
Polacy w Stonawie nigdy nie zapo-
mnieli o polskich jeńcach z 12. Pułku 
Piechoty, pojmanych i zamordowa-
nych przez czeskich żołnierzy. Tego-
roczna uroczystość miała szczególnie 
podniosły charakter. Do Stonawy 
przybyła delegacja z Warszawy na 
czele z ministrem rządu polskiego 
Janem Stanisławem Ciechanowskim, 
kierownikiem Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej w kościele parafi alnym 
pw. św. Marii Magdaleny w intencji 
ofi ar konfl iktu granicznego, a tak-
że 66 stonawian, którzy polegli w I 
wojnie światowej. W tym roku mija 
bowiem setna rocznica pierwsze-
go globalnego konfl iktu zbrojnego. 
Nabożeństwo miało charakter eku-
meniczny, homilię wygłosił emery-
towany biskup Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W., ks. Vladislav 
Volný. Zarówno on, jak i proboszcz 
parafi i katolickiej, ks. Roland Ma-
nowski, podkreślali potrzebę pojed-
nania, tolerancji, szanowania poglą-
dów przedstawicieli innych narodów 
czy wyznań, bo tylko takie postępo-
wanie może być gwarancją, że nie po-

wtórzą się wydarzenia sprzed 95 lat. 
Po wyjściu z kościoła delegacje zło-

żyły kwiaty przy pomniku stonaw-
skich ofi ar I wojny światowej. Księża 

zmówili następnie modlitwę przy 
grobie budowniczego stonawskiego 
kościoła, ks. Franciszka Krzystka, 
który postarał się o pochówek pol-
skich żołnierzy zamordowanych w 
1919 roku, a także o dokumentację 
barbarzyńskiego czynu. Przy mogile 
i tablicy pamiątkowej polskich żoł-
nierzy odbyła się główna część uro-
czystości wspomnieniowej. Do niej 
nawiązała biesiada historyczna w 
Domu PZKO. 

Uroczystości odbyły się także w 
Skoczowie. 95. rocznicę Bitwy pod 
Skoczowem obchodzili w sobotę 
mieszkańcy i przyjezdni. Dotkliwy 
mróz podziałał jednak jak straszak. 
W uroczystości zorganizowanej 
przez Miejskie Centrum Kultury 
„Integrator” oraz Regiment Artylerii 
Fortecznej nr 2 w Krakowie uczest-
niczyła garstka widzów.

Jeszcze kilka minut przed godz. 
14.00, która wyznaczała początek 
uroczystości, na Rynku nie było ni-
kogo z organizatorów oraz raptem 
kilku widzów. Punktualnie o 14.00 
pojawili się organizatorzy oraz kilku-
nastu chętnych do obejrzenia pokazu.

– Rozpamiętujemy wydarzenie 
praktycznie sprzed wielu lat, a ciągle 
to zacietrzewienie funkcjonuje, co 
jest bardzo niezrozumiałe. O histo-
rii możemy rozmawiać na wszystkie 
strony, ale fakty są faktami. Nie da się 
ich zmienić, przeinaczyć, inaczej na-
pisać i opowiedzieć – mówił Robert 

Orawski, dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury w Skoczowie.

Przemysław Jaskółowski, komen-
dant Regimentu Artylerii Fortecznej 
nr 2 w Krakowie, zauważył, że na te-
mat wydarzeń sprzed 95 lat jest dużo 
informacji, które oddają ducha tam-
tych dni, ale są one mało znane.

– Pomimo tego, że materiały są 
dostępne, mało kto o nich wie, mało 
kto zna dzieje konfl iktu polsko-cze-
skiego. My do niego dotarliśmy w 
sposób dość nietypowy, bowiem kul-
tywujemy tradycje regimentu, który 
niegdyś stacjonował w Krakowie. Był 
to regiment austriacko-węgierski. 
Co ciekawe, 31 października, kiedy 
władza w Krakowie została przejęta 
przez Polaków, to był pierwszy arty-
leryjski regiment Wojska Polskiego. 
Już na początku listopada została 
z niego wysłana bateria do obrony 
między innymi Lwowa, a w styczniu 
1919 roku jedna bateria do obrony 
Śląska Cieszyńskiego, która brała 
udział w walkach pod Boguminem – 
powiedział Jaskółowski.

W programie oprócz przemówień 
znalazły się oddanie salwy honoro-
wej za obronę Śląska Cieszyńskiego, 
prezentacja musztry bojowej z kara-
binami, na koniec część uczestników 
przeszła pod pomnik „Poległym za 
polskość Śląska”, upamiętniający bi-
twę pod Skoczowem, gdzie złożono 
kwiaty.  DANUTA CHLUP

TOMASZ WOLFF
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dzień: - 6 do -4 0C
noc: -6 do -7 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: -6 do -2 0C
noc: -6 do -7 0C
wiatr: 1-3 m/s

Pamięć o styczniu 1919 roku
WYDARZENIE: W tych dniach mija 95 lat od czesko-polskiego konfl iktu granicznego na Śląsku Cieszyńskim, który toczył się w 
styczniu 1919 roku. W Stonawie, gdzie zostało zamordowanych 20 polskich żołnierzy, oraz w Skoczowie, gdzie doszło do najwięk-
szego starcia, odbyły się w niedzielę obchody rocznicowe.

wtorek środa

SKRADZIONE RELIKWIE
Do nietypowej kradzieży doszło w 
Abruzji w środkowych Włoszech. 
Z tamtejszego kościoła znikła relik-
wia zawierająca kroplę krwi papieża 
Jana Pawła II. Policja rozpoczęła już 
intensywne poszukiwania. Wczoraj 
włoskie media poinformowały, że 
ampułka z kroplą krwi przyszłego 
świętego wraz z relikwiarzem, w 
którym się znajdowała, została skra-
dziona z sanktuarium w miejscowo-
ści St. Pietro della Ienca. W okolice 
te Jan Paweł II lubił jeździć na narty. 
W poszukiwania relikwii zaangażo-
wano znaczne siły policyjne z udzia-
łem psów tropiących, mimo to na 
razie nie natrafi ono na ślad spraw-
ców przestepstwa, do którego doszło 
w minioną sobotę. Włoskie władze 
uważają, że mogła być to kradzież na 
zlecenie, ponieważ złodzieje ukrad-
li tylko relikwię, pozostawiając w 
kościele wiele innych kosztowności. 
Włoska policja zaznaczyła, że krew 
zmarłego papieża będzie bardzo 
trudno sprzedać, dlatego możliwe, iż 
złodzieje zamierzają użyć jej do ob-
rzędów... satanistycznych. (wik)

PRZYCZEPA DLA 
CZERWONEGO KRZYŻA

Wojewódzki oddział Czeskiego 
Czerwonego Krzyża w Ostrawie 
otrzymał od spółki hutniczej Arce-
lotMittal specjalną przyczepę, którą 
pracownicy CCK będą mogli wyko-
rzystać podczas transportu pomocy 
humanitarnej do miejsc dotkniętych 
katastrofami lub klęskami żywioło-
wymi, takimi jak powodzie, pożary, 
nie tylko na terenie Republiki Cze-
skiej, ale na całym świecie. Na zakup 
przyczepy przeznaczono pieniądze 
zebrane podczas ubiegłorocznego 
festiwalu Colours of Ostrava, w ra-
mach akcji charytatywnej „Taniec 
dla życia”, którą organizuje właśnie 
huta. Uczestnicy akcji „wytańczyli” 
ponad 125 tys. koron, co pokryło 90 
proc. kosztów przyczepy. Pozosta-
łe 15 tys. koron zapłacił Czerwony 
Krzyż.  (kor)

ZDARZYŁO SIĘ
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Wszędzie jest 
dobra zabawa
| s. 5

Grammy dla 
polskiego pianisty
| s. 3

Skąpani 
w arktycznym mrozie
| s. 8

Minister Jan Stanisław Ciechanowski (w środku) oddaje hołd żołnierzom zabitym w Stonawie. 

Pokaz musztry w Skoczowie.
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ZMIANY W RADZIE
JABŁONKÓW (kor) – Na stycz-
niowej sesji z mandatu radnego 
zrezygnował Václav Pospíšil, repre-
zentujący w Radzie Miasta Czeską 
Partię Socjaldemokratyczną. Na 
czwartkowym posiedzeniu Rady 
obecny był już jego następca, Dawid 
Słowik, który w wyborach samorzą-
dowych startował z listy tej samej 
partii. Václav Pospíšil jako powód 
decyzji o swojej rezygnacji podał 
względy osobiste, m.in. nadmiar 
obowiązków zawodowych oraz pod-
jęcie studiów na uczelni wyższej.

* * *

DLA OBU SZKÓŁ
BYSTRZYCA (kor) – Gmina za-
mierza zmodernizować w tym roku 
pracownie: biologiczną, fi zyczną i 
chemiczną czeskiej szkoły podsta-
wowej. Mieszczą się one wprawdzie 
w czeskiej szkole, ale korzystają z 
nich na co dzień również uczniowie 
miejscowej polskiej podstawówki 
im. Stanisława Hadyny. Koszty 
przedsięwzięcia kształtują się na 
poziomie 2,5 mln koron. Władze 
wioski wystąpiły więc o dotację z 
Unii Europejskiej, która ma trafi ć na 
konto Bystrzycy za pośrednictwem 
wojewódzkiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Projekt ma być 
zrealizowany jeszcze w tym roku.

* * *

CHORWACKIE 
ZDROWIE
CZESKI CIESZYN (kor) – Samo-
rząd z Domem Dzieci i Młodzieży 
przygotował na ten rok wczasy dla 
najmłodszych. Będą oni mogli w 
lipcu i sierpniu wyjechać, w czterech 
turnusach, na 10 dni do Chorwa-
cji.  Na miejskie wczasy zdrowotne 
do Chorwacji mogą wyjechać 
wyłącznie dzieci w wieku 8-14 
lat, mieszkające na stałe na terenie 
Czeskiego Cieszyna. Pierwszeństwo 
będą miały dzieci, które dotychczas 
nie korzystały z takiej możliwości. 
Większość kosztów w uzdrowisko-
wej Crikwenica pokryta zostanie z 
kasy miejskiej, rodzice zapłacą tylko 
1000 koron. Zgłoszenia na wczasy, 
które można odebrać w Wydziale 
Szkolnictwa i Kultury Urzędu Mia-
sta na Rynku Armii Czechosłowa-
ckiej, należy oddać do 6 marca.

* * *

BOGATE PLANY
GRÓDEK (kor) – W ubiegłym 
roku władzom Gródku udało się 
wykonać wszystkie plany. Docie-
plono przede wszystkim budynki 
obu szkół i przedszkoli oraz gmach 
Urzędu Gminy, naprawiono na-
wierzchnię siedmiu gminnych dróg i 
poszerzono park w centrum wioski. 
Gródeczanie nie spoczęli jednak na 
laurach. Także rok bieżący będzie 
pełen inwestycji. Jak poinformował 
nas wójt Robert Borski, od razu po 
zimie ruszy remont dróg i chodni-
ków, i to na większą jeszcze skalę, 
niż przed rokiem. – Wybudujemy 
ponadto nowy parking przy dworcu, 
poszerzymy otwarte w 2013 roku 
muzeum, a być może uda nam 
się też rozpocząć budowę nowe-
go boiska. Z planów warto by też 
wspomnieć budowę nowej sieci ka-
nalizacyjnej w osadzie Na Krzywej 
i stopniowe przekształcanie parku 
przed Urzędem Gminy w mały 
ogród botaniczny. A jeżeli uda nam 
się zdobyć potrzebne pieniądze, 
chcielibyśmy się zabrać za wybu-
dowanie w naszej gminie Centrum 
Wolnego Czasu.

REGION
KRÓTKO

Popyt na tzw. łóżka socjalne, które 
zapewniają opiekę tym pacjentom, 
którzy mogliby już zostać wypisani 
ze szpitala, ale nie radzą sobie bez 
pomocy drugiego człowieka, stale 
rośnie. W trzynieckim szpitalu taki 
oddział funkcjonuje od ponad dwóch 
lat. Rosnącego zapotrzebowania ze 
strony pacjentów nie udaje się jed-
nak w pełni zaspokoić. W ub. roku 
szpital ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc mógł przyjąć tylko 75 
proc. chętnych.

Oddziału łóżek socjalnych nie na-
leży mylić z domem opieki społecznej 
czy domem seniora. Stanowi tylko 
rozwiązanie przejściowe. Bynajmniej 
nie chodzi jednak o „przechowalnię” 
dla chorych seniorów. Raczej o formę 
ich rehabilitacji psychicznej i fi zycz-
nej, która odbywa się na podstawie 
planu indywidualnego, który zostaje 
opracowany dla każdego pacjenta z 
uwzględnieniem jego możliwości i 
potrzeb. Z łóżek socjalnych w trzy-
nieckim szpitalu korzystają nie tylko 
mieszkańcy miasta, ale również oko-
licznych wiosek. To przekłada się na 

pomoc, którą przeznaczają na dzia-
łalność oddziału poszczególne gminy. 

I tak np. w ub. roku miasto Trzyniec 
wsparło oddział 400 tys. koron, a ko-

lejne 31 tys. koron dały Wędrynia, 
Ropica i Bystrzyca.  (sch)

PZKO-wcy z Nawsia, wspólnie 
z władzami gminy, przygotowują 
uroczystość wspomnieniową po-
święconą pamięci ofi ar tragedii, jaka  
miała miejsce w tej wiosce przed 70 
laty, 14 lutego 1944. Niemcy wów-
czas powiesili w tej podgórskiej wsi 
pięciu Polaków, bohaterów walk z 
hitlerowskimi najeźdźcami.

Jak można przeczytać w niemie-
ckim obwieszczeniu o egzekucji, 
męczeńską śmierć na szubienicy w 
Nawsiu ponieśli: Oskar Sztwiertnia 
z Wisły (26 lat), Stanisław Rucki z 
Nydku (19), Jan Holeksa z Ustro-
nia (31), Paweł Łabaj z Istebnej 
(53) i Jan Cellner z Dziećmoro-
wic (45 lat). Oprawcy wznieśli w 
Nawsiu szubienicę 14 lutego 1944 
roku. Około godz. 9.00 ciężarówką 
przywieziono ofi ary. Wszyscy mie-
li skrępowane ręce. Wkrótce kaci 
dokonali mordu. Egzekucję mu-
siała oglądać miejscowa ludność. 
Oddziały specjalne niemieckich sił 
zbrojnych spędziły na miejsce egze-
kucji także dzieci ze szkół, zmusza-
ły do obejrzenia miejsca kaźni pa-
sażerów pociągów zatrzymujących 

się w Nawsiu – aby wzbudzić wśród 
ludności strach i respekt przed 
okupantem. Pomnik upamiętniają-
cy tamtą lutową tragedię stanął w 
Nawsiu po wielu staraniach dopiero 
w 50 lat od egzekucji – 11 listopada 
1994 r. Wówczas to niedaleko miej-
sca kaźni, w ogrodzie czeskiej szko-
ły podstawowej, odsłonięto kamień 
z tablicą. Tam właśnie dokładnie w 
70 lat od tamtej tragedii, w piątek 
14 lutego, odbędzie się uroczystość 
wspomnieniowa, którą z władza-
mi wioski i członkami MK PZKO 
współorganizują Zarząd Główny 
PZKO i jego Sekcja Historii Re-
gionu oraz Czeski Związek Bojow-
ników o Wolność.

Uroczystości rozpoczną się o 
godz.12.00. W programie wystą-
pią dzieci z obu nawiejskich szkół, 
polskiej i czeskiej, będą przemó-
wienia gości i historyków oraz apel 
poległych. Po ofi cjalnej części uro-
czystości, na spotkaniu w budynku 
Urzędu Gminy, wyświetlony zosta-
nie m.in. fi lm zrealizowany przez 
studio telewizyjne działające przy 
czeskiej podstawówce.  (kor)

Wszystko wskazuje na to, że żegna-
jący się ze stanowiskiem szef resortu 
spraw wewnętrznych, Martin Peci-
na, spełni swoją obietnicę, iż w całej 
Republice Czeskiej wzrośnie wkrótce 
liczba funkcjonariuszy Policji RC. 
Spełni ją jednak tylko częściowo. Dla 
przykładu, z zapowiadanych dwustu 
policjantów posterunki wzmocni tyl-
ko 150 osób.

Jak informuje dyrektor Wojewódz-
kiej Komendy Policji RC, Tomáš 
Kužela, większość nowych policjan-
tów trafi  do służby w komendach 
miejskich w Ostrawie, Karwinie i 
Hawierzowie, czyli do miast z naj-
wyższym wskaźnikiem przestępczo-
ści. – 150 policjantów to wprawdzie 
mniej, niż oczekiwaliśmy, niemniej 
musi nam to wystarczyć. Na wię-
cej funkcjonariuszy nie mamy w tej 

chwili pieniędzy – mówi Kužela. Szef 
wojewódzkich policjantów dodaje, 
że w tej chwili jeszcze nie wiadomo, 
ilu policyjnych rekrutów przydzie-
lonych zostanie do regionalnej dy-
rekcji w Karwinie, której podlegają 
także komendy w Hawierzowie oraz 
Czeskim Cieszynie. – Ze względu na 
stan przestępczości w tym regionie 
tam właśnie, po Ostrawie, powinno 
trafi ć ich najwięcej. Przecież z 11 
morderstw, do których doszło w roku 
ubiegłym w całym województwie, aż 
trzy miały miejsce w Karwińskiem – 
podkreśla dyrektor ostrawskiej WKP.

Zdaniem Kuželi, nowicjusze roz-
poczną służbę w terenie od patrolo-
wania ulic. Kiedy tak się stanie, też 
na razie dokładnie nie wiadomo. Naj-
prawdopodobniej jednak jeszcze w 
tym roku.  (kor)

Łóżek socjalnych wciąż za mało

Oddział łóżek socjalnych to nie „przechowalnia” dla seniorów, ale sposób na ich zaktywizowanie.
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Będzie więcej policjantów

Siarczysty mróz, który nawiedził 
nasz region w weekend, przyniósł 
beskidzkim ośrodkom narciarskim 
kolejną porcję nadziei na „niezupeł-
nie zaprzepaszczony sezon”. Dzię-
ki ujemnym temperaturom, które 
utrzymywały się od środy ub. tygo-
dnia, ośrodki narciarskie posiadające 
system sztucznego naśnieżania mo-
gły uruchomić armatki. Efekty już 
teraz są widoczne.

Wczoraj ponownie zostały uru-
chomione dwa wyciągi na głównym 
stoku mosteckiego ośrodka. Jak za-
pewnił jego menedżer, Bogdan Jaku-
bek, od dziś ośrodek będzie czynny 
w swoich tradycyjnych godzinach 
– w ciągu dnia od 8.30-16.00 i wie-
czorem od 17.00 do 21.00. – W 
tej chwili pokrywa śnieżna wynosi 
40 centymetrów. Na trasie nie ma 
żadnych nierówności ani kamieni 
– przekonywał. Właśnie na tę wia-
domość czekali organizatorzy kur-

sów narciarskich. Jak dodał Jakubek, 
szkoły dopytują się o sytuację na sto-
ku. – Myślę, że skorzystają z naszych 
wyciągów również mieszkańcy wo-
jewództwa śląskiego, gdzie właśnie 
teraz trwają ferie zimowe – dodał.

Dzięki naśnieżaniu dobre warunki 
wróciły również do ośrodków Bila 
i Pustewny, w weekend ponownie 
ruszyły wyciągi w polskiej części 
Beskidów. – Na Złotym Gróniu zo-
stały naśnieżone wszystkie trasy, do 
wyciągów ustawiają się kolejki. Po-
dobnie jest na sąsiednim Zagroniu 
– opisał sytuację w Istebnej Alojzy 
Martynek. Także w sąsiedniej Wiśle 
czynne są wszystkie wyciągi.

Armatki w beskidzkich ośrodkach 
narciarskich nie spoczną jednak na 
laurach. Korzystając z mroźnej aury 
dalej będą sypać śniegiem. Niejako 
na zapas, żeby zabezpieczyć ośrodki 
przed kolejnymi kaprysami pogody. 
 (sch)

Urząd Miasta w Trzyńcu zamierza 
przeprowadzić zmiany w planie za-
gospodarowania przestrzennego. Do 
wydziału budowlanego wpłynęło 
m.in. 206 wniosków mieszkańców 
dotyczących zmiany statusu prawne-
go ich działek. – Z reguły chodzi o 
zmianę działek rolnych na budowlane 
– wyjaśniła rzeczniczka ratusza, Šárka 
Szlaurová. Właściciele działek mieli 
okazję zgłosić wnioski do końca listo-
pada ub. roku. Teraz będą one oceniane 
przez architekta i różnorodne instytu-
cje – ochrony środowiska, transportu, 
straż pożarną i szereg innych. – W tej 
chwili nie da się powiedzieć, ile z tych 
działek zostanie przekształconych na 
budowlane, z pewnością nie wszyst-
kie – powiedziała w rozmowie z re-
dakcją Věra Pindurová, kierowniczka 
wydziału budowlanego i planowania 
przestrzennego. 

Nawet ci szczęściarze, których 

wnioski zostaną pozytywnie rozpa-
trzone, nie od razu będą mogli budo-
wać na swych działkach domy. Cały 
proces przeprowadzenia zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzenne-
go już się rozpoczął, lecz w tej chwili 
zaczyna się trzyletni okres, w czasie 
którego zmiany zostaną zaprojekto-
wane, omówione, a na samym końcu 
zaakceptowane przez Radę Miasta. 
Całość zostanie sfi nalizowana dopiero 
pod koniec 2016 roku.

– Przeprowadzenia zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzenne-
go naprawdę nie da się przyspieszyć. 
Każdy krok – wybór projektanta, 
omówienie projektu z kompeten-
tnymi instytucjami, zmodyfi kowanie 
planu na podstawie ich zastrzeżeń, 
następnie publiczne omówienie planu 
oraz jego uchwalenie przez radnych – 
odbywa się zgodnie z procedurami – 
podkreśliła Pindurová.  (dc)

Mróz ratuje 
nartostrady

Chcą mieć 
działki budowlane

Przypomną tragedię 
sprzed 70 lat
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Płyta została nagrana dwa lata temu 
w studiach Polskiego Radia. „Night 
in Calisia” miała jednak już wcześ-
niej swoją prapremierę. Po raz pierw-
szy zabrzmiała 19 czerwca 2010 
roku w Kaliszu z okazji 1850-lecia 
miasta. Pawlik skomponował ją na 
zamówienie dyrektora Filharmonii 
Kaliskiej, Adama Klocka. – To była 
dla mnie prestiżowa sprawa. To było 
duże wyzwanie i przedsięwzięcie, 
musiałem napisać utwór łączący jazz 
z muzyką symfoniczną – powiedział 
Pawlik.

W niedzielę podczas 56. gali wrę-
czania „muzycznych Oscarów” – jak 
określa się nagrodę Grammy – w 
polskiej „ekipie” panowała niezmier-
na radość. – To było wielkie zasko-
czenie, wielka radość i zawsze będę 
pamiętać ten moment, kiedy tytuł 
płyty był wyczytywany. Jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi, że ta nagroda została 
przyznana właśnie polskiej płycie 
jazzowej – powiedziała w rozmowie 
z TVP Info Jolanta Pszczółkowska-
Pawlik, menedżerka i żona pianisty. 

Podziwu nie kryją również   nasi 

jazzmani. – Na pewno jest to ogrom-
ny sukces. To się zdarza tylko nie-
licznym, żeby zdobyć taką nagrodę 
– przyznał saksofonista Zbyszek 
Kaleta, który co prawda nie słyszał 
jeszcze zwycięskiego albumu, ale 
zamierza to zrobić. Z kolei Marian 
Siedlaczek tak skomentował to wy-
darzenie. – Zwykło się mówić, że 
nagrody Grammy to takie „muzycz-
ne Oscary”. Rzeczywiście, ranga tej 
nagrody jest w branży muzycznej 
ogromna, zwłaszcza w Stanach. 
Statuetki Grammy w postaci po-
złacanych gramofonów z tubą przy-
znawane są od 1959 roku przez Na-
rodową Akademię Sztuki i Techniki 
Rejestracji. O nominacjach decyduje 
ponad 150 ekspertów Akademii, któ-
rzy zobowiązani są do kierowania się 
w swoich ocenach wyłącznie jakoś-
cią nadesłanego dzieła muzycznego. 
Temu właśnie nagroda Grammy za-
wdzięcza swój prestiż, jako że nie są 
brane pod uwagę takie czynniki, jak 
wyniki sprzedaży czy pozycja na li-
stach przebojów – zauważył. – Ame-
rykanie nie zaglądają w paszporty, 

jeśli chodzi o sztukę, ale trudno wy-
rokować, czy Włodzimierz Pawlik 
otrzymałby nominację, gdyby swojej 
płyty nie nagrał z Randy Breckerem. 
Randy, który ma już na koncie cztery 
nagrody Grammy, to w świecie jazzu 
postać pomnikowa, trębacz uzna-
wany za następcę Milesa Davisa. Z 
Pawlikiem współpracuje już od dwu-
dziestu lat, a z Polską łączą go także 
geny: jeden z jego przodków wywo-
dził się z okolic Tykocina na Pod-
lasiu, o czym Randy dowiedział się 
kilka lat temu, kiedy to poszukiwał 
dawców szpiku kostnego dla swojego 
chorego na białaczkę brata Michae-
la. Ale to już całkiem inna historia 
– stwierdził Siedlaczek.

Włodek Pawlik urodził się w 1958 
roku. Ukończył warszawską Akade-
mię Muzyczną w klasie fortepianu 
Barbary Hesse-Bukowskiej, później 
studiował na wydziale jazzowym 
Hochschule fur Musik w Hambur-
gu. Jest znakomitym pianistą jazzo-
wym, a także kompozytorem muzyki 
fi lmowej i pedagogiem.

BEATA SCHÖNWALD

W weekend już po raz trzeci w Wi-
śle odbyły się tradycyjne Szkubaczki. 
Imprezę zorganizowało Wiślańskie 
Centrum Kultury, a jej celem było 
przypomnienie dawnego zwyczaju 
skubania pierza.

Gaździny ze wszystkich wiślań-
skich dolin darły pierze przez dwa 
dni, ucząc przy okazji turystów z Ja-
strzębia-Zdroju, Raciborza i Łodzi, 
jak to „hańdówni się szkubało”. Czas 
umilała paniom Wiślańska Kapela 
Góralska, która wystąpiła z repertua-
rem tradycyjnych wiślańskich pieśni-
czek, na fi nał imprezy na jej uczest-
ników czekał zaś ciepły posiłek, czyli 
żebroczka oraz herbata z zielin. 

– W tym roku tradycję połączyli-
śmy ze współczesnością, ponieważ 
uczestniczki szkubaczek pracują na 
posag dla panny młodej z Wisły. 
Przy okazji można sobie poplotko-

wać, skosztować śmietonkuli oraz 
wiślańskich kołoczy – mówiła Anna 
Mojeścik z Wiślańskiego Centrum 
Kultury.

Przyznała jednak, że szkubaczki to 
zwyczaj, który obecnie coraz częściej 
bywa zapomniany, a wszystko dlate-
go, że niewiele wiślańskich gospodyń 
hoduje dziś gęsi. – Mimo to tradycja 
ta zaczyna się jednak odradzać, po-
nieważ są już miejsca w Wiśle, gdzie 
znowu hodowane są gęsi. Ich mięso 
sprzedawane jest na wesela, a z pie-
rza robi się pierzyny. I my również 
szkubiemy dziś pierze na posag we-
selny – śmiała się Mojeścik.

– To będzie pierzyna dla mo-
jej córki, która wychodzi za mąż w 
październiku – tłumaczyła jedna z 
uczestniczek weekendowej impre-
zy. Dodała, że dawniej w Istebnej 
na szkubaczki chodziło się tylko po 

południu i wieczorem, a jako zapłatę 
dawali tam cukierki. – U nas w Wiśle 
tradycja była inna, bo baby szkubały 
już od rana. Gospodarze szykowali 
swaczynę, którą teraz jest kawa i ko-
łocz. Potem był obiad, po południu 
znowu kawa, a wieczorem żebroczka 
albo jelita – tłumaczyły uczestniczki 
weekendowego szkubania.

Panie wspominały również, że 
dawniej w Wiśle każda młoda para 
obowiązkowo dostawała w posagu 
krowę i pierzynę. – Wszystko dla-
tego, by mieli pod czym leżeć. Na 
przykład mój mąż, mimo że pocho-
dził z wielodzietnej rodziny, dostał 
w posagu krowę, pierzynę, dwa zo-
głowki i żelazne łóżko. Dziś czasy są 
jednak zupełnie inne i na weselach 
ludzie dają przeważnie pieniądze 
w kopertach – śmiała się jedna z 
uczestniczek.  (wik)

Przed kilkoma dniami nowy biskup 
bielsko-żywiecki Roman Pindel po-
stanowił, że kościółek na Stecówce 
będzie obiektem murowanym. De-
cyzja wywołała spore kontrowersje.

– Autentycznej góralszczyzny jest 
już w Beskidach bardzo mało, dlate-
go szkoda, by kolejny piękny, drew-
niany obiekt przeszedł do historii 
– przekonuje Tadeusz Papierzyński, 
parafi anin ze Stecówki i zarazem 
inicjator petycji w tej sprawie.

Przypomnijmy, kościółek na Ste-
cówce – góralska świątynia zbudo-
wana w latach 50. minionego wieku 
przez miejscowych cieśli – spłonął 
całkowicie w nocy z 2 na 3 grudnia 
2013 r. Wnętrze kościoła zdobiły 
dzieła lokalnych artystów, m.in. Jana 
Wałacha, Ludwika Konarzewskie-
go i Józefa Bocka, dlatego kościółek 
cieszył się sporą popularnością wśród 
turystów, którzy licznie przybywali na 
tamtejsze msze św. Wiele par zawie-
rało tam także sakrament małżeństwa.

Nic więc dziwnego, że po pożarze 
od razu postanowiono o odbudowie 
kościółka. Na konto bankowe ludzie 
z całej Polski, a także zza granicy, 
wpłacali pieniądze na rzecz tej inwe-
stycji. Dla większości było oczywi-
ste, że na Stecówce powinien stanąć 
kościół drewniany. Mimo to zapadła 
decyzja, że będzie inaczej. 

– Biskup bielsko-żywiecki Ro-
mana Pindel podjął decyzję, aby 
wymurować ściany kościoła i tyl-
ko obłożyć je drewnem. Decyzja ta 

wynika jednak z nieporozumienia. 
Ksiądz biskup został wprowadzony 
w błąd, jakoby 90 procent parafi an 
ze Stecówki opowiadało się za takim 
rozwiązaniem. Tak jednak nie jest, 
dlatego liczymy, że uda się jeszcze 
zmienić decyzję biskupa – mówi 
Papierzyński, który postanowił 
zbierać podpisy pod petycją w tej 
sprawie. Pod dokumentem (który 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.petycjeonline.com/
chcemy_prawdziwie_goralskie-
go_drewnianego_kocioka_na_ste-
cowce) widnieją podpisy również 
mieszkańców Zaolzia. Papierzyński 
przekonuje zaś, że budowa murowa-
nego kościółka na Stecówce będzie 
sprzeczna z góralskim charakterem 
miejsca. Nowa świątynia zapewne 
wypadłaby także ze szlaku archi-
tektury drewnianej. „Poza tym jako 
prawdziwi górale, chcemy prawdzi-
wie góralskiego kościółka, a nie imi-
tacji góralszczyzny” – stwierdza we 
wstępie do petycji.

W rozmowie z „Głosem Ludu” Pa-
pierzyński informuje zaś, że o osta-
tecznym kształcie przyszłej świątyni 
wierni ze Stecówki będą jeszcze roz-
mawiali ze swym proboszczem. – Od 
kiedy napisałem tę petycję, mnóstwo 
ludzi kontaktuje się ze mną i wszy-
scy chcą działać. Wierzymy więc, że 
ostatecznie uda się doprowadzić do 
tego, by na Stecówce ponownie sta-
nął drewniany, góralski kościółek – 
stwierdza.  (wik)

Grammy dla polskiego pianisty
Polski jazz świętuje niebywały sukces. W niedzielę w Los Angeles polski pianista Włodek Pawlik został uhonorowany prestiżową nagrodą muzyczną Grammy za płytę 
„Night in Calisia”, którą nagrał wspólnie z amerykańskim trębaczem Randym Breckerem i Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. Nagrodę zdobył 
w kategorii najlepszy album dużego zespołu jazzowego.

Pokazały, jak 
»hańdówni się szkubało«

Rozpoczęła się walka o to, żeby kościółek ponownie był drewniany.

Włodek Pawlik

Szkubaczki to coś więcej niż samo skubanie pierza... 

Chcą drewnianego 
kościółka
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Polska pamiętała w tym roku o sy-
nach broniących jej południowej 
granicy. Na uroczystości rocznicowe, 
które odbyły się w niedzielę, przybyła 
delegacja z Warszawy na czele z mi-
nistrem Janem Stanisławem Ciecha-
nowskim, kierownikiem Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych. Obecna była również kon-
sul generalna RP w Ostrawie, Anna 
Olszewska, przedstawiciele Zarządu 
Głównego PZKO, Kongresu Pola-
ków, Koła Polskich Kombatantów, 
Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, 
Polskiej Sekcji Narodowej ruchu 
politycznego „Coexistentia” i innych 
organizacji oraz instytucji. Przede 
wszystkim zaś pamiętali ci, którzy 
pamiętają od ponad 90 lat – miejsco-
wi Polacy. Obecnie Miejscowe Koło 
PZKO otacza opieką grób polskich 
żołnierzy. Jego członkowie byli też 
gospodarzami niedzielnej uroczysto-
ści oraz biesiady w Domu PZKO. 

– To tragiczne miejsce zawsze było 
zadbane, zawsze było pod opieką 
rdzennych mieszkańców gminy sto-
nawskiej. Moi rodzice opowiadali, jak 
zawsze troszczyli się o mogiłę – nawet 
w czasach, które temu nie sprzyjały. 
Ja, będąc dzieckiem, również chodzi-
łem tutaj z kolegami i koleżankami 
i porządkowaliśmy to miejsce pod 
opieką naszej nauczycielki. Chcemy 
nadal je pielęgnować, by było symbo-
lem trudnej, może niezbyt chlubnej 
historii naszych dwóch państw, przy-
pomnieniem wydarzeń, do których 
nie chcemy, by kolejny raz dochodzi-
ło – mówił wiceprezes Miejscowego 
Koła, Bohdan Prymus. Władysław 
Kristen przeczytał wiersz „Requiem” 
Roberta Rozdiestswienskiego. Prezes 
Koła Polskich Kombatantów, Broni-
sław Firla, symbolicznie wezwał do 
apelu żołnierzy 12. Pułku Piechoty, 
pochowanych w Stonawie, a także 
milicjantów z Karwiny, Olbrachcic, 
Pietwałdu i Trzyńca oraz górników z 
Łąk. Ci wszyscy oddali życie w wojnie 
czechosłowacko-polskiej. Delegacje 
złożyły następnie kwiaty pod tabli-
cą z nazwiskami pomordowanych, 
przy której wartę honorową trzymali 
żołnierze w historycznych mundu-

rach z Muzeum 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie. Minister 
Ciechanowski zapewnił, że Polska 
pamięta o swych bohaterach. Wojnę 
czechosłowacko-polską nazwał nie-
potrzebnym konfl iktem, dysonansem 
w wielosetletniej przyjaźni narodu 
polskiego i czeskiego. Uroczystość 
na cmentarzu zakończono wspólnym 
odśpiewaniem „Roty”. 

Tłum uczestników przeszedł na-
stępnie do Domu PZKO, gdzie 
wszyscy zostali gościnnie przyjęci 
przez panie z PZKO-wskiego Klu-
bu Kobiet. Podczas biesiady histo-
rycznej wyświetlono premierę fi lmu 
Otylii Toboły i Jiřego Brzóski „Sto 
lat później”. Krótki fi lm zestawiają-
cy wydarzenia 1919 roku z dzisiejszą 
sytuacją Polaków na Zaolziu oraz 
ich pojmowaniem patriotyzmu był 
dla gości z Warszawy okazją do bliż-
szego zrozumienia naszej mental-
ności. Nagrodzony został rzęsistymi 
brawami. Oklaski zabrzmiały rów-
nież w momencie, kiedy Krzysztof 
Neścior z Muzeum 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich przekazał na 
ręce ministra Ciechanowskiego spis 
miejsc pochówku polskich żołnierzy 

i milicjantów, poległych w walkach o 
Śląsk Cieszyński przed 95 laty. – W 
ofi cjalnym wykazie polskich grobów 
wojennych nie są oni, niestety, ujęci. 
Mam nadzieję, że to się zmieni – po-
wiedział Neścior. W swym referacie 
przypomniał, że czeskie oddziały, ła-
miąc umowę o tymczasowej granicy 
z listopada 1918 roku, 23 stycznia 
1919 roku wkroczyły pod wodzą Jo-
sefa Šnejdárka na Śląsk Cieszyński, 
który pod względem militarnym był 
w tym czasie praktycznie bezbronny. 
Czoła stawiło im wojsko Franciszka 
Latinika oraz ochotnicy. Konfl ikt 
zakończył się zawieszeniem broni, 
granicę ustalono następnie na Ol-
zie. – Do tej pory udało się ustalić 
nazwiska ponad 200 żołnierzy Woj-
ska Polskiego, którzy polegli w tym 
konfl ikcie. Mogiła w Stonawie jest 
tylko jednym z jego elementów, jed-
ną z mogił zbiorowych – podkreślił 
Neścior. 

Goście mogli bliżej się zapoznać 
z historią konfl iktu oraz dziejami 
stonawskiej mogiły dzięki wystawie 
przygotowanej przez Mariana Steff -

ka z Ośrodka Dokumentacyjnego 
Kongresu Polaków. Stefania Piszczek 
przypomniała sylwetki nieżyjących 
już osób, które w przeszłości zasłuży-
ły się tym, by pamięć o polskich żoł-
nierzach przetrwała. Wymieniła ks. 
Franciszka Krzystka, który nie tylko 
zadbał o godziwy pochówek żołnie-
rzy, ale też o dokumentację fotogra-
fi czną zbrodni oraz wezwał do Sto-
nawy komisję Czerwonego Krzyża. 
Mówiła o opiekunach mogiły oraz o 
Janie Pyszce, fundatorze tablicy pa-
miątkowej. 

Podczas obchodów przypomnia-
no również ofi ary I wojny świato-
wej oraz znaczenie tej wojny dla 
odzyskania niepodległości przez 
nasze narody. Neścior zapowiedział 
obchody setnej rocznicy wymarszu 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 
do legionów formowanych w Kra-
kowie, które odbędą się w Cieszynie 
we wrześniu br. i będą miały charak-
ter ponadgraniczny. – Ochotnicy z 

okolicznych miejscowości ruszali do 
Parku Sikory w Cieszynie, gdzie for-
mowała się kadrowa brygada śląska. 
Szli walczyć o Polskę – nie o Śląsk, 
nie o status quo, lecz o niepodległą 
Polskę. To trzeba podkreślić – za-
uważył.

Anna Olszewska, stojąc na cmen-
tarzu przy mogile polskich żołnierzy, 
podkreśliła to, co w tego rodzaju ob-
chodach jest najważniejsze: – Pamięć 
o nich, jak i o wszystkich innych, 
którzy w ciągu całych naszych dzie-
jów złożyli swoje życie na ołtarzu oj-
czyzny, jest naszą powinnością i na-
szym obowiązkiem wobec nich, ale 
także wobec tych, którzy żyją dzisiaj 
oraz wobec pokoleń przyszłych. Bo 
własna historia jest dla narodu naj-
ważniejszym, najcenniejszym spoi-
wem, jest opoką dającą mu siłę i wolę 
przetrwania – powiedziała. 

Uroczystość uświetniły występa-
mi w kościele, na cmentarzu i pod-
czas biesiady chóry PZKO-wskie: 
„Hejnał-Echo” z Karwiny oraz chór 
mieszany „Stonawa”. 

DANUTA CHLUP

Nad stonawską mogiłą 
„Przechodniu, powiedz, Polsce, tu leżym jej syny, posłuszni jej prawom do ostatniej godziny” – taki napis wyryty jest na tablicy pod krzyżem z biało-czerwoną wstęgą, 
stojącym koło ogrodzenia na cmentarzu w Stonawie. Krzyż stoi na mogile 20 polskich żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli i 26 stycznia 1919 roku zamordowa-
ni przez czeskie oddziały. Do wydarzenia doszło w trakcie czechosłowacko-polskiego konfl iktu granicznego, którego 95. rocznicę obchodzimy w tym roku. 

Tablica z nazwiskami polskich żołnierzy ufundowana przez Jana Pyszkę. 

Uroczystość na cmentarzu zakończyła się chóralnym odśpiewaniem „Roty”.

Konsul Anna Olszewska mówiła, że własna historia jest dla narodu opoką. 
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Na parkiecie pojawiło się sporo zna-
czących gości: konsul generalna RP 
w Ostrawie, Anna Olszewska, wice-
prezydent Karwiny, Petr Bičej, pre-
zesi PZKO i Kongresu Polaków w 
RC – Jan Ryłko i Józef Szymeczek. 
Poloneza prowadził Zespół Regio-
nalny „Błędowice”, który przedstawił 
również program specjalnie przygo-
towany na sezon balowy. Oprócz 
tego wystąpiła grupa discodance 
„Tik-tak”. Do tańca przygrywała ka-
pela „Smolaři”, serwując balowiczom 
m.in. kultowe przeboje polskiej mu-
zyki rozrywkowej, a także „4Smyki”.

„Bal Polski” był nawiązaniem do 

zeszłorocznego „Reprezentacyjnego 
Balu Polskiego”, który był imprezą 
ogólnozwiązkowa i również odbył 
się w Domu Kultury „Przyjaźń”. I 
chociaż w tym roku trzeci z kolei bal 
reprezentacyjny PZKO miał odbyć 
się w najbliższy piątek w Trzyńcu (w 
końcu ze względu na małe zaintere-
sowanie został odwołany), karwińscy 
PZKO-wcy postanowili ponownie 
urządzić wspólną imprezę całej Rady 
Obwodowej. – To dlatego, że zeszło-
roczna edycja była udana i szkoda 
nam było nie kontynuować rozpo-
czętej tradycji. Chcielibyśmy, by ten 
bal odbywał się każdego roku. Już 

dziś mamy zarezerwowany termin 
na 2015 rok – zdradził w rozmowie 
z „Głosem Ludu” Leszek Koch z za-
rządu MK PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie. – Organizacją zajęło się pięć 
Kół: głównie frysztackie, a oprócz 
tego Darków, Raj, Stare i Nowe Mia-
sto. W tym roku sprzedaliśmy prak-
tycznie wszystkie bilety – dodał. 

Konsul Anna Olszewska z radością 
i gracją poruszała się wraz z mężem 
po parkiecie. Od razu było widać, że 
na „Bal Polski” przyszła nie tylko z 
„obowiązku”. – Jestem szczęśliwa, że 
mogę w czasie karnawału balować, 
i to ze swoimi, z wielką radością na 

tej ziemi, gdzie pracuję. Bal, wspólna 
zabawa, jest potwierdzeniem tego, że 
czujemy się dobrze razem. Na balu 
możemy pokazać, jak umiemy się 
bawić i stworzyć bardzo fajną atmo-
sferę – dzieliła się wrażeniami. 

Paweł Kawulok, mieszkający w 
Gródku przewodniczący Woje-
wódzkiej Komisji ds. Mniejszości 
Narodowych, po raz pierwszy balo-
wał w Karwinie. – Myślę, że wszę-
dzie jest dobra zabawa – zarówno w 
górach, jak i na „dołach”. Bardzo mi 
się tu podoba – mówił już wkrótce 
po rozpoczęciu imprezy. 

Na karwińskim balu warto było 

kupić losy, ponieważ w loterii czekały 
na szczęściarzy atrakcyjne nagrody. 
Najbardziej wartościową – telewizor 
o przekątnej 106 cm – ufundował 
Kongres Polaków w RC. Do wy-
grania były m.in. tablet, aparat foto-
grafi czny, bilety na koncerty oraz na 
festiwal „Dolański Gróm 2014” czy 
prenumerata „Zwrotu”. Sponsorami 
były Zarząd Główny i koła PZKO, 
Miejski Dom Kultury oraz prywatne 
fi rmy. 

DANUTA CHLUP
Więcej zdjęć z imprezy można 

znaleźć na naszej stronie 
internetowej: www.glosludu.cz
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Poloneza prowadził Zespół Regionalny „Błędowice”. Wąż tancerzy wił się po całej sali.

Członkowie Klubów Młodych z różnych zakątków Zaolzia bawili się w nocy z so-
boty na niedzielę na Balu Młodzieżowym w olbrachcickim Domu PZKO.

Bal Młodzieżowy

PEŁNA SALA, WAŻNI GOŚCIE, ŚWIETNE NASTROJE, CZYLI BALOWANIE W KARWINIE

Wszędzie jest dobra zabawa
– Takiego długiego poloneza chyba jeszcze nie było w Karwinie! – cieszył się w piątek wieczorem Marek Matuszyński, konferansjer „Balu Polskiego”, odbywającego się 

w Domu Kultury „Przyjaźń” w Karwinie-Frysztacie. Do tańca tradycyjnie otwierającego wszystkie polskie bale włączyła się większość par, które przybyły na wspólną 

imprezę karwińskich Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Wspólne kolędowanie 
w Łaziskach

W południowej części powiatu wo-
dzisławskiego, na terenie gminy 
Godów, znajduje się niewielka miej-
scowość licząca 1600 mieszkańców, 
malowniczo położona w sąsiedztwie 
rzeki Olzy. Chodzi o Łaziska. To 
właśnie tam, w niedzielę 19 stycznia, 
zawitali członkowie chóru mieszane-
go „Hasło” z Bogumina-Skrzeczonia, 
na zaproszenie miejscowego zespołu 
śpiewaczego „Kalina”. Skrzeczo-
niacy najpierw zwiedzili zabytkowy 
drewniany kościół pw. Wszystkich 
Świętych zbudowany w XVI wieku. 
Z historią tej sakralnej perełki zie-
mi wodzisławskiej przybyłych gości 
szczegółowo zaznajomiła członkini 
skrzeczońskiego Koła PZKO, Beata 
Grzebień – miejscowa rodaczka.

Wspólne spotkanie członków 
chórów odbyło w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wszystkich obec-
nych przywitała Danuta Gajdosz, 
kierowniczka artystyczna „Kaliny”. 
Przypomniała, iż chodzi o rewanżo-
we spotkanie, bowiem zespół „Kali-
na” wystąpił w skrzeczońskim Domu 
PZKO w grudniu 2012 roku pod-
czas tradycyjnej Wigilijki połączonej 
ze spotkaniem z jubilatami.

Jako pierwszy z kolędami wystąpił 
chór „Hasło”, który pod batutą Ireny 
Szeligi zaprezentował wiązankę ko-
lęd z okolicznościowym wierszem i 
słowem wiążącym w wykonaniu chó-
rzystki Marii Sładeczek. Następnie 

do programu dołączył zespół śpie-
waczy „Kalina”, działający przy Kole 
Gospodyń Wiejskich w Łaziskach od 
1984 roku. Również miejscowy zespół 
przedstawił wiązankę mniej znanych 
dla skrzeczoniaków kolęd. Następ-
nie, już na luzie, poszczególne chóry 
na zmianę prezentowały ze swego 
repertuaru głównie śląskie piosenki 
ludowe. Od Urzędu Gminy w Godo-
wie skrzeczoniacy otrzymali ciekawe 
publikacje dotyczące gminy. Podczas 
pożegnania uczestnicy tego miłego 
spotkania wyrazili przekonanie, iż 
podobne wspólne śpiewanie należy w 
przyszłości kontynuować.  (D.G.)

* * *

Pod wrażeniem 
»Amadeusza«

W sobotę 18 stycznia sala teatru 
czeskocieszyńskiego wypełniła się 

po brzegi, tak jak już dawno nie wi-
dzieliśmy. Abonenci grupy „0” przy-
szli na długo oczekiwaną premierę 
„Amadeusza”. Antonio Solieri w 
wykonaniu Tomasza Kłaptocza, za-
fascynował nas swym brawurowym 
aktorstwem, był wspaniały jak za-
wsze, ale tym razem przeszedł sam 
siebie. Bardzo miło było również ob-
serwować Amadeusza w wykonaniu 
pana Piotra Rodaka, debiutującego w 
naszej Scenie Polskiej, jemu również 
życzymy powodzenia. Scenografi a, 
wspaniałe kostiumy, śpiew i muzy-
ka – to wszystko pięknie współgrało, 
całość była przepiękna. Dziękujemy 
za niesamowite wrażenie i życzymy 
kierownictwu SP szczęśliwej ręki w 
doborze repertuaru, tak jak to miało 
miejsce w tym przypadku.

Ludmiła Niedoba 
z Kocobędza
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Chór „Hasło” podczas występu w Łaziskach.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 9.00 
Serialowa Jedynka - Ojciec Mateusz 
(s.) 9.55 Radegast 11.00 Świat się 
kręci 12.00 Wiadomości 12.10 Agro-
biznes 12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 
Natura w Jedynce - Planeta Ziemia. 
Pustynia 13.55 Jaka to melodia? 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Klan (s.) 15.45 Drużyna A 
(s.) 16.40 Polska non stop - magazyn 
reporterów 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Spokojnie, to tylko ekonomia! - 
Podatki 20.30 Chicago Fire 21.20 Po 
prostu - program Tomasza Sekielskie-
go 22.05 Lęk pierwotny (fi lm USA) 
23.50 Ekstradycja II 0.50 Drużyna A 
(s.). 

TVP 2
6.00 Faceci do wzięcia (s.) 6.30 Misja 
Barbikańska 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 10.35 Bar-
wy szczęścia (s.) 11.15 Na dobre i na 
złe (s.) 12.15 Makłowicz w podróży 
- Friuli - Wenecja Julijska 12.45 Woj-
ciech Cejrowski- boso przez świat 
-Bieda 13.25 Szkoła życia (s.) 14.15 
Kabaretowy Klub Dwójki 15.05 Ja to 
mam szczęście! (s.) 15.45 Panorama 
Kraj 16.15 Dla niesłyszących - M jak 
miłość (s.) 17.10 Herkules (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 M 
jak miłość (s.) 21.45 Magazyn Eks-
presu Reporterów 22.50 Świat bez 
fi kcji - Mała Polska w Indiach 23.55 
Na linii strzału 0.50 Czas honoru (s.). 

TV KATOWICE
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Zgłębic tajemnicę raka - rak mózgu 
9.30 Co niesie dzień 10.05 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie! 10.30 Wokół 
nas 10.35 Zapraszamy na kawę 10.45 
Klimaty i smaki 11.20 Dziwna okolica 
11.40 Rusz się człowieku 11.50 Ślizg 
12.05 Męska strefa 12.30 Wokół nas 
12.55 Agrobiznes 13.30 Wokół nas 
14.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 14.40 Wokół nas 14.55 Film 
dokumentalny - Zula z Czeczenii 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 16.30 
Polska samorządna 17.00 Anteno-
we remanenty - Aleja gwiazd na L4 
17.20 Zapiski Łazęgi - Ustronie nie 
tylko dla morsów 17.30 Aktualności 
Flesz 17.35 Kronika Miasta 17.50 Co, 
gdzie, kiedy? 18.00 EkoAgent 18.30 
Aktualności 20.00 Ślązaków portret 
własny 20.20 Co, gdzie, kiedy? 20.35 
Polska i świat z historią w tle - Falstart 
Karliczka 20.55 Gramy dla Was 21.05 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.00 Polska 
samorządna 23.30 Raport z Polski 
23.55 Dziwna okolica. 

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.25 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Trudne 
sprawy 4 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza 
miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.05 
Misjonarz (fi lm USA) 22.00 Za-
ginione (western USA) 0.55 Radio 
(fi lm USA).

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
13. komnata H. Brejchovej 10.15 

Reporterzy TVC 10.55 Sprawy I 
Wydziału (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 15.05 Te-
levarieté 16.40 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 
Wiadomości regionalne 18.25 Wyrok 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.50 
Opowiadania fi lmowe 23.00 Kontr-
uderzenie (s.) 23.45 Tajniacy (s.) 0.40 
Hobby naszych czasów. 

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Karakorumskie lo-
dowce 9.55 Niezwykłe kobiety 11.00 
Królestwo natury 11.30 Nie podda-
waj się 12.00 Magazyn chrześcijański 
12.25 Wielka Wojna Ojczyźniana 
13.15 Katastrofy lotnicze 14.05 Przy-
gody nauki i techniki 14.50 Tajemnice 
Biblii 15.40 Skryta twarz nazistow-
skich Niemiec 16.35 Mosty Nowego 
Jorku 17.30 Biuro (s.) 17.50 Kosmos 
18.35 Po czesku 18.45 Wieczorynka 
18.55 Doktor Who (s.) 19.55 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 20.55 Katastrofy 
lotnicze 21.45 Oldřich i Božena (fi lm) 
23.10 Siostra Jackie (s.) 23.40 Cali-
fornication (s.) 0.05 Szczęśliwi ludzie: 
Rok w tajdze.

NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Nowe przygody starej Christine (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
12.40 Zapisane w pamięci (s.) 13.30 
Bez śladu (s.) 14.25 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.35 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.35 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.30 Weekend 22.20 Agenci NCIS 
(s.) 23.10 Człowiek z posłaniem (s.) 
0.00 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.).

PRIMA
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.30 Policja Hamburg (s.) 
11.30 Rozterki serc (fi lm) 13.30 Straż-
nik Teksasu (s.) 14.25 Lekarz z gór (s.) 
15.25 Miejsce zbrodni: Monachium 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Jak utopić dra 
Mráčka (fi lm) 22.25 Kulinarny reality-
show 23.45 Zabójcze umysły (s.) 0.40 
Zaprzysiężeni (s.).
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TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 9.00 
Serialowa Jedynka - Ojciec Mateusz 
(s.) 9.55 Natura w Jedynce - Planeta 
Ziemia: Pustynie 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w 
Jedynce - Planeta Ziemia: Krainy lodu 
13.50 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 Wia-
domości 15.15 Klan (s.) 15.45 Druży-
na A (s.) 16.40 Polska non stop - ma-
gazyn reporterów 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 Wia-
domości 20.15 Spokojnie, to tylko 
ekonomia! - Wykluczenie fi nansowe 
20.25 Nowa policyjna opowieść 22.40 
Walkiria 0.45 Chicago Fire (s.).

TVP 2
6.00 Faceci do wzięcia (s.) 6.30 Za-
klinaczka 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.30 Barwy 
szczęścia (s.) 11.10 Na dobre i na złe 
(s.) 12.10 Makłowicz w podróży - We-
necja Julijska 12.40 Wojciech Cejrow-
ski- boso przez świat - Kopalnia złota 
13.15 Szkoła życia 14.10 Kabaretowa 
Noc Listopadowa Tarnów 2011 15.05 
Ja to mam szczęście! (s.) 15.45 Pano-
rama Kraj 17.05 Herkules (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na 
dobre i na złe (s.) 21.45 Kino relaks - 
Prezydent - Miłość w Białym Domu 
23.50 Zabójcze umysły 0.45 Show z 
humorem - I kto to mówi?

TV KATOWICE
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Szlakiem gwiazd - Zbigniew Zama-
chowski 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Polska 
samorządna 10.30 Wokół nas 10.45 
Nożem i widelcem 11.20 Czarnobyl 
- All Inclusive 11.40 Głos Regionów 
12.05 Naszaarmia.pl 12.30 Wokół 
nas 12.55 Agrobiznes 13.30 Wo-
kół nas 13.35 Antenowe remanenty 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.40 Wokół nas 14.45 Prze-
chodzień codzienny 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 16.30 Kultowe rozmo-
wy - Sylwia Chutnik 17.00 Magazyn 
Aktywni 60+ 17.30 Aktualności Flesz 
17.35 Kronika Miasta 17.50 Maga-
zyn Reporterów TVP Katowice 18.15 
Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 

20.00 Po drugiej stronie ulicy 20.20 
Co, gdzie, kiedy? 20.40 Paramedyk 
21.05 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.35 Telekurier 23.00 
Kultowe rozmowy - Sylwia Chutnik 
23.30 Raport z Polski 23.55 Czarno-
byl - All Inclusive. 

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.25 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Trud-
ne sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Agenci bardzo specjalni (kome-
dia USA) 22.55 Kolor zbrodni (fi lm 
USA) 1.10 Apartament dla dwojga 
(komedia franc.).

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Kamera na szlaku 10.20 Łopatologicz-
nie 11.05 Przygody kryminalistyki (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko o goto-
waniu 14.20 Policja kryminalna Paryż 
(s.) 15.10 Televarieté 16.40 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne 
18.25 Wyrok 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 List do ciebie 
21.00 Świadek (fi lm) 22.25 Pr. roz-
rywkowy 23.30 Anatomia prawdy (s.) 
0.15 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Taniec z wielory-
bami 9.50 Niezwykłe kobiety 10.45 
Apokalipsa - Hitler 11.40 GEN 
12.00 Nasza wieś 12.25 Ludowe pio-
senki 12.45 Chcesz je? 12.55 Folklo-
rika 13.20 Przez ucho igielne 13.50 
Pekińskie metro 14.45 Europa dziś 
15.15 Zagrożona rozmaitość życia 
16.05 Telewizyjny klub niesłyszących 
16.35 Przyszłość transplantacji 17.30 
Biuro (s.) 17.50 Na koniec świata 
18.45 Wieczorynka 18.55 Doktor 
Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 
Podróż po Kuwejcie 21.30 lol:-) 21.55 
Perníková věž (fi lm) 23.35 Czarna 
żmija (s.) 0.05 Gliniarze (fi lm). 

NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Krok za krokiem 
(s.) 11.25 Nowe przygody starej 
Christine (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.40 Zapisane w pa-
mięci (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.35 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.35 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.20 Mentalista (s.) 22.15 Żołnierz 
(fi lm) 0.00 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.).

PRIMA
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.30 Policja Hamburg 
(s.) 11.30 Czas poznania (fi lm) 13.30 
Strażnik Teksasu (s.) 14.25 Lekarz z 
gór (s.) 15.25 Miejsce zbrodni: Mo-
nachium (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.30 Oczami 
Josefa Klímy 22.25 Peepshowbazar 
23.40 Policja kryminalna Stuttgart (s.) 
0.40 Zabójcze umysły (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 28 STYCZNIA
6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik polsko@
polski, talk-show prof. Jana Miodka 7.25 
Banda Rudego Pająka 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.30 Cafe Historia - Historia 
protokołu dyplomatycznego 10.45 Polo-
nia w Komie - Japonia 11.00 Polonia 24 
11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia 
(s.) 12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie 12.35 Wiadomości 12.50 
Czas honoru 13.50 Dzika Polska - Nasi 
bracia żurawie 14.30 Tomasz Lis na żywo 
15.30 Informacje kulturalne 15.50 Zło-
topolscy (s.) 16.20 Fascynujące Śląskie 
- prof. Marian Oslislo 16.55 Galeria (s.) 
17.20 Polonia w Komie - Japonia 17.30 
Teleexpress 17.50 Łamigłówka - Zimo-
we Igrzyska Olimpijskie 17.55 Rok 1863 
19.00 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informa-
cje kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Łami-
główka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
20.50 Ojciec Mateusz (s.) 21.45 Polonia w 
Komie - Wiedeń 22.00 Polonia 24 22.45 
Po prostu - program Tomasza Sekielskie-
go 23.25 Hala odlotów (s.) 0.10 Nie ma 
jak Polska - Podkarpackie wędrówki.

ŚRODA 29 STYCZNIA
6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Ucieczka - wycieczka 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.30 Flesz historii 10.45 Polo-
nia w Komie - Wiedeń 11.00 Polonia 24 
11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia 
(s.) 12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie 12.35 Wiadomości 12.50 
Głęboka woda 2 13.50 Nie ma jak Polska 
- Podkarpackie wędrówki 14.25 Sztuka 
życia (s.) 14.55 Po prostu - program To-
masza Sekielskiego 15.30 Notacje - An-
drzej Łapicki 15.50 Złotopolscy (s.) 16.15 
Kocham Kino - mag. Grażyny Torbickiej 
16.55 Galeria (s.) 17.20 Polonia w Ko-
mie - Wiedeń 17.30 Teleexpress 17.50 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie 17.55 Projekt Grechuta - Kultura 
Przede Wszystkim 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.40 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie 20.50 Siostry (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Kabareto-
wy Klub Dwójki 23.45 Lekcja Auschwitz 
0.15 Made in Poland 0.45 Galeria (s.).

CZWARTEK 30 STYCZNIA
6.05 Świat się kręci 7.00 Sztuka życia 7.25 
Gwiezdny Pirat 8.00 Pytanie na śniadanie 
10.35 Polska i świat z historią w tle - Na 
Laudzie, w Podbrzeżu Muzeum Powsta-
nia Styczniowego 10.50 Polonia w Komie 
11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia 
(s.) 12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie 12.35 Wiadomości 12.50 
M jak miłość (s.) 13.45 Siostry (s.) 14.45 
Lekcja Auschwitz 15.15 Ciepło na lata 
- Edukacja kluczem do budownictwa 
energooszczędnego 15.35 Złotopolscy (s.) 
16.00 Tygodnik Kulturalny 16.55 Galeria 
(s.) 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleex-
press 17.45 Łamigłówka - Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie 17.55 Kabaretowy Klub 
Dwójki 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Informacje kulturalne 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.40 
Łamigłówka 20.55 Komisarz Alex (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 
22.45 Determinator (s.) 23.40 Gry wojen-
ne 0.45 Galeria (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 27. 1. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 203
Hawierzów 155
Karwina 194
Orłowa 154
Trzyniec 104
Wierzniowice 179
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

PROGRAM TV

LĘK PIERWOTNY
Horror, USA 2007
TVP 1, wtorek 28 stycznia 2014, 
godz. 22.05
Reżyseria: Michael Katleman
Wykonawcy: Dominic Purcell, 
Brooke Langton, Orlando Jones, 
Jürgen Prochnow, Gideon Emery, 
Gabriel Malema, Linda Mpondo

Gdzieś w głębi Afryki grasuje 
nieuchwytny seryjny morder-

ca, który ma już na koncie ponad 
300 ofi ar. Nikt go nie widział, ale 
wszyscy umierają ze strachu na 
samą myśl o nim. Kiedy okazuje się, 
że krwiożerczą bestią jest siedmio-
metrowy krokodyl, do akcji wkra-
cza amerykańska ekipa telewizyjna. 
Reporterzy przemierzają najciem-
niejsze zakamarki Czarnego Lądu 
w poszukiwaniu potwora. Od tej 
chwili strach staje się ich nieod-
łącznym kompanem. Tymczasem 
krokodyl nie przestaje zabijać.

PREZYDENT – MIŁOŚĆ 
W BIAŁYM DOMU
Komedia romantyczna, USA 1995
TVP 2, środa 29 stycznia 2014, 
godz. 21.45
Reżyseria: Rob Reiner
Wykonawcy: Michael Douglas, 
Annette Bening, Martin Sheen, 
Michael J. Fox, Anna Deavere 
Smith, Richard Dreyfuss, Sa-
mantha Mathis

Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Andrew Shepherd, przy-

stojny i wrażliwy wdowiec, ubiega 
się o drugą kadencję w Białym 
Domu. Ma olbrzymie poparcie 
wśród wyborców. Gdy pozna-
je Sydney Wade, specjalistkę od 
strategii politycznych, jego kariera 
polityczna zawisa na włosku. Ro-
dzi się między nimi uczucie, ożywa 
tęsknota za prawdziwą miłością. 
Nagłośnienie przez media poza-
małżeńskiego związku powoduje 
stopniowy spadek popularności po-
lityka w przedwyborczych sonda-
żach. Shepherd postanawia wyrzec 
się miłości dla dobra kraju.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Amadeusz (28, godz. 12.00, 
19.00);
ORŁOWA: Amadeusz (29, 
godz. 18.00).
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Don Juan (28, godz. 19.00);
TRZYNIEC: Don Juan (29, 
godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Sa-
moloty (28, 29, godz. 15.30); Vejška 
(28, 29, godz. 17.15); Hobbit: Pust-
kowie Smauga (28, 29, godz. 19.30); 
Witaj w klubie (28, 29, godz. 20.30); 
KARWINA – Centrum: Witaj w 
klubie (28, godz. 17.30, 29, godz. 
20.00); Vejška (28, godz. 20.00); 
Hobbit: Pustkowie Smauga (29, 
godz. 16.45); TRZYNIEC – Kos-
mos: Na życie i na śmierć (28, 29, 
godz. 17.30, 20.00); JABŁON-
KÓW: Líbánky (29, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Wędrówki z 
dinozaurami (28, 29, godz. 14.00); 
Pod mocnym aniołem (28, 29, godz. 
18.00, 20.00); Gra Endera (28, godz. 
16.00); Grawitacja (29, godz. 16.00).

CO W TERENIE
KOCOBĘDZ-LIGOTA – MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków oraz sympatyków kół na trady-
cyjny bal PZKO pod tytułem „Lot 
w obłokach”, który odbędzie się 
1. 2.  o godz. 19.30 w Domu Kultu-
ry i Sportu w Kocobędzu. Program, 
domowa kuchnia oraz doświadczo-
na kapela zapewnione. Bilety można 
zamawiać pod nr. 591 140 099 (pan 
Wacławik) albo 558 733 261 (pani 
Branna).

KOŃSKA-PODLESIE – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na zebranie 
sprawozdawcze 30. 1. o godz. 16.00 
do lokalu PZKO. Po zebraniu wy-
stęp teatrzyku „Gapa”.
PTTS „BŚ” – Zawiadamiamy 
wszystkich członków PTTS „Be-
skid Śląski”, rejon Karwina, że we 
czwartek 30. 1. można w Bibliotece 
Regionalnej w Karwinie-Frysztacie, 
Oddział Literatury Polskiej (1. pię-
tro) w godz. 13.00-15.00 zgłaszać 
się i opłacać wycieczki na rok 2014. 
Bliższe informacje tel.: 723 823 435.
SUCHA GÓRNA – Przedszkole 
oraz Koło Macierzy Przedszkolnej 
zapraszają na 90. Urodzinki Przed-

szkola w piątek 31. 1. o godz. 15.00 
do Domu Robotniczego.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-603

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
w Karwinie-Frysztacie, Rynek Ma-
saryka: wystawa ekslibrisów Zbi-
gniewa Kubeczki. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
KONGRES POLAKÓW, ul. 
Komeńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 
28. 2. wystawa poświęcona Józefowi 
i Karolowi Bergerom. Czynna w dni 
powszednie w godz. 8.00-15.00.
MUZEUM HUTY TRZY-
NIECKIEJ, Galeria „Na scho-

dach”, Frýdecká 389, Trzyniec: do 
28. 2. wystawa obrazów Josefa Lady. 
Czynna: wt-pt: 9.00-17.00, nie: 
13.00-17.00.
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.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 31. 1. 
wystawa pt. „Przygoda wigilijna”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, czt: 
8.00-00-18.00; so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
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 Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 14. 
2. wystawa pt. „Skarby mórz i oce-
anów”; wystawa stała „Z przeszłości 
Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej, 
Masaryka 985: do 31. 1. wystawa pt. 
„Zwierzęta i ich dzieci”; stała eks-
pozycja „Orłowa – przeszłość i te-
raźniejszość”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.

W żalu pogrążeni podajemy do wiadomości, że 25. 1. 2014 zmarła nasza 
Kochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Kuzynka i Ciocia

śp. LEOKADIA GASIOWA

z Olbrachcic. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sali obrzędów po-
grzebowych w Olbrachcicach w piątek 31. 1. 2014 o godz. 10.45.

Zasmucona rodzina  GL-060

 Ucichło na zawsze serce szlachetne,

zgasł w Twoich oczach blasku świt.

Ciężko nam jest bez Ciebie tutaj,

ciężko nam bez Ciebie żyć. 

W głębokim smutku pogrążeni oznajmiamy, że w dniu 
25. 1. 2014 zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie 
nasz Najukochańszy Mąż, Brat, Ojciec, Teść, Dziadek, 
Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. JÓZEF TADRAŁA

z Orłowej-Lutyni. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 
dnia 29 stycznia 2014 o godz. 12.00 z katolickiej kaplicy cmentarnej w 
Orłowej-Mieście. W imieniu zasmuconej rodziny żona, brat z żoną, córki 
z rodzinami.  RK-020

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Zmarłego

śp. JÓZEFA TADRAŁY

długoletniego i niezawodnego współpracownika „Głosu Ludu”, autora 
krzyżówek i innych rozrywek umysłowych dla naszej społeczności składa 
redakcja.

Z okazji pięknego życiowego jubileuszu naszego wychowawcy na „przemy-
słówce”

inż. ZBIGNIEWA WNĘKA

dołączają się do życzeń „Filipinki” i koledzy – absolwenci 4P z roku 1966. 
Równocześnie serdecznie zapraszamy na nasze coroczne majowe spotkanie 
7 maja do Hotelu na Frysztackiej.  RK-019

Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera.

Dnia 29 stycznia 2014 mija 1. rocznica zgonu naszego Drogiego Ojca i 
Dziadka

śp. inż. HENRYKA MICHALSKIEGO

z Bogumina-Zabłocia. Z miłością i szacunkiem wspomina syn z rodziną.
 RK-021

Najtrudniej uwierzyć na nowo

i wspomnieniem zapełnić samotność.
      H. Jasiczek

W dniu 29 stycznia 2014 minie 1. bolesna rocznica, gdy 
niespodziewanie odszedł od nas na zawsze nasz Najdroż-
szy

śp. inż. HENRYK MICHALSKI

Prosimy wszystkich tych, którzy Go kochali i szanowali o 
chwilę cichych wspomnień. Najbliżsi.  RK-018

Mijają lata, nikną marzenia,

a pozostają tylko wspomnienia.

Dnia 28. 1. 2014 obchodziłaby setne urodziny nasza Ko-
chana Szwagierka i Ciocia

śp. MARIA PILCHOWA
z domu Śniegoń, z Łazów, kierowniczka sklepu spożyw-
czego z  Karwiny-Nowego Miasta. Wszystkich, którzy 
Ją znali i zachowali w życzliwej pamięci, o chwilę wspo-
mnień prosi najbliższa rodzina.  RK-013

Nowe odkrycia archeologiczne na 
Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza 
śladów osadnictwa prehistoryczne-
go: od neolitu do okresu wpływów 
rzymskich (4 tys. lat p.n.e.-375 n.e.) 
będą głównym tematem lutowego 
wykładu w Międzygeneracyjnym 
Uniwersytecie Regionalnym Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego. Gościem spotkania, które 
odbędzie się w czwartek 6 lutego o 
godz. 17.00 w auli czeskocieszyń-

skiego Gimnazjum z Polskim Języ-
kiem Nauczania, będzie dr Bogu-
sław Chorąży z Bielska-Białej.

Bogusław Chorąży jest absol-
wentem archeologii na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie oraz 
Podyplomowego Studium Historii 
na Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach. Obecnie pracuje w Muze-
um Historycznym w Bielsku-Białej, 
gdzie jest kierownikiem działu ar-
cheologii i kustoszem. 

Od dwudziestu lat prowadzi pra-
ce wykopaliskowe w regionie, na 
terenie między rzekami: morawską 
Beczwą a polską Białą. Specjalizuje 
się w badaniach nad dziejami pre-
historycznymi Karpat Zachodnich 
oraz dziejami średniowiecznymi 
Bielska.

Jak zapowiada prezes uniwersy-
tetu, Danuta Chwajol, prezentacja 
nowych śladów prehistorycznego 
osadnictwa w dużej mierze może 

zmienić nasze wcześniejsze wyob-
rażenia na temat zasiedlania Śląska 
Cieszyńskiego. – Będziemy mieli 
możliwość poznać, w jakich wa-
runkach żyli mieszkańcy naszego 
regionu w tamtych zamierzchłych 
czasach. Warto się jednak trochę 
przygotować z terminologii pre-
historycznej, by bardziej zgłębić i 
zrozumieć tajniki odległych czasów 
– proponuje prezes MUR-u.  
 (kor)
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Zareklamuj się w
»GŁOSIE LUDU«
Na Twój telefon czeka

BEATA 
SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

Poznajmy prehistorię naszego regionu

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, 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18 
(NA PARTERZE), codziennie 
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
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.
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Organizatorzy wyścigu „Adidas 24 
godziny na Łysej Górze“ nie mogli 
sobie wymarzyć bardziej ekstremal-
nej pogody. W weekend w Beskidach 
temperatura spadła poniżej minus 
18 stopni Celsjusza. W arktycznych 
wręcz warunkach wyśmienicie spi-
sali się zawodnicy klubu X-Trail 
Orłowa – Adam Ondruch i Oldřich 
Kokošek, którzy triumfowali w bie-
gu sztafetowym. W ciągu 24 godzin 
pokonali Łysą Górę aż 15-krotnie. 
W zawodach indywidualnych wcho-
dzących w skład mistrzostw RC w 
maratonie górskim tytuł obronił Jan 
Zemaník, który na najwyższą górę 
Beskidów wspiął się 13 razy. Biegacz 
klubu Salomon Ostrawica uzyskał 
w dodatku lepszy czas, niż rok temu 
podczas dużo korzystniejszych wa-
runków atmosferycznych.
Wyścig „Adidas 24 godziny na Łysej 
Górze“ zwabił na start 836 zawodni-
ków. Nie wszyscy jednak wytrzymali 
trudy ekstremalnej zabawy. W po-
łowie zawodów zrezygnował nawet 
pomysłodawca całej imprezy, do-
świadczony alpinista Libor Uher. – 
Miałem kłopoty z oddychaniem. Nie 
chciałem ryzykować ewentualnych 
komplikacji zdrowotnych – stwier-
dził pogromca himalajskiego szczy-
tu K2, a także organizator drugiego 
niezmiernie popularnego wyścigu 
w naszym regionie,  „Beskidzkiej 
Siódemki”. Znakomicie przetrwali 
natomiast trudy ekstremalnej trasy 
zawodnicy X-Trail Orłowa – Adam 
Ondruch i Oldřich Kokošek. W bie-
gu sztafetowym pokonali wszystkich 
największych rywali, m.in. drugi na 
mecie duet z Rychnowa nad Kněžną 
– Martina Klíchę i Václava Krála.

- Warunki były rzeczywiście arcy-
trudne – powiedział „Głosowi Ludu” 
Adam Ondruch. – Podstawą był 
ciepły ubiór i odpowiednia taktyka 
– podkreślił zmęczony, ale szczęśliwy 
Ondruch, który w zeszłym roku wy-

startował w wyścigu indywidualnym, 
zajmując w nim znakomite szóste 
miejsce. – Z Oldřichem Kokošką 
tworzymy zgrany duet. Wybraliśmy 
taką taktykę, by wytrwać do koń-
ca – dodał. W biegu sztafetowym 
warunki dla zawodników były tylko 
pozornie łatwiejsze. – Wprawdzie 
na trasie znajdował się zawsze tylko 
jeden z nas, ale gorsze od samego 
biegu było czekanie w hangarze na 
swoją kolejkę. Przy niskich tempera-
turach regeneracja organizmu trwa 
dłużej. Mięśnie są twarde, grożą po-
ważne kontuzje – zaznaczył Adam 
Ondruch. 

Podczas ekstremalnego weekendu 
na Łysej Górze ratownicy Górskiego 
Pogotowia interweniowali w kilku-
dziesięciu przypadkach. Odmroże-
nia, kontuzje, a nawet zwichnięcia 
i złamania – to wszystko towarzy-
szyło arktycznej rywalizacji na zlo-
dowaciałej trasie w zimowej scenerii 
Beskidów. – Każdy z uczestników 
biegu miał w plecaku zapasowy ze-
staw ubrań, by w razie konieczności 
pomóc rywalowi na trasie. Zziębnię-
tych, wyczerpanych biegaczy było w 
tym roku mnóstwo. Pogoda dała się 
wszystkim we znaki – ocenił Libor 
Uher. – Byliśmy nieustannie w ści-

słym kontakcie z ekipą medyczną 
i ratownikami górskimi. W razie 
konieczności liczyliśmy się nawet 
z ewentualnością przerwania całej 
zabawy – podkreślił Uher. Pomimo 
trudnych warunków, na trasie wyści-
gu nie zabrakło też płci pięknej. W 
rywalizacji pań najlepsza okazała się 
reprezentantka Słowacji, Linda Be-
niačová, która w wyścigu indywidu-
alnym pokonała szczyt Łysej Góry 
dziesięć razy. Najstarszym uczestni-
kiem biegu był 70-letni Miroslav Pa-
velek, który zanotował cztery wejścia 
na „Królową Beskidów“. 

JANUSZ BITTMAR
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Adam Ondruch i Oldřich Kokošek na najwyższym stopniu podium.

WYGRANA SIATKARZY HA-
WIERZOWA. Siatkarze Ha-
wierzowa sięgnęli w weekend po 
pierwszą wygraną w 2014 roku. Pod-
opieczni trenera Jaroslava Tomáša 
pokonali na wyjeździe w czterech 
setach Odoleną Wodę (-19, 21, 21, 
20). Świetny mecz rozegrał  Radek 
Neusser, powodziło się też Meeha-
nowi i Šoltysowi. Hawierzów: Hu-
kel, David, Holiš, Neusser, Meehan, 
Duda, libero Dohnal; oraz Šoltys, 
Mikoška, Fajkus, Adamík. 

* * *

POBUDKA HOKEISTÓW OR-
ŁOWEJ. Ratujący się przed fazą 
play down zespół Orłowej zwycię-
żył w ostatniej kolejce II ligi hokeja 
z Techniką Brno 6:4. Ekipa trenera 
Daniela Marosza w tabeli zajmuje po 
weekendzie 10. pozycję. Orłowianie 
z dorobkiem 37 pkt. wciąż znajdują 
się jednak na krawędzi strefy prze-
znaczonej na grę o utrzymanie dru-
goligowej przynależności.

* * *

KOWALCZYK TRENUJE WE 
WŁOSZECH. Do igrzysk olim-
pijskich w Soczi pozostały niespeł-
na dwa tygodnie. Justyna Kowal-
czyk szlifuje formę w położonej na 
wysokości 1700 m.n.p.m włoskiej 
miejscowości Santa Caterina. – W 
okresie bezpośredniego przygoto-
wania startowego schodzi się z ob-
ciążeń treningowych, bardzo duży 
nacisk kładzie się na odpowiednią 
dietę, gimnastykę, dbanie o zdrowie. 
Można powiedzieć, że wtedy dba się 
maksymalnie o każde szczegóły for-
my, dopieszcza się wszystko – oceni-
ła Justyna Kowalczyk. Zgrupowanie 
we Włoszech potrwa do przyszłego 
tygodnia.  (jb)

Jutro Beskidzka 
Poprzeczka
Czworo Polaków wystartuje w ju-
trzejszym mityngu skoku wzwyż Be-
skidzka Poprzeczka w hali Vitality w 
Wędryni. Zawody zaliczane do cyklu 
Morawska Tour zwabiły do Wędryni 
plejadę świetnych skoczków. Gwiaz-
dą mityngu będzie Amerykanin Erik 
Kynard z rekordem życiowym 237 
cm. Z Polski przyjadą: Maciej Le-
piato (mistrz paraolimpijski), Sylwe-
ster Bednarek (powrót po kontuzji), 
Wojciech Th einer i Justyna Kasprzy-
cka. Rywalizacja pań zaplanowana 
jest na godz. 17.00, w drugiej czę-
ści środowego programu wystartują 
mężczyźni. 

LISTA STARTOWA
MĘŻCZYŹNI

Maciej Lepiato (Polska, rekord ży-
ciowy 222 cm), Michal Kabelka 
(Słowacja, 224), Wojciech Th ei-
ner (Polska, 230), Matúš Bubeník 
(Słowacja, 224), Adónios Mastoras 
(Grecja, 226), Gianmarco Tamberi 
(Włochy, 231), Mihai Donisan (Ru-
munia, 231), Dimitrij Demianiuk 
(Ukraina, 235), Sylwester Bednarek 
(Polska, 232), Trevor Barry (Baha-
my, 232), Donald Th omas (Bahamy, 
235), Jaroslav Bába (RC, 236), Erik 
Kynard (USA, 237)

KOBIETY
Isobel Pooley (W. Brytania, 191), 
Irina Ilijewa (Rosja, 188), Burcu 
Ayhan Yuksel (Turcja, 194), Iryna 
Heraszenko (Ukraina, 191), Adonia 
Steryiou (Grecja, 197), Ana Śimić 
(Chorwacja, 196), Venelina Veneva 
(Bułgaria, 204), Lavern Spencer 
(St. Lucia, 198), Justyna Kasprzycka 
(Polska, 190), Emma Green Tregaro 
(Szwecja, 198).  (jb)

W środę drużyna Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie wystar-
towała w Wojewódzkim Turnieju 
Szachowym we Frydku–Mistku. 
Młodzi czeskocieszyńscy szachiści 
zyskali przewagę 1,5 punktu już po 
piątej rundzie, ale wyrównane partie 
toczyli aż do końca zawodów. 

– Przednie czeskie gimnazja nie 
dały nam do końca wytchnąć – mówi 
z uśmiechem Marek „Wolwo” Fol-

warczny. – Ostatecznie jednak zdo-
byliśmy pierwsze miejsce – stwier-
dza. 

Polskie gimnazjum oprócz Mar-
ka Folwarcznego reprezentowali 
Adam Šářec, Jakub Langner, Ja-
kub Szotkowski (kapitan druży-
ny), wspierał zaś Marian Mitrenga. 
W kwietniu szachiści znad Olzy 
wezmą udział mistrzostwach Re-
publiki Czeskiej. (r)

EKSTRALIGA HOKEJA
Już tylko dziesięć kolejek pozostało 
do końca fazy zasadniczej hokejo-
wej Tipsport Ekstraligi. Trwa ostre 
polowanie na punkty zapewniające 
awans do playoff s. W tej gonitwie 
ze zmiennym szczęściem radzą sobie 
hokeiści Trzyńca, którzy po piątko-
wej wygranej z Hradcem Kralowej 
(3:0) polegli w niedzielę w wyjaz-
dowym spotkaniu ze Zlinem (2:3). 
– Przegraliśmy po własnych błędach. 
Tym razem mogę pochwalić zespół 
tylko za wolę walki i grę do ostatnich 
sekund – stwierdził szkoleniowiec 
Trzyńca, Jiří Kalous. Dziś (17.00) 
Stalownicy podejmują w Werk Are-

nie ekipę Pilzna. W razie wygranej 
mogą zaatakować piątą pozycję w 
tabeli. Aż do niedzieli pauzują gra-
cze Witkowic, którzy w ramach 45. 
kolejki zagrają na wyjeździe z Par-
dubicami. 

ZLIN – TRZYNIEC  3:2

Tercje:  2:0, 0:1, 1:1. Bramki i asy-
sty: 6. Marušák (Leška, Kotvan), 
15. Köhler (Urbanec, Tesařík), 56. 
Köhler (Leška, Balaštík) – 37. Galvas 
(Orsava), 49. Rákos (Havel, Peterek). 
Trzyniec: Hrubec – Galvas, Roth, 
Linhart, Trončinský, Krejčí, Nosek, 
Foltýn, Zíb – Adamský, Polanský, 
Martin Růžička – Polák, Bonk, Or-

sava – Rákos, Peterek, Havel – Ma-
tuš, Marek Růžička, Hrňa. 

Katem trzynieckich hokeistów zo-
stał napastnik Bedřich Köhler, które-
go dwie bramki w zasadniczy sposób 
wpłynęły na losy niedzielnego meczu. 
W 15. minucie – w okresie w miarę 
równej gry Stalowników – Köhler 
przebił się elegancko pod bramkę 
Hrubca i niczym japoński nóż cera-
miczny przekroił trzyniecki tort na 
dwie połowy. Kiedy zaś trzyńczanie 
w końcówce meczu rzucili wszystkie 
siły do ataku, zliński bohater z po-
dania Leški pokonał Hrubca po raz 
drugi – zdobywając zwycięskiego 
gola na 3:2. – Znów nie wystrzegli-

śmy się głupich błędów.  Köhler zna-
lazł się we właściwym czasie na właś-
ciwym miejscu, ale sami ułatwiliśmy 
mu zadanie – skomentował feralne 
momenty spotkania Jiří Kalous. Od 
49. minuty (po wyrównującej bramce 
z kija Rákosa) więcej z gry mieli go-
ście. Jak jednak mawiał Jean Jacques 
Rousseau, „cier pli wość jest gorzka, 
ale jej owo ce są słodkie”. Gospodarze 
konsekwentnie grali swoje, czekając 
do 56. minuty na kolejny błąd trzy-
nieckiej defensywy. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 93, 2. Pil-
zno 77, 3. Hradec Kralowej 75, 4. 
Witkowice 72,... 7. Trzyniec 68 pkt. 
Dziś (17.00): Trzyniec – Pilzno.  (jb)

EKSTREMALNI Z KLUBU X-TRAIL ORŁOWA NAJLEPSI NA ŁYSEJ GÓRZE

Skąpani w arktycznym mrozie

Szachowy triumf gimnazjum

Błędy pogrążyły Stalowników
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