
Szczęśliwego i wesołego nowego roku, 
którego treścią będzie praca przyno-
sząca nie tylko własne korzyści, ale 
również pożytek dla innych życzył z 
kolei narodowi czeskiemu prezydent 
RC, Miloš Zeman. W swoim orędziu 
świąteczno-noworocznym zapewnił 
obywateli o podejmowanych przez 
siebie działaniach na rzecz obniżenia 
bezrobocia w kraju poprzez poszu-
kiwanie nowych rynków zbytu oraz 
pozyskiwanie zagranicznych inwe-
storów. Przy tej okazji przypomniał 
swoją wizytę w Chinach.

Zeman określił miniony rok jako 
rok nadziei, który dał mieszkańcom 
tego kraju nowy rząd koalicyjny. 
– Nadzieja jest znaczącym psycholo-
gicznym czynnikiem wzrostu gospo-
darczego.(...) Pozytywnie oceniam, 
że rząd pomógł rodzinom z dziećmi 
oraz dzięki waloryzacji emerytur po-
mógł również emerytom – podsumo-
wał pierwszy rok rządów gabinetu 
premiera Bohuslava Sobotki prezy-
dent RC. – W 2014 roku nowej ko-
alicji rządowej udało się zaprowadzić 
na naszej ziemi polityczny i socjalny 
spokój, spełnić szereg zobowiązań 
wyborczych oraz przeforsować pozy-
tywne zmiany, które poprawiły wido-
ki na przyszłość – podkreślił w swoim 
orędziu noworocznym czeski premier. 
– Rząd będzie starał się o to, żeby w 
2015 roku nasz kraj stał się miejscem 
stabilności politycznej oraz wzrostu 
gospodarczego – obiecał Sobotka.  

Dla Bronisława Komorowskiego 
miniony rok był rokiem szczegól-
nym z uwagi na obchody 25-lecia 
odzyskania niepodległości. – Jestem 
pewien, że źródłem narodowej sa-
tysfakcji był przyjazd dwudziestu 
przywódców państw Zachodu na 
uroczystości 4 czerwca i piękne sło-
wa uznania dla Polski wygłoszone w 
Warszawie przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Dwa dni temu za-

kończyliśmy obchody Roku Wol-
ności, przypominając przywrócenie 
symboli naszej niepodległości – na-
zwy państwa Rzeczpospolita Polska 
i naszego godła – orła w koronie – 
podkreślił polski prezydent, dodając, 
że w kraju żyją również ludzie, któ-
rzy w mniejszym stopniu skorzystali 
z sukcesu polskiej wolności i pozo-
stają w trudnej sytuacji. – Nadal po-
trzebna jest ciężka, solidarna, polska 
praca – apelował do narodu. Według 
Komorowskiego, solidarność po-
trzebna jest także innym walczącym 
o wolność i lepsze jutro. – W sposób 
szczególny nasze myśli i działania 
kierujemy ku Ukrainie. Pamiętajmy, 
że niepodległa, bezpieczna Ukrai-
na to także bezpieczniejsza Polska. 
A bezpieczeństwo Polski od począt-
ku jest jednym z najważniejszych ce-
lów mojej prezydentury – zaznaczył.

BEATA SCHÖNWALD
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Gdzie potańczyć 
w karnawale
| s. 4

Pieniądze ze 
skarbonek wykorzystane
| s. 6

dzień: -2 do -1 0C
noc: -2 do -5 0C
wiatr: 4-6 m/s
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PRACOWITA DOBA
Na przełomie roku Wojewódzkie Po-
gotowie Ratunkowe miało jak zwykle 
mnóstwo pracy. Od poranku 31 grud-
nia do godz. 7.00 1 stycznia karetki 
wyjeżdżały łacznie 352 razy. Ogólnie 
jednak sylwestrowa noc minęła spo-
kojniej niż w latach poprzednich.

W ostatni dzień roku ratownicy 
medyczni udzielali pomocy niefor-
tunnym balowiczom, ale także narcia-
rzom i snowboardzistom Po południu 
karetka pogotowia została wezwana 
do pożaru w Hawierzowie. Dym w 
mieszkaniu na ósmym piętrze przy 
ul. K. Světlé zauważyli sąsiedzi. Stra-
żacy wyważyli drzwi do mieszkania i 
wewnątrz znaleźli 83-letnią kobietę. 
Sanitariusze rozpoczęli reanimację, 
jednak kobieta zmarła podczas trans-
portu do szpitala.

Dla odmiany w sylwestrową noc 
zespoły ratowników wojewódzkie-
go pogotowia udzielały pomocy 
osobom poszkodowanym podczas 
odpalania fajerwerków. Były to prze-
ważnie zranienia głowy i rąk. W noc 
sylwestrową zdarzały się niefortun-
ne upadki. Byli też balowicze, któ-
rzy pocięli się szkłem. Sanitariusze 
udzielili pomocy 15 ofi arom bójek. 
Najczęściej wybuchały one w restau-
racjach i barach, ale także w domach. 
W noc sylwestrową osiem osób wy-
lądowało ponadto w izbach wytrzeź-
wień.  (wik)

ZDARZYŁO SIĘ

Bronisław Komorowski Miloš Zeman

POGODA
poniedziałek

Niech się spełnią ich życzenia
WYDARZENIE: By w całej Polsce i w każdym polskim domu nadchodzący nowy rok był wolny od jałowych sporów, kłótni 
i podziałów. By wzrastał wzajemny szacunek, zrozumienie pomimo różnic i wola współdziałania – tak brzmiały życzenia 
noworoczne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego do wszystkich Polaków. 
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Co przyniesie 
2015 rok?
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Szanowni klienci, 
dziękujemy Wam za życzliwość, 
wsparcie i całoroczną współpracę. 

W nowym ro-
ku 2015 ży-
czymy dużo 
zdrowia, po-
wodzenia oraz 
mnóstwo oso-
bistych i zawo-
dowych sukce-
sów.

REKLAMA
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KRÓTKO

MAPA 
DLA KAŻDEGO
BYSTRZYCA (kor) – Na stronie 
internetowej wioski (www.bystrice.
cz) można znaleźć interaktywną 
mapę gminy z wszystkimi atrakcja-
mi turystycznymi, sklepami, gabi-
netami lekarskimi, restauracjami itp. 
Na mapie znajdziemy także szybko 
wszystkie ścieżki turystyczne, rowe-
rowe i edukacyjne. Dzięki aplikacji 
zainteresowani w prosty sposób 
dotrą do mapy historycznej, map 
katastralnych lub katalogu miejsco-
wych fi rm.

*   *   *

SZYKUJĄ WYSTAWĘ 
CZESKI CIESZYN (kor) – Od-
dział Biblioteki Miejskiej w Sibicy 
przygotowuje wspólnie z Diakonią 
Śląską nową wystawę. W najbliższą 
środę w bibliotecznej mini-galerii 
„Na płocie” odbędzie się wernisaż 
wystawy prac plastycznych przed-
szkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowej i średniej, którymi za-
rządza Diakonia. Tematem prac był 
Rok Muzyki i Modlitwy, ogłoszony 
w 2014 roku przez Śląski Kościół 
Ewangelicki A.W.

*   *   *

GOLF NA POZIOMIE
KARWINA (ep) – Golf Resort 
Lipiny znalazł się wśród najlep-
szych ośrodków golfowych w kraju. 
Specjalna komisja umieściła go pod 
koniec grudnia na czwartym miejscu 
prestiżowej ankiety Ośrodek Gol-
fowy roku 2014. Komisja wybierała 
spośród 13 wyselekcjonowanych w 
pierwszym etapie konkursu ośrod-
ków, z których tylko Lipiny repre-
zentowały województwo morawsko-
-śląskie. 

*   *   *

CZAS NA UWAGI
ŁOMNA GÓRNA (kor) – Do 
poniedziałku 5 stycznia mieszkańcy 
wioski mogą składać swoje uwagi i 
wnioski do projektu nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Projekt można obejrzeć w 
Urzędzie Gminy lub w biurze wy-
działu budownictwa oraz planowa-
nia przestrzennego Urzędu Miasta 
w Jabłonkowie. Jest też dostępny na 
stronie internetowej Jabłonkowa: 
www.jablunkov.cz.

*   *   *

WIELE FUNKCJI
BYSTRZYCA (kor) – W centrum 
miejscowości powstaje nowy budynek 
wielofunkcyjny. Prace ruszyły w paź-
dzierniku, w tych dniach powinien 
zostać dokończony parter. Większość 
obiektu zajmą w przyszłości nowe 
mieszkania. W pomieszczeniach na 
parterze znajdą siedzibę m.in. salon 
fryzjerski i kosmetyczny, apteka oraz 
restauracja, na pierwszym piętrze 
zaś przewidziane są biura oraz ga-
binety lekarskie. Wokół budynku 
ma powstać nowy mały ryneczek z 
miejscem do wypoczynku, oczkiem 
wodnym oraz parkingiem.

*   *   *

DACHOWANIE
MIĘDZYŚWIEĆ (wik) – Sporo 
szczęścia miał kierowca renault 
megane na czeskich tablicach re-
jestracyjnych. 1 stycznia ok. godz. 
7.30 jego auto dachowało na drodze 
ekspresowej S1 w Międzyświeciu. 
Jak poinformowała polska policja 
mężczyzna zasnął za kierownicą, 
zjechał z drogi i „przewrócił” samo-
chód na dach. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało.

W Sali Kolumnowej Sejmu RP 
dyskutowano o polsko-czeskiej 
współpracy transgranicznej na 
przykładzie współdziałania eu-
roregionów i projektu Euroregio 
PL-CZ. Organizatorem konfe-
rencji było Stowarzyszenie Roz-
woju i Współpracy Regionalnej 

„Olza”, czyli polska strona Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński. W 
spotkaniu wzięła udział m.in. po-
słanka Aleksandra Trybuś-Cieślar.
W trakcie konferencji wójt Jasie-
nicy, a zarazem przewodniczący 
Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński 
Janusz Pierzyna przedstawił rolę i 

znaczenie euroregionów w polsko-
-czeskiej współpracy transgranicz-
nej. O projekcie Euroregio PL-CZ 
jako szczególnej formie współdzia-
łania euroregionów na pograniczu 
polsko-czeskim mówiła Daria Kar-
daczyńska, dyrektor sekretariatu 
strony polskiej Euroregionu Silesia. 

Z kolei Bogdan Kasperek, sekretarz 
strony polskiej Euroregionu Śląsk 
Cieszyński, przybliżył zebranym, na 
czym polega transfer dobrych prak-
tyk z zakresu działalności instytucji 
wspierających współpracę transgra-
niczną w Europie Zachodniej.

 (wik)

Euroregiony w Sejmie

Spółka węglowa OKD kontynuuje 
restrukturyzację fi rmy, rozpoczętą w 
połowie roku 2013. 1 stycznia doszło 
do połączenia Kopalni Darków oraz 
Karwina, które stworzyły Zakład 
Górniczy 1. Dwie pozostałe kopal-
nie – ČSM oraz Pasków, pozostały 
samodzielne, ale zmieniły nazwy. 
– Celem zmian jest zwiększenie 
efektywności w czasach, kiedy spółki 

węglowe na całym świecie walczą o 
przetrwanie. OKD już od roku 2013 
wprowadzała oszczędności w każdej 
sferze, z wyjątkiem działań zmie-
rzających do zwiększania bezpie-
czeństwa – wyjaśnił rzecznik spółki, 
Marek Síbrt. 

– Strategiczna decyzja o połącze-
niu dwóch zakładów pomoże nam 
na przykład w sytuacji, kiedy w jed-

nym miejscu jest za mało pracowni-
ków, a w innym z kolei nie wszyscy 
są aktualnie potrzebni. Będziemy 
mogli sprawniej przenosić pracow-
ników pomiędzy zakładami i dzia-
łami. Pozytywne efekty połączenia 
widoczne będą też w administracji 
– powiedział nowy dyrektor Zakła-
du Górniczego 1, Bolesław Kowal-
czyk. 

Grupa robocza, która zajmuje się 
przeprowadzaniem restrukturyzacji, 
brała pod uwagę również połączenie 
z nowym zakładem Kopalni ČSM, 
ostatecznie postanowiono jednak, że 
pozostanie ona nadal samodzielna, 
ale zmieni nazwę na Zakład Górni-
czy 2. Natomiast kopalnia w Pasko-
wie od 1 stycznia nosi nazwę Zakład 
Górniczy 3.  (ep)

Kolejne zmiany pod ziemią

W ostatnich dniach roku 2014 cze-
skocieszyńskim radnym udało się 
uchwalić budżet miasta na kolejny 
rok. Będzie on tradycyjnie zrówno-
ważony, miasto będzie gospodarować 
kwotą 347,5 mln koron. Na inwe-
stycje włodarze Czeskiego Cieszyna 
przeznaczyli w tym roku 47,3 mln 
koron.

– Po stronie wydatków najwięcej 

pieniędzy wyłożymy właśnie na in-
westycje, a także na szkolnictwo, bez-
pieczeństwo oraz na wspieranie opie-
ki społecznej, inicjatyw kulturalnych 
i sportowych – powiedział burmistrz 
Vít Slováček. – W tym roku czekają 
nas ważne przedsięwzięcia. Należą 
do nich chyba największy projekt w 
najnowszej historii miasta: rewitali-
zacja sibickiego osiedla, a także ko-

lejne etapy projektu „Ogród dwóch 
brzegów”. Liczymy na to, że przy ich 
realizacji wspomoże nas dotacją m.in. 
Unia Europejska – uściślił burmistrz.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, radni wydzielili w budżecie 3,1 
mln na dofi nansowanie zdrowotnych 
wyjazdów czeskocieszyńskich dzieci. 
Wiceburmistrz Stanisław Folwar-
czny poinformował jednak, że mia-

sto skupi w tym roku bardziej uwagę 
na pobytach zdrowotnych na terenie 
Republiki Czeskiej. Na wsparcie z 
budżetu miasta mogą liczyć po raz 
pierwszy organizatorzy letnich obo-
zów (150 koron na dzień i obozowi-
cza, czyli tyle samo, co w przypadku 
pobytów w zielonej szkole), dzięki 
czemu będzie mogło na nie wyjechać 
więcej dzieci. (kor)

Inwestycje, szkolnictwo, bezpieczeństwo...

Zdeněk Bakala sprzedaje 80 proc. 
udziałów w spółce transportowej 
Adwanced World Transport (AWT). 
Nabywcą jest polskie PKP Cargo, 
które zapłaci czeskiemu biznesme-
nowi 103,2 mln euro.  Umowa kupna 
została podpisana 30 grudnia. – To 
historyczny moment dla PKP Car-

go i całej Grupy PKP, a jednocześnie 
jedna z największych transakcji zaku-
pu fi rmy zagranicznej przez spółkę 
z Polski w ostatnich latach. Rynek 
czeski jest dla nas kluczowy ze wzglę-
du na liczne połączenia ze Śląskiem. 
Czechy są też bramą na południe Eu-
ropy, w kierunku Adriatyku, a obec-

ność w tym kraju to doskonała szansa 
na wydłużenie tras naszych pociągów 
– powiedział Adam Purwin, prezes 
zarządu PKP Cargo. 

Polski nabywca jest drugim co do 
wielkości podmiotem realizującym 
kolejowe przewozy towarowe w Eu-
ropie. W 2013 roku fi rma przewiozła 

114 mln ton towaru i osiągnęła zysk 
65,4 mln złotych. Również AWT 
jest znaczącym graczem na rynku. 
Zarządza rozległym taborem kole-
jowym, obejmującym ok. 160 loko-
motyw i ponad 5 tys. wagonów, jej 
własnością jest duży terminal prze-
ładunkowy w Paskowie.  (dc)

Ubili interes z Bakalą 

– Sto koron za taką cienką książecz-
kę – kręciła głową Irena Mandrysz, 
która zaraz po Nowym Roku od-
wiedziła wraz z wnukiem Filipem 
księgarnię w Czeskim Cieszynie. 
Chłopiec wybierał pomiędzy popu-
larnymi wśród dzieci publikacjami 
z naklejkami. Kobieta przyznała, 
że słyszała o obniżeniu podatku 
VAT. – Książki mają potanieć. Ale 
czy faktycznie tak będzie? Na razie 
są naprawdę drogie. Kupuję książki 
głównie dla wnuka, dla nas nie, cho-
dzimy do biblioteki – dodała. 

Teoretycznie wszystkie książki 
powinny być od 1 stycznia tańsze o 
różnicę w podatku VAT. Już teraz 
wiadomo, że tak nie będzie. Ekspe-
dientki w dwóch różnych księgar-
niach w regionie, które prosiły o za-
chowanie anonimowości, przyznały 
w rozmowie z „Głosem Ludu”, że z 
pewnością nie wszystkie książki zo-
staną przecenione. – Na razie staram 
się w tym wszystkim zorientować, 
mam w komputerze szereg e-maili 
na temat przeceny. Ale na pewno nie 
będzie ona obejmowała wszystkich 
tytułów – powiedziała jedna z nich. 

Wystarczy zresztą trochę matema-

tyki, by policzyć, że nawet w przy-
padku konsekwentnego obniżenia 
cen o różnicę w podatku efekt dla 
kupujących będzie nieznaczny. Na 
przykład książka, której cena bez 

podatku wynosi 300 koron, po do-
liczeniu 15-procentowego VAT-u 
kosztowała dotąd 345 koron, obec-
nie, z 10-procentowym VAT-em, 
330 koron. 

Czescy księgarze i wydawcy od 
dłuższego czasu walczą o obniże-
nie, a najlepiej całkowite zniesienie 
VAT-u na książki. W kwietniu ub. 
roku zorganizowali w całym kra-
ju kampanię „Książki bez VAT”. 
Wtedy było już wiadomo, że rząd 
przygotowuje zmianę ustawy i obni-
żenie podatku do poziomu 10 proc. 
– Uważamy, że to krok w dobrym 
kierunku – powiedział wówczas pre-
zes Związku Księgarzy i Wydawców, 
Martin Vopěnka, dodając jednocześ-
nie: – Stawka w wysokości 10 proc. 
ciągle jeszcze będzie dużo wyższa 
od średniej w rozwiniętych krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. 

Z informacji zamieszczonej na 
stronie Związku wynika, że z kra-
jów członkowskich UE wyższym 
od Czechów podatkiem książki ob-
ciąża jedynie Dania (25 proc., lecz 
państwo wspiera rynek wydawniczy 
szczodrymi dotacjami) oraz Bułgaria 
(20 proc.). W Polsce VAT na książ-
ki wynosi 5 proc., Wielka Brytania, 
Irlandia i Chorwacja stosują zerową 
stawkę. Czesi zrównali się obecnie 
ze Słowakami, doliczającymi 10 pro-
cent.  DANUTA CHLUP

Tańsze książki? Niekoniecznie
Od 1 stycznia w Republice Czeskiej został obniżony podatek VAT na książki. Wynosi obecnie 10 procent, o 5 mniej niż dotychczas. 
Dla czytelnika będzie to kosmetyczna zmiana – książki w księgarniach nadal będą drogie. 

Irena Mandrysz kupuje książki wnukowi. 
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Tradycyjny Koncert Noworoczny 
przygotowała w czwartek dla swojej 
wiernej publiczności Symfoniczna 
Orkiestra Dęta z Karwiny „Majo-
vák”. Koncert odbył się w Miejskim 
Domu Kultury w Karwinie-Nowym 
Mieście. – Jesteśmy jedną z niewielu 
orkiestr, która daje Koncert Nowo-
roczny dokładnie na Nowy Rok – 
podkreślił kierownik organizacyjny 
liczącego ok. 60 członków „Majo-
váka”, Milan Kupka.

Koncerty noworoczne karwiń-
skiej orkiestry dętej organizowane 
są od kilkunastu lat i za każdym 
razem przyciągają do sali teatralnej 
Domu Kultury komplet publicz-
ności. Nie inaczej było w tym roku. 
Wszystkie miejsca były pozajmowa-
ne. – W pierwszej części zabrzmiały 
utwory, które nasza orkiestra wraz 
z dyrygentem Ondřejem Packanem 
przygotowała na Międzynarodowy 
Konkurs Dużych Orkiestr Dętych 
w Ostrawie. Przed publicznością 
wystąpiliśmy z nimi pierwszy raz – 
powiedział Kupka, zaznaczając, że 
czerwcowy konkurs w Ostrawie bę-
dzie jednym z najważniejszych wy-
darzeń „Majováka” w 2015 roku. 

Na drugą część Koncertu Nowo-
rocznego złożyły się śpiewane utwo-

ry musicalowe, fi lmowe i operowe 
w wykonaniu solistów Magdy Bar-
tákovej i Petera Svetlíka oraz „Majo-
váka” pod batutą Adama Sedlickie-

go. Na zakończenie zabrzmiały zaś 
pieśni górnicze Rudolfa Kubiny w 
wykonaniu hawierzowskiego chóru 
górniczego pod dyrekcją Milana By-

stroňa. – Górniczych akcentów nie 
mogło zabraknąć. Jesteśmy bowiem 
z założenia orkiestrą górniczą – wy-
jaśnił Kupka. (sch)

W niedzielę Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie zaprasza na premierę spek-
taklu pt. „Tajemniczy ogród” w reżyserii Bogdana 
Kokotka. Powieść Frances Hodgson Burnett zali-
czana jest do klasyki literatury dziecięcej.

– Wszystko zostało już zapięte na ostatni guzik 
– zapewnia Joanna Wania, dramaturg Sceny Pol-
skiej i dodaje, że przedpremierowy spektakl „Ta-
jemniczego ogrodu” odbył się na deskach Teatru 
w Czeskim Cieszynie w grudniu. – Teraz jednak 
zaplanowaliśmy jego ofi cjalną premierę – stwier-
dza Wania.

„Tajemniczy ogród” uważany jest za najlepszą 
powieść Frances Hodgson Burnett. Oprócz war-
stwy obyczajowej książka mówi też o ogromnej, 
uzdrowicielskiej sile natury. Tytułowy tajemniczy 
ogród jest magicznym miejscem spotkań trojga 
dzieci: osieroconej Mary, despotycznego z powodu 
kalectwa Colina i pochodzącego z pobliskiej wsi 
Dicka. To opowieść o przyjaźni, która pomimo 
różnic i początkowych uprzedzeń pomaga poko-
nać życiowe tragedie. – Nasz spektakl z pewnością 
zadowoli widzów w każdym wieku. Dla młodej 
publiczności spotkanie z owym tajemniczym ogro-
dem będzie wielkim przeżyciem, natomiast dla 
dorosłych widzów wizyta w cieszyńskim teatrze 
będzie okazją do wzruszeń. „Tajemniczy ogród” to 
przecież lektura ich młodości – mówi Wania.

W „Tajemniczym ogrodzie” wystąpią znani i lu-
biani aktorzy Sceny Polskiej: Joanna Litwin-Wi-
dera, Anna Paprzyca, Małgorzata Pikus, Tomasz 
Kłaptocz, Ryszard Malinowski, Mariusz Osmelak, 
Piotr Rodak, a także aktorzy gościnne grający na 

Scenie Polskiej, Patrycja Sikora i Marcin Kaleta. 
Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 4 stycz-
nia o godz. 17.30. Bilety jak zwykle można będzie  
zakupić przed spektaklem w Teatrze Cieszyńskim. 
 (wik)

Zobaczcie »Tajemniczy ogród«

Niedzielny spektakl zadowoli widzów w każdym wieku.

„Majovák“ koncertował na Nowy Rok w Domu Kultury w Karwinie.

Dęte powitanie roku
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2014 był rokiem dynamicznym, 
ponieważ przeprowadzono wiele 
inicjatyw i działań, ale był równo-
cześnie rokiem bardzo udanym. 
Wszystko, co mieliśmy zrobić 
– zrobiliśmy, nic nie zaniedbali-
śmy. Odnotowaliśmy w tym roku 
kilka wielkich osiągnięć o znacze-
niu wręcz historycznym. Była to 
na przykład budowa przedszkola 
w Gnojniku – to symbol pewnej 
nadziei i optymizmu. 
Rok 2014 był również rokiem wy-
borów, a lata wyborcze są zawsze 
zwariowane, bo każdy kandydat 
stara się przekonać do swoich ra-

cji. Moim zdaniem wybory zakoń-
czyły się pomyślnie. Powyborcza 
zmiana polega na tym, że nasi kan-
dydaci – Polacy w wielu gminach 
– przejęli odpowiedzialność i za-
częli rządzić. Do tej pory mieli 
udział w kierowaniu gminami, ale 
nie z pozycji wójtów. Teraz prze-
konamy się, co jest lepsze: kiedy 
rządzi Polak, czy życzliwie nasta-
wiony do Polaków Czech. W no-
wym roku życzymy więc wszyst-
kim włodarzom, by ich działalność 
była jak najkorzystniejsza dla 
wszystkich mieszkańców. 
Bogate życie Zaolzia zawsze od-

zwierciedla się w kalendarzu, w 
każdym roku obchodzimy prze-
różne rocznice. Tak było w roku 
2014 i tak samo będzie w roku 
2015. Przed nami m.in. jubileusz 
„Głosu Ludu”, który zamierzamy 
dostojnie obchodzić, by całe Zaol-
zie przypomniało sobie to dzieło 
naszych przodków, które teraz my 
kontynuujemy.
Na początku kolejnego roku ży-
czymy wszystkim tego, co najlep-
sze, oraz spełnienia wszystkich 
planów, a także tego, by w roku 
2015 każdy szlachetny zamiar 
doczekał się realizacji. Oferujemy 

również pomoc przy wcielaniu w 
życie przedsięwzięć i ciekawych 
pomysłów – zarówno organiza-
cjom, grupom zorganizowanym, 
jak i osobom prywatnym.  (ep)

PYTANIE DO

Józefa Szymeczka, prezesa Kongresu Polaków w RC

Jaki był dla Kongresu Polaków oraz dla mieszkańców Zaolzia rok 2014? Co według pana czeka nas w roku 
2015 i jakie plany ma Kongres?

Fo
t.

 M
A

R
EK

 S
A

N
TA

R
IU

S

Nietypowy 
podręcznik 
Polskie dzieci na całym świecie mają 
do dyspozycji nietypowy podręcznik. 
Wszystko dzięki projektowi „Włącz 
Polskę!”, którego efektem jest pod-
ręcznik internetowy dostępny dla 
każdego nieodpłatnie na interak-
tywnej platformie www.wlaczpolske.
pl. Uczniowie, rodzice i nauczyciele 
mogą teraz dowolnie łączyć różno-
rodne materiały edukacyjne, dosto-
sowując je do wieku, poziomu znajo-
mości języka polskiego, potrzeb czy 
zainteresowań. W ten sposób powsta-
je indywidualny podręcznik, dostępny 
w wersji elektronicznej, który można 
z łatwością pobrać i wydrukować.

Strona internetowa www.wla-
czpolske.pl, na której znajduje się 
podręcznik, jest narzędziem po-
zwalającym tworzyć indywidualne 
zestawy treści. Dostęp do zasobów 
jest otwarty (nie wymaga logowania) 
i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma 
prawo je powielać, kopiować, dystry-
buować i zapisywać w formie pliku 
PDF na własnym komputerze.  (ep)

Wieczorynkowe 
urodziny
Czeska „Wieczorynka” ma już 50 
lat. Program, który oglądało już kil-
ka pokoleń, wczoraj obchodził swój 
jubileusz. Po raz pierwszy „Wieczo-
rynkę” wyemitowano 2 stycznia 1965 
roku. Tego dnia dzieci mogły obej-
rzeć „Bajkę o chłopcu i komecie”. 
Ten dziesięciominutowy program 
dla najmłodszych (który z zapartym 
tchem oglądali również dorośli) wy-
myślił plastyk i pisarz Milan Nápra-
vník. Rozpoznawalny i nadawany do 
dziś sygnał dźwiękowy, towarzyszą-
cy wieczorynkowej animacji, wpro-
wadzono dopiero później. Początko-
wo program emitowano tylko raz w 
tygodniu, w niedzielę. Od 1967 roku 
pojawiał się na ekranie telewizorów 
trzy razy w tygodniu, później coraz 
częściej, a codziennie dzieci mogą 
oglądać wieczorynkę od 1973 roku. 

Z okazji bajkowego jubileuszu 
Telewizja Czeska postanowiła przy-
pomnieć najstarsze wieczorynkowe 
bajki. Wczoraj dzieci mogły obejrzeć 
właśnie pierwszą wieczorynkę – baj-
kę o Petrze i kapryśnej komecie. Dziś 
widzowie obejrzą „O telewizyjnym 
straszydełku”, a w kolejnych dniach 
stycznia: „O mieście Kocurkowie”, 
„Jak słoneczko rozdawało cienie”, 
„Jak pradziadek nie został Edisonem” 
oraz inne już niemal zapomniane 
bajki.   (ep)
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Zbiory Książnicy przejrzymy, 
nie wychodząc z domu

Spore udogodnienia czekają czytelni-
ków, którzy chcą korzystać ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej. Już niebawem 
jeszcze więcej wydawnictw – zarówno 
archiwalnych czasopism, jak i zabyt-
kowych książek – dostępne będzie w 
formie cyfrowej, a więc zamiast sie-
dzieć w czytelni, będzie można czy-
tać je nie wychodząc z domu. – W 
tej chwili w Książnicy trwa realizacja 
trzech projektów, w tym dwóch digi-
talizacyjnych. Jeden dobiegł końca w 
2014 roku i w jego efekcie w naszym 
profi lu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 
będzie dostępna całość zachowanych 
w Książnicy Cieszyńskiej dawnych 
czasopism i prasy cieszyńskiej wyda-
wanej do 1939 roku – mówi dyrek-
tor Książnicy Cieszyńskiej Krzysztof 
Szelong. (ox.pl)
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BAL GOROLSKI
10 stycznia, Dom PZKO w Mostach 
koło Jabłonkowa 
Organizator: MK PZKO Mosty 
koło Jabłonkowa oraz zespół „Góro-
le”
Bilety: 350 koron z zarezerwowanym 
miejscem, 250 koron bez miejsca, do 
nabycia w przedsprzedaży w Gorol-
skim Centrum Informacji Turystycz-
nej GOTIC oraz u członków zespołu 
„Górole”.
Program: W tym roku na poprze-
dzającym bal Międzynarodowym 
Przeglądzie Kapel Ludowych oraz 
Zespołów Folklorystycznych wy-
stąpią wykonawcy z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier, którzy potem będą 
przygrywać do tańca balowiczom. 
Wśród zaproszonych zespołów są 
m.in. „Jánošíček” z Brna, „Šmykňa” z 
Ostrawy, kapela „Wałasi” z Istebnej, 
„Capkovci” ze Skalitego czy węgier-
ska kapela „Kodoba Florin”, a z na-
szych zespołów wystąpią na przykład 
„Bystrzyca” i oczywiście mosteccy 
„Górole”.
O balu: Tej imprezy nie trzeba chyba 
specjalnie przedstawiać. Od 37 lat na 
gorolską zabawę karnawałową zjeż-
dżają goście w strojach ludowych, a 
na Przeglądzie Kapel Ludowych oraz 
Zespołów Folklorystycznych grają i 
tańczą zespoły z Polski, Czech i Sło-
wacji, a czasem także innych krajów. 
Wiele z zespołów i kapel to stali go-
ście mosteckiego balu. Wszystkich 
balowiczów obowiązuje strój ludowy.  

BAL CIESZYŃSKI
10 stycznia, Dom Narodowy w Cie-
szynie 
Organizator: Macierz Ziemi Cie-
szyńskiej, Koło nr 6
Bilety: 110 zł (w tym bogaty bufet), 
do nabycia w kwiaciarni „Mariusz” w 
Cieszynie.
Program: Bal poprzedzi o godz. 
17.00 Koncert Kolęd na rzecz ho-
spicjum w kościele oo. bonifratrów. 
Na balu od godz. 19.00 występować 
będą: Chór Jubileuszowy ZPiT Zie-
mi Cieszyńskiej, kapela „Nowina” z 
Jabłonkowa, kapela Bartka Rybki z 
Koniakowa, kapela Marka Končeka 
z Martina.
O balu: Muzyka i tańce Śląska Cie-
szyńskiego oraz cieszyńskie i góral-
skie stroje zagoszczą na mieszczań-
skim balu ludowym już po raz 11. 
Podobnie jak na mosteckim Balu 
Gorolskim, którym inspirowali się 
organizatorzy cieszyńskiej imprezy, 
także na bal w Domu Narodowym 
większość gości przychodzi w stro-
jach ludowych, by przy muzyce ludo-
wej bawić się do samego rana. 

BAL 
POD SAMOLOTAMI RWD 

23 stycznia, Dom Polski Żwirki i Wi-
gury na Kościelcu
Organizatorzy: MK PZKO Cierli-
cko-Kościelec oraz Macierz Szkolna 
z Cierlicka
Bilety: Bilety można rezerwować 
i nabyć u pani Legerskiej (608 544 
411) oraz pani Baron (602 573 565).
Program: W tym roku, podobnie 
jak w poprzednich kilku edycjach, do 
tańca grać będzie Jan Młynek. Zaba-
wa rozpocznie się o godz. 19.00. 
O balu: Tradycyjny bal kościeleckich 

pezetkaowców kiedyś nosił nazwę 
„Pod Czarną Księżną”, obecnie nazy-
wa się „Bal pod samolotami RWD”, 
ponieważ w głównej sali Domu Pol-
skiego Żwirki i Wigury, w której od-
bywa się zabawa, znajdują się kopie 
dwóch samolotów RWD. 
BAL POLSKI W KARWINIE

23 stycznia, Dom Przyjaźni w Kar-
winie
Organizatorzy: Miejscowe koła 
PZKO z Karwiny 
Bilety: 370 koron, rezerwacja pod 
adresem pzkokarwina@pzkokarwina.
cz lub u Romana Szarowskiego (776 
582 451).
Program: Wystąpią ZPiT „Susza-
nie”, zespół „Smolaři” oraz kapela gó-
ralska „4SMYKI”. 
O balu: To wspólna impreza karwiń-
skich kół PZKO, organizowana już 
po raz trzeci. W organizację włączają 
się Koła: Frysztat, Raj, Stare Miasto, 
Nowe Miasto oraz Darków, w tym 
roku nad przygotowaniem balu czuwa 
przede wszystkim Miejscowe Koło w 
Raju. Na imprezie bawią się głównie 
karwiniacy, ale także na przykład go-
ście z Polski, przede wszystkim z nie-
dalekich Kaczyc.

BAL PZKO 
W TRZANOWICACH

30 stycznia, Dom Kultury w Trzano-
wicach
Organizator: MK PZKO Trzanowi-
ce
Bilety: 200 koron, do nabycia u pre-
zes Koła, Barbary Filipiec.
Program: Zabawa rozpocznie się o 
godzinie 19.00. Wystąpi działający 
przy Miejscowym Kole zespół ta-
neczny „Trzanowice”, organizatorzy 
zaproszą również innych wykonaw-
ców, na razie jednak nie ustalono 
jeszcze całego programu.
O Balu: Trzanowicki bal organizo-
wany jest od czasu istnienia Miej-
scowego Koła. Początkowo odbywał 
się w tutejszej gospodzie, ale kiedy w 
latach 70. powstał w Trzanowicach 
Dom Kultury, właśnie tam przenie-
siono imprezę. Bal jest bardzo popu-
larny nie tylko wśród mieszkańców 
wioski, zjeżdżają na niego także lu-
dzie z okolicznych miejscowości.

BAL ŚLĄSKI
30 stycznia, Ośrodek Kultury „Strzel-
nica” w Czeskim Cieszynie
Organizator: MK PZKO Mistrzo-
wice

Bilety: Do nabycia na stronie www.
balslaski.cz.
Program: Wystąpią Ewa Farna, Ze-
spół Regionalny „Błędowice”, w pro-
gramie również niezależny projekt 
artystyczny tancerzy zespołu „On-
dráš” i kapeli cymbałowej „Kordulka”. 
Do tańca przygrywać będzie kapela 
Rivieras, a do śpiewu – kapela „Olza”. 
W Jazzklubie odbywać się będzie dy-
skoteka Jana Młynka. Dla uczestni-
ków balu, którzy przyjdą w strojach 
ludowych, przewidziano niespo-
dziankę przy wejściu, w planie jest też 
specjalna loteria sponsorowana przez 
markę „Górolsko Swoboda”. 
O balu: Imprezę organizuje nieprze-
rwanie od roku 1965 Miejscowe Koło 
PZKO w Mistrzowicach z inicjatywy 
prezesa Daniela Kadłubca, który od 
samego początku jest wodzirejem 
Balu Śląskiego. Do końca lat 80. ub. 
wieku impreza odbywała się w daw-
nej gospodzie na Fibakówce, a po jej 
likwidacji balowicze przenieśli się do 
czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”.

BAL GÓRALSKI 
W KONIAKOWIE

31 stycznia, Karczma „Pod Ochodzi-
tą”, Koniaków
Organizator: Stowarzyszenie Miłoś-
ników Beskidzkiego Folkloru, Muzy-
ki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” 
oraz zespół „Koniaków”
Bilety: Informacji o biletach udziela 
Urszula Gruszka (+48 512 070 098, 
zespol_koniakow@onet.eu).
Program: Początek o godz. 19.00. 
Do tańca przygrywać będą znane ka-
pele beskidzkie, a także muzykanci ze 
Słowacji, Czech i Węgier. W menu 
m.in. maćki w kapuśnicy, wędzonka z 

kapustą, smolec ze szpyrkami, kołocz 
koniakowski oraz napitki góralskie.
O balu: Bal ten odbywa się nieprze-
rwanie od 22 lat. Co roku góralska 
impreza ściąga pod Ochodzitą miłoś-
ników góralskich klimatów, muzyki i 
tradycyjnego jedzenia – na balu gosz-
czą ludzie z najróżniejszych zakątków 
Polski, Europy a nawet świata.

BAL »CZTERY PORY 
ROKU« W KOCOBĘDZU

31 stycznia, Dom Kultury w Koco-
będzu
Organizatorzy: MK PZKO w Ko-
cobędzu oraz MK PZKO w Ligocie
Bilety: Informacje oraz rezerwacja 
biletów u pani Brannej oraz u pana 
Wacławika.
Program: Zagra zespół „Smolaři”, a 
przy barze grać będą kapele ludowe. 
Na górze dyskoteka. O przygotowa-
nie smacznych domowych posiłków 
zatroszczą się panie z Klubów Kobiet.
O balu: Bal organizują razem Miej-
scowe Koła w Kocobędzu i Ligocie, 
za każdym razem impreza ma inny 
temat. Inną wspólną inicjatywą kar-
nawałową tych kół jest balik dla dzie-
ci, który w tym roku odbędzie się 10 
stycznia, również w kocobędzkim 
domu kultury. 

BABSKI BAL
7 lutego, Dom PZKO w Hawierzo-
wie-Błędowicach
Organizator: MK PZKO Błędowice
Bilety: Miejscówki do kupienia u 
pani Danuty Śmiłowskiej w Domu 
PZKO w Hawierzowie-Błędowicach 
(724 576 527). Więcej informacji na 
stronie www.babskibal.wz.cz. 
Program: Występ pary tanecznej 
Kristina Mužná i Daniel Sokol z TK 
Elan Trzyniec, tradycyjne punkty 
programu to „Taniec chłopów” oraz 
wybór Lwa Salonu, tańce pod dzwo-
nem. Do tańca grać będą Mr. Baby 
oraz kapela „Olza”. 
O balu: Pierwsza edycja tej imprezy, 
zorganizowana przez Macierz Szkol-
ną przy szkole w Datyniach Dolnych, 
odbyła się w 1928 roku. Od tej pory 
organizowano ją corocznie aż do 
wybuchu wojny. W 1949 roku bal 
wznowiło Miejscowe Koło PZKO. 
Początkiem lat 90. nastąpił zastój, ale 
w 2004 roku grupa zapaleńców z Da-
tyń Dolnych i okolicy wskrzesiła nie-
typowy bal. Od tego czasu odbywa się 
on w domu PZKO w Hawierzowie-
Błędowicach. 

BAL PAPUCIOWY
14 lutego, Dom PZKO w Jabłonkowie

Organizator: MK PZKO Jabłonków
Bilety: 250 koron, do nabycia w 
Domu PZKO w poniedziałek i wto-
rek dwa tygodnie przed balem.
Program: Wystąpią zespół „Zaolzi” 
oraz para taneczna TK Elan z tań-
cami standardowymi. Do tańca zagra 
balowiczom orkiestra Jana Młynka. 
O północy konkurs na najpiękniejsze 
papucie.
O balu: Na ten nietypowy bal, od 
lat organizowany przez miejscowych 
pezetkaowców zawsze w ostatnią 
sobotę karnawału, należy przynieść 
ze sobą... papucie, które zakłada się 
o północy na konkurs. Do wygrania 
jest tort-papuć upieczony przez pa-
nie z Klubu Kobiet. Jabłonkowski bal 
cieszy się sporą popularnością. Nie-
gdyś chętnie bawił się na nim biskup 
František Václav Lobkowicz. 

BAL OSTATKOWY 
W WĘDRYNI

14 lutego, „Czytelnia” w Wędryni
Organizator: MK PZKO Wędrynia
Bilety: cena biletów zostanie dopie-
ro ustalona, będzie można je nabyć 
u gospodarza „Czytelni”, pani Hav-
leovej.
Program: Wystąpi działający przy 
Miejscowym Kole zespół taneczny 
„Karola”, który przygotował nowy 
program z udziałem starszej i młod-
szej generacji, zaprezentują się też 
„Gimnaści” oraz kapela „4SMYKI”. 
Do tańca grać będzie Mr. Baby.
O balu: Organizowane na zakoń-
czenie karnawału śląskie ostatki to 
tradycyjna impreza wędryńskiego 
koła, na której bawią się goście z całej 
okolicy. Bal ostatkowy w „Czytelni” 
odbywa się tu już od przeszło 30 lat. 
Wraz z powstaniem Klubu Seniora w 
kilka dni po balu zaczęto organizo-
wać także Bal Seniora. W tym roku 
seniorzy bawić się będą 16 lutego.
BAL BESKIDU ŚLĄSKIEGO

14 lutego, Restauracja „Na Brandy-
sie” w Czeskim Cieszynie
Organizator: PTTS „Beskid Śląski”
Bilety: 250 koron, do kupienia u 
rejonowych i na zebraniu stycznio-
wym.
Program: Wystąpi zespół „Zaolzi”, 
o muzykę do tańca zatroszczy się DJ 
Grygar.
O balu: Impreza ma na razie niedłu-
gą tradycję – w tym roku odbędzie 
się dopiero po raz drugi. Pierwsza 
edycja balu cieszyła się dużą popular-
nością, spotkali się na niej członko-
wie „Beskidu”, ich rodziny i znajomi, 
ale także sympatycy Towarzystwa i 
członkowie zaprzyjaźnionych orga-
nizacji turystycznych.

OSTATKI W STONAWIE
14 lutego, Dom PZKO w Stonawie
Organizator: MK PZKO Stonawa
Bilety: Bilety w cenie 350 koron do 
nabycia w bibliotece w Stonawie.
Program: Wystąpi ZPiT „Suszanie”, 
do tańca zagra kapela Bronka Kapia-
sa z Izą Kapias. O północy pocho-
wanie basa.
O balu: Ostatki organizowane są 
przez Polaków w Stonawie od nie-
pamiętnych czasów, ale dopiero w la-
tach 90. zaczęli na nie zjeżdżać także 
ludzie spoza gminy. Przyciąga ich 
niepowtarzalna atmosfera i domowa 
kuchnia. (ep)

Gdzie potańczyć w karnawale
Rozpoczął się karnawał, a wraz z nim bale i zabawy. Już w następną sobotę można będzie pobawić się na dwóch balach „na ludowo”: w Mostach koło Jabłonkowa i w 
Cieszynie. To jednak dopiero początek, bo również w kolejnych tygodniach będzie okazja do potańczenia na licznych imprezach karnawałowych organizowanych przez 
polskie organizacje. Jak co roku oferta jest bardzo bogata, aż do Wielkiego Postu potańczymy co weekend, bo bale odbywają się niemal w każdej miejscowości Zaolzia. 
„Głos Ludu” wybrał dla czytelników i zaprezentował co ciekawsze z balowych propozycji. 

Babski Bal w Błędowicach to impreza jedyna w swoim rodzaju. Jednym z głów-
nych punktów programu jest „Taniec chłopów”.

Na Bal Cieszyński większość gości przychodzi w strojach ludowych.
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Sejm RP uchwałą z 5 grudnia ub. 
roku podkreślił doniosłość niektó-
rych z nich, ustanawiając rok 2015 
Rokiem św. Jana Pawła II, Rokiem 
Jana Długosza oraz Rokiem Polskie-
go Teatru. Na bieżący rok przypada 
bowiem 10. rocznica śmierci papieża 
Polaka, Karola Wojtyły, 600. rocz-
nica urodzin twórcy największego 
dzieła opisującego dzieje Polski, Jana 
Długosza, oraz 250-lecie istnienia 
Teatru Narodowego w Warszawie 
oraz Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej. Lata z piątką na końcu 
przyniosły jednak również wiele in-
nych znaczących wydarzeń. Warto 
przypomnieć przynajmniej niektóre 
z tych, które miały istotny wpływ na 
życie w Polsce, Czechach i na świecie 
sto lat temu i zaledwie przed dekadą.

1915
Sto lat temu Nowy Rok witano w at-
mosferze zataczającego coraz szersze 
kręgi konfl iktu zbrojnego. W tym 
czasie szalała bowiem już niemal na 
wszystkich kontynentach I wojna 
światowa, do której w 1915 roku po 
podpisaniu sojuszu z Ententą przy-
stąpiły również Włochy. Dla miesz-
kańców tego kraju nie był to szczęś-
liwy rok. Zaraz na początku stycznia 
Abruzję nawiedziło wielkie trzęsie-
nie ziemi, w którym śmierć poniosło 
ok. 29 tys. osób. Na frontach wielkiej 
wojny ginęli również Polacy i Cze-
si, a kiedy żegnano 1915 rok, nic nie 
wskazywało na bliski koniec walk. 

1925
To był rok wielu nowinek technolo-
gicznych. Charles Jenkins poprzez 
zsynchronizowaną transmisję obrazu 
i dźwięku dał początek dzisiejszej te-
lewizji, po Londynie zaczęły kurso-
wać piętrowe autobusy, w Polsce zaś 
nadano pierwszą ofi cjalną audycję 
radiową, a w „Kurierze Warszaw-
skim” opublikowano pierwszą polską 
krzyżówkę. W 1925 roku dawali już 
jednak znać o sobie również głów-
ni reżyserzy kolejnej wojny. Benito 
Mussolini ogłosił się dyktatorem 
Włoch, Adolf Hitler wydał „Mein 
Kampf ”, a w Związku Radzieckim 
Carycyn przemianowano na Stalin-
grad. W tym samym roku w Niem-
czech zostały założone oddziały SS. 
W 1925 roku polska literatura po-
niosła poważną stratę. W grudniu, 
w wieku 58 lat zmarł polski noblista, 
autor „Chłopów” i „Ziemi obieca-
nej”, Władysław Stanisław Reymont. 

1935 
Był to rok ważnych wydarzeń poli-
tycznych zarówno w Czechosłowacji 
czy Polsce, jak i w pozostałych kra-
jach Europy. W Czechosłowacji były 
one związane z abdykacją pierwsze-
go prezydenta, Tomasza Garique 
Masaryka, który ze względów zdro-
wotnych zrezygnował z funkcji gło-
wy państwa. Na jego miejsce został 
wybrany Edvard Beneš. Nad Wisłą 
z kolei pożegnano na zawsze pierw-
szego marszałka Polski oraz dwu-
krotnego premiera, Józefa Piłsud-
skiego. Po jego śmierci cała Polska 
pogrążyła się w żałobie. Zaledwie 
kilka dni później imię marszałka 
przyjął Uniwersytet Warszawski, a 

Kraków podjął decyzję o wzniesieniu 
Kopca Piłsudskiego. W 1935 roku 
Niemcy nie ukrywali już swoich pla-
nów militarnych. Hitler ogłosił, że 
Niemcy będą się zbroić, wprowadził 
obowiązkową służbę wojskową oraz 
powołał Wehrmacht. Polska opinia 
publiczna 80 lat temu pasjonowała 
się również innymi ciekawymi wy-
darzeniami. W 1935 roku rozpoczę-
to w Tatrach budowę kolejki linowej 
na Kasprowy Wierch, w Gdyni nato-
miast statek szkolny „Dar Pomorza” 
zakończył swój rejs dookoła świata.

1945 
Dla tych, którzy doczekali końca 
II wojny światowej, był to szczęśli-
wy rok. W 1945 roku zakończył się 
najstraszniejszy w dziejach ludzko-
ści konfl ikt zbrojny, w którym zgi-
nęło ok. 72 mln osób. Po 70 latach 
w związku z II wojną światową bę-
dziemy sobie przypominać takie wy-
darzenia, jak wyzwolenie więźniów 
nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau 27 stycz-
nia 1945 roku, kapitulację Niemiec 
i zakończenie działań wojennych w 
Europie 8 maja 1945 roku, a także 
katastrofalne w skutkach zrzucenie 
przez Amerykanów bomb atomo-
wych na japońskie miasta Hiroszi-
mę i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 
roku. Zakończenie trwającej sześć 
lat wojny było dla ludności cywilnej 
powrotem do normalności. W tej sy-
tuacji w 1945 roku ukazał się w Kar-
winie pierwszy numer naszej gazety 
– „Głos Ludu”. Nadzieje na lepsze 
jutro rokowało również rewolucyjne 
odkrycie penicyliny i jej wykorzy-
stanie w leczeniu infekcji, za które w 
1945 roku Fleming, Chain i Florey 
zostali uhonorowani Nagrodą Nobla 
w dziedzinie medycyny.

1955  
Osoby urodzone w 1955 roku będą 
w tym roku obchodzić 60. urodziny. 
Należą do nich m.in. współzało-
życiel spółki Microsoft, Bill Gates, 
komik brytyjski, odtwórca słynnego 
Mr Beana, Rowan Atkinson, oraz 
popularna w Czechach dzięki swoim 
książkom i programom telewizyj-
nym, Halina Pawlowská. 60. roczni-

cę obchodziłby w tym roku również 
Układ Warszawski, będący sojuszem 
polityczno-wojskowym krajów, w 
których rządy objęli komuniści. W 
1955 roku przystąpiły do niego za-
równo Polska, jak i ówczesna Cze-
chosłowacja. Świadectwem warun-
ków ustrojowych, jakie panowały 
tu w 1955 roku, było odsłonięcie w 
Pradze pomnika Stalina oraz zorga-
nizowanie pierwszej komunistycznej 
Spartakiady. Przed 60 laty powstało 
również najmłodsze miasto Czecho-
słowacji, Hawierzów. Dla porówna-
nia w tym samym roku na rynku w 
Krakowie odsłonięto zrekonstruo-
wany pomnik Adama Mickiewicza. 
Polska przypominała sobie wówczas 
100. rocznicę śmierci swojego wiesz-
cza narodowego. W roku bieżącym 
od śmierci poety upłynie już 160 lat.

1965 
W tym roku po raz pierwszy cze-
chosłowackie dzieci mogły obejrzeć 
„Wieczorynkę” (Večerníček), w Pol-
sce z kolei podpisano umowę licen-
cyjną z Fiatem na produkcję mode-
lu 125 p, powstał także legendarny 
zespół Czerwone Gitary. W tym 
samym czasie Stany Zjednoczone i 
Związek Radziecki kontynuowały 
podbój kosmosu – 18 marca Alek-
siej Leonow odbył pierwszy spacer 
kosmiczny. 1965 rok był również 
rokiem urodzin dwóch popularnych 
czeskich sportowców. Urodził się 
słynny czeski bramkarz hokejowy 
Dominik Hašek oraz trener piłkarski 
Michal Bílek. Kiedy coś się zaczyna, 
coś innego się kończy. Przed 60 laty 
świat pożegnał brytyjskiego polityka 
i premiera, Winstona Churchilla, 
Polska zaś pisarkę, autorkę „Nocy i 
dni”, Marię Dąbrowską. Nowy etap 
rozpoczął się w życiu Kościoła ka-
tolickiego – 2 grudnia zakończył się 
przełomowy w swych postanowie-
niach II Sobór Watykański.

1975
W Polsce w tym roku wprowadzo-
no nowy podział administracyjny 
kraju na 49 województw oraz zli-
kwidowano dotychczasowe powiaty. 
W Czechosłowacji 1975 rok został 
natomiast zapamiętany jako rok, w 

którym stery przejął nowy prezy-
dent Gustáv Husák. Zastąpił na tym 
stanowisku Ludvíka Svobodę, który 
chorował już od dłuższego czasu. W 
tym samym roku Czesi i Słowacy 
pożegnali na zawsze innego byłego 
prezydenta, Antonína Novotnego. 
1975 rok zapamiętali zarówno polscy, 
jak i czescy telewidzowie. Na antenie 
polskiej telewizji został wyemitowa-
ny pierwszy odcinek „Czterdziesto-
latka”, zaś czechosłowacka telewizja 
rozpoczęła nadawanie równie po-
pularnego serialu „Chalupáři”. 19 
lutego 1975 roku w Żywcu urodzili 
się bracia bliźniacy, Paweł i Łukasz 
Golcowie.

1985 
Po dziesięcioleciach hegemonii jed-
nej partii wreszcie coś drgnęło. Po 
śmierci sekretarza generalnego Ko-
munistycznej Partii Związku Ra-
dzieckiego, Konstantyna Czernienki, 
na czele kraju stanął Michaił Gorba-
czow, twórca i realizator idei głasnosti 
i pierestrojki. Upust niezadowoleniu z 
rządów komunistycznych dało rów-
nież ok. 100 tys. czechosłowackich 
katolików podczas uroczystości z 
okazji 1100. rocznicy śmierci św. Me-
todego na morawskim Velehradzie. 
W Polsce tymczasem został utwo-
rzony nowy rząd z przewodniczącym 
Rady Państwa, Wojciechem Jaruzel-
skim. W 1985 roku odżyła na nowo 
historia zatonięcia brytyjskiego trans-
atlantyku „Titanic”, co było związane 
z odnalezieniem na dnie Oceanu 
Atlantyckiego wraku statku przez 
ekspedycję Roberta Ballarda. Jubileu-
szowy rok 220-lecia założenia Teatru 
Narodowego w Warszawie nie przy-
niósł szczęścia tej instytucji. W 1985 
roku wybuchł pożar, który zniszczył 
wnętrza budynku. Czytelnicy pożeg-
nali autorów powieści przygodowych, 
Arkadego Fiedlera i Adama Bahdaja.

1995 
Polacy Nowy Rok powitali z cień-
szymi o cztery zera portfelami, co 
było efektem wprowadzonej 1 stycz-
nia 1995 roku denominacji złotego. 
1995 rok przyniósł Polsce zmiany 
również na najwyższym szczeblu po-
lityki państwowej. Aleksander Kwaś-

niewski pokonał w wyborach prezy-
denckich swojego głównego rywala, 
dotychczasowego prezydenta, Lecha 
Wałęsę. Kolejną pielgrzymkę do Oj-
czyzny odbył cieszący się ogromną 
popularnością papież Jan Paweł II. 
Tym razem w Polsce bawił tylko je-
den dzień, za to niedaleko, bo w Sko-
czowie. Do miasta rodzinnego Jana 
Sarkandra przyjechał w związku z 
uroczystością kanonizacyjną, która 
odbyła się w Ołomuńcu. Oprócz bł. 
Jana Sarkandra wyniesiona na ołta-
rze została Zdzisława z Lemberka. 

2005 
Ten rok większość z nas ma jeszcze 
żywo w pamięci. Wydarzeniem, któ-
re najmocniej utkwiło w pamięci Po-
laków z 2005 roku, było odejście „do 
Domu Ojca” papieża Polaka, Jana 
Pawła II oraz trwająca przez sześć 
dni, aż do pogrzebu, żałoba naro-
dowa. 2005 rok był dla Polaków nie 
tylko czasem pożegnania papieża z 
Wadowic, Karola Wojtyły, ale także 
rokiem wyborów prezydenckich, z 
których po dwóch kadencjach Alek-
sandra Kwaśniewskiego wyszedł 
zwycięsko Lech Kaczyński. Przed 
dziesięciu laty z planu fi lmowego 
odeszło ponadto dwoje popularnych 
aktorów – odtwórca roli serialowego 
Janosika, Marek Perepeczko, oraz 
charakterystyczna czeska aktorka, 
znana z wielu znakomitych ról fi l-
mowych, Stella Zazvorková.

BEATA SCHÖNWALD 

ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA, URODZINY GOLCÓW I JUBILEUSZ »GŁOSU LUDU«

Co przyniesie 2015 rok? 
 Jaki będzie ten rok? To najczęstsze pytanie, jakie zadajemy sobie 1 stycznia podczas składania noworocznych życzeń. To samo pytanie stawiali sobie nasi przodkowie 
przed dwudziestu, pięćdziesięciu, a także stu laty. My znamy już na nie odpowiedź. Są nią wydarzenia, których okrągłe rocznice będziemy obchodzić w ciągu najbliż-
szych dwunastu miesięcy.

W maju będziemy obchodzić 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

KALENDARZ ŚWIĄT
 1 stycznia, czwartek, Nowy 
Rok (PL, CZ)
 6 stycznia, wtorek, Trzech 
Króli (PL)
 5-6 kwietnia, niedziela-po-
niedziałek, Wielkanoc (PL, CZ)
 1 maja, piątek, Święto Pracy 
(PL, CZ)
 3 maja, niedziela, Święto 
Konstytucji 3 Maja (PL)
 8 maja, piątek, Dzień Zwy-
cięstwa (CZ)
 4 czerwca, czwartek, Boże 
Ciało (PL)
 5 lipca, niedziela, Święto Cy-
ryla i Metodego (CZ)
 6 lipca, poniedziałek, Dzień 
Spalenia Jana Husa (CZ)
 15 sierpnia, sobota, Święto 
Wojska Polskiego i Wniebo-
wzięcia NMP (PL)
 28 września, poniedziałek, 
Dzień Czeskiej Państwowości 
(CZ)
 28 października, środa, 
Dzień Powstania Samodzielne-
go Państwa Czechosłowackiego 
(CZ)
 1 listopada, niedziela, 
Wszystkich Świętych (PL)
 11 listopada, środa, Święto 
Niepodległości (PL)
 17 listopada, wtorek, Dzień 
Walki o Wolność i Demokrację 
(CZ)
 24 grudnia, czwartek, Wigi-
lia Bożego Narodzenia (CZ)
25-26 grudnia, piątek-sobota, 
Boże Narodzenie (PL, CZ)

(sch)
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Podział pieniędzy z Kwesty Trzech 
Króli jest klarowny: 65 proc. pozo-
stanie w regionie, który obejmuje za-
sięgiem lokalna organizacja Caritasu, 
15 proc. wykorzystają na swoje pro-
jekty diecezjalne Caritasy, 10 proc. 
przeznaczone jest na pomoc zagra-
niczną, 5 proc. na ogólnokrajowe 
projekty Caritasu, a pozostałe 5 na 
koszty związane z organizacją zbiór-
ki i jej zarządzaniem. „Głos Ludu” 
odwiedził poszczególne organizacje 
Caritasu w naszym regionie, by do-
wiedzieć się, w jaki sposób zostały 
wykorzystane dochody z zeszłorocz-
nej kwesty i na co zostaną przezna-
czone pieniądze, które właśnie w 
tych dniach darczyńcy wrzucają do 
skarbonek. 

BOGUMIN 
Pomogli bezdomnym

Noclegownia św. Marcina oraz są-
siadujący z nią ośrodek dzienny dla 
osób bezdomnych znajdują się w 
nieciekawej, przemysłowej dzielnicy 
Bogumina. Dla osób, które żyją na 
ulicy, placówki w Pudłowie są jednak 
prawdziwym błogosławieństwem. 
Mogą tu przenocować, umyć się, wy-
prać odzież, przyrządzić i zjeść pro-
sty posiłek. 

Na rzecz noclegowni i ośrodka 
dziennego została przeznaczona 
spora część dochodów z zeszłorocz-
nej Kwesty Trzech Króli przeprowa-
dzonej przez Caritas w Boguminie. 
– Trzeba było zrobić remont łazie-
nek zarówno w noclegowni, jak i w 
ośrodku dziennym. Stan tych starych 
był katastrofalny. Odpadały kafelki, 
ściany porastała pleśń – mówi dyrek-
torka Caritasu, Zdeňka Kniezková-
-Brňáková, pokazując nowe nisze 
prysznicowe. Dlaczego łazienki są 
potrzebne również w ośrodku dzien-
nym? – To dlatego, że przychodzą tu 
umyć się i zrobić pranie również oso-
by, które nie korzystają z naszej noc-
legowni, lecz nocują na przykład w 
różnych altanach, gdzie nie ma wody 
– tłumaczy dyrektorka. 

Część zeszłorocznej zbiórki zo-
stała przeznaczona na nową centra-
lę telefoniczną w Domu Spokojnej 
Starości św. Franciszka w Starym 
Boguminie. Ta stara popsuła się po 
15 latach użytkowania. W tym roku 
dom seniora będzie głównym adre-
satem dochodu z kwesty.

– Mamy zamiar uporządkować 

ogród przylegający do budynku. 
Chcielibyśmy tam m.in. wybudo-
wać strefę rehabilitacyjną, gdzie będą 
różnego rodzaju nawierzchnie: pia-
sek, kamień, bruk, trawa, jakieś małe 
wzniesienie czy schody. Nasi pensjo-
nariusze będą tam trenowali chodze-
nie – Kniezková-Brňáková zdradza 
tegoroczne plany. 

* Caritas Bogumin kwestuje w: 
Boguminie, Dąbrowie, Dziećmo-
rowicach, Lutyni Dolnej, Orłowej i 
Rychwałdzie. 

W zeszłym roku zebrano: 
289 tys. koron 

CZESKI CIESZYN 
Z myślą o seniorach

Największa organizacja Caritasu w 
naszym regionie prowadzi cały sze-
reg placówek i usług dla seniorów, 
matek w trudnej sytuacji, osób cho-
rych, dzieci i młodzieży. – Caritas 
Czeski Cieszyn przeznaczył fundu-
sze, które otrzymał do dyspozycji z 
zeszłorocznej zbiórki (w wysokości 
przeszło 500 tys. koron) na remon-
ty, wyposażenie i rozwój wszystkich 
prowadzonych przez nas placówek. 
Również w nowym roku chcemy 
wesprzeć wszystkie ośrodki, tak, by 
pomoc była jak najszersza. Będziemy 
też zwracali uwagę na pierwiastek 
lokalny, starając się kierować fundu-
sze zebrane w poszczególnych gmi-
nach na rozwój placówek, które służą 

ich mieszkańcom – mówi koordyna-
torka KTK, Věra Zlá. 

– Jednym z konkretnych efek-
tów zeszłorocznej zbiórki był zakup 
trzech nowoczesnych, elektronicznie 
sterowanych łóżek dla przykutych 
do łóżka seniorów, którzy są pensjo-
nariuszami naszego Domu Seniora 
w Gnojniku – uściśla Jana Dybová, 
odpowiedzialna za kontakt z me-
diami. – Pielęgnacja pacjentów jest 
dzięki temu o wiele łatwiejsza niż 
w przypadku zwykłych czy też star-
szych, mechanicznie regulowanych 
łóżek – zapewnia Dybová, a jedna z 
pielęgniarek demonstruje, w jak pro-
sty sposób, za pomocą pilota, można 
ustawiać chorego w dowolnej pozycji. 

* Caritas Czeski Cieszyn kwestu-
je w: Cierlicku, Czeskim Cieszynie, 
Domasłowicach Dolnych i Górnych, 
Gnojniku, Hawierzowie, Karwinie, 
Kocobędzu, Ligotce Kameralnej, 
Olbrachcicach, Piotrowicach, Ropi-
cy, Sobieszowicach, Stonawie, Suchej 
Górnej, Trzanowicach, Toszonowi-
cach Dolnych i Górnych, Wielopolu.

W zeszłym roku zebrano: 
900 tys. koron

JABŁONKÓW 
Dla niepełnosprawnej 

młodzieży
Z dyrektorem jabłonkowskiego Ca-
ritasu, Petrem Pavlíčkiem, spotyka-
my się w przedostatni dzień starego 

roku w Ośrodku Dziennym św. Jó-
zefa dla młodych ludzi z upośledze-
niem. Większość sali zajmują skar-
bonki i inne materiały przygotowane 
dla wolontariuszy Kwesty Trzech 
Króli. 

– W ub. roku wykorzystaliśmy ze-
brane datki na wsparcie prowadzo-
nych przez nas usług, a więc przede 
wszystkim Ośrodka Dziennego św. 
Józefa. W ogrodzie rozpoczęliśmy 
budowę altany ze schowkiem na na-
rzędzia ogrodowe – opowiada dyrek-
tor. – Altana będzie wykorzystywana 
podczas imprez dla naszych klientów 
i ich rodzin, lecz przede wszystkim 
dzięki niej będziemy mogli niektóre 
zajęcia terapeutyczne, na przykład 
pracę z drewnem, realizować w ple-
nerze. Będzie też służyła jako pocze-
kalnia dla osób, które przychodzą ze 
swoimi problemami do bezpłatnej 
poradni prawnej i czekają na jej ot-
warcie – wyjaśnia szczegóły. 

Część zeszłorocznej zbiórki zosta-
ła przeznaczona na ośrodek wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży w Mo-
stach koło Jabłonkowa. – To chcemy 
kontynuować. Również w 2015 roku 
przeznaczymy dochód z kwesty na 
wsparcie fi nansowe prowadzonych 
przez nas placówek. Chcemy poza 
tym rozwinąć pomoc humanitarną 
realizowaną za pośrednictwem na-
szego magazynu używanej odzieży. 
Wkrótce uruchomimy punkt, gdzie 
osoby w potrzebie będą mogły za-
opatrywać się w starszą odzież – za-
powiada Pavlíček. 

* Caritas Jabłonków kwestuje w: 
Boconowicach, Bukowcu, Gródku, 
Herczawie, Jabłonkowie, Koszarzy-
skach, Łomnej Dolnej i Górnej, Mi-
likowie, Mostach koło Jabłonkowa, 
Nawsiu, Piosku i Piosecznej.

W zeszłym roku zebrano: 
732 tys. koron

TRZYNIEC 
Pomoc dociera do domów 

Wypożyczalnia sprzętu ułatwiające-
go opiekę nad chorymi w domu oraz 
asystencja osobista w terenie – to 
dwa główne pola działania Caritasu 
Trzyniec. Kwesta Trzech Króli jest 
co roku jednym z najważniejszych 
źródeł fi nansowania jego działalno-
ści. – W ub. roku część dochodów 
z kwesty przeznaczyliśmy na zakup 

nowych pomocy do wypożyczalni 
– przede wszystkim elektronicznie 
sterowanych łóżek oraz wózków. 
Zainteresowanie tym sprzętem jest 
ogromne: łóżek mamy w sumie już 
ponad sto, a praktycznie wszystkie 
są w terenie. Wózków jest ok. 40, są 
też balkoniki ułatwiające poruszanie 
się, czy też nadmuchiwane wanny do 
mycia chorych – opowiada dyrektor-
ka, Marta Bezecna. 

Druga część zeszłorocznej zbiór-
ki została wykorzystana na wsparcie 
asystencji osobistej. Przeszło 40 asy-
stentek zatrudnionych w trzynieckim 
Caritasie, bądź dorywczo pracują-
cych na rzecz organizacji, wyjeżdża 
do starych osób w Trzyńcu i okoli-
cy. Pomagają w utrzymaniu higieny 
osobistej, czasem też w praniu, zaku-
pach i innych czynnościach, podają 
posiłki. – W tym roku chcielibyśmy 
cały dochód przeznaczyć na asysten-
cję osobistą. Bardzo przydałby nam 

się drugi samochód, bo dysponuje-
my tylko jednym, a to stanowczo za 
mało na potrzeby rozległego terenu i 
rosnącej liczby klientów. Zobaczymy, 
czy się uda – uśmiecha się Bezecna. 

* Caritas Trzyniec kwestuje w: 
Bystrzycy, Nydku, Rzece, Trzycieżu, 
Trzyńcu, Śmiłowicach i Wędryni.

W zeszłym roku zebrano: 
509 tys. koron

DANUTA CHLUP

Pieniądze ze skarbonek wykorzystane
Z dniem 1 stycznia w całej Republice Czeskiej rozpoczęła się 15. Kwesta Trzech Króli. Wolontariusze będą chodzili po domach i kwestowali przed kościołami 

do 14 stycznia. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na projekty charytatywne w kraju i za granicą.

Łazienka w ośrodku dziennym dla bezdomnych w Boguminie służy tym, którzy 
nie mają się gdzie umyć.

Elektronicznie sterowane łóżka to duża pomoc dla personelu i pensjonariuszy Domu Seniora w Gnojniku. 

Petr Pavlíček przed altaną budowaną w ogrodzie ośrodka dziennego w Jabłon-
kowie.

Alena Šúriová, asystentka osobista w 
Caritasie Trzyniec, z jednym z wózków, 
które pożyczane są chorym. 
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Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy po raz pierwszy 
zawiązał się w Cieszynie w 2002 
roku przy Hufcu Ziemi Cieszyń-
skiej. W sumie przez wszystkie te 
lata przez cieszyński sztab przewi-
nęło się ponad 1000 wolontariu-
szy, którzy zebrali na rzecz Orkie-
stry ponad 500 tysięcy zł. Joanna 
Brenicka opowiada o tym, kto i 
dlaczego zostaje wolontariuszem, 
czy ludzie chętnie pomagają oraz 
o celu Wielkiej Orkiestry i tego-
rocznej zbiórki.  

Do Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy pozostał zaledwie 
tydzień. Jak w cieszyńskim szta-
bie wyglądają przygotowania?

Przygotowania trwają już od dłuż-
szego czasu, od kilku miesięcy pra-
cujemy zarówno nad programem, 
jak i nad wszystkimi formalnoś-
ciami i dokumentacją związaną 
z organizacją fi nału. W tej chwili 
zapinamy już wszystko na ostat-
ni guzik. Około 20 osób pracu-
je w sztabie nad tym, żeby Finał 
się udał, żeby był atrakcyjny oraz 
przede wszystkim: żeby przyniósł 
wymierne efekty w postaci zebra-
nych pieniędzy. Rejestracja wolon-
tariuszy już za nami – będzie ich 
106 i myślę, że to bardzo dobry 
wynik, który motywuje nas do dal-
szego działania.

To faktycznie sporo osób. Co 
skłania ich do wzięcia udziału w 
zbiórce?

To ludzie z różnych środowisk i 
w różnym wieku – najmłodszy 
ma kilka lat, najstarszy około 50. 
Myślę jednak, że wszystkich skła-

nia do zostania wolontariuszem po 
prostu chęć dania czegoś  od sie-
bie innym, a poza tym na pewno 
atmosfera całej tej akcji. Ta wy-
jątkowa zbiórka łączy wszystkich 
ludzi bez względu na wiek, skłania 
do połączenia sił i działania we 
wspólnym celu. 

Jaka jest główna idea tej inicjaty-
wy i jaki cel Orkiestra postawiła 
sobie w tym roku?

Celem jest pomoc w zaopatrze-
niu szpitali w sprzęt, którego 
brakuje. W tym roku gramy dla 
podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych 
oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów. Już trzeci raz będziemy 
grać nie tylko dla wnuczków, ale 
też dla dziadków, bo Orkiestra 
zauważyła, że niestety oddziały 
geriatryczne nie są odpowiednio 
wyposażone i nie można w tym 
przypadku mówić o godnej opiece 
medycznej.

Czy część pieniędzy, które co 
roku udaje się w czasie fi nału 
uzbierać waszym wolontariu-
szom, trafi a do szpitali i ośrod-
ków medycznych w Cieszynie i 
okolicy? 

Oczywiście. Szpital Śląski w Cie-
szynie jest naprawdę hojnie za-
opatrzony w sprzęt Wielkiej Or-
kiestry. Na tym to właśnie polega: 
zakupiony z zebranych pieniędzy 
sprzęt zawsze trafi a także do miast, 
w których organizowane są zbiór-
ki. Zebrane przez cieszyński sztab 
pieniądze wracają do nas, i to nawet 
z nawiązką. Cena sprzętu zakupio-

nego przez Orkiestrę do Szpitala 
Śląskiego przewyższa nawet sumę 
pieniędzy, które cieszyński sztab 
zebrał przez te wszystkie lata.

W ostatnich latach Wielka Or-
kiestra i Jurek Owsiak spotykają 
się też ze słowami krytyki. Czy 
stosunek Polaków do tej inicjaty-
wy się zmienia?

Mogę odpowiedzieć na podstawie 
moich doświadczeń z organizacją 
Finału WOŚP. Kiedy kontaktuję 
się z ludźmi, fi rmami, organizacja-
mi, prosząc o pomoc w przygoto-
waniu, wsparcie fi nansowe czy ja-
kąś inną formę pomocy, spotykam 
się z samymi pozytywnymi reak-
cjami. Oczywiście są przeciwnicy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, byli i zapewne będą, ale ja 
i mój sztab spotykamy się z wielką 
życzliwością i dużym poparciem 
zarówno dla samej idei Orkiestry, 

jak i dla tego, że nasz sztab zaczął 
organizować zbiórkę w Cieszynie. 
Spokojnie mogę więc powiedzieć, 
że Orkiestra ma jeszcze wielu 
zwolenników.

Ludzie chcą pomagać, chętnie 
wrzucą pieniądze do orkiestro-
wej skarbonki?

Niemal każdego roku udaje nam 
się pobić poprzedni rekord zebra-
nej kwoty, w zeszłym roku było to 
aż o 10 tysięcy więcej niż wynosi-
ła najwyższa osiągnięta przez nas 
suma. Mogę więc powiedzieć, że 
z roku na rok kwota, którą udaje 
nam się zebrać, jest wyższa niż rok 
wcześniej lub przynajmniej na tym 
samym poziomie. To świadczy o 
tym, że mimo negatywnych opinii 
czy nieprzyjemnej czasem atmo-
sfery wokół Wielkiej Orkiestry, 
ludzie nadal   chcą pomagać. Na 
nasz fi nał zapraszam także wszyst-

kich czytelników „Głosu Ludu”, 
by wzięli udziału we wszystkich 
atrakcjach, które przygotowaliśmy 
i może wrzucili jakiś pieniążek do 
orkiestrowych skarbonek. 

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Polski design od kilku lat z powo-
dzeniem prezentowany jest na naj-
ważniejszych międzynarodowych 
imprezach poświęconych wzorni-
ctwu – od Mediolanu, Nowego Jor-
ku, Berlina, Hongkongu, Londynu 
po Tokio. Polscy designerzy projek-
tują dla takich marek jak Siemens, 
IKEA czy Ferrari.

Polska od wielu lat znajduje się w 
światowej czołówce pod względem 
produkcji i eksportu mebli. Ostat-
nio coraz bardziej zaznaczamy swoją 
obecność na globalnym rynku także 
dzięki rodzimym, utalentowanym 
projektantom. Na ich sukcesy, poza 
talentem, składa się wiele czynników. 
Sprzyja na pewno rozwój gospodar-
czy kraju oraz solidne zaplecze pro-
dukcyjne. Rośnie też świadomość 
konsumentów w zakresie wartości, 
jakie niesie za sobą dobrze zapro-
jektowany produkt. – Coraz częściej 
podejmując decyzje zakupowe kieru-
jemy się nie tylko ceną. Zwracamy 
uwagę na to, jakie warunki panują 
w fabrykach, jak proces produkcji 
wpływa na środowisko i na trwałość 
kupowanego przedmiotu - uważa 
współtwórczyni Międzynarodowego 
Festiwalu Designu w Łodzi Alek-
sandra Kietla.

Co wyróżnia nasz design na tle 
światowym? Kietla przywołuje pro-
jektanta Tomka Rygalika, który mó-

wił, że cechą wiodącą Polaków jest 
zaradność. Przez lata Polacy musieli 
sobie radzić z niedoborem materia-
łów, tworząc niejako z tego, co było 
pod ręką. Ta szkoła życia nauczyła 
polskich designerów kreatywności i 
poszukiwania nowych rozwiązań.

Dostrzegają to także organiza-
torzy zagranicznych konkursów 
branżowych, czego potwierdzeniem 
są liczne nagrody. Do najważniej-
szych z nich należy Red Dot Design 
Award, który organizowany jest od 
1955 r., przez jedną z najstarszych i 
uznanych w świecie designu insty-
tucji – niemiecki Design Zentrum 
Nordrhrein Westfalen w Essen.

Polacy znajdują się w gronie na-
grodzonych od 2008 roku i zdobyli 
dotychczas już ponad 40 nagród. W 
tym roku słynna czerwona kropka 

została przyznana Piotrowi Kuch-
cińskiemu za kolekcję mebli Clapp 
(producent: Noti), Katarzynie Okiń-
czyc za projekt lustra łazienkowego 
DOT. (producent Meble21/Miior), 
studiu Emo Design, które dla mar-
ki Rosa zaprojektowało lampy Drop 
przeznaczone do przestrzeni pub-
licznych.

Wśród wyróżnionych jest także 
aplikacja mobilna Halobajki służąca 
do czytania książeczek dla dzieci i 
będąca efektem współpracy łódzkie-
go wydawnictwa Halo Łódź z pol-
skim oddziałem Microsoft. Rozwój 
internetu oraz łatwość przemiesz-
czania się po świecie przyspieszyły 
kooperację polskich projektantów 
z zagranicznymi fi rmami. Pracują 
oni z największymi. Studio Rygalik 
tworzy dla takich marek jak Siemens 

czy Moroso, Aleksandra Gaca ma na 
swoim koncie kolekcje produkowa-
ne przez Casalis. Do zespołu pro-
jektantów Ikea w tym roku, po raz 
pierwszy, dołączyli Polacy: Krystian 
Kowalski, Maja Ganszyniec, Paweł 
Jasiewicz oraz wspomniany już – To-
mek Rygalik.

Sukcesy polscy projektanci odno-
szą także na polu wzornictwa prze-
mysłowego. W ostatnich miesiącach 
głośno było wokół Pesy Bydgoszcz 
– lidera wśród producentów pojaz-
dów szynowych. Pesa jako pierwsza 
w historii fi rma z Europy Środkowo-
Wschodniej zdobyła w marcu nagro-
dę ekonomiczną „Financial Times”, 
a konkurowała z takimi gigantami 
jak amerykański Twitter.

Triumfy święci także Oskar Zięta, 
który zasłynął jako twórca jednej z 
najnowocześniejszych technologii 
obróbki stali, znajdującej zastoso-
wanie w różnorodnych gałęziach 
przemysłu. Opracowana przez niego 
technologia FIDU pozwala stwo-
rzyć z dwuwarstwowej blachy płaską 
i lekką formę, która pod wpływem 
sprężonego powietrza przybiera po-
żądany, trwały kształt.

Jednym z najbardziej znanych 
polskich designerów jest Janusz Ka-
niewski, który pracował dla Ferrari, 
Maserati, Rossignol, Marlboro i wie-
lu innych.

W wielki świat nowych techno-
logii wkroczyły poznańska fi rma 
Game Technologies i olsztyńska 
fi rma Zortrax. Ta pierwsza stworzy-
ła kostkę DICE+, czyli uniwersalny 
kontroler do cyfrowych gier plan-
szowych. Pozwala połączyć przy-
jemność z grania w tradycyjne gry 
planszowe z możliwościami ofero-
wanymi przez urządzenia mobilne. 
Kostka komunikuje się z grami uru-
chomionymi na tabletach lub innych 
urządzeniach typu smart za pomocą 
technologii Bluetooth.

Kietla przypomniała, że olsztyń-
ski Zortrax jeszcze trzy lata temu 
był małą „garażową” fi rmą pracującą 
nad pierwszym autorskim modelem 
drukarki 3D. Na początku tego roku 
podpisał kontrakt z jednym z naj-
większych producentów kompute-
rów – fi rmą Dell. Umowa obejmuje 
wyprodukowanie i dostarczenie 5 
tysięcy sztuk urządzenia.

Jednak póki co większość pol-
skich projektów za granicą można 
spotkać jedynie na wystawach i wy-
darzeniach branżowych. – To dobry 
kierunek, ale nie jest wystarczający 
do odniesienia sukcesu rynkowego. 
Główny problem, z jakim aktualnie 
musi się zmierzyć polski sektor kre-
atywny to rozbudowanie sieci sprze-
daży – uważa Kietla.

KAMIL SZUBAŃSKI (PAP)

Największa orkiestra świata
Zbliża się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – coroczna, ogólnopolska impreza charytatywna. 11 stycznia Orkiestra „zagra” jak zwykle w całym 
kraju – na Śląsku Cieszyńskim fi nałowe inicjatywy i koncerty odbędą się na przykład w Cieszynie, Wiśle, Ustroniu czy Istebnej. „Głos Ludu” postanowił porozmawiać 
z szefową sztabu organizacyjnego WOŚP w Cieszynie, Joanną Brenicką, która jest równocześnie komendantką Hufca Ziemi Cieszyńskiej, bo to harcerze organizują 
w Cieszynie orkiestrowy fi nał.   

Polscy designerzy projektują dla światowych marek

Joanna Brenicka

Projekt autorstwa Piotra Kuchcińskiego.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO 
W CIESZYNIE

Oprócz tradycyjnej kwesty ulicz-
nej na 11 stycznia przygotowano 
w Cieszynie wiele atrakcji, m.in. 
ratowniczą grę miejską, koncerty 
oraz Baby Sferę – zabawy, gry, 
przebieranki, warsztaty i inne 
atrakcje dla dzieci. W niedzielę 
od godz. 9.00 do 20.00 na ulicach 
miasta spotkać będzie można 
wolontariuszy z orkiestrowymi 
skarbonkami. O godz. 11.00 roz-
pocznie się na Wzgórzu Zamko-
wym koncert specjalny, zorgani-
zowany w ramach podziękowań 
dla osób oraz instytucji wspiera-
jących organizację Finału WOŚP 
w Cieszynie. Będzie to również 
okazja do wylicytowania wielu 
ciekawych atrakcji i przedmiotów. 
Koncert główny trwać będzie na-
tomiast od godz. 15.00 do 20.00, 
a w jego trakcie zaprezentują się 
zwycięzcy WOŚPowego Przeglą-
du Kapel oraz goście specjalni. O 
godzinie 20.00 na Wzgórzu Za-
mkowym, tak jak w całej Polsce, 
zapłonie tradycyjne „światełko do 
nieba”. Organizatorzy Wielkiej 
Orkiestry każdego roku proszą 
ludzi w całej Polsce, by o tej samej 
godzinie zapalili świeczkę, zapał-
kę czy inne światło.  (ep)

Fo
t.

 A
R

C

Fo
t.

 A
R

C



sobota   |   3 stycznia 20158

REKLAMA

Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Na Twój telefon czeka

BEATA 
SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu

PUBLICYSTYKA
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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Wprawdzie nie dokładnie w setną 
rocznicę, bo przecież była to Wigilia, 
ale blisko tej daty, w Nawsiu spotkały 
się osoby skupione wokół Muzeum 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich 
oraz aktorzy Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego. We wtorek przed 
Domem PZKO w Nawsiu stanął na-
miot polowego lazaretu wojskowego. 
Odziani w stroje z epoki odegrali 
kilka scenek opieki nad rannymi oraz 
wizyty marszałka Józefa Piłsudskie-
go w lazarecie. Wszystko to zostało 
sfi lmowane.

Historycy i pasjonaci historii wy-
jaśniają, że w dzień wigilijny w Ja-
błonkowie i okolicy gościło przeszło 
800 legionistów. Chorych i rannych 
było 150. Chorzy otrzymali parę 
skarpetek, ciepłe opaski, szczoteczkę 
do zębów, chustkę do nosa, myd-
ło, kilkanaście papierosów, ciastka, 
pierniki i jabłka. Komitet wspólnie 

z Prowianturą postarali się o cho-
inki w Szygle, w szpitalu miejskim i 
zakaźnym, w sali kina w Nawsiu, w 
Boconowicach, Łomnej, Milikowie, 
Piosku, Wędryni i w Czytelni Kato-
lickiej w Jabłonkowie.

–  Wigilia legionistów w 1914 
roku w Nawsiu była pierwszą wigilią 
Wojska Polskiego. Nie było wtedy 
innej formacji, która reprezentowa-
łaby barwy narodu polskiego, jak ci 
legioniści, którzy spotkali się wtedy 
w gospodzie, która jest po drugiej 
stronie  – mówił Krzysztof Neś-
cior. – Wówczas był to niedokończo-
ny budynek kina – dodał Karol Susz-
ka, który, jako rodowity nawsianin, 
rozmawiając z ludźmi ze starszych 
pokoleń, poznał wiele szczegółów 
historii sprzed stu lat.  (ox.pl)

Wigilia sprzed stu lat została sfi lmo-
wana.

Trzysta eksponatów można oglądać 
na wystawie, która została otwarta 
przed świętami Bożego Narodzenia 
w Muzeum Ostrawskim. Ekspozy-
cja pt. „Od Aleksandra do Tamerla-
na – Wyprawy wojenne na Wielkim 
Jedwabnym Szlaku” jest unikatowym 
projektem, który – według słów jed-
nego z jej autorów, Davida Majera, 
nie ma sobie równych w Europie 
Środkowej. Wystawę przez cztery 
lata przygotowywało kolegium eks-
pertów specjalizujących się w histo-
rii wojskowej regionów leżących na 
legendarnym szlaku handlowym łą-
czącym Chiny z Bliskim Wschodem 
i Europą. Powstała dzięki współpra-
cy ze 130 instytucjami z 20 krajów 
świata. 

Majer przypomniał, że wyprawy 
wojenne na Jedwabnym Szlaku mia-
ły wpływ na historię Europy.

– Warto przypomnieć chociażby 
okres starożytnego Rzymu, ponie-
waż to właśnie rzymscy legioniści na 
początku naszej ery strzegli szlaków 
handlowych nie tylko na Bliskim 
Wschodzie, ale też w Europie Połu-
dniowej i Środkowej. Również kolej-
ne wyprawy wojenne na Jedwabnym 
Szlaku bezpośrednio dotyczyły na-

szych ziem: wojna z Awarami, in-
wazja węgierskich plemion bezpo-
średnio odpowiedzialnych za upadek 
Rzeszy Wielkomorawskiej, później 
najazd Mongołów, którzy w 1421 
roku jak lawina pustoszyli Śląsk, 
Morawy, Węgry i Bałkany – powie-
dział historyk.

Do najbardziej wartościowych 
eksponatów, które można oglądać 
na wystawie, należą nieznane dotąd 
luksusowe pamiątki chińskiej dyna-
stii Tchang, pochodzące z prywat-
nych zbiorów, skarb starowęgierski 
z Nagyszentmiklós i miecz koro-
nacyjny węgierskich królów pocho-
dzący z ok. 1000 roku, marmurowa 
podobizna Aleksandra Wielkiego 
pożyczona z Narodowego Muze-
um Archeologicznego w Atenach, 
unikatowe modele Wielkiego Muru 
Chińskiego, murów obronnych Kon-
stantynopola czy wieży strażniczej w 
Azerbejdżanie. 

Wystawę można zwiedzać do 
końca lutego. Muzeum mieszczące 
się w starym ratuszu na Rynku Ma-
saryka jest czynne w dni powszednie 
od godz. 9.00 do 17.00, w soboty od 
godz. 9.00 do 13.00, w niedziele od 
13.00 do 17.00.  (dc)
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Przed stu laty w Nawsiu

»Od Aleksandra 
do Tamerlana«

Bogaty rok »Istebnej«

Rok 2014 Zespół Regionalny „Istebna” będzie wspominać bardzo długo. Wiele koncertów, mnóstwo występów. Ale to, 
co wydarzyło się w końcówce 2014 roku – pozostanie na długo w pamięci. Zespół gościł bowiem w Australii, gdzie dał 15 
koncertów, młodzi mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej przejechali kilka tysięcy kilometrów autokarem i poznali niezwykłych 
ludzi.
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Na kudłatych, długowłosych arty-
stów zapisanych na taśmach magne-
tofonowych próbowałem poderwać 
koleżanki klasowe w podstawówce. 
Kiedy zorientowałem się, że heavy 
metal nie jest odpowiednią receptą 
na sukces, było już za późno. Z pod-
stawówki w Lutyni Dolnej trafi łem 
do „gimpla” w Orłowej-Łazach, a 
tam już królował Sting. Teraz, za 
sprawą kilku koncertów, które szy-
kują się w 2015 roku w Ostrawie, 
wrócą wspomnienia. Nad Ostrawicą 
w tym roku zagrają legendy gatunku 
– grupy Manowar, Judas Priest czy 
Def Leppard. Ta ostatnia formacja 
zalicza się wprawdzie do nurtu hard 
rocka, ale mimo wszystko to rów-
nie piękne klimaty retro. Jak widać, 
w hutniczym regionie długie wło-
sy i dżinsowe kurtki wciąż mają się 
świetnie. 
* MANOWAR (12. 1., godz. 20.00, 
ČEZ Arena Ostrawa)
Legenda stylu power metal wystąpi 
12 stycznia w Ostrawie na jedynym 
koncercie w RC. Występ amerykań-
skiej formacji jest częścią składową 
jubileuszowej trasy „Kings of Metal 
MMXIV” dla uczczenia jednej z 
najważniejszych płyt w historii hea-
vy metalu. Album „Kings of Metal” 
ukazał się w 1988 roku. Do zdobycia 

w ówczesnym bloku socjalistycznym 
był tylko na bazarach lub pirackich 
kasetach. Do dziś to jedna z najlep-
szych płyt gatunku, niedościgniony 
wzór dla wielu zespołów. – Po raz 
ostatni koncertowaliśmy w Ostrawie 
w 2002 roku. Wręcz nie możemy 
się doczekać powrotu, obiecuję też, 
że będą to kolejne niezapomniane 
chwile dla wszystkich fanów naszej 
muzyki – stwierdził gitarzysta ba-
sowy grupy, Joey DeMaio. Ostatni 
album studyjny zespołu – „Th e Lord 
of Steel” z 2012 roku przyjęty został 

przez fanów z zachwytem, w bieżą-
cym roku spodziewana jest z kolei 
dwunasta w karierze płyta studyjna. 
Na wszystkich albumach Manowar 
łączy melodyjny hałas z mistyką i 
mitologią dawnych narodów oraz 
cywilizacji. Koncerty są zaś pokazem 
najlepszych fajerwerków, dużo bez-
pieczniejszych od tych z ulic nocy 
sylwestrowej.
* DEF LEPPARD (22. 5. godz. 
20.00, ČEZ Arena Ostrawa)
Brytyjska formacja Def Leppard 
serwuje słuchaczom bardziej wyrafi -

nowaną muzykę z pogranicza rocka 
i hard rocka. Na początku kariery 
otarli się nawet o heavy metal, stop-
niowo jednak złagodzili swój styl, 
doprowadzając go do perfekcji na 
legendarnej płycie „Hysteria” z 1987 
roku. Do Ostrawy muzycy powrócą 
po dwunastu latach. Według orga-
nizatora koncertu, Miroslava Bein-
hauera z działu promocji ostrawskiej 
ČEZ Areny, Def Leppard znajdują 
się w świetnej formie. – Zespół sięg-
nie po przekrój swojej twórczości. 
Nie zabraknie największych hitów, 
takich jak „Love Bites” czy „Pour 
Some Sugar On Me” – obiecuje 
Beinhauer. Def Leppard zagrają w 
Ostrawie w najmocniejszym skła-
dzie, z wokalistą Joe Elliottem. Na 
podium nie zabraknie m.in. jedno-
ręcznego perkusisty Ricka Allena, 
który w 1984 roku uległ wypadkowi 
samochodowemu. Również w przy-
padku tego koncertu Ostrawa wy-
grała wyścig z Pragą. Def Leppard 
najpierw bowiem zagrają w Ostra-
wie, dopiero dzień później w Pradze. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, dla czytelników „Głosu Ludu” 
niebawem przygotujemy zabawę, w 
której do zdobycia będą darmowe 
wejściówki na ostrawski koncert Def 
Leppard.

* JUDAS PRIEST (25. 6., godz. 
20.00, ČEZ Arena Ostrawa)
Heavy metal w najlepszym wyda-
niu – oto Brytyjczycy Judas Priest. 
Zespół założony w 1970 roku w 
Birmingham nie spoczął na laurach 
nawet po 45 latach artystycznej ka-
riery. W Ostrawie będzie się można 
o tym przekonać 25 czerwca, dzień 
później muzycy wystąpią w praskiej 
O

2
 Arenie. Kluczową postacią gru-

py jest wokalista Rob Halford. Łysy, 
ubrany w skórzane spodnie Halford 
na pierwszy rzut oka wygląda na 
psychopatę, z którym nawet podróż 
windą mogłaby być dużym prze-
życiem. Taka jest też muzyka Judas 
Priest. Potężne riff y przekładane są 
skocznymi, melodyjnymi refrenami, 
które są znakiem rozpoznawczym 
tego zespołu. W Ostrawie na pewno 
zabrzmią największe przeboje gru-
py, w tym genialny „Breaking Th e 
Law”. Nie zabraknie jednak również 
utworów z ostatniej płyty wydanej w 
ubiegłym roku – „Redeemer of Sou-
ls”. Od 2010 roku członkiem Judas 
Priest jest utalentowany, 31-letni 
gitarzysta Richie Faulkner. Uwaga, 
jego solówki mogą być zaraźliwe!

KULTURA

Wstęp krótki i zwięzły. Do 
przeczytania kolejna odsłona 
Pop Artu, pierwsza w nowym 
roku. Niech 2015 rok będzie 
dla Was równie udany, jak ten 
ubiegły. Myślimy pozytywnie!
FILMOWA RECENZJA

FURIA 
(STATEČNÁ SRDCE, 

USA 2014)
W tym fi lmie brakuje tylko Szarika. 
Zresztą mógłby się zwać jakkolwiek, 
byleby tylko był. Najnowszy amery-
kański obraz z Bradem Pittem w roli 
dowódcy czołgu „Furia” przemie-
rzającego otchłanie pól bitewnych 
u schyłku II wojny światowej powa-
la na kolana swoim naturalizmem. 
Reżyser David Ayer otoczył się ce-
nionymi historykami, a także wete-
ranami II wojny światowej, nie po-
zostawiając nic przypadkowi. O ile 
w polskim serialu „Czterej pancerni 
i pies” właśnie postać owczarka nie-
mieckiego Szarika łagodziła przekaz 
płynący z ekranu telewizora (w tym 
propagandystyczne komunistyczne 
bzdury, których nie mogło zabrak-
nąć w czasach głębokiego PRL-u), o 
tyle w „Furii” brutalna rzeczywistość 
atakuje nas ze wszystkich stron. 
Początkowo trudno się też utożsa-
mić z głównymi bohaterami – czyli 
załogą czołgu „Furia” amerykańskiej 
dywizji pancernej. Sierżant Collier 
(Brad Pitt) już w pierwszych sekun-
dach fi lmu rzuca się z nożem na na-
zistę przejeżdżającego konno po wy-

gasającym polu bitwy i patroszy go 
niczym prosiaka na naszj „zabijacz-
ce”. Trudne czasy przyciągają trudne 
charaktery. Pitt w roli dowódcy czoł-
gu jest wariatem i maniakiem w jed-
nym, jego towarzysze broni poszliby 
jednak za nim na koniec świata. Film 
Davida Ayera nie jest jednak typo-
wą opowieścią z najgorszych czasów 
naszej cywilizacji. „Furia”, w czeskich 
kinach nie wiedzieć dlaczego prze-
tłumaczona na „Statečná srdce”, jest 
również mistrzowską analizą ludz-
kich charakterów. – Na zło każdy z 
nas reaguje inaczej – mówi reżyser 
Ayer. Nowicjusz Norman (Logan 
Lerman) najdłużej walczy ze świa-
domością, że jego przemiana z wraż-
liwego człowieka w maszynę do za-
bijania jest po prostu nieunikniona. 
Miłośnicy wartkiej akcji, jak również 
frapujących scen bitewnych, znajdą 
w „Furii” swojego konia wyścigowe-
go. Popularna ostanio gra kompute-
rowa „World of Tanks” to tylko na-

miastka tego, co potrafi  współczesna 
technika. Bitwy na czołgi w „Furii” 
wbijają w krzesło, aż ma się wrażenie, 
że siedzimy w samym epicentrum 
wydarzeń. Do tego twórcy fi lmu 
nie poszli na łatwiznę, sceny bitew-
ne nie są więc wyłącznie wyliczanką 
możliwości najlepszych komputerów 
grafi cznych w Hollywood. Na planie 
szusowały prawdziwe czołgi, fi lm 
jest więc istną gratką dla wszyst-
kich miłośników militariów. David 
Ayer ustrzegł się również jednego 
z częstych błędów towarzyszących 

fi lmom o tematyce wojennej. Zacho-
wał bowiem proporcję rozsądnego 
patriotyzmu, kropiąc pole bitwy pa-
tosem bardzo oszczędnie. „Furia” to 
jeden z tych fi lmów wojennych, któ-
re przejdą do historii. Tak jak „Tma-
vomodrý svět” Jana Svěráka, „Czas 
Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli 
czy „Pluton” Olivera Stone’a. Nawet 
bez Szarika. 

MUZYCZNA RECENZJA

ANETA LANGEROVÁ 
Na Radosti (2014)

Nanowszy album czeskiej piosen-
karki Anety Langerovej to w moim 
odczuciu, po trzecim z rzędu wymę-
czonym przesłuchaniu, kicz udający 
wyższą jakość. Z pozoru ładne granie 
pod ładny śpiew nie wystarczą. Kto 
jednak decyduje o tym, że album „Na 
Radosti” od kilku tygodni utrzymuje 
się na czołowej pozycji listy sprze-
daży w RC? Czy popularność tej 

płyty wśród odbiorców świadczy o 
tym, że autor powyższej recenzji jest 
kompletnym ignorantem? A może 
mam poważne kłopoty ze słuchem? 
Tym bardziej, że „Odę do radości” 
na temat tego albumu wyśpiewują 
prawie wszyscy czescy dziennikarze 
muzyczni... 
Langerová skopiowała pomysł sło-
wackiej piosenkarki Jany Kirschner, 
która kilka lat temu zrobiła furorę z 
albumem „Krajina Rovina”, a ostat-
nio płytą „Moruša bielá”. Piosenki 
pop przydziała w ludową szatę, bo 

folklor łagodzi obyczaje i jest takim 
jazzem dla mas. Tam, gdzie Kirs-
chner otarła się o geniusz, Langerová 
moim zdaniem nie sprostała wyzwa-
niu. Przesadziła z symfonicznym 
rozmachem, przesadną artykulacją 
wokalną w pretensjonalnych refre-
nach, czego dowodem jest chociaż-
by przesłodzona „Tráva”. Tego lu-
kru po prostu nie da się wytrzymać. 
Od „Trávy”, szóstej kompozycji na 
płycie, poziom jeszcze spada. Lan-
gerová zatrzymała się technicznie 
na wokalistyce z dziecięcych chó-
rów w rodzaju „Bambini di Praga”. 
Ludowe motywy, którymi próbuje 
zakamufl ować brak własnych, ory-
ginalnych pomysłów, też wymagają 
jednak odrobiny brudnego śpiewa-
nia. Tego czarnego feelingu próż-
no niestety szukać na tym albumie. 
Pozostały szybko wylatujące z głowy 
piosenki na jeden sezon przedświą-
teczny. Sztuka ludowa, nie pierwszy 
raz zresztą, posłużyła za zakładnika 
wyższych ambicji.

POLSKIE 
GRZYBOBRANIE
* CZY MICHAEL JACKSON 
ZMARTWYCHWSTANIE? Kasę 

można wycisnąć z ludzi w przeróżny 
sposób. W Poznaniu wpadli na po-
mysł zorganizowania koncertu „Tri-
bute To Michael Jackson”, w którym 
udział zgłosili m.in. Natalia Kukul-
ska, Kuba Badach, Ania Dąbrowska 
czy Piotr Cugowski. – Na scenie 
wystąpi ponad 100 artystów. Sta-
rannie dobrani wokaliści oraz band 
pod kierownictwem Jacka Piskorza 
czy Chór i Orkiestra l’Autunno w 
symfonicznym składzie gwarantują 
przedsięwzięcie na najwyższym mu-
zycznym poziomie – zapowiedziała 
w imieniu organizatorów Zuzanna 
Oses. Warto się samemu pochwalić, 
bo nikt tego za nas nie zrobi. 

* GALA BOKSU PIEKARCZYK 
– OWSIAK. Marek Piekarczyk, 
lider grupy TSA, nie lubi Jerzego 
Owsiaka. Przynajmniej tak twierdzi 
w swojej autobiografi cznej książce 
„Zwierzenia kontestatora”. Owsiak, 
twórca Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, na razie nie może się 
bronić piórem, bo własnej autobio-
grafi i jeszcze nie napisał. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że jeśli po-
wstaną „zwierzenia róbta co chceta”, 
doczytamy się w nich, że Owsiak nie 
przepada za Piekarczykiem.
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Heavy metalowa fala uderzy w Ostrawę

Rubrykę przygotował:

 JANUSZ BITTMAR
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WTOREK 6 stycznia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 9.50 
Podróż po Amazonii 10.25 Reporterzy 
TVC 11.05 Wichura między życiem a 
śmiercią 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Nie wahaj się i kręć 13.35 
Bananowe rybki 14.10 Doktor Quinn 
(s.) 14.55 Rajskie ogrody 15.15 Kojak 
(s.) 16.05 Hubert i Staller (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Jáchyme, hoď ho do stroje (fi lm) 
22.35 Hercules Poirot (s.) 23.25 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Kolorowe lata 
trzydzieste 9.50 Avanti! (fi lm) 12.10 
Ostatni chiński cesarz 13.05 Bracia, 
synowie Karola IV 13.55 Inspiracja 
dobrem 14.50 Pojedynek przywódców 

15.40 Tajemnice II wojny światowej 
16.35 Widoki z kosmosu 17.25 Han-
del z delfi nami 18.10 Moja rodzina 
(s.) 18.45 Wieczorynka 19.00 Natura 
paradoxa 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Samoloty myśliwskie w 
walce 20.50 Katastrofy lotnicze 21.40 
Moja prywatna wojna 22.05 Biała za-
raza (fi lm) 23.50 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.50 Pod jednym dachem (fi lm) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.45 Wspo-
mnienia (s.) 13.35 Dowody zbrodni 
(s.) 14.30 Mentalista (s.) 15.25 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.40 Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
tańcz ze mną (fi lm) 22.15 Impersonal-
ni (s.) 23.05 King i Maxwell (s.) 23.50 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.00 Gormiti II (s. 

anim.) 7.25 Winx Club (s. anim.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Morderstwa w 
Kitzbuhel (s.) 10.20 Nakryto do stołu! 
11.05 Miejsce zbrodni: Brema (s.) 12.55 
Strażnik Teksasu (s.) 13.50 Obwód 
Wolff a (s.) 14.45 Castle (s.) 16.30 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wia-
domości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Gra o dzie-
cko (fi lm) 22.05 Oczyma Josefa Klímy 
22.45 Pr. kulinarny 23.50 Zabójcze umy-
sły (s.) 0.40 Sprawiedliwość we krwi (s.). 
ŚRODA 7 stycznia  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
9.50 Podróż po Bay of Plenty 10.35 
Śladami gwiazd 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Nie wahaj się i kręć 13.35 Bananowe 
rybki 14.10 Doktor Quinn (s.) 14.55 
Rajskie ogrody 15.15 Kojak (s.) 16.10 
Hubert i Staller 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Miesiąc miodowy (fi lm) 
21.45 Miejsce zbrodni - Schimanski 
(s.) 23.25 Tajniacy (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Bananowe dzie-
ci 10.00 Stalin 10.55 Derren Brown 
12.05 Dwadzieścia bezesnych lat 
13.10 Europa dziś 13.40 W pułap-
ce mikrodługu 14.40 Święty Gral 
w Ameryce 15.30 Królestwo natury 
16.00 Klucz 16.30 Życie według Vác-
lava Havla 17.45 Praga marzeń 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nieznana Indonezja 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Malawi 
21.30 Kto nie skacze, nie jest Czechem 
22.10 Fortepian (fi lm) 0.10 Stand-up. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 9.55 Zatańcz ze mną (fi lm) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości 12.45 Wspomnienia 

(s.) 13.35 Dowody zbrodni (s.) 14.30 
Mentalista (s.) 15.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.40 Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Anioł stróż 
(fi lm) 22.10 Zanim odejdą wody (fi lm) 
23.55 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
0.40 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.00 Gormiti II (s. 
anim.) 7.25 Winx Club (s. anim.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Morderstwa w 
Kitzbuhel (s.) 10.20 Nakryto do sto-
łu! 11.05 Miejsce zbrodni: Brema (s.) 
12.55 Strażnik Teksasu (s.) 13.50 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.45 Castle (s.) 16.30 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Młoda babcia 21.30 Talk-show 
J. Krausa 22.30 Hawaii 5-0 (s.) 23.20 
Żółtodzioby (s.). 

PROGRAM TV

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Ruch polityczny COEXISTENTIA 
postulował w ub. roku u ówczesne-
go ministra transportu Antonína 
Prachařa wznowienie regionalnych 
połączeń kolejowych między Re-
publiką Czeską i Polską. Częściowo 
nasz postulat uwzględniono i od no-

wego rozkładu jazdy, który obowią-
zuje od 14 grudnia, wprowadzono 
pociągi osobowe Ostrawa – Kraków 
i Bogumin – Wrocław. Niestety, tyl-
ko na dwa tygodnie. Od 1 stycznia, 
jak informuje ulotka na dworcu w 
Boguminie, na żądanie osób zarzą-

dzających polską infrastrukturą ko-
lejową, pociągi te nie będą kursowa-
ły. Zwłaszcza dziwi to w przypadku 
pociągu relacji Ostrawa – Kraków, 
mocno reklamowanego. Pociąg ten 
wyjeżdżał z dworca głównego w 
Ostrawie o godz. 6.25 i zatrzymywał 

się w Boguminie, Dziećmorowicach 
i Piotrowicach koło Karwiny, a w 
Polsce w Zebrzydowicacvh, Chybiu, 
Zabrzegu, Czechowicach-Dziedzi-
cach, Oświęcimiu, Zatorze, Brzeźni-
cy, Skawinie, Płaszowie i przyjeżdżał 
do Krakowa o godz. 9.48. Wieczo-

rem wyjeżdżał z Krakowa o godz. 
17.29 i do Ostrawy docierał o godz. 
20.50. Według informacji naszych 
sympatyków, wykorzystywany był w 
40-50 proc. i na pewno zarabiał na 
siebie. Jego likwidacja jest zatem dla 
nas wielkim zaskoczeniem. Tadeusz 

Jeszcze świątecznie
W świątecznie udekorowanej sali 
Domu Kultury w Lutyni Dolnej 
odbyło się 29 grudnia zebranie spra-
wozdawcze oraz tradycyjna wigilijka 
dolnolutyńskiego Koła PZKO. W 
świąteczny, podniosły nastrój wszyst-
kich zebranych wprowadził dziew-
częcy duet – Helena Woźnica i Alicja 
Iwanuszek – z  wiązanką świątecz-
nych wierszy i kolęd. 

Z referatu sprawozdawczego wyni-
ka, że koło liczy 75 członków, a ak-
tywnie działają chór mieszany oraz 
zespół kobiet. Do udanych imprez 
w roku ubiegłym należały Bal Retro, 
wycieczka do Chlebowic, Sztramber-
ka i Bolacic, świetlica wiosenna z pre-
lekcją i zabawami dla dzieci. Dolno-
lutyńskie MK PZKO współpracuje z 
sąsiednimi Kołami w Rychwałdzie, 
Wierzniowicach i Orłowej-Porębie, 
członkowie biorą udział w imprezach 
zaprzyjaźnionych kół. Chórzyści za-
liczyli 16 występów, m.in. w koście-
le w Lutyni Dolnej, Rychwałdzie, 

Starym Boguminie, na festynach w 
Wierzniowicach i Rychwałdzie. Dy-
rygentem jest Władysław Rusek, chór 
zrzesza 20 śpiewaków, średnia wieku 
wynosi 64 lata. Z kolei zespół kobiet 
zorganizował prelekcję o zdrowiu, 
kurs gotowania i pieczenia ciastek, 
przygotowuje wszystkie imprezy od 
strony kulinarnej. Młodzież nie spo-
tyka się regularnie, jednak jest ak-
tywna w pracy na rzecz Koła. Młodzi 
pomagają przy organizacji imprez, 
troszczą się o zaplecze techniczne, 
uczestniczyli w obwodowym turnieju 
tenisa stołowego w Skrzeczoniu.

Czas podczas biesiady towarzy-
skiej z udziałem blisko 50 osób umi-
lał wspólny śpiew kolęd i pastorałek 
przy akompaniamencie Władysława 
Ruska. Miłym akcentem świąteczne-
go spotkania był także występ dzieci 
dolnolutyńskich pezetkaowców, które 
za udział w świątecznych zabawach i 
odśpiewane piosenki otrzymały poda-
runek. Maria Sztwiertnia, 

Lutynia DolnaWigilijka upłynęła w rodzinnej atmosferze. 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Niedawno zwierzył mi się kolega, że kiedy sie-
dzi wieczorem sam w domu, doglądając cho-
rego ojca, zwykle wchodzi na Facebooka, żeby 
skontaktować się ze światem. Wrzuca wtedy na 
stronę ciekawe zdjęcia, trafne spostrzeżenia oraz 
dowcipne cytaty, które aż proszą się, żeby je „po-
lubić”.

– Cieszę się z każdego „lajka”, bo wtedy widzę, 
że te rzeczy ludziom się podobają – powiedział. 
Przyznałam mu rację. Ja też lubię, kiedy pod za-
mieszczonym zdjęciem z wycieczki wydłuża się 
lista „lubiących” je osób. 

Uważam zresztą, że „lajkowanie” zdjęć roman-
tycznych zachodów słońca, fi lmików z kotkami i 
pieskami w roli głównej oraz genialnych myśli, 
na które sama nigdy bym nie wpadła, to natu-
ralna rzecz. Tak samo jak pochwalenie nowej su-
kienki koleżanki czy udanego wypieku krewnej. 
Komplement wypowiedziany w odpowiednim 
czasie zawsze sprawi przyjemność. No właśnie, 

w odpowiednim. Bo, na przykład przekonywanie 
przyjaciółki, która dopiero co pochowała męża, 
że w czerni jak w żadnym innym kolorze jest 
jej wyjątkowo do twarzy, trudno zaliczyć do tej 
kategorii. 

Podobnie ma się rzecz z „lajkowaniem” wia-
domości o nieprzyjemnej czy wręcz tragicznej 
treści. Kto chociaż od czasu do czasu zagląda 
na Facebooka, wie doskonale, że użytkow-
nicy są w stanie „polubić” informację typu 
„złapałem cholernego wirusa żołądka i prze-
rzygałem całe święta”, zdjęcie z wypadku, w 
którym zginęło pięć osób czy osieroconych w 
wojnie dzieci. Zwykle nad takim bezmyślnym 
„lajkowaniem” kręcimy z niesmakiem głową i 
przechodzimy do kolejnej wiadomości. Kiedy 
jednak „lubię to” pojawia się pod informacją 
o śmierci bliskiej osoby, robi nam się przykro. 
„Lubię to” to przecież nie to samo co „przeczy-
tałam” lub „przyjęłam do wiadomości”, nawet 

jeżeli Facebook nie daje nam do wyboru innej 
opcji.

Pewnie dzieje się tak dlatego, że Facebook w 
swoim założeniu ma przekonywać jego użyt-
kowników, że życie jest piękne i że to, co spotyka 
nas i naszych znajomych, jest niezwykle udane 
i godne akceptacji. Zresztą, czemu nie? Skoro 
pozytywnie nastawieni użytkownicy mogą stać 
się pozytywnie nastawionymi klientami, którzy 
równie pozytywnie będą reagować (a także kli-
kać) na zamieszczane na stronie reklamy. Jednak 
co za dużo, to niezdrowo. 

Przekonali się o tym ostatnio nie tylko znies-
maczeni użytkownicy, ale również twórcy Fa-
cebooka, którzy, korzystając z zamieszczanych 
na stronie zdjęć, przygotowali dla każdego użyt-
kownika swoiste podsumowanie roku pod jed-
noznacznie pozytywnym hasłem „To był wspa-
niały rok!”. Dla tych, którzy znaleźli w swoim 
zestawie zdjęcia ze ślubu córki, urodzin pięciu 

szczeniaków ulubionej suczki oraz swoje zdjęcie 
z Mont Blanc, takie przypomnienie ubiegło-
rocznych zdarzeń z pewnością stanowiło miłą 
niespodziankę czy nawet powód do dumy. Nie 
każdemu jednak miniony rok przyniósł szczęście 
i radość. Tak było w przypadku Erica Meyera, 
któremu w 2014 roku zmarła na raka mózgu 
6-letnia córeczka. Bezmyślny mechanizm Fa-
cebooka wybrał zdjęcie twarzy zmarłej dziew-
czynki i zamieścił je do przeglądu pomyślnych 
wydarzeń, które miały przyczynić się do tego, 
że „To był wspaniały rok!”. Założę się, że takich 
wpadek Facebooka było o wiele więcej. 

Mnie jednak zastanawia jeszcze jedna rzecz. 
Aplikacja, która wybierała zdjęcia do podsu-
mowania „wspaniałego roku”, kierowała się ich 
popularnością. Czy zatem mam rozumieć, że 
wśród znajomych pana Meyera znalazło się aż 
tylu dyletantów, żeby pod informacją o śmierci 
córki kliknąć na „to lubię”? 

TO LUBIĘ, KIEDY CI NIC NIE WYCHODZI 
BEATA SCHÖNWALD, beata.schonwald@glosludu.cz

moim zdaniem
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W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 
30. 12. 2014 zmarł w wieku 84 lat nasz Kochany Mąż, 
Ojciec, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. LEOPOLD RYGIEL

z Karwiny. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się 
we wtorek 6. 1. 2015 o godz. 11.00 z kościoła w Karwi-
nie-Kopalniach. Zasmucona rodzina. RK-001
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WSPOMNIENIA

Pozostaniesz na zawsze w sercach tych, 
którzy Cię kochali...

Dnia 5 stycznia 2015 minie pierwsza bolesna rocznica 
śmierci naszej Kochanej

śp. LIDII TUROŃ
z Trzyńca-Kanady. Z miłością i szacunkiem wspomina i o 
modlitwę prosi córka z rodziną. GL-005

ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
 SALA WYSTAW „Musaion” w 
Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 3. 
wystawa pt. „Tajemnice fi lmu ani-
mowanego”. Czynna: wt-pt: godz. 
8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA W 
CIESZYNIE, Galeria „Przysta-
nek Grafi ka”, ul. Głęboka 50: Do 
10 lutego wystawa „Henryk Jasiński 
– Dawne grafi ki – Linoryty”. Wer-
nisaż 8 stycznia o godz. 16.00. Wy-
stawa czynna w godzinach otwarcia 
Muzeum.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-16.00. 

Z dumą przyznaj się do wieku,
bo wiek świadczy o człowieku.
Ogrom wiedzy, doświadczenia,
godny jest pozazdroszczenia. 

Dnia 4. 1. 2015 obchodzi 70. urodziny 
pan JÓZEF GRZEGORZ

z Olbrachcic. Z tej okazji bukiet najwspanialszych życzeń, 
wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego składają żona Ania, 
syn Marek, córka Małgosia z mężem Romanem oraz wnuczęta Tereska i 
Dawid. Do życzeń dołącza się cała rodzina.  RK-179

ŻYCZENIA

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum Hobbit: 
Bitwa pięciu armii (3-5, godz. 16.00); 
Odpad (3, 4, godz. 18.00); Interstel-
lar (3-5, godz. 19.00); Jak wytresować 
smoka 2 (4, godz. 10.00); Burácení (5, 
godz. 18.00); KARWINA – Ex: Pad-
dington (3, 4, godz. 15.30); Burácení 
(3, godz. 20.00); Hobbit: Bitwa pięciu 
armii (4, godz. 17.00); Odpad (4, godz. 
20.00, 5, godz. 19.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Królowa Śniegu (3, 4, godz. 
15.00); Hodinový manžel (3, 4,godz. 
17.30); Burácení (3, 4, godz. 20.00); 
Exodus: Bogowie i królowie (5, godz. 
17.30); Raluca (5, godz. 20.00); BY-
STRZYCA: Klauni (3, godz. 18.00); 
CIESZYN – Piast: Hobbit: Bitwa 
pięciu armii (3-5, godz. 10.00, 13.00, 
16.15, 19.30).
CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet 
i Seniora zapraszają na spotkanie: 
Klub Seniora w poniedziałek 5. 1. o 
godz. 14.00, Klub Kobiet w środę 7. 1.
 o godz. 14.00 do Domu PZKO.
 MK PZKO zaprasza na Trady-
cyjny Bal PZKO w sobotę 17. 1. o 
godz. 17.00 do sali Domu PZKO. 
Do tańca przygrywa „Forum”. Miej-
scówki w cenia 350 kc można nabyć 
w bibliotece w Domu PZKO w pon. 
i śr. w godz. 12.00-17.00 albo zamó-
wić pod nr. tel. 724 576 527.
BYSTRZYCA – Kluby Seniora i 

Kobiet przy MK PZKO zapraszają 
na wigilijkę, która odbędzie się w 
środę 7. 1. o godz. 16.00 w Domu 
PZKO.
CIERLICKO, STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet oraz Seniora 
zapraszają na spotkanie klubowe 
w czwartek 8. 1. o godz. 16.00 do 
Domu Polskiego ŻW na Kościelcu.
KARWINA-RAJ – Kluby Kobiet 
i Seniora MK PZKO zapraszają 
członków na wspólne spotkanie 6. 1. 
o godz. 15.00.
NYDEK – Klub Młodych przy MK 
PZKO zaprasza na przedstawienie 
w sobotę 3. 1. albo w niedzielę 4. 1. 
o godz. 16.00 do Domu PZKO. 
Przedstawimy komedię pt. „Solo na 
trianglu” na podstawie sztuki A. Pro-
cházky.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 9. 1. o godz. 18.00 
w Pensjonacie Zameczek w Cze-
skim Cieszyie przy ul. Jabłonkow-
skiej 852/44. Program: MUDr Jan 
Karczmarczyk: „Ból na przestrzeni 
wieków”.
SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza na bal pt. „Niech żyje bal”, 
który odbędzie się w sobotę 17. 1. o 
godz. 19.00 w sali zakładu „Boche-
mie” w Boguminie. W programie 
wystąpi para taneczna Hradilová – 
Hradil z Bogumina, do tańca przy-
grywa zespół „Paja Tequila” z Jabłon-
kowa. Przedsprzedaż miejscówek w 

cenie 300 kc do 13. 1., od poniedział-
ku do czwartku w godz. 9.00-16.00 
w biurze ČMSS-Liška na Rynku T. 
G. Masaryka 942 w Boguminie – Ta-
deusz Guziur, komórka 604 576 461.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
zaprasza w sobotę 17. 1. o godz. 
19.00 do Domu Robotniczego na 
Bal PZKO. Miejscówka 330 kc (ko-
lacja, kawa lub herbata). Gra kapela 
„Sonata” Wiesława Farany, wystąpią 
„Suszanie”. Sprzedaż miejscówek w 
Domu PZKO w dniach 7.-9. 1. oraz 
11.-13. 1. w godz. 15.00-17.00.
OFERTY
PRZECIEKA CI DACH, kapie 
Ci do domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów. GL-742

KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne i antyki. Tel. 608 374 432.

GL-762

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

KONCERTY
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO 
oraz parafi a rzymskokatolicka zapra-
szają na Noworoczne kolędowanie 
do kościoła św. Jana Chrzciciela w 
Lutyni Dolnej w poniedziałek 12. 1. 
o godz. 16.30. Wykonawcy: chór 
mieszany „Lutnia” z Lutyni Dolnej”, 
dziewczęcy duet – Helena Woźnica, 
Alicja Iwanuszek i zespół „Olzanki” 
z Polski.
WĘDRYNIA – Dyrekcja, grono 
pedagogiczne i uczniowie szkoły 
zapraszają na Koncert Kolęd, który 
odbędzie się dnia 6. 1. o godz. 15.30 
w kościele parafi alnym w Wędryni.
WYSTAWY
JABŁONKÓW, Urząd Miejski, ul. 
Dukielska 144: do 6. 1. wystawa pt. 
„Legiony Polskie w Jabłonkowie i 
okolicy”. Czynna w godzinach pracy 
urzędu miejskiego.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-

Nidy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą.
Zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą.

Dnia 4. 1. 2015 minie pierwsza rocznica śmierci
śp. ELŻBIETY KOŁATEK

z Łąk nad Olzą. Z miłością i modlitwą wspominają córki 
z rodzinami. GL-001

Czas goi rany, lecz rok, to za krótko.
My wciąż wspominamy z żalem i cichutko.

Dnia 4. 1. 2015 minie 1. rocznica śmierci 
śp. CZESŁAWA GÓRECKIEGO

z Karwiny, dawniej z Darkowa. O chwilę wspomnień i 
cichej zadumy proszą brat Józef oraz syn Bogdan i córka 
Jolanta z rodzinami.  RK-178

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dziś, 3 stycznia, obchodziłby 100. urodziny

śp. KONSTANTY KRZYSTEK

ze Skrzeczonia. Wszystkich, którzy Go znali i szanowali, 
o chwilę wspomnień prosi córka Ewa z rodziną.

GL-781

Nadzieją naszą jest zmartwychwstanie...
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że zmarł niespodziewanie 
w wieku niespełna 65 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, 
Teść, Zięć, Starzik, Brat, Szwagier i Wujek

śp. ANTONI SZPYRC

zamieszkały w Wędryni pod nr. 447. Pogrzeb Drogiego 
Zmarłego odbędzie się w poniedziałek dnia 5. 1. 2015 o 

godz. 9.30 z kościoła parafi alnego w Jabłonkowie. Po obrzędzie pochówek 
na miejscowym cmentarzu. Zasmucona rodzina. GL-002

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 30. 12. 2014 zmarł w 
wieku 60 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, 
Zięć, Brat, Szwagier i Wujek

śp. EDWARD ZABYSTRZAN

zamieszkały w Cierlicku. Pogrzeb Drogiego Zmarłego 
odbędzie się w środę dnia 7. 1. 2015 o godz. 14.30 z 
sali obrzędów pogrzebowych w Cierlicku. W smutku 
pogrążona rodzina. GL-003

Dziś, 3 stycznia, mija 13. rocznica śmierci mojej Drogiej 
Żony 

śp. KRYSTYNY RYBICKIEJ 

O chwilę wspomnień prosi mąż Witold. 
GL- 702

Koleżance Jance Rygiel wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składają członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń”. RK-002

NEKROLOGI

Serdecznie dziękujemy wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, 
znajomym i delegacji MK PZKO Karwina-Frysztat za kondolencje, 
wieńce, kwiaty i udział  w pogrzebie naszej Drogiej

śp. ANUSI OŚLIZLOK

Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć mgr. Zbigniewowi Kocu-
rowi za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego. Zasmucona 
rodzina.  RK-003

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

CYMELIA I OSOBLIWOŚCI
Miłośnicy historii Śląska Cieszyń-
skiego będą mieli kolejną okazję do 
bliższego zapoznania się z rzadko 
udostępnianymi zabytkami ręko-
piśmiennymi znajdującymi się w 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. 
Wszystko za sprawą drugiej prezen-
tacji z cyklu „Cymelia i osobliwości”, 
która odbędzie się w czwartek, 8 
stycznia  o godz. 17.00 w sali kon-
ferencyjnej Książnicy. 

Autorzy prezentacji Anna Rus-
nok i Krzysztof Kleczek udzielą 
odpowiedzi na pytanie, w jaki spo-
sób owe manuskrypty trafi ły do bi-
blioteki Leopolda Jana Szersznika. 
Za ich pośrednictwem spróbują też 
odrobinę rozjaśnić „mroki średnio-
wiecza”, wyjaśniając m.in., czym 
są dekretały, a także jakim tajem-
niczym rozrywkom już od czasów 
starożytnych oddawali się niektórzy 
władcy i wielu uczonych mężów. 
 (wik)
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Rusza Tour de Ski
W Oberstdorfi e rozpoczyna się dziś 
Tour de Ski w biegach narciarskich. 
Trener reprezentacji Polski, Janusz 
Krężelok, podał wczoraj skład kadry, 
która powalczy o punkty w tej presti-
żowej imprezie. 

Po rocznej przerwie w zawodach 
pojawi się Justyna Kowalczyk, któ-
ra w zeszłym roku zrezygnowała z 
udziału, nastawiając się na igrzyska 
olimpijskie w Soczi. Oprócz naj-
lepszej polskiej biegaczki w kadrze 
znajdują się też Sylwia Jaśkowiec 
i Maciej Kreczmer (cała trójka to 
podopieczni Aleksandra Wierietiel-
nego), a także Kornelia Kubińska, 
Maciej Staręga, Sebastian Gazurek 
oraz Jan Antolec z kadry A-mix. 

Na dziś zaplanowano tradycyjny 
prolog, jutro narciarze będą rywali-
zowali w biegu pościgowym – ko-
biety na 10 km stylem klasycznym, 
mężczyźni na 15 km. Rok temu, w 
prologu, świetnie spisała się Sylwia 
Jaśkowiec, która pod nieobecność 
Justyny Kowalczyk wywalczyła 3. 
miejsce. 

HARMONOGRAM TDS
* 3 stycznia, Oberstdorf (Niem-
cy) – prolog kobiety 3 km techniką 
dowolną; mężczyźni 4 km techniką 
dowolną

* 4 stycznia, Oberstdorf – kobiety 
10 km techniką klasyczną na docho-
dzenie; mężczyźni 15 km techniką 
klasyczną na dochodzenie

* 6 stycznia, Val Mustair (Szwaj-
caria) - kobiety sprint techniką do-
wolną; mężczyźni sprint techniką 
dowolną

* 7 stycznia, Dobbiaco (Włochy) 
– kobiety 5 km techniką klasyczną; 
mężczyźni 10 km techniką klasyczną

* 8 stycznia, Cortina-Dobbiaco 
(Włochy) – kobiety 15 km techniką 
dowolną na dochodzenie; mężczyźni 
35 km techniką dowolną na docho-
dzenie

* 10 stycznia, Val di Fiemme (Wło-
chy) – kobiety 10 km techniką kla-
syczną ze startu wspólnego; męż-
czyźni 15 km techniką klasyczną ze 
startu wspólnego

* 11 stycznia, Val di Fiemme-Alpe 
Cermis (Włochy) – kobiety 9 km 
techniką dowolną na dochodzenie; 
mężczyźni – 9 km techniką dowolną 
na dochodzenie.  (jb)

Grudzień 2014 należał do hokeistów 
Trzyńca. Podopieczni Jiřego Kalousa 
wygrali siedem meczów z rzędu, 
umacniając się w fotelu lidera eks-
traligowej tabeli. Przewaga Trzyńca 
nad drugim w tabeli Litwinowem 
wzrosła do 13 punktów. W ostatnim 
spotkaniu starego roku Stalownicy 
pokonali na wyjeździe 5:2 Mladą 
Bolesław, jutro zaliczą zaś pierwszy 
pojedynek w nowym roku. Do trzy-
nieckiej Werk Areny zawitają Karlo-
we Wary, aktualnie dziewiąty zespół 
Tipsport Ekstraligi. Przed drużyną 
Jiřego Kalousa kolejne wyzwanie. 
– Każdy mecz jest inny, ale przed 
własną publicznością chcemy oczy-
wiście wygrać i przedłużyć naszą 
wspaniałą serię – zadeklarował szko-
leniowiec Trzyńca. Początek nie-
dzielnego meczu o godz. 15.00. 

Ekipa Trzyńca, nazywana przez 
niektórych zdesperowanych dzien-
nikarzy „hokejową Barceloną”, idzie 
jak burza. – Nie jestem zaskoczony 
świetną postawą chłopaków w tym 
sezonie. Klub z takimi ambicjami, 
jak Trzyniec, musi grać o najwyższe 
cele – powiedział nam Eugeniusz 
Delong, były dyrektor generalny klu-
bu HC Stalownicy Trzyniec. Za jego 
kadencji zespół sięgnął po historycz-
ny triumf w rozgrywkach ekstraligi, 
wygrywając w sezonie 2010/2011 
złoty medal w pięcioodcinkowym fi -
nale z Witkowicami. Obecny trener 
Trzyńca, Jiří Kalous, pod naciskiem 
wielkich oczekiwań wymagających 

trzynieckich kibiców, miarkuje op-
tymizm. – Kibice widzą prawie ide-
alną grę. Wygrywamy, jesteśmy na 
fali, na pierwszym miejscu w tabeli. 
Trzeba jednak nieustannie czuwać, 
bo rozgrywki są bardzo wyrównane 
i nieobliczalne – stwierdził trzy-
niecki szkoleniowiec. – Wymagam 
też od zawodników jeszcze wyższej 
efektywności strzeleckiej. Stwa-
rzamy mnóstwo okazji podbram-
kowych, ale nie zawsze te sytuacje 

rozwiązujemy w możliwie najlepszy 
i najprostszy sposób – dodał 50-letni 
szkoleniowiec. 

Zdaniem Kalousa, drużyna zrobiła 
znaczne postępy w przygotowaniu 
taktycznym. Dawna kula u nogi, czy-
li słaba skuteczność w przewagach 
liczebnych, to już przeszłość. Pod Ja-
worowym procentują wzmocnienia 
kadrowe, przede wszystkim obecność 
na tafl i „hokeistów po przejściach”, 
którzy są wartością dodaną obecnego 

zespołu. Mamy na myśli napastnika 
Jakuba Klepiša, a także obrońcę Jose-
fa Hrabala, który wrócił z wojaży w 
Finlandii. Klepiš poprawił znacznie 
grę w przewagach liczebnych, Hra-
bal z kolei wywiązuje się na medal 
z obowiązków defensywnych. Pod 
Jaworowym są też w komfortowej 
sytuacji, biorąc pod uwagę równą 
formę obu golkiperów. W ostat-
nich kolejkach bramki strzegł Peter 
Hamerlík, wcześniej ten przywilej 
należał do Šimona Hrubca. Takich 
zawodników chciałby mieć w swoim 
składzie każdy zespół. 

Trzyniecką mieszankę wybucho-
wą tworzą również młodzi hokeiści, 
którzy w trudnych meczach ekstra-
ligowych zdobywają potrzebne do-
świadczenie. To udany sezon m.in. 
dla 19-letniego napastnika Davida 
Ciencialy, który wbrew skromnym 
oczekiwaniom włączył się już do 
13 spotkań w ekstralidze i zdą-
żył też strzelić premierowego gola 
w najwyższej klasie rozgrywek. 21 
meczów w barwach ekstraligowego 
Trzyńca zaliczył 19-letni napast-
nik Marek Růžička. Utalentowany 
hokeista czterokrotnie wpisał się na 
listę strzelców. Szansę gry w gronie 
seniorów otrzymali też inni młodzi 
hokeiści – napastnicy Lukáš Jašek i 
Vít Christov czy 16-letni obrońca 
Lukáš Doudera (młodszy brat bar-
dziej doświadczonego Milana Dou-
dery). 

JANUSZ BITTMAR

Adam Gaura (TJ TŽ Trzyniec) zo-
stał zwycięzcą Sylwestrowego Bie-
gu Karwiną. Zawodnik triumfował 
w najbardziej prestiżowej kategorii 
mężczyzn do lat 39, pokonując tra-
sę 10 km w czasie 34 minut i 41 
sekund. Adam Gaura specjalizuje 
się w biegach pod górkę, w swojej 
młodej karierze może się pochwalić 
ubiegłorocznym trzecim miejscem w 
młodzieżowych mistrzostwach RC 
w tej właśnie dyscyplinie. 

Sylwestrowy Bieg Karwiną orga-

nizowany jest od 31 lat przez sekcję 
TJ Jaekl Karwina. Impreza cieszy się 
w nadolziańskim mieście sporą po-
pularnością. Regularnie w zawodach 
uczestniczą też biegacze z Polski i 
Słowacji, wpisując się w międzyna-
rodowy klimat imprezy. 

W 31. edycji wystartowało w su-
mie 52 biegaczy, wszyscy też dotarli 
do mety. Najstarszym uczestnikiem 
biegu był 79-letni Jaroslav Gaman 
z Hawierzowa, który dystans 10 km 
zaliczył w czasie 1:04.  (jb)

Trwa odliczanie do rozpoczęcia 
trzeciej odsłony Turnieju Czterech 
Skoczni. Jutro o godz. 14.00 zawod-
nicy wystartują w austriackim Inns-
brucku, dokąd przesunęła się rywa-
lizacja z niemieckiej części turnieju. 

Skoki narciarskie już dawno nie 
były tak nieprzewidywalne. Fawo-
rytów do zwycięstwa w klasyfi kacji 
generalnej TCS jest kilku, co ważne, 
nie możemy jeszcze skreślić na stra-
ty powracającego po kontuzji Ka-
mila Stocha, który w Oberstdorfi e 
był czwarty, a w Garmisch-Parten-
kirchen piętnasty. Z resztą polskich 
skoczków jest gorzej. Piotr Żyła na-
dal skacze w miarę przyzwoicie tylko 
w jednej serii. W Ga-Pa po pierwszej 
serii był 15., by w końcu zająć 17. lo-
katę. Trener reprezentacji Polski, 
Łukasz Kruczek, miał wczoraj dy-
lemat, kogo wystawić w dzisiejszych 
kwalifi kacjach. Ostatecznie biało-
czerwoni pojawią się na skoczni w 
Innsbrucku w składzie Kamil Stoch, 
Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Alek-

sander Zniszczoł, Bartłomiej Kłusek 
i Krzysztof Biegun. Dwaj ostatni 
zawodnicy zastąpili w kadrze Jana 
Ziobrę i Klemensa Murańkę. 

W klasyfi kacji Turnieju Czte-
rech Skoczni po dwóch konkur-
sach liderem jest Austriak Stefan 
Kraft (561,9 pkt.), który wyprzedza 
Słoweńca Petera Prevca (560,8) 
i Austriaka Michaela Hayboecka 
(554,8). Czwarty w klasyfi kacji jest 
zwycięzca konkursu w Garmisch-
Partenkirchen, Norweg Anders Ja-
cobsen (540,7), na 10. pozycji skla-
syfi kowano Kamila Stocha (518,7). 
Poniżej oczekiwań skacze na razie 
Czech Roman Koudelka, któremu 
po dwóch zawodach należy się ósma 
pozycja (522,4). Kamil Stoch, który 
zadziwił wszystkich szybkim po-
wrotem do zdrowia po operacji nogi, 
obiecuje walkę o jak najlepszy wynik 
w jutrzejszym konkursie. – Bardzo 
lubię skocznię w Innsbrucku. Nie 
wiem dlaczego, ale po prostu pasuje 
mi. Bardzo lubię obiekt i atmosfe-

rę, jaka tam panuje. Mam nadzieję, 
że z pogodą też będzie wszystko w 
porządku i konkurs przebiegnie bez 
usterek, tak jak w Ga-Pa – powie-
dział Stoch na łamach „Skijumping.
pl”. Odnośnie swojego występu w 
drugiej odsłonie Turnieju Czterech 
Skoczni, dwukrotny mistrz olim-
pijski zachował pokerową twarz, 
przyznając, że najbardziej brakuje 
mu rzetelnych treningów. – Konkurs 
oceniam na dobry w moim wyko-
naniu. Może bez szału oraz błysku. 
Szkoda, że nie było tak fajnie jak w 
Oberstdorfi e. Ja też nie spodziewa-
łem się, że każdy konkurs będzie mi 
szedł tak łatwo. Brakuje mi skoków 
treningowych. Pewne rzeczy są już 
utrwalone, ale z niektórymi jeszcze 
sobie tak dobrze nie radzę. Dziś 
miałem problemy z pozycją najazdo-
wą, szczególnie w pierwszym skoku 
dało się to odczuć, w drugim popra-
wiłem ten element i wszystko było 
w porządku – stwierdził Stoch. – To, 
że dziś byłem najlepszym skoczkiem 

w polskiej drużyny, to nie jest powód 
do zadowolenia, ponieważ szkoda 
chłopaków, ale może następnym ra-
zem będzie lepiej. Myślę, że z kon-
kursu na konkurs będę miał więcej 
pewności siebie. Skoki będą lepsze, 
ponieważ będę miał możliwość od-
dania większej ilość prób na skoczni. 

Kwalifi kacje do konkursu w Inns-
brucku zostaną rozegrane dziś o 
godz. 14.00, a konkurs rozpocznie 
się w niedzielę o tej samej porze. 

KLASYFIKACJA TURNIEJU 
CZTERECH SKOCZNI

1. Stefan Kraft (Austria) 561,9, 2. 
Peter Prevc (Słowenia)  560,8, 3. 
Michael Hayboeck (Austria) 554,8, 
4. Anders Jacobsen (Norwegia) 
540,7,  5. Noriaki Kasai ( Japonia) 
534,0, 6. Andreas Kofl er (Austria) 
524,2, 7. Gregor Schlierenzauer 
(Austria) 523,2, 8. Roman Koudelka 
(RC) 522,4, 9. Rune Velta (Norwe-
gia) 520,8, 10. Kamil Stoch (Polska) 
518,7.  (jb)

Wyższe kary za doping
Nie dwa, a cztery lata wynosi od 1 
stycznia 2015 roku minimalna kara 
za doping. Czteroletnia kara zosta-
nie nałożona na każdego sportow-
ca, któremu udowodnione zostanie 
celowe przyjmowanie zabronionych 
substancji – czytamy na łamach Pol-
skiej Agencji Prasowej. 

Wprowadzono też zapisy o mniej-
szej tolerancji dla zawodników uni-
kających kontroli oraz o możliwości 
łagodzenia wyroków poprzez współ-
pracę z inspektorami. O modyfi kacji 
regulaminu zdecydowała w listopa-
dzie Światowa Agencja Antydopin-
gowa (WADA). Czteroletnia kara 
zostanie nałożona na każdego spor-
towca, któremu udowodnione zosta-
nie celowe przyjmowanie zabronio-
nych substancji. Jeśli jednak pojawią 
się wątpliwości, czy zawodnik zaży-
wał je świadomie, wówczas będzie 
można nałożyć na niego dwuletnią 
dyskwalifi kację. Jej skrócenie będzie 
możliwe, jeśli podejrzany „będzie 
miał istotne dowody, że nie jest ni-
czemu winny i nie zamierzał łamać 
przepisów”. Za uniknięcie trzech te-
stów w ciągu 12 miesięcy kara będzie 
wynosić dwa lata, a nie półtora roku, 
jak dotychczas.  (PAP)

Liderem punktacji kanadyjskiej w trzynieckim zespole jest obrońca Vladimír Roth 
(z lewej). 24-letni zawodnik zdobył do tej pory 8 bramek i 22 asyst.

Start głównej kategorii.

Jak dobrze nam zdobywać góry

Najszybszy 
Adam Gaura

TCS: Polacy wciąż w kratkę
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