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Fajerwerki 
dopiero w Nowy Rok
WYDARZENIE: Ograniczenia sanitarne w ostatnich dwóch pandemicznych latach „wypędziły” huczne 
sylwestrowe świętowanie z publicznych placów do prywatnych mieszkań. W sobotę, w ostatnią noc tego roku, 
w miastach naszego regionu też będzie spokojnie. Większość z nich zaplanowała bowiem fajerwerki dopiero na 
noworoczne popołudnie.

Beata Schönwald

H
awierzów jako 
jedyny posta-
nowił zafun-
dować miesz-
kańcom pokaz 
s z t u c z n y c h 
ogni tuż po 

wystrzeleniu pierwszego noworocz-
nego szampana. Rozpocznie się on 
15 minut po północy w parku Cen-
tralnym przy dźwiękach muzyki. 

W Nowy Rok fajerwerki rozjaśnią 
niebo nad Orłową tuż po zapadnię-
ciu zmroku.

– Zakładamy, że ludzie spotkają 
się w centrum miasta na wyremon-
towanym rynku i przeżyją wspólnie 
te chwile razem z dziećmi, witając 
nowy rok – stwierdziła rzeczniczka 
orłowskiego ratusza Nataša Cibul-
kowa. Pokaz rozpocznie się o godz. 
17.00.

O tej samej porze ferią barw roz-
błyśnie niebo nad graniczną rzeką 
Olzą, niedaleko mostu Przyjaźni. 
Organizacją noworocznych fajer-
werków w Czeskim Cieszynie zajął 
się Ośrodek Kultury „Strzelnica” 
przy współpracy z Urzędem Miasta. 

Z kolei o 18.30 noworoczny pokaz 
sztucznych ogni odbędzie się w Kar-
winie za frysztackim zamkiem. Jak 
zaznaczył rzecznik miasta Lukáš 

Hudeček, organi-
zatorem jest Miej-
ski Dom Kultury, 
który pokryje rów-
nież koszty tego 
n i e c o d z i e n n e g o 
widowiska. Zgod-
nie z umową, za 
trwający 8 minut 
pokaz fajerwerków 
zapłaci 100 tys. ko-
ron bez VAT. 

Wysokie kosz-
ty tego rodzaju 
przedsięwzięć są 
tym, co skutecz-
nie odstraszyło 
Trzyniec przed 
hucznym wita-
niem kolejnego 
roku.  – Miasto 
w tym roku nie 
planuje pokazu 
sztucznych ogni. 
Głównie z  powo-
du oszczędności, 
ale też ze wzglę-
du na środowisko 
naturalne oraz 
ochronę zwierząt. 
Bardziej skupiliśmy się na organi-
zacji 14-dniowych Wieczorów Ad-
wentowych, które – jak wierzymy 
– umiliły przedświąteczny czas 
wielu naszym mieszkańcom – 

uzasadnił rzecznik trzynieckiego 
magistratu Stanislav Cieślar. 

Miastem, które już od wielu lat 
nie urządza podniebnych świetl-
nych spektaklów, jest Jabłonków. 

Burmistrz Jiří Hamrozi tłumaczy to 
względami bezpieczeństwa. –  Lu-
dzie w sylwestrową noc przychodzą 
jednak na rynek, żeby się spotkać, 
wspólnie powitać nowy rok i odpalić 

własne race – powiedział samorzą-
dowiec.  

Jak właściwie obchodzić się z fajer-
werkami, piszemy na str. 2-3.

Wiele osób nie potrafi  sobie wyobrazić sylwestra 
bez fajerwerków. Naukowcy z Czeskiej Akademii 
Nauk porównują jednak sztuczne ognie do 
„toksycznego prysznica” szkodliwego dla człowieka 
i środowiska. – Fajerwerkowy smog to dziwaczna 
mieszanina związków przedstawiająca duże ryzyko 
dla zdrowia, która normalnie w powietrzu nie 
mogłaby wystąpić. Gdyby taką ilość niebezpiecznych 
substancji wypuścił jakiś zakład przemysłowy, 
czekałby go proces sądowy i zakaz działalności 
– przekonuje Petr Klusoň z Instytutu Procesów 
Chemicznych Akademii Nauk RC. 
Na podstawie zużycia produktów pirotechnicznych 
naukowcy obliczyli, że co roku w noc sylwestrową 
uwalnia się z fajerwerków ok. 12,5 ton magnezu, 

0,8 ton tytanu, 1,2 tony rubidu, 10,5 tony baru, 
1 tona strontu i 0,5 tony miedzi. W racach obecne są 
ponadto czerwony fosfor, siarka, cynk sproszkowany 
i inne substancje. Na przykład ilość trującego 
i radioaktywnego baru, dzięki któremu uzyskuje 
się olśniewające zielone kolory, rośnie w powietrzu 
580-krotnie podczas 45-minutowego pokazu 
fajerwerków. W przypadku pozostałych pierwiastków 
wzrost jest 70-90-krotny. 
Toksyczne związki przedostają się do płuc człowieka 
i cyrkulują w organizmie, powodując toksyczny szok. 
W powietrzu utrzymują się w zależności od pogody 
jeszcze przez kilka dni. Następnie zaś przedostają się 
do wody i gleby, gdzie kontynuują dzieło zniszczenia.

• Fajerwerki rozjaśnią niebo nad Hawierzowem już w sylwestrową noc. 
Fot. www.havirov-city.cz
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Poświąteczne 
porządki…
Więcej śmieci, bałagan wokół kon-
tenerów, niezgniecione kartony, 
samochody zaparkowane przy 
śmietniskach – to poświąteczna rze-
czywistość, z którą zmagają się fi rmy 
wywożące śmieci. Między świętami 
zwiększają częstotliwość wywozu. 
W czasie świąt Bożego Narodzenia 
corocznie wraz z liczbą kupowa-
nych towarów, prezentów, a także 
jedzenia, wzrasta ilość produko-
wanych przez nas śmieci. Więcej 
odpadów komunalnych oraz segre-
gowanych śmieci przedsiębiorstwa 
zajmujące się gospodarką odpadami 
wywożą jeszcze w Wigilię, kiedy to 
zaplanowane są dodatkowe wywo-
zy. Kolejne zbiórki prowadzone są 
następnie 26 grudnia. Najbardziej 
wytężony okres pracy to poświą-
teczne dni do końca roku. 
– W zeszłym roku po świętach 
Bożego Narodzenia wywieźliśmy i 
przetworzyliśmy prawie dwa razy 
więcej odpadów niż w zwykłym 
okresie – wyjaśnia prezes SMOLO 
CZ Tomáš Ondraszek. Więcej pracy 
pracownicy mają także ze sprzą-
taniem terenu wokół kontenerów. 
 (szb)

•••
Więcej interwencji
Święta to zwykle czas wytężonej 
pracy w służbie zdrowia. Ratownicy 
medyczni z Wojewódzkiego Pogo-
towia Ratunkowego udzielili po-
mocy w czasie trzech świątecznych 
dni w sumie 1232 pacjentom. To 
o 100 więcej niż przed rokiem. W 
Wigilię dyspozytorzy pogotowia 
w woj. morawsko-śląskim przyjęli 
375 zgłoszeń, 25 grudnia odnoto-
wano ich 409, a dzień później 448. 
– W porównaniu z roczną średnią 
przypadków, do których ruszamy 
z pomocą, w czasie świąt Bożego 
Narodzenia liczba zdarzeń wzrosła 
o ok. jedną czwartą, a 26 grudnia 
nawet o 35 proc. – wyjaśnia rzecz-
nik WPR Lukáš Humpl.
Podobnie jak w pozostałe dni, 
dwie trzecie interwencji dotyczyły 
starszych pacjentów cierpiących 
na choroby wewnętrzne. – Jedną 
z przyczyn jest fakt, że chorzy są 
wypuszczani do domu na święta ze 
szpitali i innych ośrodków leczenia, 
a po pogorszeniu ich stanu w domu 
krewni wzywają karetkę – dodaje 
Humpl. Powodem większej liczby 
wyjazdów są także zamknięte gabi-
nety lekarzy pierwszego kontaktu i 
pediatrów.  (szb)

•••
Oszuści 
dalej aktywni
Prawie 200 tysięcy koron straciła 
starsza kobieta mieszkająca we 
Frydku-Mistku w wyniku oszustwa 
„na pracownika banku”. W Wigilię 
zadzwonił do niej mężczyzna, który 
nie tylko wyłudził pieniądze prze-
lewem, ale też uzyskał dostęp do 
karty płatniczej. 
Policja apeluje o ostrożność. Praw-
dziwi pracownicy banków nigdy 
telefonicznie nie żądają danych 
dostępowych od swoich klientów i 
nie przeprowadzają z nimi transakcji 
bankowych. Jeżeli mamy jakie-
kolwiek wątpliwości, powinniśmy 
zawsze sprawdzić w naszym banku 
prawdziwość informacji przekazy-
wanych przez dzwoniącego.  (szb)

W I A D O M O Ś C I W I A D O M O Ś C I

Fot. ARC

Mychajło Fedorow,
minister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy

CYTAT NA DZIŚ

•••

Mamy pierwszą główną wojnę ery 

Internetu, w której kluczową rolę 

odgrywają drony i satelity

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

ORŁOWA
Rada Seniorów spotkała 
się przed świętami na 
ostatnim, dwunastym 
w tym roku zebraniu. 
Obecnie na terenie 
miasta działają cztery 
kluby seniora, ostatnio 
do współpracy z nimi 
dołączył Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy. 
Seniorzy współpracują 
ze słowackim Namie-
stowem, które odwie-
dzili w tym roku. Jedna 
z wycieczek prowadziła 
do krzywego kościoła w 
Karwinie. Cieszyła się 
niebywałym zaintereso-
waniem. 
 (dc)

JABŁONKÓW
Można już zgłaszać kan-
dydatów do Nagrody 
Miasta Jabłonkowa „Ja-
błonkowskie Jabko” na 
2023 rok. Wnioski mogą 
składać mieszkańcy, 
organy samorządu, sto-
warzyszenia, instytucje, 
szkoły i inne podmio-
ty. Termin upływa 30 
kwietnia. Nagrody mają 
charakter indywidualny i 

ze-
społowy. 
Przyznawane są 
za ponadprzeciętną 
aktywność, nadzwy-
czajne przedsięwzięcie 
lub dzieło przynoszące 
użytek mieszkańcom i 
miastu. Pisemne wnio-
ski należy kierować do 
Urzędu Miasta. 
 (dc)

OSTRAWA
Strażacy gasili we wtorek 
pożar samochodu osobo-
wego w Hrabůvce. Pło-
mienie uszkodziły także 
trzy inne samochody na 
parkingu. Do zdarzenia 
doszło rano, parę minut 
przed godziną 8.00. Na 
miejsce wysłano trzy 
cysterny strażackie. Akcja 
gaśnicza trwała około 
piętnastu minut. Straty 
oszacowano na około 
400 tysięcy koron. Policja 
aktualnie bada przyczyny 
pożaru. 
 (dc)

PIOTROWICE
W Domu Kultury odbył 
się wyjątkowy koncert 
świąteczny. Uczniowie 
miejscowej podstawówki 
wystąpili razem ze zna-
nym trio smyczkowym 
Infl agranti . Koncert za-
inaugurowali wspólnym 
wykonaniem czeskich 
kolęd. W programie były 
także popularne piosenki 
świąteczne, znane pieśni z 
czeskich bajek, zabrzmiały 
utwory klasyczne i prze-
boje rockowe. Publicz-
ność na stojąco oklaski-
wała fi nałowe utwory w 
wykonaniu dwóch skrzy-
paczek, wiolonczelistki i 
czterdziestki dzieci.  (dc)

piątek

sobota

niedziela

dzień: 6 do 8ºC 
noc: 5 do 3ºC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 9 do 12ºC 
noc: 8 do 5ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 11 do 13ºC 
noc: 8 do 6ºC 
wiatr: 4-7 m/s

DZIŚ...

30
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Anizja, Eugeniusz
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.34
Do końca roku: 2 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Serka Wiejskiego
Przysłowia: 
„Jeśli da śnieg Eugenii, 
to się zima przemieni”

JUTRO...

31
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Sylwester, Sylwestra
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.35
Do końca roku: 1 dzień
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Bielizny
Przysłowia:
„Czy rok był suchy, 
czy było błoto, nigdy 
w Sylwestra nie pada 
złoto”

POJUTRZE...

1
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Mieczysław, Mieczysława
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.36
Do końca roku: 365 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Pokoju
Przysłowie:
„Gdy w Nowy Rok skwar 
i upał, baran wilka będzie 
chrupał”

POGODA

OSTRAWA

PIOTROWICE

ORŁOWA

JABŁONKÓW

U schyłku starego roku 
i przed rozpoczęciem 
nowego Policja RC 
przestrzega przed 
nieodpowiedzialnym 
odpalaniem petard 
i fajerwerków. 
Jak podkreśla por. 
Soňa Štěti nská, 
w sylwestrową noc 
należy pamiętać 
przede wszystkim 
o bezpieczeństwie.

Beata Schönwald

K
ażda z  klas wyro-
bów pirotechnicz-
nych przeznaczona 
jest dla osób w od-
powiednim wieku 
i wymaga właści-
wego obchodzenia. 

Zakupu petard i fajerwerków należy 
dokonywać w sklepach u autoryzo-

wanych sprzedawców, a nie na stra-
ganach. Sprzedaż i przechowywanie 
w warunkach polowych nie sprzyjają 
bowiem tego rodzaju towarom. Wil-
goć, mróz i wahania temperatur mogą 
powodować ich uszkodzenie i utratę 
zasadniczych właściwości – zaznacza 
por. Štětinská. Dodaje, że należy też 
zwrócić uwagę na to, czy produkt po-
siada oznakowanie „CE” i posiada in-

strukcję obsługi w języku czeskim. 
Na opakowaniu warto też spraw-
dzić datę ważności oraz przekonać 
się, czy opakowanie lub ewentual-
nie produkt znajdujący się w środ-
ku nie są uszkodzone.  

Czego natomiast, jej zdaniem, 
przede wszystkim należy się wy-
strzegać, to korzystania z fajerwer-
ków tzw. domowej roboty lub pro-

dukowania własnych 
na podstawie instrukcji 
krążących w internecie 
i mediach społeczno-
ściowych. Rezultat 
może okazać się zgoła 
odmienny od spodzie-
wanego i zamiast efek-
townego widowiska 
może doprowadzić do 
skaleczenia użytkow-
nika lub osób oglądają-
cych ten „spektakl”.

Przed odpaleniem 
petard lub fajerwerków 
należy zatem zapoznać 
się dokładnie z instruk-
cją obsługi, a następnie 
ściśle się nią kierować. 
Jak podkreśla funkcjo-
nariuszka policji, tego 
rodzaju produktów ni-
gdy nie należy używać 
w pomieszczeniach za-
mkniętych, a nawet na 
balkonach.

– Wyrobów pirotechnicznych 
absolutnie nie wolno dawać do rąk 
dzieciom, dlatego należy je rów-
nież przechowywać z dala od nich. 
Jeśli dzieci uczestniczą w pokazie 
fajerwerków, dorośli powinni za-
dbać o ich bezpieczeństwo. A także 
za każdym razem powtarzać im, 
żeby nie zbierały porzuconych pe-
tard – dodaje Štětinská.  

Bezpiecznie w sylwestrową noc

 GŁ-115

• Fajerwerki na niebie to piękne widowisko, ale 
musimy zadbać o bezpieczeństwo. Fot. Pixabay.com

Zbliżający się nowy rok 2023 niesie 
wszystkim nadzieję

na uspokojenie, życzliwość 
i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia

pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Redakcja „Głosu”

• Po pięknym okresie zimy poprzedzającym święta nastało ocieplenie. Ter-
mometry wskazują około 6 stopni Celsjusza, a na Sylwestra prognozy pogody 
zapowiadają nawet wyższe temperatury... Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Dawno temu 
pisaliśmy…

Powoli zbliżamy się do koń-
ca 2022 roku. Zastanawia-
my się, jaki będzie ten ko-
lejny i jak będzie wyglądał 

świat za 20, 30, 50 lat... To pytanie 
zadawaliśmy sobie także pod ko-
niec ubiegłego milenium.

W „Głosie Ludu” z 28 grudnia 
1999 opublikowany został artykuł 
red. Stelli Sawajner z ówczesnej 
Polskiej Agencji Informacyjnej, 
w którym autorka zadawała pyta-
nie: „Jaki będzie świat za 20 lat?”. 
Jeden z punktów dotyczył na 
przykład kresu dotychczasowych 
gazet w... 2003 roku. – Podobnie 
jak książki, mają zostać zastąpio-
ne przez gazety i książki elektro-
niczne – można było przeczytać. 
Jak się okazało, rozwój cyfrowego 
czytelnictwa nie wyparł tradycyj-
nie drukowanych publikacji. 

W artykule pojawiły się m.in. 
informacje o powstaniu „po-
wszechnego systemu sterowania 

komunikacją samochodową, co 
umożliwi likwidację korków”. 
Jak bardzo, w kontekście rozwo-
ju przemysłu samochodowego i 
zwiększonej liczby pojazdów na 
naszych drogach, taki system by 
się nam przydał. Niestety, także i 
tutaj fi asko. 

– Kto będzie chciał zobaczyć 
wiecznie zielone lasy Amazonii, 
będzie mógł to zrobić – to, co 
ludzkość zniszczyła, będzie już 
w stanie odtworzyć – pisała dalej 
autorka. Jak wiemy, nie tylko nie 
odtworzyliśmy, ale wycinamy i 
niszczymy dalej. A do tego doszły 
nam jeszcze wizja katastrofy eko-
logicznej, globalnego ocieplenia i 
ekologicznego końca świata. 

 Zachęcamy do lektury artyku-
łu sprzed 23 lat (www.glos.live) 
i skonfrontowania tamtejszych 
prognoz ze stanem faktycznym 
świata, w którym żyjemy na koń-
cu 2022 roku.  (szb)

Fot. BEATA SCHÖNWALD

W SKRÓCIE...

REKLAMA

875 424
kierowcom skończy się w przyszłym roku ważność prawa jazdy. Będzie ich 
ponaddwukrotnie więcej niż w roku bieżącym, kiedy to straciło swoją ważność 
ok. 414 tys. uprawnień do prowadzenia pojazdu. Tak wysoka przyszłoroczna 
liczba jest wynikiem dużej liczby dokumentów, które zostały wydane przed 10 
laty. W 2013 roku zmiany legislacyjne wymusiły bowiem wymianę praw jazdy 
z lat 2001-2004. 
Jak poinformowała ČTK, najwięcej pracy w związku z tym czeka urzędników 
w województwach środkowoczeskim i południowomorawskim, a na trzecim 
miejscu w morawsko-śląskim. Grupą wiekową, która przede wszystkim powinna 
sprawdzić datę ważności swojego prawa jazdy, są osoby powyżej 61. roku życia. 
Niekoniecznie muszą jednak załatwiać sprawę przy okienku. Wymiana możliwa 
jest również za pośrednictwem działającego od trzech tygodni Portalu Trans-
portu. Umożliwia on zarówno bezpłatną wymianę dokumentu w terminie do 20 
dni, jak i w przyspieszonym trybie do 5 dni roboczych, co kosztuje 700 koron.
 (sch)

W Nowy Rok 
ekumenicznie

Chrześcijanie 
różnych de-
n o m i n a c j i 
powitają 2023 

rok wspólną modlitwą. 
Zabrzmi ona podczas 
nabożeństwa ekume-
nicznego, które odbę-
dzie się w niedzielę o 
godz. 16.00 w ostraw-
skiej katedrze pw. Bo-
skiego Zbawiciela (na 
zdjęciu). Prośby do Boga zostaną 
skierowane w intencji ojczyzny i jej 
przywódców, a także w intencji do-
brego wyniku nadchodzących wy-
borów prezydenckich.

Przedstawiciele różnych konfe-
sji działających na terenie miasta 
Ostrawy spotkają się dokładnie w 
30. rocznicę powstania samodziel-
nej Republiki Czeskiej. Jej pomyśl-
na przyszłość będzie tym, na czym 
w swoich modlitwach będą chcieli 
skupić się najbardziej. 

– Pomysł zorganizowania nabo-
żeństwa ekumenicznego powstał 
podczas wspólnych spotkań du-
chownych Kościołów chrześci-
jańskich w Ostrawie. Przyjąłem tę 
inicjatywę z otwartymi ramionami, 
ponieważ wspólną modlitwę o na-
sze miasto i kraj oraz zaproszenie 
do niej przedstawicieli życia pu-
blicznego i wszystkich ludzi dobrej 

woli uważam za rzecz nader istotną 
– wyjaśnił biskup diecezji ostraw-
sko-opawskiej Martin David.

Noworoczne spotkanie w ostraw-
skiej katedrze otworzy szereg po-
dobnych jednoczących chrześcijan 
inicjatyw, które tradycyjnie odby-
wają się w styczniu. Pierwszą z nich 
jest Sojuszniczy Tydzień Modlitw, 
który w dniach 8-15 stycznia orga-
nizuje Czeski Sojusz Ewangeliczny. 
Z kolei w dniach 18-25 stycznia or-
ganizowane są rozmaite inicjatywy 
w ramach światowego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 
RC patronuje im od lat Ekumenicz-
na Rada Kościołów, na czele której 
stoi obecnie biskup Śląskiego Ko-
ścioła Ewangelickiego A.W. Tomáš 
Tyrlík. Cel obu przedsięwzięć jest 
podobny – wspólna modlitwa oraz 
poszukiwanie mostów, które łączą 
poszczególne konfesje. (sch)
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Co przyniesie nam 2023 rok?
Nowy rok już puka do drzwi. W sobotnio-niedzielną noc przywitamy go każdy po swojemu – sztucznymi ogniami 
na rynku, na balu sylwestrowym, imprezie u znajomych lub przed telewizorem. O ile ten pierwszy dzień 2023 roku 
zdążyliśmy sami zaplanować, o tyle te pozostałe często zaplanowali za nas już inni. 

Beata Schönwald

C
o zatem będzie 
się działo i na co 
już teraz powin-
niśmy się przy-
gotować?

Wybierzemy 
nowego prezydenta
Tematem, który od pierwszych 
dni stycznia nie będzie nam dawać 
spokoju, będą wybory prezydenc-
kie w RC i poprzedzająca je kampa-
nia – billboardy, ulotki oraz debaty 
kandydatów. Termin pierwszej su-
per-debaty prezydenckiej czeskiej 
telewizji publicznej został wyzna-
czony na niedzielę 8 stycznia. O 
godz. 20.00 zostanie ona wyemi-
towana z  Muzeum Narodowego w 
Pradze. Natomiast 13-14 stycznia 
pójdziemy już do urn. Druga tura 
– w sytuacji, gdy nikt z  dziewię-
ciorga kandydatów nie zdobędzie 
ponad połowy głosów – odbędzie 
się dwa tygodnie później, 27-28 
stycznia. 

Wyruszając na tzw. ferie wio-
senne, będziemy już zatem znali 
nazwisko nowego czeskiego prezy-
denta. Pierwszy wolny od nauki ty-
dzień rozpocznie się bowiem 6 lu-
tego i będą z niego korzystali m.in. 
uczniowie szkół powiatu frydecko-
-misteckiego. Młodzież ucząca się 
w Ostrawie będzie musiała pocze-
kać na wolne dokładnie o miesiąc 
dłużej, a w powiecie karwińskim 
pierwszy dzień ferii przypadnie 
dopiero na 13 marca.

Polska też będzie wybierać
Polityczne przepychanki, wzajem-
ne oskarżenia, ale też obietnice 
i programy na lepsze jutro będą 
przez większość przyszłego roku 
towarzyszyć Polakom. Jesienią w 
kraju nad Wisłą odbędą się bowiem 
wybory parlamentarne – inaczej 
niż w Czechach, bo jednocześnie 
do Sejmu i Senatu. Na razie ich 
termin nie jest jeszcze doprecy-
zowany. Ponieważ jednak wybory 
parlamentarne mogą się odbyć 
wyłącznie w dzień wolny od pracy, 
przypadający nie wcześniej niż 30 
dni przed zakończeniem bieżącej 
kadencji, która upływa z dniem 12 
listopada, w grę wchodzą wszystkie 
niedziele od 15 października do 5 li-
stopada.

W Polsce na 2023 rok wypadają 
co prawda również wybory samo-
rządowe, posłowie partii rządzącej 
postanowili jednak nie dostarczać 
narodowi aż tylu emocji, przeno-
sząc je na wiosnę roku następnego. 

Co wydarzy się na Zaolziu?
Dzięki temu, że pandemia koro-
nawirusa w znanej nam z  minio-
nych lat formie wreszcie ustąpiła, 
miejscowe organizacje, stowarzy-
szenia i instytucje mogą wreszcie 
snuć śmiałe plany na nadcho-
dzący rok. Pierwszym wielkim 
wydarzeniem będzie w sobotę 7 
stycznia Bal Gorolski w Mostach 
k. Jabłonkowa, połączony z  mię-
dzynarodowym przeglądem ze-

społów folklorystycznych i kapel 
ludowych, a po nim – po trzylet-
niej przerwie – wreszcie rozkręci 
się na dobre karnawał, który po-
trwa do 22 lutego. 

Znana jest również data przy-
szłorocznego Zjazdu Gwiaździ-
stego. Odbędzie się on w sobotę 4 
marca na stokach ośrodka Złoty 
Groń w Istebnej. Dzieci i młodzież 
szkolna będą rywalizowały zarów-
no w slalomie, jak i w dyscyplinach 

biegowych. Organizatorem będzie 
w tym roku Szkoła Podstawowa im. 
H. Sienkiewicza w Jabłonkowie. 

W maju natomiast czeka nas 
wielka manifestacja polskości pn. 
Festiwal PZKO. Ostatni taki prze-
gląd miał miejsce w 2019 roku w 
Trzyńcu. W 2023 roku wróci nieja-
ko do swoich korzeni i zamiast w 
Karwinie odbędzie się 27 maja w 
Parku im. A. Sikory w Czeskim Cie-
szynie. 

Na wrzesień została natomiast 
przesunięta tradycyjna „Oszel-
dówka” Miejscowego Koła PZKO w 
Nieborach. W związku z przypada-
jącą na luty 2023 roku 200. roczni-
cę urodzin Pawła Oszeldy będzie 
miała ona charakter jubileuszo-
wy. W kwietniu z kolei minie 110 

lat od momentu, kiedy urodził się 
Jerzy Cienciała, którego imię nosi 
teatr amatorski Miejscowego Koła 
PZKO w Wędryni. 110 lat upły-
nie również od urodzin Gustawa 
Przeczka, patrona polskiej szkoły 
podstawowej w Trzyńcu, i Adama 
Wawrosza.  

Rok wielu patronów
W Polsce 2023 rok będzie miał wielu patronów. Senat ustanowił go w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim Rokiem Pamięci Bohaterek 
i Bohaterów Gett a Warszawskiego oraz w 100. rocznicę śmierci Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera. Nadał mu również trzech wielkich patronów 
– Mikołaja Kopernika, Jana Matejkę i Wisławę Szymborską. Siedmioro patronów ustanowił ponadto Sejm. Są to: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund 
Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski.

Mikołaj Kopernik
zmarł przed 480 laty. Był 
prawdziwym człowiekiem re-
nesansu – prawnikiem, urzęd-
nikiem, dyplomatą, lekarzem, 
duchownym, doktorem prawa 
kanonicznego, zajmował się 
również astronomią i astrolo-
gią, matematyką, fi zyką, eko-
nomią, strategią wojskową, 
kartografi ą, fi lologią i fi lozofi ą. 
Jego najsłynniejsze dzieło „O 
obrotach sfer niebieskich” 
obaliło teorię geocentryczną i 
zastąpiło ją heliocentryzmem.

Jan Matejko
zmarł przed 130 laty. Uważany jest za jednego z naj-
wybitniejszych twórców malarstwa historycznego w 
Europie. Namalował ponad 300 obrazów, takich jak 
m.in. „Unia lubelska”, „Stefan Batory pod Pskowem”, 
„Bitwa pod Grunwaldem” czy „Hołd pruski”. Tworzył 
też portrety, w tym słynny „Poczet królów i książąt 
polskich”. Angażował się w prace związane z konser-
wacją krakowskich zabytków. Jest autorem polichro-
mii kościoła Mariackiego w Krakowie.

Wisława Szymborska 
urodziła się przed 100 laty. Jako redaktorka i poetka 
była związana z prasą literacką. Wydała dwanaście 
zbiorów poetyckich oraz cztery zbiory felietonów o 
literaturze. W 1996 roku została laureatką literackiej 
Nagrody Nobla. Szymborska jest patronką polskiej 
szkoły podstawowej w Wędryni. 

Wojciech Korfanty
urodził się przed 150 laty. Był wybitnym politykiem, 
myślicielem społecznym i publicystą, jako poseł do 
niemieckiego Reichstagu żądał przyłączenia do Pol-
ski ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. 
Był członkiem kierownictwa zwycięskiego powstania 
wielkopolskiego oraz dyktatorem III powstania ślą-
skiego, w wyniku którego najbardziej uprzemysło-
wione tereny Górnego Śląska stały się częścią Polski.

Paweł Edmund Strzelecki
zmarł przed 150 laty. Jako pierwszy Polak okrążył 
samotnie kulę ziemską w celach naukowych, był 
badaczem, podróżnikiem, odkrywcą i fi lantropem. 
Badania prowadził na terenach Ameryki Północnej 
i Południowej, a także w Polinezji, na Hawajach, w 
Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Angażował się 
w działania dobroczynne, m.in. na rzecz dożywiania 
dzieci w okresie Wielkiego Głodu w Irlandii.

Aleksander Fredro
urodził się przed 230 laty. Ten najwybitniejszy polski 
komediopisarz był również żołnierzem kampanii na-
poleońskich. Jako 16-letni chłopiec wstąpił do armii 
Księstwa Warszawskiego, uczestniczył w wyprawie 
na Moskwę w 1812 roku. Zasłynął jako autor kil-
kudziesięciu komedii. Do tych największych należą 
„Śluby panieńskie” „Zemsta” i „Pan Jowialski”. Pisał 
bajki i wiersze dla dzieci, jak „Paweł i Gaweł” czy 
„Osiołkowi w żłoby dano”.

Aleksandra Piłsudska 
(z domu Szczerbińska) 
zmarła przed 60 laty. Była działaczką niepodle-
głościową, w czasie I wojny światowej wstąpiła do 
Legionów Polskich. W 1921 roku wyszła za Józefa 
Piłsudskiego. Angażowała się w działalność społecz-
ną: pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i 
szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniej-

szych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic 
dla młodzieży.

Maurycy Mochnacki
urodził się przed 220 laty. Zasłynął jako konspirator, 
dziennikarz, krytyk literacki, pianista oraz członek 
niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń 
przeciw Rosji w Warszawie i żołnierz powstania 
listopadowego. Walczył pod Olszynką Grochowską, 
Ostrołęką, Wawrem, Okuniewem i nad Liwcem. 
Po upadku powstania carat skazał go zaocznie na 
śmierć przez powieszenie. 

Jadwiga Zamoyska
zmarła przed 100 laty. W 1812 roku założyła pierw-
szą w Polsce zawodową szkołę gospodarstwa domo-
wego – Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Była autorką 
spójnego systemu pedagogicznego, władała wieloma 
językami. Jako żona polityka, gen. Władysława Za-
moyskiego, była również jego współpracownicą. 

Jerzy Nowosielski
urodził się przed 100 laty. Sejm określił go, jako 
„wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedago-
ga, fi lozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, 
uważanego za jednego z najwybitniejszych współ-
czesnych pisarzy ikon”. Artysta nie tylko tworzył 
sztukę, ale także pisał o niej. Wykonał wyposażenie i 
polichromie licznych świątyń. Malował akty kobiece, 
pejzaże i formy abstrakcyjne.

30
lat minie 1 stycznia od podziału Czechosłowacji na dwa samodzielne organizmy 
państwowe – Republikę Czeską i Słowację. Wspólne państwo Czechów i Sło-
waków przestało istnieć po przeszło 74 latach. O podziale zadecydowali liderzy 
ugrupowań politycznych, które wyszły zwycięsko z wyborów parlamentarnych 
w maju 1992 roku – Václav Klaus, stojący na czele Obywatelskiej Parti i Demo-
kratycznej, i Vladimír Mečiar z Ruchu o Demokratyczną Słowację. Wysłuchali tym 
samym żądań wielkiej części społeczeństwa, choć do dziś nie wiadomo, czy refe-
rendum nie przyniosłoby odmiennego rezultatu. Ustawę konstytucyjną o zaniku 
państwa czechosłowackiego przyjął ówczesny parlament 25 listopada 1992 roku. 
Począwszy od 2001 roku, Nowy Rok jest obchodzony jako Dzień Odnowy Samo-
dzielnego Państwa Czeskiego.

Kiedy wypadają święta?
 � 1 stycznia, niedziela, Nowy Rok (CZ/PL)
 � 6 stycznia, piątek, Trzech Króli (PL)
 � 7 kwietnia, piątek, Wielki Piątek (CZ)
 � 9 kwietnia, niedziela, Wielkanoc (PL/CZ)
 � 10 kwietnia, poniedziałek, Poniedziałek Wielkanocny (CZ/PL)
 � 1 maja, poniedziałek, Święto Pracy (CZ/PL)
 � 3 maja, środa, Święto Konstytucji 3 Maja (PL)
 � 8 maja, poniedziałek, Dzień Zwycięstwa (CZ)
 � 8 czerwca, czwartek, Boże Ciało (PL)
 � 5 lipca, środa, Dzień Misjonarzy Cyryla i Metodego (CZ)
 � 6 lipca, czwartek, Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa (CZ)
 � 15 sierpnia, wtorek, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (PL)
 � 28 września, czwartek, Dzień Czeskiej Państwowości (CZ)
 � 28 października, sobota, Dzień Powstania Czechosłowacji (CZ)
 � 1 listopada, środa, Wszystkich Świętych (PL)
 � 11 listopada, sobota, Narodowe Święto Niepodległości (PL)
 � 17 listopada, piątek, Dzień Walki o Wolność i Demokrację (CZ)
 � 24 grudnia, niedziela, Wigilia Bożego Narodzenia (CZ/PL)
 � 25 grudnia, poniedziałek, Boże Narodzenie (CZ/PL)
 � 26 grudnia, wtorek, Boże Narodzenie (CZ/PL)

Bożonarodzeniowe szopki

Istebna wyróżniona

Położona w Beskidzie Ślą-
skim Istebna jako jedyna 
polska wieś została wy-
różniona przez Światową 

Organizację Turystyczną. Znala-
zła się pośród miejscowości, które 
mają szansę być w gronie „Najlep-
szych turystycznych wsi na świe-
cie”, w zestawieniu, które co roku 
publikuje ta agencja ONZ. W zesta-
wieniu znalazły się 32 miejscowo-
ści z 18 krajów. Europę reprezen-
tują m.in. austriackie Zell am See 
i Wagrain, włoskie Sauris-Zahre 
i Isola del Giglio czy hiszpańskie 
Rupit, Alquézar i Guadalupe. Nie-
zależna komisja tworzyła zesta-

wienie, biorąc pod uwagę kilka 
kryteriów, między innymi bogac-
two kulturowe i przyrodnicze, pro-
mocję i konserwację dóbr kultury, 
zrównoważenie ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne, a także 
infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Organizacja opublikowała rów-
nież listę 20 miejscowości aspi-
rujących do grona „Najlepszych 
turystycznych wsi na świecie”. O 
ile w pierwszym zestawieniu nie 
ma żadnej miejscowości z Pol-
ski, o tyle w tym drugim znalazł 
się jeden polski przedstawiciel. 
Jest nim leżąca w powiecie cie-
szyńskim Istebna. Autorzy listy 

w opublikowanym komunikacie 
nie zamieszczali charakterystyki 
uwzględnionych wsi.

Wszystkie 52 miejscowości, na 
które zwróciła uwagę Światowa 
Organizacja Turystyczna, realnie 
na tym skorzystają. Lokalne fi r-
my i instytucje będą mogły m.in. 
wziąć udział w szkoleniach, a tak-
że liczyć na międzynarodową pro-
mocję.

Istebna liczy 5 tys. mieszkańców 
i znajduje się w pobliżu granicy z 
Czechami i Słowacją. Wkompono-
wana jest w górzyste i zalesione 
tereny Beskidu Śląskiego.

  (PAP Life) • O urokach Istebnej nikogo nie trzeba przekonywać. Fot. ARC

• Herczawa. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Karwina-Frysztat.

• Mosty koło Jabłonkowa. 

• Bukowiec. 

• Czeski Cieszyn. 
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GŁOSIK I LUDMIŁKA

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.

Jak zainteresować dzieci 
malarstwem
Jak przybliżyć dzieciom rodzimych artystów – malarzy w sposób, który jest dla nich atrakcyjny? Franti šek 
Szymczysko, bibliotekarz, malarz i grafi k, znalazł rozwiązanie. Z projektem „Puzzle Tour po Zaolziu” objeżdża szkoły 
podstawowe z polskim językiem nauczania i przedstawia uczniom sylwetki pięciorga twórców. 

Danuta Chlup

S
zymczysko już 
przed kilku laty 
postanowił inno-
wacyjnie podejść 
do malarstwa. Swo-
je obrazy olejne, 
głównie portrety 

i sylwetki, ze statycznych dzieł 
do oglądania zamienił w interak-
tywne układanki. Wystawiał je po 
obu stronach granicy. W tym roku 
szkolnym realizuje natomiast za-
jęcia dla szkół, podczas których 
opowiada młodszym uczniom, 
głównie z klas drugich i trzecich, 
o malarstwie, malarzach, farbach 
i kolorach. Projekt „Puzzle Tour po 
Zaolziu” otrzymał dofi nansowanie 
z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków. 

– Pierwotne założenie było ta-
kie, że odwiedzę dziesięć szkół. W 
końcu zgłosiło się ich dwanaście. 
W Wędryni i Trzyńcu zajęcia już się 
odbyły. Do większości szkół pojadę 
w nowym roku – mówi Szymczysko. 

W styczniu wybierze się do 
Bukowca i Oldrzychowic, później 
do Stonawy, Suchej Górnej, Mili-
kowa, Czeskiego Cieszynia i Sibicy, 
Jabłonkowa, Cierlicka i Olbrach-
cic.

Kto to taki? 
Malarz z twojej okolicy
– Celem projektu jest przedstawie-
nie dzieciom sylwetek znanych za-
olziańskich malarzy w sposób dla 
nich ciekawy i atrakcyjny. Zaję-
cia są prowadzone metodami 
aktywizującymi, nie robię 
wykładu, na początku nie 
zdradzam nawet, że bę-
dzie mowa o malar-
stwie. Uczestnicy 

sami dochodzą do pewnych infor-
macji i dowiadują się, o jaki temat 
chodzi – wyjaśnia autor i realizator 
projektu w jednej osobie. 

Przybliża uczniom pięcioro nie-
żyjących już twórców: Zofi ę Wa-
nok, Pawła Wałacha, Oskara Paw-
lasa, Edwarda Kaima i Antoniego 
Szpyrca. We wszystkich szkołach 
opowiada o Zofi i Wanok, w pod-
górskiej części regionu ponadto o 
Wałachu i Szpyrcu, w dolnej o Ka-
imie i Pawlasie. 

– Najpierw dzielę dzieci na trzy 
grupy, nazwane według podstawo-
wych kolorów: czerwonego, żółte-
go i niebieskiego. W grupach ukła-
dają pocięte na kawałki zdjęcia 
artystów, nie wiedząc w ogóle, kim 
są te osoby. Próbują zgadywać, lecz 
dopiero gdy kładę przed nimi re-
kwizyty – paletę malarską, pędzle 
i miniaturową sztalugę z płótnem 
malarskim i gdy im 
opowiadam, do 
czego te rzeczy 
służą, domy-
ślają się, że 
chodzi o 
m a l a r z y 
– opo-
w i a d a 
Szym-
c z y -
sko. 

Następnie w dużym skrócie 
przybliża dzieciom życie i twór-
czość bohaterów spotkania i przy 
każdym z portretów umieszcza fo-
tografi e ich obrazów. 

Dalszą część zajęć poświęca ko-
lorom i farbom. 

– Dzieci się dowiadują, że daw-
niej barwniki były pozyskiwane z 
roślin lub mielonych kamieni szla-
chetnych, farby mieszano z róż-
nych substancji w atelier malarza. 
W okresie średniowiecza i renesan-
su farby były bardzo drogie, dlate-
go obrazy malowano dla władców i 
kościołów. Dopiero pod koniec XIX 
wieku zaczęto produkować farby w 
tubkach. Dzięki temu impresjoni-
ści mogli już wychodzić w plener, 
nie ograniczała ich pracownia – 
zdradza pomysłodawca „Puzzle 
Tour”.

Mieszanie kolorów 
bez brudzenia rąk
Atrakcyjną częścią zajęć jest mie-
szanie kolorów. Dzieci dowiadują 
się, jak przez łączenie podstawo-
wych barw powstają kolory drugo-
rzędowe i trzeciorzędowe. Łączą 
je, ani trochę nie brudząc przy tym 
palców i ubrań. Jak to możliwe? 
Szymczysko korzysta z genialnej, 
jego zdaniem, interaktywnej książ-
ki „Kolory”, której autorem jest 
Hervé Tullet. Dzieci „mieszają” 
farby poprzez dotykanie. Dodajmy, 
że książkę tę można wypożyczyć 
m.in. w Bibliotece Miejskiej w Cze-
skim Cieszynie, gdzie Szymczysko 
pracuje. 

Inną formą „mieszania kolorów” 
jest zabawa, podczas której dzieci 
symbolicznie uzyskują odpowied-
ni kolor (często bardziej skompli-
kowany, na przykład indygo, tur-

kus czy purpurę), 
symbolicznie go 
składając przez do-
bór odpowiedniej 
liczby koleżanek i 
kolegów z niebie-
skiej, czerwonej i 
żółtej grupy. 

– Przy okazji zdradzam dzieciom 
różne ciekawostki, na przykład to, 
że purpura była kiedyś drogą farbą, 
ponieważ do jej produkcji używano 
śluzu ślimaków i trzeba było bardzo 
dużo ich ususzyć, aby pozyskać od-
powiednią ilość – mówi Szymczysko. 

Dopiero pod koniec trwającego 
półtorej godziny spotkania zdradza 
dzieciom, że on również jest mala-
rzem i że znał osobiście przedsta-
wianych im twórców, a niektórzy z 
nich byli jego nauczycielami. 

– Opowiadam im, że najchętniej 
maluję portrety ludzi. Zdradzam, 
że te moje różnią się od innych tym, 
że można je układać jak puzzle. 
Wyciągam wtedy mój autoportret 
oraz portret Zofi i Wanok i zapra-
szam dzieci do ich wspólnego ukła-
dania. Na koniec każdy uczestnik 
otrzymuje na pamiątkę papierowy 
sześcian do wycięcia i sklejenia. Na 
jego bokach znajdują się portrety 
trzech malarzy, których poznali 
podczas zajęć oraz po jednym obra-
zie każdego z nich. Dzięki temu le-
piej ich zapamiętają – przekonuje.

Dodajmy, że „Głos” jest patro-
nem medialnym tego ciekawego 
przedsięwzięcia. 

•••
Zdradzam dzieciom 
różne ciekawostki, 
na przykład to, że 

purpura była kiedyś 
drogą farbą, ponieważ do jej 

produkcji używano śluzu 
ślimaków i trzeba było 
bardzo dużo ich ususzyć, 

aby pozyskać 
odpowiednią 

ilość

z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-

– Pierwotne założenie było ta-
kie, że odwiedzę dziesięć szkół. W 
końcu zgłosiło się ich dwanaście. 
W Wędryni i Trzyńcu zajęcia już się 
odbyły. Do większości szkół pojadę 
w nowym roku – mówi Szymczysko. 

W styczniu wybierze się do 
Bukowca i Oldrzychowic, później 
do Stonawy, Suchej Górnej, Mili-
kowa, Czeskiego Cieszynia i Sibicy, 
Jabłonkowa, Cierlicka i Olbrach-

Malarz z twojej okolicy
– Celem projektu jest przedstawie-
nie dzieciom sylwetek znanych za-
olziańskich malarzy w sposób dla 
nich ciekawy i atrakcyjny. Zaję-
cia są prowadzone metodami 
aktywizującymi, nie robię 
wykładu, na początku nie 
zdradzam nawet, że bę-

dopiero gdy kładę przed nimi re-
kwizyty – paletę malarską, pędzle 
i miniaturową sztalugę z płótnem 
malarskim i gdy im 
opowiadam, do 
czego te rzeczy 
służą, domy-
ślają się, że 
chodzi o 
m a l a r z y 
– opo-
w i a d a 
Szym-
c z y -
sko. 

zdradza pomysłodawca „Puzzle 
Tour”.

•••
Zdradzam dzieciom 
różne ciekawostki, 
na przykład to, że 

purpura była kiedyś 
drogą farbą, ponieważ do jej 

produkcji używano śluzu 
ślimaków i trzeba było 
bardzo dużo ich ususzyć, 

• Uczniowie szkoły w Wędryni z portre-
tem – układanką Zofi i Wanok. 

• „Puzzle Tour” w Trzyńcu.

• Okładka książki „Kolory” Hervé Tulleta. Fot. ARC
• Franti šek Szymczysko objeżdża polskie szkoły z zajęciami na temat malarstwa. 
Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

Kolędowały 
cztery zespoły 
Koncerty kolęd są najbardziej typowymi imprezami dla okresu 
świątecznego. Jeden z nich odbył się w kościele ewangelickim 
Na Niwach w Czeskim Cieszynie już przed Bożym Narodzeniem. 
Zespoły muzyczne działające przy miejscowej Szkole Podstawowej 
i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania przedstawiły program 
pełen kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. 

Danuta Chlup

J
ako pierwsze wystą-
piły przedszkolaki z 
chóru „Cieszynian-
ka”, który prowadzi 
Maria Szymanik. Po 
nich stanęły przed 
publicznością „Tral-

lalinki” – chór szkolny młod-
szych uczniów. Przerywnikiem 
między zespołami wokalnymi 
były „Skowronki”, czyli zespół 
fl ecistów. Wystąpiły z akompa-
niamentem gitary. Finał nale-
żał do najstarszych i najbardziej 
wytrawnych śpiewaków – chóru 
„Trallala”. Po jego występie, na-
grodzonym burzliwymi oklaska-
mi, publiczność wraz z wyko-
nawcami odśpiewała popularną 
kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Dy-
rektor szkoły Marek Grycz złożył 
wszystkim życzenia i podzięko-
wał gospodarzowi miejsca, pa-
storowi Marcinowi Piętakowi, 
za możliwość urządzenia w nim 
koncertu. 

Kierowniczka „Skowronków” 
Renata Dobner w rozmowie z 
„Głosem” wyraziła nadzieję, że 
jej podopieczni będą grali kolędy 
także w domu przy choince. 

– Dzieci w 
zespole nie 
uczą się teo-
rii, nut, choć 
s t o p n i o w o 
w natural-
ny sposób 
je poznają. 
Chociaż nie 
znają nut, 
grają utwory 
na podsta-
wie obraz-
ków fl ecików 
– tłumaczy-
ła Dobner. 
– Nauczyły się dużo polskich i 
czeskich kolęd, a także piosenek 
o tematyce świątecznej. I o to w 
tym wszystkim chodzi, aby grały 
dla własnej przyjemności, dla ro-
dziny, dla innych. 

Koncertu przyszła posłuchać 
także jedna z byłych członkiń 
„Skowronków”, Dorota Pawera, 
obecnie absolwentka czeskocie-
szyńskiej podstawówki. Przy-
znała, że w jej domu stało się tra-
dycją, że grywa na fl ecie kolędy 
przy choince. Przede wszystkim 
polskie, ale też czeskie, a nawet 
obcojęzyczne. 

– Ciężko wybrać, którą lubię 
najbardziej. Wszystkie są piękne. 

Może „Wśród nocnej ciszy” – do-
dała. 

Beata Brzóska, dyrygentka 
„Trallala” i „Trallalinek”, porów-
nała repertuar obu chórów. 

– Starsi zaśpiewali dwie rene-
sansowe i barokowe pieśni, kolę-
dę góralską, taką bardzo dawną. 
Śpiewali utwory po ukraińsku, 
bułgarsku i hiszpańsku. Młod-
sze „Trallalinki” miały prostsze 
piosenki, które łatwo wpadają w 
ucho. Choć pozwoliłam sobie na 
jeden utwór po łacinie, gdzie jest 
wysoka tonacja. Byłam pełna po-
dziwu dla tych dzieci, że podoła-
ły wyzwaniu. 

 

• Chór „Trallala” śpiewał kolędy w róż-
nych językach. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• „Cieszynianka”, czyli najmłodsi wykonawcy.

Ostatnia kartka w kalendarzu 
Ludmiłka zajrza-
ła do kalendarza i 
zrobiła przerażoną 
minę. 

– Głosiku! Już ju-
tro kończy się 2022 
rok! – zawołała. 

Głosik przyjrzał 
jej się zdziwiony. 

– Dopiero dzisiaj 
to sobie uświado-
miłaś? A tak w ogó-
le – co cię w tym 
przeraża?

– Zdałam sobie 
sprawę, że nie zrealizowałam kil-
ku planów i postanowień. 

Głosik lekceważąco machnął 
ręką. 

– Eee tam, świat się z tego po-
wodu nie zawali… A czego wła-
ściwie nie zdążyłaś zrobić?

– Chciałam własnoręcznie 
uszyć sobie sukienkę, po raz 
pierwszy upiec domowy chleb, 
wspiąć się na górę wyższą od 
tych, które do tej pory zdobyłam, 
posadzić w ogródku jakiś nowy 
gatunek kwiatów… I nic z tego 
nie zrealizowałam. 

Ludmiłka była zdruzgotana. 
Głosikowi zrobiło jej się jej żal. 

– Nie martw się, Ludmiłko – 
powiedział. – Tak czy inaczej 

ten rok był udany. Nie spełniłaś 
wprawdzie swoich postanowień, 
ale zrobiłaś mnóstwo innych faj-
nych rzeczy. Pamiętasz, jak się 
ucieszyłem, kiedy na urodziny 
zrobiłaś mi na drutach cieplut-
ki, puchaty sweter? I jaką fajną 
wycieczkę dla nas latem zapla-
nowałaś? Zresztą – spójrz tylko 
na choinkę! Te ozdoby z piernika 
to przecież twoja sprawka! Zapo-
mniałaś?

Ludmiłka skierowała wzrok 
na pięknie udekorowaną jodełkę 
i od razu się rozpogodziła. Miło 
było słuchać słów Głosika. Zro-
biło jej się ciepło na sercu. Miło 
wiedzieć, że ktoś dostrzega i do-
cenia to, co robimy.  (dc)

Rok przedszkolaka

Dorośli snują noworocz-
ne plany. A dzieci? U 
nich także rok upływa 
według ustalonego har-

monogramu, choć więcej w nim 
miejsca na luz, na zabawę, na cie-
szenie się chwilą. W przedszko-
lach zajęcia odbywają się zgodnie 
z rytmem pór roku, świąt, zwycza-
jów ludowych. Rok 2023 przynie-
sie z pewnością niespodzianki, 
lecz pewnych wydarzeń można 
się z góry spodziewać. 

Styczeń-luty
Zimowe miesiące są okresem, 
gdy sporo przedszkolaków, 
zwłaszcza starszaków, bierze 
udział w kursach narciarskich. 
Nasze przedszkola najczęściej 
jeżdżą do Bukowca, niektóre do 
Palkowic. To także okres karna-
wału, a zatem bardzo lubianych 
przez dzieci balików. 

Marzec-kwiecień
Koniec zimy, początek wiosny to 
czas, kiedy przedszkolaki topią 
Marzannę, malują jajka wielka-
nocne, a tam, gdzie jest taka moż-
liwość, odwiedzają gospodarstwa 
i podziwiają jagniątka i inne mło-
de. Marzec jest ponadto miesią-
cem zapisów do przedszkoli. 

Maj-czerwiec
W tym okresie odbywa się najwięcej 
wycieczek. Dzieci jeżdżą z paniami 
nauczycielkami, a często także z 
rodzicami w góry, do parków roz-

rywki i edukacyjnych, do ogrodu 
zoologicznego. W maju chyba w 
każdym przedszkolu świętowany 
jest Dzień Matki (tu i ówdzie łączo-
ny z Dniem Ojca i obchodzony jako 
Święto Rodziny). W czerwcu odby-
wają się festyny, najpopularniejsze 
imprezy plenerowe. 

Lipiec-sierpień
Niech żyją wakacje! Chyba nie ma 
dziecka, które by ich nie lubiło. 
Przedszkola bywają zamknięte, 
choć niektóre działają przez część 
wakacji. Dla sześciolatków wa-
kacje są okresem przejściowym 
między przedszkolem a szkołą. 

Wrzesień-październik 
Puszczanie latawców, zbieranie 
kasztanów i żołędzi – to jedne z 
najpopularniejszych zajęć jesien-
nych w przedszkolach. Dla malu-
chów, które dopiero przyzwycza-
jają się do roli przedszkolaków, 
wrzesień jest równocześnie okre-
sem najtrudniejszym. 

Listopad-grudzień 
W niejednym przedszkolu wła-
śnie wtedy odbywa się kurs jazdy 
na łyżwach. W każdym (nie ma 
chyba wyjątków) na początku 
grudnia pojawia się szczególnie 
oczekiwany gość: Święty Mikołaj. 
Grudzień to bardzo przyjemny 
okres w przedszkolach. Dzieci 
dekorują choinki, pieką piernicz-
ki, wspólnie świętują wigilijki. 
 (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY
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Przedświąteczne 
kolędowanie
W ostatnią niedzielę Adwentu za-
brzmiało w Nawsiu tradycyjne ko-
lędowanie Chóru Żeńskiego „Melo-
dia”. Koncert Świąteczny odbył się 
w kościele ewangelickim, a o tym, 
że cieszy się on zainteresowaniem 
publiczności, najlepiej świadczy 
duża liczba słuchaczy. Wysoką po-
przeczkę ustawił już na początku 
moderator koncertu Dominik Mor-
cinek, który wstępną przemowę 
rozpoczął cytatem z „Odysei” Ho-
mera. Sam występ otworzyły dzie-
ci z polskiej szkoły podstawowej w 
Nawsiu, czyli chórek przygotowaw-
czy „Melodyjka” pod kierunkiem 
Alicji Trombik. Za dziećmi podążył 
zespół folklorystyczny „Bukóń” w 
swoim stałym trzyosobowym skła-
dzie – Daniel Drong, Otmar Kan-
tor i Dorota Kurek. Na sam koniec 
wystąpił organizator koncertu – 
„Melodia” wraz z solistkami Alek-
sandrą Morcinek (mezzosopran) 
i Bronisławą Nowak (sopran). Na 

fortepianie akompaniowała Joan-
na Lipowczan-Stawarz z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. 
W tym roku chór zaprezentował 
kolędy ze swojej najnowszej płyty 
„Ta Święta Noc”, nagranej we wrze-
śniu br. Chórem od lat dyryguje dr 
hab. Aleksandra Zeman, profesor 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, a prezesem jest Lidia Lisz-
twan. Gość koncertu – Rybnicki 
Chór Kameralny „Autograph” pod 
dyrekcją prof. Joanny Glenc nie-
stety odwołał swój udział z powodu 
śnieżnej i mroźnej pogody. 

Do podziękowań oraz noworocz-
nych życzeń dołączyli również wójt 
Nawsia Marian Waszut oraz prezes 
koła PZKO Jan Heczko.

Maryla Chobot

•••
Nastrojowe popołudnie
14 grudnia MK PZKO w Ligotce Ka-
meralnej zorganizowało warsztaty 
świąteczne. W bibliotece zebrało 

się prawie 30 osób: dzieci, rodzice 
i babcie. Zajęcia otworzył zacny 
gość – profesor Karol Daniel Ka-
dłubiec, który w swoim wykładzie 
przypomniał dawne zwyczaje i ob-
rzędy, podkreślił też znaczenie nie-
których tradycyjnych zwyczajów 
nadal pielęgnowanych w naszych 
domach. Wykładu z  wielkim za-
interesowaniem słuchali wszyscy 
uczestnicy. Kolejnym gościem była 
kapela „Czymuni”. Śpiew tradycyj-
nych kolęd oraz kantyczek, których 
uczyli się wszyscy obecni, wniósł 
prawdziwie świąteczny nastrój. 

A potem zaczęła się twórcza pra-
ca: dzieci z mamusiami i babciami 
wykonywały kartki świąteczne, tra-
dycyjne i nietypowe, zdobiły szysz-
ki, które później wykorzystywano 
do świątecznych stroików. Do tego 
trzeba dodać zapach świeżo pie-
czonych rurek (czy też szulek). 
Wszyscy spędzili miłe popołudnie.

Dziękujemy za wsparcie fi nanso-
we, które zapewnili: Fundusz Roz-
woju Zaolzia Kongresu Polaków w 
Republice Czeskiej, Gmina Ligotka 
Kameralna oraz MK PZKO.

Joanna Szpyrc 

•••

Wigilijka we Frysztacie
W sobotę 17 grudnia w Domu Pol-
skim MK PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie spotkali się na wigilijce człon-
kowie koła oraz ich przyjaciele i 
goście. O godz. 15.00 sala była pełna 
pomimo gór śniegu i ślizgawicy na 
drogach. Nie poszły więc na marne 
starania pań z Klubu Kobiet, które 
przygotowały świąteczny poczę-
stunek. Całość otworzył wiceprezes 
koła Leszek Koch, witając wszyst-
kich uczestników. Milusińscy z 
przedszkola umilili czas swoim 
szczerym dziecięcym programem, 
który przygotowali razem ze swo-
imi paniami. Pięknie i świątecznie 
zabrzmiały kolędy w wykonaniu 
darkowskiej „Liry”, a następnie po-
jawiły się na ścianie (dzięki rzutni-
kowi) słowa kolęd. Tę niespodzian-
kę przygotował dla nas Wiesław 
Farana, akompaniując nam rów-
nocześnie do śpiewu. Zrobiło się 
świątecznie i swojsko. Śpiewaliśmy 
ochoczo prawie godzinę i z łezką 
w oku. Całość programu poprowa-
dził gospodarz naszego domu oraz 
prezes chóru „Hejnał-Echo” – Kazi-
mierz Kondziołka. Na wzajemnych 
życzeniach i łamaniu się opłatkiem 
zakończyliśmy spotkanie.

Uczestnik

K U LT U R A N A S Z E  S P R AW Y
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• Oto kolejne klasy, które pojawiły się na Zjeździe Absolwentów Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
Dziś prezentujemy klasy 4c z lat 2017 oraz 2022. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Występuje Chór Żeński „Melodia” z Nawsia. Fot. ARC

• Kto z nas nie lubi zapachu wypiekanych szulek!? Fot. ARC

Obowiązkowy dobry humor 
na Sylwestra? W Pop Arcie 
rozdajemy pozytywną 
energię przez cały rok. 
W tym numerze z Rowanem 
Atkinsonem w roli głównej. 
Miłej zabawy i do zobaczenia 
w 2023!

RECENZJE

CZŁOWIEK 
KONTRA 
PSZCZOŁA
No cóż. W końcu to spotkanie musiało 
dojść do skutku. Mowa o współpracy 
brytyjskiego komika Rowana Atkinso-
na z platformą streamingową Netfl ix. 
Aktor znany z kultowej roli w telewi-
zyjnej serii „Jaś Fasola” czy udanej pa-
rodii przygód Agenta 007 – „Johnny 
English” wyczuł potencjał internetowej 
zabawy dosłownie za „pięć dwunasta”. 
Czy kooperacja z Netfl iksem się opłaci-
ła? 

Jeśli do serialu podzielonego na 
dziewięć piętnastominutowych odcin-
ków podejdziemy jak do jednodniowej 
wycieczki, seans z Atkinsonem polu-
jącym w luksusowej siedzibie brytyj-
skich milionerów na natrętną pszczołę 
dostarczy nam sporo frajdy. To właśnie 
ten rodzaj produkcji idealnie pasującej 
na koniec roku. W okiełznaniu wielu 
pierwszoplanowych, przyziemnych 
gagów na pewno pomoże członkostwo 
w fanklubie Atkinsona, a zwłaszcza 
znane na pamięć przygody Jasia Fasoli 
nakręcone w latach 1990-1995 dla sta-
cji ITV. Skala komediowego potencjału 
„Człowieka kontra pszczoła” uzależ-
niona jest od specyfi cznego aktorstwa 
Atkinsona, który wprawdzie w nowym 
serialu zagrał nieco inny typ postaci, 
ale to wciąż ten san nieudacznik, jakie-
go znamy. 

Główny bohater, Trevor, podejmuje 
się pracy opiekuna domu. Akurat zna-
lazł ciekawą ofertę pary małżeńskiej 
wyjeżdżającej na wakacje. Ma przy-
pilnować domu, dosłownie od A do Z. 
Sęk w tym, że posiadłość milionerów 
aż roi się od nowoczesnych gadżetów 
i pułapek, włącznie z ekskluzywną 
kolekcją dzieł sztuki. I ta pszczoła… 
Pojawia się w pierwszym odcinku i zo-
staje z Trevorem do końca. Na dobre i 
na złe. Próba złapania owada sprowa-
dza się do wielu komicznych scenek, 
często na granicy dobrego smaku. 
Początkowo zastanawiałem się, po co 
to wszystko? Dlaczego Trevor nie zo-
stawi jej w świętym spokoju. Odleci 
i tyle. Kłopot w tym, że pszczoła nie 
zamierza zmienić swojego miejsca za-
mieszkania. 

William Davies, odpowiedzialny za 
scenariusz, skorzystał z przygotowa-
nego przez Atkinsona pakietu scenek 

– bardziej lub mniej śmiesznych. Każdy 
odcinek to piętnastominutowy kata-
klizm, z którego zwycięsko wychodzi 
tylko pszczoła. 

Na czas Sylwestra nawet najgłupsze 
żarty potrafi ą być śmieszne, co w 
przypadku serialu „Człowiek kontra 
pszczoła” sprawdzi się podwójnie. At-
kinsonowi nie można odmówić talentu 
do robienia największych z możliwych 
wygłupów, z wiekiem jego pakiet aktor-
ski nabiera jeszcze większej mocy. Nie-

mniej demolka luksusowej siedziby to 
tylko jedna strona medalu. 

W serialu zawarty jest bowiem także 
aspekt społeczny całej tej apokalipsy. 
Trevor posiada córkę, z którą nie ma 
idealnych relacji właśnie z powodu 
częstej utraty pracy. Zdając sobie z tego 
sprawę, zatrudnienie się w roli opieku-
na domu traktuje za bardzo poważnie. 
Z nadgorliwości rodzą się błędy – tak 
też można odebrać przesłanie twórców, 
którzy najwidoczniej chcieli wywołać 

w widzach odruch empatii. Myślę, że 
w zasadzie im się udało, tym bardziej 
że Trevor z odcinka na odcinek coraz 
szybciej zdąża ku własnej zagładzie. 
Albo wręcz przeciwnie? 

Nie będę zdradzał fi nału, który jest 
największym zaskoczeniem serialu. 
Polecam z chipsami, dobrym winem i 
w odpowiednim towarzystwie. Na wy-
padek, gdybyście nie mieli lepszego 
pomysłu na spędzenie sylwestrowego 
wieczoru.   

Sposób na kaca. Co radzą gwiazdy?
Jutro, a dokładnie pojutrze sprawdzimy na własnej skórze, na ile noc sylwestrową, misternie plano-
waną od tygodni, można będzie uznać za udaną. Jednym z podstawowych warunków do tego, by nie 
przeklinać, będzie skala… porannego kaca. To oczywiście dotyczy nie tylko tych z nas, którzy do dobrej 
zabawy potrzebują napojów wyskokowych. Można bowiem obudzić się również z moralnym kacem, 
który jest często o wiele gorszy od tego klasycznego. Swoje wiedzą o tym gwiazdy show-biznesu, któ-
re w tym temacie orientują się najlepiej z nas wszystkich. Poniżej garść sprawdzonych pomysłów, jak 
wygrać z kacem. Na potrzeby Pop Artu wybrałem w sieci rady prawdziwych autorytetów w tej dziedzi-
nie.  

MACIEJ MALEŃCZUK
Zaczynamy nad Wisłą. 
Piosenkarz, który 
nie boi się mówić 
prosto z mostu, 
poruszając przy 
okazji wiele de-
likatnych tema-
tów, w chwilach 
największego 
kaca proponuje nie 
panikować, zaś by do 
stanów kryzysowych w ogóle 
nie dochodziło – spożywać wyłącznie dobrej jako-
ści alkohol. Maciej Maleńczuk w noc sylwestrową 
stawia podobno na dobrego, ba najlepszego szam-
pana, po którym ból głowy jest do zniesienia. 

PARIS HILTON
Amerykańska celebrytka 
wybiera burgery z 
podwójnym serem, 
obowiązkowo z 
frytkami. Dzie-
dziczka hotelowej 
fortuny doskona-
le orientuje się w 
temacie kaca, czę-
sto chwali się bowiem 
na Instagramie zdjęciami 
po nieprzespanej nocy, co powo-

duje istny szał wśród jej fanów. Naukowcy nie mają 
wątpliwości: tłuste burgery to jeden z najlepszych 
sposobów na szybkie pozbycie się dolegliwości 
związanych z nadmiernym piciem. Tłuszcz i glukoza 
w walce z kacem wygrywają może nie błyskawicz-
nie, ale za to bardzo skutecznie. 

KATE WINSLET
Brytyjska aktorka, która 
ostatnio wcieliła się 
w rolę policjant-
ki-alkoholiczki 
w świetnym i 
polecanym w 
naszej rubryce 
serialu „Mare z 
Eastt own”, podąża 
podobnym tropem, 
co Paris Hilton. Widać, 
że w zachodniej kulturze tłuste przekąski mają się 
świetnie. Gwiazda „Titanica” poleca kanapki z kieł-
baską i bekonem, zapijane gorącą herbatą z cukrem 
i szklanką soku pomarańczowego. W przypadku 
soków owocowych warto wybrać te świeże, z dużą 
zawartością witaminy C. Właśnie ona zwalcza kaca 
w sposób szczególny. A kanapka, wiadomo, zapycha 
żołądek, wysyłając do mózgu pozytywne bodźce. 

KATE HUDSON
Jeszcze jedna Kate w naszym zestawieniu odważ-
nych kobiet, które nie boją się żadnego wyzwania. 

Amerykańska aktorka, 
która urodę odziedzi-
czyła po swej mat-
ce, Goldie Hawn, 
robi o trudnym 
poranku dokład-
nie to, o czym 
piszę wyżej: wpro-
wadza do swojego 
organizmu zastrzyk 
witaminowy w czystej 
postaci. W odróżnieniu od 
Kate Winslet woli jednak sok z pomidorów. Oczy-
wiście świeży, a nie z przetworów. Poza pomido-
rami Kate na kaca stosuje też awokado, zjadane w 
dużych ilościach. 

BOLESLAV POLÍVKA
Kończymy na Morawach. Aktor fi lmowy i teatralny, 
który o zbawiennych 
skutkach morawskiej 
śliwowicy mógłby 
opowiadać godzi-
nami, twierdzi, że 
najlepszym spo-
sobem na kaca 
jest… w ogóle go 
nie mieć. Warunek 
jest prosty: W ostat-
nim dniu roku zrezygno-
wać z alkoholu. Polívka suge-
ruje zresztą, by zrezygnować z alkoholu przez cały 
rok. W ten klimat wpisuje się słynna scena z fi lmu 
Věry Chyti lowej „Dědictví aneb Kurvahošigutntág”, 
kiedy to główny bohater grany przez Polívkę wdaje 
się w sprzeczkę z kelnerem w kawiarni po tym, jak 
zamówił dla siebie wyłącznie wodę sodową. 

A więc… udanego Sylwestra bez bólu głowy!

WYGRAJ BILETY DO CINEMA CITY
Mamy dla Was podwójny karnet do cieszyńskiego kina Cinema City na dowolny 
fi lm w 2023 roku. Wystarczy podać nazwę fi lmu, z którego pochodzi zdjęcie 
obok. Na odpowiedzi czekamy do najbliższej niedzieli pod adresem e-mailowym: 
info@glos.live.
Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego Pop Artu: „Prett y Woman”. Nazwisko 
szczęśliwego posiadacza podwójnego biletu poznamy po zakończeniu naszej 
zabawy.

• Rowan Atkinson 
w najnowszej kre-
acji nieudacznika. 
Zdjęcia: mat. prasowe 
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Rok na grzbiecie

Już jutro Sylwester, a pojutrze – 
nowy, 2023 rok. I znowu, to stare, 
niemal rytualne pytanie – przez 
które przebija nadzieja (ale także 

niepokój) składanych sobie nawzajem no-
worocznych życzeń – jaki będzie ten 2023 
rok? I jeszcze inne, mniej oczywiste – jak, 
w nadchodzących tygodniach, miesią-
cach roku 2023, wspominać będziemy rok 
2022? Jakie zdarzenia mijających dwuna-
stu miesięcy okażą się ważne dla nadcho-
dzącego czasu? Jakie z nich będą miały 
swoje konsekwencje dla tego, co będzie 
ważne w miesiącach, które przed nami? 
Na pozór odpowiedź jest prosta i oczywi-
sta – pewnie odcisną się na nich inwazja 
rosyjska na Ukrainę i jej skutki. Ale czy 
zapowiadało ją coś rok wcześniej, w 2021 
roku? 

I 
Bo na przykład bunt kozacki roku 1648 
– wedle Henryka Sienkiewicza – po-
przedzał rok bogaty w zapowiedzi nie-
szczęścia: „Rok 1647 był to dziwny rok, 
w którym rozmaite znaki na niebie i zie-
mi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwy-
czajne zdarzenia. Współcześni kronika-
rze wspominają, iż z wiosny szarańcza w 
niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich 
Pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było 
przepowiednią napadów tatarskich. La-
tem zdarzyło się wielkie zaćmienie słoń-
ca, a wkrótce potem kometa pojawiła się 
na niebie. W Warszawie widywano też 
nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w ob-
łokach; odprawiano więc posty i dawano 
jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że za-
raza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludz-
ki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że 
najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej” 
– i tak dalej, i tak dalej... To oczywiście po-
czątkowe zdania powieści Henryka Sien-
kiewicza „Ogniem i mieczem”. No cóż, 
rok 2019 – jeśli mnie pamięć nie myli, nie 
obfi tował w znaki „na niebie i ziemi”, któ-
re zapowiadałyby pandemię. Podobnie 
rok 2021, w którym głównym problemem 
była rzeczona pandemia, nie zwiastował 
– przynajmniej nam, maluczkim – jakichś 
nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak „woj-
skowa operacja specjalna” Federacji Ro-
syjskiej na Ukrainie. Choć, by powiedzieć 
prawdę, byli – na zupełnym marginesie 
sceny publicznej – analitycy, którzy prze-
widzieli czas rosyjskiej inwazji na Kijów 
z niemal zegarmistrzowską precyzją. No 
i byli Rosjanie, którzy inwazję planowa-
li, i politycy innych państw, którzy jeśli 
nie byli jej pewni, to musieli (musieli? na 
pewno powinni!) brać taki wariant rozwo-
ju wypadków pod uwagę.

II
Pozostańmy przy wielkiej literaturze. 
Adam Mickiewicz w księdze jedenastej 
„Pana Tadeusza” tak pisze o roku 1812: „O 
roku ów! kto ciebie widział w naszym kra-
ju!/ Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodza-
ju,/ A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią 
starzy/ O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie 
marzy./ Z dawna byłeś niebieskim oznaj-
miony cudem/ I poprzedzony głuchą wie-
ścią między ludem;/ Ogarnęło Litwinów 
serca z wiosny słońcem/ Jakieś dziwne 
przeczucie, jak przed świata końcem,/ Ja-
kieś oczekiwanie tęskne i radośne”. Chcia-
łoby się skomentować – miłe złego począt-
ki, bo przecież to właśnie rok 1812 stał się 
początkiem końca epopei napoleońskiej. 
Zainteresowanych szczegółami tego „po-
czątku końca” odsyłam do książki Ada-
ma Zamoyskiego „1812. Wojna z Rosją”. A 

potem Kongres Wiedeński zamknął pol-
skie nadzieje na niepodległość. Jednym 
z wielkich rozgrywających tego kongresu 
(obok Metternicha) był przedstawiciel 
Francji, Talleyrand. Bertrand Russel w 
„Wieku XIX”: „(Talleyrand) nie odmawiał 
przyjęcia pieniędzy za coś, co i tak zdecy-
dowany był zrobić, i w ten sposób dorobił 
się ogromnego majątku; nie ma jednak do-
wodów na to, aby łapówka kiedykolwiek 
wpłynęła na jego politykę”. Od Polaków 
Talleyrand – idzie o czas Kongresu Wie-
deńskiego – łapówki jednak nie wziął.

III
Książka zatytułowana „Rok 1812”... Na 
jednej z moich bibliotecznych półek uło-
żyłem książki, których tytuł to goła data, 
a zwykle nawet nie to, bo tylko – rok. Nie-
kiedy dopowiada coś podtytuł, ale nie za-
wsze autor nań się decyduje. Uważa wte-
dy widać, że podanie roku/daty jest tak 
znamienne, że w zupełności wystarcza. 
Wbrew pozorom nie jest takich datowa-
nych w tytule książek mało. Ot, choćby 
dzieła: Georgesa Duby’ego „Rok Tysięcz-
ny”, Rogera Crowleya „1453. Upadek 
Konstantynopola”, Margaret MacMillan 
„Paryż 1919”, James Holland „Normandia 
44’”, Simona Halla „1956. Rok rewolty”, 
Jacquesa Attaliego „1492”, wspomnia-
nego Piotra Zychowicza „Obłęd 44’” czy 
prowokacyjna praca Noama Chomsky’ego 
„Rok 501. Podbój trwa”. W tym ostatnim 
przypadku lata liczą się od podboju Ame-
ryki przez Europejczyków. Osobne miej-
sce zajmuje tu książka Jakuba Karpińskie-
go „Portrety lat. Polska 1944-1988”.

IV
Nie istnieje żaden dowód, który wskazy-
wałby na to, że George Orwell wymyślił 
tytuł swojej powieści „1984” jako anagram 
roku 1948, czyli roku, w którym książka 
powstała. Niemniej informacja, że jest tak 
właśnie, która wyszła od amerykańskie-
go wydawcy dzieł Orwella, wydaje mi się 
bardzo prawdopodobna. Idąc tym tropem 
chętnie przeczytałbym powieść której 
tytuł byłby anagramem nadchodzącego 
roku 2023, a więc zatytułowaną np. „2032” 
(porzućmy dłuższe perspektywy czaso-
we). I naprawdę, nie dopraszam się tego, 
by miała to być dystopia, niech będzie 
po prostu podobnie jak pisarstwo autora 
„Folwarku zwierzęcego” przenikliwa. 

PS Oczywiście – nawet (może powinie-
nem napisać – zwłaszcza) najbardziej 
przenikliwe pisarstwo wymaga od czy-
telnika uważnej, rozumiejącej lektury. 
Najnowsza biografi a Georga Orwella na 
pierwszej stronie okładki reklamowana 
jest fragmentem recenzji z „Irish Inde-
pendent”: „Doskonała biografi a Orwella, 
która przypomina nam, że jego pisarstwo 
jest aktualne jak nigdy dotąd”. Na ostat-
niej stronie czytamy, że to „kompletna 
biografi a obecnych nieszczęść politycz-
nych”. Czegóż chcieć więcej? No właśnie. 
Jej autor Richard Bradford przekonuje, że 
Orwell nie byłby zdziwiony widząc dzisiaj 
„odtwórców głównych ról w nowych wer-
sjach jego dzieł: May Trumpa, Johnsona, 
Gove’a, Cobryna, Putina , Xi Jinpinga i 
innych”. 

No cóż... Przyznam, że taki zestaw Wiel-
kich Braci (i równie Wielkich Sióstr) – po-
mijając dwa ostatnie nazwiska – nie przy-
szedłby mi wcześniej do głowy nawet w 
pijanym śnie. Niemniej sądzę, że tak wła-
śnie mogłaby rozpoczynać się powieść 
„2023”. 

Godowe zadumy cz. II

Ludzi pod względem postrzegania 
tradycji i drzemiącej w nich war-
tości podzielić można na dwie 
podstawowe grupy. Pierwszą re-

prezentują osoby „mocno zakorzenione”, 
jak moglibyśmy roboczo je określić. Gotowe 
bronić i zachowywać w niezmienionej for-
mie „obyczaje”, „wiarę ojców” – w cudzysło-
wie, bo każdy rozumie je odrobinę odmien-
nie; przywiązane do praktyk i/lub sposobów 
postrzegania świata, z którymi ich grupa się 
utożsamia, przypisując im długie trwanie. 
Druga składa się z ludzi nieznajdujących 
dostatecznego poczucia sensu w odziedzi-
czonej spuściźnie duchowej. Czasem negu-
ją oni wartość powielania 
skostniałych rytuałów czy 
leżących u ich podłoża idei, 
kiedy indziej zwyczajnie nie 
odnajdują pośród nich miej-
sca dla siebie. Czy wyrzekają 
się tradycji? Rzadko. Czę-
ściej decydują się po prostu 
na poszukiwanie innych, 
które bardziej do nich prze-
mawiają. Wybierają wyjście 
poza to, co poznane, bliskie, 
pozornie immanentne, bo 
właściwe ich kulturze. W 
toku eksploracji odnajdują 
jednak siebie: nową niszę in-
telektualną, wspólnotę reli-
gijną, fi lozofi ę czy ideologię. 
Nie porzucają tradycji jako takiej, zmieniają 
jedynie kanał transmisyjny; przenoszą się 
do nowego domu, nie decydując wszakże na 
życie nomadów – jeśli sięgnąć po bardziej 
obrazową metaforę.

•••
Zamknięcie się na przekazywane w obrębie 
grupy, przyrodzonej lub wtórnie wybranej, 
normy, poglądy czy obyczaje, wymaga z 
kolei olbrzymiej samoświadomości i deter-
minacji, na które mało kogo stać. Jestem 
zresztą głęboko przekonany, że natura pre-
destynuje (a przynajmniej predysponuje) 
człowieka do odnajdywania poczucia bez-
pieczeństwa właśnie w tym, co stałe, po-
wtarzalne i podzielane. Płynięcie pod prąd i 
kategoryczne odrzucanie szeroko rozumia-
nej tradycji okazuje się często działaniem 
wbrew własnemu interesowi, rezygnacją z 
przewidywalności na rzecz niepewności i 
odrzucaniem tego, co spaja określoną spo-
łeczność na rzecz ryzykownego indywidu-
alizmu.

Równie rzadko obieraną drogą, wyma-
gającą niemałej dojrzałości intelektualnej, 
jest czerpanie z dziedziczonej tradycji w 
sposób świadomy. Przekształcenie jej z ba-
gażu w narzędzie realizacji własnych celów 
poprzez poddawanie przejętego od minio-
nych pokoleń przekazu poznawczej i aksjo-

logicznej obróbce, by odsiać ziarna – to, co 
chce się zachować od plew – tego, co uznaje 
się za drugorzędne, anachroniczne czy po 
prostu niewarte podtrzymania. W praktyce 
podobna postawa wymagać będzie zdol-
ności do pogłębionej autorefl eksji, a także 
przezwyciężania uprzedzeń i otwartości na 
różnorodność, bo konstruktywnemu scep-
tycyzmowi towarzyszy zwykle konieczność 
skonfrontowania się z perspektywą innego.

•••
Człowieka podchodzącego w ten sposób 
do własnego systemu wartości na każdym 
kroku zaskakiwać będzie, jak wiele łączy 

jednostki, kultury i tradycje nawet pozor-
nie różniące się od siebie. Zadziwi go, jak 
nieoczywiste są ścieżki fenomenów, ucho-
dzących powszechnie za partykularne, w 
istocie mające jednak charakter uniwersal-
ny. Weźmy za przykład choinkę. Niektórzy 
skłonni są stroić ją rokrocznie, uznając to 
za zwyczaj wielowiekowy, rodzimy i chrze-
ścijański. Inni rezygnują z tego rytuału, nie 
pogardzając przy tym swetrami w renifery i 
czerwonymi czapkami, a więc symbolicznie 
wychodząc poza własny krąg kulturowy. Za-
ledwie garstka zdobędzie się na wyrugowa-
nie jakichkolwiek świątecznych akcentów, 
by z premedytacją wyprzeć tradycję, tę czy 
inną, ze swojej codzienności. Równie nie-
liczni ubierać będą choinkę świadomi fak-
tu, że zwyczaj ów przywędrował do Polski 
z Zachodu jakoś na przełomie XVIII i XIX 
wieku (na Cieszyńskie prawdopodobnie za 
sprawą żony Karola Ludwika Habsburga), 
zaś jego korzenie wiążą się z pogańskim 
kultem wiecznie zielonego drzewa. Nie jest 
więc ani wielowiekowy, ani rodzimy, ani, 
genetycznie, chrześcijański. Nie dyskwalifi -
kuje go to jednak w oczach człowieka, któ-
ry do tradycji podchodzi z otwartością, nie 
pozostając niewolnikiem utartego przeka-
zu – ów, dokonując zręcznej reinterpretacji, 
wciąż może podporządkować go swoim po-
trzebom i własnej wizji świata. 

Krzysztof Łęcki
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Fot. Pixabay.com

Najsłynniejszymi przedstawicielami rodu 
w czasach austriackich byli Antoni Benda, 
wójt Zawady, i jego imiennik, Antoni Benda, 
wójt Skrzeczonia.

H
istorycy nie 
z a j m o w a -
li się bliżej 
rodem Ben-
dów. Nie 
uwzględnia 
tego nazwi-

ska baza prowadzona przez In-
stytut Języka Polskiego Polskiej 
Akademii Nauk. Żadnego Bendy 
nie notuje Elektroniczny Słownik 
Biografi czny Śląska Cieszyńskiego, 
zawierający informacje oparte na 
niemal wszystkich regionalnych 
kompendiach biografi cznych (i nie 
tylko).

Dwaj austriaccy żołnierze
W Austriackim Archiwum Pań-
stwowym w Wiedniu zachowały 
się informacje o dwóch przed-
stawicielach rodu Bendów, słu-
żących na początku XIX wieku w 
armii cesarskiej. Pierwszy to Jan 
Benda, urodzony w Piotrowicach, 
którzy we wrześniu 1817 roku jako 
23-latek był żołnierzem 56 Pułku 
Piechoty. Drugi to Jerzy Benda, 
urodzony w 1799 roku Marklowi-
cach Dolnych, od 22 października 
1822 roku żołnierz 57 Pułku Pie-
choty. Zdezerterował w styczniu 
1829 roku.

Informacje o ich miejscu pocho-
dzenia stanowią dobre wskazówki 
dla dalszych poszukiwań gene-
alogicznych. Na przełomie XVIII i 
XIX wieku Bendowie pojawiają się 
w metrykach parafi i rzymskoka-
tolickich w Piotrowicach (można 
je przeglądać na stronach inter-
netowych Archiwum Krajowego 
w Opawie) i w Zebrzydowicach 
(przechowywane w archiwum pa-
rafi alnym; do parafi i w Zebrzydo-
wicach należały wówczas Marklo-
wice Dolne i Marklowice Górne).

Linia z Zawady
Co najmniej od początku XIX wie-
ku Bendowie mieszkali w Zawa-
dzie. Przypuszczalnie najstarsza 
wzmianka w księgach metrykal-
nych pochodzi z 1815 roku, kiedy 
ochrzczono Franciszka Bendę, 
syna Wiktora i Anny z domu Kra-
marczyk. Być może dokładniejsze 
poszukiwania pozwolą przesunąć 
wstecz dzieje linii Bendów z Za-
wady.

Materiałów do jej historii nie 
brakuje. Obok metryk są to księgi 
gruntowe (np. w 1824 roku Jerzy 
Benda nabył grunt w Zawadzie nr 
2) i księgi umów małżeńskich z lat 
1821-1843. Obie kategorie źródeł 
są dostępne na stronach Archi-
wum Krajowego w Opawie, w obu 
pojawiają się przedstawiciele rodu 
Bendów.

Na przestrzeni XIX wieku Ben-
dowie stali się jednym z najważ-
niejszych rodów we wsi. W 1844 
roku Józef Benda występuje w 
źródłach jako wójt („Richter”). 
W tym czasie wójtów mianowała 
zwierzchność feudalna.

Gdy jednak po reformach w 
monarchii austriackich miesz-

kańcy Zawady (właściwie to 
część mieszkańców, która speł-
niała warunki cenzusu mająt-
kowego) mogli wybierać prze-
łożonego gminy, to urząd ten 
pozostał w rękach Bendów. Przez 
kilkanaście lat wójtem Zawady 
był Antoni Benda (ur. 1844), sie-
dlak i karczmarz. Popierał polski 
ruch narodowy, należał do To-
warzystwa Rolniczego Księstwa 
Cieszyńskiego, przyjaźnił się z 
Pawłem Stalmachem, redakto-
rem „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Żenił się dwukrotnie: po raz 
pierwszy w 1868 roku z Julian-
ną Mendrellą, córką młynarza z 
Moszczenicy na pruskim Śląsku 
i wdową po siedlaku Jerzym Po-

piołku; po raz drugi w 1900 roku 
z Albiną (Anną) Kondziołką, cór-
ką cieśli i chałupnika w Zebrzy-
dowicach.

Antoni Benda pełnił urząd prze-
łożonego gminy do około 1885 
roku. Później wójtami Zawady 
przez kolejne dziesięciolecia, co 
najmniej do 1920 roku, zostawa-
ły osoby związane z rodem Ben-
dów. Najpierw Franciszek Balcar 
(jego żoną była Karolina Benda, 
urodzona w 1850 roku), później 
na przemian Wilhelm Popiołek 
(pasierb Antoniego Bendy) i Fran-
ciszek Balcar młodszy (syn Fran-
ciszka Balcara i Karoliny z domu 
Benda).

Krótko mówiąc, nie da się na-
pisać dobrej monografi i Zawady 
nie wspominając o Bendach, ich 
krewnych i powinowatych.

Wójt Skrzeczonia
Zresztą nie tylko Zawady, bo i w 
dziejach Skrzeczonia pojawia się 
istotna postać z tej familii. Był 
nią Antoni Benda (ur. 1852). Przy-
szedł na świat jako syn Francisz-
ka, siedlaka w Zawadzie nr 25, i 
Joanny z domu Żyła. Większość 
życia spędził jednak w Skrzeczo-
niu, skąd pochodziła jego żona 
– Maria Larysz (ur. 1857). Antoni 
Benda był właścicielem gruntu 
siedlaczego pod numerem 66.

Był dość ważną personą, skoro 
znalazł się w składzie ok. 60-oso-
bowej deputacji polskiej i czeskiej, 
która 24 sierpnia 1889 roku została 
przyjęta przez nowego prezydenta 
Śląska Austriackiego (spór polsko-
-czeski na Śląsku Cieszyński roz-
gorzał dopiero kilka lat później). 
W 1899 roku na weselu Jana Szy-
meczka i Albiny Larysz właśnie na 
wniosek Antoniego Bendy zebrano 
składkę na polskie gimnazjum w 
Cieszynie.

Linia z Dziećmorowic
Również w Dziećmorowicach Ben-
dowie odegrali swoją rolę. Pro-
toplastą tej linii rodu był Józef 
Benda (ur. 1839), który przyszedł 
na świat w Zawadzie. W Dziećmo-
rowicach nabył grunt siedlaczy 
pod numerem 43. Jego żoną była 
poślubiona w 1863 roku Józefa Nie-
brój, córka Franciszka, wójta Dzieć-
morowic.

Józef Benda poszedł w ślady te-
ścia i także został przełożonym 
gminy; pełnił ten urząd w latach 
1885-1888. Należał do Towarzystwa 
Rolniczego Księstwa Cieszyńskie-
go i do Związku Śląskich Katoli-
ków. Jego synem był Emil Benda 
(ur. 1878), który w 1914 roku został 
wybrany do wydziału gminy Dzieć-
morowice.
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Michael Morys-Twarowski Bendowie
Skąd ten ród?
Bez dokładnej kwerendy metryk parafi i we Frysztacie (należały do 
niej Piotrowice przed 1785 rokiem) trudno stawiać hipotezy odnośnie 
pochodzenia rodu Bendów. W XVIII wieku nazwisko to pojawia się 
w miejscowości Tworóg (niedaleko Tarnowskich Gór w województwie 
śląskim). Nazwisko Benda jest też popularne w Republice Czeskiej, 
stąd nie można – póki co – wykluczyć, że protoplasta Bendów 
pochodził z (właściwych) Czech i znalazł sobie polską żonę na Śląsku 
Cieszyńskim. Znany jest przypadek polskiej rodziny Bendów, mającej 
czeskie korzenie. Szymon Benda (zm. 1835), kupiec z Pragi, osiedlił się 
w Krakowie. Jego synem był znany aktor Feliks Benda (1832-1875). 
Z kolei wdowa po Szymonie, Józefa, miała nieślubną córkę Helenę, 
która zrobiła karierę aktorską pod nazwiskiem Helena Modrzejewska.

Gdzie doczytać?
 � Andělín Grobelný: Do kroniky obce Závady na Karvinsku. „Těšínsko” 12, 

1969, 1, s. 9 (informacje o Bendach wspomnianych w księdze umów 
małżeńskich z Zawady).

Skąd to 
nazwisko?
Według części 
językoznawców 
nazwisko Benda 
powstało od zdrobnienia 
imienia Benedykt. 
Pojawiają się też teorie, 
że nazwisko utworzono 
od słowa „będę” albo od 
imienia Będziemir.

● Umowa małżeńska Józefa Bendy i Katarzyny Gawełczyk z 1842 roku (Archi-
wum Krajowe w Opawie).

● Metryka chrztu bliźniąt Joanny i Antoniego Bendów, urodzonych w 1844 roku. 
Rodzicami chrzestnymi byli Józef Benda, wójt Zawady, i jego żona Katarzyna (Archi-
wum Krajowe w Opawie).

•••
Weźmy za przykład choinkę. Niektórzy 

skłonni są stroić ją rokrocznie, uznając 
to za zwyczaj wielowiekowy, rodzimy 
i chrześcijański. Inni rezygnują z tego 

rytuału, nie pogardzając przy tym 
swetrami w renifery i czerwonymi 

czapkami, a więc symbolicznie 
wychodząc poza własny krąg kulturowy
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S P O R T 
Wojownicy czasu.
Mała wojna, czyli powstanie w Sandomierskim 1831
Sobota 31 grudnia, godz. 6.30 

PIĄTEK 30 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w 
Polsce. Darłowo 7.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat. Kabokle 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Panorama 
11.10 Alfabet Andrzeja Dobosza. Teatr 
- Teatr Ateneum, Jerzy Stanisław Sito 
11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Ranczo Wilkowyje 
(s.) 14.00 Szansa na sukces. Odcinek 
świąteczny 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Bolek i Lolek 
wśród górników 15.40 Bajki naszych 
rodziców. Ferdynand Wspaniały 16.00 
Ja to mam szczęście! (s.) 16.30 Na sy-
gnale. 17.00 Teleexpress 17.20 Zako-
chaj się w Polsce. Biblioteki 17.55 Po-
lonia Express 18.10 Olá Polônia 18.30 
Informacje kulturalne 18.45 Czym 
żyje świat 19.05 Gra słów. Krzyżów-
ka 19.30Wiadomości, pogoda, sport 
20.15 Na dobre i na złe. Każda wojna 
jest ostatnią 21.10 Kabaretomaniacy 
22.00 Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 
22.35 Gangsterzy i fi lantropi. 

SOBOTA 31 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Wojownicy 
czasu. Mała wojna, czyli powstanie 
w Sandomierskiem 1831 7.05 Giganci 
historii. Józef Mackiewicz i jego Wil-
no 7.55 Pytanie na śniadanie 12.10 
Siedem życzeń. Spojrzenie Faraona 
13.05 Kabaret. Super Show Dwój-
ki 14.05 Na dobre i na złe (s.) 15.00 
Szansa na sukces. Opole 2023. Robert 
Chojnacki 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Teleexpress 17.20 Koncert muzyki 
fi lmowej 19.05 Czym żyje świat 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Sylwester marzeń z Dwójką 2022. 

NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2023 

6.45 Wojna domowa. Młode talenty 
(s.) 7.35 Kabaretowe Naj. Zima 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.55 Między zie-
mią a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.50 Słowo 
na niedzielę 13.00 Transmisja mszy 
świętej z kościoła pw. Najświętszej 
Bogarodzicy Maryi w Poznaniu 14.15 
Wojna domowa (s.) 15.35 Kabaretowe 
Naj. Zimowe wakacje 16.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 16.30 
Polacy to wiedzą! (teleturniej) 17.00 
Teleexpress 17.20 Rozmowy kontro-
lowane 18.55 Co dalej? 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Ojciec Ma-
teusz 28 (s.) 21.10 Wszystko gra 22.50 
Rewia gwiazd. Andrzej Rosiewicz. 

PONIEDZIAŁEK 2 STYCZNIA 

6.00 Kolędy pod wspólnym niebem. 
Enej i przyjaciele 6.30 Przed kapłań-
stwem klękam 6.50 Rok 1982. Ka-
lendarium 7.00 Kulinarne wędrówki 
z Jolą Kleser (mag.) 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.30 Panorama kraj 10.35 
Pytanie na śniadania 11.10 Polonia 
Express 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Ostatnie 
takie trio 13.05 Ojciec Mateusz (s.) 
14.00 Co dalej? O tym mówi świat 
14.40 Reportaż 15.00 Wiadomości 
15.20 Figu Migu na planecie Czochras 
15.35 Zwierzaki Czytaki. Odlotowy 
pomysł piknikowy 15.50 Ale talent. 
Ważka ze słomek 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 

Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 Kamperem po południu 
18.15 Polacy światu 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.45 Czym żyje świat 
19.05 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 19.30 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.20 Ludzie i bogowie (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Korona Gór 
Polski. Babia Góra 23.00 Magiczne 
Podhale z Sebastianem Karpielem-
-Bułecką 23.30 Leśniczówka (s.). 

WTOREK 3 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej?. Kto dziś poszedłby 
walczyć za Polskę? 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.30 Panorama kraj 10.40 
Pytanie na śniadanie 11.10 Kampe-
rem po południu (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Ludzie i bogowie. Ostatni skok (s.) 
14.05 Giganci historii. Gabriel Naru-
towicz (teleturniej) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Przystanek Historia. Wyspa 
wolności na morzu czerwonym 15.35 
Przyjaciele Misia i Margolci. Pożegna-
nie jesieni 15.50 Ale talent. Makaro-
nowa girlanda 16.00 Leśniczówka (s.) 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Te-
leexpress 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 Wia-
domości, pogoda, sport 20.20 Ojciec 
Mateusz 13 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Dlaczego? O Stanisławie Mikołajczy-
ku 23.35 Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 4 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Undi-
scovered. Tczew 6.45 Powroty 7.00 
Qulszoł - kulinarne potyczki 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.30 Panorama 
kraj 10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Studio Lwów 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Ojciec Ma-
teusz 13 (s.) 13.55 Dlaczego? O Stanisła-
wie Mikołajczyku 15.00 Wiadomości 
15.20 Animowanki. Agatka 15.40 
Nela Mała Reporterka. Nurkowanie na 
wraku 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 
Barwy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Polacy na Łotwie 17.55 Kieru-
nek Zachód (mag.) 18.10 Magazyn 
z Wysp 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Pensjonat 
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23.30 Leśniczówka (s.). 

CZWARTEK 5 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej?. Nowi bar-
barzyńcy 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama kraj 10.35 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Nad Niemnem 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Pensjonat nad rozlewiskiem 
(s.) 14.00 70 lat TVP. Jak zmieniała 
się telewizja 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Mały pingwin 
Pik-Po 15.40 Bajki naszych rodziców. 
Miś Kudłatek 16.00 Leśniczówka (s.) 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Stacja innowacja 17.45 
Szlakiem lubelskich sztetli 17.55 W 
obiektywie Polonii. Wschód 18.10 Wil-
noteka 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Fałszerze. 
Powrót sfory 22.05 Polonia 24 22.35 
70 lat TVP. Jak zmieniała się telewizja 
23.30 Leśniczówka (s.) 

Jubileusz zespołu 
»Syberyjski Krakowiak«
17 grudnia na scenie republikańskiego Centrum Twórczości Narodowej im. 
S.P. Kadyszewa w Abakanie odbył się koncert wigilijny z okazji 25-lecia polonijnego 
zespołu folklorystycznego „Syberyjski Krakowiak”.

K
oncert składał 
się z dwóch czę-
ści. W pierwszej 
części widzo-
wie zapoznali 
się z polskimi 
tradycjami wi-

gilijnymi, kolędami i tańcami, 
powiązanymi z zimowymi trady-
cjami. Druga część z kolei została 
poświęcona bezpośrednio jubile-
uszowi zespołu „Syberyjski Krako-
wiak”. Zespół ten funkcjonuje już 
od 25 lat, rozwija się i błyszczy na 
scenach nie tylko republiki Chaka-
sji, ale również poza jej granicami.

Tradycyjnie koncert rozpoczął 
się od mowy powitalnej prezesa 
Zarządu „Polonii” Mariny Ko-
żewnikowej, która również jest 
kierownikiem zespołu. Później 
zespół zatańczył powitalnego po-
loneza. W programie znalazły się 
walc, suita tańców kaszubskich i 
krakowiak.

Młodsza grupa, w której tańczą 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat, wy-
konała taniec „Krakowiaczek”, 
„Zoo na wesoło”. Po raz pierwszy 
został zaprezentowany taniec 
„Rock And Roll”, który dzieci za-
adresowały swoim mamom.

Zespół nieprzypadkowo jest 
uważany za zespół rodzinny i to 
było widać tym razem na scenie. 
Małżonkowie Maria i Daniił Ja-
kowlewowie zatańczyli roman-
tyczny walc, natomiast matka 
Tatiana Kowal i jej syn Danił Ku-
rachtin zatańczyli wesoły i dyna-
miczny taniec rzeszowski.

Widzowie zobaczyli również 
dwa krótkie fi lmy o Bożym Na-
rodzeniu w „Polonii” Republiki 
Chakasji oraz o historii powsta-
nia i dzisiejszych czasach zespo-
łu „Syberyjski Krakowiak”. Filmy 

zostały przygotowane przez dy-
rektorkę Szkoły Języka i Kultury 
Polskiej Olgę Siedych.

Następnie na scenie zabrzmiało 
swoimi bajecznymi głosami trio 
„Krakowianka” pod kierownic-
twem Natalii Markiewicz. Dziew-
czyny wykonały pieśni wigilijne 
„Lulajże Jezuniu”, znaną na ca-
łym świecie „Cichą noc” oraz lu-
dowe piosenki polskie „Oj, zagraj 
mi muzyko”, „To i hola”.

Podczas przerwy pomiędzy 
pierwszą i drugą częścią widzo-
wie mieli możliwość zapoznać się 
z wystawą polskiego rękodzieła, 
przygotowaną przez Olgę Sie-
dych. Członkini „Polonii” Olga 
i Tatiana Jewdokimowe razem 
z prezes Mariną Kożewnikową 
przygotowały degustację dań pol-
skiej kuchni: bigos, makowiec, 
placek mazowiecki z jabłkami, 
pączki po warszawsku, faworki, 
smalec z grzybami i kompot wi-
śniowy. Wszyscy mieli możliwość 
spróbować tych smacznych dań.

Na koncercie byli również go-
ście z sąsiedniego regionu – Kraju 

Krasnojarskiego. Polonijny zespół 
wokalny „Czerwone Jagody” z 
Minusińska pod kierownictwem 
Olgi Kostinej zaśpiewał starą 
wigilijną pieśń z XVII wieku „A 
wczoraj z wieczora”. Natomiast 
zespół choreografi czny „Wesołe 
obcasiki” z Minusińska pod kie-
rownictwem Tatiany Klusowej 
zatańczył tańce „Rzeszowianka” 
i „Zima”.

Na koncercie obecny był kie-
rownik oddziału Ministerstwa Po-
lityki Narodowościowej Republiki 
Chakasji Dmitrij Majnogaszew, 
który złożył życzenia jubileuszo-
we w imieniu ministra oraz wrę-
czył listy gratulacyjne aktywnym 
członkom zespołu.

W fi nale koncertu zespół „Sybe-
ryjski Krakowiak” zatańczył suitę 
tańców góralskich, która bardzo 
podobała się widzom. Na koniec 
spotkania był wniesiony ogrom-
ny tort dla członków zespołu i wi-
dzów. Wszyscy uczestnicy zespo-
łu otrzymali pamiątki – koszulki z 
logotypem zespołu.

Olga Siedych

„Syberyjski Krakowiak” – zespół polskiej pieśni i tańca, założony 
w syberyjskim mieście Abakan w listopadzie 1997 r. 

Zespół powstał jako dziecięcy zespół choreografi czny, działający przy 
Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” Republiki Chakasji. 
Zespół założyła i kierowała nim do 2001 r. Julia Skidan. Od 2000 r. skład 
zespołu stanowią trzy grupy choreografi czne: grupa młodsza „Syberyjski 
Krakowiaczek” (7-12 lat), grupa średnia (12-15 lat) oraz grupa dorosła 
„Syberyjski Krakowiak” (w tym rodzice dzieci uczestniczących w zespole). 
Przy zespole powstaje grupa wokalna „Krakowianka” (kierownik Helena 
Władimirowa). 
Dofi nansowanie zespołu odbywa się dzięki pomocy Senatu RP, a obecnie przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przekazywanej przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Fot. ARC

Najważniejsze imprezy sportowe 2023
STYCZEŃ
10.-29. 1. MŚ w piłce ręcznej męż-

czyzn (Polska, Szwecja)
13. 1. – 4. 2. Puchar Afryki w piłce 

nożnej (Algieria)
14.-15. 1. PŚ w skokach narciarskich 

(Zakopane, Polska)
16.-29. 1. wielkoszlemowy 

turniej tenisa Australian Open 
(Melbourne, Australia)

23.-29. 1. ME w łyżwiarstwie fi guro-
wym (Finlandia)

LUTY
6.-19. 2. MŚ w narciarstwie alpej-

skim (Francja)
8.-19. 2. MŚ w biathlonie (Niemcy)
21. 2. – 5. 3. MŚ w narciarstwie kla-

sycznym (Słowenia)

MARZEC
2.-5. 3. Halowe ME w lekkiej atlety-

ce (Turcja)
5. 3. Inauguracja MŚ Formuły 1 

(Bahrajn)
20.-26. 3. MŚ w łyżwiarstwie fi guro-

wym (Japonia)
24. 3. El. piłkarskich ME Czechy – 

Polska (Praga, Eden)

KWIECIEŃ
27.-30. 4. Czech Hockey Games (RC)

MAJ
6.-28. 5. Giro d’Italia w kolarstwie 

szosowym (Włochy)
12.-28. 5. MŚ w hokeju na lodzie 

(Estonia, Finlandia)
20. 5. – 11. 6. MŚ w piłce nożnej 

U20 (Indonezja)

28. 5. – 10. 6. wielkoszlemowy 
turniej tenisa Roland Garros 
(Paryż, Francja)

31. 5. Liga Europy w piłce nożnej, fi nał 
(Budapeszt, Węgry)

CZERWIEC
7. 6. Liga Konferencji Europy w piłce 

nożnej, fi nał (Praga, RC)
10. 6. Liga Mistrzów w piłce nożnej, 

fi nał (Stanbuł, Turcja)
15.-25. 6. EuroBasket kobiet (Izrael, 

Słowenia)
21. 6. – 2. 7. Igrzyska Europejskie 

(Kraków, Polska)
21. 6. – 8. 7. ME w piłce nożnej U21 

(Rumunia, Gruzja)
27. 6. Mityng Złote Kolce (Ostrawa, RC)

LIPIEC
1.-21. 7. Tour de France w kolarstwie 

szosowym (Francja)
3.-16. 7. wielkoszlemowy turniej 

tenisa Wimbledon 
(Londyn, W. Brytania)

20. 7. – 20. 8. MŚ w piłce nożnej 
kobiet (Australia, Nowa Zelandia)

SIERPIEŃ
1.-12. 8. MŚ we wspinaczce sportowej 

(Berno, Szwajcaria)
19.-27. 8. MŚ w lekkiej atletyce 

(Budapeszt, Węgry)
25. 8. – 10. 9. MŚ w koszykówce 

mężczyzn 
(Filipiny, Japonia, Indonezja)

26. 8. – 17. 9. wyścig kolarski Vuelta 
(Hiszpania)

28. 8. – 10. 9. wielkoszlemowy turniej 
tenisa US Open (Nowy Jork, USA)

WRZESIEŃ
8. 9. – 28. 10. MŚ w rugby (Francja)
19.-21. 9. inauguracja piłkarskiego se-

zonu w europejskich pucharach
19.-24. 9. MŚ w slalomie wodnym 

(W. Brytania)

PAŹDZIERNIK
30. 10. – 5. 11. WTA Finals w tenisie 

ziemnym

LISTOPAD
3.-5. 11. ME w judo (Francja)
13.-20. 11. ATP Finals w tenisie ziem-

nym (Turyn, Włochy)
17. 11. el. piłkarskich ME Polska – 

Czechy (Warszawa, Polska)
20.-26. 11. fi nałowy turniej tenisowe-

go Pucharu Davisa
26. 11. ostatni wyścig MŚ Formuły 1 

(Abu Dhabi)

30. 11. – 17. 12. MŚ w piłce ręcznej 
kobiet (Dania, Norwegia, Szwecja)

GRUDZIEŃ
2.-10. 12. MŚ w unihokeju kobiet 

(Singapur)
26. 12. 2023 – 5. 1. 2024 MŚ w ho-

keju na lodzie mężczyzn U20 
(Szwecja)

 (jb)

● W ostrawskim mityngu lekkoatletycz-
nym Złote Kolce liczymy ponownie na 
dobry start Polaków. Na zdjęciu sprinter-
ka Natalia Kaczmarek. Fot. ZENON KISZA

NA TAFLI MALOWANE
Pardubice, Witkowice, Trzyniec. Tak wygląda obecnie najlepsza trójka Tipsport Ekstraligi. Hokejowy peleton 
rozpędzi się ponownie już dziś i odpocznie tylko w Sylwestra i Nowy Rok. Po prostu, to sport dla prawdziwych 
mężczyzn. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

KLADNO – 
TRZYNIEC 4:3
Tercje: 1:1, 2:2, 1:0. Bramki i asy-
sty: 15. Klikorka (Jágr, Plekanec), 
21. Kubík (Jágr, Dotchin), 38. Bab-
ka (Brodecki, Michnáč), 52. Dot-
chin – 7. Havránek (Chmielewski, 
Buček), 28. M. Růžička (Daňo, J. 
Jeřábek), 37. Čukste (Hrehorčák, 
Chmielewski). Trzyniec: Kacetl – 
Havránek, Marinčin, M. Doudera, 
Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste – 
Voženílek, Marcinko, M. Růžička – 
Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmie-
lewski, Roman, Hrehorčák – Buček, 
Dravecký, Kurovský – Hrňa.

Każda seria kiedyś się kończy. 
Dotyczy to zarówno opóźnionych 
pociągów Czeskich Kolei, jak rów-
nież zawodów sportowych. Stalow-
nicy przystępowali do środowego 
meczu z Kladnem w roli faworyta, 
szybko jednak zmienili zdanie, 
widząc, z jaką determinacją gra 
zespół wokół niestrudzonego Ja-
romíra Jágra. W zaciętym spotka-
niu szczęście uśmiechnęło się do 

gospodarzy, których na trzy sekun-
dy przed końcem uratował bram-
karz Landon Bow, broniąc w fe-
nomenalny sposób „setkę” Libora 
Hudáčka. W trzynieckim zespole 
powody do zadowolenia miał tylko 
obrońca Štěpán Havránek. 25-letni 
zawodnik, który do tej pory grał 
w partnerskim pierwszoligowym 
Frydku-Mistku, po raz pierwszy w 
karierze wpisał się na listę strzel-
ców w meczu ekstraligowym.

– Cieszę się z debiutanckiego 
gola w ekstralidze, ale wolałbym 
radować się ze zwycięstwa. Kibi-
ce niemniej lubią takie bramko-
strzelne, nieco zwariowane mecze 
– stwierdził Havránek. 

WITKOWICE – 
ML. BOLESŁAW 5:2
Tercje: 0:1, 3:0, 2:1. Bramki i asy-
sty: 27. Krieger (Koch, Bukarts), 
35. Bukarts (Gewiese, Raskob), 37. 
Krieger (Koch, Půček), 52. Mueller 
(Kalus, Lakatoš), 59. Kalus (Mikuš, 
Stezka) – 17. Stránský (Jánošík, 
Eberle), 49. Lantoši (Kousal, Lin-
tuniemi). Witkowice: Stezka – J. 
Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Ge-
wiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bu-
karts, Krieger, Mueller – M. Kalus, 
L. Krenželok, Lakatoš – Fridrich, 

Chlán, Bernovský – Půček, Dej, 
Lednický.

Witkowice rozdają prezenty swo-
im kibicom na okrągło praktycznie 
od września, ale wygrana z Mladą 
Bolesławią smakuje podwójnie.

– To bardzo ważne trzy punkty 
w kontekście sytuacji, jaka panuje 
na czele tabeli. Po meczu sześciu 
moich podopiecznych było kom-
pletnie poobijanych, a to świadczy 
o zaangażowaniu i woli walki. Je-
stem dumny z tego zespołu – sko-
mentował zwycięstwo szkolenio-
wiec Witkowic Miloš Holaň. 

Świetne spotkanie zaliczyli po-
nownie Amerykanie w barwach 

ostrawskiego klubu. Peter Krieger 
zdobył dwie bramki, Peter Mueller 
ważnego gola na 4:2, który ostu-
dził zapędy rywala. Kierownictwo 
Witkowic w tym tygodniu katego-
rycznie zdementowało też plotki 
o rzekomej sprzedaży Muellera do 
Komety Brno. 

W innych meczach 32. kolejki: 
Karlowe Wary – Litwinów 3:0, Cz. 
Budziejowice – Ołomuniec 4:2, K. 
Brno – Hradec Kr. 2:3 (d), Liberec – 
Pilzno 2:1 (d). Lokaty: 1. Pardubice 
63, 2. Witkowice 62, 3. Trzyniec 54 
pkt. W następnej kolejce: Trzy-
niec – Liberec (dziś, 17.00), Ołomu-
niec – Witkowice (dziś, 18.00).  

● Hokeiści Witkowic życzą kibicom 
szczęśliwego Nowego Roku. 
Fot. PETR KOTALA/hc-vitkovice

Turniej 
Czterech Skoczni
Komplet polskich skoczków zgłoszo-
nych do Turnieju Czterech Skoczni 
otrzymał szansę powalczyć w czwar-
tek w pierwszym konkursie cyklu w 
niemieckim Oberstdorfi e (zawody 
zakończyły się po zamknięciu nume-
ru, więcej na www.glos.live). Kolejne 
odsłony: Garmisch-Partenkirchen (1. 
1. 2023, godz. 14.00), Innsbruck (4. 
1., godz. 13.30), Bischofshofen (6. 1., 
godz. 16.30). 
Trener polskiej kadry, Thomas Thur-
nbichler, desygnował do zawodów 
Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, 
Kamila Stocha, Pawła Wąska i Jana 
Habdasa. 
Pierwsza seria wszystkich konkursów 
w ramach TCS rozgrywana jest w 
systemie KO. Skoczkowie rywalizu-
ją w parach, a do rundy fi nałowej 
awansuje 25 zwycięzców i pięciu 
zawodników, którzy okazali się naj-
lepsi wśród przegranych.
 (jb)

Nie żyje Andrzej Iwan
Smutna wiadomość dotarła do nas 
z Krakowa. W wieku 63 lat zmarł 
Andrzej Iwan, legenda polskiej piłki, 
medalista mistrzostw świata 1982. 
Po zakończeniu piłkarskiej kariery 
próbował swoich sił jako trener, a 
także ekspert i komentator piłkar-
ski. Ze swoją trudną przeszłością 
rozliczył się w książce „Spalony” 
napisanej wspólnie z dziennikarzem 
Krzysztofem Stanowskim. Porusza w 
niej wiele wątków, m.in. próby samo-
bójcze oraz walkę z uzależnieniem od 
alkoholu i hazardu.   (jb)
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Princezna 
zakletá v čase 2 (30, godz. 16.00); Ava-
tar 2 (30, godz. 19.00; 2, godz. 16.30); 
Whitney Houston: I Wanna Dance 
With Somebody (31, godz. 16.00); A 
pak přišla láska... (2, godz. 20.30); 
KARWINA – Centrum: Avatar 2 (30, 
godz. 16.00); Kot w butach: Ostatnie 
życzenie (2, godz. 17.30); Grand Prix 
(2, godz. 20.00); HAWIERZÓW – 
Centrum: Princezna zakletá v  čase 
2 (30, godz. 17.00); W trójkącie (30, 
godz. 18.00); Top Gun: Maverick (30, 
godz. 19.30); Czarna Pantera. Wa-
kanda w moim sercu (2, godz. 17.00); 
Uśmiech (2, godz. 18.00).

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.
 MK PZKO zaprasza na Bal Błędo-
wicki 28. 1. o godz. 19.00 do Domu 
PZKO. W programie: ZR „Błędo-
wice”, kapela „Zero Bend”, loteria. 
Zamówienia i sprzedaż biletów w 
cenie 490 kc w Domu PZKO w ponie-
działki w godz. 11.00-15.00 i środy 
w godz. 11.00-17.00, tel. 739 911 957. 
Kuchnia domowa zapewniona.
BABSKI BAL – Zapraszamy na 96. 
Babski Bal w sobotę 11. 2. od godz. 
19.00 do Domu PZKO w Hawierzowie-

-Błędowicach. Czeka na Was świet-
na zabawa i wiele atrakcji. Do tańca 
przygrywać będzie zespół „Smoláři”. 
W programie tradycyjny występ Chło-
pobaletu, wybór Lwa Salonu i inne 
atrakcje. Wodzirejką balu będzie Ewa 
Troszok. Według regulaminu z 1928 
roku kobiety cały wieczór proszą pa-
nów do tańca. Miejscówki można na-
być u Dagmary Kubiczkowej (tel. 776 
254 353), Stanisława Kołorza (tel. 736 
480 554) lub elektronicznie na www.
babskibal.wz.cz.
CZ. CIESZYN – Styczniowy wykład 
MUR-u odbędzie się w środę 4. 1. o 
godz. 17.00 w salce Centrum Polskie-
go przy ul. Strzelniczej. Prelekcję na 
temat „Wyprawy P. Stalmacha i A. 
Cienciały po książki do Krakowa” 
wygłosi Władysława Magiera.
 Informujemy, iż biura ZG PZKO 
oraz redakcji „Zwrotu” będą 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.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków dnia 7. 1. o godz. 15.00 na spo-
tkanie świąteczne ze śpiewaniem 
kolęd do Domu PZKO. Bufet zapew-
niony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 31. 12. na 
Filipkę. Punktualnie o godz. 12.00 
turystycznie pożegnamy stary rok 
i jednocześnie przywitamy nowy. O 
ognisko zatroszczą się Basia i Jozef 
Kúdelowie. Trasy wejścia na Filipkę 
są dowolne.

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

W naszych sercach i myślach jesteście stale…
Dnia 7 stycznia 2023 obchodziłby 100 lat nasz Kochany 

śp. BOLESŁAW PROCHASEK
zaś 31. 12. 2022 przypomnimy sobie 4. rocznicę Jego 
śmierci.
Z kolei 18 listopada 2022 minęło 24 lat, kiedy opuściła 
nas Jego Żona

śp. IRENA PROCHASKOWA
Z miłością i szacunkiem wspominają synowie Jan i Ro-
man z rodzinami.

 RK-092

Na dzień 27 grudnia przypadła 95. rocznica urodzin na-
szego Drogiego Ojca 

śp. BOGUSŁAWA BRANNEGO 
z Czeskiego Cieszyna, zmarłego 23 listopada 1990

Wszystkich, którzy Go znali, prosimy o ciche wspo-
mnienie i modlitwę.

Synowie Kazimierz i Zygmunt z rodzinami.
 GŁ-776
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS
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PIĄTEK 30 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Sześć niedźwiedzi i klown Ce-
bulka (fi lm) 7.25 Za krzakiem tarniny 
8.40 Świąteczna Różyczka (fi lm) 9.15 
Sylwester na życzenie 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Chrzestni 
z bagien (bajka) 13.05 Wakacje pod 
psem (fi lm) 14.25 Wesele na 102 (fi lm) 
16.05 Miłość na włosku (bajka) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.20 Czarcie 
pióro (bajka) 22.00 Cudowne lata 
pod psem (fi lm) 23.40 Televariete 46 
0.40 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Najlepsze psy bieżącego roku 
6.45 Czeska Wigilia 7.40 Jaś Fasola 
(s.) 8.05 Wigilia na cesarskim dworze 
8.55 Świat zwierząt 9.50 Salto Angel 
– zaginiony świat 10.20 Człowiek w 
żelaznej masce (fi lm) 12.05 Vladimír 
Pucholt 13.00 Różowa Pantera kon-
tratakuje (fi lm) 14.40 Mózg (fi lm) 
16.40 Atlantyckie wybrzeże Francji 
17.35 Duma i uprzedzenie (s.) 18.25 
Jaś Fasola 18.50 Jerozolima 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Człowiek z Rio (fi lm) 22.00 
Zemsta Różowej Pantery (fi lm) 23.40 
Książęta, księżny i media 0.30 Bra-
tislava Hot Serenaders. 
NOVA 
5.40 Dudi: Cała naprzód (fi lm anim.) 
7.20 Z piekła szczęście II (bajka) 9.20 
Dziewczyna czy chłopak? (fi lm) 11.25 
Pajęczyna Charlotty (fi lm) 13.05 Pie-
karz cesarza (fi lm) 14.50 Słońce, sia-
no, mordobicie (fi lm) 16.55 Sněženky 
a machři po 25 letech (fi lm) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Słońce, 
siano, erotyka (fi lm) 22.00 Amnezja 
(fi lm) 23.55 Psychopata (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.20 Gno-
meo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (fi lm anim.) 9.10 Piękna i 
bestia (bajka) 11.00 Pretty Woman 
(fi lm) 13.25 Król nad Królami (bajka) 
15.20 Podróże Guliwera (fi lm) 17.00 
Trzeci królewicz (bajka) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Strachy (fi lm) 22.35 Uczciwy złodziej 
(fi lm) 0.25 Jutro na zawsze (fi lm). 

SOBOTA 31 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Wakacje pod psem (fi lm) 7.15 Jak 
się piecze szczęście (bajka) 8.15 Kró-
lewna z młyna (bajka) 10.05 Rumpl-
CimprCampr (bajka) 11.35 Sylwestry 
Vladimíra Menšíka 12.20 Zapomnia-
ny diabeł (bajka) 14.15 Bohouš (fi lm) 
14.45 Kristian (fi lm) 16.20 Cudowny 
kamyczek (bajka) 17.50 Królewska 
magia (bajka) 19.25 168 godzin 20.00 
Cuda natury 21.10 Wszystko-party 
22.05 Koncert na cześć Karla Gotta 
0.01 Toast noworoczny 0.03 Spotka-
nie przy muzyce 0.55 Sylwester z Vla-
dimírem Menšíkiem. 
TVC 2 
6.00 Jordania 7.00 Nasze tradycje 
7.30 Jaś Fasola (s.) 7.55 Zemsta Różo-
wej Pantery (fi lm) 9.35 Słodka Irma 
(fi lm) 11.55 Valmont (fi lm) 14.10 Ta-
jemnice królewskich podróży 15.00 
Skok (fi lm) 16.50 Wszystkiego najlep-
szego, Jasiu Fasolo! 17.40 Jaś Fasola 
18.10 Człowiek z Rio (fi lm) 20.00 To-
otsie (fi lm) 22.00 Gorączka sobotniej 
nocy (fi lm) 0.01 Toast noworoczny 
0.03 Jaś Fasola (s.) 2.35 Neshow. 
NOVA 
5.39 Tom & Jerry: Szybcy I kudłaci 
(fi lm anim.) 6.55 Święta (fi lm) 9.20 
Cudowny spadek (bajka) 10.50 Trzy 
życzenia dla Kopciuszka (bajka) 12.25 

Když Burian prášil (fi lm) 14.20 Cesarz 
piekarza (fi lm) 15.35 Dziadek Mróz 
(bajka) 17.20 Wiadomości, sport, po-
goda 17.45 Igraszki z diabłem (baj-
ka) 19.30 Sylwestrowe wiadomości 
20.40 Twoja twarz brzmi znajomo 
– sylwestrowe wydanie 0.00 Marek 
Ztracený w O2 Arenie (koncert) 1.45 
Michal David 50 (koncert). 
PRIMA
 6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.50 Pan 
Popper i jego pingwiny (fi lm) 8.45 Po-
kojówka na Manhattanie (fi lm) 10.50 
Trzej mężczyźni w podróży (fi lm) 
12.50 Trzeci królewicz (bajka) 14.35 
Cyrk w cyrku (fi lm) 17.15 Szalenie 
smutna królewna (bajka) 18.55 Wia-
domości 19.40 Incognito – Sylwester 
2022 21.10 7 sylwestrowych przypad-
ków Honzy Dědka 22.35 Partička – 
sylwestrowe wydanie 0.05 Szklana 
pułapka III (fi lm) 2.25 Cinkciarze II 
(fi lm). 

NIEDZIELA 1 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Kristian (fi lm) 7.35 Wesele na 
102 (fi lm) 9.10 Królewna z młyna II 
(bajka) 11.05 Czarownik Żyto (bajka) 
12.55 Anusia z laskowymi orzeszka-
mi (bajka) 14.20 Szaleństwa panny 
Ewy (fi lm) 15.50 O zaklętym królu 
i odważnym Marcinie (bajka) 17.10 
Uczeń zegarmistrza (bajka) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Zátopek (fi lm) 22.15 Hydrau-
lik z Tuchlovic (fi lm) 23.40 Miloslav 
Stingl 1.15 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.05 Podróż po Wzgórzach Golan 
6.35 Sto cudów świata 7.25 Jaś Faso-
la (s.) 7.55 Wszystkiego najlepszego, 
Jasiu Fasolo! 8.45 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 9.00 Poszukiwania 
utraconego czasu 9.20 Apartament 
w hotelu Plaza (fi lm) 11.15 Koncert 
noworoczny Filharmonii Wiedeńskiej 
2023 13.50 Noworoczna przemowa 
prymasa czeskiego arcybiskupa Jana 

Graubnera 14.00 Złoty orzeszek 2022 
14.50 Tajemnice królewskich po-
dróży 15.40 Piękna surowa Irlandia 
16.25 Miloslav Stingl 18.00 Trans-
misja noworocznego nabożeństwa 
ekumenicznego 19.00 Pałac Drotting-
holm 20.00 Dawno temu w Ameryce 
(fi lm) 23.50 Strach z tańca 0.40 Ksią-
żęta, księżne i media. 
NOVA 
5.50 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
6.10 Film o pszczołach (fi lm anim.) 
7.50 Śpiąca królewna (bajka) 9.35 Syl-
wester w Nowym Jorku (fi lm) 11.40 
Zajazd pod Kamiennym Stołem (fi lm) 
13.25 Babciu, czaruj! (bajka) 14.45 
Igraszki z diabłem (bajka) 16.20 
Słońce, siano, erotyka (fi lm) 18.05 
Liczyrzepa i narciarze (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Řachanda (bajka) 22.20 Dziewiąty le-
gion (fi lm) 0.20 Porwana (fi lm). 
PRIMA 
6.05 Trzej mężczyźni w podróży 
(fi lm) 7.55 Dzieci na zamówienie 
(fi lm) 9.25 Podróże Guliwera (fi lm) 
11.05 Katakumby (fi lm) 12.50 Noc na 
Karlsztejnie (musical) 14.35 Pierścio-
nek (fi lm) 16.30 Strachy (fi lm) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Siostra siedmiu kruków (bajka) 
22.25 Mechanik: Konfrontacja (fi lm) 
0.25 Wracaj do grobu! (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 2 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 W zamku i pod 
zamkiem (fi lm) 10.45 Kocham Cię 
(fi lm) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.10 Jak się żyje ze psem 14.25 Ze 
starej drogerii (fi lm) 15.40 O krok od 
nieba (s.) 16.40 Podróż po Aragonii 
17.05 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Miejsce zbrodni Czeskie Budziejowice 
(s.) 21.15 Wysoka gra (s.) 22.45 Gniaz-
do (s.) 23.40 AZ kwiz 0.05 Bolkoviny. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.35 Najlepsze psy 
bieżącego roku 9.20 Piękna surowa 
Irlandia 10.10 Z kucharzem dookoła 
świata 11.10 Ślady, fakty, tajemnice 
11.40 Trzy chrząszcze (bajka) 12.35 
Słodka Irma (fi lm) 14.55 Naukowcy 
na usługach nazistów 15.50 Sto cu-
dów świata 16.45 Tootsie (fi lm) 18.40 
Atlantyckie wybrzeże Francji 19.30 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Błazen (fi lm) 21.50 Hi-
malaista Marek Holeček 23.20 Miej-
ski obłęd (fi lm) 1.10 Świat zwierząt. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.45 
Czarownica (fi lm) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 15.30 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.20 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 10.30 Poradnik 
domowy 11.15 Strażnik Teksasu (s.) 
12.05 Rizzoli & Isles (s.) 13.00 Komi-
sarz Rex (s.) 13.55 Agenci NCIS (s.) 
14.55 Tak jest, szefi e 16.00 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Dobre wiadomości (s.) 21.35 
Kochamy Czechy 23.20 Tak jest, sze-
fi e! 0.25 Policja w akcji. 

NEKROLOGI

Gdy odchodzi ktoś bliski, serce z żalu truchleje.
Gdy matka odchodzi, serce z żalu pęka.

W najgłębszym żalu i smutku pogrążeni zawiadamia-
my krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 26 grud-
nia 2022 opuściła nas na zawsze w wieku 80 lat nasza 
Najukochańsza Matka, Babcia, Szwagierka i Ciocia

śp. inż. OLGA BAJGEROWA
zamieszkała w Hawierzowie-Mieście

Pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się w kręgu ro-
dzinnym. W smutku pogrążona rodzina.
 Gł-775

Największa miłość na świecie gaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 27 grud-
nia 2022 zmarła po długiej chorobie w wieku 85 lat na-
sza Kochana Żona, Mamusia, Babcia i Ciocia

śp. ANNA SIEKIERKOWA
zamieszkała w Stonawie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 2 
stycznia 2023 o godzinie 11.00 w kościele rzymskokato-
lickim w Stonawie. W smutku pogrążona rodzina.
 RK-099

GŁ-760

TRZYNIEC – MK PZKO w Trzyńcu-
-Osiedlu, MK PZKO w Trzyńcu-Wsi 
i MK PZKO w Trzyńcu-Starym Mie-
ście zapraszają do Domu PZKO im. 
Adama Wawrosza w Trzyńcu na 
Tarasie na spotkanie noworoczne 
przy kawie i ciastku z prezentacją 
sylwetek wybitnych trzynieckich 
artystów – literatów, kompozyto-
rów i malarzy oraz z wystawą kro-
nik w czwartek 5. 1. o godz. 16.30. 
W programie wystąpią: państwo 
Jurzycowie, pan Tomoszek, mło-
dzież.

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.ka-
towice.pl/Zaolzie.

OFERTY

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, TEATR CIESZYŃ-
SKI, ul. Ostrawska 67: do 22. 1. 
wystawa pt. „Czas tworzenia mam”. 
Wystawa czynna: po-pt w godz. 
9.00-15.00 po uprzednim zgłosze-
niu się na portierni oraz w trakcie 
przedstawień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawa pt. „Towarzystwo Nauczycieli 
Polskich w Republice Czeskiej. Hi-
storia i współczesność”. Czynna od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: wystawa pt. 
„Adam Sikora”.  Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku. 

Kolędowanie z Golcami 
Kościół rzymskokatolicki w Orłowej wypełnił się w czwartek przed świętami Bożego Narodzenia po brzegi. Odbył 
się tam wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek z Golec uOrkiestrą w roli głównej.

Nina Suchanek/„Zwrot”

Z
  okazji Bożego Naro-
dzenia, kapela przy-
gotowała dla widzów 
niezwykły prezent – 
wzruszający koncert, 
w  którym rodzina Gol-
ców zaśpiewała najpięk-

niejsze polskie kolędy. Program za-
tytułowano  „Kolędowanie z Janem 
Pawłem II”.  Ciekawym elementem 
przedsięwzięcia były unikatowe 
nagrania, które Łukasz i  Paweł Gol-
cowie otrzymali od  zaprzyjaźnionej 
siostry Teodory, sercanki, która pra-
cowała podczas pontyfi katu Jana 
Pawła II w Watykanie.

To dźwiękowy zapis kolęd, które 
Ojciec Święty śpiewał w Watykanie 
podczas papieskich Wigilii. Mate-
riały zostały odrestaurowane i sta-

ły się częścią specjalnie przygoto-
wanych nowych aranżacji.

W  czasie koncertu Golec uOr-
kiestra zaprezentowała 15 kolęd, 
ale  także podzieliła się swoimi 
świątecznymi wspomnieniami 
i  opowiedziała, dlaczego marze-
niem muzyków było wspólne kolę-
dowanie z Janem Pawłem II.

Orłowa była drugim miejscem, w 
którym Golec uOrkiestra wystąpiła 
ze swoim kolędowym koncertem. 
Kapela rozpoczęła kolędowanie 17 
grudnia w Starogardzie Gdańskim, 
a następnie zaplanowała swoją wizy-
tę na Zaolziu. Ostatni koncert kolęd 
odbył się w środę w Bielsku-Białej, 
z którym to miastem muzycy też są 
związani. Bracia bliźniacy skończyli 
bowiem Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Stanisława Mo-
niuszki. 

• Bracia Golcowie jak zawsze porwali 
publiczność. Fot. NINA SUCHANEK/„Zwrot”

POLECAMY

• Jerozolima
Piątek 30 grudnia, 
godz. 18.50 
TVC 2

• RumplCimprCampr
Sobota 31 grudnia, 
godz. 10.05 
TVC 1
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

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

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 16 
grudnia: 
CZŁOWIEK TO KWIAT ZIEMI

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana nagroda. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 11 stycznia 2023. Nagrodę za 
poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 16 grudnia otrzymuje Barbara Welszar 
z Czeskiego Cieszyna. Autorem dzisiejszego 
zadania jest Jan Kubiczek.
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Rozwiązaniem jest cytat, którego autorem jest Platon ( ur. 424/423 p.n.e., zm. 348/347 p.n.e.) – filozof grecki, Ateńczyk, twórca 
tradycji intelektualnej znanej jako platonizm. Sformułował podstawy idealizmu i racjonalizmu, a poprzez swą działalność lite-
racką i pedagogiczną wprowadził takie zagadnienia, jak teoria dobra,  teoria idei czy teoria sprawiedliwości.

POZIOMO:
1. królowa Polski, żona Władysława 

Jagiełły
2. dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie 

się władzy przez osobę panującą
3.  „...oczu” – oznacza wprowadzanie 

kogoś w błąd, stwarzanie pozorów
4. rzymski mówca, polityk, dowódca 

wojskowy, pisarz i filozof (106-43 p.n.e.)
5. twórca w kulturze europejskiej XIX i 

XX w. nawiązujący do tradycji antyku, 
klasycyzmu i baroku

6. niemiłe zajście, nagłe, krótkotrwałe, 
nieprzyjemne w skutkach 
wydarzenie

7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. kanadyjska rasa psów myśliwskich
9. miejsce zwycięskiej bitwy kosynierów 

w 1794 r.
10. popularna doniczkowa roślina zwana 

smoczym drzewem
11.  sytuacja, wydarzenie absurdalne lub 

nazwa teatru w Krakowie
12. miasto w Uzbekistanie

13. brak wolności, niepodległości, 
suwerenności.

PIONOWO: AKOLUT, AMNION, ATRATO, 
AWESTA, BINNIG, CENERO, DOCENT, 
EDYCJE, ERRATA, HARNAŚ, IMRALI, IN-
CASO, JACKIE, JORDAN, ŁADYSZ, MIAR-
KA, ODŁOGI, OSIŁEK, SERDAB, SIPAJE, 
ŚCISŁO, WIADRO.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
NEOKLASYK, TASZKIENT


