
Konkurs ogłosiliśmy na początku 
2014 roku, a na rozstrzygnięcie trze-
ba było poczekać 12 miesięcy. Za-
daliśmy 10 pytań, a naszych czytel-
ników poprosiliśmy o wytypowanie 
odpowiedzi. Pytaliśmy między inny-
mi o to, kto pod koniec 2014 będzie 
premierem Rzeczpospolitej (w tym 
przypadku poprawne okazało się 
zakreślenie odpowiedzi d: „Premier 
Donald Tusk z własnej woli przekaże 
pałeczkę rządową kolejnej osobie”, 
choć tak na marginesie chyba mało 
kto spodziewał się, że stery przejmie 
kobieta), ile będzie wynosiła stopa 
bezrobocia w Republice Czeskiej 
(prawidłowa odpowiedź – między 7 i 
8 proc.) czy o liczbę wiernych, którzy 
przyjechali do Watykanu na kanoni-
zację polskiego papieża Jana Pawła 
II (Wikipedia podała, że było to 800 
tys. wiernych, w większości Polacy). 
2014 był rokiem dużych wydarzeń 
sportowych. Wystarczy wymienić 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w So-
czi czy mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, a z ważnych imprez z nasze-
go punktu widzenia, Zimowe Igrzy-
ska Polonijne. Tutaj ciekawostka. 
Mało kto typował, że Polacy przy-
wiozą z rosyjskiego kurortu aż cztery 
złote medale ( Justyna Kowalczyk, 
Zbigniew Bródka, Kamil Stoch), 
podobnie było z piłką, gdzie mało 
kto stawiał na zwycięstwo Niemców. 
Większość uczestników konkursu 
„Głosu Ludu” zakreśliła Brazylię 
albo wybierała opcję „inny zespół”. 

W 2014 roku odbyły się wybory w 
Polsce i RC: do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz samorządowe. Jedno 
z pytań w zabawie dotyczyło zwy-
cięzców tego pierwszego głosowania 
nad Wisłą. Jak się okazało, na pyta-
nie „Która polska partia wprowadzi 
najwięcej posłów?”, tak naprawdę 
prawidłowe były dwie odpowiedzi, 
bo Platforma Obywatelska i Prawo 

i sprawiedliwość mają taką samą re-
prezentację w parlamencie unijnym. 
Interesująca wydała się natomiast od-
powiedź na pytanie dotyczące liczby 
krajów, które zdecydują o wprowa-
dzeniu waluty unijnej. Od 1 stycznia 
2015 roku Litwini dołączyli wpraw-
dzie do grona wielu krajów, w których 
można płacić euro, ale decyzję o tym 
podjęli nie w ostatnich miesiącach, 
jak stało w pytaniu, ale dawno, dawno 
temu. Prawidłowa odpowiedź na py-
tanie siódme: „1 stycznia 2014 roku 
Łotwa stała się kolejnym krajem, 
który wszedł do strefy euro. Ile do 
końca roku państw podejmie decyzję 
o wstąpieniu do wspólnej unii mone-
tarnej?” brzmiała więc – żaden. 

Noworoczny konkurs był li tyl-

ko zabawą. Wpłynęło kilkadziesiąt 
odpowiedzi, większość czytelników 
poprawnie odpowiedziała na połowę 
z nich. Trzem osobom udało się wy-
typować siedem poprawnych odpo-
wiedzi, z których redakcyjna sierotka 
wylosowała zwycięzcę. Okazał się 
nim Radomir Sztwiertnia z Lutyni 
Dolnej. Pana Radomira prosimy o 
kontakt z redakcją (tel. 558 731 766) 
w sprawie odbioru nagrody – marko-
wego tabletu.

Zabawa cieszyła się tak dużą po-
pularnością, że postanowiliśmy zor-
ganizować jej drugą odsłonę. Zestaw 
dziesięciu pytań na rok 2015 znaj-
dziecie w przyszłym tygodniu na 
łamach „Głosu Ludu”.

TOMASZ WOLFF
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Rozpoczynają się zapisy do polskich szkół. W środku numeru prezentujemy wszystkie 
placówki, zachęcając rodziców do zapisania dziecka do polskich szkół. | s. I-VIII
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ODESZLI 
TADEUSZ KONWICKI 

I JÓZEF OLEKSY
W tym tygodniu z Polski nadeszły 
kolejne smutne wiadomości. W śro-
dę wieczorem w swym mieszkaniu 
w Warszawie zmarł wybitny pisarz i 
reżyser Tadeusz Konwicki. Z kolei w 
piątek nad ranem po ciężkiej choro-
bie zmarł były polski premier, Józef 
Oleksy. 

Tadeusz Konwicki miał 88 lat. 
– Jestem ostatni, co pamięta począ-
tek XX wieku – mawiał autor książ-
kowej „Małej Apokalipsy” i fi lmowe-
go „Ostatniego dnia lata”. W 1968 r. 
Konwicki stanął w obronie studen-
tów protestujących przeciwko zdję-
ciu „Dziadów”. W latach 70. związał 
się z opozycją i publikował w drugim 
obiegu. Tadeusz Konwicki angażo-
wał się także w działalność fi lmową. 
Jest autorem licznych scenariuszy i 
adaptacji fi lmowych. W 1966 r. wraz 
z Jerzym Kawalerowiczem odebrał 
nagrodę na Festiwalu Filmowym w 
Cannes za scenariusz do „Faraona”.
Dla odmiany Józef Oleksy był jed-
nym z tych polityków, którzy karierę 
zaczynali w PRL, ale kontynuowali 
ją z powodzeniem także w III RP, 
dochodząc do najwyższych sta-
nowisk państwowych. Urodził się 
22 czerwca 1946 r. w Nowym Są-
czu. Jego matka chciała, by został 
księdzem i w wieku 13 lat trafi ł do 
niższego seminarium duchownego. 
Księdzem jednak nie został, wstąpił 
za to w szeregi Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. W PRL Olek-
sy był m.in. I sekretarzem Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR w Białej 
Podlaskiej, a także ministrem w rzą-
dzie Mieczysława Rakowskiego. W 
III RP był premierem, dwukrotnie 
marszałkiem Sejmu, wicepremierem, 
ministrem spraw wewnętrznych i 
administracji, a także przez pewien 
czas stał na czele Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Józef Oleksy miał 68 lat, pozo-
stawił dwoje dzieci: syna Michała i 
córkę Julię.  (wik)

ZDARZYŁO SIĘ

POGODA
niedziela
poniedziałek

Konkurs rozstrzygnięty 
WYDARZENIE: Wiadomo już, kto z naszych czytelników ma największy dar przepowiadania. Wczoraj rozstrzygnęliśmy 

konkurs „Jaki będzie 2014 rok”, w którym trzeba było odpowiedzieć na dziesięć pytań dotyczących wydarzeń, faktów, które miały 

miejsce w ostatnich dwunastu miesiącach. Jak się okazuje, o ile wytypowanie stopy bezrobocia czy kursu złotówki w stosunku do 

korony nie było trudne, już premier Donald Tusk „wyprowadził w pole” wielu czytelników, kończąc urzędowanie w Warszawie 

i przenosząc się do Brukseli. Czytelnicy ponadto zgodnie stawiali na Brazylię w mistrzostwach świata i mało kto liczył na cztery 

olimpijskie złota Polaków.
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WYCIĄGALI 
CIĘŻARÓWKĘ

TRZYNIEC (kor) – Dwie jednost-
ki straży pożarnej musiały interwe-
niować we wtorek po południu w 
Nieborach, gdzie z głównej drogi 
zjechał do rowu turecki TIR i oparł 
się przyczepą o słup linii energe-
tycznych. Po odłączeniu przewodów 
elektrycznych ciężarówkę udało się 
wyciągnąć przy pomocy specjalnego 
strażackiego dźwigu. Akcja zakoń-
czyła się po godz. 19.00. Nikt nie 
doznał obrażeń.

*   *   *

NOWA KOMISJA

NYDEK (kor) – Na grudniowej 
sesji Rady Gminy radna Dana 
Španihelová wyszła z pomysłem, 
żeby we wsi powstała nowa komisja, 
która zajmie się sprawami kultury i 
sportu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, 
kwestią powołania nowej komisji 
radni zajmą się na styczniowym po-
siedzeniu.

*   *   *

WYBUDUJĄ CHODNIK

PIOSEK (kor) – Do końca roku 
zostanie wybudowany nowy chod-
nik, który poprowadzi wzdłuż 
głównej drogi – od kościoła ewan-
gelickiego aż po płynący przez cen-
trum wsi potok. Chodnik na pewno 
poprawi bezpieczeństwo dzieci, 
uczęszczających tędy codziennie do 
szkoły lub przedszkola. W najbliż-
szym czasie Rada Gminy ogłosi 
przetarg na realizatora tego przed-
sięwzięcia, którego 85 proc. kosztów 
(7,725 mln koron) pokryje dotacja 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego województwa morawsko-
śląskiego.

*   *   *

JEST WICEBURMISTRZ 

CIESZYN (wik) – 53-letni Bog-
dan Ścibut będzie nowym zastępcą 
burmistrza Cieszyna. Ofi cjalnie 
funkcję obejmie w poniedziałek, 
kiedy zostanie zaprzysiężony i za-
stąpi na stanowisku dotychczasowe-
go wiceburmistrza Jana Matuszka. 
Ścibut pochodzi z Bystrej koło 
Bielska-Białej i nie jest mieszkań-
cem Cieszyna. Wcześniej był m.in. 
dyrektorem generalnym w Depar-
tamencie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, jest także członkiem 
zarządu Ruch S.A.

Wyjątkowe 
pojemniki
Karwina może się pochwalić wy-
jątkowymi pojemnikami na śmieci. 
Mają specjalne naklejki dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Jak 
na razie rozmieszczane są w oko-
licach domów opieki społecznej. 
Jak poinformowała kierownicz-
ka wydziału majątku publicznego 
karwińskiego magistratu, Helena 
Bogoczová, jest to usługa rzadko 
spotykana w Republice Czeskiej. 
– Zależy nam jednak na tym, żeby 
także osoby z poważnymi wadami 
wzroku mogły korzystać bez prob-
lemów z pojemników na śmieci, 
żeby mogły rozpoznać, do którego 
należy złożyć papier, do którego 
tworzywa sztuczne, a który służy do 
zbierania szkła. Z pomysłem ozna-
kowania pojemników naklejkami 
zwróciła się do nas pensjonariuszka 
jednej z placówek opieki społecznej 
– wyjaśniła Bogoczová.  (kor)

Zima w końcu zawitała w Beski-
dy, dzięki temu warunki na sto-
kach narciarskich zrobiły się dobre. 
Zdecydowana większość ośrodków 
narciarskich czeka już na miłośni-
ków białego szaleństwa. Na trasach 
ośrodka narciarskiego Kempaland 
w Bukowcu leży ponad pół metra 
śniegu. Działa też stacja narciarska 
w Mostach koło Jabłonkowa. Na jej 
trasach zalega ponad 40 cm śnie-
gu. Z kolei w ośrodku narciarskim 
Rzeka na niebieskiej trasie grubość 
pokrywy śnieżnej wynosi średnio 25 
cm.

Mroźna aura pozwala od kilku dni 
intensywnie naśnieżać główny stok 
ośrodka Severka w Dolnej Łomnej. 
Na tamtejszych trasach leży już 30 
cm śniegu i gospodarze ośrodka za-
powiadają, że dziś zacznie on pełną 
parą przyjmować narciarzy.

Dobre warunki narciarskie panują 
w popularnej stacji Ski Bílá. Miłoś-
nicy białego szaleństwa mają tam 

do dyspozycji już pięć tras, na któ-
rych leży od 30 do 40 centymetrów 
śniegu. Działa już również ośrodek 
Wielka Racza w słowackiej Osz-
czadnicy, gdzie czynne są na razie 
cztery nartostrady, których pokrywa 
śnieżna waha się od 25 do 45 cm.

Fani narciarstwa mogą także szu-
sować na stokach po polskiej stronie 
granicy. Na popularnej Czantorii 
w Ustroniu-Polanie czynne są dwa 
z czterech wyciągów, a na trasach 
panują dobre warunki narciarskie, 
ponieważ pokrywa śnieżna miejsca-
mi dochodzi do pół metra. Z kolei 
na Stożku w Wiśle czynne są trasy 
niebieska i czerwona, na których leży 
ok. 30-50 cm śniegu. 

W Istebnej na Złotym Groniu 
pełną parą pracują oba popularne 
ośrodki narciarskie (Złoty Groń i 
Zagroń), a na tamtejszych stokach 
leży do 40 cm śniegu. Dodatkowo, 
w każdą sobotę w godz. 10.00-17.00 
na stoku Zagronia gra DJ.  (wik)

Gdzie na narty?

Wiersze i opowiastki w autentycz-
nej, niezachwaszczonej gwarze cie-
szyńskiej rozbrzmiewały w środowe 
popołudnie w sali Domu ZG PZKO 
przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie. 
Sekcja Ludoznawcza, działająca przy 
Zarządzie Głównym PZKO, zapro-
siła słuchaczy na Koncert Laureatów 
XI Konkursu Gwar „Po cieszyńsku 
po obu stronach Olzy”. Gala odbyła 
się na wysokim poziomie, a jednak 
prezes Sekcji, Leszek Richter, nie 
kryje rozczarowania. 

– W konkursie wzięło udział tylko 
kilka zaolziańskich szkół z polskim 
językiem nauczania: z Jabłonkowa, 
Bukowca, Wędryni i Czeskiego Cie-
szyna, i tylko jedno przedszkole – z 
Karwiny-Frysztatu. Tymczasem za-
proszenia wysyłamy do wszystkich 
naszych placówek – powiedział na-
szej redakcji. – Przyznam, że jestem 
mocno rozczarowany małym zain-
teresowaniem naszych szkół tym 
konkursem – kontynuował Rich-
ter. – Znam argumenty nauczycieli: 
konkursów jest dużo, a zwykle biorą 
w nich udział jedni i ci sami uzdol-
nieni uczniowie. Uważam jednak, że 
to tylko kwestia motywacji, trzeba 
pomyśleć o włączeniu do konkur-
su również innych uczniów. Chodzi 
nam o rozpowszechnienie i promo-

cję naszej gwary, która jest ważną 
częścią naszego dziedzictwa kultu-
rowego. 

Organizator dodał, że laureaci 
Konkursu Gwar są następnie zapra-
szani na przeglądy w Polsce, a przede 
wszystkim mają możliwość wystą-
pienia na Gorolskim Święcie, przed 

wielotysięczną publicznością. O ko-
nieczności pielęgnowania gwary, o 
tym, że nie trzeba się jej wstydzić, 
mówiła na Koncercie Laureatów 
przewodnicząca jury, profesor Jadwi-
ga Wronicz z Zakładu Dialektologii 
Polskiej Instytutu Języka Polskiego 
Polskiej Akademii Nauk. 

Eliminacje do konkursu odbyły się 
w grudniu ub. roku w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”. 
Swe umiejętności zaprezentowa-
ło 220 uczestników z 50 placówek, 
przeważnie z polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego. Niemniej ucznio-
wie zaolziańskich szkół, choć mniej 
liczni, sięgnęli po laury w kilku ka-
tegoriach. Wśród laureatów różnych 
znaleźli się: Adriana Szolona i Mag-
dalena Zogata z PSP w Bukowcu, 
Natalia Sikora, Filip Kohut i Dawid 
Haratyk z PSP w Jabłonkowie, Anna 
Maria Filipek z PSP w Wędryni, 
Magdalena Wierzgoń z PSP w Cz. 
Cieszynie. W kategorii grup I miej-
sce ex aequo zdobyły „Gizdy” z pol-
skiej szkoły w Karwinie oraz grupa 
z PSP w Jabłonkowie. Dodajmy, że 
udział brali również uczniowie ja-
błonkowskiej czeskiej szkoły.

W tym roku po raz pierwszy na 
Koncercie Finałowym wystąpili lau-
reaci konkursów gwary organizo-
wanych przez Górnośląski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
w tym uczeń PSP w Bystrzycy, Filip 
Łuński. Kapela góralska „Bukoń” z 
Jabłonkowa urozmaiciła wieczór no-
worocznym kolędowaniem. Program 
prowadzili wspólnie Leszek Richter 
oraz Magdalena Ćmiel. (dc)

Wzgardzona gwara? 

Osiem nowych ambulansów otrzy-
mało w tym tygodniu Wojewódzkie 
Pogotowie Ratunkowe. Placówki 
WPR w całym regionie będą mogły 
obecnie korzystać z czterech volks-
wagenów transporterów, dwóch 
mercedesów benz sprinterów oraz 
dwóch mercedesów GLK 350.

W czwartkowej uroczystości 
przekazania ratownikom nowych 
ambulansów wzięli udział pierwszy 
wicehetman Josef Babka i wicehet-
man ds. służby zdrowia Jiří Marti-
nek oraz dyrektor wojewódzkiego 
pogotowia, Roman Gřegoř. Jak 
podkreślił ostatni z wymienionych, 
wszystkie samochody są w pełni 
nowoczesne i spełniają wszelkie 
wymagania ratowników. Są wypo-
sażone m.in. w nowoczesne defi -

brylatory do pobudzania akcji serca 
i dostosowane do jazdy po trudnym 
terenie.

Warto dodać, że w regionie mo-
rawsko-śląskim ruszył też projekt, 

który ma służbom Zintegrowane-
go Systemu Ratunkowego umoż-
liwić dokładne określenie miejsca, 
w którym została wezwana pomoc 
za pośrednictwem telefonu komór-

kowego. Z takiej możliwości będą 
mogli korzystać nie tylko pracow-
nicy pogotowia, ale też policjanci i 
strażnicy miejscy oraz strażacy.

 (kor)

Osiem ambulansów

Te nowe ambulanse będzie można spotkać na drogach województwa morawsko-śląskiego.

Młodzi pasjonaci narciarstwa ze szkół 
mogą już szykować narty. 7 lutego 
uczniowie polskich podstawówek 
spotkają się na stokach w Mostach 
koło Jabłonkowa. – W tej chwili wa-
runki w Mostach są dobre, zachęcamy 
do treningów. Mamy nadzieję, że po-
goda będzie nam sprzyjać, Zjazd się 
odbędzie i będzie udany – powiedzia-
ła Elżbieta Wania, dyrektorka polskiej 
podstawówki w Wędryni, która razem 
z tutejszą Macierzą Szkolną przygo-
towuje tegoroczny Zjazd Gwiaździ-
sty. Wędryńskiej podstawówce rola 
organizatora imprezy przypadła już 
w zeszłym roku – wtedy jednak wy-
jątkowo ciepła zima i brak warunków 
śniegowych zmusił ją do odwołania 
konkursu. 
Przygotowania do zawodów narciar-
skich polskich szkół podstawowych 
idą pełną parą. W środę odbyło się 
spotkanie komitetu organizacyjnego, 
który ustalił już wszystkie szczegóły 
imprezy. Na Zjeździe Gwiaździstym 
jak zwykle odbędą się konkurencje 

dla biegaczy i slalomowców. W tym 
roku jednak organizatorzy przygoto-
wali kilka nowości. Przede wszystkim 
– cały teren ośrodka narciarskiego bę-
dzie do wyłącznej dyspozycji uczest-
ników Zjazdu i kibiców, w przerwach 
będzie można poszusować na stokach. 
Kolejną zmianą będzie wprowadzenie 
dodatkowej konkurencji pokazowej 
poza konkursem – starsi uczniowie 
będą mieli okazję zaprezentować swo-
je umiejętności na snowboardach.

Wędryńska szkoła zdecydowała się 
również na wprowadzenie kategorii 
„goście”. Będą mogły wziąć w niej 
udział dzieci absolwentów polskich 
szkół, które nie uczęszczają do zaol-
ziańskich placówek, na przykład dla-
tego, że mieszkają poza regionem. Jak 
przyznali organizatorzy, w poprzed-
nich latach było zainteresowanie taką 
możliwością, wielu rodziców prosiło, 
by ich dzieci też mogły wziąć udział w 
Zjeździe, chociaż nie chodzą do pol-
skich podstawówek. Teraz będą mogli 
wystartować w zawodach.  (ep)

Odliczanie do Gwiaździstego
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Magdalena Ćmiel zaprasza do występu przedszkolaka z Ustronia. 
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– Zdarzają się przypadki, że dzie-
cko, które uczęszczało do polskiego 
przedszkola, rodzice w końcu zapi-
sują do czeskiej szkoły. Ale to są wy-
jątki. Choć też mieliśmy w naszym 
przedszkolu sytuacje, że rodzice za-
pisywali do nas dziecko z myślą, że 
wyślą go do czeskiej szkoły. Potem 
jednak zmieniali zdanie. Do zmiany 
decyzji przekonało ich nasze życie 
przedszkolne, rodzinna atmosfe-
ra, zgrana paczka rodziców – mówi 
metodyk ds. przedszkoli Centrum 
Pedagogicznego dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w 
Czeskim Cieszynie, a równocześnie 
dyrektorka polskiego przedszkola na 
czeskocieszyńskim Rozwoju, Ilona 
Hudeczek.

DO JAKIEGO 
OLA PÓJDZIE 

PRZEDSZKOLA?
Większość rodziców ostateczną de-
cyzję o języku, w którym będzie się 
kształcić ich pociecha, podejmuje w 
momencie, kiedy postanawia wy-
słać dziecko do przedszkola. Zwy-
kle jest to w wieku 3 lat. Zdaniem 
Hudeczek, to najlepsza chwila, żeby 
dziecko zaczęło przebywać w grupie 
rówieśników. – Dziecko w wieku 
trzech lat zaczyna świadomie dążyć 
do przebywania w towarzystwie in-
nych dzieci. Przedszkole jest świetną 
okazją do spotkań z rówieśnikami. 
Poza tym w grupie dziecko szybciej 
się rozwija – porównując 4-latka, 
który spędził ostatni rok swego życia 
w przedszkolu, a 4-latka wychowy-
wanego w domu, to jednoznacznie 
ten pierwszy wyprzedza drugiego. 
Wkrótce, co prawda, się zrównają, 

ale na początku tak właśnie się dzieje 
i to jest wyraźny wpływ przedszko-
la. Mówię o rozwoju ogólnym, bo 
oczywiście dziecko wychowywane 
w domu może być małym Einstei-
nem w jakiejś dziedzinie, ale ogólnie 
przedszkolaki są bardziej samodziel-
ne, obyte wśród ludzi, odważne i 
śmiałe, komunikatywne, koleżeńskie, 
empatyczne i zaradne. W przedszko-
lu dziecko jest częścią grupy, w której 
uczy się trudnej sztuki współżycia z 
innymi, panowania nad swymi emo-
cjami, dzielenia się zabawkami, do-
trzymywania pewnych zasad, wywią-
zywania się z obowiązków – wyjaśnia 
metodyk.  

W chwili obecnej na Zaolziu dzia-
ła 33 polskich przedszkoli. Można 
je znaleźć niemal w każdej wiosce, a 
w miastach, takich jak Trzyniec czy 
Czeski Cieszyn, jest ich nawet kilka. 
Polskich przedszkoli nie ma już co 
prawda w Trzanowicach, Trzycieżu 
czy Ligotce Kameralnej, dla dzieci z 
tych miejscowości stoi jednak otwo-
rem dopiero co wzniesione nowe pol-
skie przedszkole w Gnojniku. – My, 
Polacy na Zaolziu, jesteśmy zwartą 
grupą, której zależy na tym, żeby 
utrzymać polskość. Od przedszko-
la staramy się wszczepiać dzieciom 
patriotyzm, a życie przedszkolne 
opieramy na ścisłej współpracy z ro-
dzicami. Uczestniczymy w wielu im-
prezach publicznych, staramy się być 
widoczni. Korzystają na tym, nie kto 
inny, a właśnie dzieci – mówi o atu-
tach polskich przedszkoli Hudeczek.

Wiedza o przedszkolu, jaką mają 
rodzice kilkulatków, opiera się za-
zwyczaj na ich własnych doświad-
czeniach sprzed 25, czy nawet 30 
lat. O tego czasu w przedszkolach, 
w tym również polskich na Zaolziu, 
wiele się zmieniło. – Podstawowa 
różnica polega na tym, że przed-
szkola stały się pierwszym szczeblem 
systemu edukacyjnego naszego pań-
stwa, a zatem ich rola nie spoczywa 
już wyłącznie w zapewnianiu opieki 
nad dzieckiem pracującej matki, ale  
też w jego edukacji. A tak na pierw-
szy rzut oka? Dzisiejsze przedszkola 
są bardziej kolorowe, mamy w nich 
masę zabawek, książeczek, pomo-
cy dydaktycznych. Pamiętam, jak 
na początku mojej kariery nauczy-
cielskiej często własnoręcznie przy-
gotowywałyśmy pomoce do zajęć, 
robiłyśmy arkusze robocze osobno 
dla każdego dziecka. Dzisiaj mamy 
do dyspozycji mnóstwo materiałów 
edukacyjnych, kopiarki, internet. Tak 
samo materiał plastyczny jest łatwiej 
dostępny, nie trzeba wszystkiego 
„zdobywać“. A sama edukacja? Cóż, 
z przedszkolaka nikt nie zrobi stu-
denta uczelni wyższej. Zakres wie-
dzy i umiejętności, jaki ma dziecko 

opanować w wieku przedszkolnym, 
jest w zasadzie ten sam, jak przed 
laty. Zmienił się tylko sposób, w jaki 
przedszkolak do tej wiedzy docho-
dzi. Wielkie znaczenie ma tu tzw. 
wielostronne kształcenie, rozwijanie 
u dzieci kompetencji potrzebnych do 
wykonywania określonych czynności 
– porównuje przedszkole z czasów 
dzieciństwa rodziców z przedszko-
lem ich maluchów dyrektorka pla-
cówki na Rozwoju. 

Szersza jest również obecnie ska-
la zajęć dodatkowych, jakie oferu-
ją przedszkola. W wielu polskich 
przedszkolach na porządku dzien-
nym są nauka języka obcego, zwykle 
angielskiego, zajęcia z rytmiki, religii 
czy gry na instrumentach muzycz-
nych, kółka plastyczne, muzyczne 
oraz taneczne. Przedszkolaki uczą się 
pływania, jazdy na nartach czy łyż-
wach, a ostatnio w Czeskim Cieszy-
nie grają nawet w szachy i podobno 
świetnie im to idzie. Rodzicom taka 
oferta jest na rękę. Sami nie mają 
nieraz czasu, żeby zawozić swoje 
pociechy na dodatkowe zajęcia, tym-
czasem w przedszkolu otrzymują to 
wszystko niejako w pakiecie.

LEPSZE DLA SZKÓŁ CZASY
Z polskiego przedszkola do pol-
skiej szkoły prowadzi prosta droga. 
W wielu miejscowościach polskie 
przedszkole mieści się w tym samym 
budynku co szkoła, ale jeśli nawet 
nie, to zwykle obydwie placówki 
działają pod tą samą dyrekcją i ściśle 
z sobą współpracują. Zapisy do klas 
pierwszych w warunkach polskiego 
szkolnictwa na Zaolziu nie stanowią 
więc dla przyszłych pierwszokla-
sistów kroku w nieznane. Dla nich 
szkoła jest po prostu starszą siostrą 
przedszkola. 

Zapisy na rok szkolny 2015/2016 
ogłosiły wszystkie prowadzące za-
jęcia w języku polskim 22 szkoły 
podstawowe na terenie od Lutyni 
Dolnej po Mosty koło Jabłonkowa. 
Ile dzieci zostanie zapisanych do 
przyszłorocznych klas pierwszych, 

będzie wiadomo po 15 lutym. Za-
pisy do szkół w Republice Czeskiej 
trwają bowiem zawsze przez okrą-
gły miesiąc, od połowy stycznia do 
połowy lutego. I chociaż liczba za-
pisanych dzieci ze względu na odro-
czenia obowiązku szkolnego praw-
dopodobnie nie będzie identyczna z 
liczbą uczniów, którzy we wrześniu 
zasiądą po raz pierwszy w szkol-
nych ławkach, już na tej podstawie 
można będzie stwierdzić, czy zapisy 
wypadły dla naszego społeczeństwa 
pomyślnie, czy też nie.

Jak wynika z danych statystycz-
nych, które udostępniło nam Cen-
trum Pedagogiczne w Czeskim 
Cieszynie, od początku lat 90. ub. 
wieku liczba uczniów w polskich 
szkołach podstawowych na Zaol-
ziu z roku na rok spadała. Najgorzej 
pod tym względem wypadły zapisy 
na rok szkolny 2005/2006. Naukę 
w klasach pierwszych podjęło wów-
czas tylko 154 dzieci. Przełomowym 
okazał się dopiero 2012 rok, kie-
dy do klas pierwszych zapisało się 
230 sześciolatków, a 1 września za-
siadło w ławkach szkolnych aż 237 
pierwszoklasistów. Rok później do 
pierwszej klasy przyszło 211 dzieci, 
a w bieżącym roku szkolnych jest ich 
229. Dzięki temu w ciągu ostatnich 
trzech lat wyraźnie podniosła się 
ogólna liczba uczniów w polskich 
podstawówkach. W tym samym cza-
sie mury szkolne opuszczały bowiem 
mało liczebne klasy dziewiąte. W 
2012 roku naukę w polskich podsta-
wówkach zakończyło 202 dziewią-
toklasistów, w 2013 roku – 182, a w 
roku ub. jeszcze mniej, bo tylko 152.

BEATA SCHÖNWALD

Ilu było pierwszaków 
dawniej, a ile jest dziś?

rok szkolny    l. pierwszoklasistów
1995/1996 294

1996/1997 280

1997/1998 279

1998/1999 244

1999/2000 247

2000/2001 234

2001/2002 197

2002/2003 184

2003/2004 199

2004/2005 194

2005/2006 154

2006/2007 184

2007/2008 190

2008/2009 160

2009/2010 188

2010/2011 184

2011/2012 186

2012/2013 237

2013/2014 211

2014/2015 229
(sch)

Źródło: Centrum Pedagogiczne 
dla Polskiego Szkolnictwa Naro-
dowościowego w Czeskim Cie-
szynie.

Kiedy zapisy do 1. klasy?
Bukowiec 21 stycznia, 8-15.30

Bystrzyca 15 stycznia, 8-16

Cierlicko 16 stycznia, 8-16 

Czeski Cieszyn 4 lutego, 12-18 

Cz. Cieszyn-Sibica 4 lutego, 12-17  

Gnojnik 23 stycznia, 7.30-16.30

Gródek 28 stycznia, 8-16 

Hawierzów-Błędowice 28 stycznia, 8-16  

Jabłonków 5 lutego, 13-17, 6 lutego, 13-16

Karwina 10 lutego, 13.15-17 

Koszarzyska 2 lutego, 12.30-16.30

Lutynia Dolna 26 stycznia, 13-17

Łomna Dolna 9-10 lutego, 8-15

Milików 5 lutego, 8-15 

Mosty k. Jabłonkowa 6 lutego, 11-14

Nawsie 28 stycznia, 7.30-15 

Olbrachcice 28 stycznia, 13-17 

Orłowa-Lutynia 15 stycznia, 13-17, 16 stycznia, 8-12

Ropica 22 stycznia, 13-17 

Stonawa 5 lutego, 14-16, 6 lutego, 9-11 

Sucha Górna 20 stycznia, 12-16.30

Trzyniec I 20-21 stycznia, 14-17 

Trzyniec VI 20-21 stycznia, 13-17

Trzyniec-Oldrzychowice 20-21 stycznia, 14-17 

Wędrynia 20 stycznia, 12-16, 21 stycznia, 8-12.

 (sch)

POLSKA SZKOŁA – STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 
Specjalny dodatek poświęcony polskim szkołom na Zaolziu

Ilona Hudeczek mówi, że w polskich przedszkolach panuje rodzinna atmosfera.

I

Idziemy z dzieckiem do zapisów
Czwartek 15 stycznia jest w całym kraju pierwszym dniem zapisów do szkół podstawowych. Na przyjęcie nowych pierwszoklasistów przygotowują się również 
polskie szkoły na Zaolziu. O tym, ile ich przyjdzie do zapisów, można już teraz wnioskować na podstawie liczby sześciolatków w polskich przedszkolach.
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BARBARA SMUGAŁA 
prezes Towarzystwa 
Nauczycieli Polskich 

Można przytoczyć szereg argumen-
tów, dlaczego warto zapisać dziecko 
do polskiej szkoły. Wielkim plusem 
jest nauka dwóch języków – polskie-
go i czeskiego – jako ojczystego, w 
związku z czym uczniowie poznają 
historię i tradycje obu państw. Absol-
wenci mają dzięki temu lepsze możli-
wości na rynku pracy, ponieważ znaj-
dują zatrudnienie po obu stronach 
Olzy. Absolwenci naszych szkół mogą 
również podejmować studia w Polsce 
na zasadach stypendialnych. Niższa 
liczba uczniów w klasach umożliwia 
indywidualne podejście do każdego 
ucznia. Dzieci aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym, w pracy chórów, 
zespołów tanecznych, harcerstwie. 
Szkoły stwarzają odpowiednie zaple-
cze do tych zajęć. TNP organizuje dla 
uczniów wyjazdy edukacyjne do Pol-
ski. To są autentyczne lekcje historii, 
geografi i i języka polskiego. Od kilku-
nastu lat Towarzystwo oferuje wyjaz-
dy edukacyjne również nauczycielom. 
Zdobyte doświadczenia i wiadomo-
ści przekazują następnie uczniom 
na lekcjach. Nauczyciele pracujący 
w naszych szkołach mogą korzystać 
z dokształcania, które przeznaczone 
jest dla wszystkich nauczycieli w Re-
publice Czeskiej, ale też ze szkoleń 
organizowanych przez Centrum Pe-
dagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego prowadzonych 
przez lektorów z Polski. Nasze szkoły 
są bardziej otwarte na dialog z rodzi-
cami, na współpracę, każde dziecko i 
każdy rodzic są dla nas ważni. Warto 
posyłać dziecko do polskiej szkoły, bo 
nasze placówki od lat są znane z wy-
sokiego poziomu nauczania. Najlep-
szym dowodem na to mogą być nasi 
absolwenci, wśród których są wybitni 
lekarze, prawnicy, artyści i po prostu 

wspaniali ludzie. W ogóle warto być 
Polakiem i żyć na Zaolziu.

ANDRZEJ RUSS 
prezes Macierzy Szkolnej 

Dlaczego zapisać dziecko do polskiej 
szkoły? Mogłoby się wydawać, że to 
oczywiste: jesteśmy Polakami, auto-
chtonami na tej ziemi, mamy polskie 
szkoły, więc posyłamy do nich swoje 
pociechy. Ale wiadomo, że sprawa 
nie jest taka prosta. Nie wszystkie 
polskie rodziny są do końca prze-
konane  o słuszności takiej decyzji, 
poza tym mamy rodziny mieszane, 
pewną rolę odgrywa też odległość, w 
jakiej znajduje się polska placówka. A 
jednak nadal jest jeszcze dużo argu-
mentów – zarówno merytorycznych, 
jak i praktycznych, przemawiających 
za zapisaniem dziecka do polskiej 
szkoły. Wydaje mi się – i to jest chyba 
najważniejsze, że nasze szkoły są po 
prostu dobre. Mamy wykwalifi kowa-
ną kadrę nauczycielską, nauczyciele 
są ofi arni, w moim przekonaniu dają 
dzieciom więcej niż w innych szko-
łach. Niebagatelna jest też kwestia 
budynków szkolnych i ich wyposaże-
nia. Pamiętam z opowiadań rodziców 
i dziadków, że były czasy, kiedy dzieci 
uczyły się w przepełnionych, starych 
polskich szkołach, gdy tymczasem 
wznoszono murowane szkoły czeskie, 
z salami gimnastycznymi, w których 
uczniów było niewielu. Taka była po-
lityka. Dziś polskie szkoły w niczym 
nie ustępują czeskim, są wyremonto-
wane, bardzo dobrze wyposażone i 
jest w nich jeszcze „trochę” miejsca dla 
dzieci. W polskich szkołach odbywa 
się wiele imprez kulturalnych, oświa-
towych, sportowych i towarzyskich, 
organizowanych przez koła Macierzy 
Szkolnej. Również one dokształcają 
dzieci i kształtują ich osobowość. Je-
stem przekonany o tym, że w innych 
szkołach nie ma tylu imprez jak w na-

szych i tyle możliwości, by mogły na 
nich występować wszystkie lub prawie 
wszystkie dzieci. 

JAN RYŁKO 
prezes Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego 

Uważam, że nie ma jednego czyn-
nika, który „zmuszałby” rodziców 
do zapisania dziecka do polskiego 
przedszkola, a w konsekwencji do 
polskiej szkoły. Myślę, że decyzja 
ta jest wypadkową całego szeregu 
czynników – rodzice decydują się 
w ten sposób, by zachować ciągłość 
tradycji, wychowania, wykształcenia 
w rodzinie, by zachować kontynuację 
swoich korzeni, pochodzenia, kultu-
ry, czy nawet przekonań religijnych. 
Wychowanie w rodzinie uzupełnia 
się z edukacją w przedszkolu, a na-
stępnie w szkole, wpływ ma środo-
wisko, polskie organizacje. Dzieci już 
w przedszkolu i szkole podstawowej 
biorą udział w różnych konkursach 
i przeglądach, gdzie recytują i śpie-
wają po polsku lub w gwarze, w im-
prezach PZKO. Jeśli rodzice włączą 

się w ten zbiorowy proces wychowa-
nia z wpływami środowiskowymi, 
to jest szansa, że uda się zaszczepić 
dzieciom tego „bakcyla”. Na decyzję 
rodziców ma też wpływ otoczenie. 
Jeżeli widzą oni, że rodzina, znajomi, 
sąsiedzi posyłają dzieci do polskiej 
szkoły, to naturalnym biegiem rzeczy 
decydują się podobnie. 

Współpraca PZKO ze szkołami 
i przedszkolami jest na bardzo do-
brym poziomie. W niektórych miej-
scach jest bardziej, w innych mniej 
intensywna, jednak funkcjonuje. 
Mamy świadomość tego, że w miej-
scowościach, gdzie przestanie istnieć 
polskie przedszkole, po jakimś czasie 
zostaje zamknięta również polska 
szkoła, a w końcu przestaje działać 
Koło PZKO. Szkoły są dla nas waż-
nym narybkiem. 

JÓZEF SZYMECZEK 
prezes Kongresu Polaków 

w Republice Czeskiej
Mamy to szczęście, że w sposób na-
turalny, tam, gdzie żyjemy, możemy 
korzystać z dwóch kultur. A życie w 

dwóch kulturach to o wiele więcej niż 
w jednej. Wiedział o tym Masaryk, 
który mówił: „Ile języków znasz, tyle 
razy jesteś człowiekiem”. W dzisiej-
szych czasach, kiedy coraz trudniej 
załapać się na rynku pracy, dodatkowa 
znajomość języka może być decydują-
cym czynnikiem. Angielski w Pradze 
znają wszyscy, komputerem posługują 
się wszyscy, ale po polsku na czeskim 
rynku mówią i piszą poprawnie tylko 
absolwenci polskich szkół. To nasza 
wartość dodatkowa. W moim oto-
czeniu znam dziesiątki takich osób. 
Znam też Czechów, którzy mają 
swoim rodzicom za złe, że ich nie 
posłali do polskiej szkoły. Przed ab-
solwentami polskich szkół otwiera 
się możliwość studiowania w Polsce, 
zdobycia stypendium rządowego, by-
towania w świecie polskiej kutury, 
który jest o wiele większy niż czeski 
– na przykład większy polski rynek 
wydawniczy daje większe możliwości 
dotarcia do dzieł literatury światowej. 
Mając na uwadze, że kilka milionów 
Polaków żyje poza Polską, znajomość 
języka polskiego ułatwia zwiedza-
nie innych krajów. Na przykład cały 
system nawigacyjny w Berlinie jest 
opracowany również w języku pol-
skim. To samo widziałem w Narwiku. 
Chodząc do polskiej szkoły, jesteśmy 
jakoby w szkole rodzinnej. Dzieci jest 
mniej, nauczyciel ma więcej czasu dla 
uczniów, nie ma szykany, narkotyki 
są rzadkością, nauczyciele i rodzice 
znają się nawzajem. Rodzice aktywnie 
uczestniczą w zajęciach organizowa-
nych przez szkołę – festynach, kuli-
gach, imprezach sportowych. Dzieci 
wszechstronnie się rozwijają. Warto 
chodzić do polskiej szkoły.  (dc)

Dajmy dzieciom to, co sami otrzymaliśmy 
Decyzja o zapisaniu dziecka do polskiego przedszkola czy szkoły jest nie tylko decyzją o języku, w jakim będzie pobierało naukę. O różnych aspektach, które przemawia-

ją za edukacją w polskiej placówce, mówią w ankiecie prezesi kilku polskich organizacji w Republice Czeskiej. 
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  Adres: 739 85 Bukowiec 66, 
tel. 558 358 641, 
e-mail: pzsbukovec@seznam.cz

  Strona internetowa: 
www.pzsbukovec.webnode.cz

  Liczba uczniów: 35 w 
5 rocznikach i 2 klasach

  Liczba nauczycieli: 5
  Liczba klasopracowni: 3
  Zajęcia pozalekcyjne: kółko 

sportowe, język angielski na 
wesoło, kółko twórcze, zespół 
taneczny „Lipka”

  Znani absolwenci: Chrystian 
Heczko, Ondřej Pazdera

  Rok założenia szkoły: 1792

IVANA WRONA 
dyrektor 

W naszej szkole panuje przede 

wszystkim przyjazna at-
mosfera. Jesteśmy małą 
placówką i preferujemy 
indywidualne podejście do 
każdego dziecka. Pracuje-
my zaś według programu 
edukacyjnego „Szkoła 
rozrywkowa”. W klasie 
pierwszej wprowadzili-
śmy nową, rewolucyjną 
metodykę czytania spływa-
jącego „Sfumato”, która jest bardzo 
skuteczna. Natomiast jeśli chodzi o 
matematykę, to już drugi rok stosu-
jemy także bardzo nowoczesną me-
todę prof. Hejnego. Ta też bardzo się 
podoba dzieciom i rodzicom, bo ucz-
niowie uczą się logicznego myślenia i 
cieszą się na każdą lekcję. Co ważne, 
wszyscy nauczyciele są absolwentami 

uczelni pedagogicznych, 
mamy do dyspozycji no-
woczesny sprzęt audio-
wizualny, tablice interak-
tywne w każdej klasie i 
pracownię komputerową. 
Poza tym oferujemy sze-
roki wachlarz kółek zain-
teresowań, są kursy nar-
ciarskie, lekcje pływania, 
współpracujemy też ze 

Szkołą Podstawową im. Jana Kocha-
nowskiego w Bielsku-Białej. Współ-
czesność staramy się łączyć z trady-
cjami, folklorem. Dzieci na przykład 
mogą zapoznać się z tradycjami i ży-
ciem swoich przodków w szkole, bo 
w naszej stołówce od lat działa małe 
Muzeum Regionalne Karola Piegzy.
 (kor)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu
W polskich szkołach wiele się dzieje. Podstawówka w Jabłonkowie gościła niedawno zagranicznych studentów. 
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Adres: ul. Havlíčka 13, 731 01 
Czeski Cieszyn, tel. 558 764 061, 
e-mail: skola@zsptesin.cz

Strona internetowa: www.zspte-
sin.cz

Liczba uczniów: 329 
w 9 rocznikach i 16 klasach

Liczba nauczycieli: 31
Liczba klasopracowni: 16 klas, 

7 pracowni (sala gimnastyczna, 
warsztaty, pracownie: kompute-
rowa, fi zyczno-chemiczna, pla-
styczna, muzyczna, kuchenka)

Zajęcia pozalekcyjne: Szkolny 
Klub Sportowy OLZA, chóry: 
„Trallala”, „Trallalinki” i „Cieszy-
nianka”, Zespół Instrumentalny 
„Skowronki”, Zespół Tańca Sce-
nicznego, Kółko Dramatyczne 
„Klucz”, Teatrzyk „Bum Trach”, 
Drużyna Zuchowa i liczne kółka 
zainteresowań

Znani absolwenci: 
Przemysław Branny, Agnieszka 
i Teresa Branne, Ewa Katrušák, 
Roman Lasota, Halina Paseková, 

Renata Putzlacher, Roman Kufa, 
Tomasz Mendrek, Renata 
Górecka

Rok założenia szkoły: 1924

MAREK GRYCZ
dyrektor

Uważam, że warto zapisać 
swoje dziecko do każdej 
polskiej szkoły na Zaolziu. 
A dlaczego konkretnie do 
naszej? Nasza szkoła jest 
największą w czeskiej czę-
ści Śląska Cieszyńskiego, 
na pewno jest szkołą bez-
pieczną, która daje dzie-
ciom ogromne możliwo-
ści rozwoju. Nie tylko na 
lekcjach, ale także podczas licznych 
zajęć pozalekcyjnych. Oferujemy 
sporo przedmiotów nadobowiąz-
kowych, a także możliwość nauki 
aż czterech języków obcych. Dzieci 
mogą poznawać bliższą i dalszą oko-
licę szkoły podczas licznych space-
rów i wycieczek, pobytów w zielonej 
szkole. Korzystamy z bliskości Pol-

ski, od której dzieli nas zaledwie 200 
metrów chodnika i rzeka Olza i tam 

często udajemy się na 
spacery, przedstawienia, 
wystawy lub inne impre-
zy kulturalne czy sporto-
we. Uczęszczają zresztą 
do naszej szkoły również 
dzieci z Polski, jest ich 
aż około czterdziestki. 
Dzięki temu język polski 
u nas jest bardzo żywy, 
dzieci mogą bowiem po-

znawać jak najbardziej współczesną 
polszczyznę nie tylko na lekcjach, ale 
także podczas przerw w rozmowach 
ze swoimi rówieśnikami zza Olzy. 
Podczas zajęć dzieci mogą korzystać 
z sześciu tablic interaktywnych, du-
żej pracowni komputerowej, obec-
nie zaś włączyliśmy się do projektu 
„Tablety do szkół”.  (kor)

Adres: Cierlicko 243, 
tel. 739 088 077, 
e-mail: pspcierlicko@seznam.cz

Strona internetowa: 
www.pspcierlicko.cz

Liczba uczniów: 
22 w 5 rocznikach i 2 klasach 

Liczba nauczycieli: 3
Liczba klasopracowni: 

2 + klasa komputerowa 
i sala gimnastyczna 

Zajęcia pozalekcyjne: 
Drużyna harcersko-zuchowa 
im. Żwirki i Wigury, 
zespolik taneczny, 
nauka gry na fl ecie

Znani absolwenci: lekarze, 
malarze, dziennikarze, prawnicy 

Rok założenia szkoły: 1854

BARBARA SMUGAŁA
dyrektor

Nasza szkoła położona jest w pięk-
nym miejscu nad zaporą. Dysponu-
jemy własnym boiskiem i ogródkiem 
do zabaw. Wielkim plusem jest sala 

gimnastyczna, z której dzieci ko-
rzystają również przed lekcjami, 
w czasie przerw, w ramach zajęć w 
świetlicy szkolnej. Szkoła jest dobrze 
wyposażona, w każdej klasie jest 
tablica interaktywna, dzieci pracują 

na lekcjach z tabletami i 
laptopami. Praca w szko-
le małoklasowej jest bar-
dzo specyfi czna, staramy 
się wykorzystać wszyst-
kie plusy wynikające z 
mniejszej liczby uczniów 
w klasach. Do każdego 
dziecka podchodzimy 
indywidualnie, każde jest 
ważne, zauważalne, ma 
możliwość zaprezentowania się 
podczas różnych występów, konkur-
sów, imprez. Nie wybieramy tylko 
najlepszych. Słabsi uczniowie mają 
możliwość wysłuchania materiału 
kilka razy, ponadprzeciętnie uzdol-
nione mogą pracować ze starszymi. 
W szkole panuje rodzinna atmosfe-
ra. Dzieci uczą się tolerancji, ofi ar-

ności, odpowiedzialności. 
Bardzo dobrze układa 
się współpraca z rodzi-
cami, staramy się, oprócz 
klasycznych imprez, 
urządzać też imprezy in-
tegracyjne, weekendowe 
pobyty rodziców z dzieć-
mi w górach. Oferujemy 
tygodniowy kurs narciar-
ski dla dzieci ze szkoły i 

przedszkola, naukę pływania, zieloną 
szkołę. Organizujemy obóz przy-
szkolny w czasie wakacji z bardzo 
atrakcyjnym programem. W szkole 
jest pedagog specjalny, który pracu-
je z uczniami mającymi specyfi czne 
trudności w uczeniu się. Drużyna 
harcersko-zuchowa organizuje biwa-
ki i obozy letnie.  (dc)

Adres: Bystrzyca 366, 739 95 
Bystrzyca, tel. 558 558 250, 
e-mail: pspbystrice@seznam.cz

Strona internetowa: www.
pspbystrice.cz

Liczba uczniów: 169, 
9 roczników w 9 klasach

Liczba nauczycieli: 17
Liczba klasopracowni: 9 klas, 

klasopracownie: komputerowa, 
językowa, chemiczna, fi zyczna, 
biologiczna i plastyczna, kom-
pleks sportowy 

Zajęcia pozalekcyjne: zespół 
taneczny „Łączka” i kapela 
„Gróniczek”, zespoły śpiewacze 
„Wiolinki” i „Crescendo”, 
drużyna harcerska „Grom”, liczne 
kółka zainteresowań

Znani absolwenci: Daniel Kad-
łubiec, Aniela Kupiec, Jan Czu-
dek, bracia Wałachowie, Tomasz 

Santarius, a także wielu znanych 
sportowców 

Rok założenia szkoły: 1898

RENATA GILL
pełniąca obowiązki dyrektora
Nasza szkoła proponuje 
dzieciom szeroki wa-
chlarz działalności po-
zalekcyjnej: uczniowie 
mogą rozwijać swoje 
zdolności zarówno w 
kierunku sportowym, 
jak i w kierunku kul-
turalnym. Poza tym 
w naszej szkole pra-
cują kompetentni na-
uczyciele, którzy stale 
poszerzają swoje wy-
kształcenie. Realizujemy różnego 
rodzaju projekty – wiele w tym kie-
runku zrobił nasz dyrektor Roman 
Wróbel, który w listopadzie objął 

stanowisko wójta gminy. W ostatnim 
czasie były to na przykład projekty 

poznawania najbliższej 
okolicy Bystrzycy. Do 
zapisania dziecka do 
naszej szkoły zachęcić 
może również to, że 
położona jest ona w 
bardzo ładnej okolicy: 
jesteśmy otoczeni gó-
rami, daleko od dróg, 
od zakładów przemy-
słowych. To bardzo 
spokojne, malownicze 
miejsce. Poza tym nasi 

uczniowie mają wspaniałe warunki 
do uprawiania sportów: do dyspo-
zycji mamy na miejscu nowoczesną 
halę sportową.  (ep)  

Adres: Polna 10, 737 01 
Czeski Cieszyn, 
tel. 727 967 398, 
e-mail: ruckova@zsptesin

Strona internetowa: 
www.zsptesin.cz

Liczba uczniów: 
42, 5 roczników w 3 klasach

Liczba nauczycieli: 5
Liczba klas: 1 klasa, 

klasopracownia komputerowa, 
świetlica, sala gimnastyczna 

Zajęcia pozalekcyjne: 
kółko JAN, kółko szachowe

Znani absolwenci: 
Tadeusz Franek

Rok założenia szkoły: 1873

DAGMAR RUČKA 
kierownik

Nasza szkoła jest szko-
łą „małoklasową”, to ro-
dzinna placówka z bardzo 
dobrymi warunkami do 
nauki. Co prawda po-
mieszczenia mamy małe, 
a klasy liczne, jednak nie 
przeszkadza nam to we 
wpajaniu dzieciom potrzebnej wie-
dzy i właściwych zasad moralnych. 
Sibicka podstawówka jest całkiem 
dobrze wyposażona. Posiadamy dwie 
tablice interaktywne, mamy również 
klasopracownię komputerową i włas-
ne boisko. Popołudniami działa u nas 
świetlica szkolna. W małej grupie ró-

wieśników dzieci, przynajmniej tak 
uważam, znajdują kolegów, z który-

mi zawierają przyjaźnie na 
całe życie. W naszej szkole 
proponujemy dzieciom 
kółka szachowe i języka 
angielskiego, jak również 
zajęcia religii katolickiej 
i ewangelickiej. Dzieci 
uczestniczą w ciągu roku 

szkolnego w różnych konkursach, 
zajmując czasem bardzo wysokie 
miejsca. Co dwa lata jeździmy z 
naszymi dziećmi na zieloną szkołę, 
gdzie razem bardzo miło spędzamy 
czas. Nasza szkoła znajduje się na 
peryferiach sibickiego osiedla, oto-
czona pięknem naszej przyrody. (ep)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Żwirki i Wigury w Cierlicku

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy

Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, fi lia w Sibicy
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Adres: 739 53 Gnojnik 6,  
tel. 558 694 866, 
e-mail:szkola@godula.cz 

Strona internetowa: 
www.godula.cz

Liczba uczniów: 
117 uczniów 
w 9 rocznikach i 9 klasach 

Liczba nauczycieli: 15
Liczba klasopracowni: 

9+2, sala gimnastyczna
Zajęcia pozalekcyjne: 

dwa chóry, kółka sportowe i inne
Znani absolwenci: 

Paweł Wałach, Zygmunt 
Rakowski, Henryk Huczała 

Rok założenia szkoły: 1853

TADEUSZ GRYCZ 
dyrektor 

Nasza szkoła jest dość 
nietypową placówką w po-
równaniu z innymi szkoła-
mi, ponieważ obejmuje za-
sięgiem aż 12 okolicznych 
gmin. Jesteśmy szkołą 
wiejską i mamy dobre za-
plecze, jeśli chodzi o teren 
otaczający placówkę. Bu-
dynek stoi w bezpiecznym miejscu, 
gdzie nie ma dużego ruchu drogo-
wego, a jednak łatwo do nas dojechać 
zarówno pociągiem czy autobusem, 
jak i samochodem. Bardzo aktywnie 
pracuje u nas Macierz Szkolna. Pra-

cujemy według programu edukacyj-
nego „Razem...Razem damy radę” 

– od przedszkola do kla-
sy dziewiątej.  Niedaw-
no otworzyliśmy nowy 
budynek przedszkolny. 
Przedszkole działa od 
godz. 6.30 do 16.30, tak 
samo, jak świetlica szkol-
na, dlatego dzieci cały 
czas otoczone są opieką. 

Nasza szkoła ściśle współpracuje z 
placówkami oświatowymi w Polsce. 
Jesteśmy organizatorami Konkursu 
Recytatorskiego im. Jana Kubisza dla 
szkół podstawowych z polskim języ-
kiem nauczania.  (dc)

Adres: ul. Selská 14/429, 736 01 
Hawierzów-Błędowice, tel. 596 
434 096, e-mail: pzs.bludovice@
seznam.cz

Strona internetowa: www.polszk
-hav.cz

Liczba uczniów: 59 w 9 roczni-
kach i 6 klasach

Liczba nauczycieli: 10

Liczba klasopracowni: 6 klas + 
3 klasopracownie + sala gimna-
styczna

Zajęcia pozalekcyjne: Zespół 
Folklorystyczny „Mali Błędowia-
nie”, kółko taneczno-gimnastycz-
ne „Arabeski” i inne kółka zain-
teresowań

Znani absolwenci: Janusz Klim-
sza, Alina Farna, Jan Monczka, 
Stanisław Folwarczny

Rok założenia szkoły: 1911

 ROMAN KADERKA
dyrektor

Nasza szkoła znajduje się 
w Hawierzowie-Błędowi-
cach, niedaleko meandrów 
rzeki Łucyny, które są od-
powiednim miejscem do 
edukacji i zabaw w ple-
nerze. Szkoła mieści się w 
odnowionym budynku z 
placem zabaw i boiskiem 
do piłki nożnej oraz pięk-
nym ogrodem.  Zajęcia są prowadzo-
ne przez doświadczonych i wykwali-
fi kowanych nauczycieli, którzy dbają 
o wszechstronny rozwój dziecka oraz 
przygotowują młodzież do udziału w 
konkursach na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnokrajowym. Na lekcjach 
wykorzystywany jest sprzęt multime-
dialny, uczniowie pracują z tablicami 

interaktywnymi, komputerami i tab-
letami. Szkoła rozwija w dzieciach 

artystyczne dusze w ra-
mach zajęć w zespołach 
tanecznych, podczas re-
dagowania gazetki szkol-
nej „Echo spod ławek”, a 
także poprzez udział w 
spektaklach teatralnych, 
seansach fi lmowych, kon-
certach, wystawach czy 
lekcjach muzealnych. Or-

ganizujemy imprezy okolicznościowe, 
przedstawienia świąteczne, wspie-
ramy amatorów fotografi i. Dbamy 
również o sprawność fi zyczną mło-
dzieży, która uczestniczy w lekcjach 
pływania, wyjeżdża na kurs narciarski 
i zieloną szkołę oraz uczy się jazdy na 
łyżwach. W szkole działa również po-
południowa świetlica.  (sch)

Adres: Gródek 77,  
739 97 Gródek, tel. 558 551 361, 
739 302 378, 
e-mail: psphradek@seznam. 

Strona internetowa: www.
psphradek.cz

Liczba uczniów: 
23 w 5 roczników i w 2 klasach

Liczba nauczycieli: 4
Liczba klas: 2 klasy, świetlica 

szkolna, sala gimnastyczna
Zajęcia pozalekcyjne: 

liczne kółka zainteresowań: 
sportowe, komputerowe, 
języka angielskiego, muzyczne.

Znani absolwenci: 
Stanisław Czudek, Jan Czudek

Rok założenia szkoły: 1895, 
(początek szkolnictwa w Gródku: 
1869)

KAZIMIERZ CIEŚLAR
dyrektor

W szkole panuje rodzinna 
atmosfera, pedagodzy mają 
opiekuńczy i przyjacielski 
stosunek do uczniów. Waż-
na jest ścisła współpraca z 
przedszkolem (bardzo dużo 
wspólnych imprez), co-
dzienne kontakty z rodzica-
mi, świetnie układające się 
stosunki z władzami gminy. Poza tym 
szkoła może pochwalić się świetnym 
wyposażeniem technicznym: techni-
ką interaktywną w klasach i świetli-
cy, nowymi komputerami, tabletami 
dla świetlicy, laptopami dla każdego 
nauczyciela. Stosujemy nowe meto-
dy nauczania (matematyka wg prof. 
Hejnego, „sfumato”, wykorzystywanie 

interaktywnych programów eduka-
cyjnych). Mamy bardzo dużo różnych 

imprez, wycieczek, war-
sztatów, wykładów, wspól-
nych przedsięwzięć z ro-
dzicami i dziadkami itp. (w 
roku szkolnym 2013/3014 
odbyło się około 50 takich 
inicjatyw). Pojawiła się 
szansa na własne boisko 
szkolne – wszystko wska-

zuje na to, że powstanie ono jeszcze 
w tym roku szkolnym w ramach dużej 
inwestycji z wykorzystaniem fundu-
szy Unii Europejskiej. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w różnych dziedzi-
nach, w tym roku ponownie zajęliśmy 
1. miejsce na Igrzyskach Lekkoatle-
tycznych w Trzyńcu w kategorii ma-
łoklasówek. (ep)                                                                     

Adres: ul. Szkolna 438, 739 91 
Jabłonków, tel. 558 357 885, 
e-mail: pzs@jablunkov.cz

Strona internetowa: 
www.pzsjablunkov.cz

Liczba uczniów: 220 
w 9 rocznikach i 11 klasach

Liczba nauczycieli: 23
Liczba klasopracowni:

9 (warsztaty, kuchenka, sala 
gimnastyczna, aula, pracownie: 
geografi czno-historyczna, 
językowa, fi zyczno-chemiczna, 
muzyczna, komputerowa)

Zajęcia pozalekcyjne: 
chóry „Jabłoneczka” i „Mała Ja-
błoneczka”, Klub Książkomania-
ka, Język Angielski na Wesoło, 
Parlament Szkolny, Zabawy Ję-
zykowe, Zabawy Matematyczne, 
lekcje religii (katolicka i ewange-
licka), gry sportowe i inne liczne 
kółka zainteresowań

Znani absolwenci: Jan Ryłko, 

Antoni Szpyrc, Władysław Nie-
doba ( Jura spod Grónia), Karol 
Suszka, Jan Pyszko, Halina Mły-
nek, Izabela Drong, Aleksandra 
Żaczek, Halina Dorda, Marek 
Słowiaczek

Rok założenia szkoły: 1926

URSZULA CZUDEK
dyrektor

Nasza placówka jest szkołą koloro-
wą, bezpieczną, a przede wszystkim 
przyjazną dla wszystkich uczniów. 
Szkołą, która uczy, bawi, wychowuje. 
Daje szansę rozwoju dzieciom zdol-

nym i pomaga słabszym. 
Nacisk kładziemy prze-
de wszystkim na uzy-
skanie podstawowych 
wiadomości z każdej 
dziedziny, żeby ucznio-
wie byli jak najlepiej 
przygotowani do życia 
i kolejnych etapów edu-
kacji. Dbamy o wszech-
stronny rozwój dzieci. 
Staramy się rozwijać u 
uczniów zdolności arty-
styczne i organizujemy 
co roku przedstawienia, 
rewie, koncerty. Organizujemy całą 
masę konkursów: przedmiotowych 
lub sportowych. Współpracujemy 
też ściśle z rodzicami i zapraszamy 
ich na ciekawe prelekcje. Bywają one 
poświęcone różnym zagrożeniom, 
przed którymi musimy chronić na-
sze dzieci, takimi jak szykany czy 
przemoc. Są też prelekcje na temat 

zdrowego odżywiania 
i zdrowego stylu życia. 
Dzięki współpracy z 
nauczycielką jabłon-
kowskiej Podstawowej 
Szkoły Artystycznej, 
Krystyną Mruzek, nasi 
utalentowani uczniowie 
mogą stać się członkami 
prowadzonych przez nią 
kapel ludowych. Zresz-
tą hasłem naszej szkoły 
jest „Tradycja i współ-
czesność”, nie możemy 
więc zapominać o tra-

dycjach naszych przodków, naszych 
korzeniach i folklorze. Wyjeżdżamy 
z dziećmi do źródeł Olzy, przyjeż-
dża do nas z prelekcjami prof. Da-
niel Kadłubiec, odwiedzamy zabytki 
w całym regionie. Największym zaś 
plusem dla wszystkich uczniów jest 
to, że dobrze poznają język polski, 
swój język ojczysty.  (kor)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza w Gnojniku

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie-Błędowicach

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Gródku
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Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
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Adres: ul. Kopernika 652, 735 53 
Lutynia Dolna, tel. 552 301 327, 
e-mail:lutynia@volny.cz

Strona internetowa: 
www.psplutynia.cz

Liczba uczniów: 42 
w 9 rocznikach i 5 klasach

Liczba nauczycieli: 8
Liczba klasopracowni: 

7 klasopracowni 
+ sala gimnastyczna

Zajęcia pozalekcyjne: 
bogaty wachlarz kółek 
zainteresowań

Znani absolwenci: Bogusław 
Chwajol, Otylia Toboła, 
Zdenek Szczyrba

Rok założenia szkoły: 1914

ALICJA BERKI
dyrektor

Uważam, że warto zapisać 
dziecko do naszej szkoły, 
ponieważ nasi uczniowie 
uczą się czterech języków 
– oprócz języka polskie-
go, który jest językiem 
wykładowym, również 
czeskiego, angielskiego i 
niemieckiego. Do priorytetów naszej 
placówki należą indywidualne podej-
ście do ucznia, bardzo bogaty har-
monogram uroczystości i wydarzeń 
szkolnych oraz duży wachlarz kółek 
zainteresowań. Wszystkie zajęcia 
szkolne odbywają się w specjalistycz-
nych klasopracowniach. Szkoła jest 

wyposażona w nowoczesne pomoce 
naukowe, a z uczniami pracuje bar-

dzo dobrze przygotowane 
grono pedagogiczne, które 
stosuje metodę oceniania 
kształtującego. Efekty ich 
pracy są widoczne – 100 
proc. uczniów kontynuuje 
naukę w szkołach śred-
nich z maturą. Od wielu 

lat realizujemy projekty transgranicz-
ne z Polską, cieszymy się z przyjaznej 
współpracy z Urzędem Gminnym 
w Lutyni Dolnej, Konsulatem Ge-
neralnym w Ostrawie, Stowarzysze-
niem Obywatelskim „Kopernikus” 
oraz Centrum Pedagogicznym w 
Czeskim Cieszynie.  (sch)

Adres: Koszarzyska 70, 739 81,  
tel. 558 362 832, 
e-mail: reditel@zskosariska.cz, 
zastupce@zskosariska.cz

Strona internetowa: 
www.zskosariska.cz

Liczba uczniów: 22 uczniów 
w 5 rocznikach i 2 klasach 

Liczba nauczycieli: 3
Liczba klasopracowni: 

2 + sala komputerowa
Zajęcia pozalekcyjne: 

„Młody Dziennikarz” 
i inne kółka 

Znani absolwenci: –
Rok założenia szkoły: 1853

DOROTA KOCH
wicedyrektor

Jesteśmy szkołą mało-
klasową, która oferuje 
nauczanie w zdrowym, 
czystym środowisku. Sto-
sujemy nowoczesne meto-
dy nauczania – matematy-
kę według prof. Hejnego, 
naukę czytania i pisania 
metodą „Sfumato”. Dysponujemy 
nowoczesnym zapleczem material-
nym. Ze względu na małą liczbę ucz-
niów w klasach możemy zaoferować 
indywidualne podejście i rodzinną 
atmosferę w naszej placówce. Or-

ganizujemy atrakcyjne wyjazdy tu-
rystyczno-krajoznawcze i wycieczki 

edukacyjne, uczestniczy-
my w projektach zagra-
nicznych, współpracujemy 
ze szkołami z zagranicy. 
Kładziemy nacisk na wy-
chowanie proekologiczne 
oraz promowanie zdrowe-
go stylu życia. Kształtuje-

my u uczniów umiejętności współ-
istnienia i współdziałania w grupie 
rówieśniczej i społecznej. Bardzo ak-
tywna jest w naszej szkole Macierz 
Szkolna, szkoła ściśle współpracuje z 
rodzicami.  (dc)

Adres: Dr. Olszaka 156, 733 01 
Karwina-Frysztat, tel. 596 317 
672, skola@pzskarvina.cz

Strona internetowa: 
www.pzskarvina.cz

Liczba uczniów: 
165 w 9 rocznikach i 9 klasach

Liczba nauczycieli: 19
Liczba klasopracowni: 

9 klas + 9 klasopracowni + sala 
gimnastyczna

Zajęcia pozalekcyjne: 
Zespół „Gizdy” przy Kole Ma-
cierzy Szkolnej i wiele innych 
kółek zainteresowań

Znani absolwenci: jak mówi 
dyrektor, każdy absolwent jest 
wyjątkowy

Rok założenia: 1918

TOMASZ ŚMIŁOWSKI
dyrektor

Nasza szkoła usytuowana jest w 
spokojnej dzielnicy, niedaleko ryn-

ku i biblioteki. Otoczo-
na jest dwoma parkami 
oraz posiada własny duży 
ogród. Jest szkołą dobrze 
wyposażoną w nowo-
czesny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne do nauki 
fi zyki, przyrody, geogra-
fi i i innych przedmiotów. 
Uczniowie korzystają 
na co dzień z nowoczes-
nych klasopracowni komputerowej, 
przyrodniczej, językowej, plastycz-
nej i muzycznej, a także kuchenki, 
warsztatów szkolnych i czytelni. 
Chociaż szkoła nie ma specjalizacji, 
największy nacisk kładzie na naukę 
języków i matematyki, a wiadomości 
uczniów są regularnie sprawdzane w 
ramach testów SCIO. Tradycją jest 
nauka w terenie – lekcje odbywają się 
w zoo, planetarium lub muzeum, a 
dzięki wyjazdom edukacyjnym dzie-
ci poznają Śląsk Cieszyński, Pragę, 

Kraków, Warszawę czy 
Londyn. Co roku kla-
sy III-VI wyjeżdżają na 
zieloną szkołę. Uczestni-
czymy też w projektach 
europejskich. Zarówno 
przed lekcjami, jak i po 
lekcjach działa świetlica 
szkolna, której godziny 
otwarcia są dostosowane 
do potrzeb dojeżdżają-

cych dzieci. Szeroka i różnorodna 
oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala 
rozwijać talenty i umiejętności na-
szej młodzieży w dziedzinie sportu, 
tańca, śpiewu, obsługi komputera, w 
grze w szachy i ceramice. Po lekcjach 
z myślą o dzieciach organizowanych 
jest wiele imprez, jak np. nocowanie 
w szkole, Halloween, wyjazdy do te-
atrów ostrawskich, w góry lub na lo-
dowisko. W szkole działa parlament 
uczniowski.  
 (sch)

Adres: 739 91 Łomna Dolna 70, 
tel. 558 358 724, 
e-mail: pzslomna@seznam.cz

Strona internetowa: 
www.pzsjablunkov.cz

Liczba uczniów: 
12 w 5 rocznikach i w 1 klasie

Liczba nauczycieli: 
2 plus 2 na częściowy etat

Liczba klasopracowni: 2 
(w tym pracownia komputerowa)

Zajęcia pozalekcyjne: 
Wesoła Matematyka, 
informatyka, lekcje religii

Znani absolwenci: Anna 
Filipek, Jolanta Filipek-Stará, 
Renata Pavlinová, Agata 
Szczuka, Blanka Suszka-Szczuka

Rok założenia szkoły: 1885

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI
nauczyciel odpowiedzialny 

za prowadzenie fi lii
Nasza szkoła jest wpraw-
dzie malutka, za to bar-
dzo dobrze wyposażona. 
Jesteśmy szkołą niemalże 
rodzinną, gdzie dzieci są 
bezpieczne. To, że dzie-
ci jest tak mało, pozwala 
nam na indywidualne po-
dejście do każdego ucz-
nia i każdy z nich czuje 
się u nas bardzo dobrze. 
Staramy się, oczywiście, 
współpracować ściśle ze szkołą ja-
błonkowską i częściowo realizujemy 
jej program nauczania. Mamy jed-
nak również własny program, przy 

którego realizacji współdziałamy z 
Urzędem Gminy. Bierzemy czynny 
udział w życiu wioski, we wszystkich 

gminnych imprezach i 
uroczystościach. Często 
przychodzimy z dziećmi 
także do gminnego mu-
zeum regionalnego. Stoi 
ono tuż obok szkoły, a 
jest właściwie wierną ko-
pią pierwszego budynku 
szkolnego w Łomnej. 
Przed rokiem udało nam 
się nawiązać współpracę z 
polską szkołą w Warszo-

wicach. Byliśmy tam z uczniami w 
październiku, a wiosną dzieci z Pol-
ski powinny przyjechać do nas. 

 (kor)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Koszarzyskach

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie, fi lia w Łomnej Dolnej
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  Adres: Milików 200, 739 81, 
tel. 555 444 120, 
e-mail: pspmilikov@seznam.cz

  Strona internetowa: 
www.pspmilikov.cz

  Liczba uczniów: 24 w 
5 rocznikach i 2 klasach

  Liczba nauczycieli: 5
  Liczba klasopracowni: 2
  Zajęcia pozalekcyjne: –
  Znani absolwenci: 

Marian Mazur 
  Rok założenia szkoły: 1830

GRZEGORZ SUSZKA
dyrektor 

Nasz szkolny program edukacyjny 
nazwaliśmy „Wesoła Szkoła”, bo 
chcemy, by dzieci zarówno w szko-

le, jak i w przedszkolu 
czuły się jak u siebie 
w domu i chodziły z 
uśmiechniętymi bu-
ziami. Postanowiliśmy 
skoncentrować się na 
muzyce i języku an-
gielskim. Już przed 
kilkunastu laty rozpo-
częliśmy naukę angiel-
skiego w przedszkolu. 
Nauka języka trwa więc 
u nas od przedszkola do piątej klasy. 
Dużo uwagi poświęcamy sportowi, 
mamy silną ekipę w biegach nar-
ciarskich. Nasza szkoła osiąga dobre 
wyniki w Zjazdach Gwiaździstych, 
zarówno w klasyfi kacji indywidu-

alnej, jak i szkół. Kiedy 
są warunki, również na 
lekcjach wychowania 
fi zycznego chodzimy z 
dziećmi na biegówki. 
Możemy się pochwalić 
pięknym krajobrazem, 
goście, którzy odwie-
dzają nas, zwykle są 
zachwyceni przepiękną 
okolicą. Szkoła jest wy-
remontowana, bardzo 

dobrze układa się współpraca z 
gminą, a nowy wójt postawił szkoły 
na pierwszym miejscu. Mamy dwie 
tablice interaktywne, uczniowie klas 
czwartej i piątej mają do dyspozycji 
na lekcjach własne laptopy.  (dc)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Milikowie

  Adres: 739 98 Mosty 
koło Jabłonkowa 750, 
tel. 558 367 615, 
e-mail: pzs@mostyujablunkova.cz

  Strona internetowa: 
www.pspmosty.estranky.cz

  Liczba uczniów: 22 w 
5 rocznikach i 2 klasach

  Liczba nauczycieli: 3 plus 2 
na częściowy etat

  Liczba klasopracowni: 2 klasy, 
biblioteka (pracownia kompute-
rowa i multimedialna), świetlica 
szkolna, sala gimnastyczna

  Zajęcia pozalekcyjne: kółka 
języka angielskiego dla klas 1. i 2., 
dramatyczno-muzyczne, 
turystyczne, nadobowiązkowe 
lekcje gry na skrzypcach 
i fortepianie

  Znani absolwenci: Urszula 
Czudek, Paweł Kufa, Jan Kufa 

z Gróniczka, Andrzej Niedoba, 
Władysław Czepiec, Władysław 
Martynek

  Rok założenia szkoły: 1798

MARYLA HLÁVKA-KRAINA 
dyrektor

Nasza szkoła oferu-
je przede wszystkim 
rodzinną atmosferę w 
każdej klasie. Uczniów 
jest niewielu, możemy 
więc każdemu z nich 
poświęcić więcej uwa-
gi, zauważyć wszystkie 
jego błędy, niepowo-
dzenia i od razu starać 
się mu pomóc. Żyjemy 
w górach, staramy się 
więc żyć tradycjami, 
folklorem góralskim, no i pielęg-
nować gwarę naszych przodków. 

Działa u nas też kółko dramatycz-
no-muzyczne, organizujemy więc 
przedstawienia lub rewie z różnych 
okazji. Poza tym jesteśmy szkołą 
sportową. Możemy się pochwalić 
świetnymi wynikami w różnych 
dyscyplinach narciarskich, chociaż-

by podczas Zjazdu 
Gwiaździstego. Od 
czterech lat jesteśmy 
też uczestnikami 
międzynarodowego 
projektu „Mały Eu-
ropejczyk to ja i ty”, 
który realizujemy 
wspólnie z polskimi 
szkołami od Ro-
sji, przez Ukrainę, 
Francję, Słowację, 
aż po Islandię. Uwa-

żam po prostu, że warto do nas za-
pisać swoją pociechę. (kor)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Mostach koło Jabłonkowa

  Adres: ul. Pod výtopnou 190, 
739 92 Nawsie, tel. 558 357 528, 
e-mail: pzs.navsi@seznam.cz

  Strona internetowa: 
www.pspnawsie.webnode.cz

  Liczba uczniów: 27 w 
5 rocznikach i 2 klasach

  Liczba nauczycieli: 4
  Liczba klasopracowni: 4
  Zajęcia pozalekcyjne: 

język angielski dla klas 1. i 2., 
kółko taneczne, religia katolicka 
i ewangelicka

  Znani absolwenci: 
Władysław Niedoba ( Jura 
spod Grónia), Karol Suszka, 
Emilia Bobek, Wanda Łysek, 
Paweł Niedoba, Jan Pyszko, 
Halina Młynek

  Rok założenia szkoły: 1869

HALINA WACŁAWEK 
dyrektor

Nasza szkoła jest mała, 
rodzinna i bezpieczna. 
Dzieci czują się w niej 
bardzo dobrze. Choć-
by z tego względu, że 
wszyscy dobrze się zna-
ją. Stawiamy na folklor 
i ludowość i organizu-
jemy szereg różnych 
imprez. Są to Noc z 
Andersenem, Święto 
Ziemniaka, doroczny 
kulig... Bierzemy udział 
w licznych konkursach przedmio-
towych i śpiewaczych, zawodach 
sportowych. Co roku staramy się za-
prosić rodziców i sympatyków szko-
ły na przedstawienia lub akademie 

szkolne. Rokrocznie organizujemy 
dwie wycieczki. Na pierwszej, ro-

werowej, pokazujemy 
dzieciom najciekaw-
sze miejsca w najbliż-
szej okolicy szkoły, na 
drugiej, autokarowej, 
uczniowie poznają 
„świat”. Byliśmy już w 
różnych miejscach Re-
publiki Czeskiej i Pol-
ski. Ciekawostką jest 
też fakt, że wprawdzie 
uczymy się w budynku 
pochodzącym z roku 

1869, ale pierwsza szkoła powsta-
ła w Nawsiu już w 1784 roku. Była 
to szkoła wyznaniowa i mieściła się 
w drewnianym budynku „Na Foj-
stwiu”.  (kor)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Nawsiu

  Adres: ul. Szkolna 
11,735 43 Olbrachcice, 
tel. 596 428 054, 
e-mail: pspolbrachcice@email.cz

  Strona internetowa: 
www.pspolbrachcice.cz

  Liczba uczniów: 18 w 
5 rocznikach i 2 klasach 

  Liczba nauczycieli: 4 

  Liczba klasopracowni: 4
  Zajęcia pozalekcyjne: gromada 

zuchowa „Wesołe Ogniki” i inne 

  Znani absolwenci: 
Izabela Kapias, Helena Legowicz, 
Bronisław Palowski, Bolesław 
Kowalczyk

  Rok założenia szkoły: 1828

JOLANTA KOŻUSZNIK 
dyrektor 

Pracujemy według 
programu „Szko-
ła Twórcza”. Naukę 
czytania prowadzimy 
metodą „Sfumato”, z 
kolei matematyki na-
uczamy metodą prof. 
Hejnego. W naszej 
placówce stosujemy 
ocenianie kształtu-
jące. Dysponujemy 
klasą komputerową i 
tablicami interaktyw-
nymi. Dzieci na miej-
scu mogą się uczyć 
gry na instrumentach muzycznych, 

ponieważ do szkoły dojeżdżają na-
uczyciele Podstawowej Szkoły Ar-

tystycznej z Czeskiego 
Cieszyna. Prócz gro-
mady zuchowej dzia-
łają też kółka zaintere-
sowań: matematyczne 
– noszące nazwę „Po-
mysłowy Dobromir” 
– oraz dramatyczne. 
W szkole mamy świet-
licę, dzięki czemu mo-
żemy zaopiekować się 
dzieckiem od godz. 
6.30 do 16.30. W 
tym samym budynku 
znajduje się także 

przedszkole.  (dc)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach 
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  Adres: ul. Cierlicka 407, 735 35 
Sucha Górna, 
tel. 596 425 695, e-mail: 
pzs.horni_sucha@seznam.cz 

  Strona internetowa: 
www.pspsuchagorna.cz

  Liczba uczniów: 82 w 
9 rocznikach i 6 klasach

  Liczba nauczycieli: 12
  Liczba klasopracowni: 6 klas 

+  2 klasopracownie + aula 
+ sala gimnastyczna

  Zajęcia pozalekcyjne: 
wiele kółek zainteresowań

  Znani absolwenci: 
Bronisław Poloczek, Ewald Danel, 
Bronisław Firla, Otokar
 Matuszek, Izabela Kapias 

  Rok założenia szkoły: 1810

BOHDAN PRYMUS 
dyrektor

Nasza szkoła należy do 
placówek rodzinnych, 
gdzie znają się wszyscy 
– od przedszkolaków po 
klasę dziewiątą. Klasy są u 
nas niewielkie – pozwala 
to na zwrócenie uwagi na 
problemy poszczególnych 
uczniów i indywidualną 
pracę z każdym. Jest szko-
łą bezpieczną – nie ma u 
nas problemów z narkotykami, szy-
kanowania uczniów, a ewentualne 
próby przemocy są wyłapywane w 
zarodku i eliminowane. Jest zarazem 
szkołą na miarę XXI wieku – zna-
komicie wyposażoną w nowoczesny 

sprzęt komputerowy i multimedial-
ny praktycznie w każdym pomiesz-

czeniu lekcyjnym, oraz z 
kadrą pedagogiczną, która 
potrafi  ten sprzęt wyko-
rzystać. Tej jesieni otrzy-
maliśmy do dyspozycji 
nowoczesne boisko do 
wszelkich gier sportowych 
ze sztuczną nawierzch-
nią. Pomimo niewielkiej 
liczby uczniów możemy 
pochwalić się wieloma 

sukcesami na polu edukacyjnym – od 
kilku lat zajmujemy czołowe lokaty 
w olimpiadach matematycznych i 
języka czeskiego, a w testach SCIO 
również plasujemy się wśród najlepiej 
ocenianych szkół w kraju.  (sch)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej

  Adres: Hołkowice 326, 
735 34 Stonawa, 
tel. 596 411 040, 
e-mail: holkowice@seznam.cz

  Strona internetowa: 
www.psp-stonava.g6.cz

  Liczba uczniów: 9 w 
5 rocznikach i 2 klasach

 Liczba nauczycieli: 4
  Liczba klasopracowni: 3 klasy 

+ sala muzyczna 
+ sala gimnastyczna

  Zajęcia pozalekcyjne: Zespół 
folklorystyczny „Dziecka 
ze Stonawy”

  Znani absolwenci: Andrzej 
Feber, Bogdan Kokotek, 
ks. Kazimierz Suchanek, 
Klemens Słowioczek

 Rok założenia szkoły: 1900

MARCELA GABRHEL
 dyrektor

Wyjątkowość naszej szko-
ły polega na indywidual-
nej pracy z dzieckiem pod 
względem nauczania i roz-
wijania jego talentów. W 
przyjemnym rodzinnym 
klimacie szkoły, gdzie waż-
ną rolę odgrywają wartości 
moralne, każde dziecko 
czuje się wyjątkowe i bez-
pieczne. Szkoła oferuje nauczanie w 
językach polskim, czeskim i angiel-
skim, religię katolicką i ewangelicką, 
bezpłatną świetlicę szkolną, dobrze 
wyposażone duże i słoneczne klasy, 
fachową i zaangażowaną kadrę peda-
gogiczną. W budynku szkoły znajduje 
się kuchnia, która przygotowuje dru-

gie śniadania i obiady, są także przed-
szkole oraz szkoła muzyczna. Pracu-

jemy z dziećmi w ramach 
kółek języka angielskiego, 
śpiewaczo-tanecznego, 
plastycznego i dramatycz-
nego, bierzemy udział w 
renomowanych konkur-
sach śpiewaczych, recy-
tatorskich, matematycz-
nych, języka angielskiego, 
plastycznych i zawodach 

sportowych. Współpracujemy z róż-
nymi instytucjami i miejscowymi or-
ganizacjami. Na szczególną uwagę za-
sługuje współpraca z Domem Opieki 
Społecznej w Stonawie, gdzie ucznio-
wie uczą się szanować starsze osoby i 
pomagać im. Jednym słowem: „Szkoła 
mała, ale działa!”. (sch)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie

  Adres: ul. Lutyńska 400, 
735 14 Orłowa-Lutynia, 
tel. 552 308 540, 737 379 514, 
e-mail: zsporlova@seznam.cz 

  Strona internetowa: 
www.pzsorlova.cz

  Liczba uczniów: 16 
w 5 rocznikach i 1 klasie

  Liczba nauczycieli: 3
  Liczba klasopracowni: 2 klasy 

+ 1 klasopracownia komputerowa
  Zajęcia pozalekcyjne: kółka 

zainteresowań o różnym profi lu
  Znani absolwenci: Bogusław 

Chwajol, Zbyszek Kalina
  Rok założenia szkoły: 1929

HALINA SIKORA 
dyrektor

Jesteśmy szkołą małoklasową. 

Budynek stoi blisko cen-
trum miasta, w zasięgu 
miejskich linii autobuso-
wych, tuż koło szkoły jest 
przystanek. Szkołę otacza 
wielki ogród z placem 
zabaw. W jednym bu-
dynku znajdują się szko-
ła, przedszkole, świetlica 
szkolna i jadalnia. Każda 
sala lekcyjna jest wyposażona w tab-
licę interaktywną. W szkole działa 
kółko języka angielskiego od przed-
szkola do klasy drugiej. Od trzeciej 
klasy uczymy języka angielskiego 
jako jednego z przedmiotów. W 
nauce wykorzystujemy nowoczes-
ne metody nauczania, matematy-
ki uczymy metodą prof. Hejnego. 
Wszystkie roczniki przez całe pięć 

lat korzystają z lekcji na-
uki pływania na miejskim 
basenie. Szkoła stara się 
utrzymywać kontakty z 
Polską i polskimi rówieś-
nikami. Tą drogą realizu-
jemy różne projekty po-
łączone z wyjazdami do 
Polski, współpracujemy z 
Szkołą Podstawową nr 3 

w Rydułtowach. Realizujemy rów-
nież projekty unijne, przygotowu-
jemy dzieci do różnych konkursów, 
np. konkursu recytatorskiego, ma-
tematycznego czy konkursu języka 
angielskiego FOX. Aktywnie działa 
u nas Macierz Szkolna, która wraz 
z szkołą organizuje różne imprezy, 
takie jak festyny, karnawały i kuligi.
 (sch)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej-Lutyni

  Adres: Ropica 146, 739 56 Ropi-
ca, tel. Ropica: 558 735 002, 607 
669 692, Niebory: 558 346 352, 
607 669 692, e-mail: 
zspolska.ropice@seznam.cz

  Strona internetowa: 
www.zsams-ropice.cz

  Liczba uczniów: 23 w 
5 rocznikach i 2 klasach 
(8 w Ropicy, 15 w Nieborach)

  Liczba nauczycieli: 3
  Liczba klasopracowni: 2 klasy, 

klasopracownia komputerowa, 
sala gimnastyczna 

  Zajęcia pozalekcyjne: liczne 
kółka zainteresowań, klub 
dziennikarski, chórek dziecięcy 

  Znani absolwenci: Halina 
Szczotka (Niebory), Barbara 
Humel (Ropica)

  Rok założenia szkoły: 
1905 – Ropica, 1908 – Niebory

LIDIA RUCKA nauczycielka
Oba budynki szkolne położone są 
wprawdzie koło ruchliwej drogi, ale 

za to mamy dobry dojazd w stronę 
Czeskiego Cieszyna i Trzyńca, z 
czego często korzystamy, organizu-

jąc wyjazdy i wycieczki. 
Realizujemy projekty, 
które łączą edukację i 
wychowanie. Jednym z 
naszych celów jest wy-
chowanie ekologiczno-
etyczne: bliskość dawnej 
stolicy Śląska Cieszyń-
skiego umożliwia częste 
zwiedzanie zabytków 
historycznych i skarbów 
przyrody cieszyńskiej. 
Pomaga nam to w nauce, ale rów-
nież w kształtowaniu tożsamości 
i wartości związanych z pięknem 
naszej małej ojczyzny oraz tematem 
ochrony przyrody. Zależy nam na 
tym, by wychować naszych uczniów 
na ludzi empatycznych, umiejących 
żyć w społeczeństwie. Staramy się 
uwrażliwić dzieci na potrzeby dru-
giego człowieka, realizujemy pomoc 

charytatywną dla szkoły 
podstawowej w Kongo. 
W naszej szkole panuje 
rodzinna atmosfera, po-
czucie bezpieczeństwa, 
rozmawiamy z dziećmi 
o wszystkim. Muszę też 
podkreślić dobrą współ-
pracę z czeskimi ucznia-
mi i nauczycielami oraz 
z dyrekcją. Uczniowie 
mogą liczyć na indywi-

dualne podejście nauczycieli, indy-
widualnie zajmujemy się też dzieć-
mi mającymi problemy w nauce. 
Mamy dobre zaplecze techniczne: 
klasopracownię komputerową, tab-
licę interaktywną, boisko. Współ-
pracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą 
w Golasowicach w Polsce – organi-
zujemy wspólne wyjazdy i projekty. 
 (ep)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ropicy (klasy polskie w Ropicy i Nieborach)
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  Adres: Dworcowa 10, 739 61 
Trzyniec, tel. 558 332 407, e-ma-
il: pzstri1@volny.cz

  Strona internetowa: www.pz-
strinec.cz

  Liczba uczniów: 150 uczniów w 
9 rocznikach i 10 klasach 

 Liczba nauczycieli: 19

 Liczba klasopracowni: 17

  Zajęcia pozalekcyjne: zespół 
folklorystyczny „Ondraszek” i 
kilkanaście kółek 

  Znani absolwenci: dyrektorzy 
znanych fi rm, artyści, sportowcy 
znani w kraju i za granicą

 Rok założenia szkoły: 1931 

ANNA JEŻ 
dyrektor

Szkoła tętni życiem. Staramy się 
wprowadzać nowoczesne metody i 
formy nauczania, jak czytanie me-
todą „Sfumato”, naukę matematyki 

metodą prof. Hejnego, zajęcia ko-
operacyjne itp. Nasi uczniowie od-
noszą liczne sukcesy w konkursach, 

na przykład w minionym roku szkol-
nym mieliśmy laureatów konkursów 
przyrodniczych na szczeblu krajo-

wym, wojewódzkim i 
powiatowym. Promo-
waliśmy też naszą szkołę 
jako rozśpiewaną, biorąc 
udział i zdobywając lau-
ry w konkursach organi-
zowanych przez miasto, 
województwo i polskie 
organizacje. Na bieżąco 
unowocześniamy na-
szą placówkę. Właśnie 
trwa generalny remont 
klasopracowni fi zyczno
-chemicznej, wynikiem którego bę-
dzie nowoczesna klasa wyposażona 
w komputery, tablicę interaktywną i 
najnowocześniejsze pomoce nauko-
we umożliwiające przeprowadza-
nie najróżniejszych doświadczeń w 
dziedzinie nauk przyrodniczych. W 
tym roku szkolnym zainstalowaliśmy 
nową tablicę interaktywną w klasach 
V i IX, a naszym długofalowym za-

miarem jest, by każda 
klasa była wyposażona 
w taką tablicę. Utrzy-
mujemy kontakty z Pol-
ską poprzez współpracę 
ze szkołą partnerską w 
Bielsku-Białej, organi-
zujemy wyjazdy eduka-
cyjne do Oświęcimia i 
Krakowa, a szczególnie 
wyjazd uczniów klasy 
VII na zieloną szkołę 
nad Bałtyk i kurs nar-

ciarski w Istebnej. Po lekcjach ucz-
niowie mogą uczestniczyć w zaję-
ciach świetlicy szkolnej, która – co 
jest ewenementem – przeznaczona 
jest dla uczniów od klasy 1. do 9. 
Mamy aż 17 kółek zainteresowań 
– językowe, przyrodnicze, kronikar-
skie, dziennikarskie, szachowe, szy-
cia, gotowania, sportowe, folklory-
styczne.  (dc)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu

  Adres: 739 61  Trzyniec-Taras, 
Kopernika 696, 
tel. 558 997 013, e-mail: 
pzs_kopernik@volny.cz

  Strona internetowa: 
www.pzstrinec.cz

  Liczba uczniów: 30 w 
5 rocznikach i 3 klasach 

  Liczba nauczycieli: 5
  Liczba klasopracowni: 3
  Zajęcia pozalekcyjne: gry spor-

towe, kółka języka angielskiego 
i matematyki wg prof. Hejnego

  Znani absolwenci: Renata 
Drössler, Leszek Wronka, 
Michał Šupák, Albert Černý 

  Rok założenia szkoły: 1966

IRENA SUPIK, kierowniczka
Jesteśmy malutką placówką, prowa-

dzimy edukację w klasach łączonych. 
Pierwsza klasa jest jednak samo-

dzielna. Panuje u nas ro-
dzinna atmosfera, dzieci 
nie odczuwają lęku przed 
nauczycielami, nie boją 
się do nas zwrócić ze 
swoimi problemami. W 
bieżącym roku szkolnym 
rozpoczęliśmy naucza-
nie matematyki metodą 
profesora Hejnego – od 
razu w klasach od 1 do 3. 
Dysponujemy tablicą in-
teraktywną i salą komputerową wy-
posażoną w 13 komputerów. Mamy 
również świetlicę szkolną. Pani 
wychowawczyni prowadzi bardzo 
ciekawe zajęcia. Dzieci wykonują 
prace plastyczne, tworzą różne rze-

czy, w ramach świetlicy 
odbywają się też różne 
imprezy, na przykład 
Helloween czy wróżby 
andrzejkowe. Bardzo 
fajnie układa się współ-
praca z rodzicami. W 
ramach naszej placów-
ki na Tarasie, razem z 
przedszkolami przy ul. 
SNP i Štefánika, orga-
nizujemy samodzielne 

bale i festyny szkolne. Korzystamy z 
sali gimnastycznej i boiska w czeskiej 
szkole. Budynek jest zarządzany 
przez czeską dyrekcję, lecz wzajemne 
kontakty są bardzo dobre, dyrekcja 
idzie nam na rękę.  (dc)

  Adres: Wędrynia 234, 739 94 
Wędrynia, tel. 558 994 331, 
558 994 333, 
e-mail: szkola.wedrynia@se-
znam.cz

  Strona internetowa: 
www.zspvendryne.cz

  Liczba uczniów: 102, 9 roczni-
ków w 8 klasach

 Liczba nauczycieli: 16

  Liczba klas: 8 klas, 3 klasopra-
cownie, sala gimnastyczna

  Zajęcia pozalekcyjne: Zespół 
śpiewaczy „Uśmiech”, klub 
korespondentów, szachy, gry 
sportowe, kółko kreatywne, tenis 
stołowy, kółko dramatyczne. 

  Znani absolwenci: Ewa Farna, 
Jerzy Cienciała, Kazimierz Ka-
szper, Rudolf Moliński

 Rok założenia szkoły: 1905

ELŻBIETA WANIA, dyrektor
Nasza szkoła leży w malowniczej czę-
ści Beskidów. Ze względu na niewielką 
liczbę uczniów w klasach panuje u nas 
rodzinna atmosfera, sprzyjająca po-

czuciu bezpieczeństwa, zrozumienia 
i życzliwości. Staramy się w pełni re-
alizować motto Szkolnego Programu 
Edukacyjnego: „Dwie rzeczy powin-
niśmy dać dzieciom. Pierwsza to ko-

rzenie, druga skrzydła”. 
Program ten uwzględnia 
tradycje szkoły: działal-
ność teatralną, korzysta 
z  możliwości, jakie daje 
lokalizacja szkoły – na-
uka w Zielonej Klasie. 
Oferujemy ciekawe 
za jęcia pozalekcyjne, 
wy jazdy za granicę w 
ramach projektów euro-
pejskich, wprowadzamy 
nowe metody kształcenia, na przy-
kład nauczanie matematyki wg prof. 
Hejnego, a równocześnie dbamy o 
wychowanie w duchu tradycji na-
rodowych (kolędowanie, chodzenie 
z goiczkiem). Dążymy do odkrywania 
i rozwijania zainteresowań i uzdol-
nień naszych uczniów. Wspieramy i 
promujemy uczniów zdolnych, po-
magamy dzieciom mającym trudności 

w nauce. Proponujemy 
naukę języka angielskie-
go od klasy pierwszej, 
naukę pływania, jazdy na 
nartach, ciekawe zajęcia 
świetlicowe. Szkoła ma 
dobre warunki lokalowe 
z nowoczesnym wyposa-
żeniem. Posiadamy pra-
cownię informatyczną, 
fi zyczno-chemiczną, a 
w trakcie realizacji jest 

pracownia językowa. Organizujemy 
różne formy wypoczynku (wyciecz-
ki edukacyjne, wyjazdy integracyjne, 
pobyty w zielonej szkole dla młod-
szych i starszych uczniów, wycieczki, 
udział w życiu kulturalnym i społecz-
nym). Ważne dla nas jest budowanie 
otwartych relacji z rodzicami, którzy 
są partnerami w procesie edukacyjno-
-wychowawczym. (ep)

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Wędryni
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  Adres: Oldrzychowice 210, 
739 61 Trzyniec, tel. 558 348 118, 
e-mail: 
pzsoldrichovice@volny.cz

  Strona internetowa: 
www.pzsoldrichovice.webnode.cz

  Liczba uczniów: 22 w 
5 rocznikach i 2 klasach

  Liczba nauczycieli: 4
  Liczba klasopracowni: 2 klasy, 

klasopracownia komputerowa, 
sala gimnastyczna.

  Zajęcia pozalekcyjne: 
kółko sportowe oraz kółko 
taneczne.

  Znani absolwenci: 
Noemi Bocek, Ewa Haltof

  Rok założenia: 1906

JANINA MAREK 
kierowniczka

Nasza szkoła znajduje 
się w ładnym, spokojnym 
miejscu, mamy tu lep-
sze środowisko i czystsze 
powietrze, niż w mieście. 
Przygotowujemy dla ucz-
niów dużo zajęć na wol-
nym powietrzu i w na-
szym ogrodzie szkolnym. 
Panuje u nas bardzo przy-
jazna, rodzinna atmosfera, 
nauczyciele mają indywi-
dualne podejście do każdego ucznia 
i bardzo dobrze znają problematykę 
nauczania w klasach łączonych. Naj-
większe plusy naszej szkoły to także 

ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej 
oraz smaczna kuchnia – posiłki przy-

gotowywane są na miej-
scu. Nasza podstawówka 
jest niewielka, ale dzięki 
temu wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice 
dobrze się znają i panuje 
naprawdę fajna, rodzin-
na atmosfera. Szkoła w 
Oldrzychowicach-Równi 
jest szkołą zbiorczą. Kie-
dyś polskie podstawówki 
istniały też w okolicznych 

miejscowościach, dziś została tylko 
nasza – uczęszczają tu dzieci także z 
Oldrzychowic-Wsi, a także z Karpęt-
nej, Gutów i Tyry.   (kor)

SP i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu, fi lia w Oldrzychowicach

Z
dj

ęc
ia

: E
LŻ

B
IE

TA
 P

R
Z

Y
C

Z
K

O

SP i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu, fi lia na Tarasie
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WSPOMNIENIA

ców Mate.o i jazzowego zespołu 
Głyk PIK trio pt. „Kolędy Narodów” 
10. 1. o godz. 19.00 w kościele ewan-
gelickim Na Niwach w Cz. Cieszy-
nie. Bilety na miejscu w cenie 140 kc 
lub 20 zł.

WYSTAWY
BYSTRZYCA, Budynek Główny 
PSP im. St. Hadyny: do 15. 1. można 
obejrzeć wystawę pt. „Legiony Polskie 
w Jabłonkowie i okolicy”. Czynna w 
dni robocze w godz. 12.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký (12, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Čarodějky ze Salemu (10, 
godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Post-
mistrz Pat i jego wielki świat (10-12, 
godz. 15.30); Fotograf (10-12, godz. 
17.30); Intimity (10, 12, godz. 18.00); 
Siódmy syn (10, 12, godz. 20.00); 
KARWINA – Ex: Siódmy syn (10, 
godz. 15.00, 11, godz. godz. 16.30, 
12, godz. 17.30); Kochaj sąsiada 
swego (10, godz. 20.00); Pingwiny z 
Madagaskaru (11, godz. 14.15); Fo-
tograf (11, 12, godz. 19.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Paddington (10, 
11, godz. 15.00); Siódmy syn (10, 11, 
godz. 17.30); Odpad (10, 11, godz. 
20.00); Noc w Muzeum (12, godz. 
17.30); Štastná (12, godz. 20.00); 
BYSTRZYCA: Tři bratři (10, godz. 
18.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Paddington (10, 11, godz. 15.45); 
Siódmy syn (10, 11, godz. 17.45); 
Exodus: Bogowie i królowie (10, 11, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Paddington (10-12, godz. 14.00, 
15.45); Hobbit: Bitwa pięciu armii 
(10-12, godz. 17.30); Uprowadzona 
3 (10-12, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE  
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – MK PZKO zapra-
sza na Tradycyjny Bal PZKO w sobo-
tę 17. 1. o godz. 19.00 do sali Domu 
PZKO. Do tańca przygrywa „Forum”. 
Miejscówki w cenie 350 kc można 
nabyć w bibliotece w Domu PZKO 
w pon. i śr. w godz. 12.00-17.00 albo 
zamówić pod nr. tel. 724 576 527.
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia „Avion” zaprasza 14. 1. o 
godz. 16.30 na Salon Podróżniczy z 
Zygmuntem Rakowskim. Wykład i 
prezentacja komputerowa pt. „Spot-
kanie z zabytkami kultur indiańskich 
Ameryki” będzie dotyczyć material-
nych i niematerialnych zabytków 
Indian od USA po Peru. Podczas 
spotkania zabrzmi muzyka andyjska 
w wykonaniu wybitnego fl ecisty pe-
ruwiańskiego Faure’a Dueňas Peňi. 
Organizatorzy proszą o rezerwację 
miejsc. Wstęp wolny.
KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza członków i przyjaciół 
na spotkanie 12. 1. o godz. 17.45 w 
salce PZKO Karwina-Nowe Miasto.
UWAGA SENIORZY HPC! – 
Noworoczne spotkanie Harcerskie-
go Kręgu Seniora „Zaolzie” odbędzie 
się w środę 14. 1. o godz. 10.00 w 
salce RH HPC w Cz. Cieszynie.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza członków i sym-
patyków w niedzielę 11. 1. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na Spotkanie 
Noworoczne – wspólne kolędowanie.
SIBICA – Zarząd MK PZKO zapra-
sza na walne zebranie, które odbędzie 

się w piątek 16. 1. o godz. 17.00 w 
Domu PZKO. Program: występ dzieci 
z przedszkola ze scenką „Trzy świnki”, 
sprawozdanie z działalności oraz wy-
bory nowego zarządu. Podczas spot-
kania towarzyskiego przy herbatce bę-
dzie można zakupić „Kalendarz Śląski 
2015” z artykułem o Sibicy (150 kc).
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
zaprasza w niedzielę 11. 1. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na walne 
zebranie. Po zebraniu odbędzie się 
tradycyjne spotkanie noworoczne. 
Do nabycia miejscówki (330 kc) na 
Bal PZKO, który odbędzie się 17. 1. 
o godz. 19.00 w Domu Robotniczym 
oraz „Kalendarz Śląski”.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 16. 1. o godz. 
18.00, a nie jak podano wcześniej 9. 1. 
w Pensjonacie Zameczek, Czeski 
Cieszyn, ul. Jabłonkowska 852/44. 
Program: MUDr Jan Karczmarczyk: 
„Ból na przestrzeni wieków”.
TRZYNIEC – Zarząd MK PZKO 
i KK Trzyniec 1 – Stare Miasto za-
praszają na Spotkanie Noworoczne 
w czwartek 15. 1. o godz. 16.00 do 
świetlicy Koła.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
zaprasza na Spotkanie noworoczne 
oraz walne zebranie w niedzielę 11. 
1. o godz. 15.00 do Domu PZKO. W 
programie: zebranie sprawozdawczo
-wyborcze, następnie prelekcja Tade-
usza Chorzempy o podróży do Iranu.

OFERTY
MALOWANIE MIESZKAŃ, tel. 
558 742 469, 732 383 700 Balicki.

GL-016

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

GL-762

SPRZEDAM DZIAŁKĘ budow-
laną 2200 m2 w centrum Gnojnika 
(ew. 2 x 1100 m2) z drzewami owo-

cowymi, obok polskie przedszkole 
i polska szkoła. Sieci inż. na grani-
cy działki. Cena do ustalenia. Inf.: 
602 735 872. GL-020

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów. GL-742

ZAPISY
BYSTRZYCA – Zapisy do 1. kla-
sy PSP im. St. Hadyny w Bystrzycy 
odbędą się w czwartek 15. 1. w godz. 
8.00-16.00 w lokalu klasy 2. (1. pię-
tro budynku przy drodze do Nydku).

TRZYNIEC – Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej im. Gustawa Przecz-
ka z Polskim Językiem Nauczania 
w Trzyńcu ogłasza zapisy do klasy 
pierwszej, które odbędą się: 20.-21. 
1. w godz. 14.00-17.00 w budynku 
szkoły przy ul. Dworcowej oraz w 
placówkach elokowanych w Trzyńcu-
-Tarasie i Oldrzychowicach.

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 Iwanu-
szek i zespół „Olzanki” z Polski.

SUCHA GÓRNA – W czwartek 
15. 1. kościele katolickim w Su-
chej Górnej odbędzie się koncert 
świąteczny pt. „Gwiazdki świecą 
nad stajenką”, w którym wspólnie 
wystąpią uczniowie szkoły i przed-
szkola pod dyrekcją Ewy Sembol 
oraz Chór Mieszany PZKO „Su-
cha” z Suchej Górnej pod dyrekcją 
Tomasza Piwki. 
CZ. CIESZYN – Zaprasza na kon-
cert dwóch znakomitych wykonaw-

Potok płynie, kwiat usycha,

lecz wspomnienie nie zanika.

Dnia 12. 1. 2015 minie 33. rocznica śmierci 

śp. KAROLA GROCHOLA

z  Bystrzycy. O chwilę wspomnień i wspólną modlitwę 
proszą żona i córka z rodziną. GL-018

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

Dnia 11 stycznia 2015 obchodziły setną rocznicę urodzin

śp. JÓZEF KAZIK

z Czeskiego Cieszyna, więzień obozu koncentracyjnego 
Mathausen-Gusen. O chwilę wspomnień wszystkich, 
którzy Go znali i szanowali proszą syn Piotr, córki Basia i 
Jadwiga z rodzinami. GL-010

Co znaczy słowo umarł? Czym jest śmierć? 

Podróżą bez biletu, którą każdy ma raz. 

Śmierć to jest nieobecność w wielu miejscach naraz.

9 stycznia minęła trzynasta bolesna rocznica śmierci naszej Nieodżałowanej

HALINY KOWALCZYK
z Trzyńca 

Dnia 4 lutego minie również dwunasta rocznica śmierci 

HELENY KUBECZKI

z Orłowej 
O chwilę wspomnień prosimy tych, którzy znali i szanowali Ich wielkie 
życzliwe serca. Najbliżsi. GL-004

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajomych, że 
dnia 7. 1. 2015 zmarła w wieku 92 lat nasza Kochana Mama, Teściowa, 
Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia 

śp. KRYSTYNA KRÓLOWA 

z Orłowej-Lutyni. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się dnia 12. 1. 2015 
o godz. 14.00  z kościoła katolickiego w Starym Boguminie. GL-019

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim 
krewnym, znajomym i  sąsiadom za kwiaty, wieńce, 
wyrazy współczucia i liczny udział w pogrzebie naszej 
Ukochanej Mamusi

śp. MARII STANICZKOWEJ

z Karwiny-Mizerowa. Szczególnie dziękujemy ks. 
proboszczowi Przemysławowi Traczykowi za dostoj-
ne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego oraz ks. 

Stanisławowi Jochymkowi za kilkuletnią opiekę duchową. Córki Irena i 
Lidmila.  RK-004

Dnia 10. 11. 2014 minęła 24. rocznica, kiedy odszedł od 
nas na zawsze nasz Kochany

śp. FRANCISZEK REICHENBACH

z Olbrachcic. Dnia 13. 1. 2015 obchodziłby 80. urodziny. 
Z miłością wspominają najbliżsi. AD-001

NEKROLOGI

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.

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy po śmierci 

śp. ANTONIEGO SZPYRCA

pomogli nam dobrym słowem, udziałem w pogrzebie, kwiatami i wyra-
zami współczucia. Dziękujemy chórowi „Gorol” i grupie „Blaf ” za upięk-
szenie obrzędu śpiewem.
Żona i córka z rodziną. GL-013
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Kancelaria Adwokacka Mgr. Danie-
la Siwego z siedzibą w Czeskim Cie-
szynie prowadzi rekrutację na sta-
nowisko 

APLIKANTA
 ADWOKACKIEGO

Wymagania:
dobra znajomość prawa czeskie-

go
samodzielność i rzetelność przy 

wykonywaniu powierzonych obo-
wiązków, dyspozycyjność oraz lo-
jalność

mile widziana biegła znajomość 
języka polskiego 

Oferujemy:
zdobycie bogatego doświadcze-

nia zawodowego
perspektywę długotrwałej współ -

pracy
wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane uprzej-
mie prosimy o przesłanie apli-
kacji (CV w formacie pdf wraz 
ze zdjęciem oraz odpowiednim 
upoważnieniem dot. przetwa-
rzania danych osobowych) oraz 
listu motywacyjnego na adres: 
info@siwy.cz (z podaniem w tytule 
e-maila nazwy stanowiska). 

Kancelaria zastrzega sobie możli-
wość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami.

G
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POLSKA – USA W FINALE 
PUCHARU HOPMANA. Pol-
ska pokonała w Perth Francję 2:1 w 
meczu grupy B tenisowego Pucharu 
Hopmana. W pierwszej odsłonie 
pojedynku fi nalistów ubiegłorocz-
nej edycji nieofi cjalnych mistrzostw 
świata drużyn mieszanych Agniesz-
ka Radwańska uległa Alize Cornet 
4:6, 6:2, 5:7. W kolejnym meczu Je-
rzy Janowicz pokonał Benoit Paire’a 
6:4, 7:6 (8-6) i dzięki temu Polacy 
zapewnili sobie udział w fi nale. Na 
zakończenie rywalizacji polski mikst 
wygrał 6:4. W dzisiejszym fi nale 
Radwańska i Janowicz zmierzą się z 
amerykańską parą Serena Williams 
– John Isner.

* * *
NIEDŹWIECKI: PODEJMUJĘ 
RYZYKO. Pod znakiem zapytania 
stoi występ Konrada Niedźwiedz-
kiego w mistrzostwach świata w 
łyżwiarstwie szybkim na dystansach 
w Heerenveen zaplanowanych na 
12-15 lutego. Zawodnik AZS AWF 
Katowice zdradził dziennikarzom, 
że nie obędzie się bez operacji tzw. 
przepukliny sportowej. – Podejmuję 
ryzyko i mimo bólu będę przygoto-
wywał się do MŚ w Holandii. Moc-
no wierzę, że bez większych prze-
szkód pojadę do Heerenveen. Wiem, 
że operacja jest nieunikniona, ale 
zdecyduję się na nią najwcześniej w 
drugiej połowie lutego. Nawet kosz-
tem tego, że trzeba będzie odpuścić 
marcowe zawody, mistrzostwa globu 
w wieloboju i fi nał Pucharu Świata – 
czytamy na łamach Polskiej Agencji 
Prasowej. 

* * *
WIELKI TURNIEJ PIŁKARSKI 
ZNÓW W POLSCE. Polska zor-
ganizuje mistrzostwa Europy do lat 
21 w 2017 roku. UEFA ma ofi cjalnie 
ogłosić tę decyzję za dwa tygodnie. 
Przypomnijmy, iż w tym roku euro-
pejski czempionat U21 zagości w na-
szym kraju, na stadionach w Pradze, 
Uherskim Hradziszczu i Ołomuńcu. 

* * *
KWIATKOWSKI ZDRADZIŁ 
CELE NA ROK 2015. Michał 
Kwiatkowski, mistrz świata w kolar-
stwie szosowym, ogłosił, że w tym 
roku będzie walczył o zwycięstwo 
w klasykach ardeńskich, na Tour de 
France i w mistrzostwach świata. 
Program startów kolarza z Torunia 
niewiele się różni od ubiegłoroczne-
go. Nowymi pozycjami są Paryż-Ni-
cea i Dookoła Szwajcarii, dla których 
zrezygnował z rozgrywanych mniej 
więcej w tym samym czasie Tirreno-
Adriatico i Criterium du Dauphine. 
 (jb)

Nieco później, niż większość dru-
goligowych zespołów, rozpoczęli 
przygotowania do wiosennego se-
zonu piłkarze trzynastego w tabeli 
Trzyńca. Kadra trenera Marka Ka-
livody od środy szlifuje formę na 
własnych obiektach, ale już w przy-
szłym tygodniu piłkarze wyjadą na 
zgrupowanie do uzdrowiska w Lu-
haczowicach. Wiosna stać będzie 
nie tylko pod znakiem uratowania 
drugoligowej skóry, ale również wal-
ki w ćwierćfi nale Pucharu FAČR z 
pierwszoligowym Libercem. 
W Luhaczowicach zamiast kąpieli 
bąbelkowych na zespół czekają mniej 
przyjemne zajęcia – ostra zaprawa 
kondycyjna, za którą nikt (włącznie 
z Cristiano Ronaldo) nie przepa-
da. A na deser mecze sparingowe 
z pierwszoligowym FC Slovácko i 
dywizyjnym Uherskim Brodem. Na 
pierwszym treningu zameldowała 
się ponad trzydziestka zawodników, 
jednak do Luhaczowic wybierze się 
z klubem tylko 22 piłkarzy. – W Lu-
haczowicach w dalszym ciągu będzie 
przebiegała selekcja. W dodatku li-
czymy na kilka wzmocnień kadro-
wych, ale o konkretnych nazwiskach 
jeszcze za wcześnie mówić – stwier-
dził szkoleniowiec FK Fotbal Trzy-
niec, Marek Kalivoda. 

Na wstępnym etapie zimowych 
przygotowań jedynym nowym pił-
karzem w trzynieckim składzie jest 
pomocnik Václav Tomeček z Oło-
muńca. Tomeček, który w przeszło-
ści należał do najbardziej utalento-
wanych piłkarzy w naszym kraju, 
spróbuje zrestartować swoją karierę 
w drugiej lidze. Do staro-nowej twa-
rzy w zespole należy z kolei obrońca 
Martin Sporysz powracający pod 
Jaworowy z gościnnych występów w 
Lokomotywie Piotrowice. Sporysz 
najbardziej przydatny jest na fl ance, 
potrafi  bowiem z obrony wyprowa-
dzić szybkie akcje  i wspomóc ofen-
sywę zespołu. – Martin z przyczyn 
zdrowotnych nie zaliczył z nami 
pierwszego treningu, podobnie jak 

Pavel Rohel. Obaj jednak powinni 
szybko wrócić do zdrowia – poin-
formował dziennikarzy Marek Ka-
livoda. 

W zimowej przerwie w Trzyńcu 
pożegnano się z piłkarzami wypo-
życzonymi na Leśną z pierwszo-
ligowego Banika Ostrawa. Nowy 
trener Ostrawy, Petr Frňka, zażyczył 
sobie Patrika Kundrátka, jak rów-
nież obrońcę Jana Zawadę, by dać 
im szansę w zimowym wyścigu o 
miejsce w podstawowym składzie. 
27-letni Jan Zawada, wychowanek 
Spartaka Jabłonków, zasmakował już 
gry w pierwszej lidze. Barw Banika 
bronił z większym, a czasem mniej-
szym powodzeniem. W Trzyńcu w 
jesiennym sezonie należał do grupy 
lepszych piłkarzy, pod Jaworowym 
w rewanżowej rundzie potrzebne są 
jednak głównie bramkostrzelne ar-
maty. Trzynasty klub tabeli zdobył w 
pierwszej części sezonu 22 bramek 
– to wprawdzie nie najgorszy wynik, 
ale w wiosennej walce o uratowanie 
drugoligowej skóry liczyć się będzie 
przede wszystkim skuteczność w 
ataku. A skutecznością nie grzeszył 
m.in. inny wypożyczony (i oddany 

z powrotem) zawodnik – napastnik 
Jan Lukáš z pierwszoligowego FC 
Slovácko. 27-letni Lukáš w dwu-
nastu meczach zdołał strzelić tylko 
jednego gola i z tym żałosnym bilan-
sem wraca do Uherskiego Hradzisz-
cza. FC Slovácko zażyczyło sobie 
również obrońcę Lukáša Kubánia, 
którego też z dużym prawdopodo-
bieństwem zabraknie na Leśnej w 
rewanżowej części sezonu. Trener 
Marek Kalivoda ponadto nie liczy 
już z usługami doświadczonego 
obrońcy Petra Lisickiego. 29-letni 
defensor spędził w Trzyńcu dzie-
więć sezonów, wiosenną rundę za-
liczy już jednak w barwach innego 
klubu. Według naszych informacji, 
Lisickim zainteresowanych jest m.in. 
kilka słowackich klubów. 

Powracając zaś do tematu armat, 
które mają wyprowadzić zespół z 
trzynastej lokaty na półmetku roz-
grywek, w klubie pozostają napast-
nicy Tomáš Gavlák, René Dedič i 
Ondřej Smetana. Wszystko wska-
zuje na to, że w barwach Trzyńca – 
na przemian w młodzieżówce i „A” 
drużynie – znów zagra napastnik 
Tomasz Gomola. Były król strzel-

ców młodzieżowych kadr Banika 
Ostrawa poświęca się obowiązkom 
studyjnym, ale futbolu nie zamierza 
skreślić na straty. W jesiennej run-
dzie wychowanek Spartaka Jabłon-
ków zdobył nawet pierwszego gola 
w barwach Trzyńca.

JANUSZ BITTMAR

Wisła jest gotowa na kolejną imprezę 
ze skokami narciarskimi. Dziś i jutro 
na skoczni w Malince odbędzie się 
konkurs Pucharu Kontynentalnego, 
czyli „drugiej ligi” skoków narciar-
skich. W zawodach pojawi się m.in. 
dwunastu polskich skoczków, w tym 
zawodnicy „A” kadry Łukasza Krucz-
ka – Dawid Kubacki, Maciej Kot, 

Klemens Murańka i Jan Ziobro. Dla 
Wisły zawody te będą sprawdzia-
nem generalnym przed zaplanowaną 
na 15 stycznia rywalizacją w ramach 
prestiżowego cyklu Pucharu Świata. 
Na Puchar Kontynentalny w Wiśle 
składają się dwa konkursy indywidu-
alne. – Warunki śniegowe na skoczni 
są dobre, gorzej z wiatrem, który cały 

weekend będzie wiał w Beskidach – 
poinformowała nas Alicja Kosman z 
biura prasowego Polskiego Związku 
Narciarskiego. 

W piątek rano jury Pucharu Kon-
tynentalnego w skokach narciarskich 
w Wiśle podjęło decyzję o wprowa-
dzeniu zmian do programu zawodów 
w związku z niekorzystnymi progno-

zami pogody (silny wiatr). Dzisiejszy 
konkurs rozpocznie się o trzy godziny 
wcześniej – o 11.00 zamiast o 14.00. 
Poprzedzi go seria próbna przepro-
wadzona o godzinie 10.00. Obok 
Polaków na skoczni będzie można 
kibicować m.in. czeskim, niemieckim, 
słoweńskim, austriackim, norweskim i 
włoskim skoczkom narciarskim.  (jb)

Do udanych meczów w jesiennej rundzie należały wygrane derby z Opawą 2:1. Wtedy na Leśnej zapanowała prawdziwa 
euforia.

Na Leśnej straszy »13«

Weekend z Pucharem Kontynentalnym w Wiśle
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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
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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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Zimowy rozkład jazdy 
FK Fotbal Trzyniec

*  14. 1. Slovácko – Trzyniec 
(15.00, Uherský Brod)

*  16. 1. Uherský Brod – Trzyniec 
(15.00)

*  21. 1. Senica – Trzyniec (16.30, 
Senica)

*  24. 2. Trzyniec – 
Frydek-Mistek (11.00)

*   31. 1. Trzyniec – L. Mikuláš 
(11.00)

*  4. 2. Orłowa – Trzyniec (16.00)

*  7. 2. Żylina – Trzyniec (11.00)

*  14. 2. Trzyniec – Hluczyn 
(11.00, Hluczyn)

*  21. 2. Ružomberok – Trzyniec

*  28. 2. Karwina – Trzyniec
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