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noc: 0 do -1  0C
wiatr: 3-5 m/s

WYDALI DOROBEK 
SZERSZNIKA

W poniedziałek w sali konferencyj-
nej Książnicy Cieszyńskiej odbyła 
się prezentacja nowego tomu serii 
„Bibliotheca Tessinensis” zatytułowa-
nego „Malo invidiam quam miseri-
cordiam. Wybór pism i dokumentów 
dotyczących Leopolda Jana Szerszni-
ka”. Wzięli w niej udział autorzy edy-
cji prof. Janusz Spyra i dr Grzegorz 
Chromik oraz recenzent tomu prof. 
Dan Gawrecki. „Bibliotheca Tessi-
nensis” jest wydawniczą serią źródło-
wą, mającą na celu upowszechnianie 
nieznanych lub trudno dostępnych 
źródeł historycznych odnoszących się 
do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, 
od średniowiecza po czasy najnow-
sze, stanowiących trwały składnik 
dziedzictwa piśmienniczego regionu. 
Ukazuje się od 2004 r., w dwóch pod-
seriach, z których jedną – zatytułowa-
ną „Series Polonica” – wydaje Książni-
ca Cieszyńska, a drugą – zatytułowaną 
„Series Bohemica” – Ośrodek Do-
kumentacyjny Kongresu Polaków w 
Republice Czeskiej. Najnowszy tom 
obejmuje źródła – w zdecydowanej 
większości niepublikowane dotąd – 
dotyczące biografi i oraz dorobku ks. 
Leopolda Jana Szersznika. – Dziś 
oddajemy w państwa ręce obszerny, 
liczący ponad 600 stron zbiór za-
wierający 87 różnorodnych źródeł. 
W ten sposób chcieliśmy uczcić przy-
padającą w środę 201. rocznicę śmier-
ci ks. Szersznika – mówił podczas 
promocji publikacji Krzysztof Sze-
long, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej. 
W publikacji znalazły się materiały 
o charakterze biografi cznym, w tym 
m.in. autobiografi a jezuity, testament 
czy prywatna korespondencja. Drugą 
istotną część edycji zajmują pozosta-
wione przez cieszyńskiego prefekta 
opracowania naukowe, notatki z pro-
wadzonych obserwacji czy projekty 
planowanych badań.

Szerzej o nowym tomie serii „Bi-
bliotheca Tessinensis” napiszemy w 
sobotnim wydaniu „Głosu Ludu”.

 (wik)

Na drzwiach siedziby Caritasu w 
Czeskim Cieszynie widnieje wyko-
nany kredą napis: K+M+B. Te same 
litery stawiali wolontariusze na 
drzwiach domów, które odwiedzili 
w ramach Kwesty Trzech Króli. W 
20 miejscowościach, które obejmuje 
swym zasięgiem czeskocieszyński 
Caritas, takich grupek było prze-
szło 200. 

Kwesta zakończyła się w całym 
kraju 14 stycznia. Zaraz potem 
przyszła kolej na opróżnianie skar-
bonek i podliczanie ich zawartości. 
Caritas w Czeskim Cieszynie ostat-
nie skarbonki otworzył wczoraj w 
Urzędzie Gminy w Suchej Górnej. 
Podliczanie dochodów przebiega 
według jasno określonych reguł. 
– Skarbonki przed rozpoczęciem 
zbiórki są pieczętowane w urzędach 
miast i gmin, na terenie których 
odbywa się zbiórka. Tam też są po 
zakończeniu kwesty otwierane. W 
podliczaniu dochodów uczestniczą 
przedstawiciele urzędu gminy oraz 
organizatora zbiórki, czyli Caritasu. 
Wyniki zapisywane są do arkuszy, 
a ich poprawność jest potwierdza-
na podpisami. Pieniądze następnie 
wpłacamy na rachunek w banku, z 
każdej miejscowości osobno. Kwo-
ta zdeponowana w banku musi się 
zgadzać z tą, którą zapisaliśmy po 
rozpieczętowaniu skarbonki. Dzięki 
temu jest podwójna kontrola. Wyka-
zy z wynikami są następnie wysyła-
ne do diecezji, a stamtąd do centrali 
w Pradze – wyjaśnia w rozmowie z 
„Głosem Ludu” dyrektor czeskocie-
szyńskiego Caritasu, Martin Ho-
řínek. 

Dyrektor jest zadowolony z prze-
biegu tegorocznej kwesty – i to nie 
tylko ze względu na jej wynik fi nan-
sowy: zebrano 936 tys. koron, o 36 
tys. więcej niż rok temu. – Pozytyw-
ną rzeczą jest również większa liczba 
grup kolędników. W tym roku mu-
sieliśmy nawet dodatkowo pieczęto-
wać skarbonki już w czasie trwania 

kwesty. To z jednej strony świadczy 
o tym, że zainteresowanie zbiórką 
utrzymuje się, z drugiej dzięki więk-
szej liczbie wolontariuszy docieramy 
z dobrą nowiną do większej liczby 
domów. W tej zbiórce chodzi nie 
tylko o gromadzenie funduszy, ale 
też o wymiar duchowy – podkreśla 
Hořínek, dodając, że wśród wolon-
tariuszy było też kilkudziesięciu pra-
cowników Caritasu. 

Najwięcej pieniędzy zebrano tra-
dycyjnie w Czeskim Cieszynie (305 
tys. koron), z kolei w niektórych 
mniejszych miejscowościach, gdzie 
ludzie znają się nawzajem i wolon-
tariuszom ze skarbonkami łatwiej do 
nich dotrzeć, udaje się z roku na rok 
powiększać ilość zebranych fundu-
szy. – Cieszymy się, że w kwestę włą-
czają się nowe grupy osób związa-
nych z jakimś stowarzyszeniem. W 

tym roku w Czeskim Cieszynie kwe-
stowali strażacy ochotnicy z Żukowa 
Górnego, w Hawierzowie skauci i 
salezjanie, w Trzanowicach już drugi 
rok Miejscowe Koło PZKO – wy-
mienia dyrektor. Spośród gmin wiej-
skich najlepszym wynikiem mogą się 
pochwalić kolędnicy z Cierlicka (ze-
brali ok. 64 tys.), Gnojnika (49 tys.), 
Kocobędza i wspomnianych Trza-
nowic (po ok. 43 tys.). – Mieliśmy 
dziesięć grupek kolędników, nie było 
problemu z zebraniem chętnych. Po-
święciliśmy na zbiórkę jedno sobot-
nie przedpołudnie, po południu zor-
ganizowaliśmy dla dzieci karnawał w 
Domu PZKO – powiedziała redakcji 
organizatorka trzanowickiej zbiórki, 
Dorota Uherek. 

Podliczono już również dochody 
ze zbiórek w pozostałych Caritasach 
naszego regionu. Trzyniecki zebrał 

545 tys. koron (w ub. roku 509 tys.), 
jabłonkowski 746 tys. (w ub. roku 
732 tys.), bogumiński 320 tys. (rok 
temu 289 tys.). 

Trzyniecki Caritas, kwestujący tyl-
ko w pięciu miejscowościach, może 
się pochwalić dużymi dochodami 
przypadającymi na jedną gminę. W 
samym Trzyńcu zebrano 357 tys. 
koron, w sąsiedniej Wędryni blisko 
86 tys., w Bystrzycy i Nydku w su-
mie 74 tys. koron. Jeszcze bardziej 
szczodrzy byli mieszkańcy gmin re-
gionu jabłonkowskiego. – Tłumaczę 
to sobie tym, że tutaj jest dużo ludzi 
wierzących – mówi dyrektor Cari-
tasu w Jabłonkowie, Petr Pavlíček. 
Liczby są naprawdę imponujące: w 
Jabłonkowie zebrano 206 tys. koron, 
w Mostach blisko 154 tys., w Nawsiu 
91 tys. koron. 

DANUTA CHLUP

Kiedy trzeba nieść pomoc ludziom 
w potrzebie, mieszkańcy naszego 
regionu chętnie sięgają do portfeli. 
Wolą jednak pozostać anonimowy-
mi w myśl biblijnej zasady „niech 
twoja lewa ręka nie wie, co robi pra-
wa”. Przekonaliśmy się o tym pod-
czas sondy, którą przeprowadziliśmy 
wczoraj na ulicach Czeskiego Cieszy-

na. – Tak, oczywiście, dajemy pienią-
dze na cele dobroczynne – brzmiała 
najczęstsza odpowiedź na pytanie 
o udział mieszkańców w zbiórkach 
publicznych, takich jak na przykład 
niedawno zakończona ogólnopań-
stwowa Kwesta Trzech Króli.

Starsza emerytka, którą zastaliśmy 
przy lekturze nekrologów przy ulicy 

Bezruča, przyznała, że chociaż ma 
bardzo niską emeryturę, to jednak 
wrzuciła trochę grosza do skarbon-
ki Trzech Króli kwestujących przed 
miejscowym kościołem. – Jak tylko 
mogę, to daję. Raczej sobie odejmę 
od ust, ale pomogę. Mam tylko 6 tys. 
koron emerytury, bo najpierw praco-
wałam w biurze, a potem opiekowa-

łam się chorą matką, która przygar-
nęła mnie z domu dziecka. Gdybym 
miała więcej pieniędzy, to również 
więcej mogłabym dać innym, bo cza-
sami ludzie żyją naprawdę w okrop-
nych warunkach – przekonywała 
seniorka, która na co dzień stara się 
zaoszczędzić, na czym tylko może.
 Ciąg dalszy na str. 2
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K+M+B = Coraz większa szczodrość...
WYDARZENIE: Znane są już wyniki tegorocznej Kwesty Trzech Króli w naszym regionie. Najważniejsza wiadomość jest taka, 

że oddziały Caritasu w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Jabłonkowie i Boguminie zebrały więcej pieniędzy niż rok temu. 

Niech zarobią lokalni 
przedsiębiorcy
| s. 4

Thriller ze 
szczęśliwym końcem
| s. 8

Język polski 
jest cool!
| s. 5

POGODA

Skarbonki już są puste, pieniądze podliczone. Z lewej koordynatorka zbiórki w czeskocieszyńskim Caritasie, Věra Zlá, obok 
dyrektor Martin Hořínek.

czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ

Anonimowa dobroczynność
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NOWA SALA
KARWINA (kor) – Uczniowie cze-
skiego gimnazjum, a także wszyscy 
miłośnicy sportu, doczekają się w 
tym roku nowej sali gimnastycznej. 
Starą salę, która nie spełniała wy-
mogów bezpieczeństwa i higieny, 
zburzono przed dwoma laty i gim-
nazjaliści muszą obecnie korzystać 
z sali w jednej ze szkół podstawo-
wych. Budowa nowej przybudówki 
gimnazjum z salą gimnastyczną, 
dwoma klasopracowniami i gabine-
tami, powinna zostać sfi nalizowana 
w listopadzie br. Na to przedsię-
wzięcie będzie trzeba wyłożyć 
50 mln koron.

* * *

ROLNICZE 
DOTACJE
REGION (kor) – Do 9 lutego rol-
nicy mogą wystąpić do Ministerstwa 
Rolnictwa RC o dotacje na moder-
nizację swoich gospodarstw i zakup 
maszyn rolniczych. Ubiegać można 
się o pomoc w wysokości od 200 tys. 
do 15 mln koron. Pieniądze mogą 
pokryć od 40 do 60 proc. przewidy-
wanych kosztów inwestycji. Jak się 
dowiedzieliśmy w resorcie rolnictwa, 
ten przeznaczył w tym roku na do-
tacje dla rolników kwotę w wysoko-
ści 700 mln koron.

* * *

REMONTOWA 
POŻYCZKA
GRÓDEK (kor) – Mieszkańcy 
będą mogli w tym roku wystąpić 
o pożyczkę z gminnego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na remont 
lub modernizację swojego domu 
rodzinnego. Pożyczkę będzie można 
wykorzystać na przykład na zago-
spodarowanie poddasza, remont 
dachu, przebudowę ogrzewania, 
wymianę okien, ocieplenie budynku, 
modernizację kuchni lub łazienki. 
Potrzebne formularze są dostępne 
na stronie internetowej gminy, a na-
leży je złożyć w Urzędzie Gminy do 
19 lutego. O przyznaniu pożyczki 
zdecyduje komisja powołana przez 
Radę Gminy.

* * *

NOWE BOISKO
JABŁONKÓW (kor) – Miasto 
doczeka się wreszcie dziecięcego 
boiska do nauki zasad ruchu dro-
gowego. Powstanie w kompleksie 
czeskiej szkoły podstawowej przy 
ulicy Leśnej, wszystko dzięki 
pilzneńskiemu browarowi, który 
wspomoże jabłonkowian dotacją w 
wysokości 375 tys. koron. W tym 
roku rozpocznie się też remont ka-
pitalny kompleksu sportowego na 
Białej. Miasto przeznaczyło na ten 
cel w budżecie 2,760 mln koron, ale 
jabłonkowianie liczą także na dota-
cję z resortu szkolnictwa, młodzieży 
i kultury fi zycznej.

* * *

UDANA AKCJA
CZESKI CIESZYN (kor) – Wielu 
mieszkańców skorzystało z pro-
pozycji fi rmy A.S.A. zajmującej 
się wywozem śmieci i włączyło się 
do akcji ekologicznej likwidacji 
choinek. Dzięki niej świąteczne 
drzewka jedna z ostrawskich fi rm 
przerobiła w kruszarce na drewno. 
W tym roku udało się dzięki temu 
odzyskać 3,5 tony masy drzewnej, 
która w innym wypadku skończyła-
by na wysypisku. Dodajmy, że przed 
rokiem były to dwie tony.

Władze Ostrawy postanowiły za-
ostrzyć zasady wyłaniania dostawców 
tzw. małych zamówień publicznych. 
Reguły będą bardziej rygorystyczne 
niż tego wymaga ustawa. Małe za-
mówienia publiczne dotyczą dostaw 
towaru i usług do 2 mln koron oraz 
prac budowlanych do 6 mln koron. 
Jak dotąd miasto wysyłało zaprosze-
nia do przetargu trzem podmiotom, 
teraz będzie się kontaktowało z sze-

ścioma. Kierownictwo ratusza bę-
dzie ponadto ujawniało informacje 
o umowach, których wartość prze-
kracza 300 tys. koron (do tej pory 
było to 500 tys.). Publikowane będą 
również umowy niezaliczane według 
ustawy do zamówień publicznych. 

– Oba posunięcia mają związek z 
naszymi staraniami o bardziej efek-
tywne gospodarowanie środkami pu-
blicznymi oraz bardziej przejrzyste 

przetargi. Chodzi o to, by brało w nich 
udział więcej spółek – powiedział pre-
zydent miasta, Tomáš Macura. 

Kierownictwo ratusza postanowi-
ło ponadto, że zamówienia o warto-
ści przekraczającej 1 mln koron (w 
przypadku dostaw towarów i usług) 
lub 3 mln (w przypadku prac bu-
dowlanych) będą automatycznie za-
mieszczane na stronie internetowej 
miasta.  (dc)

Ważne dokumenty uchwalił na 
swoim styczniowym posiedzeniu 
zarząd gminy Bystrzyca. Po wie-
lu latach starań udało się wreszcie 
przyjąć we wtorek przede wszyst-
kim Strategiczny Plan Zapobiega-
nia Przestępczości. – Mogłoby się 
wprawdzie wydawać, że Bystrzyca 
jest wioską bezpieczną, niemniej 
do Urzędu Gminy często wpływają 
skargi na zakłócanie porządku, ci-

szy nocnej, zachowanie niektórych 
osób. Doszliśmy zatem do wniosku, 
że podobne sytuacje wprawdzie 
należy rozwiązywać na bieżąco, ale 
trzeba by było pomyśleć również 
o podjęciu pewnych kroków pre-
wencyjnych. – powiedział nam wójt 
wioski, Roman Wróbel. 

Padały nawet propozycje, żeby 
powołać we wsi Straż Gminną. Na 
to jednak gminy w tej chwili nie 

stać. Po siedmiu latach bowiem 
przejęła ona zarząd nad komplek-
sem sportowym przy tamtejszych 
szkołach, co wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami z budżetu wioski.

Drugi ważny uchwalony doku-
ment dotyczy współpracy między 
sektorem publicznym a działający-
mi we wsi organizacjami pozarzą-
dowymi.  
 (kor)
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Przedstawiciele trzech partii two-
rzących koalicję rządzącą w Trzyńcu 
podpisali w poniedziałek w ratu-
szu deklarację programową na lata 
2015-2018. Swoje podpisy złożyli 
pod dokumentem: burmistrz Věra 
Palkovská (Osobistości dla Trzyń-
ca), wiceburmistrz Michael Trojka 
(KDU-ČSL) oraz Jana Kantorová 
(TOP 09). – Jest to program obej-
mujący największe zaplanowane 
inwestycje i obszary, które chcemy 

wspierać – powiedziała Palkovská. 
W sferze inwestycji do najważniej-
szych priorytetów należą: budowa 
obwodnicy Trzyńca, budowa Zinte-
growanego Centrum Ratownictwa 
oraz modernizacja dworca kolejo-
wego. Kierownictwo ratusza chce 
też poświęcić więcej uwagi ruchowi 
rowerowemu w Trzyńcu i okolicy czy 
kłopotliwemu skrzyżowaniu koło 
restauracji „U Napoleona”. W planie 
jest poszerzenie i remont Domu Se-

niora w Nydku oraz budowa miesz-
kań socjalnych. 

Koalicjanci ustosunkowali się 
również do palących problemów 
społecznych. Zapowiedzieli „zerową 
tolerancję” wobec hazardu, zadekla-
rowali, że będą współpracowali ze 
Szpitalem Trzyniec w kwestii łóżek 
socjalnych, a także rozwijali współ-
pracę z organizacjami mniejszości 
narodowych i Kościołami.  
 (dc)

Jana Kantorová, Věra Palkovská i Michael Trojka uzgodnili priorytety na najbliższe cztery lata.

Podpisali deklarację programową

Przetargi bardziej przejrzyste?

Bezpieczniej bez Straży Gminnej

Mieszkańcy Hawierzowa, planu-
jąc tegoroczne wyjazdy wakacyjne, 
mogą liczyć na pomoc fi nansową 
miasta. Zarząd miasta uchwalił w 
tym tygodniu zakres oferty rekre-
acyjnej dla dzieci, osób niepełno-
sprawnych oraz seniorów. Dla dzieci 
zaplanowano w miesiącach wakacyj-
nych trzy turnusy wczasów w Chor-
wacji. Na każdy wyjedzie 30 dzieci. 
Oprócz tego dzieci z ciężkim stop-
niem niepełnosprawności wyjadą w 

lipcu  razem ze swoimi opiekuna-
mi prawnymi na wczasy w Beskidy. 
– Koszty pobytu w całości pokryje 
miasto. Do wczasów w Chorwa-
cji będą musieli dopłacić również 
rodzice uczestników – zaznaczyła 
kierowniczka wydziału usług socjal-
nych hawierzowskiego magistratu, 
Bernarda Urbancová.

Na dość bogatą ofertę wczasów z 
dofi nansowaniem miasta mogą li-
czyć również najstarsi mieszkańcy 

Hawierzowa. 44 seniorów wyjedzie 
w sierpniu na Słowację, a kolejnych 
35 spędzi wczasy w Chorwacji. We-
dług Urbancovej, opłata za pobyt 
będzie uzależniona od wysokości 
dochodu chętnego na wyjazd. Dla 
seniorów inwalidów miasto propo-
nuje natomiast wczasy zdrowotno-
kondycyjne poza sezonem – w maju, 
wrześniu i październiku. Łącznie 
może z nich skorzystać 154 hawie-
rzowian.  (sch)

Złapali 
kłusowników
Policjanci z Frydku-Mistku zatrzy-
mali dwóch kłusowników, którzy w 
styczniu nielegalnie upolowali kil-
ka zwierząt w beskidzkich lasach, 
głównie w obwodzie hodowlanym 
w Palkowicach. Dyrektor palko-
wickiego obwodu hodowlanego już 
dwa razy odkrył na śniegu ślady 
krwi i wypatroszonych wnętrzności 

zwierząt. W dodatku mieszkańcy 
okolicznych wiosek słyszeli nocą od-
głosy strzałów. Sprawą natychmiast 
zajęli się policjanci odpowiedzialni 
za przestępczość gospodarczą. Dzię-
ki znalezionym śladom i pomocy 
mieszkańców Palkowic udało się 
ująć sprawców. Policjanci zatrzymali 
31-letniego mężczyznę z Szumper-
ka i 18-letniego mieszkańca powiatu 
frydecko-misteckiego. Jak się oka-
zało, kłusownicy upolowali niele-
galnie trzy mufl ony i daniela. Straty 
oszacowano na około 200 tys. koron. 
Obu kłusownikom grozi kara pozba-
wienia wolności do pięciu lat.  (kor)

NINA BITTMAR
Ta prześliczna dziewczynka na zdję-
ciu to Nina Bittmar, pierwsza córka 
Aleny i Janusza Bittmarów. Pierwo-
rodna naszego redakcyjnego kolegi i 
zarazem zastępcy redaktora naczel-
nego „Głosu Ludu” przyszła na świat 
w szpitalu w ostrawskich Witkowi-
cach 20 stycznia 2015 r. o godzinie 
17.30. 

Mała Nina ważyła 2,8 kg i mie-
rzyła 48 centymetrów. Zarówno 
mama jak i córka czują się dobrze. 
Cała redkacja „Głosu Ludu” życzy 
szczęśliwym rodzicom zdrowia, mi-
łości oraz jak najwięcej pociechy z 
córeczki.  (wik)

Wczasy z miejskiej kasy
Trofea znalezione u kłusowników.
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Św. Iwo wraca
Po sześciu latach starań do Pol-
ski wraca dzieło Jacoba Jordaensa 
(1593-1678). To – obok Rubensa i 
van Dycka – jeden z trzech głów-
nych przedstawicieli złotego wieku 
malarstwa fl amandzkiego.

– Obraz „Św. Iwo wspomaga bied-
nych” zostanie przekazany do Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu 
– informuje polskie Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powracające do Polski dzie-
ło znajdowało się przed wojną w 
zbiorach wrocławskiego Muzeum 
Sztuk Pięknych. W 1942 r. zostało 
przewiezione przez Niemców do 
składnicy w Kamieńcu Ząbkowi-

ckim, gdzie zaginęło. Dopiero w 
2008 r. obraz został odnaleziony w 
domu aukcyjnym Sotheby’s w Lon-
dynie. Polskie Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego natych-
miast przygotowało wniosek resty-
tucyjny, na podstawie którego został 
wycofany z aukcji. Jego powrót do 
kraju stał się jednak możliwy dopiero 
po kilku latach trudnych negocjacji, 
podczas których polscy eksperci mu-
sieli m.in. jednoznacznie udowodnić 
pochodzenie dzieła. Dodatkowo, w 
wyniku badania obiektu w podczer-
wieni, odkryto na odwrocie obrazu 
niewidoczne gołym okiem wrocław-
skie znaki własnościowe.  (wik)

Kolejny przewodnik 
„Gastronomia i folklor Moraw i Śląska” – taką nazwę nosi nowy przewodnik turystyczny, któ-

ry podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystycznych „Regiontour 2015” w Brnie 

„ochrzcili” włodarze czterech województw: południowomorawskiego, ołomunieckiego, zlińskiego 

i morawsko-śląskiego.

Nasz region reprezentował podczas uroczystości wice-
hetman województwa morawsko-śląskiego ds. inwesty-
cji i ruchu turystycznego, Ivan Strachoň, który wspól-
nie ze swoimi kolegami z pozostałych regionów oblał 
nową publikację szampanem. – Potrafi my działać razem 
i bardzo nas ucieszy, kiedy przyjeżdżający na Morawy 
turyści będą mogli sobie coś wybrać spośród szerokiej 
oferty różnych atrakcji. Morawy i czeska część Śląska to 
przestrzeń, która przez setki lat wspólnie się rozwijała, 
nie interesują nas sztucznie stworzone na mapie grani-
ce. Chcemy wspólnie otwierać się na świat – podkreślił 
podczas ceremonii hetman województwa południowo-
morawskiego, Michal Hašek.

Wydany wspólnie przewodnik promuje nie tylko bo-
gatą ofertę gastronomiczną, ale również folklorystyczną 
całych Moraw i Śląska. W publikacji można znaleźć 
wyczerpujące informacje na temat poszczególnych woje-
wództw, typowych potraw kuchni regionalnej oraz festi-
wali i innych imprez kulinarnych lub folklorystycznych. 
Sporo miejsca poświęcono też najbardziej znanym mo-
rawskim trunkom, czyli winu oraz kojarzonej z regionem 
wołoskim śliwowicy. Przewodnik wydany został w nakła-
dzie 40 tys. egzemplarzy i będzie dostępny we wszyst-
kich centrach informacji turystycznej w całej Republice 
Czeskiej. Będzie go można zdobyć także we wszystkich 
zagranicznych placówkach agencji Czechtourism, by 
przyciągnął na Morawy i Śląsk także gości z zagranicy.

Warto dodać, że to już dziesiąta tego typu publikacja 
wydana przez wspomniane cztery województwa w ra-
mach współpracy w dziedzinie turystyki. Wcześniejsze 
przewodniki dotyczyły m.in. tras turystycznych: rowe-

rowych, pieszych i narciarskich, uzdrowisk lub zabytków 
sakralnych. (kor)

Okładka przewodnika
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Wraca »liTeRAtKa« 
Działający w Pradze polski zespół 
Teatr tRAKTOR  postanowił wzno-
wić tradycję organizowania spotkań 
literackich pn. „liTeRAtKa”. 

Pierwszy wieczór z tego cyklu 
odbędzie się już w najbliższą nie-
dzielę o godz. 18.00 w kawiarni 
Cafe v Lese w praskiej dzielnicy 
Wrszowice. Bohaterem spotka-
nia będzie natomiast mieszkający 
w Pradze polski pisarz Andrzej F. 
Paczkowski. Urodził się on w 1982 
roku w Wodzisławiu Śląskim, od 
ośmiu lat mieszka w Pradze. Fa-
scynuje się twórczością pisarzy an-
gielskich: sióstr Bronte i Henry’ego 
Jamesa. Do roku 2014 wydał osiem 
książek. Zadebiutował w 2011 roku 
nowelą „Bo moje siostry”, ponadto 
jest autorem m.in. książek: „Tajem-
nice latarni morskiej”, „Teraz rozu-

miem swoją matkę” czy „Dwór pod 
czerwonymi makami”. 

Organizator spotkania, Teatr 
tRAKTOR, działa nad Wełtawą 
od 2009 roku. Jego reżyserem jest 
instruktorka teatralna Mila Wy-
szkowska, a scenografem Michał 
Wyszkowski. Zespół nie tylko przy-
gotowuje i wystawia swoje własne 
autorskie przedstawienia, ale stara 
się też w ogóle przybliżyć mieszkań-
com Pragi polską literaturę i język. 
Organizuje więc również wieczory 
literackie, spotkania kulturalno-
-kulinarne oraz warsztaty plastycz-
no-teatralne. Obecnie tRAKTOR 
przygotowuje kolejne przedstawie-
nie. Jego premiera ma się odbyć w 
kwietniu. Patronem honorowym 
„liTeRAtKi” jest ambasador RP w 
Pradze, Grażyna Bernatowicz.  (kor)

Dziś przypominamy pytania w drugiej edycji konkursu no-
worocznego. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz nale-
ży zakreślić 10 najbardziej prawdopodobnych odpowiedzi 
(najbardziej prawdopodobnych, bo pytania dotyczą wy-
darzeń, które dopiero będą miały miejsce w najbliższych 
jedenastu miesiącach). Po zakreśleniu wszystkich odpowie-
dzi, prosimy wyciąć kupon, włożyć go do koperty i wysłać 

do redakcji: „Głos Ludu”, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski 
Cieszyn. Podobnie jak przed rokiem wszystkie odpowiedzi 
odłożymy do szufl ady i zajrzymy do nich na początku 2016 
roku, kiedy wszystko będzie już jasne. Dla osoby, która 
udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, ufundowaliśmy 
nagrodę – markowy tablet. Na odpowiedzi czekamy do 
końca miesiąca. Miłej zabawy.

1.  Ile dzieci rozpocznie 1 września 
2015 roku naukę w 1. klasach 
polskich szkół podstawowych 
na Zaolziu?

a) poniżej 210
b) 211-220
c) 221-230
d) 231 i więcej

2.  Z którego kontynentu przyje-
dzie gość 68. Gorolskigo Świę-
ta, który będzie miał w drodze 
do Jabłonkowa do pokonania 
najwięcej kilometrów?

a) z Afryki
b) z Azji
c)  z Ameryki Północnej lub Połu-

dniowej
d) z Europy

3.  Średnie wynagrodzenie brutto 
w RC będzie, według danych 
Czeskiego Urzędu Statystycz-
nego, wynosiło pod koniec 3. 
kwartału 2015 roku…

a) poniżej 25 000 koron 
b) od 25 001 do 25 499 koron 
c) od 25 500 do 25 999 koron
d) od 26 000 koron wzwyż

4.  Która szkoła zdobędzie najwię-
cej medali na Zjeździe Gwiaź-

dzistym zaplanowanym na 7 
lutego 2015?

a) Bystrzyca
b) Jabłonków
c) Czeski Cieszyn
d) Inna

5.  W 2015 roku w Polsce odbędą 
się wybory prezydenckie. Kto 
okaże się ich zwycięzcą?

a)  Dotychczasowy prezydent Bro-
nisław Komorowski

b)  Kandydat Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Andrzej Duda

c)  Kandydatka Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, Magdalena Ogó-
rek

d) Inna osoba

6.  Pod koniec lutego odbędzie się 
kolejna gala, na której zostaną 
wręczone najważniejsze fi lmo-
we nagrody – Oskary. Który 
obraz zostanie wybrany najlep-
szym fi lmem?

a) „Boyhood”
b) „Snajper”
c) „Birdman”
d) Inny fi lm

7.  Na którym miejscu polska re-
prezentacja piłkarska zakończy 

eliminacje do Mistrzostw Euro-
py w grupie D?

a) pierwszym
b) drugim
c) trzecim
d) czwartym

8.  W jakich nastrojach zakończą 
tegoroczny sezon hokeiści z 
Trzyńca. Stalownicy…

a)  Będą się cieszyć z drugiego w hi-
storii tytułu mistrzowskiego

b) Zajmą drugie miejsce
c) Odpadną w półfi nale
d) Odpadną w ćwierćfi nale

9.  Do ilu nowych miast będą 
w roku 2015 latały samoloty z 
Ostrawy-Mosznowa?

a) jednego
b) 2-3
c) 4 i powyżej
d) żadnego

10.  Ile 31 grudnia trzeba będzie 
zapłacić za jedno euro w Re-
publice Czeskiej (kurs Cze-
skiego Banku Narodowego)?

a) Poniżej 28
b) 28,01-28,49
c) 28,50-28,99
d) 29 i powyżej.

DRUGA EDYCJA NOWOROCZNEGO KONKURSU »GŁOSU LUDU«

Jaki będzie 2015 rok? 

Pytania konkursowe




Anonimowa 
dobroczynność

Jana Adamková włączyła się do tegorocznej Kwesty Trzech Króli jako wolonta-
riuszka.

Dokończenie ze str. 1
O tym, że do publicznych zbiórek 
trafi a zarówno wdowi grosz, jak 
i okrągłe sumy ludzi bardziej za-
możnych, przekonaliśmy się pod-
czas rozmowy z blisko 60-letnim 
mężczyzną, którego zatrzymaliśmy 
na czeskocieszyńskim rynku. – Na 
cele dobroczynne zawsze dajemy 
pieniądze. Wysyłamy charytatywne 
SMS-y, wspieramy różne inicja-
tywy. Zawsze sobie mówię, że cał-
kiem dobrze nam się powodzi, że 
konkretnie nasza rodzina żyje we 
względnym dostatku. Dlatego chce-
my, żeby również innym ludziom 
dobrze się wiodło – podkreślił męż-
czyzna. 

Jana Adamková z Czeskiego 
Cieszyna zalicza się z kolei do tych 
osób, które nie tylko wrzucają datki 

do skarbonek, ale również poświę-
cają swój wolny czas na kwestowa-
nie. – W tym roku kolędowałam 
w ramach Kwesty Trzech Króli na 
ulicach Dukielskiej, Fabrycznej 
oraz na Nabrzeżu Pokoju. Reakcje 
osób, do których przychodziliśmy, 
były w większości przypadków po-
zytywne. Ludzie nie byli nieprzy-
jemni ani niechętni. Raczej prze-
ciwnie – często sprawiali wrażenie 
mile zaskoczonych. Podoba mi się, 
że kwesta ta ma bardzo osobisty 
charakter, że kolędnicy mają bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami 
– powiedziała pani Jana, która rów-
nież regularnie wysyła z konta pie-
niądze na cele charytatywne. – W 
tym celu założyliśmy w banku stałe 
zlecenie. Tak jest dla nas prościej 
– dodała.  (sch)
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Z naszego punktu widzenia 
wszystko idzie bardzo wolno, choć 
w jakiś sposób posuwa się naprzód. 
Według danych z początku stycz-
nia br., zwrócono nam ok. 70 proc. 
majątków należących do diecezji 
i mniej więcej 40 proc. majątków 
poszczególnych parafi i.

Podejrzewa ksiądz, że państwo 
celowo gra na zwłokę?

Trudno powiedzieć. W niektórych 
przypadkach faktycznie może cho-
dzić o celowe przedłużanie sprawy 
– choć nie chciałbym spekulo-
wać na ten temat, inne przypadki 
ciągną się dlatego, że są złożone 
pod względem administracyjnym. 
W każdym razie zadaniem pań-
stwa jest, by do opanowania tego 
skomplikowanego procesu za-
pewniło sobie odpowiednią liczbę 
pracowników. My także musieli-
śmy zatrudnić dostateczną liczbę 
osób, kiedy w terminie jednego 
roku musieliśmy złożyć wszystkie 
wnioski o zwrot majątków. Nie 
było mowy o przedłużaniu termi-
nu, po prostu musieliśmy dać sobie 
radę.

Co konkretnie otrzymaliście już z 
powrotem?

W przypadku diecezji chodzi 
przeważnie o lasy. „Wydano” nam 
ok. 18 tys. hektarów lasów w Be-
skidach, nierozstrzygnięta jest 
jeszcze kwestia zwrotu lasów w Je-
sionikach. Parafi e otrzymały głów-
nie pola uprawne. Na przykład 
parafi om dekanatu frydeckiego 

oddano 30 hektarów pól (decyzja 
nie zapadła jeszcze w sprawie 53 
hektarów), parafi om dekanatu kar-
wińskiego oddano 11 hektarów i 
czekają na decyzję ws. 41 hektarów.

Jakie zmiany przyniosło przeję-
cie lasów przez diecezję pracują-
cym tam ludziom? Czy zmieniło 
się coś dla ogółu mieszkańców?

Mieszkańcy nie odczują żadnych 
zmian. Ustawa o lasach gwaran-
tuje wszystkim wolny dostęp do 
lasu, bez względu na to, kto jest 
jego właścicielem. Jeśli natomiast 
chodzi o pracowników i przed-
siębiorców pracujących w lesie, to 
sporo się zmieniło. Zatrudniliśmy 
wiele osób, które wcześniej były 
pracownikami Lasów RC. Wyko-
rzystaliśmy fakt, że są to ludzie z 
praktyką, znający się na rzeczy. W 
nowo przez nas utworzonym wy-
dziale Lasy Biskupie pracuje ok. 
40 osób – część z nich przeszła z 
Lasów RC, część to nowi ludzie. 
Jeśli chodzi natomiast o ludzi bez-
pośrednio zajmujących się eksplo-
atacją drewna i wykonujących inne 
prace leśne, to są to przedsiębiorcy 
prowadzący własną działalność 
gospodarczą. Na początku roku 
mieliśmy podpisane umowy z ok. 
250 przedsiębiorcami.

Czy diecezja będzie zarządzała 
lasami inaczej niż Lasy RC? Cza-
sem w społeczeństwie pojawiają 
się obawy, że może dojść do wy-
cinania lasów na dużą skalę...

Każdy właściciel lasu musi po-

stępować zgodnie z obowiązującą 
ustawą regulującą gospodarkę le-
śną. Również my musimy postę-
pować według tak zwanego leśne-
go planu gospodarczego. Z drugiej 
strony styl naszej pracy jest trochę 
inny. Lasy RC, będące podmio-
tem państwowym, muszą wyłaniać 
dostawców prac w formie prze-
targów, przestrzegać ustawy o za-
mówieniach publicznych. My, jako 
właściciel prywatny, nie mamy 
takiego obowiązku. Zlecamy 
prace konkretnym przedsiębior-
com z naszego regionu. Staramy 
się wspierać lokalnych drobnych 
przedsiębiorców, dla których praca 

w lesie jest podstawowym źródłem 
utrzymania.

Pojawiły się informacje, że pra-
cownicy w lasach będą u was za-
rabiali lepiej niż kiedy pracowali 
dla Lasów RC. Czy to prawda?

Ta informacja dotyczy właśnie 
drobnych przedsiębiorców i wiąże 
się z tym, o czym już mówiłem – 
przetargami na dostawy. Lasy RC 
zlecają prace dużym spółkom wy-
łonionym w przetargu, te zlecają 
je mniejszym fi rmom, a te dopiero 
małym przedsiębiorcom, którzy 
faktycznie je wykonują. W każdej 
z tych fi rm zostaje część pieniędzy. 

My składamy zlecenia bezpośred-
nim wykonawcom i dzięki temu 
mogą zarobić więcej.

W jaki sposób parafi e będą go-
spodarowały na ziemiach, którą 
otrzymały z powrotem? Czy bi-
skupstwo będzie miało wpływ 
na ich decyzje, czy też sam pro-
boszcz, ewentualnie w poro-
zumieniu z radą parafi alną, sa-
modzielnie będzie podejmował 
decyzje?

Pola będą wynajmowane rolni-
kom, często tym, którzy do tej 
pory je mieli wynajęte. Proboszcz 
nie będzie sam o tym decydował, 
biskupstwo będzie metodycznie 
pomagało i nadzorowało ten pro-
ces, podpisywanie umów i tym 
podobnie. Już ponad rok obowią-
zuje u nas zasada, według któ-
rej wszystkie umowy dotyczące 
sprzedaży czy wynajmu mienia 
musi zatwierdzić zwierzchnictwo 
diecezji. To dotyczy nie tylko ma-
jątków, które parafi e otrzymały z 
powrotem w ramach restytucji, ale 
ogółu mienia.

Jeśli chodzi o budynki, to naj-
bardziej znaną nieruchomością, 
którą odzyskała diecezja, jest pa-
łacyk myśliwski w Białej. W jaki 
sposób będzie wykorzystywany?

Według informacji, które posia-
dam, Lasy RC wykorzystywały 
go do celów reprezentacyjnych i 
rekreacyjnych. My będziemy ko-
rzystali z niego w podobny sposób. 

DANUTA CHLUP

Jakie są obecnie główne źródła 
przenikania do języka polskiego 
słów z innych języków? Które 
środowiska najczęściej stosują te 
zapożyczenia?

Dziś nowe słowa czerpiemy 
przede wszystkim z angielskiego. 
Angielski jest modny, a jednocze-
śnie umożliwia porozumienie w 
wielu rejonach świata. Najczęściej 
chyba słowa angielskie pojawiają 
się w rozmowach i koresponden-
cji pracowników korporacji. Two-
rzy się tzw. polszczyzna korpo-
racyjna. Dodajmy, że taki sposób 
mówienia to przeważnie wynik 
środowiskowej mody i snobizmu, 
a nie faktycznych potrzeb nazew-
niczych. Oto kilka przykładów 
z internetu – z czegoś w rodzaju 
słowniczka polskiego „języka kor-
poracyjnego” czy „korposlangu”. 
„Nie dostaliśmy approvala na tego 

requesta, forwardnij nam to ASAP 
(as soon as possible)”; „Sforwar-
duj draft tego case’a do swojego 
teamu ASAP, żeby każdy mógł 
przygotować ekszyn plan przed 
jutrzejszym deadlinem”; „Korpo to 
miejsce gdzie czelendżujesz kejsy, 
fokusując się na ekszyn pointach”; 
„Czas w korpo płynie od brifu do 
dedlajnu”; „Przekroczony dedlajn 
to fakap, któremu musisz stawić 
czelendż”; „Nie martw się. Jeśli nie 
potrafi sz tego zrobić, zostaniesz 
odpowiednio skołczowany”.

Polacy są przywiązani do mody 
na angielski. Bardzo wielu ludzi 
uczy się u nas tego języka. Prze-
czytałem niedawno, że pod wzglę-
dem liczby obywateli władających 
angielskim Polska jest na szóstym 
miejscu w Europie. To znakomicie. 
Gorzej jednak, gdy język angielski 
mieszany jest z polskim na zasa-

dzie makaronizowania – powsta-
je wtedy tzw. ponglish. Celują w 
tym właśnie pracownicy wielkich 
korporacji. Kiedy młody człowiek 
przychodzi do takiej pracy, zazwy-
czaj „wpada jak śliwka w kompot” 
i szybko zaczyna sam mówić w ten 
sposób. Wydaje się, że na przy-
kład słowo „deadline” czy akronim 
„ASAP” muszą pojawiać się w wy-
powiedziach i mailowej korespon-
dencji pracowników korporacji 
obowiązkowo.

Czy są pozytywne efekty tego 
przenikania słów?

 Zaletą jest to, że nowe słowa wzbo-
gacają terminologię i poszerzają 
nasze możliwości komunikacyjne. 

Jednak stosujmy zapożyczenia z 
umiarem. Ich nadużywanie jest jak 
objaw snobizmu, niczym pragnie-
nie pokazania otoczeniu, „jakim ja 
jestem światowcem”. Notoryczne 
wprowadzanie do wypowiedzi w 
języku polskim słów angielskich 
lub nawet całych angielskich fraz 
– a raczej pseudoangielskich, kie-
dy mówimy o dołączaniu do an-
gielskich słów polskich końcówek 
– może brzmieć śmiesznie, wręcz 
żałośnie.

Wspomniałem o korzyści, któ-
rą jest poszerzanie naszych moż-
liwości komunikacyjnych dzięki 
nowym terminom. Jest jednak 
także groźba zjawiska odwrotne-
go: zawężania możliwości komu-
nikacyjnych w relacjach między-
pokoleniowych, kiedy na przykład 
przy jednym stole usiądzie rodzina 
i dziadek kompletnie nie rozumie, 
o czym mówi jego wnuk.

Opowiadał pan o angielskim. Jak 
wygląda w Polsce kwestia zapo-
życzeń z innych języków?

Zapożyczamy ostatnio bardzo 
dużo słownictwa „kulinarnego”, 
ponieważ wypada znać zagra-
niczne potrawy oraz ich składni-
ki. Zaczęło się od włoskiego – od 
pizzy, spaghetti. Dzisiaj mamy 
także farfalle, cannelloni, fusilli, 

które zastąpiły nasze poczciwe 
wstążeczki, kokardki, muszelki i 
świderki. Ludzie zapamiętują te 
włoskie nazwy. Bawi mnie jednak 
czasem, gdy słyszę, na ile sposo-
bów klienci restauracji lub skle-
pów starają się wymówić – kale-
cząc przy tym język włoski – na 
przykład słowo „gnocchi”. To 
samo dzieje się przy zamawianiu 
hiszpańskiej tortilli.

Czy, dla dobra polszczyzny, pro-
ces zapożyczeń z języków obcych 
należałoby jakoś kontrolować? 
Czy, pana zdaniem, językoznaw-
cy powinni zacząć w jakiś sposób 
reagować?

Językoznawcy czuwają nad kul-
turą języka, nad poprawnością 
językową, ale nie mogą niczego 
zabronić, wlepić mandatu. Mogą 
tylko doradzić Polakom, żeby przy 
zapożyczaniu obcych słów zacho-
wywali umiar. Tym, którzy słyszą, 
jak inna osoba nadużywa obco-
języcznych zapożyczeń i którzy 
dochodzą do wniosku, że to brzmi 
dziwnie, a nawet komicznie, ra-
dziłbym reagować... śmiechem. W 
rozmowie można także protesto-
wać w żartobliwy sposób, zwraca-
jąc na przykład uwagę: „Przepra-
szam, ale nie wiem, co to znaczy 
czelendżować”.  (PAP)

Ks. Martin David podkreśla, że lasy biskupie nadal są dostępne dla wszystkich.

JĘZYKOZNAWCA PROF. WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI O POLSKIM »CZELENDŻOWANIU« I »KOŁCZOWANIU«:

Niekiedy to brzmi śmiesznie
„Przekroczony dedlajn to fakap, któremu musisz stawić 
czelendż”, na szczęście „jeśli nie potrafi sz tego zrobić, zostaniesz 
odpowiednio skołczowany” – takie wypowiedzi to przykłady, 
często bezkrytycznego, wprowadzania do polszczyzny 
zapożyczeń z języków obcych – opowiada Polskiej Agencji
Prasowej prof. Włodzimierz Gruszczyński ze Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie. 

Niech zarobią lokalni przedsiębiorcy
Ks. Martin David, wikariusz generalny diecezji ostrawsko-opawskiej, przybliża w rozmowie z „Głosem Ludu” przebieg zwrotu majątków kościelnych i zdradza, jak 
kierownictwo diecezji podchodzi do zarządzania odzyskanymi nieruchomościami. Rozmowę zaczęliśmy od pytania: „Już pół roku temu upłynął termin, w którym pań-
stwo miało podpisać z Kościołami umowy o zwrocie majątków objętych restytucjami. Jaką część majątku faktycznie otrzymaliście? Jak ocenia ksiądz cały ten proces?”.

Włodzimierz Gruszczyński
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Wprowadzenie mody na język 
polski w środowisku dzieci po-
lonijnych jest jedną z głównych 
misji nowojorskiego portalu 
Dobra Polska Szkoła. Przy-
świeca jej hasło: „Język polski 
jest cool!”.
Portal dobrapolskaszkola.com nie-
mal od zarania, od czterech lat, pro-
wadzi akcję „W naszym domu mó-
wimy po polsku!”. Jej organizatorzy 
zachęcają rodziców, by w domach 
rozmawiali tylko po polsku, ponie-
waż kiedy dzieci rozpoczynają naukę 
w amerykańskich przedszkolach, 
przechodzą na angielski.

– Od tego momentu język ro-
dziców niemal automatycznie staje 
się ich drugim językiem, którym 
przeważnie niechętnie się już ko-
munikują. Rozumieją, ale nie chcą 
mówić – wyjaśniła w rozmowie z 
Polską Agencją Prasową założyciel-
ka portalu i inicjatorka akcji, Marta 
Kustek.

Zdaniem pomysłodawczyni pro-
jektu „W naszym domu mówimy po 
polsku!”, charakterystyczna scenka z 
życia polonijnych rodzin wygląda tak, 
że rodzice mówią do dzieci po pol-
sku, a one odpowiadają po angielsku, 
bo im to łatwiej przychodzi. Wiele 
dzieci w szkole wstydzi się też przed 
rówieśnikami, że mówią po polsku.

Konsul generalna RP w Nowym 
Jorku, Ewa Junczyk-Ziomecka, nie 
kryje, że bez znajomości języka i 
historii polskiej, które są wyznacz-

nikiem tożsamości, traci się kontakt 
z krajem pochodzenia. Jak dodaje, 
dzięki dbałości Centrali Polskich 
Szkół Dokształcających w Ameryce 
dzieci mają możliwość systematycz-
nie poznawać historię i język starego 
kraju. Akcję „W naszym domu mó-
wimy po polsku”, którą od kilku lat 
wspiera jej placówka, traktuje jako 
atrakcyjną inicjatywę wzbogacającą 
działalność szkół.

– Portal jest nowoczesny, zawiera 
cenne wskazówki i sposoby jak na-
kłonić dzieci do uczenia się i komu-
nikowania w języku polskim. Z pew-
nością spełnia oczekiwania zarówno 
rodziców, jak i młodzieży. Bogate 
materiały edukacyjne są także cen-

nym narzędziem dla nauczycieli – 
ocenia Junczyk-Ziomecka.

Dobra Polska Szkoła usiłuje zmie-
nić nastawienie wobec zagadnień 
związanych z polskością nie tylko u 
dzieci, ale przede wszystkim u ro-
dziców. W tym bowiem najczęściej 
zdaniem inicjatorów akcji tkwi źró-
dło problemu. Nie jest tajemnicą, że 
nieraz sami rodzice unikają w domu 
rozmów po polsku. Żyjąc i pracując w 
środowisku polonijnym, nie mają na 
co dzień kontaktu z Amerykanami 
i chcą się nauczyć lepiej angielskie-
go właśnie od dzieci. Potwierdza to 
mieszkanka Nowego Jorku, matka 
trojga dzieci w wieku szkolnym, Jo-
lanta Obrycka. Przekonuje jednak, 

że w domu wolą one mówić po pol-
sku. Ceni sobie organizowane przez 
portal spotkania, konkursy. Mówi 
z dumą, że jej najstarsza córka Ola 
zdobyła w jednym z nich nagrodę.

– Polacy mieszkający na emigracji 
powinni dać potomstwu cząstkę sie-
bie. Jest tym właśnie rodzimy język. 
Kiedy moje dzieci wracają do domu 
nie chcą używać angielskiego. Oglą-
dają bajki po polsku, czytają książki, 
chodzimy na polską mszę. Wcale na 
to nie naciskamy, nie trzeba ich do 
tego zachęcać – mówi Polka.

W wielu innych polskich rodzinach 
nie jest jednak tak różowo. Dlatego 
inicjatorzy akcji „W naszym domu 
mówimy po polsku!” postawili sobie 

za cel uzmysłowienie im, jak wielką 
wartością jest dwujęzyczność dzieci.

– Niezależnie od motywów pa-
triotycznych wskazujemy na walory 
praktyczne. Powołujemy się na bada-
nia dowodzące, że dzieci bogatsze o 
dodatkowy język, inną kulturę są na 
ogół mądrzejsze, mają większe szanse 
na dostanie się do lepszej szkoły czy 
uczelni, a w konsekwencji na lepszą 
pracę – argumentuje Marta Kustek.

Założyciele portalu widzą w 
dwujęzyczności jeszcze inną zaletę. 
Dostrzegli, że po zmianach syste-
mowych w Polsce w nowojorskim 
środowisku imigracyjnym występuje 
rzadkie wcześniej zjawisko wyjazdów 
do kraju przodków młodych ludzi 
urodzonych w Ameryce. W Polsce 
poznają nieraz swoich współmał-
żonków, kontynuują wykształcenie 
i układają sobie życie. Specjalna ru-
bryka na portalu: „Dwujęzyczność” 
zawiera m.in materiały fi lmowe, 
wywiady z osobami urodzonymi w 
USA i mówiącymi biegle po polsku. 
Łamią one stereotyp przekonujący o 
tym, że urodzenie i wychowanie w 
innym kraju to wyklucza. O korzy-
ściach wynikających z dwujęzyczno-
ści portal przekonuje także poprzez 
informacje zamieszczane w mediach 
polonijnych.

Dobra Polska Szkoła ma kolejne 
pomysły na wzbogacenie językowych 
działań. Przykładem tego byłoby 
m.in. zapraszanie polskich i amery-
kańskich ekspertów ds. dwujęzycz-
ności na wykłady oraz poszerzenie 
rubryki o dwujęzyczności. Powodze-
nie tych planów zależy jednak rów-
nież od znalezienia sponsorów.

Andrzej „Dżolo” Jakubowicz, czło-
nek legendarnej polskiej drużyny 
pingpongistów, od ponad ćwierć wie-
ku mieszka we Francji. Mimo 57 lat, 
wciąż nie zamierza kończyć kariery, 
co więcej dalej bawi kibiców grą nie 
tylko rakietą, lecz także... lusterkiem. 
– Zbliżam się do 60. roku życia, ale 
wciąż jestem czynnym zawodni-
kiem. W tym sezonie rozegrałem 
dwa spotkania w trzeciej lidze. Z 
pewnością nie jestem jednak naj-
starszym zawodnikiem w niższych 
klasach rozgrywkowych we Francji. 
Tam weteranów z dobrą kondycją i 
wciąż niezłymi umiejętnościami nie 
brakuje – powiedział PAP Andrzej 
Jakubowicz, który wraz z rodziną 
mieszka w Saint-Cyr-la-Campagne 
(Normandia).

  – Rywale do tej pory najpierw 
proszą o zdjęcie, a później starają się 
ograć mnie przy stole – dodał.  W 
latach 80. Jakubowicz grał z sukce-
sami w reprezentacji Polski z takimi 
sławnymi tenisistami stołowymi, jak 
Andrzej Grubba, Leszek Kuchar-
ski i Stefan Dryszel. 30 lat temu w 
Moskwie zdobyli drużynowe wice-
mistrzostwo Europy, a w kolejnym 
sezonie w Goeteborgu sięgnęli po 
brąz mistrzostw świata.   – Znako-
mity zespół mieliśmy też w AZS 
AWF Gdańsk, w którego barwach w 

połowie lat 80. zwyciężyliśmy – jako 
pierwszy polski zespół w historii – 
w Pucharze Europy. Co ciekawe, z 
tamtej ekipy we Francji od dawna 
przebywa też Tadeusz Klimkowski – 
stwierdził Jakubowicz, który w całej 
karierze wygrał ponad 100 rozma-
itych turniejów.

Były reprezentant Polski mówi o 
sobie, że jest „straszną gadułą”, dlate-
go chciałby porozmawiać z każdym 
Polakiem, który zawita do Nor-
mandii.  – We Francji mieszkałem 
też w Nancy i Argentan. Wszędzie 
uwielbiałem spotykać się z rodakami, 
zaprzyjaźniłem się np. z byłym pił-
karzem, a dziś trenerem Ryszardem 
Tarasiewiczem. Ale on już wrócił do 
Polski. My z żoną też o tym myślimy 
i kto wie... W naszej wiosce Saint-
Cyr-la-Campagne jest jeszcze tylko 
jedno małżeństwo – przyznał.

Jakubowicz na co dzień prowadzi 
treningi w pobliskim, 17-tysięcznym 
Elbeuf. Zdarza się, że występuje w 
tzw. pokazówkach, gdzie gra nie tyl-
ko małą rakietką, ale i np. lusterkiem. 
Przez wiele sezonów bawił publicz-
ność razem z takimi mistrzami, jak 
Jean-Philipp Gatien i Jacquesem 
Secretinem. – Kiedy tylko zobaczę 
samochód z polską rejestracją, staram 
się podejść i przynajmniej chwilę 
porozmawiać, dowiedzieć się, skąd 

przyjechali Polacy. W domu oczywi-
ście rozmawiamy po polsku, ale nigdy 
polskiej mowy zbyt wiele – dodał.

Pochodzący z Podkarpacia Jaku-
bowicz 28 stycznia skończy 57 lat. 
Pracuje jako szkoleniowiec francu-
skich zawodników (wcześniej pro-
wadził drużynę w ekstraklasie), ale 
najchętniej przekazywałby swą wie-
dzę i doświadczenie pingpongistom 
z polskich klubów. – Jeśli pojawi się 
ciekawa propozycja, spakujemy wa-
lizki i wrócimy do Polski. Zwlekamy 
trochę z tą decyzję, bo córka Liza ma 
dopiero 16 lat. Ale syn Arek, kiedyś 
ćwierćfi nalista mistrzostw Francji w 
kategorii juniorów, skończył już 27. 
W tym roku się ożenił. Skończył 
studia w Strasburgu, jest tłumaczem 
– biegle mówi po polsku, francusku i 
angielsku – opowiada.

Andrzej Jakubowicz uczył gry w 
ping-ponga np. dwukrotnego mistrza 
olimpijskiego w judo, a do niedaw-
na... ministra sportu Davida Douille-
t’a (1996 – Atlanta, 2000 – Sydney). 
Z kolei w piłkę nożną, podczas me-
czu weteranów, miał okazję zagrać 
razem m.in. z Grzegorzem Lato, 
Andrzejem Szarmachem i Włady-
sławem Żmudą. Mimo problemów 
z biodrami wciąż jest aktywny i po-
zytywnie nastawiony do życia. Nie 
zmienił się od wyjazdu z Polski.

Kilkuset polskich żołnierzy służy 
obecnie na czterech misjach za-
granicznych. W styczniu Siły Po-
wietrzne rozpoczęły nową operację 
w krajach bałtyckich.  Polacy wyko-
nują zadania w Afganistanie, Bośni i 
Hercegowinie, Kosowie i Republice 
Środkowoafrykańskiej. W przypad-
ku pierwszego i ostatniego z tych 
państw koniec roku jest okresem 
rotacji – jedna zmiana kontyngen-
tu wraca do ojczyzny, na jej miejsce 
jadą kolejni wojskowi. Z tego powo-
du liczba polskich żołnierzy służą-
cych za granicą w grudniu znacznie 
się waha. O ile w pierwszej dekadzie 
miesiąca było ich ok. 470, o tyle te-
raz może to być mniejsza grupa. Z 
pewnością jednak liczba żołnierzy 
służących w kontyngentach zagra-
nicznych nie jest większa, a to ze 
względu na zmiany dotyczące misji 
w Afganistanie. W 2014 r. skończyła 
się NATO-wska misja wsparcia bez-
pieczeństwa w Afganistanie (ISAF), 
w której Polska uczestniczyła od 
2007 r. (pierwszych żołnierzy wysła-
liśmy pod Hindukusz już w 2002 r., 
ale w ramach innej operacji – Endu-
ring Freedom). Nie oznacza to jed-
nak, że polscy żołnierze nie zostaną 
w Afganistanie. NATO w 2015 r. 
rozpoczyna kolejną, ale już znacznie 
mniejszą operację – „Resolute Su-
port” (ang. stanowcze wsparcie). Pol-

ska wysyła na nią ok. 120 żołnierzy i 
pracowników wojska. 

Wszystkie zmiany kontyngentów 
w Afganistanie od 2002 r. to łącznie 
28 tys. żołnierzy i pracowników woj-
ska. Ogólny koszt zaangażowania 
tym kraju wojsko szacuje na nieco 
ponad 6 mld zł (ok. 1,8 mld dola-
rów według obecnego kursu). Stop-
niowo polskie władze, szczególnie 
prezydent Bronisław Komorowski, 
doszły do wniosku, że nasz kraj zbyt 
mocno angażuje się w afgańską mi-
sję. – Nasz udział w tej misji, jeżeli 
chodzi o jej wymiar bojowy, zbliża 
się do fi nału – mówił Komorowski 
w przemówieniu na święto Wojska 
Polskiego w sierpniu 2013 r., gdy 
było już wiadomo, że misja ISAF zo-
stanie zakończona. – Zdecydowanie 
więc odchodzimy od nadgorliwie, 
nieopatrznie ogłoszonej w 2007 roku 
polityki ekspedycyjnej. Koniec łatwej 
polityki łatwego wysyłania żołnierzy 
polskich na antypody świata – pod-
kreślił. Wobec redukcji zaangażowa-
nia w Afganistanie największą misją 
zagraniczną polskiego wojska stała 
się trwająca od 1999 r. operacja w 
Kosowie. Służy tam ok. 240 polskich 
żołnierzy i pracowników wojska 
(postanowienie prezydenta określa 
maksymalną liczebność kontyngentu 
na 300 osób). Pierwszych żołnierzy 
do Kosowa Polska wysłała w 1999 r. 

Język polski na pewno jest fajny i w żadnym wypadku nie należy się go wstydzić.

»W NASZYM DOMU MÓWIMY PO POLSKU« – TO PROSTE, BO...

Język polski jest cool!

»Dżolo« Jakubowicz 
wciąż gra... lusterkiem

Na misjach zagranicznych
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Rubryka „Wieści Polonijne” powstaje dzięki współpracy między „Gło-
sem Ludu” i Polską Agencją Prasową.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po Florydzie 10.35 
Obiektyw 11.05 Pr. rozrywkowy 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Rajskie ogrody 15.05 Kojak 
(s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Gej-
zer 21.25 Pr. Dyskusyjny M. Jílkovej 
22.25 Detektyw King (s.) 23.10 Poli-
cja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Dzi-
ka przeszłość Europy 10.35 Lotnicze 
katastrofy 11.25 Romantyczne zamki, 
Ren i Lorelei 11.35 Moja prywatna 
wojna 12.05 Kamienie 12.25 Tarcze 
czeskiego królestwa 12.50 Pojedynek 
przywódców 13.40 Abora - zagubieni 
na Atlantyku 14.30 Chcesz je? 14.35 
Jak stworzyć planetę 15.40 Bitwy sta-
rożytności 16.25 Statki, które two-
rzyły historię 17.15 Cudowna planeta 
18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Tajemnicze otchłanie 
z R. Ballardem 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Z kucharzem doo-
koła świata 21.00 Podróżomania 21.30 
Pálava 22.00 Brama śmierci 22.30 W 
imię ojczyzny (s.) 23.15 Q 23.45 Noc-
ne pociągi z Koszyc 0.35 Europa dziś. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.40 Wspomnienia (s.) 13.35 
Dowody zbrodni (s.) 14.30 Menta-
lista (s.) 15.25 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Szukając 
sprawiedliwości (fi lm) 23.50 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.35 Gormiti II (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.00 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 9.50 Na-
kryto do stołu! 10.40 Miejsce zbrodni: 
Stuttgart (s.) 12.35 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.30 Obwód Wolff a (s.) 14.30 
Julie Lescaut (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Bridget Jones: W pogoni za rozumem 
(fi lm) 22.25 Pr. kulinarny 23.40 Prawo 
i porządek (s.) 0.30 Żółtodzioby (s.). 

PIĄTEK 23 stycznia  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Dubaju 10.30 Kamera 
na szlaku 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Pogotowie kulinarne 15.10 Zaginiona 
babcia 15.25 Miejsce zbrodni - Schi-
manski (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Znak konia (s.) 20.55 13. komnata 
- Václav Upír Krejčí 21.25 Wszystko-
party 22.20 Lista przebojów telewizyj-
nej rozrywki 23.15 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Magistrala Bajkalsko-Amurska 
10.20 Podróżomania 10.50 Życie Ma-
hometa 11.50 Z kucharzem dookoła 
świata 12.45 Zlodowaciała planeta 

13.35 Walka z klimatem 13.50 Chcesz 
mnie? 14.15 Dzika przeszłość Euro-
py 15.10 Przygody nauki i techniki 
15.55 Nauka na własnej skórze 16.50 
Tajemnice domu życia 17.15 Nauka a 
przypadek 18.10 Moja rodzina 18.45 
Wieczorynka 18.55 Fenomen Under-
ground 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Pan Selfridge (s.) 21.45 Bates Motel 
(s.) 22.30 Walka o ciasto 23.00 Na głę-
binie (fi lm) 0.30 Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.40 Wspo-
mnienia (s.) 13.35 Dowody zbrodni 
(s.) 14.30 Mentalista (s.) 15.25 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Prywatne pułapki 
(s.) 21.50 Zabójcza broń IV (fi lm) 0.00 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.35 Gormiti II (s. anim.) 7.05 Winx 
Club (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.05 Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 
9.55 Nakryto do stołu! 10.40 Miejsce 
zbrodni: Stuttgart (s.) 12.35 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Obwód Wolff a (s.) 
14.30 Julie Lescaut (s.) 16.25 Komi-
sarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Szklana pułapka III (fi lm) 
22.45 Dwóch gniewnych ludzi (fi lm) 
0.45 Stowarzyszenie Umarłych Poe-
tów (fi lm). 

SOBOTA 24 stycznia

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.35 Zauroczenie 
(s.) 7.25 Ale numer (fi lm) 8.20 Pawi 
król (bajka) 9.00 Gejzer 9.30 Slovácko 
się nie sądzi (s.) 10.15 Wszystko-party 
11.15 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Hobby naszych czasów 13.00 Wia-
domości 13.05 Bracia (bajka) 14.30 
Błękitna bajka 15.40 Przyjaciółka pana 
ministra (fi lm) 17.05 Ritz albo nic 
18.00 Hercules Poirot (s.) 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Colette (fi lm) 22.05 Hrabia Monte 
Christo (s.) 23.50 Niesamowici bracia 
Bloom (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.00 Mały 
książę 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.30 Ta nasza kapela 9.55 Buena 
vista Slovácká búda 10.25 Kto nie ska-
cze, nie jest Czechem 11.05 Stulecie 
latania 12.00 Walka na srebrnym ekra-
nie 12.55 Romantyczne zamki, Ren i 
Lorelei 13.10 Babel 13.35 Człowiek 
bez gwiazdy (fi lm) 15.05 Kamienie 
15.25 Kamera w podróży 16.25 Szpi-
tal na falach Amazonki 17.20 Czesi na 
misjach 17.45 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Amazoński kod 
19.50 Wiadomości w języku migowym 
20.00 Nagrody czeskiej fi lmowej kry-
tyki 2014 21.15 Powrót Różowej Pan-
tery (fi lm) 23.05 Salamandra (s.) 0.45 
Walka o ciasto 1.10 Wygnanie (s.). 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 6.40 Król dżungli (s. anim.) 
7.05 Liga szpaków (s. anim.) 7.30 
Tom i Jerry (s. anim.) 7.55 Pingwiny z 
Madagaskaru (s. anim.) 8.20 Dwóch i 
pół (s.) 8.45 Helena (s.) 9.15 Pierwszy 
krok (s.) 10.30 Przyprawy 11.25 Księż-
niczka i żołnierz (fi lm) 13.10 Zamień-
my się żonami 14.25 Czarny rycerz 
(fi lm) 16.10 Arthur (fi lm) 18.10 W 
kuchni u Haliny 18.50 Dzwoń do TV 
Nova 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Kowboje i obcy (fi lm) 22.35 

Śmiertlna głębia (fi lm) 0.40 Idealny 
plan (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Wiadomości 7.40 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 8.05 Jake i pi-
raci z Nibylandii (s. anim.) 8.35 Salon 
samochodowy 10.10 Anton Špelec, os-
trostřelec (fi lm) 11.40 Szklana pułapka 
III (fi lm) 14.15 Morderca skrywa twarz 
(fi lm) 16.15 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 18.10 Kucharka Karolina 18.55 
Wiadomości 20.15 Mężczyźni kontra 
kobiety 22.00 Hannibal (fi lm) 0.35 
Morderca skrywa twarz (fi lm).  

NIEDZIELA 25 stycznia

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 Za-
uroczenie (s.) 7.35 Przyjaciółka pana 
ministra (fi lm) 9.00 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Rynek 
(s.) 12.00 Pytania V. Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 O mirtowej pannie 
(bajka) 14.05 Mądra królewna (bajka) 
15.15 Komicy na piątkę 16.10 Dziki 
kraj (s.) 18.00 Talk-show z M. Dejda-
rem 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Sprawa dla egzorcysty 
(fi lm) 21.10 168 godzin 21.40 Muszę 
cię uwieść (fi lm) 23.15 Komisarz Mo-
ulin (s.) 0.45 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.05 Mały 
książę 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Tajemnice domu życia 10.00 Samoloty 
myśliwskie w walce 10.50 Nie podda-
waj się 11.40 Chcesz mnie? 12.10 Kró-
lestwo natury 12.40 Magazyn chrześ-
cijański 13.10 Przez ucho igielne 13.35 
Magazyn religijny 14.05 Kapitan Jan 
czyli Eskymo 14.50 Tarcze czeskiego 
królestwa 15.20 Na Florydzie z Pau-
lem Mertonem 16.05 Dzika przeszłość 
Europy 16.55 Na pływalni z Chrisem 
Th ilem 17.25 Zlodowaciała planeta 
18.15 Jeden rok z Fulbrightem 18.45 
Wieczorynka 19.00 Bitwy starożytno-
ści 19.50 Wiadomości w języku mi-
gowym 20.00 Goldfi nger (fi lm) 21.50 
Dolina pszczół (fi lm) 23.30 Fenomen 
Underground 0.25 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 6.50 Król dżungli (s. anim.) 
7.10 Liga szpaków (s. anim.) 7.35 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.00 Kung Fu Panda: 
Legenda o niezwykłości (s. anim.) 8.30 
Księżniczka na ziarnku grochu (bajka) 
9.40 Zamieńmy się żonami 10.50 Kop-
ciuszek: W rytmie miłości (fi lm) 12.25 
Gra o miłość (fi lm) 14.20 Dorwać 
Smarta (fi lm) 16.25 Maverick (fi lm) 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Ženy v pokušení (fi lm) 22.30 
Odłamki 23.05 Nigdy więcej (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Wiadomości 7.30 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 7.55 Jake i pira-
ci z Nibylandii (s. anim.) 8.25 Tajem-
nice wojny 9.30 Prima Zoom Świat 
10.00 Sekundy do morderstwa 11.00 
Partia 11.50 Boskie torty 12.25 Męż-
czyźni kontra kobiety 14.10 Big Ben 
(s.) 16.10 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 18.10 Pr. kulinarny 18.55 Wia-
domości 20.15 Przeboje i podboje (s.) 
21.30 Porwanie (fi lm) 23.40 Hawaii 
5-0 (s.) 0.30 Tajemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 26 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Lista przebojów 
telewizyjnej rozrywki 9.55 Podróż po 
Peru 10.30 168 godzin 11.05 Znak ko-
nia (s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Doktor 
Quinn (s.) 14.45 Rajskie ogrody 15.05 
Kojak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 

17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Mniej znaczy 
więcej 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Morderstwa w krę-
gu 21.20 Reporterzy TVC 22.00 Na 
tropie 22.25 Kryminalista (s.) 23.25 
Tajniacy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Pálava 10.25 Talk-show z M. Dej-
darem 11.25 Magazyn religijny 11.55 
Klucz 12.20 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 12.35 Statki, które tworzy-
ły historię 13.25 Tajemnice II wojny 
światowej 14.20 Nauka na własnej skó-
rze 15.15 Szpital na falach Amazonki 
16.10 Oddziały śmierci 17.00 Życie 
Mahometa 18.00 Walka z klimatem 
18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Kosmos 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Winston 
Churchill 21.00 Bombardier 21.55 
Pianista (fi lm) 0.20 Werdykt (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.50 Prywatne pułapki 11.20 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Wspomnienia (s.) 13.35 Dowody 
zbrodni (s.) 14.25 Mentalista (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości17.35 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Lekarze z 
Początków (s.) 21.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 22.25 Czarna lista 
(s.) 23.10 Szubrawiec (s.) 0.00 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti II (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 Wiadomości 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.45 Nakryto do stołu 
10.35 Miejsce zbrodni: Stuttgart (s.) 
12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.25 Julie Lescaut (s.) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.40 
Bezdroża (fi lm) 1.15 Morderstwa w 
Kitzbuhel (s.). 

WTOREK 27 stycznia  

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
9.50 Podróż po Ladakhu 10.25 Repor-
terzy TVC 11.05 Historie sław 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Gdzie mieszkały królewny 15.05 Ko-
jak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Czarni ba-
ronowie (fi lm) 22.40 Hercules Poirot 
(s.) 23.35 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Na Florydzie z Pau-
lem Mertonem 9.45 Nauka a przypa-
dek 10.35 Na ratunek życiu 10.55 Kto 
nie skacze, nie jest Czechem 11.40 Nie 
poddawaj się 12.30 Czesi na misjach 
13.00 Kamienie 13.20 Samoloty my-
śliwskie w walce 14.10 Przygody nauki 
i techniki 14.55 Pojedynek przywód-
ców 15.40 Tajemnice II wojny świato-
wej 16.35 Kosmos 17.20 Tajemnicze 
otchłanie z Robertem Ballardem 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Abora 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Olga 21.35 Moja pry-
watna wojna 22.00 Modlitwa za Ka-
tarzynę Horovitzovą (fi lm) 23.10 Mój 
ojciec i jego ulubione obozy zagłady 
0.10 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 

(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.40 Wspomnienia (s.) 13.30 
Dowody zbrodni (s.) 14.25 Mentali-
sta (s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.40 Dziewczyny za 
kratkami 22.10 Czarna lista (s.) 22.55 
Rake (s.) 23.45 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti II (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 Wiadomości 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.45 Nakryto do stołu! 
10.35 Miejsce zbrodni: Stuttgart (s.) 
12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.30 Julie Lescaut (s.) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Ze śmiercią jej 
do twarzy (fi lm) 22.30 Oczyma Josefa 
Klímy 23.15 Pr. kulinarny. 

ŚRODA 28 stycznia  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po dolinie rzeki Do-
uro 10.35 13. komnata - Václav Upír 
Krejčí 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Gdzie mieszkały królewny 15.05 Ko-
jak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Veni, vidi, vici (fi lm) 21.45 Miej-
sce zbrodni - Schimanski (s.) 23.20 
Tajniacy (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Winston Churchill 10.50 Nasza wieś 
11.15 Ta nasza kapela 11.45 Buena 
vista Slovácká búda 12.10 Jeden rok 
z Fulbrightem 12.40 Kwartet 13.10 
Królowa Wersalu z Las Vegas 14.05 
Życie Mahometa 15.05 Królestwo na-
tury 15.35 Na ratunek życiu 15.55 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.25 Z 
kucharzem dookoła świata 17.20 Zlo-
dowaciała planeta 18.10 Moja rodzi-
na (s.) 18.45 Wieczorynka 19.00 Na 
Florydzie z P. Mertonem 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Phukecie 
21.25 Kto nie skacze, nie jest Czechem 
22.10 Sklep przy głównej ulicy (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Wspo-
mnienia (s.) 13.30 Dowody zbrodni 
(s.) 14.25 Mentalista (s.) 15.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Le-
karze z Początków (s.) 21.30 Agenci 
NCIS (s.) 22.25 Następne 48 godzin 
(fi lm) 0.15 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 1.00 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti II (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 Wiadomości 8.20 
M.A.S.H. (s.) 9.50 Nakryto do stołu! 
10.40 Miejsce zbrodni: Stuttgart (s.) 
12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.30 Julie Lescaut (s.) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.35 Talk-show J. Krausa 22.30 
Telebazar 23.35 Hawaii 5-0 (s.).
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„Dawne grafi ki – Linoryty”. Czynna 
wt-pt: 10.00-17.00. 
CIESZYN, Książnica Cieszyńska, 
Mennicza 46: dziś, 22. 1. o godz. 
17.00 w sali konferencyjnej Książni-
cy Cieszyńskiej odbędzie się trzecia 
prezentacja z cyklu „Cymelia i osob-
liwości”. W jej trakcie zaprezentowa-
ne zostaną najstarsze przechowywa-
ne w Cieszynie druki.

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.

Fo
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Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2015 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 21. 1. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,08 zł

ON  4,16 zł

LPG 1,99 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,27 zł

ON  4,27 zł

LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,25 zł

ON  4,25 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,23 zł  

ON  4,23 zł

LPG 2,15 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,60 kc  

ON  31,60 kc  (wik)

Pierwszą wystawą w Galerii „Przy-
stanek Grafi ka” w Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie jest prezenta-
cja twórczości sprzed lat  artysty w 
różny sposób związanego ze Ślą-
skiem Cieszyńskim. Na ekspo-
zycji „Henryk Jasiński  – Dawne 
grafi ki  – linoryty”,  jak sugeruje już 
sama nazwa wystawy, zobaczymy 

prace, które powstały kilkadziesiąt 
lat temu. Artysta tak napisał o wy-
stawie:  – Linoryty, które pokazuję 
są pracami dawnymi, ponieważ po-
wstały przeważnie krótko po stu-
diach na Wydziale Grafi ki w Kato-
wicach – Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Otrzymałem dyplom 
magistra sztuki specjalizując się w 

projektowaniu grafi cznym książek i 
plakatów oraz grafi ki w 1974 roku 
– dyplomowe prace były wykonane 
techniką linorytu, ale robiłem rów-
nież wcześniej litografi e i akwaforty. 
Dołączam na tej wystawie również 
jedną pracę z okresu studiów i coś 
z prac dyplomowych i tworzone po 
studiach do roku 1985. (...) Moje 
prace grafi czne to przeważnie kom-

pozycję abstrakcyjne, wszelkie podo-
bieństwo do form, kształtów i przed-
stawień jest przypadkowe, ponieważ 
dla mnie interesujące były zawsze 
formy „naturalnie kształtowane” i 
różnego rodzaju struktury wizualne.

Wystawę zwiedzać można do 10 
lutego od wtorku do piątku w godzi-
nach otwarcia Muzuem Drukarstwa.

 (o) 

Otwarcie sezonu wystawienniczego

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Tajemniczy ogród (22, godz. 10.00);

CZ. CIESZYN: Tajemniczy 
ogród (23, godz. 10.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Tři prasátka (22, godz. 
10.00);

SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Manon Lescaut (23, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Wielka szóstka (22, 23, godz. 15.30); 
Babovřesky 3 (22, 23, godz. 17.45); 
Birdman (22, 23, godz. 18.00); Ha-
cker (22, 23, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Magiczny dom (23, 
godz. 9.45, 13.30); Babovřesky 3 
(22, godz. 17.15; 23, godz. 17.30); 
Hacker (23, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Babovřesky 3 
(22, 23, godz. 17.30); Hacker (22, 
23, godz. 20.00); CZ. CIESZYN 

– Central: 96 godzin (22, 23, godz. 
17.45); Hacker (22, 23, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Paddington 
(22, godz. 14.15); Wkręceni 2 (22, 
godz. 16.00, 23, godz. 18.00, 20.00); 
Głupi i głupszy bardziej (22, godz. 
18.00); Kacper i Emma – zimowe 
wakacje (23, godz. 14.30); Karolina 
(23, godz. 16.00).

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 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Koło Macierzy 
Szkolnej, dyrekcja szkoły i przed-
szkola zapraszają wszystkich rodzi-
ców i sympatyków szkoły na Tra-
dycyjny Bal, który odbędzie się w 
sobotę 24. 1. o godz. 19.00 w Domu 

PZKO. Do tańca przygrywa pan 
Bartnicki.

CIERLICKO-CENTRUM – MK 
PZKO zaprasza 15. 3. o godz. 16.00 
na „Marcowe spotkanie z komedią” 
do Domu Kultury. W programie 
teatrzyk z Ligotki Kameralnej. W 
ramach spotkania będzie czynna wy-
stawa prac dzieci z polskiej szkoły, w 
planie także rozdanie nagród dla naj-
lepszych małych malarzy. Kawiaren-
ka „U Zefl ika” czynna od godz. 15.00.

KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swoich członków i 
przyjaciół na spotkanie z prelegen-
tem Jarosławem Walczysko, który 
zaproponuje wycieczki i wczasy w 
roku 2015. Prelekcja odbędzie się w 
poniedziałek 26. 1. o godz. 17.00 w 
salce PZKO w Karwinie-Nowym 
Mieście

PTTS „BŚ” – Sekcja rowerowa 
„BŚ” zaprasza chętnych do wzięcia 
udziału w tygodniowym rajdzie ro-
werowym po zachodnich Czechach 
– miejscowość Březová (koło Kar-
lowych Warów) w dniach 18.-25. 
7. br. Zgłoszenia przyjmuje Roman 
Piszkiewicz, tel. 731 239 527, email: 
romanpiszkiewicz@seznam.cz.

STONAWA – MK PZKO w Sto-
nawie, Sekcja Historii Regionu 
przy ZG PZKO, Koło Komba-
tantów Polskich w RC oraz Polska 
Sekcja Narodowa Coexistentia-
Wspólnota zapraszają na uroczy-
stość w Stonawie, upamiętniającą 
pomordowanych żołnierzy i ochot-
ników wojska polskiego, ofi ary 
konfl iktu zbrojnego w styczniu 
1919 r., która odbędzie się w sobotę 
24. 1. o godz. 9.30 na cmentarzu w 
Stonawie przy pomniku pomordo-
wanych ofi ar. Po uroczystości spot-
kanie w Domu PZKO w Stonawie. 
Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie 
udziału do czwartku 22. 1. pod nr. 
tel. ZG PZKO + 420 558 711 582, 
+ 420 777 710 628, e-mail: zg@
pzko.cz.

OFERTY
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

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Chór Dziecięcy 
„Trallala” zaprasza na koncert ko-
lęd, który odbędzie się w niedzielę 
25. 1. o godzinie 18.30 w kościele 
katolickim przy Alejach Masaryka 
w Czeskim Cieszynie. Zabrzmią 
kolędy w różnych językach oraz 
„Ceremony of Carols” Benjamina 
Brittena.

WYSTAWY
WĘDRYNIA, PSP, Wędrynia 
234: do 27. 1. wystawa pt. „Legiony 
polskie w Jabłonkowie i okolicach”. 
Czynna codziennie w godzinach 
14.00-16.00.
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.
SALA WYSTAW „Musaion” w 
Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 3. 
wystawa pt. „Tajemnice fi lmu ani-
mowanego”. Czynna: wt-pt: godz. 
8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00. 
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa 
i okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-16.00. 
MUZEUM DRUKARST WA, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, 
Cieszyn, ul. Głęboka 50: do 10. 2. 
wystawa Henryka Jasińskiego pt. 

Nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich... 

Dziś, 22 stycznia, mija 3. rocznica, kiedy nas na zawsze 
opuścił nasz Kochany

śp. WIKTOR TASZEK

z Karwiny. Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w 
pamięci, o chwilę wspomnień proszą najbliżsi. RK-006

WSPOMNIENIA

W cichej zadumie wspominamy 18. rocznicę śmierci na-
szej Drogiej

śp. IRENY WACŁAWIKOWEJ

nauczycielki z Sibicy. O chwilę wspomnień proszą 
najbliżsi. GL-034

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 21. 1. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,153  0,155 0,151  0,157

EUR  4,290 4,330   4,270  4,370

USD  3,680  3,730  3,680  3,750

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,40    6,54   6,38    6,52

EUR  27,60 28,20 27,41 28,19

USD  23,80 24,40 23,69 24,32 (wik)
Na wernisażu autor (drugi z lewej) opowiadał o prezentowanych grafi kach.

Kto w pamięci i sercach żyje nie umiera...

Dziś przypominamy sobie czwartą bolesną rocznicę, 
kiedy odszedł od nas na zawsze do wieczności nasz Ko-
chany 

śp. JAN TOMICZEK

z Suchej Górnej. Z miłością wspominają i o modlitwę 
proszą syn i córka z rodziną. GL-039
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Podopieczni trenera Michaela Bie-
glera zwyciężyli Rosj! 26:25 i przed 
meczami z Arabią Saudyjską (dziś, 
17.00) i Danią (sobotta, 19.00) znaj-
dują się w bardzo dobrej pozycji wyj-
ściowej. Jest realna szansa na wyjście 
z grupy D z drugiego miejsca, a przy 
korzystnych wynikach pozostałych 
rywali i pokonaniu Duńczyków na-
wet z pierwszej lokaty. Polacy propo-
nują swoim kibicom dreszczowce ze 
szczęśliwym końcem, Czesi tymcza-
sem grają słabo i przegrywają. Dziś 
reprezentacja RC w meczu ostatniej 
szansy zmierzy się z faworyzowaną 
Islandią. Filip Jícha czuje się wpraw-
dzie coraz lepiej, niestety tego same-
go nie można powiedzieć o reszcie 
czeskiej drużyny. 

W polskiej drużynie panuje zado-
wolenie. Trener Michael Biegler lubi 
thrillery, bo te utrzymują widzów w 
napięciu do ostatniej minuty. Klu-
czowym zawodnikiem polskiej dru-
żyny okazał się Sławomir Szmal, 
który na dziesięć minut przed koń-
cecm spotkania zmienił w bram-
ce Piotra Wyszomirskiego. „Kasa” 
bronił rewelacyjnie, zabarykadował 
polską bramkę, nie dając większych 
szans Rosjanom. W zaciętym, wy-
równanym spotkaniu właśnie dys-
pozycja golkipera ma najistotniej-
sze znaczenie. Zespół w końcówce 
ożył, odważył się na kilka prostych, 
skutecznych  kontrataków, na które 
Rosjanie nie znaleźli antidotum. W 
ataku brylował Karol Bielecki, który 
oprócz trzech ważnych goli dograł 
też piłkę meczową do Adama Wiś-

niewskiego w ostatniej minucie tego 
dreszczowca. – Każdy chciał wygrać, 
dlatego też była taka nerwówka – 
skomentował mecz Bartosz Jurecki. 
– Było trochę błędów z naszej stro-
ny, ale liczy się końcowy wynik. To 
był mecz podobnych drużyn, o  po-
dobnej sile rażenia – dodał Jurecki. 
Bohaterem końcówki spotkania był 
bez wątpienia bramkarz Sławomir 
Szmal. – Piotrek Wyszomirski za-
pytał w pewnym momencie, czy nie 

robimy zmiany. Widocznie potrze-
bował odpocząć. A  trzeba to pod-
kreślić, że dzisiaj właśnie on i nasza 
obrona poprowadziły nas do zwycię-
stwa – stwierdził dla Polskiej Agencji 
Prasowej skromny jak zawsze Szmal. 

Zdobywca decydującego gola, 
skrzydłowy Adam Wiśniewski, 
przy znał, że Rosjanie zaskoczyli 
ustawieniem defensywy. – Przygo-
towaliśmy się na obronę 5-1. Oni 
zagrali 6-0, ale chyba im coś nie 

wychodziło i  to bez przerwy zmie-
niali. Przy stanie 21:24 było ciężko, 
ale nie poddaliśmy się – stwierdził 
zawodnik. – Poziom piłki ręcznej 
bardzo się wyrównał. Wszystkie wy-
niki kręcą się wokół remisu. Jedna, 
dwie sytuacje decydują o  tym, kto 
ma dwa punkty – dodał Wiśniewski. 
Horroru z Rosją nie dograł do końca 
Krzysztof Lijewski, który kontuzjo-
wany opuścił boisko już w pierwszej 
połowie. – Większość meczu z Rosją 
oglądałem z boku i dziwię się kibi-
com, że mogą to wytrzymać – po-
wiedział PAP Lijewski, który znów 
boryka się z bólem kolana. – Już chy-
ba drugi raz prawy staw kolanowy mi 
ucieka i nie ukrywam, że doskwiera 
mi ból. Bardzo chciałbym jednak za-
grać w czwartek – podkreślił.  

JANUSZ BITTMAR

Th riller ze szczęśliwym końcem
Gdyby był to mecz hokeja na lodzie, Polacy po zwycięstwie z Rosją zostaliby nieśmiertelnymi bohaterami narodowymi. Jednak rów-

nież wygrana w szczypiorniaku znaczy bardzo wiele, dla biało-czerwonych przede wszystkim pewny awans do dalszej fazy  mi-

strzostw świata w piłce ręcznej. 

RAJDOWCY W PAŁACU – We 
wtorek prezydent RP Bronisaw Ko-
morowski spotkał się z polskimi 
uczestnikami Rajdu Dakar 2015. 
Gośćmi głowy polskiego państwa byli 
Rafał Sonik – zwycięzca Rajdu Dakar 
w kategorii quadów, Krzysztof Ho-
łowczyc – zdobywca trzeciego miejsca 
w kat. samochodów oraz Marek Dą-
browski, Piotr Beaupre, Jarosław Ka-
zberuk i Robin Szustkowski, a także 
współpracownicy rajdowców, rodziny, 
przedstawiciele Polskiego Związku 
Motorowego. – Dziękuję, że możemy 
razem, tu w Pałacu Prezydenckim, 
cieszyć się z tak ogromnego sukcesu. 
Gratuluję też niebywałej przygody, 
którą mogliśmy razem przeżywać 
dzięki telewizyjnym migawkom, któ-
re docierały do Polski – stwierdził 
prezydent, który wręczył uczestnikom 
rajdu pamiątkowe fl agi, a sam otrzy-
mał upominki od Rafała Sonika i 
Krzysztofa Hołowczyca.

*   *   *
GRAJĄ W DRUGIEJ RUNDZIE
– Agnieszka Radwańska pokonała 
Japonkę Kurumi Narę i zapewniła 
sobie awans do drugiej rundy wiel-
koszlemowego Australian Open. W 
drugiej rundzie turnieju przeciwnicz-
ką Radwańskiej jest Szwedka Johanna 
Larsson. Do drugiej rundy Australian 
Open awansował też Jerzy Janowicz, 
który pokonał w czterech setach Ja-
pończyka Hirokiego Moriyę. W ko-
lejnym meczu Polak zmierzy się z 
Francuzem Gaelem Monfi lsem.

*   *   *
LECĄ DO SAPPORO – Po wtor-
kowym treningu w Zakopanem trener 
kadry polskich skoczków narciarskich 
Łukasz Kruczek podał skład repre-
zentacji na konkursy Pucharu Świata 
w japońskim Sapporo. Wystąpią tam: 
Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander 
Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jan Zio-
bro oraz Maciej Kot.  (wik)

Zima po raz kolejny nie rozpiesz-
cza narciarzy, za to piłkarze czują 
się nawet w połowie stycznia bardzo 
komfortowo. To może nie Riwiera 
Turecka, ale warunki w naszym re-
gionie sprzyjają przygotowaniom do 
startu wiosennej rundy piłkarskiej. 
W styczniu ze snu zimowego obu-
dziły się też kluby z niższych klas. 
Między innymi trzecioligowa Sla-
via Orłowa i dywizyjny Hawierzów. 
Przynosimy najświeższe wiadomości 
dla niecierpliwych kibiców. 

FK SLAVIA ORŁOWA
Slavia Orłowa uciekła w jesiennej 
części sezonu grabarzowi spod łopa-
ty. Drużyna bardzo długo utrzymy-
wała się w strefi e spadkowej MŚLF i 
dopiero przejęcie zespołu przez Jose-
fa Jadrnego przyniosło poprawę wy-
ników. Staro-nowy trener uszczelnił 
defensywę, wracając zarazem do 
sprawdzonego, ofensywnego usta-
wienia, z którym święcił sukcesy w 
poprzednich sezonach. – Solą futbo-
lu są gole, o tym wiedzą nawet dzieci 
w przedszkolu – powiedział nam Ja-
drný, który nawet jako były bramkarz 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, 
że „najlepszą obroną jest atak”. 

Slavia rozpoczęła jednak zimowe 
zajęcia od ataku na centralny układ 
nerwowy swoich kibiców, przegry-
wając pierwszy mecz kontrolny z 
piątoligowym Boguminem 1:2. Róż-
nica dwóch klas w miniony week-
end była praktycznie niezauważal-
na. Sztuczna murawa zatarła nieco 
umiejętności obu drużyn, piłkarze 

Bogumina zagrali w dodatku bardzo 
ambitnie. W barwach Slavii na listę 
strzelców wpisał się tylko Urban, 
po stronie Bogumina trafi li Sittek i 
Kubinski. Boguminiacy przesądzili o 
wygranej z rzutu karnego, wcześniej 
jednak Slavia nie wykorzystała kil-
kunastu dobrych okazji. 

W kadrze Orłowej pozostają klu-
czowi piłkarze, w tym doświadczony 
bramkarz Radek Szarowski. – Radek 
jest dla mnie ważnym piłkarzem. 
Jego pozycja w zespole była w jesien-
nej rundzie niepodważalna. Często 
właśnie jego interwencje pomogły 
nam z opresji w krytycznych mo-
mentach – zaznaczył Jadrný. Orło-

wianie na półmetku trzeciej ligi zaj-
mują dwunastą pozycję. 

Harmonogram sparingów 
Slavii Orłowa

28. 1. Trzyniec B – Orłowa (10.30)
31. 1.  Orłowa – Herzmanice (11.00)
  4. 2. Orłowa – Trzyniec A (16.00)
  7. 2. Orłowa – Ostrawa U21 (11.00)
14. 2. Orłowa – Hawierzów (11.00)
21. 2. Orłowa – Witkowice (11.00)
28. 2. Orłowa – Cz. Cieszyn (11.00)
  7. 3. N. Jiczyn – Orłowa (10.30)
Aktualna  kadra: Pacanovský, Sza-
rowski, Vlček, Forster, Kaizar, Sko-
upý, Šeliga, Dzida, Uher, Kroček, 
Urban, Vaněk, Tomáš, Kopel, Renta, 
Horniak, Vybíral.

MFK HAWIERZÓW
Czwartoligowy MFK Hawierzów 
rozpoczął zajęcia 12 stycznia, w 
ostatni weekend zaliczył pierwszy 
mecz kontrolny w ramach zimowych 
sparingów. Podopieczni trenera Mi-
roslava Matušoviča pokonali w inau-
guracyjnym sprawdzianie 2015 roku 
piątoligowe Herzmanice 2:1. Był to 
typowy początek zimowych zajęć, 
ze wszystkimi plusami i minusami. 
Hawierzowscy Indianie mieli zde-
cydowanie więcej z gry, zabrakło im 
jednak większego zgrania, precyzji i 
cwaniactwa w polu karnym rywala. 

– To normalne na tym etapie 
przygotowań. W wiosennej rundzie 
powinno być w tej materii znacznie 
lepiej – podkreślił szkoleniowiec 
hawierzowskiego klubu, Miroslav 
Matušovič. Były napastnik Bani-
ka Ostrawa, a także reprezentacji 
RC, wytrzymał przy sterze Indian 
również w rewanżowej rundzie. 
W jesiennej części hawierzowianie 
przeplatali lepsze wyniki z gorszymi. 
Bilans pięciu zwycięstw, siedmiu re-
misów i czterech porażek przekłada 
się na niezbyt atrakcyjną dziewiątą 
lokatę w tabeli. Ambicje klubu, któ-
ry w przeszłości zasmakował nawet 
drugiej najwyższej klasy rozgrywek, 
były wyższe. Zmiany w przerwie 
zimowej były więc nieuniknione. Z 
klubem pożegnali się Filip Racko, 
Boris Förster (obaj trenują z  Orło-
wą), Ladislav Svatoš i Lukáš Valový. 
Według najnowszych informacji w 
barwach Hawierzowa nie zobaczy-

my wiosną również Dušana Vach-
tarčíka, któremu po kontuzji brakuje 
boiskowego obycia i z dużym praw-
dopodobieństwem skorzysta z ofer-
ty któregoś z zespołów z niższych 
klas rozgrywek. Lista piłkarzy kieru-
jących swoje kroki do Hawierzowa 
jest jak na razie skromna. Z gościn-
nych występów wracają do Hawie-
rzowa starzy znajomi – Pavel Zupko 
i Tomáš Valla. Indianie korzystają 
zarazem z własnych źródeł – dobrze 
działających kadr młodzieżowych. 
Szansę gry w czwartej lidze otrzy-
mał utalentowany Tomáš Gistinger. 

Piłkarze MFK zaliczą dziewięć 
sparingów, głównie jednak stoczą 
morderczy pojedynek z własnym 
„ja”. Miroslav Matušovič przygoto-
wał bowiem dla zespołu iście mor-
derczy plan treningowy nastawiony 
głównie na poprawę kondycji fi -
zycznej.  JANUSZ BITTMAR

Harmonogram sparingów 
MFK Hawierzów

24.1.  Hawierzów - Bogumin 
(10.00)

27.1.  Hawierzów – Wędrynia 
(17.30)

  7.2.  Hawierzów – Petrzkowice 
(10.00)

14.2. Orłowa – Hawierzów (10.00)
21.2.  Hawierzów – Dziećmorowice 

(10.00)
28.2. Hawierzów – Polanka (10.00)
  7.3.  Hawierzów – Frydlant n. O. 

(10.00)
14.3.  Hawierzów – Cz. Cieszyn 

(10.00)

Piłkarski styczeń to nie czas do narzekań
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Jak ważne mieć Szmala. 
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Piłkarze Hawierzowa w swoim pierwszym tegorocznym sparingu pokonali 2:1 
Herzmanice. 
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POLSKA – ROSJA  26:25
Do przerwy: 12:13. Polska: 
Szmal, Wyszomirski - Rojewski 
6, B. Jurecki 4, M. Jurecki 3, Bie-
lecki 3, Lijewski 3, Wiśniewski 
3, Jurkiewicz 2, Krajewski 1, 
Orzechowski 1, Grabarczyk, 
Syprzak, Daszek, Szyba. 

RC – EGIPT  24:27
Do przerwy: 10:13. RC: Štochl, 
Galia – Hrstka 5, Bečvář, Jurka 
3, Motl 1, Jícha 4, Sobol 3, P. 
Horák 1, Babák 2, Linhart, Pe-
trovský 1, Zdráhala 3, Šindelář 
1, Kasal, Szymanski. 
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