
Tematów było sporo: problem ko-
munikacji w ramach Związku, 
możliwości fi nansowania mło-
dzieżowych imprez czy problem 
wykorzystania Domów PZKO na 
imprezy Klubów Młodych. Pre-
zes Zarządu Głównego, Jan Ryłko, 
chciał poznać także opinie młodzie-
ży na przykład na temat opraco-
wania nowego godła i logo PZKO, 
działalności Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego czy 
wydawania miesięcznika „Zwrot”. 
Pytał młodych również o kwestie 
tożsamości narodowej i o patrio-
tyzm. Zarząd Główny reprezento-
wali na spotkaniu oprócz prezesa 
także Leszek Richter i Andrzej Su-
chanek, obecni byli szef SAJ-u – Ja-
cek Mencner oraz przewodniczący 
Rady Młodzieży – Daniel Szpyrc. 

Trwającą pięć godzin dyskusję 
rozpoczęto od tematów związanych 
z integracją w ramach Związku. 

– Kiedyś solidarność stanowiła 
podstawę naszej działalności związ-
kowej, a dzisiaj tej solidarności nie 
ma, działa raczej zasada „każdy sobie 
rzepkę skrobie” – mówił Jan Ryłko, 

krytykując szwankującą komunika-
cję pomiędzy poszczególnymi koła-
mi PZKO. Jak przyznali uczestnicy 
spotkania, także pomiędzy Klubami 
Młodych nie ma prawie żadnego 
kontaktu, młodzi z poszczególnych 
kół właściwie się nie znają. 

Wspólnie zastanawiano się, jak 
zintegrować młodzież w ramach 
PZKO. Mówiono o takich impre-
zach, jak Bal Akademicki, „Ha-
waii party” czy „Zlot” i możliwości 
zorganizowania jeszcze innych, 
jednoczących młode środowisko 
inicjatyw. Poruszono temat form 
komunikowania się i przekazywa-
nia sobie informacji między człon-
kami PZKO, SAJ-u i innymi dzia-
łaczami. Młodzi zgodnie uznali, że 
strona internetowa PZKO powinna 
wyglądać bardziej nowocześnie i 
zostać wyposażona w dodatkowe 
funkcje. Uznali także konieczność 
opracowania nowego godła lub 
logo. – Nowoczesna organizacja 
powinna mieć nowoczesne logo 
– tłumaczyli. Jak wyjaśnił prezes 
Ryłko, było już kilka podejść do 
opracowania nowego godła, za każ-

dym razem jednak kończyło się to 
fi askiem. Zapewnił jednak, że po-
dejmie kolejne próby wybrania no-
wego znaku. 

Ważnymi dla młodych ludzi te-
matami spotkania były możliwości 
dofi nansowania ich imprez i przed-
sięwzięć za pośrednictwem Za-
rządu Głównego oraz warunki, na 
jakich Kluby Młodych mogą korzy-
stać z Domów PZKO – szczególnie 
ta ostatnia sprawa wywołała burzli-
wą dyskusję. Jak przyznali młodzi, 
współpraca MK z działającymi w 
ich ramach Klubami Młodych nie 
zawsze jest idealna, a wynajmowa-
nie domu na młodzieżowe impre-
zy często przysparza problemów. 
Prezes ubolewał też nad tym, że 
wbrew jego oczekiwaniom działa-
cze SAJ-u po skończeniu studiów 
i powrocie na Zaolzie rzadko włą-
czają się w działalność PZKO, choć 
Zarząd Główny miał nadzieję, że 
Sekcja będzie kuźnią młodych kadr 
pezetkaowskich. 

Na koniec mówiono o tożsamo-
ści narodowej młodych Zaolzia-
ków, która dziś często okazuje się 

tożsamością regionalną. – Więk-
szość młodych Zaolziaków czuje 
się obco zarówno w Czechach, jak 
i w Polsce, dlatego wybieramy ra-
czej taki lokalny patriotyzm. Mało 
który z nas może powiedzieć, że 
czuje się Polakiem – mówili uczest-
nicy spotkania. – W Polsce i tak 
nazywają nas Czechami, a z kolei 
w Czechach jest raczej negatywne 
nastawienie do Polaków – dodawa-
li. Na pytanie prezesa Ryłki, czy pa-
triotyzm w ogóle jest dla nich jakąś 
wartością, odpowiadali przeważnie, 
że uczucia patriotyczne kierują nie 
w stronę Polski, ale Zaolzia. 

– Spotkanie było owocne, a dys-
kusja niezwykle dla mnie ciekawa 
– wniosła dużo nowych, ciekawych 
pomysłów, które na pewno zostaną 
wykorzystane w naszej działalności. 
Taki właśnie był cel tego spotka-
nia: wysłuchać młodych ludzi, do-
wiedzieć się, co myślą, jakie mają 
problemy, posłuchać ich wniosków i 
propozycji, a potem wykorzystać je 
– podsumował spotkanie z młody-
mi działaczami prezes PZKO. 

ELŻBIETA PRZYCZKO
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dzień: 3 do 11 0C
noc: 2 do -1 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 5 do 12 0C
noc: 4 do -1 0C
wiatr: 2-3 m/s

Młodzi w centrum uwagi
WYDARZENIE: Z młodzieżą i o młodzieży rozmawiano w sobotę w siedzibie Zarządu Głównego PZKO. W dawnej sali 
„Bajki” członkowie zarządu zorganizowali spotkanie z członkami Sekcji Akademickiej „Jedność” oraz Klubów Młodych.

wtorek środa

DNI KASYN 
SĄ POLICZONE

Za rok centrum Czeskiego Cieszyna 
nie będzie już przypominało słyn-
nego Las Vegas. Wczoraj wczesnym 
popołudniem samorząd przyjął dwa 
rozporządzenia w sprawie hazardu 
w mieście. Pierwsze dotyczy cał-
kowitego zakazu hazardu, na mocy 
którego w ciągu najbliższych kilku-
nastu miesięcy powinny z Czeskie-
go Cieszyna zniknąć wszystkie ka-
syna, salony gier oraz automaty do 
gry. Drugie rozporządzenie, które 
zacznie obowiązywać już od 1 maja 
br., zabrania korzystania z automa-
tów w godzinach nocnych, od 22.00 
do 8.00.

– Zakaz hazardu na terenie 
miasta będzie obowiązywać od 1 
stycznia przyszłego roku. Do tej 
daty wygaśnie większość zezwoleń, 
a nowe nie będą już wydawane – 
wyjaśnił wiceburmistrz Czeskiego 
Cieszyna, Stanisław Folwarczny. 
Zaznaczył jednak, że w związku z 
tym nie należy się spodziewać, iż 
wygląd centrum miasta zmieni się 
z dnia na dzień. – To długotrwały 
proces przemiany miasta, na po-
czątku którego w miejscu obecnych 
kasyn i salonów gier pozostaną pu-
ste, niewykorzystane lokale – za-
strzegł wiceburmistrz.

Czeski Cieszyn nie jest pierw-
szym, ani ostatnim miastem, które 
zakazało hazardu na swoim terenie. 
Wcześniej podobne rozporządzenie 
wprowadzono m.in. w Boguminie i 
Trzyńcu. W przypadku władz miej-
skich chodzi zwykle o trudną decy-
zję, która z jednej strony jest wymu-
szona naciskiem mieszkańców oraz 
troską o poprawę wizerunku miasta, 
zaś z drugiej oznacza poważny spa-
dek po stronie przychodów budże-
towych. – Ubiegłoroczny dochód 
miasta z tytułu hazardu wyniósł 20 
mln koron. W tym roku będzie już 
nieco niższy, a za kolejne dwa czy 
trzy lata wyniesie zero – zapowie-
dział Folwarczny.  (sch)

ZDARZYŁO SIĘ
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Wojskowe 
manewry
| s. 5

Rozmawiali 
o kładce
| s. 2

Na początek biathlon 
i nordic walking
| s. 8

Przedstawiciele Zarządu Głównego spotkali się z młodymi działaczami w dawnej salce „Bajki”. Dyskusja trwała kilka godzin.
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ODWAŻNA 
DZIEWCZYNA
CZESKI CIESZYN (kor) – Dzięki 
odwadze młodej dziewczyny i jed-
nego ze strażników miejskich udało 
się uratować pijanego mężczyznę. 
W czwartek wieczorem dyżurny 
Straży Miejskiej w Czeskim Cie-
szynie otrzymał wiadomość, że nad 
Olzą porusza się pijany mężczyzna 
i wszystko wskazuje na to, że może 
wpaść do rzeki. Patrol strażników 
od razu pojechał na miejsce i zaczął 
przeszukiwać brzegi Olzy. Wkrótce 
usłyszeli okrzyk z polskiego brzegu, 
że w rzece leży człowiek. Na ratu-
nek jako pierwsza skoczyła do wody 
młoda dziewczyna spacerująca tam 
z psem. Starała się utrzymać głowę 
tonącego nad wodą, a później z po-
mocą jednego ze strażników udało 
się wydostać go na brzeg. 

* * *

KRADZIEŻ 
»NA PRĄD«
OSTRAWA (sch) – Złodzieje w 
Ostrawie wymyślili nowy sposób, 
jak obrabować mieszkania emery-
tów. Scenariusz jest prosty. Złodziej 
najpierw dzwoni do drzwi mieszka-
nia, po czym czeka w ukryciu, czy 
ktoś otworzy. Jeśli tak, to wyłącza 
prąd, a kiedy lokator idzie sprawdzić 
bezpieczniki, wchodzi ukradkiem do 
otwartego mieszkania. Taką meto-
dą zostały w ostatnich tygodniach 
okradzione trzy emerytki w wieku 
77-87 lat. Nieznanemu sprawcy, 
którym jest prawdopodobnie mło-
dy mężczyzna w wieku 20-25, na 
szczęście nie udało się specjalnie 
obłowić. Policja szacuje straty na co 
najwyżej 1000 koron.

* * *

BEZ OBSŁUGI 
OSTRAWA (dc) – Jedna z nielicz-
nych w Czechach samoobsługowych 
stacji paliw została uruchomiona 
w północnomorawskiej metropolii 
przy ul. Rosyjskiej. Właścicielem 
jest sieć Benzina. Stacja jest otwarta 
całą dobę, płacić za paliwo można 
wyłącznie bezgotówkowo.

* * *

FERIE 
NA SPORTOWO 
BUKOWIEC (kor) – W związku z 
feriami wiosenno-zimowymi trwa-
jącymi właśnie w szkołach byłego 
powiatu frydecko-misteckiego wła-
dze gminy postanowiły do dzieci i 
ich rodziców wyjść z inicjatywą pn. 
„Ferie w sali gimnastycznej”. Przez 
cały tydzień, aż do niedzieli 2 mar-
ca, można wynająć salę taniej. Za 
wynajęcie trzeba zapłacić 50 koron 
za godzinę. Zainteresowani powinni 
skontaktować się z Marią Ćmielową 
pod nr. tel. 608 190 147.

* * *

BUDKI DLA PTAKÓW
GRÓDEK (kor) – Rodzice małych 
mieszkańców Gródku włączyli się 
do akcji pn. „Budko, kto w tobie 
mieszka”, którą ogłosiły władze 
wioski. W ramach akcji zbudowane 
zostaną budki dla gniazdujących 
na terenie gminy ptaków (do wy-
konania 20 budek zobowiązali się 
również radni i pracownicy Urzędu 
Gminy), które będą powieszone na 
drzewach w pierwszym dniu astro-
nomicznej wiosny. Z tej okazji dla 
dzieci przygotowana zostanie też 
prelekcja na temat życia ptaków i 
rozpoznawania ich głosów. Dodaj-
my, że budki należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy najpóźniej 21 marca.

REGION
KRÓTKO

Na ostatnim zebraniu sprawozdaw-
czym Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pogwizdowie obecni byli strażacy 
ochotnicy z karwińskich Łąk. Obie 
jednostki współpracują ze sobą już 
od dawna. Strażacy z Czech przy-
wieźli ze sobą jeszcze jednego gościa 
– architekta Karola Cieślara. Na ze-
braniu mowa była bowiem o planach 
budowy na Olzie między Łąkami a 
Pogwizdowem kładki dla pieszych i 
rowerzystów. 

Projekt nabiera coraz większego 
rozmachu i zyskuje kolejnych zwo-
lenników. Ustalono, że fi nansowa-
nia inwestycji podejmie się głów-
nie strona czeska. Jest już wstępny 
projekt kładki, który opracował 
Karol Cieślar. Architekt przekazał 
projekt i dokumentację techniczną 
tego przedsięwzięcia wójtowi gminy 
Hażlach, Karolowi Folwarcznemu, 
który jako strażak był obecny na 
zebraniu. Na spotkanie zaproszono 
także posłankę Aleksandrę Trybuś z 
Cieszyna, która bardzo kibicuje pro-
jektowi budowy kładki. 

Przypomnijmy, że między Łąkami 
i Pogwizdowem aż do lat 70. ubiegłe-
go wieku istniał drewniany mostek, 
jednak zniszczyła go powódź i potem 

nie został odbudowany. Już kilka lat 
temu z inicjatywą budowy nowego 
mostu wystąpiła łącka straż pożar-
na oraz Stowarzyszenie Inicjatywa 

Obywateli Łąk. Jak poinformował 
naszą gazetę Marian Drobisz, prezes 
łąckich strażaków i tamtejszego sto-
warzyszenia, właśnie trwają starania o 

pozyskanie funduszy na ten cel. Ini-
cjatorom przedsięwzięcia marzy się, 
by budowa nowego obiektu na Olzie 
ruszyła jeszcze w tym roku.  (ep)

W obu czeskocieszyńskich gimna-
zjach, polskim i czeskim, wkrótce 
może dojść do zmian. Urząd Woje-
wódzki w Ostrawie ogłosił bowiem 
konkursy na stanowisko ich dyrekto-
rów. Jak podkreślił dyrektor polskiej 
szkoły, Andrzej Bizoń, nie należy 
dopatrywać się w tej decyzji kierow-
nictwa wojewódzkiego Wydziału 
Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowa-
nia Fizycznego żadnych podtekstów 
politycznych lub narodowościowych.

– Tak się akurat złożyło, że kiedy 
wygrałem konkurs i obejmowałem 
stanowisko dyrektora Gimnazjum 

z Polskim Językiem Nauczania, 
zmieniała się ustawa o szkolnictwie. 
Moja kadencja była więc trzyletnia, 
w innych szkołach średnich obo-
wiązywały dyrektorskie kadencje 
cztero- lub sześcioletnie. Zwycięzca 
obecnego konkursu zostanie dyrek-
torem naszej szkoły już na sześć lat 
– wyjaśnił dyrektor Bizoń.

Zgłoszenia do konkursu na dyrek-
tora Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie, tak 
samo jak czeskiej placówki, należy 
składać w Urzędzie Wojewódzkim w 
Ostrawie do 18 marca.  (kor)

Rozmawiali o kładce

Makieta kładki na Olzie wykonana przez Karola Cieślara.

Fo
t.

 A
R

C

Fo
t.

 A
R

C

Czeski Urząd Statystyczny roz-
poczyna od dziś zbieranie danych 
dotyczących standardu życia w cze-
skich gospodarstwach domowych. 
Badania, które obejmą 10 tys. go-
spodarstw domowych we wszystkich 
województwach, potrwają do 11 
maja. Zostaną one przeprowadzone 
wśród 6 tys. gospodarstw, które już 
wcześniej uczestniczyły w trwającym 
od 10 lat projekcie, a także wśród 
pozostałych 4 tys. przypadkowo 
wybranych mieszkań, do których 
pracownicy CUS zadzwonią po raz 
pierwszy. Wyniki badań warunków, 

w jakich żyją czeskie rodziny, posłu-
żą do oceny wpływu polityki socjal-
nej państwa i stosowanych przez nią 
narzędzi na poziom życia mieszkań-
ców w warunkach systematycznie 
pogłębiających się różnic między 
najbogatszymi i najuboższymi gru-
pami społecznymi. 

Badania przeprowadzane są rów-
nolegle w 22 krajach Europy w ra-
mach programu EU-SILC (Europe-
an Union – Statistics on Income and 
Living Conditions), którego celem 
jest określenie wskaźników ubóstwa 
fi nansowego i materialnego.  (sch)

Przedwiośnie w tym roku zaczęło się 
już w lutym, nic więc dziwnego, że 
trzyniecki samorząd już teraz myśli 
o letnich miesiącach. Kierownictwo 
ratusza postanowiło w tym roku 
ozdobić Rynek Wolności (przed Do-
mem Kultury „Trisia”) kolorowymi 
elementami, z których można będzie 
poskładać zestaw ławeczek do sie-
dzenia, małe podium lub nawet zada-
szenie. Nowoczesne meble plenerowe 
w kolorach, które są obecne w godle 
miasta Trzyńca (żółtym, niebieskim 
i ciemnoczerwonym) produkowane 
są z tworzywa sztucznego odpornego 

na wpływy zewnętrzne i łatwego w 
utrzymaniu. Tego typu meble znaj-
dziemy na przykład w Wiedniu. 

– Po uruchomieniu przystanku 
kolejowego Trzyniec-Centrum zna-
cząco wzrosła liczba osób odwiedza-
jących oba rynki, przechodzi tędy 
więcej ludzi. Tymczasem place te, 
jeśli nie liczyć okazyjnych targów, są 
niewykorzystane – mówią włodarze. 
Latem na obu rynkach w centrum 
Trzyńca będą odbywały się imprezy 
muzyczne, taneczne i teatralne pn. 
„Trzynieckie Lato Kulturalne 2014”. 
 (dc)

Dokładnie wczoraj minęło 40 lat 
od ordynacji Pawła Anweilera, bi-
skupa diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Z tej 
okazji z inicjatywy Janusza Buzka, 
radnego Sejmiku Województwa 
Śląskiego z Bielska-Białej, na nie-
dzielnym Synodzie Diecezjalnym 
biskup został uhonorowany Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Janusz Bu-
zek przyznał, że biskup jest bardzo 
szanowanym duchownym, także w 

Kościele katolickim. Zwrócił uwagę 
na jego skromność. Biskup odbie-
rając nagrodę, potwierdził te słowa, 
mówiąc: – Jestem tylko małym czło-
wiekiem, który – tak mi się wydaje, 
zawsze zna swoje miejsce w szeregu.

Biskup Paweł Anweiler w czerwcu 
skończy 64 lata, pochodzi z Kalisza, 
w listopadzie 1991 r. Synod Diece-
zjalny powierzył mu urząd biskupa 
cieszyńskiego. W przyszłym roku 
duchowny przechodzi na emeryturę. 

 (wot)

Standard życia pod lupą

Kolorowo jak w Wiedniu Honorowy biskup

Dyrektorskie konkursy

Biskupowi Pawłowi Anweilerowi gratuluje Janusz Buzek.

Czy takie ławeczki spodobają się mieszkańcom Trzyńca?
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wydano nad wisłą

Pierwszą wersję słynnej – i chyba 
znanej każdemu – bajki o Śpiącej 
Królewnie napisał Charles Perrault. 
Po nim wielu twórców sięgało po 
ten temat, tworząc swoje własne in-
terpretacje. Teraz uśpiona przez złą 
wróżkę królewna zawitała do Sceny 
„Bajka” Teatru Cieszyńskiego. 

Po czeskiej premierze zobaczyli-
śmy w sobotę baśń w polskiej wer-
sji językowej. „Śpiąca Królewna” w 
adaptacji Marii Míkovej to pełna 
baśniowej magii, wielu osobliwych 
postaci, komizmu sytuacyjnego i 
słownego opowieść o zaczarowanym 
królestwie, nad którym ciąży klątwa 
obrażonej wróżki. W przedstawieniu 
nie zabrakło króla, królowej, dwor-
skiego „personelu”, a przede wszyst-
kim królewny Różyczki i księcia Ja-
rosława. 

Mali widzowie nie muszą się mar-
twić – królewna wraz z dworem nie 
przespała całego przedstawienia. 
Akcja sztuki toczy się bardzo wart-
ko, a dużym jej atutem są dowcipne 
dialogi i dużo zabawnych sytuacji. 
Pomimo niezwykle baśniowej at-
mosfery i scenerii, w przedstawie-
niu pojawia się kilka nowoczesnych 
elementów, także w warstwie słow-
nej. „Damy czadu!” – wykrzykują na 
przykład dworscy koledzy Różyczki, 
Antek i Józio, spiesząc jej na ratunek. 
Do tego genialne, zabawne teksty 
niektórych piosenek. Przypuszczam, 
że wielu widzów jeszcze kilka dni 
po przedstawieniu nuci sobie „Kto 
się boi, jest ciamajdą, i bez portek 
go kiedyś znajdą. Kto się trzęsie jak 
galareta, ma zamiast serca kawałek 
kotleta”.

Muzyka do „Śpiącej królewny” to 
odrębny rozdział – wystarczy po-
wiedzieć, że to bardzo rozśpiewane, 
dynamiczne przedstawienie. Cho-
ciaż w jego trakcie słyszymy zarów-
no prawdziwie dworskie rytmy, jak 
i „rapowaną” piosenkę, wszystko to 

tworzy naprawdę spójną całość, a 
widzowie ani przez chwilę się nie 
nudzą, bo przedstawienie jest bardzo 
dynamiczne. Godzina z „Bajką” mija 
bardzo szybko...

Ponieważ baśń doczekała się wielu 
wersji, warto wspomnieć, że w „Baj-
ce” klątwę rzuca na królewnę jedna z 
trzech wróżek, obrażona o to, że nie 
zaproszono jej na chrzciny. Druga z 
wróżek łagodzi złą klątwę, zamiast 
śmierci po ukłuciu się w palec w wie-
ku 17 lat przepowiadając dziewczyn-
ce zapadniecie w sen. Na scenie po-
jawiają się postaci dwóch dworskich 
pomocników, syn ogrodnika i syn 
kucharza. To Antek i Józio, którzy 
wraz z księciem Jarosławem poszu-
kują na zarośniętym krzakami róż 
dworze uśpionej królewny. Zakoń-
czenie, rzecz jasna, takie samo jak 
w każdej wersji tej baśni. „Było we-
sele piękne, jak we śnie”, a po nim... 
„Jarosław i Różyczka rządzą króle-
stwem sprawiedliwie i życie płynie 
im szczęśliwie”.

Scenografi a – jak zwykle w „Bajce” 
– skromna, ale pomysłowa. Piękne 
lalki. Świetni aktorzy (liczna ob-
sada, niektórzy pojawili się w kilku 
rolach). Królewnę Różyczkę gra Do-
rota Grycz. Króla (a także ogrodni-
ka, małego Józia, rycerza oraz... kurę) 
zagrał kierownik zespołu, Jakub To-
moszek. W rolę królowej, a także złej 
wróżki, wcieliła się Wanda Micha-
łek. Na scenie pojawiają się też Jo-
lanta Polok, Jan Szymanik i Marian 
Mazur. Dla Sceny „Bajka” adaptacji 
tekstu dokonała Marie Míková, re-
żyserka przestawienia, które obejrzeć 
można zarówno w czeskiej, jak i pol-
skiej wersji językowej. Tłumaczenia 
na język polski podjęła się Lena 
Pešák. Muzykę napisał Zbigniew 
Siwek. 

„Śpiąca Królewna” byłą drugą w 
tym sezonie premierą „Bajki”. Na 
marzec zespół przygotowuje następ-
ne przedstawienie – będzie to „Dłu-
gi, szeroki, bystrooki”.  
 Elżbieta Przyczko

Szanowni widzowie, witam podczas 
transmisji z kolejnego dnia Igrzysk 
Zimowych Kijów 2014, wielkiego 
święta sportu, emocji i odmrożeń. 
Zapraszam do relacji z poszczegól-
nych dyscyplin.

Kilkanaście minut temu rozpoczę-
ły się wyścigi ukraińskich biathloni-
stów. Zawodnicy mają już za sobą 
pierwszy etap, czyli wspinaczkę na 
dachy domów – właśnie zajmują po-
zycje do oddania strzałów. Gorącym 
faworytem jest oczywiście Sergiej 
Zakatrupin, rosyjski zawodnik, któ-
ry w tym roku wyjątkowo startuje w 
żółto-niebieskich barwach. W ostat-
nim wywiadzie uchylił rąbka tajem-
nicy swojej tegorocznej strategii – 
zamierza strzelać przede wszystkim 
w wolontariuszy i medyków. Jest ich 
mniej, a więc celne strzały są lepiej 
punktowane, a w dodatku większość 
z nich nosi na piersi czerwony krzyż 
na białym tle, co przy złej widocz-
ności znacząco ułatwia celowanie. 

Niestety na placu nie ma dzieci – 
małych, ruchliwych, a więc najwyżej 
punktowanych celów.

Tymczasem na stadionie zimo-
wym trwają zmagania łyżwiarzy 
fi gurowych, kategoria polityków. 
Zawodnicy z całego świata zapre-
zentowali dotychczas szczytową 
kondycję w tworzeniu wysubli-
mowanych, efektownych wyrazów 
poparcia. Wspaniały, ekscytujący 
pokaz zwycięstwa formy nad treś-
cią. Wszyscy niecierpliwie oczekują 
występu amerykańskiego prezy-
denta, który przyjedzie do Kijowa 
z układem tanecznym pod tytułem 
„Jestem Kijowianinem – Ja Kyjiw-
ljanyn”, alegoryczną parafrazą prze-
mówienia, które Kennedy wygłosił 
w Berlinie Zachodnim w 1963 roku. 
Dziś rano Radosław Sikorski podbił 
serca publiczności swoim występem 
w takt melodii „Dumka na dwie 
kostki brukowe”. Jedynym zgrzytem 
były protesty Antoniego Macierewi-

cza, zdaniem którego srebrne cekiny 
na trykocie ministra przypominają 
błyszczący kadłub prezydenckiego 
Tupolewa – chwiejne lądowanie po 
wykonaniu potrójnego Rittbergera 
było więc obrazą wszystkich ofi ar 
smoleńskiej katastrofy.

Za chwilę rozpoczną się także za-
wody w łyżwiarstwie szybkim, wyścig 
po żebrolajki, w którym wystartują 
najlepsi panczeniści z portali infor-
macyjnych i facebookowych stron. Na 
starcie czekają już trzej zawodnicy: 
„SZOK! Strzelają do ludzi i zabijają 
na śmierć! Mamy zdjęcia!”, „Ranna 
uczestniczka protestów. Lubię – ko-
mentarz, nie lubię - lajk!” oraz „Ukra-
ińska stolica skąpana we krwi! Obej-
rzyj galerię i polub naszą stronę”. 

To tyle na dziś, proszę państwa. 
Tegoroczna olimpiada powoli zbli-
ża się do końca, jednak duch sportu 
żyje – wieść niesie, że kolejne igrzy-
ska odbędą się już wkrótce w Bośni i 
Hercegowinie. Do usłyszenia! 

Dwie bardzo ważne książki o poszukiwaniu własnych korzeni, 
własnej tożsamości. W obu przypadkach dzieci muszą zmie-
rzyć się z trudną przeszłością, w jednym rodzice też robią 
wszystko, żeby poukładać wszystkie rozsypane puzzle, w dru-
gim ukrywają trudną prawdę. Nakładem wydawnictwa Pró-
szyński i Spółka w lutym ukazały się dwie książki, które jak dla 
mnie już dziś pretendują do literackich wydarzeń roku.

MARTIN SIXSMITH

Tajemnica Filomeny
Filomena Lee oraz jej syn od początku 
byli skazani na porażkę. Kiedy nastolatka 
z Irlandii rodziła swego syna w klasztorze 
w miejscowości Roscrea w ogromnych 
bólach, usłyszała rozmowę opiekujących 
się nią sióstr: „Ile razy mam ci powtarzać, 
że ból jest karą za grzechy”, „Ta dziew-
czyna musi ponieść konsekwencje swo-
ich grzesznych poczynań”. Po II wojnie 
światowej w Irlandii matki, które zaszły 
w ciążę poza małżeństwem, trafi ały do 
klasztorów. Z czasem ich dzieci były za-
bierane do rodzin adopcyjnych, bardzo 
popularnym kierunkiem była Ameryka. 
Widmo grzechu nie pozwoliło Filo-
menie najpierw sprzeciwić się siostrom 
i podpisała jak większość matek papier, 
który był zrzeczeniem się praw rodzicielskich, a później przez 50 lat nie po-
wiedziała o tym nikomu. Za urodzonym w klasztorze synem tęskniła całe 
życie, próbowała go odnaleźć na własną rękę, jednak dopiero u schyłku życia 
podjęła wręcz desperacką próbę. W tym czasie jej syn, który za oceanem stał 
się Michaelem Hessem, dojrzewał, robił karierę polityczną, by u szczytu ka-
riery stać się ważnym rozgrywającym w Partii Republikańskiej. To właśnie 
wtedy, w latach 80. poprzedniego stulecia, zachorował na AIDS, które dopiero 
wchodziło do lekarskiego słownika. 

– Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Z danych statystycznych wynika, że 
sieroty stanowią dwa do trzech procent ogólnej populacji – za to aż 30 do 40 
proc. pensjonariuszy ośrodków odwykowych i poprawczych. Często wchodzą 
w konfl ikty z prawem, mają skłonności do rozwiązłości seksualnej i nałogów 
– powiedział swego czasu do przybranego ojca Michaela jego znajomy lekarz.

Michael naznaczony piętnem grzechu pierworodnego, urodzony poza 
związkiem małżeńskim, przez całe życie mierzył się z własną tożsamością. 
Nigdy jednak nie zapomniał tego, co najważniejsze – pamięci o matce, którą 
pielęgnował do końca swoich dni.

Równocześnie na ekrany polskich kin wszedł fi lm, ze świetną rolą Judi 
Dench. Znakomita aktorka w przedmowie napisała: „Wydaje mi się abso-
lutnie zadziwiające, iż po tym wszystkim, czego doświadczyła ze strony Koś-
cioła, pozostała wierna swoim przekonaniom religijnym”. Książka Martina 
Sixsmitha nie podważa sensu wiary, ale opisuje haniebne działanie instytucji, 
od których oczekiwalibyśmy czegoś więcej, niż beznamiętnego „sprzedawa-
nia” irlandzkich dzieci za ocean.

JENNIFER TEEGE, NIKOLA SELLMAIR

Amon. Mój dziadek 
by mnie zastrzelił

Wyobraźmy sobie taką sytuację: w ulu-
bionym przez nas miejscu, w bibliotece, 
sięgamy po przypadkową książkę. Wczy-
tujemy się w kolejne strony, by z prze-
rażeniem stwierdzić, że nasi przodkowie 
nie byli tymi osobami, które zapisaliśmy 
w pamięci. A jeśli do tego dodać, że nasz 
dziadek był jednym z najokrutniejszych 
zbrodniarzy hitlerowskich, to mamy już 
scenariusz książki „Amon. Mój dziadek 
by mnie zastrzelił”, kolejnej nowości wy-
dawnictwa Prószyński i Spółka.  Co za 
ironia losu, Amon Göth, pochodzący z 
Austrii, komendant obozu koncentracyj-
nego w Krakowie-Płaszowie, walczący z 
czystością rasową, pewnie by zastrzelił 
swoją wnuczkę, gdyby się dowiedział, że 
jest... czarna. Jennifer Teege została bo-
wiem w wieku czterech tygodni oddana 
do domu dziecka, a wieku siedmiu lat adoptowana. Mając 38 lat dowiaduje się 
o jej splamionych krwią korzeniach. Wyrusza w wędrówkę do własnej duszy, 
ale i miejsc, które wiążą się z jej dziadkiem. Niemiecki psychoanalityk Peter 
Bründl przekonuje, że wina nie jest dziedziczona, ale poczucie winy już tak. 
– Dzieci sprawców nieświadomie przekazują też swoje lęki, wstyd i poczu-
cie winy na swoje dzieci. Dotyczy to większej liczby rodzin w Niemczech, 
niż można by przypuszczać – cytuje psychoanalityka Nikola Sellmair, która 
wspólnie z Jennifer napisała książkę o trudnej przeszłości.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że chociaż w przyszłym roku minie 70 lat od 
zakończenia II wojny światowej, wciąż zbiera ona tragiczne żniwo...  
 TOMASZ WOLFF

Rozśpiewana 
»Śpiąca królewna«

Królewna Różyczka i królewicz Jarosław w przedstawieniu Sceny „Bajka”.
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W Domu PZKO w Karwinie-
Frysztacie odbyła się w piątek 
pierwsza po czeskiej stronie im-
preza kulinarna w ramach projektu 
„Tradycyjna kuchnia po obu stro-
nach Olzy”, realizowanego wspól-
nie przez Miejscowe Koło PZKO 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Zebrzydowicach. Kilkadziesiąt osób 
wysłuchało prelekcji szefa kuchni 
restauracji „Baron”, Radima Parwy, 
nt. kulinarnych specjałów regionów. 
Kucharz opowiadał o tradycyjnym 
czeskim daniu – „svíčkovej”, jego 
historii, recepturach stosowanych 

dawniej i dziś.  Euroregion „Śląsk 
Cieszyński” przyznał Kołu dotację 
z funduszy europejskich na cykl 
imprez kulinarnych oraz częścio-
wą modernizację kuchni w Domu 
PZKO w wysokości 27 tys. euro 
(przy aktualnym kursie ok. 750 tys. 
koron). Pierwsza impreza odbyła 
się w połowie lutego w Zebrzydo-
wicach i poświęcona była karnawa-
łowym daniom i deserom. Łącznie 
w ciągu roku odbędzie się 12 takich 
imprez, z czego dziewięć w Karwi-
nie.

– Prelekcja Radima Parwy mia-

ła charakter czysto teoretyczny, na 
kolejnych imprezach, kiedy skoń-
czymy już modernizację kuchni, bę-
dzie się gotowało – obiecuje Leszek 
Koch, menedżer projektów w zarzą-
dzie Koła.

PZKO-wcy z Frysztatu nie myślą 
tylko o imprezach, lecz równocześ-
nie intensywnie pracują przy re-
moncie swej siedziby. Od początku 
lutego co sobotę organizują „bry-
gadę”. – Musimy zapewnić wkład 
własny, dlatego staramy się odwalić 
kawał roboty własnymi rękami – 
wyjaśnia Koch.  (dc)

Poprzedni minister zatrzymał wy-
burzenie dworca, jego następca za-
sugerował, by go zburzyć. Zmiany 
decyzji ws. hali dworcowej w Ha-
wierzowie zdają się nie mieć końca. 
W czwartek Rada Nadzorcza Ko-
lei Czeskich uchwaliła wyburzenie 
obiektu. Naszej gazecie potwierdzi-
ła to dyrekcja przedsiębiorstwa. 

W listopadzie ub. roku pojawiła 
się informacja, że ówczesny minister 
transportu, Zdeněk Žák, wstrzymał 
realizację projektu wyburzenia hali 
i budowy nowoczesnego terminalu 
kolejowego. W reakcji na sprzeciwy 
części architektów kazał raz jeszcze 
przeanalizować wszystkie wchodzą-

ce w rachubę warianty rozwiązania 
sytuacji. Nowy szef resortu, Antonín 
Prachař, zasugerował obecnie Kole-
jom Czeskim, by uchwaliły wybu-
rzenie hali. Rada Nadzorcza Kolei 
w czwartek podjęła odpowiednią 
decyzję. To otwiera drogę do realiza-
cji budowy terminalu, która będzie 
częściowo dofi nansowana z fundu-
szy europejskich. – W tej chwili nie 
możemy jeszcze podać dokładnego 
terminu rozpoczęcia prac, teraz bę-
dziemy załatwiali niezbędne sprawy 
administracyjne, pozwolenie na bu-
dowę, umowę na przyznanie dotacji 
i przetarg na wykonawcę – powie-
działa „Głosowi Ludu” rzeczniczka 

Dyrekcji Generalnej Kolei Cze-
skich, Kateřina Šubová. 

Hawierzowski ratusz nie skomen-
tował decyzji Kolei Czeskich. – My 
cały czas zakładaliśmy, że projekt 
będzie realizowany – powiedziała 
naszej gazecie rzeczniczka Ma-
gistratu, Eva Wojnarová. Władze 
miasta walczyły o urzeczywistnienie 
projektu m.in. ze względu na fundu-
sze wydane na jego przygotowanie. 

Wyburzenie starego dworca i bu-
dowa terminalu pochłoną łącznie 
183 mln koron. Koleje Czeskie za-
płacą ze swej kasy ok. 50 mln koron, 
miasto Hawierzów 15 mln.  
 (dc)

Polskie stowarzyszenia obywatel-
skie działające w Republice Cze-
skiej mogą wystąpić o dofi nansowa-
nie swoich projektów związanych 
z ochroną praw obywatelskich i 
rozwojem środowiska wielokultu-
rowego w RC z tzw. funduszy nor-
weskich, czyli Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. W ramach 
programu wspierającego takie ini-
cjatywy do podziału jest aż 49 mln 
koron.

Na możliwość wystąpienia o do-
fi nansowanie naszych projektów 
zwrócił naszej gazecie uwagę Janusz 
Konieczny, pochodzący z Wędry-
ni menedżer projektowy Fundu-
szu Antykorupcyjnego w Pradze. 
– Przeglądając stronę internetową 
funduszy norweskich doszedłem do 

wniosku, że warto by poinformować 
o takiej możliwości nasze organiza-
cje. Przecież program koncentrujący 
się na ochronie praw człowieka i 
rozwoju środowiska wielokulturo-
wego jest przeznaczony także dla 
naszego polskiego środowiska i na-
szych projektów. Z funduszy nor-
weskich można otrzymać od 300 
tysięcy do nawet 2 milionów koron. 
Należy pamiętać, że wnioskodawcą 
może być tylko organizacja poza-
rządowa – wyjaśnił Konieczny.

Każda organizacja pozarządowa 
może zgłosić tylko jeden wniosek 
w ramach wybranego programu., a 
pieniędzy nie można wykorzystać 
na ogólną działalność danej organi-
zacji. A z jakimi projektami można 
wystąpić o zastrzyk fi nansowy z fun-

duszy norweskich? Mogą to być na 
przykład inicjatywy kulturalne i edu-
kacyjne mające wpływ na środowi-
sko wielokulturowe, poznawanie się 
społeczności większościowej i mniej-
szościowej, czy zwalczanie „mowy 
nienawiści” m.in. w internecie.

Więcej informacji o funduszach 
norweskich i możliwościach sko-
rzystania z ich pieniędzy można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.fondnno.cz. Na wszelkie 
pytania odpowiedzą pracownicy 
Fundacji Rozwoju Obywatelskie-
go (dane kontaktowe podane są na 
wspomnianej stronie internetowej). 
Wnioski o dofi nansowanie należy 
składać do 24 marca 2014 roku, wy-
łącznie poprzez serwis: www.gran-
tys.cz.  (kor)

„Gorejący krzew” otrzymał aż 11 
nagród czeskiego przemysłu fi lmo-
wego. Triumfował też w plebiscycie 
publiczności. Film nie koncentruje 
się na postaci Palacha, ale na zma-
ganiach jego rodziny i adwokatki z 
aparatem władzy komunistycznej w 
wytoczonym jej przedstawicielom 
procesie o zniesławienie. – Dzię-
kuję wszystkim, którzy pomogli mi 
w nakręceniu tego fi lmu. Dziękuję 
Czechom, że przyjęli mnie do swo-

jego grona – powiedziała Agnieszka 
Holland.

– Są sprawy na tym świecie, wobec 
których nie można milczeć. Wystar-
czy spojrzeć, co dzieje się obecnie 
na Ukrainie – stwierdziła reżyserka. 
„Gorejący krzew” nakręcony był naj-
pierw na potrzeby stacji HBO – jako 
trzyodcinkowy serial, następnie trafi ł 
do dystrybucji kinowej. Film z en-
tuzjazmem przyjęto także w Polsce 
oraz w Ameryce.  (jb)

Złoty wiek Cieszyna to temat rzeka. 
Irenie French, która omawiała go 20 
lutego w sali konferencyjnej Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie 
na kolejnym z wykładów plenar-
nych Cieszyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku trudno więc było 
zmieścić się w godzinie wykładu. 
Zresztą słuchacze wcale tego nie 
oczekiwali. Wręcz przeciwnie, do-
pytywali się o szczegóły i byli żądni 
dalszej wiedzy.

Prelegentka na samym począt-
ku przyznała, że niektórzy nie lu-
bią okresu historii zwanego zło-
tym wiekiem Cieszyna, gdyż nie 
było to wówczas polskie miasto. 
Lata największego rozkwitu miasta 
przypadają bowiem na okres przed 
I wojną światową, a więc na cza-
sy austriackie. Burmistrzami byli 
wówczas niemieckojęzyczni Dem-
lowie, wpierw ojciec – Johann Ne-
pomuk Demel von Elswehr, po nim 
syn Leonard. Głównym językiem, 
jaki można było w tamtych czasach 
usłyszeć na ulicach miasta, był nie-
miecki. Choć polska społeczność 
zabiegała o dwujęzyczność, uchwa-
łę taką blokowała Rada Miejska, w 
której zasiadali sami Niemcy i nie-
mieckojęzyczni Żydzi. Jednak dwu-
języczne napisy były. Na przykład 
na poczcie, która wówczas znajdo-
wała się obok Domu Narodowego. 
Dwujęzyczne były też urzędowe 
napisy na mostach, drogach, grani-
cach powiatu. Choć w świetle prawa 
nie musiały być. Prelegentka tłuma-
czyła to dobrymi stosunkami, jakie 
panowały pomiędzy obiema spo-
łecznościami żyjącymi obok siebie 
w jednym mieście oraz liberalnym 
podejściem władz Austro-Węgier. 
Choć gdy Polacy chcieli otworzyć 
polską szkołę, władze twierdziły, że 
nie ma takiej potrzeby, gdyż są w 
mieście już dwa gimnazja (niemie-
ckie). Mimo wszystko, gdy Macierz 
Szklona dla Księstwa Cieszyńskie-
go zabiegała o utworzenie polskiej 
placówki władze zezwoliły, choć 
początkowo nie chciały jej dotować. 
Polskie gimnazjum zostało więc ot-
warte jako szkoła prywatna. Jednak 
po kilku latach miało już tak dużą 
liczbę uczniów, że władze przyjęły 
szkołę pod swe skrzydła. 

W omawianych przez Irenę 
French czasach miasto nie było 
podzielone. Rozwijała się wówczas 
jego lewobrzeżna część, gdyż tamte 
tereny są płaskie, a więc atrakcyj-

niejsze pod zabudowę. W 1910 roku 
jedna trzecia mieszkańców Cieszy-
na mieszkała po lewej stronie Olzy. 
Choć we władaniu Niemców, mia-
sto było wciąż polskie. – Od ponad 
stu lat na mapach świata nie było 
Polski, a my w Cieszynie mieliśmy 
polskie czasopisma, szkoły, napi-
sy – wyliczała Irena French zauwa-
żając, że cesarz Franciszek Józef był 
świetnym dyplomatą. –  Gdy przy-
jeżdżał wizytować Cieszyn, zresztą 
jak każde miasto, zaczynał wizytę 
w kościele św. Marii Magdaleny, ale 
później odwiedzał też Kościół Je-
zusowy i Synagogę – relacjonowała, 
ilustrując zdjęciami przystrojonej na 
przyjazd najjaśniejszego pana syna-
gogi i... Domu Narodowego, na któ-
rym widniał po polsku napis „Niech 
żyje” i portret Franciszka Józefa. 
Nie oznacza to, że obie społecz-
ności żyły w przyjaźni i cokolwiek 
organizowały wspólnie. Podział był. 
Tak, jak był teatr niemiecki i Dom 
Narodowy, gdzie teatry amatorskie 
wystawiały polskie przedstawienia, 
tak Niemcy imprezy plenerowe ro-
bili na Grabinie, ale niechętnie wi-
dzieli tam polskie imprezy. Polacy 
więc, za zgodą władz, wybudowali 
Park Sikory. 

Na koniec Irena French wspo-
mniała, że w czasie I wojny świa-
towej główny sztab armii Austro-
Węgier mieścił się w Cieszynie, a 
po jej zakończeniu i nieszczęsnym 
podziale miasta granicą państwową, 
w wyniku którego po czeskiej stro-
nie została linia kolejowa, gazownia 
i ujęcie wody pod Małym Jaworo-
wym, a po polskiej stronie elektro-
wnia, cmentarz, szpital, kościoły 
i wszystkie szkoły. Zauważyła, że 
wtedy Czechów w Cieszynie było 
zaledwie 5 proc., jednak Czechosło-
wacja uparła się na podział miasta 
ze względu na dworzec. 

–  Istniejąca wówczas obok Pol-
skiej Rady Narodowej i Czeskiej 
Rady Narodowej Niemiecka Rada 
Narodowa chciała, żeby nie rozry-
wać tego, co trwało razem 600 lat. 
Ponieważ nie chcieli opowiedzieć 
się ani za Polską, ani za Czechosło-
wacją, chcieli utworzyć niezależne 
państwo…  – wyjawiła mało znany 
historycznie fakt Irena French. Co 
by było, gdyby wówczas pomysł ten 
udało się zrealizować? Jak obecnie 
by nam się żyło? Pozostanie to w 
sferze przypuszczeń, domysłów i 
marzeń.  (ox.pl)

Kulinarnie i roboczo »Gorejący 
krzew« zwycięski
Film polskiej reżyserki Agnieszki Holland „Gorejący krzew” zdo-
minował sobotnią galę Czeskich Lwów. Obraz poświęcony jest 
czeskiemu studentowi Janowi Palachowi, który podpalił się w 
Pradze w proteście przeciw inwazji sił Układu Warszawskiego 
w 1968 roku.

Złoty wiek Cieszyna
Już po raz trzeci PZKO-wcy z Frysztatu spędzili sobotę na roboczo.
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Na Chełm zjechali miłośnicy mi-
litariów oraz wojskowej tradycji z 
południa Polski. Wszyscy znają się 
doskonale z wcześniejszych edycji 
imprezy, które odbywały się mię-
dzy innymi w Beskidzie Sądeckim. 
Poprzednie manewry miały miejsce 
w Kosarzyskach koło Piwnicznej. 
Krzysztof Neścior podkreślił, że im-
preza nawiązuje do przedwojennych 
manewrów, które były udziałem ów-
czesnych pułków górskich.

– Przed wojną istniały dwie dywi-
zje górskie, na takie manewry przy-
jeżdżało średnio od 12 do nawet 15 
tysięcy żołnierzy. Mówimy o połu-
dniowych rubieżach kraju, które były 
bronione między innymi przez pułki 
podhalańskie, których przed wojną 
było pięć. Manewry odbywały się w 
różnych miejscach, największe mia-
ły miejsce w 1938 roku na Wołyniu, 
gdzie oprócz pułków górskich zebra-
ły się również odziały Armii Kraków, 
łącznie 100 tysięcy żołnierzy – wy-
jaśnił Krzysztof Neścior.

Chociaż manewry trwały trzy dni, 
tak naprawdę dużo działo się w so-
botę. Tego dnia uczestnicy strzelali z 
broni historycznej na strzelnicy pod 
Jasieniową, wysłuchali także wykła-
du na temat góry Chełm. To właśnie 
na tym niewielkim, ale jakże charak-
terystycznym wzniesieniu, ulokowa-
ła się baza manewrów. Większości 
z nas kojarzy się z szybownictwem. 
Dokładny opis tego miejsca można 

znaleźć na ofi cjalnej stronie inter-
netowej gminy Goleszów: – Szkołę 
Szybowcową Aeroklubu Śląskiego w 
Goleszowie, zwaną potocznie szko-
łą harcerską, otwarto 15 lipca 1934 
roku. W uroczystości wziął udział 
m.in. przewodniczący Związku Har-

cerstwa Polskiego, wojewoda śląski 
– Michał Grażyński. Zbudowano 
drewniany hangar z przybudówką. 
W 1936 roku zbudowano drogę na 
szczyt oraz budynek administracyj-
no-mieszkalny, dwa nowe hangary i 
magazyn. W tym samym roku pla-

cówkę przemianowano na Śląską 
Szkołę Szybowcową LOPP na Gó-
rze Chełm im. mjr. Ludwika Idzi-
kowskiego. Dwa lata później szkoła 
posiadała około 30 różnych typów 
szybowców. Były to na przykład 
„salamandra”, „komar” i „sroka”. Na 

początku 1939 roku zastępcą kie-
rownika szkoły został Franciszek 
Kępka. W okresie międzywojennym 
szkoła wyszkoliła około 1,5 tys. pilo-
tów. Po wyzwoleniu Goleszowa, już 
w maju 1945 roku, Franciszek Kęp-
ka przystąpił do reaktywacji szkoły. 
Niestety w 1950 roku rozpoczęto jej 
likwidację, ponieważ lotnicze władze 
centralne podjęły decyzję o przenie-
sieniu szkolenia szybowcowego z gór 
na niziny. Ostatecznie życie szybow-
cowe na Chełmie zamarło wiosną 
1951 roku. Jednym z ostatnich wy-
szkolonych pilotów był Franciszek 
Kępka „junior”.

Jak jednak dodał Neścior, Chełm 
ściśle wiąże się też z wojskowością.

 – Nasza obecność na Chełmie nie 
jest dziełem przypadku – przyznał 
w rozmowie z „Głosem Ludu”. – To 
miejsce ściśle wiąże się w okresem II 
Rzeczypospolitej. Począwszy od lat 
20. poprzedniego stulecia odbywały 
się tutaj obozy przysposobienia woj-
skowego, później mieściła się słynna 
szkoła szybowcowa, która wykształ-
ciła wielu przyszłych pilotów my-
śliwców. W 1945 roku toczyły się 
zacięte walki o tę górę, jest to miejsce 
historyczne i wpisuje się w klimat tej 
imprezy.

– Jesteśmy zachwyceni tym miej-
scem, widoki są przepiękne – przy-
znał Zbigniew Czekański, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Historii 
z Łabowej.  TOMASZ WOLFF

Dzień Myśli Braterskiej – świę-
to przyjaźni obchodzone 22 lutego 
każdego roku przez harcerzy i skau-
tów na całym świecie, celebrowa-
ne jest również w naszym regionie. 
Jak co roku z tej okazji spotkali się 
harcerze-seniorzy z obu stron Olzy. 
W sobotę w Książnicy Cieszyńskiej 
zebrali się druhowie i druhny z Har-
cerskiego Kręgu Seniora „Zaolzie” 
oraz z działającego w Cieszynie 

kręgu „Korzenie”. Na tę wyjątkową 
zbiórkę przybyli też zaprzyjaźnieni 
harcerze z innych miejscowości.

– Dzisiaj obchodzimy Dzień My-
śli Braterskiej. Najważniejsze święto 
harcerzy, w czasie którego spotyka-
my się, przekazujemy sobie radość, 
pozdrowienia, życzenia. W tym roku 
spędzimy ten dzień nie tylko w to-
warzystwie harcerzy z Kręgu „Zaol-
zie”. Gościmy także Krąg Seniorów 

„Orla brać” z Bielska-Białej i harcer-
ski Krąg Seniora „Skaut” z Radlina, z 
którymi stale współpracujemy – po-
wiedziała nam komendantka kręgu 
„Korzenie”, Eugenia Panak. – Idea 
jest taka, że świętujemy rocznicę 
urodzin twórcy skautingu, Roberta 
Baden-Powella. W tym dniu wszy-
scy skauci tworzą krąg myśli brater-
skiej o nim oraz o twórcach naszego 
Związku Harcerstwa Polskiego – 
dodał druh Tadeusz Buława. 

Jak wyjaśniła komendantka zaol-
ziańskich harcerzy-seniorów, Stefa-
nia Piszczek, kręgi z obu stron Olzy 
każdego roku obchodzą Dzień Myśli 
Braterskiej wspólnie – raz po jednej, 
raz po drugiej stronie granicy. – Za-
wsze wspominamy na tych spotka-
niach jakiegoś bardzo zasłużonego 
harcerza. W tym roku przypomina-
my sobie Henryka Jasiczka, pierw-
szego powojennego naczelnika har-
cerstwa.  2 marca obchodziłby on 95. 
urodziny – dodała Stefania Piszczek. 

Sobotnie spotkanie było wyjątko-
we. Harcerze spotkali się w Książ-
nicy Cieszyńskiej, gdzie wspólnie 
obejrzeli wystawę poświęconą Le-
opoldowi Janowi Szersznikowi w 
dwusetną rocznicę jego urodzin. Po-
tem odbyła się wspólna zbiórka.

22 lutego to dzień urodzin założy-
ciela skautingu, Roberta Baden-Po-
wella (22 lutego 1857), a także jego 
żony Olave Baden-Powell (22 lutego 
1889). Idea ustanowienia tego dnia 
Dniem Myśli Braterskiej zrodziła się 
na 4. Międzynarodowej Konferencji 
Skautek i Przewodniczek w 1926 
roku w Stanach Zjednoczonych. (ep)

O żołnierzach poległych przed 95 
laty podczas wojny polsko-czecho-
słowackiej o Śląsk Cieszyński w 
styczniu 1919 roku, o poszu-
kiwaniu ich mogił będzie 
opowiadał w najbliż-
szy piątek w Książ-
nicy Cieszyńskiej 
w Cieszynie me-
cenas Jarosław 
Żurek.

Gość piątkowe-
go spotkania uro-
dził się w Cieszynie, 
jest absolwentem Li-
ceum Ogólnokształcące-
go im. M. Kopernika, ukoń-
czył studia magisterskie na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Dziś 
mieszka w Bielsku-Białej. – Sprawy 
związane ze Śląskiem Cieszyń-
skim były mi zawsze bliskie, przede 
wszystkim dlatego, że urodziłem się 
i większą część życia spędziłem w 
Cieszynie, a moja rodzina ze strony 
ojca pochodzi z lewego brzegu Olzy 
– mówi Jarosław Żurek.

Dyrektor Książnicy, Krzysztof 
Szelong, napisał w zaproszeniu na 
spotkanie, że Żurek, prowadząc 
kwerendy w archiwach, studiując pa-
rafi alne księgi zgonów i cmentarne 
ewidencje, odwiedza kolejne cmen-
tarze, systematycznie i skrupulatnie 
dokumentując miejsca pochówków 
żołnierzy i cywilów, którzy zginęli 
w styczniu 1919 r. – Swoimi poszu-

kiwaniami objął nekropolie zlokali-
zowane nie tylko na terenie Śląska 
Cieszyńskiego, ale także w Wado-

wicach i Krakowie, gdzie również 
spoczęli uczestnicy polsko-

czechosłowackiej wojny. 
W efekcie dotychcza-

sowych badań udało 
mu się już m.in. sko-
rygować listę osób 
pochowanych w naj-
słynniejszej pocho-

dzącej z 1919 r. zbio-
rowej mogile żołnierzy 

polskich na cmentarzu w 
Stonawie – mówi dyrektor 

Książnicy.
Dodaje, że Żurek, wyręczając 

profesjonalnych historyków, którzy 
przez 95 lat nie zdołali nie tylko 
sporządzić listy ofi ar polsko-cze-
chosłowackiego konfl iktu z 1919 r., 
ale nawet zweryfi kować nieprecyzyj-
nych i sprzecznych w istocie danych 
dotyczących ich liczby i okoliczności 
śmierci, swoimi ustaleniami dzieli 
się na łamach założonego w 2009 r. 
internetowego forum „Eksplorato-
rzy”, prowadząc tam wątek „Śladami 
poległych w wojnie polsko-czeskiej 
w 1919 roku”. Podczas spotkania w 
Książnicy przedstawi przebieg swo-
ich poszukiwań oraz poinformuje o 
ich dotychczasowym bilansie i dal-
szych planach badawczych.

Początek spotkania o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej Książnicy Cie-
szyńskiej.  (kor)

Wojskowe manewry
Od piątku do niedzieli trwały kolejne Manewry Zimowe Pułków Górskich „Goleszów 2014”. Bazą dla uczestników była wznosząca się nad Goleszowem legendarna 

góra Chełm. – Ta impreza wpisuje się w naszą działalność. Naszym celem jest pokazanie historii ożywionej, przypomnienie życia wojskowego naszych przodków – po-

wiedział Krzysztof Neścior z Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, które zorganizowało manewry.

Wspólne świętowanie harcerzy

Herbata z wojskowej kuchni smakowała wyśmienicie.

Tym razem Dzień Myśli Braterskiej harcerze-seniorzy zorganizowali w Książnicy 
Cieszyńskiej, gdzie obejrzeli wystawę „Leopold Jan Szersznik i jego epoka”.

Przechodniu, 
powiedz Polsce...
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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 - Naj-
młodsi w ZOO 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 Natura 
w Jedynce - Najmłodsi w ZOO 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Klan (s.) 15.45 Drużyna A 
(s.) 16.35 Polska non stop - magazyn 
reporterów 16.35 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 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 
20.25 Chicago Fire (s.) 21.15 Po pro-
stu - program Tomasza Sekielskiego 
21.50 Spartan 23.45 Ekstradycja II 
(s.) 0.50 Drużyna A (s.).

TVP 2
6.05 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 
Wspólnota 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 
- Rumunia 12.45 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Mariachi 13.25 
Szkoła życia (s.) 14.15 Kabaretowy 
Klub Dwójki 15.10 Ja to mam szczęś-
cie! (s.) 15.45 Panorama Kraj 16.10 
Dla niesłyszących - M jak miłość 
17.10 Herkules (s.) 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.45 M jak miłość (s.) 
21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.50 Granatowy Zeszyt 0.15 Na linii 
strzału.

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 
Zgłębić tajemnicę raka - leczenie ze 
znakiem jakości 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Czas na Pracę! Praca na Cza-
sie! 10.45 Klimaty i smaki - Święto-
krzyska Kraina 11.00 Zapraszamy na 
kawę 11.20 Zuzanna 11.40 Rusz się 
człowieku 11.50 Ślizg 12.05 Męska 
strefa 12.55 Agrobiznes 13.35 An-
tenowe remanenty 14.25 Dziennik 
regionów 14.55 Afryka mojego dzie-
ciństwa 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Polska samorządna 17.00 Aleja 
gwiazd na L4 17.20 Zapiski Łazęgi 
17.30 Aktualności Flesz 17.35 Kro-
nika Miasta 17.50 Co, gdzie, kiedy? 
18.00 Ekosonda 18.30 Aktualności 
20.00 Ślązaków portret własny 20.20 
Co, gdzie, kiedy? 20.35 Elementarz 
mam 20.55 Gramy dla Was 21.05 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Afryka 
mojego dzieciństwa 0.15 Echa dnia.

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Trud-
ne sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 13.00 Łabę-
dziem być... 2 14.00 Pierwsza miłość 
14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy 17.00 Dla-
czego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat we-
dług Kiepskich (s.) 20.05 Slumdog: 
Milioner z  ulicy (fi lm bryt.) 22.35 
Człowiek sukcesu (komedia USA) 
0.20 Świat według Bundych (s.). 

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
13. komnata Pavlíny Jíšovej 10.15 
Reporterzy TVC 10.55 Historie sław 
- Jan Pivec 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Slová-

cko się nie sądzi (s.) 15.05 Televarieté 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiado-
mości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Przygody kryminalisty-
ki (s.) 21.50 Opowiadania fi lmowe 
23.00 Kontruderzenie (s.) 23.50 Taj-
niacy (s.) 0.40 AZ kwiz 1.05 Gdzie 
mieszkały królewny.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Pingwiny w mieście 
9.55 Królestwo natury 10.25 Spo-
strzeżenia z zagranicy 10.30 Gdzie-
kolwiek jesteś (fi lm) 12.15 Piękność 
w łuskach 13.05 Portzamparc 14.00 
Alexej Čepička - z szeregowca ge-
nerałem 14.25 Krok w pustkę Jana 
Masaryka czyli Zbrodnia doskonała 
15.25 Śladami II wojny światowej 
16.30 Poszukiwania świętego Maura 
17.30 Biuro (s.) 17.50 Kosmos 18.35 
Piękno europejskiego wybrzeża 18.45 
Wieczorynka 18.55 Siły pierwotne 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagrani-
cy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Wielka Wojna Ojczyźnia-
na 20.55 Katastrofy lotnicze 21.45 
Śmierć ma imię Engelchen (fi lm) 
23.55 Siostra Jackie (s.) 0.25 Califor-
nication (s.) 0.55 Król Szumawy.

NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Nowe przygody starej Christine (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 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 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 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.) 
0.05 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 0.50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.).

PRIMA
6.20 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.20 Policja Hamburg 
(s.) 11.20 W blasku ognia (fi lm) 
13.25 Strażnik Teksasu (s.) 14.25 
Spece od morderstw (s.) 15.25 Miej-
sce zbrodni: Brema (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 18.00 Nakryto 

do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Za krzakiem tarniny 
(fi lm) 21.55 Kulinarny reality-show 
23.10 Zabójcze umysły (s.) 0.05 Za-
przysiężeni (s.) 1.05 Zbrodnie niedo-
skonałe (s.).

ŚRODA 26 LUTEGO

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 - Naj-
młodsi w ZOO 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Rolniczy - Postęp 
hodowlany 12.35 Przepis dnia (s.) 
12.50 Natura w Jedynce - Najmłodsi 
w ZOO 13.55 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.15 Klan (s.) 
15.45 Jaka to melodia? (teleturniej) 
16.15 Skoki Narciarskie - Puchar 
Świata - Falun 17.25 Teleexpress 
17.35 Skoki Narciarskie - Puchar 
Świata - Falun 18.30 Świat się kręci 
19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.05 Biało - czerwoni 20.25 
Liga Mistrzów: Schalke Gelsen-
kirchen - Real Madryt 23.45 Chicago 
Fire 0.40 Świat się kręci 

TVP 2
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 
Mama 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.35 Barwy 
szczęścia (s.) 11.15 Na dobre i na złe 
(s.) 12.15 Makłowicz w podróży - 
Rumunia 12.45 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 13.25 Szkoła życia 
(s.) 14.15 Kabaretowa Scena Dwójki 
- Kabaret Ani Mru Mru 15.05 Ja to 
mam szczęście! (s.) 15.45 Panorama 
Kraj 17.10 Herkules (s.) 18.00 Pano-
rama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i 
na złe (s.) 21.45 Na sygnale (s.) 22.20 
Kino relaks - Wielki podryw 0.30 Za-
gadki umysłu.

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 
9.00 Szlakiem gwiazd - Jerzy Kry-
szak 9.30 Co niesie dzień 10.05 Pol-
ska samorządna 10.45 Nożem i wi-
delcem 11.20 Polska z wyboru 11.40 
Głos Regionów 12.05 Naszaarmia.
pl 12.55 Agrobiznes 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.45 Prze-
chodzień codzienny 14.55 Cyrk ze 
złamanym sercem 15.55 Zapraszamy 
na kawę 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Kultowe rozmowy - Henryk 
Sawka 16.55 Aktywni rodzice 17.15 
Ciekawe jak? Czyli Jurek w poszuki-
waniu odpowiedzi 17.30 Aktualności 
Flesz 17.35 Kronika Miasta - Ka-
towice 18.30 Aktualności 20.00 Po 
drugiej stronie ulicy 20.15 Co, gdzie, 
kiedy? 20.35 Paramedyk - Grota sol-
na, taniec zumba 20.50 Gramy dla 
Was 21.05 Echa dnia 22.00 Aktu-

alności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Cyrk ze złamanym sercem 0.15 
Echa dnia.

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Trud-
ne sprawy 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Dom nie do poznania 13.00 Łabę-
dziem być... 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wy-
darzenia 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.) 20.40 Mr. De-
eds - milioner z przypadku (komedia 
USA) 22.40 Przypadek (fi lm franc.) 
0.35 Nick Fury (fi lm USA). 

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 
9.50 Łopatologicznie 10.30 168 go-
dzin 11.05 Przygody kryminalistyki 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.20 Policja kryminal-
na Paryż (s.) 15.05 Televarieté 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości re-
gionalne, prognoza pogody 18.25 Taxi 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 List do ciebie 21.00 Brat 
przyrodni (fi lm) 22.30 Pr. rozrywko-
wy 23.25 Anatomia prawdy (s.) 0.10 
AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Narodowe klejnoty 
9.25 Marzenie o najtrudniejszej gó-
rze świata 10.25 Jak zdobywano bie-
gun północny 11.10 Złoto dla Eliški 
12.05 Jak się żyje z pragnieniem ru-
chu 12.20 Route 66 - Spełnić swoje 
marzenia 13.40 Po czesku 13.55 Eu-
ropa dziś 14.20 Ekstremalne miasta 
15.10 Bitwa na Harzhornie 16.05 
Telewizyjny klub niesłyszących 16.35 
Skarb trojański 17.30 Biuro (s.) 17.50 
Na koniec świata 18.45 Wieczorynka 
18.55 Siły pierwotne (s.) 19.40 Spo-
strzeżenia z zagranicy 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Królowa 
gepardów 21.00 Podróż po Tarmie 
21.30 Narodowe klejnoty 22.00 Kie-
dy kobiety walczą z uzależnieniem 
22.45 Oskarżony (fi lm) 0.15 Czworo 
w ciąży. 

NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.40 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 12.30 Doktor Hart (s.) 
13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, po-
goda 17.35 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 21.35 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.) 22.25 
Adwokat diabła (fi lm) 1.05 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA
6.20 Policja Hamburg (s.) 7.15 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.20 Policja Hamburg (s.) 
11.20 Wybrzeże marzeń (fi lm) 13.25 
Strażnik Teksasu (s.) 14.25 Spece od 
morderstw (s.) 15.25 Miejsce zbrod-
ni: Brema (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 22.20 Peepshowbazar 
23.40 Policja kryminalna Stuttgart 
(s.) 0.40 Zabójcze umysły (s.) 1.35 
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA 
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6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik pol-
sko@polski, talk-show prof. Jana Miod-
ka 7.30 Z przygodą na ty 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.30 Cafe Historia - Ar-
chiwa rodzinne 10.45 Polonia w Komie 
- Japonia - Hotele Miłości 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia 12.25 Łamigłówka - Dolny 
Śląsk 12.35 Wiadomości 12.50 Czas 
honoru 13.50 Dzika Polska - Lasy peł-
ne życia - Popielate życie 14.30 Tomasz 
Lis na żywo 15.25 Kronika XI Świato-
wych Zimowych Igrzysk Polonijnych 
Karkonosze 2014 15.35 Informacje 
kulturalne 15.55 Złotopolscy (s.) 16.25 
Fascynujące Śląskie - Zygmunt Brach-
mański 16.55 Galeria (s.) 17.20 Polo-
nia w Komie - Japonia - Hotele Miłości 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
- Dolny Śląsk 17.55 Kazimierz Ko-
walski zaprasza 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.40 Łamigłówka - Dolny 
Śląsk 20.50 Ojciec Mateusz (s.) 21.45 
Polonia w Komie - Chorwacja 22.00 
Polonia 24 22.40 Kronika XI Świato-
wych Zimowych Igrzysk Polonijnych 
Karkonosze 2014 22.55 Po prostu - 
program Tomasza Sekielskiego 23.35 
Hala odlotów (s.) 0.20 Opole 2008 na 
bis - zespół Feel 0.45 Galeria (s.). 
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6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 
7.25 Rozalka Olaboga 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.30 Flesz historii 10.45 
Polonia w Komie - Chorwacja 11.00 
Polonia 24 11.40 Galeria (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłów-
ka - Dolny Śląsk 6 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Głęboka woda 2 13.50 Nie 
ma jak Polska - Kujawsko-Pomorskie 
dla małych i dużych 14.25 Sztuka ży-
cia - Małgorzata Pieńkowska 14.55 
Po prostu - program Tomasza Se-
kielskiego 15.30 Kronika XI Świato-
wych Zimowych Igrzysk Polonijnych 
Karkonosze 2014 15.50 Złotopolscy 
(s.) 16.15 Ciepło na lata - Niezwykłe 
okna 16.35 Notacje - Adam Strzem-
bosz. Rozmowy przy Okrągłym Sto-
le 16.55 Galeria (s.) 17.20 Polonia w 
Komie - Chorwacja 17.30 Teleexpress 
17.35 Łamigłówka - Dolny Śląsk 6 
17.45 Arie ze śmiechem 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.45 Łamigłówka - Dolny 
Śląsk 20.50 Siostry (s.) 21.45 Polonia 
w Komie - Edynburg 22.00 Polonia 24 
22.40 Kronika XI Światowych Zimo-
wych Igrzysk Polonijnych Karkonosze 
2014 22.50 Kabaretowy Klub Dwójki 
23.45 Skrawek piekła na Podolu 0.15 
Made in Poland 0.45 Galeria (s.).

CZWARTEK 27 LUTEGO
6.05 Świat się kręci 7.00 Sztuka życia 
- Małgorzata Pieńkowska 7.25 Plecak 
pełen przygód 8.00 Pytanie na śniada-
nie 10.40 Polska i świat z historią w tle 
- Kresowym szlakiem. Jaremcze i Wo-
rochta 11.00 Polonia 24 11.40 Galeria 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 
Łamigłówka - Dolny Śląsk 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Siostry (s.) 14.40 Kardynał Bolesław 
Kominek - Strażnik „Gorącego żelaza” 
15.15 Kronika XI Światowych Zimo-
wych Igrzysk Polonijnych Karkonosze 
2014 15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 Ty-
godnik Kulturalny 16.55 Galeria (s.) 
17.20 Polonia w Komie - Edynburg 
17.30 Teleexpress 17.45 Łamigłów-
ka - Dolny Śląsk 17.55 Kabaretowy 
Klub Dwójki 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.45 Łamigłówka - Dolny 
Śląsk 20.55 Komisarz Alex (s.) 21.45 
Polonia w Komie - Australia 22.00 Po-
lonia 24 22.40 Kronika XI Światowych 
Zimowych Igrzysk Polonijnych Kar-
konosze 2014 22.55 Glina (s.) 23.50 
Henryk Sławik. Polski Wallenberg 
0.45 Galeria (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 24. 2. o godz. 10.00

 PM 10 

Czeski Cieszyn  88
Hawierzów 98
Karwina 105
Orłowa 100
Trzyniec 51
Wierzniowice 146

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

SLUMDOG:

MILIONER Z ULICY

Film obyczajowy,

Wielka Brytania 2008

Polsat, wtorek 25 lutego,
godz. 20.05

Reżyseria: Loveleen Tandan

Wykonawcy: Dev Patel, Saurabh 
Shukla, Anil Kapoor, Rajendranath 
Zutshi, Jeneva Talwar, Freida Pinto, 
Irrfan Khan

Pochodzący z dzielnicy slumsów 
w Bombaju osiemnastoletni 

Jamal Malik bierze udział w indyj-
skiej edycji teleturnieju „Milione-
rzy”. Zdołał już wygrać zawrotną 
kwotę 10 milionów rupii, a teraz 
staje przed ostatnim pytaniem i 
szansą na podwojenie nagrody. Na 
dzień przed nakręceniem fi nało-
wego odcinka Jamal zostaje jednak 
zatrzymany przez policję i brutal-
nie przesłuchany. Prowadzący pro-
gram, Prem Kumar, wątpi bowiem 
w uczciwość chłopaka. Wydaje mu 
się niemożliwe, żeby pozbawiony 
wykształcenia mieszkaniec slum-
sów mógł mieć tak wszechstronną 
wiedzę.



wtorek   |   25 lutego 2014 7

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Bel-
la i Sebastian (25, 26, godz. 15.30); 
Babovřesky 2 (25, 26, godz. 17.45, 
20.00); 47 roninów (25, 26, godz. 
20.30); Moja ojczyzna (26, godz. 
18.00); KARWINA – Centrum: 
Babovřesky 2 (25, 26, godz. 17.30, 
20.00); Ratując pana Banksa (25, 26, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Samoloty (25, godz. 10.00); 
Wyścig (25, godz. 14.00); Renifer 
Niko 2 (26, godz. 10.00); Igrzyska 
śmierci (26, godz. 14.00); Ratując 
pana Banksa (25, 26, godz. 17.30); 
Něžné vlny (25, 26, godz. 20.00); 
JABŁONKÓW: Tom Sawyer (26, 
godz. 17.00); CIESZYN – Piast: 
Jack Strong (25, 26, godz. 15.45); 

Rysiek Lwie Serce (25, 26, godz. 
14.00); Pompeje (26, godz. 18.00, 
20.00).

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 Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
DĄBROWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków w 
sobotę 1. 3. o godz. 15.00 na zebranie 
sprawozdawcze do Domu Narodo-
wego w Dąbrowie.
ORŁOWA-LUTYNIA – Dyrek-
cja PSP w Orłowej-Lutyni oraz Ma-

cierz Szkolna zapraszają na karnawał 
morski pt.:  „W głębinach Neptuna”, 
który odbędzię się w 1. 3. o godz. 
15.00 w Domu Kultury.
PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – In-
formuje, że są wolne miejsca na wy-
cieczkę na Wielką Raczę w dniu 1. 3. 
Zgłoszenia pod nr. 776 046 326 lub 
na e-mail: tadeusz.farnik@seznam.cz.
Informuje, że odjazd na wyciecz-
kę autokarową  W5 – Wielka Racza 
jest 1. 3. o godz. 7.00 z Karwiny, o 
godz. 7.20 z Cz. Cieszyna, o godz. 
7.35 z Trzyńca – dworzec BUS, na-
stępnie w odstępach 5-min. Wędry-
nia, Bystrzyca, Gródek, Jabłonków 
Cena autobusu 130 kc. Z powodu 
braku śniegu na trasach biegowych 
odbędą się tylko wycieczki piesze. 
Warunki na stokach zjazdowych 
można sprawdzić na: http://www.
holidayinfo.sk/cz/Snowparadise-
VelkaRaca/Zjazdovky. Proszę nie 
zapomnieć o dokumentach, ubezpie-
czeniu, euro, złotówkach. Informacje 
tel.: 776 046 326.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

KUPIĘ ANTYKI i instrumenty 
muzyczne, tel. 608 374 432.  GL-082

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: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-

szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
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: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: 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.
SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. wy-
stawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYŃSKI OŚRODEK KUL-
TURY, galeria „Domu Narodowe-
go”, Rynek 12, Cieszyn: do 24. 2. 
wystawa pt. „Herby miast powiatu 
cieszyńskiego”. Czynna codziennie 
w godz. 10.00-17.00.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 28. 3. wy-
stawa grafi k Lucyny Deckert-Firli. 
Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00.

Dnia 24 lutego minęła pierwsza rocznica śmierci naszej 
Kochanej Mamy, Siostry, Babci, Prababci, Teściowej, Cio-
ci, Szwagierki, Kuzynki

śp. ELŻBIETY HANZLOWEJ

O chwilę wspomnień prosi zasmucona rodzina.  RK-035

Dzień z dniem się spotyka i lata upływają,

lecz serca najbliższych nie zapominają.

Dnia 25. 2. 2014 obchodziłby 67. urodziny nasz Kochany 

śp. ALOJZY JOCHYMEK

z Trzanowic. O chwilę wspomnień proszą syn Marek z ro-
dziną oraz wnuczki Agnieszka i Innes.  GL-101

Jak długo w sercach naszych młodości iskra tli,

tak długo o starości nie wolno nam śnić.

Dnia 26. 2. obchodzi swój zacny jubileusz życiowy – 80. 
urodziny

pan JAN CZUDEK

z Bystrzycy. Z tej okazji składamy Ci z serca płynące ży-
czenia w dzień Twego urodzenia: zdrowia, szczęścia, po-
myślności, sto lat życia, moc radości, uśmiech stale miej na 

twarzy, niech się spełni o czym marzysz. Żona Helena, córki Renata i Basia 
z rodzinami.  GL-102
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Literatura gwarowa powstająca na 
lewym brzegu Olzy będzie głównym 
tematem seminarium folklorystycz-
nego, które odbędzie się w sobotę 8 
marca o godz. 15.00 w Pensjonacie 
„Przy studzience” w Łomnej Górnej. 
W ramach projektu „Dziedzictwo 
Karpat” spotkanie organizuje Sto-
warzyszenie Obywatelskie „Koliba” 
przy współpracy z Ogniskiem Górali 
Śląskich Związku Podhalan w Ko-
szarzyskach.

Seminarium poprowadzi An-

toni Szpyrc, znany twórca ludowy, 
historyk-amator i miłośnik folkloru, 
który otworzy spotkanie z literaturą 
gwarową wykładem o gwarze cie-
szyńskiej. Później Szpyrc wspólnie 
ze swoimi gośćmi i uczestnikami se-
minarium będą wspominać nieżyją-
cych już autorów, którzy pisali swoje 
utwory „po naszymu”. Przedstawione 
zostaną sylwetki Adama Wawrosza, 
Karola Piegzy, Władysława Młynka, 
Anny Filipek czy gawędziarza ludo-
wego Józefa Jeżowicza z Koszarzysk, 

o którym książkę napisał w latach 
70. ubiegłego wieku etnograf i języ-
koznawca prof. Daniel Kadłubiec.

– Zaprosiłem do współpracy cór-
kę Hanki Filipek, Jolę Starą. Ja będę 
przedstawiał sylwetki autorów, a Jola 
będzie czytała ich wiersze lub frag-
menty prozy. Poza tym wspomoże 
nas Otmar Kantor z Jabłonkowa, 
którego gwarowe opowiadania poja-
wiają się ostatnio w „Zwrocie” – po-
wiedział nam Antoni Szpyrc.  
 (kor)

Gwara w roli głównej

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC 
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko

pracownika sekretariatu
Zakres obowiązków:
prowadzenie sekretariatu ZG PZKO
zarządzanie projektowe

Wymagania:
wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe
bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz czeskiego w mo-

wie i piśmie
znajomość obsługi komputera (Excel, Word, Outlook, Internet)
kreatywność, inwencja
prawo jazdy kat. B (aktywny kierowca)
odpowiedzialność, sumienność, samodzielność w działaniu

Oferujemy:
wielostronną, ciekawą pracę w młodym kolektywie
miejsce pracy Czeski Cieszyn

List motywacyjny wraz z CV prosimy przesyłać drogą mailową na 
adres zg@pzko.cz w terminie do 3 marca 2014.
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Upływa szybko życie,

jak potok płynie czas,

za rok, za dzień, za chwilę,

razem nie będzie nas.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 22  lu-
tego 2014 zmarł po krótkiej chorobie w wieku 94 lat 
nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, 
Kuzyn i Wujek

śp. inż. JÓZEF FOLTYN

zamieszkały w Karwinie-Raju. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się 
w środę dnia 26 lutego 2014 o godz. 15.00 z sali obrzędów pogrzebowych 
w Karwinie-Raju. W smutku pogrążona rodzina.  RK-036

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu Matki 

śp. HELENY ŚNIEGOŃ

koleżance Halinie Skwarło oraz najbliższej rodzinie składają pracownicy 
przedszkola i szkoły w Karwinie.  RK-034

Tak bowiem Bóg umiłował świat,

że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie umarł, ale miał życie wieczne.  J 3,16

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, że dnia 21. 2. 2014 zmarł 
w wieku 84 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dzia-
dek, Pradziadek, Szwagier, Wujek i Kuzyn 

śp. PAWEŁ SZKUTA

z Trzycieża. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 28. 2. 
2014 o godz. 15.00 w kaplicy cmentarnej w Trzycieżu. Zasmucona rodzi-
na.  AD-016

Dotknięci bolesną wiadomością o zgonie długoletniego niestrudzonego 
działacza społecznego, wiceprzewodniczącego ZG PZKO, dyrygenta, 
więźnia obozu koncentracyjnego – wielce szlachetnego człowieka

śp. inż. JÓZEFA FOLTYNA

składamy wyrazy głębokiego współczucia żonie oraz rodzinie – Zarząd 
MK PZKO Karwina-Frysztat oraz chór męski „Hejnał-Echo”.  RK-037
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Mocną ekipę sportowców wystawiła 
w Karkonoszach reprezentacja Pola-
ków w RC startująca w igrzyskach 
ponownie pod szyldem PTTS „Be-
skid Śląski”. Po niedzielnej ceremo-
nii otwarcia igrzysk, która na Plac 
Piastowski w Jeleniej Górze zwabiła 
tłumy widzów, wczoraj na dobre ru-
szyła sportowa rywalizacja. Wiosen-
na pogoda nie pokrzyżowała planów 
organizatorom. Śniegu na Polanie 
Jakuszyckiej było pod dostatkiem 
i wczorajsze pierwsze zawody w 
biathlonie udało się przeprowadzić 
bez usterek. Podobnie było z rywa-
lizacją w nordic walking w Sobie-
szowie. – Polana Jakuszycka szyku-
je się do sobotniego prestiżowego 
Biegu Piastów, w którym też można 
wystartować w ramach igrzysk – 

zdradził Henryk Cieślar, kierownik 
naszej reprezentacji stacjonującej w 
Jeleniej Górze. Dyscypliny biegowe 
igrzysk polonijnych rozpoczynają się 
w piątek. Wyniki z igrzysk będziemy 
zamieszczali na naszej stronie inter-
netowej www.glosludu.cz.

Na dziś zaplanowano na Polanie 
Jakuszyckiej kolejną odsłonę ry-
walizacji w biathlonie, w Karpaczu 

walkę o medale rozpoczną narciarze 
alpejscy, a w Cieplicach zawodnicy 
w short-tracku. Wszystkie zawo-
dy startują o godz. 10.00. W środę 
do igrzysk włączą się nasi hokeiści, 
którzy turniej polonijny zaliczą na 
stadionie zimowym w Jabloncu. 
Czesi w dużym stopniu ułatwili or-
ganizatorom zadanie, bo po polskiej 
stronie Karkonoszy brakuje odpo-
wiednich obiektów do hokeja na lo-
dzie. – Mieliśmy już okazję obejrzeć 
stadion w Jabloncu. To stosunkowo 
mały obiekt, ale w sam raz na roze-
granie turnieju, w którym według 
ostatnich informacji wystartują tyl-
ko trzy drużyny. Oprócz nas będą to 
Rosjanie i Litwa – powiedział nam 
wczoraj Zbigniew Worek, kierow-
nik hokejowej drużyny Gorole Za-

olzie. Turniej rozpoczyna się o godz. 
11.00.  

Gradu medali dla Zaolzia spo-
dziewamy się w zmaganiach narcia-
rzy alpejskich, które potrwają w Kar-
paczu aż do czwartku. Trasę udało 
się przygotować nawet w dodatnich 
temperaturach panujących w całym 
regionie. – Rywalizacja w narciar-
stwie alpejskim i snowboardzie jest 
niezagrożona – poinformował Arka-
diusz Zagrodnik, prezes Dolnoślą-
skiej Federacji Sportu. – Dla konku-
rencji łyżwiarskich zaplanowanych 
na stadionie w Cieplicach przywie-
ziona zostanie z Wrocławia specjalna 
rolba do lodowiska, żeby warunki do 
zmagań na nim były jak najbardziej 
profesjonalne – dodał Zagrodnik. 

JANUSZ BITTMAR
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OSTRAWA – PILZNO  1:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 81. Svěr-
koš – 24. i 56. Tecl. CZK: 80. Ven-
gřinek. Ostrawa: Pavlenka  – Zawa-
da (85.  Sukup), Frydrych, Baránek, 
Vengřinek – Foltýn (69. De Azeve-
do), Greguš – Štěpán, Kukec, Holzer 
(69. Svěrkoš) – Škutka. 

Banik w pierwszej wiosennej ko-
lejce przegrał z mistrzem, ale wra-
żenia z gry podopiecznych Fran-
tiška Komňackiego są dużo lepsze 
niż w jesiennej części sezonu, kiedy 
to ostrawianie pod wodzą Martina 
Svědíka grali wręcz koszmarnie. W 
niedzielę nie popisał się sędzia Ko-
courek, który w 21. minucie prze-
oczył piłkę w siatce Pilzna, w całym 
zaś meczu sprawiał wrażenie arbitra 
bardzo nerwowego. Banik po prze-
granej pozostał na przedostatnim 
miejscu w tabeli.   (jb)

EKSTRALIGA P. RĘCZNYCH

LOWOSICE
KARWINA  24:30

Do przerwy: 12:13. Karwina: 
Schams, Bartoň, Vydra – Vala, Ha-
nisch 3, Vančo 4, Chudoba 6/2, S. 
Mlotek 5, Sliwka 5, Jan Užek 4, T. 
Mlotek 1, Vučković 2, Jiří Užek, 
Paululík.

Już tylko jedno zwycięstwo dzieli 
szczypiornistów Banika Karwina od 
awansu do fi nałowej szóstki Triglav 
Ekstraligi. Po sensacyjnych skalpach 
Pilzna i Dukli Praga podopieczni Ja-
roslava Hudečka rozmontowali tak-
że Lowosice. – Przed nami ostatnie 
zadanie, pokonanie Hranic w sobot-
nim meczu – stwierdził Hudeček. 
– Zapraszam wszystkich kibiców w 
najbliższą sobotę do naszej hali. Gra-
cze potrzebują mocnego wsparcia – 
zaapelował trener Banika Karwina. 

Lokaty: 1. Pilzno 33, 2. Lowosice 
31, 3. Jičín 26, 4. Hranice 26, 5. Fry-
dek-Mistek 25, 6. Dukla Praga 24, 7. 
Karwina 24 pkt.  (jb)

ADAM NAWAŁKA: 
Niemcy faworytem grupy

Niemcy są faworytem naszej grupy. 
Szanse pozostałych drużyn są wyrów-
nane – tak trener piłkarskiej reprezen-
tacji Polski skomentował wyniki loso-
wania eliminacji EURO 2016. 

  Polacy trafi li do grupy D obok 
zespołów Niemiec, Irlandii, Szkocji, 
Gruzji i Gibraltaru. W turnieju fi na-
łowym we Francji po raz pierwszy w 
historii wystąpią 24 drużyny. Trudną 
przeprawę będą mieli Czesi, którzy 
zagrają w grupie A z Holandią, Tur-
cją, Łotwą, Islandią i Kazachstanem. 
 (jb)

I LIGA HOKEJA

JIHLAWA
HAWIERZÓW  5:3

Tercje: 1:0, 4:2, 0:1. Bramki i asy-
sty: 7.  Zeman (Hubáček, Ča-
chotský), 23.  Seman, 24.  Zeman 
(Čahotský, Jaroš), 29.  Mocek (Ča-
chotský), 36. Štebih (Důras, Seman) 
– 30.  Kanko (Klimša), 34.  Roupec 
(Šlahař, J. Daneček), 42.  Klimša 
(Punčochář). Hawierzów: L. Da-
neček (29.  Matoušek) – Vosátko, 
Bezuška, Krisl, Roupec, Punčochář, 
Graca, Klimíček, Vydra – Škumát, 
Říčka, Sztefek – Jakúbek, Šlahař, J. 
Daneček – Klimša, Haas, Kanko – 
Pechanec, Matějek, M. Rimmel. 

W ćwierćfi nałowej serii granej do 
trzech zwycięskich spotkań prowa-
dzi Jihlawa 2:0. Jutro hokeiści AZ-u 
spróbują przyhamować faworyta na 
własnym stadionie w Hawierzowie. 
 (jb)

Rzeczywistość przerosła najśmielsze 
oczekiwania. W zakończonych w 
weekend 22. Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi reprezentacja 
Polski zdobyła najwięcej medali w 
historii. Biało-czerwoni wrócili do 
domu z sześcioma krążkami, w tym 
czterema złotymi. Równie rekordo-
wo potraktowali olimpiadę Czesi, 
którzy sięgnęli w Soczi po osiem 
kruszców. Przypomnijmy, cztery lata 
temu w Vancouver czescy i polscy 
sportowcy zdobyli równo po sześć 
medali. Za cztery lata najlepsi spor-
towcy rywalizować będą w koreań-
skim Pyeongchang.

Igrzyska w Soczi wysoko ocenił 
przewodniczący MKOl, Th omas 
Bach. – Ci, którzy mają otwarte 
serca, mogli zobaczyć twarz nowej 
Rosji, skutecznej, przyjaznej, patrio-
tycznej i  otwartej na świat. Nie ma 
większego komplementu, niż powie-
dzieć w  imieniu wszystkich uczest-
ników: to były igrzyska sportowców 
– stwierdził podczas niedzielnej ce-
remonii zakończenia igrzysk. Polską 
fl agę podczas defi lady sportowców 
niósł Zbigniew Bródka – złoty me-
dalista w wyścigu panczenistów na 
1500 m, a także członek brązowej 
drużyny, która w sobotę w walce o 
brąz pokonała Kanadę. Polacy do 
czterech złotych medali dołączyli w 
weekend dwa krążki – oprócz brązo-
wej męskiej drużyny panczenistów 
srebro w sektorze łyżwiarstwa szyb-

kiego wywalczył kobiecy zespół w 
składzie Katarzyna Bachleda-Curuś, 
Natalia Czerwonka, Luiza Złotkow-
ska. Pierwszoplanową postacią pol-

skiej reprezentacji olimpijskiej był 
jednak dwukrotny złoty medalista 
– skoczek Kamil Stoch. – Jesteśmy 
wszyscy zadowoleni. Sześć meda-
li to tyle samo co w  Vancouver, ale 
aż cztery z najcenniejszego kruszcu. 
Fizycznie aż dziewięć osób stanęło 
na podium, co jest rekordem – sko-
mentował sukces szef polskiej misji 
olimpijskiej Apoloniusz Tajner. – 
Cieszę się też niezmiernie z sukcesu 
Kamila Stocha. Dwa złota z bardzo 
wyrównanych konkursów w skokach 
narciarskich świadczą o wysokej kla-
sie Kamila – powiedział „Głosowi 
Ludu” Tajner.   

Najbardziej utytułowanym spor-
towcem w historii zimowych igrzysk 
został kończący karierę norweski 
biathlonista Ole Einar Bjoernda-
len. W  Soczi wywalczył dwa zło-
ta, powiększając swój dorobek do 
13 medali: ośmiu złotych, czterech 
srebrnych i  jednego brązowego. Aż 
trzy złote medale przywiozła z Soczi 
norweska biegaczka Marit Bjoergen. 
Trzykrotnie stawali na najwyższym 
podium także Rosjanin Wiktor 
An (short-track) oraz białoruska 
biathlonistka Daria Domraczewa. 
W  klasyfi kacji medalowej igrzysk 
pierwsze miejsce zajęła Rosja, zdo-
bywając 33 krążki: 13 złotych, 11 
srebrnych i 9 brązowych. Polacy (4-
1-1) zostali sklasyfi kowani na naj-
wyższej w historii 11. pozycji, Czesi 
zajęli 15. lokatę (2-4-2).  (jb)

Przed nami jedenaście dni, które za-
decydują o tym, kto powalczy o me-
dale hokejowej Tipsport Ekstraligi, 
a dla kogo sezon zakończy się z po-
smakiem spalonej kapusty. Po prze-
rwie spowodowanej udziałem repre-
zentacji RC w turnieju olimpijskim 
dziś wznowione zostaną rozgrywki 
ekstraligi. Stalownicy Trzyniec po-
dejmują o godz. 17.00 Kladno, Wit-
kowice zmierzą się na wyjeździe 
z Hradcem Kralowej (18.00). Do 
końca rundy zasadniczej pozostało 
pięć kolejek, w których do wygrania 
będzie aż – lub zaledwie – piętnaście 
punktów. W tabeli z dużą przewagą 
prowadzi rewelacyjna w tym sezonie 
Sparta Praga.  

TRZYNIEC STARTUJE 
Z TRZECIEGO MIEJSCA

Stalownicy do dzisiejszego spotka-
nia z  Kladnem przystępują w po-
zycji trzeciego zespołu  tabeli. Go-
ście z Kladna znajdują się w mniej 
komfortowej sytuacji – przedostat-
nia pozycja pretenduje Rycerzy do 
gry w strefi e play out, a co za tym 
idzie – nad Kladnem zawisły czar-
ne chmury wróżące nerwówkę w 
barażach o utrzymanie ekstraligo-
wej przynależności. – Kladno prze-
żywa trudne chwile, ale na pewno 
zdąży się zmotywować do meczu z 
nami. Wtorkowy pojedynek z pew-
nością nie będzie spacerkiem po 
plaży – stwierdził szkoleniowiec 

Trzyńca, Jiří Kalous po wygranym 
4:1 towarzyskim spotkaniu z wę-
gierskim Fehérvárem. W środowym 
sparingu gospodarze zagrali w nieco 
eksperymentalnym składzie. Dziś z 
Kladnem na tafl i pojawi się drużyna 
w komplecie. Ze zgrupowania kon-
dycyjnego w Niskich Tatrach zespół 
wrócił w pełni sił, w stu procentach 
przygotowany do gry o ekstraligo-
we trofeum. Bezpośredni awans do 
ćwierćfi nałów zapewniają lokaty 1-6, 
w dodatku wynik do 4. miejsca po 
fazie zasadniczej procentuje startem 
serii ćwierćfi nałowej na własnym 
lodowisku. Stalownicy z przewagą 
sześciu punktów nad szóstymi Wit-
kowicami i siódmym Zlinem znaj-

dują się więc w bardzo dobrej pozycji 
wyjściowej.

WITKOWICE 
JUŻ WYSTARTOWAŁY

Ostrawianie nie czekali na zakoń-
czenie igrzysk i straty do czołowej 
czwórki zaczęli odrabiać już w ze-
szłym tygodniu. Jak informowaliśmy, 
Witkowice w zaległym meczu poko-
nały w czwartek Slavię Praga 3:2 go-
lem strzelonym w ostatniej sekundzie 
dogrywki przez Petra Strapáča. Dziś o 
godz. 18.00 podopieczni Petera Ore-
musa zagrają na wyjeździe z Hrad-
cem Kralowej. W przypadku sukcesu 
ostrawianie zbliżą się do piątego miej-
sca na wyciągnięcie ręki.  (jb)

ROZPOCZĘŁY SIĘ XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

Na początek biathlon i nordic walking
W Soczi zakończenie, w Jeleniej Górze otwarcie – tym razem polonijnej wersji igrzysk olimpijskich. Od wczoraj na arenach sporto-
wych Kotliny Jeleniogórskiej trwa rywalizacja Polonii z całego świata o medale XI Światowych Zimowych Igrzysk. Podobieństwo z 
Soczi nasuwa się od razu. W dolinie aura przypomina początek kwietnia, ale w górnych partiach Karkonoszy śnieg trzyma. 

Najlepsze igrzyska w historii

Zapowiada się emocjonująca końcówka

Dorobek medalowy Polski
Złoto –  Kamil Stoch (średnia i 
duża skocznia), Justyna Kowalczyk 
(10 km stylem klasycznym), Zbi-
gniew Bródka (łyżwiarstwo szyb-
kie, 1500 m)

Srebro – kobieca drużyna pan-
czenistek w składzie Katarzyna 
Bachleda-Curuś, Natalia Czer-
wonka, Luiza Złotkowska.

Brąz – męska drużyna pancze-
nistów w składzie Zbigniew Bród-
ka, Jan Szymański, Konrad Niedź-
wiedzki

Dorobek medalowy RC
Złoto – Eva Samková (snowbo-
ardcross), Martina Sábliková (łyż-
wiarstwo szybkie, 5000 m)

Srebro – Martina Sábliková 
(łyżwiarstwo szybkie, 3000 m), 
Ondřej Moravec (biathlon, bieg 
pościgowy), Gabriela Soukalová 
(biathlon, bieg masowy), sztafeta 
mieszana w biathlonie w składzie 
Veronika Vítková, Gabriela Sou-
kalová, Jaroslav Soukup, Ondřej 
Moravec

Brąz – Jaroslav Soukup (biathlon, 
sprint), Ondřej Moravec (biathlon, 
bieg masowy)

Ewa Szotkowska 
mistrzynią RC!
Ewa Szotkowska została w weekend 
mistrzynią RC w biegach narciar-
skich. Uczennica klasy II B Gimna-
zjum z Polskim Językiem Nauczania 
w Czeskim Cieszynie triumfowała 
na dystansie 5 km techniką klasyczną 
w kategorii młodziczek. 

Utalentowana Ewa Szotkowska, 
która na co dzień trenuje w klubie 
SKI Mosty, pokonała na mecie w 
Horních Misečkách o 1,1 s. Kateřinę 
Janatovą (SKI Jilemnice) i aż o 14 s. 
Zuzanę Staňkovą (LSK Lomnice n. 
P.). Jeśli Ewa nie zwolni tempa (a nic 
na to nie wskazuje), niewykluczone, 
że zobaczymy ją za cztery lata na 
igrzyskach olimpijskich w Korei Po-
łudniowej. W jednym z najbliższych 
numerów „Głosu Ludu” zamieścimy 
wywiad z naszą utalentowaną nar-
ciarką klasyczną.  (jb)

Ewa Szotkowska.
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