania 
urzędów przyjąć losowanie, a nie 
nepotyzm czy wierność partii, nie 
byłoby gorzej. Dlaczego przy okazji 
świąt piszę o polityce? No cóż, no-
minacje jako prezent pod choinkę 
nie są wszak czymś nie do pomy-
ślenia. Spaść mogą jak – nie przy-
mierzając – gwiazdka z nieba. 

II
Przejdźmy do spraw bardziej 
przyziemnych. Zobaczmy, jak się 
ma sprawa z innymi „dobrami po-
zycyjnymi”. Otóż, jeśli powiada-
my, że są lepsze dzielnice, to tym 
samym przyjmujemy, że istnieją i 
te gorsze. Wszystkie dzielnice nie 
są (nie mogą być – chyba, że w ja-

kiejś z wcale licznych utopii) „lep-
sze” – cena za metr kwadratowy 
mieszkania czy domu w takiej jed-
nej czy drugiej dzielnicy uświa-
damiają nam to ponad wszelką 
wątpliwość. A, podajmy przykład 
jeszcze bardziej błahy, telefony? 
Kiedyś pytano – czy masz telefon? 
Dzisiaj – to pytanie jest passé. Bo 
przecież każdy ma telefon.  Zapy-
tają co najwyżej – jaki masz model 
smartfona, iPhona czy czego tam 
jeszcze. Czy modele te różnią się 
między sobą, w tym sensie, że 
późniejsze czyli nowsze oferują 
więcej niż te, które opinia społe-
czeństwa konsumentów skłonna 
byłaby złożyć do lamusa? Pewnie 
tak, acz rewolucyjne udogodnie-
nia zdarzają się tu rzadko i nie za-
wsze one właśnie wpływają na de-
cyzję o zakupie. Skłonny jestem 
przypuszczać, że o tym czy ludzie 
(zwłaszcza – młodzi ludzie) kupu-
ją nowy model telefonu decyduje 
moda. No cóż, już dawno temu 
socjolog, Herbert Blumer ustalił, 
że podatność danej dziedziny na 
wpływ mody jest tym większa, w 
im mniejszym stopniu współza-
wodniczące ze sobą w tej dziedzi-
nie modele można poddać otwar-
tym rozstrzygającym testom. 
Sprawdza się to jak najbardziej 
w przypadku odzieży (vide: po-
dziurawione artystycznie dżinsy), 
ale jeśli dwa modele, powiedzmy 
telefonów, różni bardzo, bardzo 
niewiele, to sytuacja zdaje się 
zbliżona. Podam inny przykład – 
Rolex odmierza czas z taką samą 
dokładnością, co zwykły tani 
elektroniczny zegarek. Posiada-
nie Rolexa (czy innej luksusowej 
marki zegarka) nie jest związa-
ne z chęcią dokładniejszego po-
miaru czasu, jest wskaźnikiem 
statusu społecznego właściciela, 
zaspokajaniem potrzeby prestiżu 

społecznego. Może być wyróżni-
kiem osoby, która jest jego posia-
daczem, może być podyktowane 
chęcią podkreślenia przynależ-
ności do grupy (w tym przypadku 
zamożnych) ludzi. Często jedno i 
drugie to zresztą awers i rewers tej 
samej (tu – najwyraźniej – złotej) 
monety. 

III
Podsumujmy: jeśli zależy Ci na 
czasie, a na zakup Rolexa musiał-
byś harować – kup powszechnie 
dostępny za niewielkie pieniądze 
zegarek. Przypomniała mi się (na 
starość) piosenka śpiewana bodaj 
w przedszkolu: „Idą, idą szewcy, 
przez zielony las, nie mają pienię-
dzy, ale mają czas”. Jeden z zało-
życieli Stanów Zjednoczonych 
Benjamin Franklin w poradniku 
„Advice to Young Tradesmen” 
przekonywał, że „Czas to pie-
niądz”. Dalej poszedł Edgar Allan 
Poe, dla którego „Czas to pieniądz, 
a pieniądz to więcej niż czas”. Ta 
reguła posiada jednak znamien-
ne ograniczenia. Twórca fi rmy 
Apple, Steve Jobs miał pieniądze. 
Czasu, jak się miało okazać – miał 
znacznie mniej. A przecież – jak 
przeczytałem w pismach pew-
nego mało dzisiaj popularnego 
fi lozofa – jedynym naszym bo-
gactwem jest czas, który mamy do 
swojej dyspozycji. Rozumiem, że 
argumentacja taka nie przekona 
osobników kupujących zestawy 
krzyżówek reklamowanych jako 
„zabijanie czasu”. Podsumujmy. 
Gwiazdki z nieba – podobnie jak 
symbolu bogactwa dla ubogich, 
Rolexa – pod choinkę także nie 
musisz mieć, nawet jeśliś tego 
warty, bo jesteś kimś wyjątko-
wym. Będziesz takim i bez Rolexa. 
A będziesz miał więcej czasu. Dla 
siebie, rodziny, przyjaciół. 

IV
No cóż, takie akurat okołoświątecz-
ne refl eksje mnie naszły, może dla-
tego, że podczytuję sobie właśnie 
książeczkę Jarosława Gibasa „Nie 
daj sobie wejść na głowę. Jak po-
zostać sobą w kulturze zapier**lu” 
(Gliwice 2022). Jak napisał na Fa-
cebooku mój znajomy Łukasz Zi-
moch: „Jeśli uważasz, że wszystko 
można kupić – masz rację, pienią-
dze pokazują, że kupiły ciebie”. 

PS Jeszcze à propos porad. Na jed-
nej z mundialowych konferencji tre-
ner Czesław Michniewicz poradził 
Argentyńczykom, by częściej grali 
z Arabią Saudyjską. Niby, że my Po-
lacy z Saudyjczykami wygraliśmy 
(a „Lewy” został uznany graczem 
meczu), a Albicelestes przegrali. No 
cóż... Argentyńczycy w dalszej fazie 
turnieju coś tam wygrali (a w kilku 
spotkaniach Leo Messi dostawał 
nagrody jako „gracz meczu”). Może 
więc nie Argentyna, a właśnie Pol-
ska (która po zwycięstwie nad Ara-
bią przegrała wszystkie inne, tzn. 
dwa spotkania, powinna częściej 
grać z Saudyjczykami? Statystyki i 
reprezentacji, i „Lewego” mogą tyl-
ko na tym zyskać. 

Krzysztof Łęcki – dr 
habilitowany so-
cjologii, profesor 
na Wydziale Nauk 
Społecznych w In-
stytucie Socjologii Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autor licznych szkiców i artykułów, 
głównie w tomach zbiorowych i cza-
sopismach specjalistycznych, a także 
w „Encyklopedii socjologii” oraz prze-
wodniku encyklopedycznym „Litera-
tura polska XX wieku”. Od roku 2018 
pisze felietony dla „Głosu”. Mieszka w 
Katowicach.

O P I N I E

My, dobrze urodzeni!
W języku polskim funkcjonuje termin „dobrze urodzeni”. Co ciekawe, stosowany jest jedynie w kontekście klasowym – osoba dobrze urodzona 
to ta, która przyszła na świat w dobrze sytuowanej, bogatej, wpływowej, nierzadko arystokratycznej rodzinie. W przeciwieństwie do „gorzej 
urodzonych” wygrała fanta w loterii i dzięki bogactwu swoich rodziców, jej ścieżka przez życie będzie usłana różami, a głowa uwolniona od 
trosk i zgryzot przeciętnego człowieka. Dziwi jednak, że sam zwrot dotyczy właśnie różnic klasowych, a przecież można zastosować go śmiało 
w perspektywie geografi cznej.

Adam Miklasz*

P
rzyglądając się 
temu określeniu 
przez pryzmat 
mapy świata, my 
wszyscy może-
my uznać się za 
dobrze urodzo-

nych. Wiem, kończy się właśnie 
rok 2022. Niełatwy dla wszystkich, 
bo pewnie każdego czytelnika w 
większy lub mniejszy sposób do-
tknęły niepokojące wydarzenia na 
świecie. Pandemia i przeciągnięty 
lockdown, napaść Rosji na Ukrainę 
mają wpływ na kondycję gospodar-
ki światowej. Słowa recesja, infl a-
cja, krach, węglowodory przestały 
być terminami znanymi jedynie 
ekspertom ze sfer polityczno-eko-
nomicznych. Wkroczyły butnie 
do naszych osobistych słowni-
ków i wszystko wskazuje na to, że 
rozgoszczą się w nich na dłużej. 
A jednak uważam wciąż, że z per-
spektywy światowej mapy możemy 
uważać się za szczęściarzy. Żyjemy 
w środkowej Europie – miejscu bar-
dzo doświadczonym przez kapry-
śną historię, ale jednak należącym 
do tak zwanej globalnej północy 
i cywilizacji zachodniej. Nie będę 
teraz rozwodził się nad przyczyna-
mi jej dominacji ekonomicznej nad 
resztą świata (kolonializm, kilkuse-
tletni drenaż zasobów ziem mniej 
rozwiniętych cywilizacyjnie), bo 
tekst traktuje o czymś zupełnie 
innym. Musimy jednak uczciwie 
stwierdzić – szczególnie wtedy, 
gdy zdarza nam się narzekać na 
swój los, marudzić i porównywać 
do tych bogatszych – że mieszkając 
w tym miejscu należymy do elity 
ekonomicznej globu. Przesada? 
Niekoniecznie. Znany nam stan-
dard życia (niezależnie od naszych 
zarobków) osiągnęły, poza krajami 
szeroko pojętej cywilizacji zachod-
niej, pojedyncze miejsca na mapie 
świata. Mowa o zaawansowanych 
technologicznie krajach dalekie-
go Wschodu, dławiących się ropą 
państwach z półwyspu arabskiego 
(tak, ci są faktycznie dobrze uro-
dzeni!) i pojedynczych krajach na 
pozostałych kontynentach – gdzie 
jednak rozwarstwienie społeczne 
jest gigantyczne i w kontraście do 
ostentacyjnego wręcz bogactwa, 
nieodłączny pejzaż stanowi prze-
rażające wręcz ubóstwo. Jest zja-
wiskiem całkowicie naturalnym, 
że na świat spoglądamy z perspek-
tywy zachodnio-centrycznej, nie-
rzadko więc rozczulamy się nad 
naszym losem, problemami dnia 
codziennego. Gdyby jednak rzucić 
okiem na globalne statystyki ONZ, 
według których ponad 10% ludzko-
ści żyje w skrajnej nędzy, a ponad 
50% nie posiada dostępu do inter-
netu, to uświadomimy sobie na-
tychmiast, że mogło być znacznie 
gorzej, nieprawdaż? Możemy więc 
śmiało uznać się za „dobrze uro-
dzonych”, choć do pełni szczęścia 
brakuje jednak pewnej, zawierają-
cej osobisty i indywidualny pier-
wiastek, konstatacji. 

•••
Pytanie o to, czy znaleźliśmy się 
w odpowiednim dla nas miejscu 
na ziemi jest całkiem zasadne. 
Szczególnie w czasach wzmożonej 
globalizacji – kiedy to możliwość 
porzucenia jednego miejsca i prze-
prowadzenia się do innego nie sta-
nowi większego problemu. Zetkną-
łem się ostatnio z teorią o ludziach 
„stąd” i ludziach „znikąd”. Ludzie 
„stąd” są mocno związani ze swoim 
miejscem zamieszkania, wrastają w 
jego kulturę, mikroświat, uzależnia-
ją się od niego w sposób całkowity 
i nie są przygotowani na podjęcie 
ryzyka związanego z wyprowadzką. 
Ludzie „znikąd”, najczęściej miesz-
kańcy wielkich kosmopolitycznych 
metropolii, dość szybko podejmują 
decyzję o mentalnym wykorzenie-
niu, brutalnym zerwaniu więzi z 
przypisanym im miejscem. Są w sta-
nie dopasować się i dostroić do nie-
mal każdej rzeczywistości i realiów 
– dlatego najczęściej wybierają wła-
śnie kosmopolityczne metropolie 
(bo tam dopasować się najłatwiej 
– jest Starbucks, wi-fi , bankomaty, 
inni ludzie „znikąd” i wszyscy doga-
dują się jakoś po angielsku). Kiedy 
próbowałem przyporządkować się 
do jednej z grup, doszedłem do za-
skakującego mnie samego wniosku. 
Zaskakującego, ponieważ mam w 
sobie gen łazika i włóczęgi, uwiel-
biam podróże, mam niepohamowa-
ną potrzebę poznawania świata.

Podróżowanie stało się modne, 
choć akt ten stanowi realizację wy-
jątkowo zróżnicowanych potrzeb. 
Niektórzy muszą po prostu odpo-
cząć. Inni przemieszczają się tylko 
po to, aby odnaleźć lepsze miejsca do 
realizacji swoich pasji (góry, morze, 
poznawanie spuścizny kulturowej, 
architektury, itp.). Zauważyłem, że 
akurat mnie najbardziej przyciąga 
poznawanie innych kultur, obser-
wacja odmiennego porządku świata, 
funkcjonujących w nim ludzi. Ma to 
ogromny potencjał poznawczy, bo 
dzięki temu mogę przecież odpowie-
dzieć sobie na pytanie: czy miejsce, 
w którym żyję, faktycznie najbardziej 
mi odpowiada? Mój aparat badawczy 

ograniczę jedynie do krótkich im-
presji, a opisywane, konkurencyjne 
światy ograniczę do czterech podsta-
wowych stron świata. 

•••
Stereotypowe Południe. Nie ma 
chyba najmniejszych wątpliwości, 
że właśnie ten kierunek najmocniej 
działa na wyobraźnię podróżują-
cych i tam najczęściej wybieramy 
się na urlop. Bo przecież przyjemny 
słoneczny klimat, bo ciepłe morze, 
bo wspaniała architektura śród-
ziemnomorskich miast i miaste-
czek. Bo doskonała kuchnia. Sta-
wiam dolary przeciw orzechom, że 
wielu z czytelników, szczególnie 
teraz, podziwiając spowity zimą 
nadolziański krajobraz, tęskni do 
tego wakacyjnego edenu, bastionu 
ciepła, relaksu i przyjemności – jest 
to całkowicie zrozumiałe, bo ja też, 
odśnieżając codziennie cieszyński 
chodnik, czuję podobnie. Pobyt w 
stereotypowym Południu jest nie-
wątpliwą rozkoszą, czy jednak na 
dłuższą metę wytrzymałbym funk-
cjonowanie w tak ekspresywnej i 
nieznającej pojęcia „prywatność” 
wspólnocie? Czy mózg chłodnego 
północnego Słowianina nie eksplo-
dowałby wreszcie po kolejnej pró-
bie zagadania, zawarcia kontaktu, 
czy nie zwariowałbym od dźwię-
ków klaksonów, hałasu rozwrzesz-
czanych, choć uroczych, autochto-
nów? Ja przecież lubię spokój, a 
dodatkowo cenię punktualność, 
mógłbym mieć więc, na dłuższą 
metę, problem z dopasowaniem. 

•••
Może więc stereotypowa Północ? 
No cóż, żyją wśród nas miłośnicy 
pięknego surowego pejzażu. Fana-
tycy miejsc, w których przyroda nie 
miała zamiaru podporządkować 
się człowiekowi i to on był zmu-
szony, aby dopasować się do jej ka-
prysów. Wydaje się też, że stereoty-
powa Północ, z mniejszą gęstością 
zaludnienia, to całkiem atrakcyjna 
wizja dla wszystkich, lubiących 
spokój i ciszę. Ceniących prywat-
ność. Niby tak, a jednak brak po-
trzeby regularnego kontaktu z inną 

osobą, emocjonalny chłód i wy-
soki poziom towarzyskiej wstrze-
mięźliwości połączony z bardzo 
mocnym podporządkowaniem się 
jednostki wobec ogółu wprowa-
dziłby w zakłopotanie moją, nieco 
anarchistyczną, duszę. Dodatkowo 
nie jestem wybitnym wielbicielem 
piękna surowego pejzażu, co jesz-
cze bardziej odrzuca mnie od wizji 
przeprowadzki w górę mapy. 

•••
Być może więc niezłym wyborem 
wydaje się być stereotypowy Za-
chód? Niekoniecznie. Jestem pod 
nieustannym wrażeniem tego, w 
jak mądry i funkcjonalny sposób 
ludzie stereotypowego zachodu 
byli w stanie podporządkować 
sobie i uporządkować przestrzeń 
tak, aby żyło im się wygodnie. 
Przyznam się, że krajobraz stereo-
typowego Zachodu wydaje mi się 
wyjątkowo nudny – wiele ze zwie-
dzonych regionów skleja mi się 
w jedną bezbarwną masę. Są tak 
mało wyraziste, charakterystycz-
ne, wydaje się, jakby powstały z 
jednej matrycy. Choć wiem, że jest 
to doskonała matryca, dzięki której 
życie mieszkańców stereotypowe-
go Zachodu jest zazwyczaj wygod-
ne, to jednak czuję, że ze względu 
na moją buntowniczą naturę, tu też 
brakowałoby mi pewnego szaleń-
stwa, złamania szablonu.

•••
Złamanie szablonu znajdę nato-
miast na stereotypowym Wschodzie. 
Tam wszelkie szablony łamane są 
w iście ekspresowym tempie – jako 
miłośnik permanentnej improwiza-
cji wpadłem w początkowy zachwyt, 
połączony ze zdumieniem, uświa-
damiając sobie to, w jaki sposób 
funkcjonuje tam świat bez jakiejkol-
wiek kontroli i nadzoru, napędzany 
jedynie siłą inercji. Było to jednak 
wrażenie złudne i dość szybko przy-
pomniałem sobie, że będąc potom-
kiem poddanych austriackich, po-
chodzę jednak ze świata „ordnungu” 
i dłuższe funkcjonowanie w perma-
nentnym chaosie doprowadzi mnie 
wreszcie do stanu paniki.  

•••
W tym momencie kładę prawą dłoń 
na serce i przysięgam uroczyście, 
że nie jestem marudą. Otóż w każ-
dej z czterech stron świata odna-
lazłem coś interesującego, fascy-
nującego. Jakiś wycinek, kawałek 
świata, w którym mógłbym funk-
cjonować. Wspomniałem, w for-
mie nieco przejaskrawionej, o tych 
aspektach, które od dłuższej egzy-
stencji w wybranym kierunku mo-
głyby mnie odwieść. Ta opowieść 
– jak to w większości okołoświą-
tecznych historii bywa – skończy 
się jednak ckliwym happy endem. 
Znalazłem bowiem swoje miejsce 
na świecie – no i to jeszcze wtedy, 
zanim uświadomiłem sobie, że 
jest to akurat moje miejsce. Myślę 
o środkowej Europie, o uniwersum 
karpacko-wyszehradzkim. O Ślą-
sku Cieszyńskim. Punkcie, gdzie 
krzyżują się linie łączące Północ z 
Południem i Wschód z Zachodem. 
To właśnie na tym skrzyżowaniu 
odnajdę pojedyncze elementy każ-
dej ze stereotypowych stron świata, 
które to – zetknąwszy się ze sobą – 
oddziałują na siebie tak, że amorty-
zują niepotrzebne skrajności. 

Poczucie odkrycia swojego 
miejsca na ziemi jest niezwykle 
przyjemne – biorąc więc pod uwa-
gę fakt, że ten tekst ukaże się w 
okresie świąteczno-noworocznym, 
życzę wszystkim czytelnikom, 
aby każdy z osobna miał podobną 
świadomość. A tym, którzy ją mają, 
serdecznie gratuluję! 

Adam Miklasz – 
polski prozaik, 
dziennikarz, 
scenarzy-
sta. Autor 
powieści 
„Polska 
szkoła boksu”, 
„Ostatni mecz”, 
„Wszyscy jesteśmy 
foliarzami!”, „Řezaný świat”, współau-
tor antologii „Bękarty Wołgi”. Kibic 
Hutnika Kraków. Pochodzi z Nowej 
Huty, mieszka w Cieszynie.
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•••
Skłonny jestem sądzić, 
że potocznie różnica 
pomiędzy świętami 
Bożego Narodzenia 

i Wielkiej Nocy 
w mniejszym stopniu 

dotyczy niuansów 
(?) teologicznych, czy 

różnicy pomiędzy 
atmosferą wigilijnej 

kolacji, a wielkanocnym 
śniadaniem, a zawiera 
się właśnie w jednym 

krótkim słowie – prezenty
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TOMASZ LISTKIEWICZ, JEDEN Z SĘDZIÓW FINAŁU MUNDIALU, DLA »GŁOSU«:

Nie ma rzeczy niemożliwych
Nie milkną echa fi nału piłkarskiego mundialu w Katarze, w którym Argentyna po zwycięstwie w karnych z Francją 
sięgnęła po trzeci w historii mistrzowski tytuł. Do znakomitego poziomu widowiska w znaczącej mierze przyczynili 
się polscy sędziowie. „Głos” rozmawia z Tomaszem Listkiewiczem, jednym z trójki polskich muszkieterów w tym 
fi nale. 

Janusz Bitt mar

Znajomy napisał mi w niedzielę 
wieczór na gorąco, że był to, cytuję, 
„najlepszy fi nał, najlepszy mecz, naj-
lepsi sędziowie”. Dodałbym jeszcze, 
że byliście najlepsi m.in. w tym, że 
nie rzucaliście się za bardzo w oczy. 
Uważam, że sędzia nie powinien 
kreować się na gwiazdę wieczoru, 
bo to należy do piłkarzy na boisku. 
Czy takie właśnie były wasze zało-
żenia?
– Tak powinno to działać. Są jednak 
sytuacje, kiedy piłkarze wychodzą 
na boisko przesadnie zmotywo-
wani, jest wiele przepychanek, ale 
też ostrych fauli i takiej złej krwi. 
Wtedy sędzia musi w odpowiedni 
sposób zareagować, musi podjąć 
odważne, często niepopularne de-
cyzje. Natomiast faktycznie nie-
dzielny fi nał był doskonałym spek-
taklem sportowym, aczkolwiek 
nam, sędziom, trudno oceniać fut-
bol z perspektywy widza, bo nie je-
steśmy kibicami, a protagonistami 
meczu. Musimy skupić się na swo-
jej pracy, asystent cały czas patrzy 
przed siebie, śledząc m.in. granicę 
spalonego. Dopiero z bliska, kiedy 
widzi się grę Messiego czy Mbappe, 
to można być pod dużym wraże-
niem. 

Posłużę się znanym powiedzeniem, 
iż marzenia są po to, żeby je speł-
niać.
– Dokładnie. Kiedyś, będąc jesz-
cze sędzią w piątej lidze, powie-
działem, że każdy z nas chce być 
w swoim zawodzie najlepszy, a ja 
chciałbym w przyszłości zasmako-
wać atmosfery mistrzostw świata. 
I udało się. Oczywiście na fakt, że 
poprowadziliśmy najważniejszy 
mecz w Katarze, złożyło się wiele 
czynników. Chociażby drabinka 
turnieju, styl prowadzenia pierw-
szego spotkania i wiele innych 
kwestii. Musieliśmy być dobrze 
przygotowani kondycyjnie i men-
talnie, pokazać to wszystko na 
boisku i dopracować współpracę 
tak, żeby wszystko wypaliło. Swoje 
zrobiliśmy, a reszta już zależała od 
decydentów na górze i piłkarskiej 
geopolityki. Jak widać, nie ma rze-
czy niemożliwych. 

Zebraliście pozytywne oceny rów-
nież od ekspertów piłkarskich z 
Czech, bo śledziłem ten mundial 
na przemian w polskiej i czeskiej 
telewizji. Jaka była najtrudniejsza 
sytuacja w fi nale? Czy granica spa-
lonego w dogrywce i bramka na 3:2 
dla Argentyny?
– Mieliśmy już wtedy dogrywkę, 
narastała nerwowa atmosfera i 

trzeba było jeszcze mocniej się 
skupić w tej wrzawie. Prawdopo-
dobieństwo popełnienia błędu jest 
wtedy wyższe. Sytuacja, o której 
wspomina pan w pytaniu, fak-
tycznie wyglądała na trudną do 
rozszyfrowania ludzkim okiem. Pa-
weł Sokolnicki podejmował z kolei 
wiele trudnych decyzji w regula-
minowym czasie gry. Samodziel-
nym rozdziałem są zaś chyba trzy 
rzuty karne podyktowane przez 
Szymona Marciniaka. To jest myślę 
rekord w fi nałach mundialów, ale 
wszystkie karne były uzasadnione. 
Chcieliśmy uniknąć też większych 
przepychanek, które pojawiają się 
w meczach o tak dużą stawkę. W 
tej materii to była wybitna praca 
wykonana przez Szymona, pokazał 
klasę mistrzowską. Nie uniknęli-
śmy też błędów, które wyłapali-
śmy podczas pomeczowej analizy, 
ale to normalne, tym bardziej że 
spotkanie trwało 120 minut. Miło, 
że w Czechach również zostało 
to dobrze odebrane, zwłaszcza że 
tata (Michał Listkiewicz – przyp. 
JB) przez dwa lata był szefem cze-
skich sędziów, a więc jakiś senty-
ment mam do tego kraju. Dostać 
fi nał jest miło, ale jeszcze milej jest 
przeczytać po nim, że dobrze się 
wypadło. 

Pana ojciec Michał Listkiewicz był 
do niedzieli jedynym polskim sędzią, 
który wziął udział w fi nale mundialu. 
W 1990 roku w Rzymie pełnił funk-
cję liniowego w starciu Argentyny z 
Niemcami. Jakich cennych wskazó-
wek panu udzielił?
– Ojciec był ekspertem w polskiej 
telewizji, a więc nie było go na 
miejscu wydarzeń, ale oczywiście 
wspierał mnie przez cały czas. Na 
bieżąco rozmawialiśmy o różnych 
sprawach. Pytałem go, jak to u nie-
go było z fi nałem, jak poradził so-
bie mentalnie, co zrobić, by odciąć 
się od zgiełku medialnego. Poradził 
mi, żeby podejść do tego, jak do 
przyjemnego zadania, które trzeba 
wykonać. Wychodzi na boisko 22 
zawodników, a ja jako sędzia mam 
ich oceniać pod kątem przepisów 
gry i zachowania na boisku. Wy-
konać swoją robotę, a przy okazji 
spotkać na murawie znakomitych 
piłkarzy. 

W pamiętnym fi nale w Rzymie w 
barwach Argentyny brylował Diego 
Maradona. Pan miał przyjemność 
spotkać się na boisku z Leo Messim. 
Obaj są dla argentyńskich kibiców 
prawdziwymi bogami futbolu. Jak 
sędziuje się mecz z udziałem tak 
genialnych piłkarzy?
– To raczej nobilitacja dla każde-
go z nas. Jestem wielkim fanem 
futbolu i pamiętam, w jak specy-

fi czny sposób grał Maradona. Dla 
sędziów i rywali był to naprawdę 
twardy orzech do zgryzienia. Bo-
ski Diego poruszał się po boisku 
trochę inaczej, niż Messi. Kiedy 
oglądam stare transmisje, widzę, 
że Diego był jeszcze niżej zawieszo-
ny od Messiego. Tak, jak Maradonę 
kopano po nogach, gdy próbowano 
go zatrzymać, to dziś byłoby nie do 
pomyślenia. Drużyny kończyłyby 
mecz w ósemkę, siódemkę, po czer-
wonych kartkach. Miał tak silne 
nogi, że był nie do przewrócenia. 
Na korzyść Messiego z kolei prze-
mawia świetna współpraca z kole-
gami na boisku, nie wspominając 
o genialnym dryblingu. Ten zresz-
tą obaj opanowali do prawdziwej 
perfekcji. Rozmawiałem ostatnio 
z argentyńskimi dziennikarzami 
właśnie na temat Maradony i Mes-
siego. Jak postrzegani są w ojczyź-
nie. Mówili mi, że Diego to jeszcze 
wyższy poziom religii. On grał w 
czasach, kiedy Argentyną rządziła 
junta wojskowa, więc biednym lu-
dziom rozdawał radość, podobnie 
jak polscy piłkarze w czasach stanu 
wojennego. 

Spędził pan ponad miesiąc w Kata-
rze. Jak ocenia pan mundial, co do 
którego, zanim jeszcze ruszył na do-
bre, pojawiło się wiele wątpliwości?
– Jeśli chodzi o klimat, to byliśmy tu 
już rok temu, żeby zorientować się 
dokładnie. Listopad i grudzień to 
nie są ekstremalne warunki, moż-
na się dobrze przygotować. Czło-
wiek trochę bardziej się poci, ale 

od strony fi zycznej wszystko było 
w normie. Organizacyjnie mun-
dial został dopięty na ostatni gu-
zik. Jedną z największych zalet był 
szybki transport pomiędzy stadio-
nami. Jak ktoś na upartego chciał, 
to mógł w jednym dniu zobaczyć 
nawet cztery mecze. Oczywiście to 
już lekki fanatyzm, ale dało się. Mó-
wię oczywiście o kibicach, bo my, 
sędziowie, mieliśmy program bar-
dzo dokładnie ustalony. 

Największe zaskoczenie i najwięk-
sze rozczarowanie?
– Największym szokiem była 
świetna postawa reprezentacji 
Maroka. Organizacja gry nasta-
wiona na szybkie przechodzenie 
w pressing, ofi arność, błyskawicz-
ne ataki, te atuty pomogły druży-
nie osiągnąć historyczny sukces, 
jakim był półfi nał mistrzostw 
świata. Marokańczycy doświad-
czenie zdobywają na co dzień w 
klubach europejskich, a więc to 
nie był przypadek, że stylem gry 
przypominali najlepsze zespoły 
Starego Kontynentu. Tego samego 
nie można niestety powiedzieć o 
naszej reprezentacji. Dla mnie gra 
biało-czerwonych w tym mundia-
lu była największym rozczarowa-
niem. Wprawdzie awansowaliśmy 
z grupy, ale, co tu ukrywać, wra-
żenia z naszej gry nie były dobre. 
Spotkania z Argentyną ciężko było 
oglądać bez bólu głowy. Znajomi 
sędziowie byli zdziwieni, że gramy 
często jak w okręgówce, cofnięci 
pod własną bramkę. Owszem, wia-

domo, że w sporcie gra się po to, 
żeby wygrać, ale z takim potencja-
łem, jaki mieliśmy w Katarze, moż-
na było pokazać znacznie lepszy 
futbol. Wynik wtedy może byłby 
taki sam albo nawet lepszy. Żeby 
przygotować się do meczu oglą-
daliśmy dokładnie statystyki do-
tyczące poszczególnych zespołów. 
Kto gra jakim pressingiem, kto lubi 
długie piłki, który zespół szuka 
prostopadłych zagrań. I niestety 
Polska zawsze zajmowała miejsce 
na szarym końcu, jeśli chodzi o 
liczbę celnych podań, strzałów, a 
także utrzymywania się przy piłce.

Szansa na pokazanie lepszej piłki 
pojawi się wiosną podczas eliminacji 
do mistrzostw Europy. W jednej 
grupie znaleźli się skądinąd Polacy 
i Czesi, więc zapowiadają się przed-
nie emocje. Zanim jednak tak się 
stanie, przypuszczam, że należy się 
porządny urlop dla całej rodziny?
– Jak najbardziej. Taki turniej to 
duży wysiłek fi zyczny i mentalny. 
Myślę, że wypocznę z rodziną w 
Polsce, bo u nas jest najpiękniej. 
A potem trzeba brać się do roboty, 
bo ekstraklasa rusza pod koniec 
stycznia. Muszę się jak najszybciej 
przestawić na polską rzeczywi-
stość. Chociażby na mecz ligowy w 
Mielcu przy minus dziesięciu stop-
niach Celsjusza. Pamiętam jedno 
takie spotkanie w arktycznych 
warunkach, kiedy po dwudziestu 
minutach mózg z zimna przestaje 
pracować. Bo wiadomo, nie może-
my biegać po boisku w czapce.  

• Tomasz Listkiewicz (z lewej) w towarzystwie Szymona Marciniaka. Fot. ARC

Prezent 
przedświąteczny
Wisła była gospodarzem czterodniowego festi walu sportowego skierowanego do 
Polonii z całego świata. Organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” ponownie stanęli na wysokości zadania i wspólnie z władzami Wisły 
zatroszczyli się o sprawny przebieg zarówno rywalizacji sportowej, jak też imprez 
towarzyszących. Z korzystnej strony pokazali się od niedzieli do środy w Wiśle 
również sportowcy z Zaolzia. 

Janusz Bitt mar

N
a pierwszy 
ogień polonij-
ni sportowcy 
wystartowa-
li w konku-
rencji nordic 
walking. Na-

stępnie ruszyła też rywalizacja w 
ramach II Polonijnych Mistrzostw 
w Narciarstwie Biegowym. Walka 
o medale na biegówkach odbywa-
ła się na profesjonalnych trasach 
do stylu klasycznego i dowolnego 
przygotowanych na Kubalonce. 
Z kolei centralnym punktem fe-
stiwalu nordic walking na mapie 

Wisły był Plac Bogumiła Hoff a. 
Przed startem zmagań o medale w 
nordic walking prelekcję na temat 
tego coraz popularniejszego spor-
tu wygłosił mistrz świata Andrzej 
Dziedziewicz, który w tym roku 
otrzymał najwyższe wyróżnienie w 
plebiscycie na najlepszego polonij-
nego sportowca świata. 

Na trasie mistrzostw w nordic 
walking oraz narciarstwie biego-
wym nie zabrakło stałych bywal-
ców igrzysk polonijnych – barw 
Polaków w Republice Czeskiej bro-
nili w Beskidach m.in. Władysław 
Czudek, Władysław Martynek, Ro-
man Sikora czy Roman Słowioczek. 
Przyjechała też mocna grupa spor-

towców z zaolziańskich dołów re-
prezentujących Polaków z Karwi-
ny. Do świątecznie udekorowanej 
Wisły zjechali ponadto sportowcy 
z Litwy, Białorusi, Austrii, Ukrainy 
czy Kazachstanu.

Oprócz aspektów sportowych 
organizatorzy ze Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” zadbali też o 
walory integracyjne. W poniedzia-
łek odbyło się m.in. spotkanie z 
prezydentem Bielska-Białej Jaro-
sławem Klimaszewskim. Uczest-
nicy wydarzenia w Wiśle pokry-
wali tylko koszty przejazdu, resztę 
środków fi nansowych – włącznie z 
zakwaterowaniem i wyżywieniem 
– zapewnili organizatorzy. 

MAREK BYSTROŃ: Treningi się opłaciły
Jednym z pierwszych medalistów Polonijnego Festi walu Nordic Walking, bo tak została ofi cjalnie nazwana rywalizacja w tej 
popularnej konkurencji z kijkami w roli głównej, był Marek Bystroń, prezes Macierzy Szkolnej w RC. Zapalony sportowiec, 
który od dwóch lat z wielką pasją poświęca się w wolnych chwilach kondycyjnym spacerom nordic walking, zajął w ponie-
działek w Wiśle trzecie miejsce w zawodach indywidualnych na 6,9 km. 
– Kiedy pojawił się COVID-19 i sytuacja 
nie wyglądała zbyt optymistycznie, po-
myślałem, że dla zdrowia psychicznego 
i fi zycznego warto wypróbować coś no-
wego. Postawiłem na nordic walking i nie 
żałuję – powiedział „Głosowi” Bystroń. 
Regularne treningi połączył ze zwiedza-
niem naszego regionu, od Bogumina po 
Gródek. Wspólnie z żoną Lucyną, również 
wielką miłośniczką nordic walking, byli 
wszędzie tam, gdzie znajdują się… wia-
traki. W rozmowie z naszą gazetą od razu 
też wytłumaczył, o co chodzi.
– Sęk w tym, że nie chcieliśmy z żoną 
tylko tak bezmyślnie spacerować. Posta-
nowiliśmy najpierw dotrzeć do wiatraków 
znajdujących się na zaolziańskich dołach, 
ale dotarliśmy aż do Gródka, czyli już na 
Podbeskidzie – zdradził redakcji prezes Macierzy Szkolnej w RC. 
Na temat zakończonego w środę polonijnego festi walu sportowego w Wiśle wszyscy uczestnicy wypowiadali się jednogło-
śnie: to była udana przedświąteczna impreza.
– Ostatnie dni przed świętami chciałem spędzić trochę inaczej. Zrelaksować się, a oferta ze strony Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” okazała się strzałem w dziesiątkę – podkreślił Bystroń.

• Podium rywalizacji w nordic walking w kategorii do lat 45. Na najniższym 
stopniu podium Marek Bystroń. Fot. ARC

• Na czele 
narciarskiego 
peletonu 
z numerem 
91 Wła-
dysław 
Martynek. 
Ostatecznie 
reprezentant 
Zaolzia zajął 
drugie miej-
sce w biegu 
stylem 
dowolnym 
w kategorii 
60 plus. 
Fot. PAI

Historyczny sukces

Pochodzący z Nawsia Adam 
Gawlas (na zdjęciu) został 
pierwszym reprezentantem 
RC w historii mistrzostw 

świata w darcie, któremu udało się 
przebić do drugiej rundy.

Gawlas w Londynie pokonał 
sensacyjnie w I rundzie Richie-

go Burnetta (Walia) 3:2, wczoraj 
po zamknięciu numeru o awans 
do III rundy zmierzył się z repre-
zentantem gospodarzy Ryanem 
Searlem. Łączna pula nagród 
w tym roku wynosi 2,5 miliona 
funtów.

 (jb)

Fot. ARC

HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: Stalownicy Trzyniec – Kometa 
Brno (poniedziałek, 26. 12., godz. 17.00), HC Witkowice Ridera – Mlada 
Bolesław (środa, 28. 12., godz. 17.30). 

Hokeiści nie przyhamują nawet w święta. Wczoraj, po zamknięciu 
numeru, Witkowice podejmowały w derbach Trzyniec. Bliżej na www.
glos.live.  (jb)

OFERTA

Narciarski przełom roku

Najważniejszą imprezą 
sportową na przełomie 
roku jest od wielu lat 
Turniej Czterech Skocz-

ni organizowany w dwóch krajach 
– Niemczech i Austrii. W świą-
teczno-noworocznych zawodach 
w skokach narciarskich liczymy 
na dobrą postawę reprezentantów 
Polski, zwłaszcza skaczącego w fe-
nomenalnej formie Dawida Kubac-
kiego. Zwycięzca ostatnich zawo-
dów Pucharu Świata w Engelbergu 
przyjedzie do Oberstdorfu w roli 
lidera klasyfi kacji generalnej. 

Właśnie niemiecki Oberstdorf 
będzie 29 grudnia pierwszym przy-
stankiem w czteroodcinkowym 
cyklu Turnieju. Następnie najlepsi 
skoczkowie planety powalczą w 
Garmisch-Partenkirchen (1 stycz-
nia 2023) oraz dwóch austriackich, 
kultowych dla narciarzy miejscach 
– Innsbrucku (4 stycznia) i Bischo-
fshofen (6 stycznia). Zwycięstwa 
z poprzedniej edycji broni Japoń-
czyk Ryoyu Kobayashi. 

Dla polskich skoczków poprzed-
ni, jubileuszowy 70. Turniej Czte-

rech Skoczni nie był zbyt pomyśl-
ny. Najlepiej spisał się w nim Piotr 
Żyła, który w klasyfi kacji łącznej 
zajął 15. pozycję. Jeszcze ciut gorzej 
spisał się Dawid Kubacki – obecny 
lider PŚ w styczniu 2022 roku mu-
siał się zadowolić zaledwie 22. lo-
katą. Z kolei Kamil Stoch w ogóle 
nie przebił się do czołowej „50”. 
Liczymy więc na znacznie lepszą 
formę podopiecznych Thomasa 
Thurnbichlera. Dawid Kubacki, 
który w tym sezonie już czterokrot-
nie stawał na najwyższym stopniu 
podium zawodów Pucharu Świata, 
przystępuje do prestiżowej impre-
zy w roli faworyta.

Polacy w TCS mogą wystawić 
sześciu zawodników. Pewniakami 
będą Kubacki i Żyła, ofi cjalny skład 
do wczoraj nie był jednak znany. 
Wpływ na nominacje miały bo-
wiem mistrzostwa Polski w Wiśle, 
które zakończyły się w czwartek 
po zamknięciu numeru. W nie-
miecko-austriackiej imprezie Po-
lacy zwyciężali pięciokrotnie. Trzy 
triumfy odnotował Stoch, po jed-
nym Kubacki i Małysz.   (jb)

Michniewicz za burtą

Polski Związek Piłki Noż-
nej nie przedłużył umo-
wy z trenerem kadry Cze-
sławem Michniewiczem. 

Od wczoraj prezes Czesław Kule-
sza może więc ofi cjalnie szukać 
następcy za sterem reprezentacji. 

– W imieniu zarządu PZPN 
chcieliśmy serdecznie podzięko-
wać Czesławowi Michniewiczowi 
za 11 miesięcy pracy na stano-

wisku selekcjonera. Jak wiemy, 
trener przejął kadrę w bardzo 
trudnym momencie. Mimo tych 
okoliczności zdołał wywalczyć 
awans na mundial, utrzymał 
także miejsce w elicie Ligi Na-
rodów. Poprowadził również re-
prezentację do pierwszego od 36 
lat awansu do fazy pucharowej 
mistrzostw świata – powiedział 
prezes PZPN.  (jb)
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Ś W I Ą T E C Z N A  R O Z R Y W K A

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

LOGOGRYF ŁUKOWY ROZETKA

Wśród autorów popraw-

nych rozwiązań zostanie 

rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@

glos.live. Termin upływa w środę 

4 stycznia. Nagrodę książkową za 

poprawne rozwiązanie krzyżówki 

z 9 grudnia otrzymuje Krystyna 

Souček z Hawierzowa-Suchej 

Średniej. Autorem dzisiejszej krzy-

żówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki 
z 9 grudnia: 
CO DARMO NAUKI UDZIELA

1

2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14

15

16 17

18

POZIOMO:
1. opiekun zbiorów muzealnych lub 

bibliotecznych
2.  bohater fi lmowy w czarnej masce 

lub „Maska ...”, fi lm z Antonio 
Banderasem i Salmą Hayek

3. obrona przeciwlotnicza 
4. część adresu pocztowego na kopercie 
5. Adeczka przed zdrobnieniem
6. 1000 kg
7. bajkowe stworzenie jakim jest Shrek

8. egipski bóg Ziemi, podziemia i 
grobów z Heliopolis, brat nieba

9. bardzo długi pasożyt przewodu 
pokarmowego

10. radziecki, a następnie rosyjski 
producent samochodów ciężarowych, 
autobusów oraz samochodów 
luksusowych

11.  człowiek trzeźwo patrzący na świat
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13.  kobieta znająca się na ziołach

14. miejsce tryumfu wojsk Tadeusza 
Kościuszki

15.  niesienie pomocy potrzebującym lub 
inaczej ocalenie, wybawienie

16. instrument muzyczny składający się z 
miecha i dwóch klawiatur 

17. dawniej: rozmiłowanie, umiłowanie, 
zamiłowanie do czego

18. grupa młodych, dobrze 
wykształconych ludzi, dążących do 
sukcesów.

PIONOWO:
ANATOL, ATEIZM, ATENKI, BADACZ, 
CZARNY, DORFEN, EKOTYP, EMALIA, 
IGLARZ, IMIONA, IZEBEL, IZOTOP, 
JOWISZ, KLOCKI, KRASÓW, MORELE, 
ODGŁOS, OLIWKA, RECZUL, SKRZYP, 
TURKUS, ZABRZE.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
GEB

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z niezwykłymi obrazami – szopką, choinką, odświętnie udekorowanym 
stołem wigilijnym czy opłatkiem. Dopełnieniem tej wizualnej strony świąt są dźwięki kolęd. Rozwiązaniem jest 
nazwa jednej z nich...

Rozwiązaniem jest nazwa uroczystej mszy, odprawianej w nocy (najczęściej o północy lub w godzinach 
wieczornych) z 24 na 25 grudnia, jako druga z liturgicznej uroczystości Bożego Narodzenia...

1. dawniej rządzony przez faraonów
2. drzewko ze szpilkami
3. albo bryła, albo frakcja
4. człowiek opanowujący jakiś zawód, 

przyswajający pewną naukę, 
sztukę

5. miasto w Etiopii
6. jedna z wielkich religii, ma-

hometanizm
7. Jonasz, poeta, satyryk, 

pisarz i piosenkarz, 
śpiewał „Pamiętajcie o 
ogrodach”

8. jeden z mniejszych mo-
deli Opla

9. pasmo górskie w za-
chodniej części Nie-
miec, wchodzące w 
skład Reńskich Gór 
Łupkowych

10. alfabetyczny spis lub 
np. „...Schindlera”, fi lm 
S. Spielberga

11. prawy dopływ Amazonki
12. wygodny mebel do siedzenia
13. biała plama na sierści czarnego 

kota
14. dawny model Forda lub malownicza wy-

spa u wejścia do Zatoki Neapolitańskiej
15. dom z desek na budowie
16. damski rower.

Wyrazy trudne lub mniej znane: ASOSA, COARI, EIFEL

1. frezja, róża lub storczyk
2. muczy w oborze lub na pastwisku
3. szlak komunikacyjny
4. naprzeciw podłogi, inaczej strop
5. podziemna, jadalna część ziemniaka
6. mityczny lotniarz, ojciec Ikara
7. najwyższy punkt na niebie lub inaczej kulminacja
8. imię Zelnika, Treli czy Dudka
9. złoty, srebrny lub brązowy
10. młodzik, żółtodziób, nowicjusz
11. gromada z żabami, salamandrami
12. kula ziemska, glob
13. najliczniejsza grupa zwierząt
14. adnotacja, nagana lub ostrzeżenie.

●

Ś W I Ą T E C Z N A  R O Z R Y W K A PIĄTEK 23 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Czapka (fi lm) 
9.20 Szwagier czarta (bajka) 10.30 
Łobuziaki (fi lm) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Feniks (bajka) 
14.00 Zimowa nimfa (bajka) 14.55 
O zaginionej księżniczce (bajka) 
16.25 O leczniczej wodzie (bajka) 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 
Anioł Pański (bajka) 21.45 Na skra-
ju lasu (fi lm) 23.20 Pr. Rozrywkowy 
0.25 Kamera na szlaku. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Na hulajno-
dze 8.40 Jaś Fasola 9.05 Świątecz-
ne królestwo 9.35 Święta na pustko-
wiach 10.30 Fantomas wraca (fi lm) 
12.15 Święci i świadkowie 12.30 
Magazyn religijny 13.00 Praskie 
Dzieciątko Jezus 14.05 Białe Boże 
Narodzenie (fi lm) 16.00 Szwajcaria 
16.55 Błaźni ze stadionu (fi lm) 18.25 
Jaś Fasola 18.50 Zimowy cudowny 
świat pustkowi 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Fan-
tomas kontra Scotland Yard (fi lm) 
21.45 Siódma kompania w blasku 
księżyca (fi lm) 23.10 Bażanci idą 
na wojnę (fi lm) 0.35 Tajemnice dłu-
gich lotów. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 9.00 Akcja nowy 
dom 10.10 Nie martw się o mnie 
(s.) 11.20 Krok za krokiem (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 13.50 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 15.35 Zamieńmy się żo-
nami 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.45 Pościg 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Z tobą cieszy mnie świat 
(fi lm) 22.00 Twierdza (fi lm) 0.35 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.05 Po-
rwana królewna (bajka) 9.10 Cyrk 
się odbędzie (fi lm) 11.20 Małpa w 
hotelu (fi lm) 13.05 Grinch (fi lm) 
15.20 Książę w Nowym Jorku (fi lm) 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.05 Do-
mino śwmierci (fi lm) 23.55 Zanim 
zasnę (fi lm). 

SOBOTA 24 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Kopciuszek (bajka) 7.40 Dum-
na królewna (bajka) 9.10 Lotrando i 
Zubejda (bajka) 10.50 O księżniczce 
Jasněnce i latającym szewcu (bajka) 
12.20 Nieśmiertelna ciotka (bajka) 
14.00 Piekło z królewną (bajka) 
15.40 Królewna i połowa królestwa 
(bajka) 17.20 Dwanaście miesięcy 
(bajka) 19.00 Tajemnica starego 
pistoletu II (bajka) 20.40 Anioł 
Pański II (bajka) 22.15 Pod jednym 
dachem (fi lm) 0.15 Ducháček to za-
łatwi (fi lm). 
TVC 2 
6.00 Świat zwierząt 6.50 Historira 
lasu 8.25 Nasze tradycje 8.55 O cu-
downej rybiej ości 9.30 Błyszcząca 
Gwiazdka 10.25 Wigilijna kolęda 
(fi lm) 12.00 Księżna (fi lm) 13.45 
Jerozolima 14.35 Biblia (fi lm) 17.20 
Maria – matka Jezusa 18.15 Świą-
teczna mowa Tomáša Tyrlíka, pre-
zesa Ekumenicznej Rady Kościołów 
18.25 Świąteczne spotkanie przy 
muzyce 18.55 Czeskie mechaniczne 
jasełka 19.30 Jordania 20.30 Naro-
dzenie (fi lm) 22.10 Młody mesjasz 
(fi lm) 0.00 Pasterka (transmisja). 
NOVA 
6.05 Čtyřlístek na usługach króla 
(fi lm anim.) 7.50 O niedźwiedziu 
Andrzeju (bajka) 8.45 Z piekła 
szczęście (bajka) 10.55 Urlop z 
Andělem (fi lm) 12.25 Shrek (fi lm 

anim.) 14.00 Trzej bracia (bajka) 
15.50 Jak Honza prawie został 
królem (bajka) 17.35 Wiadomości, 
sport, pogoda 18.00 Ulica (s.) 18.55 
Królewna ze złotą gwiazdą (bajka) 
20.30 Trzy orzeszki dla Kopciusz-
ka (bajka) 21.50 To właśnie miłość 
(fi lm) 0.15 Comeback (s.). 
PRIMA 
6.00 Skarb Liczyrzepy (bajka) 7.50 
Lízin let do nebe (fi lm) 10.00 Noc 
w muzeum (fi lm) 12.20 Świątecz-
na gorączka (fi lm) 14.10 Hurvínek 
i cudowne muzeum (fi lm anim.) 
15.55 O chłopie, co okpił śmierć 
(bajka) 17.50 Wiadomości 17.55 Sio-
stra siedmiu kruków (bajka) 20.15 
Kevin sam w domu (fi lm) 22.25 I 
że cię nie opuszczę (fi lm) 0.30 Złe 
mamuśki II: Jak przetrwać święta 
(fi lm). 

NIEDZIELA 25 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Na skraju lasu (fi lm) 7.30 O 
zaginionej księżniczce (bajka) 9.05 
A co ślub, królewiczu? (bajka) 10.35 
Złotowłosa (bajka) 11.50 Królewska 
obietnica (bajka) 13.20 Jak sobie 
zasłużyć na królewnę (bajka) 14.35 
Deszczowa nimfa (bajka) 16.10 
Trzy życia (bajka) 17.30 Jak wyrwać 
ząb wielorybowi (fi lm) 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Tajemnice Liczyrzepy (baj-
ka) 21.50 Marečku, podaj mi pióro 
(fi lm) 23.25 Legendarne historie 
0.15 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 
Piernik, nie tylko z Pardubic 7.15 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
7.30 Poszukiwania utraconego cza-
su 7.50 Czeska ryba 8.05 Jaś Fasola 
8.35 Nieudany diabeł (bajka) 9.05 
Święta na cesarskim dworze 10.00 
Transmisja mszy z ewangelickie-
go kościoła Jezusowego w Ostra-
wie 11.15 Po Czechach 11.25 Nasze 
tradycje 11.55 Urbi et Orbi 12.30 
Czeskie Boże Narodzenie 13.25 My 
Fair Lady (musical) 16.10 Bażanci 
idą na wojnę (fi lm) 17.40 Duma i 
uprzedzenie (fi lm) 18.35 Jaś Fasola 
19.05 Błyszcząca Gwiazdka 20.00 
Dubler (fi lm) 21.40 Valmont (fi lm) 
23.55 Ziemia – Dzień na cudownej 
planecie. 
NOVA 
5.55 Śnieżna paczka (fi lm anim.) 
7.35 Królewicz Bajaja (fi lm) 9.10 
Z piekła szczęście II (bajka) 11.05 
Anděl w górach (fi lm) 12.45 Shrek 
II (fi lm anim.) 14.20 Comeback (s.) 
14.55 Słońce, siano, truskawki (fi lm) 
16.15 Królewna ze złotą gwiazdą 
(bajka) 17.50 O odważnym kowalu 
(bajka) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Najpiękniejsza za-
gadka (bajka) 22.05 Król Artur: Le-
genda miecza (fi lm) 0.20 Anděl w 
górach (fi lm). 
PRIMA
 6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.25 
Świąteczna gorączka (fi lm) 9.25 
Grinch (fi lm) 11.30 Szczęście Lizy 
(fi lm) 13.50 Człowiek w żelaznej 
masce (fi lm) 16.30 Kiedy smoka 
boli głowa (fi lm) 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Kevin sam w Nowym Jorku (fi lm) 
22.50 To znowu ty (fi lm) 1.00 Dia-
beł ubiera się u Prady (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 26 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 O księżniczce Jasněnce i lata-
jącym szewcu (bajka) 7.25 Królewi-
cze są do niczego (bajka) 8.25 Niech 
przyleci bocian, królowo! (bajka) 
10.00 Prawdziwy racerz (bajka) 
11.25 Duch nad złoto (bajka) 13.00 
Świąteczna przemowa prezydenta 
republiki Miloša Zemana 13.15 O 
trzech sennych królewnach (baj-

ka) 14.25 Cesarz i dobosz (bajka) 
15.40 Tajemnica starego pistoletu 
II (bajka) 17.20 Jak wsadzić tatę do 
poprawczaka (fi lm) 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 O 
świątecznej Gwiazdce (bajka) 21.45 
Dirty Dancing (fi lm) 23.25 Pr. roz-
rywkowy. 
TVC 2 
6.00 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 6.25 Białe Boże Narodzenie 
(musical) 8.25 Jaś Fasola (s.) 8.50 
Najpiękniejszy podarunek (baj-
ka) 9.25 Księżna (fi lm) 11.15 Pałac 
Drottningholm 12.15 Fantomas 
kontra Scotland Yard (fi lm) 13.55 
Dubler (fi lm) 15.35 Salto Angel 
– zaginiony świat 16.05 Hrabia 
Monte Christo (fi lm) 17.50 Duma i 
uprzedzenie (fi lm) 18.45 Jaś Fasola 
19.15 Po drodze do Betlejem 19.40 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
20.00 Glina czy łajdak (fi lm) 21.50 
Różowa pantera (fi lm) 23.45 Biblia 
(fi lm). 
NOVA 
5.55 Zig i Sharko (s. anim.) 6.05 
Shrek (fi lm anim.) 7.30 Sól nad złoto 
(bajka) 9.05 W pierzynie (musical) 
11.00 List do Mikołaja (fi lm) 13.00 
Świąteczna przemowa prezydenta 
republiki Miloša Zemana 13.20 Jak 
wytresować smoka II (fi lm anim.) 
14.55 Jak Honza prawie został kró-
lem (bajka) 16.25 Trzy orzeszki dla 
Kopciuszka (bajka) 18.00 Piekarz 
cesarza (fi lm) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Wsi moja siel-
ska, anielska (fi lm) 21.55 Zielona 
mila (fi lm) 1.30 Comeback (s.). 

PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Małpa w hotelu (fi lm) 8.50 Świą-
teczna gorączka (fi lm) 10.35 Doktor 
Dolittle (fi lm) 12.25 Wielbłąd przez 
ucho igielne (fi lm) 14.15 Świąteczna 
przemowa prezydenta republiki Mi-
loša Zemana 14.25 Pretty Woman 
(fi lm) 16.55 Piękna i bestia (bajka) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Królewicz i Gwiaz-
da Wieczorna (bajka) 22.00 Poko-
jówka na Manhattanie (fi lm) 0.00 
Królestwo niebieskie (fi lm). 

WTOREK 27 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Przesłuchanie 6.20 Jeden kot 
za drugim (fi lm) 7.55 Pokój ludziom 
dobrej woli (bajka) 9.00 Łobuziaki 
(fi lm) 10.30 Dumna królewna (baj-
ka) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Marzenie o pięknej pannie 
(bajka) 13.50 Pod Borsuczą Skałą 
(fi lm) 15.10 Marečku, podaj mi pió-
ro (fi lm) 16.45 Tajemnice Leśnego 
Królestwa (bajka) 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Książę koron-
ny (bajka) 21.45 Postrzyżyny (fi lm) 
23.25 Pr. Rozrywkowy. 
TVC 2 
6.00 Narodzenie (fi lm) 7.35 Nowa 
Zelandia 8.25 Jaś Fasola 8.50 
Gdzie mieszkają strachy (fi lm) 9.30 
Afrykańska królowa (fi lm) 11.15 Z 
kucharzem dookoła świata 12.10 
Różowa pantera (fi lm) 14.05 Glina 
czy łajdak (fi lm) 15.50 Człowiek w 
żelaznej masce (fi lm) 17.35 Duma i 
uprzedzenie (fi lm) 18.30 Jaś Fasola 
18.55 Europa dziś 19.25 Na hulajno-
dze 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Wspaniały fi lm) 
21.40 Różowa Pantera: Strzał w 
ciemności (fi lm) 23.25 Hrabia Mon-
te Christo (fi lm). 
NOVA 
7.00 Fałszywy książę (bajka) 8.45 
Jak się Franciszek nauczył bać (baj-
ka) 9.30 Moralność ponad wszystko 
(fi lm) 11.00 Królewicz Bajaja (fi lm) 
12.35 Smerfy (fi lm anim.) 14.20 Z 
tobą cieszy mnie świat (fi lm) 16.10 
Najpiękniejsza zagadka (fi lm) 18.05 
Cesarz piekarza (fi lm) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Narze-
czona diabła (bajka) 22.20 W sieci 
pająka (fi lm) 0.20 Zabójcy (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Noc w muzeum (fi lm) 9.10 O chło-
pie, co okpił śmierć (bajka) 10.55 
Doktor Dolittle II (fi lm) 12.35 Męż-
czyźni się nie starzeją (fi lm) 14.45 
Książę w Nowym Jorku (fi lm) 17.00 
Pan Popper i jego pingwiny (fi lm) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Szalenie smutna 
królewna (bajka) 21.50 Jutro na za-
wsze (fi lm) 23.55 Bogowie muszą 
być szaleni II (fi lm). 

ŚRODA 28 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ducháček to załatwi (fi lm) 
7.25 Dobro i zło (fi lm) 7.55 Pod 
Borsuczą Skałą (fi lm) 9.15 Kotwica 
przy promie (fi lm) 10.45 O uczniu 
kominiarza i córce cukiernika (baj-
ka) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 O bogaczu i biedaku (bajka) 
13.45 Na ścieżce kłusownika (fi lm) 
15.00 Sześć niedźwiedzi i klown 
Cebulka (fi lm) 16.30 Tajemnica Jo-
anny (bajka) 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.20 Szczęśliwy pecho-
wiec (bajka) 22.00 Teoria tygrysa 
(fi lm) 23.50 Pr. rozrywkowy. 
TVC 2 
6.00 Kolęda wigilijna (fi lm) 7.30 
Szczęśliwy jak kot 8.25 Jaś Fasola 

8.50 Ballada dla rabusia 9.30 My 
Fair Lady (musical) 12.20 Wigilia na 
cesarskim dworze 13.10 Święta na 
pustkowiach 14.05 Świat zwierząt 
15.00 Sto cudów świata 16.00 Różo-
wa Pantera: Strzał w ciemności (fi lm) 
17.45 Duma i uprzedzenie (s.) 18.40 
Jaś Fasola (s.) 19.10 Przygody nauki 
i techniki 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Mózg (fi lm) 
21.55 Powrót Różowej Pantery (fi lm) 
23.50 Salto Angel – zaginiony świat. 
NOVA 
6.00 Jak wytresować smoka II (fi lm 
anim.) 7.45 Król Drozdobrody (baj-
ka) 9.35 Walenty Dobrotliwy (fi lm) 
11.30 Smerfy II (fi lm anim.) 13.20 
To właśnie miłość (fi lm) 15.55 Wsi 
moja sielska, anielska (fi lm) 17.35 
Jak wytresować smoka III (fi lm 
anim.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Słońce, siano, mordobi-
cie (fi lm) 22.25 Ostatni skaut (fi lm) 
0.25 Magic Mike XXL (fi lm). 
PRIMA 
6.00 Wielbłąd przez ucho igielne 
(fi lm) 7.50 Hurvínek i cudowne 
muzeum (fi lm anim.) 9.35 Kiedy 
smoka boli głowa (bajka) 11.35 Ke-
vin sam w domu (fi lm) 13.45 Dzieci 
na zamówienie (fi lm) 15.15 Różo-
wa Pantera (fi lm) 17.05 Królewicz 
i Gwiazda Wieczorna (bajka) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Trzeci królewicz (bajka) 
22.05 Pan idealny (fi lm) 23.55 Ksią-
żę w Nowym Jorku (fi lm). 

CZWARTEK 29 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Świniopas i córka cesarza 
(bajka) 6.25 Feniks (bajka) 8.00 Na 
ścieżce kłusownika (fi lm) 9.15 Syl-
wester 79 (pr. rozrywkowy) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 
Rumiankowa nimfa (bajka) 13.10 
Za krzakiem tarniny (fi lm) 14.25 
Postrzyżyny (fi lm) 16.05 Cudowny 
nos (bajka) 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.15 Diabli wiedzą (baj-
ka) 22.00 Czołgowy batalion (fi lm) 
23.20 Pr. rozrywkowy. 
TVC 2 
6.00 Magazyn religijny 6.25 Świą-
teczne spotkanie przy muzyce 6.55 
Egipt z lotu ptaka 8.25 Jaś Fasola 
(s.) 8.50 Piękna dzika Irlandia 9.40 
Młody mesjasz (fi lm) 11.30 Jorda-
nia 12.25 Najlepsze psy 13.15 Powrót 
Różowej Pantery (fi lm) 15.10 Pa-
łac Dottningholm 16.15 Wspaniały 
(fi lm) 17.50 Duma i uprzedzenie (s.) 
18.40 Jaś Fasola 19.10 Podróż po 
Wzgórzach Golan 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Skok 
(fi lm) 22.00 Różowa Pantera kontra-
takuje (fi lm) 23.40 Książęta, księż-
niczki i media 0.35 Historia lasu. 
NOVA 
5.40 Jak wytresować smoka III 
(fi lm anim.) 7.30 Z piekła szczę-
ście (bajka) 9.45 Przyjaciółka pana 
ministra (fi lm) 11.30 Smerfy: Po-
szukiwacze zaginionej wioski (fi lm 
anim.) 13.05 O odważnym drwalu 
(bajka) 14.45 Narzeczona diabła 
(bajka) 16.45 Święta (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Dziadek Mróz (bajka) 22.05 Van 
Helsing (fi lm) 0.35 Na własną rękę 
(fi lm). 
PRIMA 
6.15 Dzieci na zamówienie (fi lm) 
7.35 Doktor Dolittle (fi lm) 9.10 Kró-
lewicz i Gwiazda Wieczorna (bajka) 
10.55 Kevin sam w Nowym Jorku 
(fi lm) 13.20 Dwa tygodnie szczę-
ścia (fi lm) 15.20 Różowa Pantera 
II (fi lm) 17.15 Szalenie smutna kró-
lewna (bajka) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Noc 
na Karlsztejnie (musical) 22.10 Wy-
braniec śmierci (fi lm) 0.00 Bruba-
ker (fi lm). 

POLECAMY

• Złotowłosa
Niedziela 25 grudnia, 
godz. 10.35 
TVC 1

• Człowiek w żelaznej masce
Wtorek 27 grudnia, 
godz. 15.50 
TVC 2

• Fantomas kontra Scotland Yard
Poniedziałek 26 grudnia, 
godz. 12.15 
TVC 2
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Avatar 2 (23, 
28, godz. 16.00; 26, godz. 19.00); Za 
vším hledej ženu (23, godz. 20.00); 
Největší dar (26, godz. 17.00); Grand 
Prix (27, godz. 15.00); Divnosvět 
(27, godz. 17.30); Vánoční příběh 
(27, godz. 20.00); Hranice lásky 
(28, godz. 20.00); Kot w butach: 
Ostatnie życzenie (29, godz. 17.30); 

Adam Ondra – Posunout hrani-
ce (29, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Kot w butach: Ostatnie 
życzenie (23, godz. 15.30; 27, godz. 
14.00); Avatar 2 (23, godz. 18.00; 
28, godz. 15.30; 29, godz. 18.30); 
Minionki. Wejście Gru (27, godz. 
10.00); Vánoční příběh (27, godz. 
19.30); PAW Patrol (28, godz. 10.00); 
Whitney Houston: I Wanna Dance 
With Somebody (28, godz. 19.30); 
Princezna rebelka (29, godz. 10.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Kot 

w butach: Ostatnie życzenie (23, 
godz. 17.00); Gdzie śpiewają raki 
(23, godz. 18.00); Whitney Houston: 
I Wanna Dance With Somebody (23, 
godz. 19.30); Princ Mamánek (27, 
28, godz. 17.00); Grand Prix (27, 28, 
godz. 18.00); Avatar 2 (27, 28, godz. 
19.00); Princezna zakletá v  čase 2 
(29, godz. 17.00); W trójkącie (29, 
godz. 18.00); Top Gun: Maverick 
(29, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne 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 Trzy-
niec 105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 
103 FM. Archiwum audycji: radio.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – MK PZKO zaprasza 
w sobotę 7. 1. o godz. 15.30 do Domu 
PZKO na spektakl pt. „Za gwiazdą” 
Teatrzyku bez Kurtyny. 
CZ. CIESZYN – Informujemy, iż 
biura ZG PZKO oraz redakcji „Zwro-
tu” będą w dniach 21. 12. 2022 do 
5.  1. 2023 nieczynne. Kontakt w ra-
zie potrzeby: sekretariat ZG PZKO, 
e-mail: zg@pzko.cz, 777  710  628; 
„Zwrot”, e-mail: info@zwrot.cz, tel. 
608 183 615.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na spotkanie świąteczne w 
środę 28. 12. o godz. 15.30 do małej 

salki w Domu Kultury. Program 
świąteczny oraz „Olzanki”.
OLBRACHCICE – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków 
na tradycyjną wigilijkę, która odbę-
dzie się w środę 28. 12. o godz. 17.00 
w Domu PZKO. W programie kolędy 
w wykonaniu zespołu Cherry Pie 
Kwartet. Bufet zapewniony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 28. 12. na 
tradycyjny wymarsz na Kozubo-
wą. Już po świętach, ale jeszcze w 
starym roku. Będzie okazja do zło-
żenia sobie życzeń i zaśpiewania 
kolęd. Trasa wyjścia dowolna. W 
schronisku na Kozubowej rejestra-
cję uczestników przeprowadzi (w 
godz. 10.00-12.00) Zofi a Franek, 
tel. 731 244 346.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w środę 28. 12. o godz. 16.00 
do Domu PZKO na tradycyjną wi-
gilijkę połączoną ze spotkaniem 
z tegorocznymi jubilatami koła. 
W programie gościnnie wystąpi 
Kameralny Zespół Śpiewaczy TA 

Grupa, działający przy MK PZKO w 
Czeskim Cieszynie-Osiedlu. Pod-
czas imprezy można zakupić miej-
scówki na bal koła pn. „Na Dzikim 
Zachodzie”, który odbędzie się 21 
stycznia 2023 w Domu PZKO.

OFERTY

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
wystawa pt. „Towarzystwo Na-
uczycieli Polskich w Republice 
Czeskiej. Historia i współcze-
sność”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 

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

Odeszłaś, ale w sercach naszych żyć będziesz stale.
Dnia 23 grudnia 2022 mija 7. rocznica śmierci naszej Ko-
chanej 

śp. ILONY DZIKOWEJ 
z Orłowej

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają najbliżsi.
 GŁ-771

…Byłaś mi Mamo, świata obrazem,
ukrytym w sercu moim maleńkim…

Dnia 27 grudnia obchodziłaby 100. urodziny nasza Dro-
ga Mama

śp. GENOWEFA KUBIENOWA 
z domu Kowalska, rodaczka ze Stonawy

zaś dnia 25 marca przypomnieliśmy sobie 5. rocznicę 
Jej śmierci.
Wszystkim, którzy zachowali Ją w życzliwej pamięci, 
prosimy o ciche wspomnienie.

Synowie Alfred i Karol z rodzinami.
 GŁ-770

Dziś, 23 grudnia 2022, mija 30. rocznica śmierci naszej 
Kochanej

śp. AGATY PASTORKOWEJ
z domu Balcarek,

z Trzyńca
Zawsze będziemy wdzięczni za to, że byłaś – kochana, 
wyjątkowa, ciepła i jedyna, po prostu Nasza. Wspomi-
nają córki Lida i Nina z rodzinami. GŁ-753

Dnia 27 grudnia obchodziłaby 60. urodziny

śp. DANUSIA DŹWIGOŃ

Z miłością i szacunkiem wspominają rodzice i siostra.
 GŁ-751

Dnia 29 grudnia minie 20. rocznica śmierci naszej Ko-
chanej 

śp. ZOFII MRÓZKOWEJ
z Oldrzychowic

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-750

Dnia 28 grudnia 2022 minie ósma rocznica śmierci na-
szego Ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. FRANCISZKA ZAWADY
O chwilę wspomnień i zadumy prosi rodzina.
 GŁ-762

Jezus rzekł: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. 
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

 Jan 11,25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że Pan Bóg powołał 
do siebie Mamusię, Teściową, Babcię, Prababcię, Sio-
strę, Szwagierkę, Ciocię i Krewną

śp. TERESĘ MICHALIKOWĄ
z domu Ćmiel, zamieszkałą w Piosku 233

Zmarła w cichości w czwartek 22 grudnia 2022 w wie-
ku 92 lat.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 
29. 12. 2022 o godz. 14.00 z kościoła parafi alnego w Ja-
błonkowie. Zasmucona rodzina.

 GŁ-774

Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego spokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 21 grudnia 2022 
zmarła w wieku 88 lat nasza Kochana Mama, Babcia, 
Prababcia, Teściowa, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. LILI SZMEKOWA
zamieszkała w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek 27 grudnia 2022 o godz. 
10.00 z kościoła ewangelickiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie na 
miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-773

Serdecznie dziękujemy wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom 
i współpracownikom za udział w pogrzebie, kondolencje, ciepłe słowa 
oraz kwiaty dla

śp. ANNY WOJNAR
Wdzięczność za opiekę w ostatnim okresie życia Zmarłej wyrażamy 
personelowi medycznemu szpitali w Trzyńcu-Podlesiu oraz w Karwi-
nie-Raju, a za piękne słowa pożegnania dziękujemy pastorowi Witoldo-
wi Strumpfowi. Syn Zbyszek z rodziną.
 GŁ-772

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
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nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-744

KARCZMA U GAZDY
Zorganizuj u nas imprezę!

 � klimatyczna, elegancka sala
 � spotkania rodzinne i fi rmowe
 � bogate menu, dania kuchni lokalnej 
i międzynarodowej

 � atrakcyjne ceny

Zamów koryto 
na Sylwestra!

 � 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

 GŁ-087

GŁ-769

GŁ-479

PIĄTEK 23 GRUDNIA

6.00 Polonia 24
6.30 Zakochaj się w Polsce. Barczewo 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat
7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama
10.45 Pytanie na śniadanie
11.10 Australia Express (mag.)
11.30 Ja to mam szczęście! (s.)
12.00 Wiadomości
12.15 M jak miłość (s.)
14.00 Szansa na sukces. Opole 2023. 
Krystyna Prońko 
15.00 Wiadomości
15.20 Bajki naszych rodziców. Bolek i 
Lolek wśród górników
15.40 Bajki naszych rodziców. Ferdy-
nand Wspaniały
16.00 Ja to mam szczęście! (s.)
16.30 Na sygnale. Och, te dzieci 
17.00 Teleexpress
17.20 Zakochaj się w Polsce. Darłowo 
17.55 Przystanek Ameryka
18.10 Olá Polônia
18.30 Informacje kulturalne
18.45 Czym żyje świat
19.05 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej)
19.30 Wiadomości, pogoda, sport
20.15 Na dobre i na złe (s.)
21.10 Kabaretomaniacy 
22.05 Polonia 24
22.35 Trędowata.

SOBOTA 24 GRUDNIA

6.00 Polonia 24
6.30 Wigilie polskie. Ukraina
6.50 Księga obyczaju. Choinka
7.05 Giganci historii. Kultura ludowa 
Słowian
7.55 Pytanie na śniadanie
12.10 Siedem życzeń. Rademenes (s.)
13.05 Wigilie polskie. Żywiecczyzna 
13.25 Na dobre i na złe (s.)
14.20 Korona Gór Polski
14.50 Wielkie kolędowanie w Chicago 
(koncert)
17.00 Teleexpress
17.20 Kulturalni PL
18.15 Wigilie polskie. Litwa
18.35 Wielkie kolędowanie we Lwowie
19.10 Wigilie polskie. Ukraina
19.30 Wiadomości
19.55 Słowo bpa Andrzeja Czai na Boże 
Narodzenie
20.10 Stulecie Winnych 4 (s.)
21.00 Bóg w Krakowie
22.35 Chwała na wysokości, a pokój na 
ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary 
prezydenckiej
23.55 Pasterka z kościoła pw. Matki Bo-
żej Jasnogórskiej na Bachledówce.

NIEDZIELA 25 GRUDNIA

6.00 Wojna domowa. Zagraniczny gość 
(s.)
7.50 Świętokrzyskie kolędowanie z ze-
społem Pectus
8.45 Słowo na niedzielę. Zbawienie - 
Boży projekt dla Ciebie
8.55 Transmisja mszy świętej z katedry 
pw. świętych apostołów Piotra i Pawła 
w Tallinnie
10.00 Księga obyczaju. Kolędy i kolędo-
wanie

10.15 „Gdy śliczna panna syna kołysa-
ła...” - koncert kolęd z bazyliki archika-
tedralnej we Fromborku 
11.15 Między ziemią a niebem
11.55 Urbi et Orbi
12.45 Wojna domowa. Monolog ze-
wnętrzny (s.)
14.05 Kabaret
15.00 Ile waży koń trojański?
17.00 Teleexpress
17.20 Chwała na wysokości, a pokój na 
ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary 
prezydenckiej
18.45 Moje Betlejem. Skaldowie i przy-
jaciele
19.30 Wiadomości, pogoda, sport
20.20 Ojciec Mateusz 28 (s.)
21.10 Znachor
23.30 Słownik polsko@polski.

PONIEDZIAŁEK 26 GRUDNIA

6.25 Chwała na wysokości, a pokój na 
ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary 
prezydenckiej
7.50 Niespotykanie spokojny czło-
wiek
8.50 Radość Bożego Narodzenia
9.30 Księga Ksiąg. Pierwsze Święta Bo-
żego Narodzenia
10.00 „Gdy śliczna panna syna kołysa-
ła...” - koncert kolęd z bazyliki archika-
tedralnej we Fromborku 
10.55 Naszym siostrom, naszym bra-
ciom
11.30 Moje Betlejem. Skaldowie i przy-
jaciele
12.05 Stulecie Winnych 4 (s.)
12.50 Ojciec Mateusz 28 (s.)
13.40 Krzysztof Krawczyk - całe moje 
życie
15.25 Hej, w dzień narodzenia
16.00 Szansa na sukces. Odcinek świą-
teczny
17.00 Teleexpress
17.20 Słownik polsko@polski
17.50 Serce dla Polski. Karolina Kaczo-
rowska
18.55 Czym żyje świat
19.10 Kabaretowe Naj. Święta
19.30 Wiadomości, pogoda, sport
20.20 Ile waży koń trojański?
22.20 Zoom Polonii 
22.25 Muzyka Wielkiego Ekranu. 10 lat 
Poznańskiej Orkiestry Rozrywkowej 
pod dyr. Zbigniewa Górnego
23.20 Naszym siostrom, naszym bra-
ciom.

WTOREK 27 GRUDNIA

6.00 Muzyka Wielkiego Ekranu. 10 lat 
Poznańskiej Orkiestry Rozrywkowej 
pod dyr. Zbigniewa Górnego
7.00 Pożyteczni.pl
7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama
10.40 Pytanie na śniadanie
11.10 Reportaż
11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości
12.15 Ja wam pokażę!
14.10 Giganci historii. Józef Mackie-
wicz i jego Wilno
15.00 Wiadomości
15.15 Alfabet Andrzeja Dobosza. Te-
atr - Teatr Ateneum, Jerzy Stanisław 
Sito

15.35 Przyjaciele Misia i Margolci. Świę-
ty kontra Śniady 
15.50 Ale talent. Ozdoby na przyjęcie 
16.00 Leśniczówka (s.)
16.30 Barwy szczęścia (s.)
17.00 Teleexpress
17.20 Studio Wschód
17.55 Nad Niemnem (mag.)
18.10 Studio Lwów
18.30 Informacje kulturalne
18.45 Czym żyje świat
19.05 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej)
19.30 Wiadomości
20.10 Ojciec Mateusz 13 (s.)
21.00 Nie zmarnujcie niepodległości
22.05 Polonia 24
22.35 Mury
23.30 Leśniczówka (s.).

ŚRODA 28 GRUDNIA

6.00 Polonia 24
6.30 Australia Express 
6.45 Powroty (mag.)
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki
7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama
10.45 Pytanie na śniadanie
11.10 Studio Lwów
11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości
12.15 Ojciec Mateusz 13 (s.)
13.05 Nie zmarnujcie niepodległości
14.15 Mury
15.15 Wiadomości
15.30 Animowanki. Rodzina Trefl ików 
5
15.40 Nela Mała Reporterka. Dziwne 
gatunki waleni z lodowej krainy 
16.00 Leśniczówka (s.)
16.30 Barwy szczęścia (s.)
17.00 Teleexpress
17.20 Szoł - men
17.55 Kierunek Zachód (mag.)
18.10 Magazyn z Wysp 
18.30 Informacje kulturalne
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 Leśniczówka (s.).

CZWARTEK 29 GRUDNIA

6.00 Polonia 24
6.30 Słownik polsko@polski
7.00 Polacy na Łotwie
7.30 Pytanie 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 35. Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej Opole ’98
14.45 Zezem. Chamlet (s.)
15.00 Wiadomości
15.20 Bajki naszych rodziców. Mały 
pingwin Pik-Pok
15.40 Bajki naszych rodziców. Miś Ku-
dłatek
16.00 Leśniczówka (s.)
16.30 Barwy szczęścia (s.)
17.20 Stacja innowacja 
17.45 Szlakiem lubelskich sztetli. Biała 
Podlaska
17.55 W obiektywie Polonii. Wschód
18.10 Wilnoteka
18.30 Informacje kulturalne
18.45 Czym żyje świat
19.05 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej)
19.30 Wiadomości, pogoda, sport
20.20 Fałszerze. Powrót sfory (s.)
22.05 Polonia 24
22.35 35. Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej Opole ’98. Pamiętajcie o ogro-
dach - koncert jubileuszowy
23.30 Leśniczówka (s.).

Naszym Kolegom, którzy nie mogli uczestniczyć w grudniowym spotkaniu Klubu, 
serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, przede wszystkim zdrowia, składają 
koledzy z Klubu 99.
 GŁ-773
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Zdrowych, radosnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
w nowym roku 2023 życzy 

fi rma WOJOCZEK, s.r.o, A je sucho…

Dziękujemy, że nas 
wspieracie:

 � Marcin BURDA
 � Konsulat Generalny RP 

w Ostrawie
 � Ministerstvo kultury ČR
 � Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
 � MUDr Michał BIELESZ
 � Macierz Szkolna w 

RC, koło przy Polskim 
Gimnazjum

 � JAP Industries, s.r.o.Dziękujemy Wam 
za wsparcie. 

Razem możemy 
biec do przodu!

GŁ-767 GŁ-765 

GŁ-766

GŁ-764

GŁ-768

W ten wspaniały 
czas Świąt Bożego 

Narodzenia 
niechaj wszyscy 

czerpią z cudownej 
atmosfery 

dobroci, radości 
i miłości, wiarę 
w pomyślność 

nadchodzących dni 
Nowego roku 

życzy 
Zarząd PTTS „Beskid Śląski“ w RC
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