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dzień: 10 do 13 0C
noc: 2 do -1 0C
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 11 do 14 0C 
noc: 4 do 1 0C
wiatr: 2-3 m/s

Nowe polskie 
banknoty
Już za kilka tygodni, 7 kwietnia, Na-
rodowy Bank Polski zacznie wielką 
wymianę banknotów. Nowe bankno-
ty będą lepiej zabezpieczone przed 
fałszerzami. – W poniedziałek 7 
kwietnia 2014 roku Narodowy Bank 
Polski rozpocznie stopniowe wpro-
wadzanie do obiegu banknotów ze 
zmodernizowanymi zabezpieczenia-
mi. Zmienione banknoty o nomina-
łach 10, 20, 50 i 100 zł będą zastę-
powały zniszczone lub uszkodzone 
banknoty wycofywane z obiegu w 
ramach standardowych operacji zasi-
lających banki komercyjne w gotów-
kę. Banknot o nominale 200 zł na 
razie pozostaje bez zmian. Wszyst-
kie obecnie używane banknoty bez-
terminowo pozostaną prawnym 
środkiem płatniczym – informuje w 
ofi cjalnym komunikacie NBP.

Bank centralny wyjaśnia, że głów-
nym celem modernizacji jest utrzy-
manie najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa obrotu gotówkowego w 
perspektywie najbliższych lat.  (ep)

OBOZOWE STEMPLE 
ODNALEZIONE

Do Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau trafi ły właśnie 
zaginione metalowe stemple, za po-
mocą których więźniom Auschwitz 
tatuowano obozowe numery. Znale-
zisko pochodzące najprawdopodob-
niej z rejonu trasy ewakuacyjnej obo-
zu nie jest kompletne. W jego skład 
wchodzą cyfry: zero, dwie trójki oraz 
dwa stemple, które mogą być szóst-
ką lub dziewiątką. Kierownictwo 
muzeum ocenia, że to jedno z naj-
ważniejszych znalezisk ostatnich lat. 
Wkrótce stemple wzbogacą przy-
gotowywaną nową wystawę główną. 
Niemiecki nazistowski obóz zagłady 
Auschwitz był jedynym, w którym 
więźniom tatuowano numery ewi-
dencyjne.  (ep)

W poniedziałek rząd Republiki 
Czeskiej miał mianować skład ko-
misji, która będzie oceniała oferty 
zgłoszone do przetargu na budowę 
nowej drogi ekspresowej I/11 na 
odcinkach Niebory – Oldrzychowi-
ce i Oldrzychowice – Bystrzyca (w 
sumie 11 km). Jeśli przetarg będzie 
miał gładki przebieg, w czerwcu 
rozpocznie się budowa. Tymczasem 
trwają prace przygotowawcze, głów-
nie wyburzeniowe. W tym tygodniu 
wyburzono kilka domów jednoro-
dzinnych w Bystrzycy, które stały na 
trasie nowej drogi. 

Właściciele nieruchomości otrzy-

mali odszkodowania, sami jednak 
muszą się zatroszczyć o to, gdzie 
teraz będą mieszkali. Jednym z nich 
jest Karol Baron z Bystrzycy. Obec-
nie mieszka w wynajętym mieszka-
niu i buduje z rodziną nowy dom. 
– Otrzymaliśmy co prawda pienią-
dze, ale ta kwota nie wystarczy na bu-
dowę nowego domu. Trzeba dołożyć. 
Odszkodowania obliczone według 
rozporządzenia o wywłaszczeniach 
są niższe od tych, które na przykład 
wypłaca OKD właścicielom domów 
burzonych z powodu wydobycia wę-
gla – powiedział redakcji. W sumie 
na trasie przyszłej drogi między Nie-

borami a Bystrzycą znalazły się 24 
domy jednorodzinne. Na ostatnim 
odcinku, z Trzanowic do Nieborów, 

dopiero wykupywane są nierucho-
mości. Tam budowa rozpocznie się 
później.  (dc)

Burzenie pod I/11

Możliwość podjęcia studiów w Polsce na zasadach 
stypendialnych otwiera się również przed absol-
wentami polskich szkół średnich na Zaolziu. – Po-
nownie będziemy robić wszystko po to, żeby pula 
stypendialna, która zwyczajowo jest określana na 
25 osób, została wykorzystana – zapewnia prezes 
Kongresu Polaków w RC, Józef Szymeczek. 

Kongres jak co roku wspiera organizacyjnie 
placówkę konsularną RP w Ostrawie w przygo-
towaniach do egzaminów wstępnych. Ich termin 
jest już znany. Egzaminy wstępne odbędą się 24-
25 kwietnia br. w Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie. – Do końca 
marca kandydaci na studia do Polski muszą złożyć 
wszystkie potrzebne dokumenty. W tygodniu za-
raz po tej dacie odbędzie się spotkanie z kandyda-
tami, które będzie miało na celu stwierdzenie, czy 
złożone papiery są kompletne – zapowiada szef 
kancelarii Kongresu, Piotr Polok. 

Egzaminy składać się będą z dwóch części – pi-
semnej i ustnej. Wszyscy obowiązkowo zdawać 
będą z języka polskiego oraz z dwóch przedmio-
tów kierunkowych w zależności od obranego pro-
fi lu studiów. I tak na przykład osoby zdające na 
kierunki humanistyczne, społeczne, prawne czy 
artystyczne powinny przygotować się z języka pol-
skiego i historii, na kierunki ekonomiczne z mate-
matyki i geografi i, na studia techniczne z matema-
tyki i fi zyki, a na medyczne i rolnicze z biologii i 
chemii. Kto w części pisemnej nie osiągnie prze-
widzianej przez Biuro Uznawalności Wykształce-
nia i Wymiany Międzynarodowej liczby punktów, 
nie zostanie dopuszczony do egzaminu ustnego.

Natalia Orszulik ma już za sobą perypetie zwią-
zane z rekrutacją na studia do Polski. Jako kandy-
datka na studia farmaceutyczne zdawała z języka 
polskiego, chemii i biologii. – W porównaniu na 
przykład z historią czy językiem polskim testy z 
nauk przyrodniczych już na tym etapie były dosyć 
trudne. Ale na tym nie koniec. Następnie trzeba 
było pojechać do Łodzi zdawać egzaminy jeszcze 

raz – studentka niezbyt mile wspomina tamte wy-
darzenia, kiedy na dwa tygodnie przed egzamina-
mi otrzymała list, że poza biologią i chemią ma 
zdawać również z matematyki. – W tak krótkim 
czasie nie byłam w stanie przygotować się z tego 
przedmiotu, tym bardziej że z matematyki nawet 
nie zdawałam matury. No i oblałam – opowiada. 
Nie zraziła się jednak. Skwapliwie skorzystała z 
„zerówki” dla cudzoziemców, czyli rocznego kursu 
przygotowawczego do egzaminów. Opłaciło się. 
Egzaminy na wymarzony kierunek studiów – tyle 
że tym razem z chemii, biologii i fi zyki – z powo-
dzeniem zdała. 

W Polsce, jak mówi, odnalazła się bez proble-
mu. – Szokiem kulturowym był dla mnie czas 
spędzony w Łodzi wśród przedstawicieli wielu 
różnych nacji. Na pierwszym roku w Krakowie nie 

odczułam już więc tak wielkiej różnicy, zwłaszcza, 
że mi kulturowo na pewno bliżej do Polaków niż 
do Czechów. Nawet koledzy z mojej grupy przez 
długi czas nie mieli pojęcia, że jestem z zagrani-
cy – wspomina Orszulik. – W Polsce na studiach 
medycznych jest dość ciężko, poziom jest wysoki, 
dużo nauki, nie wraca się do zagadnień, które tu 
w Polsce są realizowane już w liceum. Niektórych 
rzeczy musiałam się więc sama douczyć. Jednak, 
przynajmniej na farmacji, jest bardzo miło, w gru-
pie pomagamy sobie wzajemnie, nie ma ,,wyścigu 
szczurów” – dodaje. Zapytana o plusy studiowania 
w Polsce, wymienia całodobowy kontakt z żywym 
językiem polskim i kulturą polską, zaś z praktycz-
nego punktu widzenia jak najbardziej możliwość 
otrzymywania stypendium rządowego. 

BEATA SCHÖNWALD
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W Polsce warto studiować
WYDARZENIE: Natalia Orszulik ze Stonawy studiuje trzeci rok na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Uważa, że studia w Polsce warto było podjąć. W tych dniach rusza rekrutacja cudzoziemców polskiego pochodzenia na studia do 
Polski w roku akademickim 2014/2015 ze stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego RP. 

»Fox« dla 
miłośników angielskiego
| s. 5

Wiosna 
na deskach
| s. 4

Polowanie 
na Tygrysy
| s. 8

POGODA

Natalia Orszulik studiuje wśród pięknych krakowskich zabytków.
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czwartek piątek

Ciężki sprzęt pokonał domy jednorodzinne w Bystrzycy.

ZDARZYŁO SIĘ



czwartek   |   13 marca 20142 REGION

DOFINANSUJĄ 
OCZYSZCZALNIE
BUKOWIEC (kor) – Władze gmi-
ny zamierzają pomóc mieszkańcom 
wioski, którzy zechcą wybudować 
na swojej posesji oczyszczalnię 
ścieków i zastąpić w ten sposób 
dotychczasowe szambo. O gminną 
dotację będą mogli wystąpić wyłącz-
nie mieszkańcy ze stałym miejscem 
zamieszkania na terenie Bukowca, 
którzy nie zaciągnęli w gminie żad-
nej pożyczki. Potrzebne dokumenty 
będzie można składać w Urzędzie 
Gminy od 1 marca do 30 września 
bieżącego roku. O przyznaniu dota-
cji zadecyduje Rada Gminy.

* * *

GMINA 
POMOŻE
LIGOTKA KAMERALNA (kor) 
– Gmina dofi nansuje także w tym 
roku organizowane przez miejscowe 
organizacje społeczne lub Kościoły 
ważne imprezy i inicjatywy kultu-
ralne lub sportowe, które mają za 
cel promocję wioski lub są przy-
gotowywane z myślą o dzieciach i 
młodzieży. Projekty, które spełniają 
wszystkie warunki związane z przy-
znaniem gminnej dotacji, należy 
przedstawić w Urzędzie Gminy naj-
później do 30 kwietnia.

* * *

WAŻNA JEST 
PREWENCJA
TRZYCIEŻ (kor) – „Prewencja 
zwiększa bezpieczeństwo mieszkań-
ców” – to nazwa seminarium na te-
mat bezpieczeństwa w przygranicz-
nym czesko-polskim regionie, które 
odbędzie się 27 marca w Domu 
Kultury w Trzycieżu. Podczas spo-
tkania, którego organizatorami są 
gminy skupione w Mikroregionie 
Dorzecza Stonawki, omawiane będą 
takie kwestie, jak przepisy ruchu 
drogowego, zapobieganie przestęp-
czości, prewencja zdrowia lub za-
bezpieczenia przeciwpożarowe.

* * *

DLA MALUCHÓW
KARWINA (ep) – Park leśny w 
Dębine czekają duże zmiany, które 
ucieszą przede wszystkim rodziny 
z dziećmi. W tym tygodniu Służba 
Techniczna usuwała ze starego placu 
zabaw liczące już kilkanaście lat wy-
posażenie placu. Do wakacji staną w 
tym miejscu nowe huśtawki, drabin-
ki, ślizgawki, karuzela, piaskownica i 
inne atrakcje dla najmłodszych. Nie 
zabraknie także ławek, na których 
będą mogli odpocząć dorośli. Te z 
poprzednich elementów placu, które 
są w dobrym stanie, wykorzystane 
zostaną w innych miejscach, gdzie 
brakuje kącika zabaw dla dzieci. 

* * *

LEPSZA 
APTEKA
TRZYNIEC (dc) – W szpitalu 
na Sośnie otwarto po remoncie 
aptekę. Remont fi nansował szpital 
z własnych funduszy. Kosztował 
2,5 mln koron. Nowa apteka jest 
większa, kolorowa i ma więcej sta-
nowisk obsługi klienta. Poszerzony 
został asortyment, oprócz lekarstw 
można teraz kupić w aptece również 
więcej kosmetyki leczniczej, herbat 
ziołowych i przypraw oraz żywność 
bezglutenową.

KRÓTKO
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Pracownicy Wojewódzkiego Zarzą-
du Dróg wcześniej niż w poprzed-
nich latach zaczęli robić pozimowe, 
wiosenne już porządki na wojewódz-
kich drogach. – Dzięki ciepłej mar-
cowej pogodzie, a głównie tegorocz-
nej łagodnej zimie, nasz sprzęt może 
wyruszyć na drogi już na początku 
marca. Mieszkańcy regionu mogą 
już spotkać na drogach pojazdy do 
czyszczenia – powiedział dyrektor 
WZD, Tomáš Böhm.

Poinformował, że w pierwszej 
kolejności oczyszczone zostaną 
przez drogowców główne ciągi dróg 

regionalnych, po nich te biegnące 
przez najbardziej zaludnione dziel-
nice dużych miast, a na samym koń-
cu drogi, z których korzysta mniej 
kierowców. Drogowcy rozpoczęli 
też przycinanie przydrożnych drzew 
i krzewów, czyszczą rowy na pobo-
czach. 

– Ważne jest to, że dzięki łagodnej 
zimie mniej jest na drogach dziur, 
mniej jest żwiru lub piasku. Na wio-
senne remonty będziemy mogli więc 
wyłożyć mniej pieniędzy, niż na 
przykład przed rokiem – dodał dy-
rektor Böhm.  (kor)

Wyrodna 
matka w areszcie 
Policja postawiła zarzut morderstwa 
32-letniej kobiecie, która na uli-
cy w strefi e przemysłowej Baliny w 
Trzyńcu porzuciła po porodzie zdro-
wego noworodka. Dziecko zmarło. 
Zwłoki znaleźli w ub. poniedziałek 
pracownicy jednej z miejscowych 
fi rm. Kobieta ukrywała ciążę przed 
swym otoczeniem i nie przygoto-
wywała się do przyjścia dziecka na 
świat. – Motywem postępowania 
kobiety była jej sytuacja osobista. 
Nie chciała już dziecka – powiedzia-
ła rzeczniczka Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji w Ostrawie, Gabriela 
Holčáková. Dodała, że w związku z 
nietypowym miejscem znalezienia 
noworodka policja musiała przepro-
wadzić zakrojone na szeroką skalę 
dochodzenie i nawiązać kontakt z 
dziesiątkami osób. Przeprowadzono 
także sekcję zwłok dziecka. Policja 
aresztowała wyrodną matkę.  (dc)

Piękna, słoneczna pogoda zwabiła w sobotę na prawie że już wiosenną wycieczkę ponad czterdziestkę członków Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. Wyruszyli tym razem z Łomnej Dolnej na Kozubową, a ze szczytu 
zeszli do Nawsia. Humory, tak jak i pogoda, dopisywały, co – jak zapewniają „beskidziocy” – dobrze wróży na tegoroczny 
sezon turystyczny.  (kor)

W odnowionej sali na Bożka od-
będą się warsztaty dla organizacji 
kulturalnych z zakresu zarządzania, 
konferencja naukowa i inne wspólne 
inicjatywy. 

– To pierwszy projekt, który re-
alizujemy z tym partnerem, ale na 
pewno nie ostatni – zapewnia Le-
szek Richter, menedżer projektowy 
ZG PZKO. – Okazuje się, Wyższa 
Szkoła Biznesu jest dokładnie takim 
partnerem, jakiego nasza organizacja 
potrzebuje, ponieważ rozumie nasze 
potrzeby. Działania, które szkoła 
realizuje w ramach swoich prac na-
ukowych, dokładnie pokrywają się z 
tym, czym my się zajmujemy – tłu-
maczy.  

Cieszyński wydział Wyższej 
Szkoły Biznesu zajmuje się bowiem 
m.in. zarządzaniem w sferze orga-
nizacji pozarządowych. Głównym 
celem transgranicznego projektu bę-
dzie właśnie przeszkolenie z zakresu 
zarządzania działalnością kulturalną, 
promocji i marketingu instytucji i 
organizacji prowadzących działal-
ność kulturalną po obu stronach 
Olzy. Pierwszą inicjatywę w ramach 
projektu partnerzy mają już za sobą 
– była to zorganizowana w listopa-
dzie w siedzibie polskiego partnera 
konferencja naukowa. 

W czerwcu ruszą kolejne działa-
nia. Najpierw odbędą się dwudniowe 
warsztaty poświęcone doskonaleniu 
kompetencji w dziedzinie zarzą-
dzania w instytucjach kultury i or-
ganizacji kulturalnych. Weźmie w 
nich udział 15 uczestników z Polski 
i Czech – nabór rozpocznie się już  

wkrótce. Jak mówi Leszek Richter, 
jest to świetna oferta dla pezetkaow-
skich działaczy, ale szkolenia otwarte 
są dla wszystkich organizacji, nie tyl-
ko polskich. 

Większość zaplanowanych przed-
sięwzięć odbędzie się w dawnej sy-
nagodze przy ul. Bożka. W tym 

tygodniu rozstrzygnięty zostanie 
przetarg na wykonawcę prac bu-
dowlanych i modernizacja ruszy naj-
prawdopodobniej już w najbliższych 
dniach. 

Jak potwierdza prezes Zarządu 
Głównego, Jan Ryłko, budynek na 
ul. Bożka jest w kiepskim stanie. W 
tej chwili wykorzystuje go na próby 
zespół „Olza”, odbywają się tam też 
zajęcia „Rytmiki”, a swoje pomiesz-
czenia ma tam również Miejscowe 
Koło PZKO w Czeskim Cieszynie-
Centrum. Poza tym Zarząd Głów-
ny wynajmuje budynek kościołowi 
Agape. Kiepski stan techniczny 
obiektu doskwiera zwłaszcza tan-
cerzom, ze względu na zniszczony 
parkiet. 

 – Budynek jest w takim samym 
stanie, jak większość naszych Do-
mów PZKO: od wielu lat nie in-
westowano w niego, ponieważ nie 
było na to środków. Postaraliśmy 
się naprawić najpilniejsze rzeczy, na 
przykład wymienić dach. Cieszę się, 
że teraz możemy bardziej zadbać o 
budynek – stwierdził Ryłko. Prace 
budowlane mają zakończyć się w 
maju, tak, by już w czerwcu mogły 
odbyć się tam warsztaty z marketin-
gu kultury. 

ELŻBIETA PRZYCZKO

We wtorek po południu w powie-
cie karwińskim wydarzyły się aż trzy 
wypadki drogowe. Najgorsze skutki 
miała kolizja samochodu osobowego  
marki renault megane i motocykla su-
zuki w Orłowej. Kierowca samochodu 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
motocykliście, który jechał po głów-
nej drodze. 45-letni motocyklista oraz 
jego 42-letnia pasażerka odnieśli cięż-
kie obrażenia. Przewieziono ich do 
Szpitala Akademickiego w Ostrawie. 

Kolejne zdarzenie miało miejsce 
w Karwinie. 15-letni rowerzysta, ja-
dący po chodniku, niespodziewanie 
wjechał na przejście dla pieszych, 

którym zamierzał dostać się na dru-
gą stronę jezdni. Potrącił go 23-let-
ni kierowca samochodu osobowego. 
Chłopca przewieziono do szpitala 
na badania. Policja ustaliła, że to on 
zawinił wypadek. 

Lekkimi obrażeniami dwóch 
mężczyzn zakończyła się kolizja w 
Stonawie, którą spowodował kie-
rowca audi, który nie posiadał prawa 
jazdy i kierował samochodem „po 
kieliszku”. Mężczyzna nie dostoso-
wał prędkości do stanu drogi, w za-
kręcie wpadł w poślizg i zderzył się z 
samochodem marki citroen. Następ-
nie wjechał w betonowy słup.  (dc)

Projekt z idealnym partnerem
W najbliższych dniach ruszy modernizacja budynku dawnej synagogi przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie, której właścicielem jest 

Zarząd Główny PZKO. To pierwszy punkt projektu „Razem dla pogranicza”, który ZG zrealizuje wspólnie z Wyższą Szkołą 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wydziałem zamiejscowym w Cieszynie).

Wypadkowy wtorek 
w naszym regionie

»Beskid Śląski« na Kozubowej

Drogowcy 
zaczęli sprzątać
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W budynku dawnej synagogi przy ulicy Bożka w najbliższych dniach ruszą prace 
budowlane.
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Seminarium poprowadził znany 
twórca ludowy i historyk-amator 
Antoni Szpyrc, który w krótkim 
wykładzie opowiadał uczestnikom 
spotkania o gwarze cieszyńskiej. 
Przypomniał, że nasza gwara należy 
do gwar śląskich, wywodzi się z ję-
zyka staropolskiego, który dzięki niej 
został „zakonserwowany” w naszym 
regionie. Mówił też, że gwara często 
bywała i jest wykorzystywana w spo-
rach czesko-polskich o tożsamość 
nadolziańskiego regionu. 

– Czesi argumentowali, że na-
leży ona do gwar laskich i ma cze-
skie korzenie. Niemniej ponownie 
trzeba stwierdzić, że gwara, którą 
posługujemy się do dziś w okolicach 
Cieszyna czy Jabłonkowa, należy do 
gwar lechickich i do dialektu ślą-
skiego języka polskiego – podkreślił 
Szpyrc. Stwierdził, że można poznać 
to dobrze między innymi na pod-
stawie akcentu na przedostatniej 
zgłosce, typowego dla polszczyzny. 
– Łatwiej też zapisać gwarę w pol-
skiej transkrypcji. W czeskim zapi-
sie wygląda to na istny dziwoląg. O 
polskości gwary cieszyńskiej mówili 
zresztą również czescy badacze, któ-
rzy za granicę gwar lechickich uznali 
Ostrawicę – dodał.

W swoim wykładzie Szpyrc wspo-
mniał też, że gwara najbardziej czy-
sta utrzymywała się głównie na wsi. 
W miastach bowiem mieszkańcy 
Śląska Cieszyńskiego z biegiem lat 
coraz częściej używali języka nie-

mieckiego, a częściowo też czeskie-
go. – Większość słów niemieckich 
po roku 1920 napływała do naszej 
gwary głównie w związku z rozwo-
jem rzemiosła, a w końcu przemysłu. 
Są też w języku do dziś przez nas 

używane słowa pierwotnie wołoskie, 
związane z osadnictwem wołoskim i 
gospodarką pasterską – powiedział 
wykładowca. 

Jako ciekawostkę podał, że nasz 
region jest wyjątkowy, bo gwary uży-

wa się nie tylko w domu, ale i w ży-
ciu publicznym, a można się „po na-
szymu” porozumieć bez problemów 
także w sklepach, w różnego rodzaju 
urzędach. – „A mówióm po naszymu 
aji ludzie sztudowani, aji ci na wyso-
kich stanowiskach – śmiał się Anto-
ni Szpyrc.

Szpyrc przedstawił też sylwetki 
kilku zmarłych już twórców: Adama 
Wawrosza, Karola Piegzy, Władysła-
wa Młynka, Ottona Żabki (przyje-
chała do Łomnej jego córka, Marta 
Gelnarová) czy gawędziarza ludowe-
go Józefa Jeżowicza z Koszarzysk. Z 
kolei o swojej matce, Annie Filipek, 
opowiadała jej córka Jola Stará, która 
przeczytała też wiersze i fragmenty 
prozy wszystkich bohaterów gwaro-
wego popołudnia. Swoje opowiada-
nia czytał ponadto jedyny obecny na 
seminarium tworzący dzisiaj w gwa-
rze autor, Otmar Kantor z Jabłonko-
wa. Nie tylko czytał, ale urozmaicił 
spotkanie śpiewem i grą na gajdach.

Dodajmy, że seminarium zorga-
nizowało Stowarzyszenie Obywa-
telskie „Koliba” przy współpracy z 
Ogniskiem Górali Śląskich Związku 
Podhalan w Koszarzyskach w ra-
mach projektu „Dziedzictwo Kar-
pat”. (kor)

Pisarze gwarowi pod lupą
Literatura gwarowa rodząca się na lewym brzegu Olzy, nieżyjący już autorzy, którzy pisali gwarą – takie były tematy seminarium folklorystycznego, które odbyło się 
w sobotę w Łomnej Górnej. 

Poetka Renata Putzlacher wyjeżdża 
dziś do Warszawy. W stolicy Pol-
ski, w Domu Kultury Śródmieście 
przy ul. Smolnej, weźmie wieczorem 
udział w Gali Wręczenia Nagród 
Literackich Srebrny Kałamarz i Zie-
lona Gąska, przyznawanych przez 
Fundację Zielona Gęś im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Poetka znad Olzy została nomino-
wana do nagrody Srebrnego Kała-
marza za swoją najnowszą książkę 
„W kawiarni Avion, której nie ma”, 
wydaną przez Spolek – Towarzystwo 
AVION.

Fundacja Zielona Gęś imienia 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go powstała w Warszawie w 2007 
roku. Jest fundacją literacką, która 
oprócz opieki nad twórczością tego 
wielkiego polskiego poety zajmuje 

się organizacją literackich spotkań, 
wystaw, koncertów, happeningów, 
spektakli oraz wykładów, a także 
wydawaniem książek i płyt. Przy-
znaje też wspomniane dwie nagro-
dy. Nagrodę Srebrnego Kałamarza 
im. Hermenegildy Kociubińskiej, 
bo taka jest pełna jej nazwa, ustano-
wiono w 2007 roku, w 2010 roku zaś 
dołączyła do niej Nagroda Zielonej 
Gąski, którą wyróżnione zostają naj-
lepsze książki dla dzieci. W Kapitule 
Nagrody zasiadają: dziennikarka ra-
diowa Teresa Drozda, pisarka Lidia 
Gierwiałło, poeta Jacek Cygan, kom-
pozytor Jerzy Derfel, prezes Funda-
cji Piotr Siła oraz Piotr Dołęcki z 
Magazynu Literackiego Książki.

Nagrody przyznawane są podczas 
wieczoru galowego odbywającego 
się w dniu imienin Konstantego, 

czyli 11 marca. W tym roku prze-
sunięto to wydarzenie o dwa dni, na 
czwartek 13 marca. – Jest to bardzo 

sympatyczna nagroda i sam fakt, że 
znalazłam się w gronie nominowa-
nych do niej, wśród takich nazwisk, 
jak: Ernest Bryll, Marcin Kydryński, 
Angelika Kuźniak, Jolanta Kryso-
wata, Mariusz Urbanek czy Maciej 
Sadowski, nobilituje – powiedziała 
nam przed wyjazdem do Warszawy 
Renata Putzlacher. – To dla mnie też 
dodatkowy zaszczyt, bo na wieczór 
galowy mają jechać wydawcy i au-
torzy, a ja pokażę się tam jako jedna 
osoba w dwu rolach, bo i wydawcy. 
Kiedy patrzę na te nazwy ofi cyn, 
które się zjawią na gali, to widzę, 
że AVION jest jedynym wydawni-
ctwem niszowym, kameralnym, a w 
dodatku zagranicznym – żartowała 
poetka.

Renata Putzlacher dodała, iż no-
minacja do nagrody, której patronuje 

Gałczyński, cieszy ją tym bardziej, że 
to jej ulubiony poeta. Latem nawet 
odwiedziła z mężem leśniczówkę 
Pranie, do której często poeta przy-
jeżdżał. – Przywiozłam nawet Zie-
loną Gąskę i dużo książek Konstan-
tego Ildefonsa. To poeta, który przez 
cały czas przewija się przez moje 
życie – podkreśliła.

O tym, kto w końcu otrzyma na-
grody Srebrnego Kałamarza i Zielo-
nej Gąski, dowiemy się dzisiaj wie-
czorem. Dodajmy, że w poprzednich 
edycjach otrzymali pierwszą z nich: 
Lidia Amejko, Wojciech Widłak. 
Tomasz Lem, Robert Makłowicz, 
Jacek Cygan i Helena Massalska-
Kołaczowska. Laureatami tej „dzie-
cięcej” są zaś: Małgorzata Strzałkow-
ska, Jan Karp, Kasia Klich i Grzegorz 
Kasdepke. (kor)

Zaolzianka wśród Srebrnych Kałamarzy

Średnia Szkoła Albrechta w Czeskim 
Cieszynie ma nowe własne centrum 
gastronomiczne, w którym ucznio-
wie kierunków hotelarskich będą się 
kształcić w swoim fachu. Wczoraj – 
w ramach tzw. Jazdy Albrechta, czyli 
pokazu najnowszych osiągnięć mate-
rialnych szkoły – została uroczyście 
przecięta wstęga centrum z udziałem 
wicehetman ds. szkolnictwa Woje-
wództwa Morawsko-Śląskiego w 
Ostrawie, Věry Palkovej.

Jazdę Albrechta rozpoczęto w hi-
storycznym budynku szkoły rolniczej 
przy ulicy Tyrša od podania oryginal-
nego wypieku z pracowni cukierniczej 
szkoły, tzw. rolady Albrechta, nawią-
zującej do logo szkoły. Po raz pierw-
szy skosztowali ją wczoraj uczestnicy 
Jazdy – przedstawiciele województwa, 
współpracujących szkół podstawo-

wych, średnich, Wyższej Szkoły Gór-
niczej-Uniwersytetu Technicznego w 
Ostrawie oraz partnerzy fachowi. 

Zwiedzanie nowych sal lekcyjnych 
rozpoczęto od klasopracowni języ-
kowej wyposażonej w tablicę multi-
medialną oraz dwóch klasopracowni 
przyrodniczych. Następnie goście 
zwiedzili studio poligrafi czne, a na 
sam koniec przenieśli się do klaso-
pracowni kelnerów oraz centrum ga-
stronomicznego w budynku przy ul. 
Frydeckiej.  

– Od momentu, kiedy nasza szko-
ła powstała poprzez połączenie dwu 
dotąd samodzielnych szkół śred-
nich, udało nam się przeprowadzić 
wiele ważnych inwestycji. Dzieje 
się tak dzięki przychylności orga-
nu prowadzącego – województwa 
morawsko-śląskiego, które pozwala 

nam korzystać z projektowych pienię-
dzy – powiedziała dyrektor Średniej 
Szkoły Albrechta, Wanda Palowska. 
Jak dodała, placówka co najmniej z 
trzech powodów zasługuje na okre-
ślenie „naj”. Jest w mieście szkołą naj-
młodszą, bo powstała dopiero 1 lipca 
2013 roku, a równocześnie szkołą z 
najstarszą, 140-letnią tradycją. Jest 
również szkołą największą, albowiem 
na 14 kierunkach maturalnych i za-
wodowych kształci 1000 uczniów w 
zakresie hotelarstwa, poligrafi i, han-
dlu i rolnictwa. – Marzy nam się jesz-
cze jedno „naj”. Chcemy być szkołą 
najlepszą wśród szkół zawodowych. 
Naszym celem jest stworzenie no-
woczesnej wielokierunkowej średniej 
szkoły fachowej, która będzie prężnie 
reagować na zapotrzebowanie rynku 
pracy. (sch) 

Jazda Albrechta po nowych klasach

Otmar Kantor z Jabłonkowa (z prawej) czytał w Łomnej Górnej swoje gwarowe teksty i grał na gajdach.

Renata Putzlacher
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Szkoła Albrechta w Czeskim Cieszynie ma nowoczesną pracownię poligrafi czną.
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Na Wielkanoc premierę przygoto-
wują aktorzy z Milikowa-Centrum. 
– Odbędzie się ona w niedzielę 20 
kwietnia. Przedstawienie będzie też 
można obejrzeć w naszym Domu 
PZKO 26 i 27 kwietnia – zapowia-
da kierowniczka, a zarazem reżyser 
i autorka sztuk teatralnych, Halina 
Wacławek. Milikowianie szykują 
kolejne przedstawienie gwarowe. W 
poprzednich sezonach bawili swoich 
wiernych komedyjkami m.in. Adama 
Wawrosza, Wilhelma Przeczka czy 
Ireny i Jana Czudków. Teraz sięgnęli 
po tekst Zbigniewa Sikory z Jabłon-
kowa: „Semetryka”.

– To zabawna historia o „seme-
tryce”, czyli raźnej kobiecie żyjącej z 
mężem w małej wiosce. Kobieta jest 
na chorobowym, kiedy do męża mają 
przyjść koledzy z pracy. Ale z wizytą 
wybiera się w tym dniu także kontro-
ler z ubezpieczalni zdrowotnej. Na 
brak śmiesznych sytuacji widzowie 
nie będą więc chyba mogli narzekać 
– zaprasza Halina Wacławek.

W sobotę wielkanocną gwaro-
wą komedię wystawią amatorzy z 
Miejscowego Koła PZKO w Łom-
nej Dolnej. Dla widzów jednak jej 
tytuł pozostanie przez jakiś czas ta-
jemnicą, tak samo dla prezesa Koła, 
Bogdana Pytlika. – Wiem, że odbyły 
się już pierwsze próby, niemniej sam 
nie znam tytułu sztuki ani jej autora. 
Zespół pracuje pod kierownictwem 
Adama Szczuki, który teraz akurat 
na chwilę wyjechał, a na zebraniu za-
rządu też te informacje nie padły. Na 

pewno jednak premiera odbędzie się 
w sali hotelu „Pod akacjami”. Mamy 
nadzieję, że tak jak w poprzednich 
latach, sala będzie pękać w szwach – 
mówi prezes Pytlik.

Kolejne premiery PZKO-wskich 
teatrzyków zaplanowano na pierw-
szą połowę maja. Jedna odbędzie 
się 10 maja w Wędryni. Zespół Te-
atralny im. Jerzego Cienciały przy-
gotowuje pod kierownictwem Janu-
sza Ondraszka komedię „Pocztówki 
z Europy” amerykańskiego autora 
Michaela McKeevera. – To historia 
rodziny Suttonów, która składa się 
z „najbardziej uroczych ludzi, któ-
rzy nie byliby w stanie skrzywdzić 
muchy, przynajmniej nie celowo 

– śmieje się Ondraszek, cytując re-
cenzję jednego z polskich krytyków 
teatralnych. – Od siebie dodam, że 
„ani trochę” nie przypomina to ro-
dziny fi lmowej Adamsów – zachęca 
miłośników teatru.

Drugi weekend maja upłynie pod 
znakiem teatru także w Śmiłowicach. 
Zespół pracujący pod kierownic-
twem Ewy Bársony sięgnął w tym 
roku po „Lufciorzy” Wilhelma Prze-
czka. Jak przypomina jedna ze śmi-
łowickich aktorek, Agata Kowalczyk, 
jest to pierwsza część gwarowej try-
logii, którą tworzą jeszcze komedie 
„Strzapato Łyskula” i „A jak siedniesz 
miyndzy wróny”.

– Zagramy 10 i 11 maja, odbyły 

się już dwie próby czytane. Na scenie 
zobaczymy nie tylko aktorów z kla-
nu Kowalczyków, ale będzie też kilka 
nowych twarzy – zdradza Kowalczyk.

Wiosna pachnie teatrem także 
w Nieborach. Dwa nowe spektakle 
wzięły na warsztat teatrzyki dziecię-
co-młodzieżowe: „Gapcio” i „Gapa 
2”, których kierownikiem i reżyse-
rem jest Halina Sikora-Szczotka. 
– Młodszy zespół przygotowuje 
spektakl na podstawie wiersza „Pali 
się” Jana Brzechwy, ich starsi koledzy, 
wśród których są uczniowie wyż-
szego stopnia szkół podstawowych, 
a nawet już gimnazjum, zmagają się 
z baśnią o Czerwonym Kapturku, z 
poniekąd kryminalnymi wątkami. 

Na razie piszemy scenariusz. Myślę, 
że oba przedstawienia uda nam się 
wystawić jeszcze w tym roku szkol-
nym – zapowiada Halina Sikora-
Szczotka.

Zespoły z Nawsia-Jasienia i Li-
gotki Kameralnej zaplanowały swoje 
premiery dopiero na jesienne mie-
siące. Nie oznacza to jednak, że ich 
aktorzy próżnują. – Jesienią zabierze-
my się, przed listopadową premierą, 
za próby do komedii „Muckoczek” 
Wacława Kapsi (przed dwoma laty 
zagraliśmy jego sztukę „Jałowisko”). 
Teraz jednak spotykamy się na pró-
bach przed występem w Mistrzowi-
cach. 16 marca zagramy dwie sztuki 
Adama Wawrosza: „Majster Pypłok” 
i „U Drzónzgały po wypłacie” oraz 
Henryka Jasiczka „Czorne na bio-
łym” – mówi Halina Rusz. Joanna 
Szpyrc z Ligotki natomiast infor-
muje, że tamtejsi aktorzy wyjadą 16 
marca do Cierlicka-Centrum z ko-
medią Izabeli Kraus-Żur „W sieci”. 
A premierę (tytuł to na razie niespo-
dzianka) szykują na 15 listopada.

We wrześniu po krótkiej przerwie 
zamierza też zaprosić na premierę 
zespół z Żukowa Dolnego.

 – Powinien to być jakiś tytuł ka-
meralny, sztuka dla dwóch, trzech 
aktorów, którą można by wystawić w 
skromnych warunkach naszego ma-
łego ośrodka kultury. Zaproszenie na 
pewno pojawi się na łamach „Głosu 
Ludu” – zapewnia kierowniczka ze-
społu, Renata Huppert.

JACEK SIKORA

Zespół Pieśni i Tańca „Olza” Za-
rządu Głównego Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” 
działający przy Miejscowym Kole 
PZKO w Suchej Górnej będą re-
prezentować Republikę Czeską na 
tegorocznym XVI Międzynarodo-
wym Festiwalu Polonijnych Zespo-
łów Folklorystycznych w Rzeszowie. 
Nasze zespoły wystąpią obok przed-
stawicieli z Białorusi, Brazylii, Kana-
dy, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, 
Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Ukra-
iny, USA i Wielkiej Brytanii.

– Zainteresowanie tegoroczną 
edycją Festiwalu wśród Polaków i 
Polonusów jest bardzo duże. Trady-
cyjnie najwięcej zespołów zgłasza 
się z Ameryki Północnej, z takich 
krajów jak USA i Kanada. Tamtejsza 
Polonia uważa festiwal w Rzeszowie 
za imprezę bardzo ważną, wręcz pre-
stiżową, integrującą ludzi z całego 
świata – informuje Wiesława Czar-
nota z Biura Organizacyjnego Fe-
stiwalu. Zainteresowanie Polonii zza 
oceanu przekłada się na jej uczest-
nictwo w imprezie. W tegorocznej 
edycji weźmie udział aż 11 zespołów 
z Kanady oraz dziewięć ze Stanów 
Zjednoczonych. To prawie połowa z 
41 zespołów folklorystycznych, które 
zakwalifi kowały się do festiwalu.   

– Wybór zespołów dokonywany 
jest na podstawie kart zgłoszeń oraz 

proponowanego programu, które ze-
społy nadsyłają do Biura Organiza-
cyjnego Festiwalu na płytach DVD. 
Każdy zespół musi posiadać w swoim 
repertuarze co najmniej 30-minuto-
wy własny program, który będzie 
mógł samodzielnie zaprezentować 
podczas koncertów festiwalowych – 
przybliża kryteria wyboru uczestni-
ków festiwalu Czarnota.

W dniach 23-27 lipca br. przyjadą 
więc do Rzeszowa zarówno „wetera-

ni festiwalowi”, jak i zespoły nowe, 
które po raz pierwszy wystąpią na 
podkarpackiej ziemi – np. „Młody 
las” z Wielkiej Brytanii, „Korale” z 
Rosji czy „Lajkonik” z Arizony. – Z 
kolei zespół „Wesoły Lud” z Chi-
cago będzie uczestniczył w nim już 
po raz dziesiąty. Tradycją też stało 
się uczestnictwo dwóch zespołów z 
RC – „Olza” i „Suszanie”. Bez nich 
nie byłoby festiwalu! – przekonuje 
Czarnota.

Jej słowa potwierdza Roman Kul-
hanek, kierownik artystyczny ZPiT 
„Olza”. – W Międzynarodowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych uczestniczymy 
systematycznie od pierwszej edycji. 
Tylko raz czy dwa razy byliśmy nie-
obecni w Rzeszowie – mówi Kulha-
nek. O tym, co „olzianie” zatańczą na 
festiwalu, będzie wiadomo dopiero 
w maju. Decyzja należy bowiem do 
choreografa imprezy, który podejmie 

ją na podstawie propozycji repertu-
arowych poszczególnych zespołów. 
– Zgłosiliśmy te tańce, które przygo-
towujemy na jubileusz 60-lecia ze-
społu, a więc wszystkie polskie tańce 
narodowe, tańce beskidzkie oraz po-
lki cieszyńskie – zdradza kierownik 
„Olzy”.

Również „Suszanie” zamierzają 
skorzystać z repertuaru jubileuszo-
wego przygotowanego na ubiegło-
roczny koncert 60-lecia. – Na Kon-
cert Galowy proponujemy wiązankę 
tańców cieszyńskich na 12 par, na 
koncert pn. „Folklor Narodów Świa-
ta” tańce słowackie na 10 par, a na 
pozostałe koncerty przeglądowe w 
miejscowościach województwa pod-
karpackiego – „Ze stodoły do mły-
na”, tańce orłowsko-bogumińskie 
lub tańce rozbarskie – precyzuje kie-
rowniczka ZPiT „Suszanie”, Barbara 
Mračna. Jak dodaje, na festiwal w 
Rzeszowie zespół przygotowuje się 
w poszerzonym składzie. Nabór no-
wych członków, który miał miejsce 
na początku grudnia ub. roku, przy-
niósł bowiem zespołowi aż 11 no-
wych tancerzy. – Już teraz obserwuję 
wielkie zainteresowanie wyjazdem 
do Rzeszowa. Ci, którzy już tam byli, 
koniecznie chcą jechać. Głównie ze 
względu na niepowtarzalną atmosfe-
rę, jaka panuje na tym festiwalu – za-
uważa Mračna. 

BEATA SCHÖNWALD

Zespół z Milikowa-Centrum zagrał przed rokiem komedię „Rocznica, czyli 30 roków żech nie widzioł słóńca”. 

ZPiT „Suszanie” chce pokazać w Rzeszowie tańce cieszyńskie.
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BOGATE PLANY NASZYCH TEATRÓW NA NAJBLIŻSZE TYGODNIE, A NAWET MIESIĄCE

Wiosna na deskach
Wiosna trwa już u nas od lutego. W kołach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, głównie podgórskich, odradza się, często po rocznej nawet przerwie, życie te-
atralne. Członkowie większości teatrzyków amatorskich zbierają się w Wielki Post, kiedy u nas imprez praktycznie nie ma, na próbach i szykują przedstawienia. Część 
z nich będzie miała premierę już w Święta Wielkanocne, inne w maju, a nawet jeszcze później...

Bez »Olzy« i »Suszan« nie ma Rzeszowa
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DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Czy wiedzieliście, że angielski to 
najpopularniejszy język na świecie? 
Językiem tym, jako językiem ojczy-
stym, posługuje się aż 335 milionów 
osób. Ale to nie wszystko: jako ję-
zykiem obcym mówi nim półtora 
miliarda osób. Dlatego ten, kto zna 
angielski, porozumie się nim niemal 
w każdym miejscu na ziemi. Wiedzą 
o tym dobrze uczestnicy ogólnopol-
skiego konkursu języka angielskiego 
„Fox”, który odbył się w ubiegłym 
tygodniu. Każdego roku biorą w nim 
udział nie tylko szkoły w Polsce, ale 
też te nasze, na Zaolziu. Na razie nie 
wiadomo jednak, jak sobie poradzili 
uczestnicy – na wyniki trzeba pocze-
kać dwa miesiące.

W polskiej podstawówce w Karwi-
nie postanowiliśmy sprawdzić, jakie 
wrażenia mają uczniowie po „Foxie”. 
– Już kilka razy brałem udział w tym 
konkursie. Musiałem się do niego 
długo przygotowywać. Niektóre za-
dania były dosyć trudne, inne z kolei 
nie sprawiały mi problemów. Chyba 
dobrze mi poszło – powiedział nam 
uczeń klasy siódmej, Jakub Mi-
chalski. – Angielskiego uczę się od 
dawna, od pierwszej klasy. Chciał-
bym bardzo dobrze znać ten język, 
ponieważ wszędzie można się nim 
porozumieć – dodał. Również jego 
kolega z klasy szóstej, Wojtek Han-
zel, stwierdził, że nie poszło mu źle w 
czasie konkursu. On także uważa, że 
angielski to bardzo przydatny język 
–  Miałem już okazję rozmawiać po 
angielsku za granicą, kiedy byłem w 
Berlinie, i chyba sobie jakoś poradzi-
łem – powiedział. Do „Foxa” już wie-
le razy zgłaszała się uczennica klasy 
dziewiątej, Małgorzata Sikora. Jak 
nam zdradziła, znajomość języka an-
gielskiego przydała jej się już niejed-
nokrotnie. – Lubię ten język, jestem 

do niego przywiązana. Kiedy jadę do 
innych krajów, lubię mieć poczucie, 
że potrafi ę się wszędzie dogadać. Już 
wiele razy rozmawiałam po angiel-
sku: na wakacjach i różnych wyjaz-
dach – powiedziała.

O naukę tego najpopularniejszego 
języka na świecie zapytaliśmy też na-
uczycielkę angielskiego z karwińskiej 
szkoły, Renatę Słowik. Opowiedziała 
nam między innymi, dlaczego warto 
znać ten język i jakie ciekawe pomo-
ce dydaktyczne do nauki angielskie-
go można znaleźć we współczesnej 
szkole.

Czy oprócz „Foxa” uczniowie 
karwińskiej szkoły biorą udział 
także w innych konkursach i 
olimpiadach z języka angielskie-
go?

Bierzemy udział także w konkur-
sie „Enjoy Your English”, który 
organizuje polska podstawówka w 
Czeskim Cieszynie. W tym roku 
pierwsze miejsce zajął uczeń na-
szej szkoły, Tomasz Jurczyk, w ze-
szłym roku zajęliśmy drugie miej-
sce, w poprzednich latach kilka 
razy także mieliśmy sukcesy. Star-
tujemy także w olimpiadzie języka 
angielskiego – 3 lata temu nasza 
uczennica Jola Siwek wywalczyła 
tam 3. miejsce w krajowej rywali-
zacji. Jeździmy też na konkurs ję-
zyka angielskiego w Hawierzowie, 
na którym uczniowie rywalizują 

w dwuosobowych grupach, a cały 
konkurs odbywa się w formie za-
bawy.

Dlaczego warto uczyć się akurat 
języka angielskiego?

W dzisiejszych czasach bez znajo-
mości angielskiego chyba trudno 
się gdziekolwiek za granicą poro-
zumieć. Angielski jest „na topie”, 
a w ogóle bez znajomości jakiegoś 
języka obcego trudno się poruszać 
po świecie. Mówi się, że dzisiaj 
każdy wykształcony człowiek po-
winien znać przynajmniej jeden 
język obcy.

W dzisiejszych czasach nauka ję-
zyków wcale nie musi być nudna. 
Można przyswajać sobie obcy ję-
zyk także poprzez zabawę, cieka-
we zajęcia, gry czy dzięki tablicy 
interaktywnej. Jakie pomoce dy-
daktyczne do nauki angielskiego 
są w waszej szkole?

Te rzeczy, które pani wymieniła: 
gry, zabawy, tablica interaktywna, 
to nie jest już nic niezwykłego. Nie 
tylko w naszej szkole, ale chyba też 
i w innych szkołach jest już nor-
mą, że nauka języka prowadzona 
jest między innymi poprzez gry i 
zabawy. Posługujemy się też tabli-
cą interaktywną, na której mamy 
dobre programy do nauki. Mamy 
podręczniki, które całą zawartość 
mają również na tablicy interak-
tywnej. Niedawno zakupiliśmy 
nowe zestawy gier do angielskiego, 
z którymi można ćwiczyć na przy-
kład wymowę. Jest też na przykład 
wspaniała gra, dzięki której dzieci 
mogą przećwiczyć używanie cza-
sów teraźniejszego prostego i cią-
głego. Możliwości jest więc bardzo 
dużo.  (ep)

Czary mary 
w Oldrzychowicach

Każde dziecko wie, że najzręcz-
niejszym czarodziejem świata jest 
przyroda, która o każdej porze 
roku potrafi  wyczarować nowe ko-
lory i kształty. Człowiek też potrafi  
się wiele nauczyć, nawet czarować. 
Przekonali się o tym „Pogodziarze”, 
których koledzy z zaprzyjaźnionego 
czeskiego przedszkola zaprosili na 
występ magika.

Przedszkolaki odpowiednio się do 
przedstawienia czarodzieja przygo-

towały. Nauczyły się czterech ma-
gicznych powiedzonek: „czary mary 
fuk”, „abraka dabraka bęc”, „ene due 
rabe” i „apli papli blite blau”. Kiedy 
czarodziej do współpracy wybrał na-
szego Noego, musiał się on nauczyć 
kolejnego zaklęcia: „sim sala bim”, po 
czym mógł zostać asystentem.

Wesoła godzina zachwyciła 
wszystkich obecnych. W pierwszej 
części występu dzieciaki podziwiały 
znikające i pojawiające się przedmio-
ty. Kiedy rzeczy zastąpiły papużki 
i inne ptaszki, „Pogodziarze” byli w 

siódmym niebie. Sztuczki z gołębiami 
olśniły nawet panią kucharkę, która 
siedziała najbliżej i pożerała wzro-
kiem rękawy magika. Kiedy z kape-
lusza wyskoczyły króliki, zachwycone 
przedszkolaki klaskały z całych sił.

W drugiej części czarodziej do na-
uki sztuczek zaprosił po kolei panie 
nauczycielki. Zaczął od pomnażania 
pieniędzy w dłoniach. Pod okiem 
magika pieniędzy przybywało, ale w 
domu sztuczka podobno nie udała 
się ani raz. Ja bardzo lubię jajecznicę, 
więc nauczyłam się łapać niewidzial-
ne jajko, które potem odnajdywałam 
w pustym dotąd worku. Kilkakrotnie 
więc byłam pewna, że także w domu 
dam radę. Niestety. Pacynki magika 
– Jacek i Agatka – wprowadzały w 
błąd niejednego obserwatora i co ja-
kiś czas sztuczki wywoływały na sali 
salwy śmiechu i braw. 

„Pogodziarze” teraz marzą o cza-
rodziejskiej różdżce, bo śledzili 
uważnie wszystkie sztuczki i chcą 
pokazać je wszystkim w domu.

Pani Janka

Spotkanie z dentystką
27 lutego mieliśmy w naszej szkole 
wyjątkowe odwiedziny. Przyszła do 
nas młoda pani dentystka razem ze 
swoją maskotką – smokiem. Na po-
czątku poleciła kilkorgu uczniom 
wyczyścić zęby, żeby mogła spraw-
dzić, czy są czyste. Po wyczyszcze-
niu każdemu dała specjalną piguł-
kę, która swój kolor zostawiała w 
miejscach, które nie były porządnie 
wyczyszczone. To była heca! Wie-
lu uczniów śmiało się do nas różo-

wym uśmiechem. Później na swojej 
maskotce pani dentystka olbrzymią 
szczoteczką pokazywała prawi-
dłowe ruchy w ustach. Pod koniec 
spotkania sprawdzała, ile informa-
cji zapamiętaliśmy. Dwaj uczniowie 
za poprawne odpowiedzi otrzymali 
główną nagrodę konkursu – szczo-
teczki do zębów z aż 5460 włoska-
mi! Od tej pory szorujemy zęby z 
wielkim zapałem!

Nela, Domcia, Filip
PSP Sucha Górna

»Fox« dla miłośników angielskiego

Zapraszamy do rozwiązywania. Na odpowiedzi czekamy do 24 marca, pro-
simy o podawanie adresu, ponieważ nagrody książkowe wysyłamy pocztą. 
Książkę za poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymuje Szymek 
Piętak z klasy 2. PSP Sucha Górna.
1. Morska na wybrzeżu wysyła sygnały statkom 
2. Sprawdza bilety w pociągu
3. Wydobywa się na przykład brunatny albo kamienny 
4. Kondygnacja w budynku 
5. Dwie setki
6. Jeden z instrumentów smyczkowych, większy od skrzypiec
7. „Szef ” miasta 
8. Podobno jedna nie czyni wiosny
9. Przyrząd kreślarski o kształcie trójkąta prostokątnego
10. Wieczorny posiłek
11. Jeden z pierwszych wiosennych kwiatów, ze śniegiem w nazwie
12. Na przykład gryczana albo jęczmienna 
13. Wyjedziesz na niego kolejką z Wisły
14.  Zapinka do łączenia dwóch elementów tkaniny, jeden jej koniec zahacza 

się za zagięcie znajdujące się na drugim końcu
15. Namalowane na przejściu dla pieszych
16. Utwór literacki dla dzieci
17. Mikołaj, sławny astronom 
18. Siedem dni.  (ep)
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 Zimowe 
Igrzyska Paraolimpijskie - Soczi 2014 
8.00 Wiadomości 8.10 Polityka przy 
kawie 8.30 Niespokojne umysły - Ja-
nusz Tazbir 8.50 My Wy Oni 9.25 Na-
tura w Jedynce - Dzika Planeta 10.00 
Wojska Polskie w NATO i UE 10.30 
Moda na sukces (s.) 11.00 Świat się 
kręci 12.00 Wiadomości 12.10 Agro-
biznes 12.30 Pakujemy 12.45 Przepis 
dnia (s.) 12.55 Papież Franciszek 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.10 Polska non stop - magazyn 
reporterów 15.30 Klan (s.) 15.55 Dru-
żyna A (s.) 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 
20.30 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 Spra-
wa dla reportera 22.20 Oglądaj z An-
drzejem Fidykiem - Prawdziwy koniec 
zimnej wojny 23.30 Zerwany. 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Barwy 
szczęścia (s.) 11.35 Na dobre i na złe 
(s.) 12.35 Anna Dymna - spotkajmy się 
13.05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Z kamerą i strzelbą do dzikich 
plemion 13.30 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat - Polowanie z busz-
menami 14.00 Tylko Ty! 14.35 Postaw 
na milion 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Na dobre i na złe (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Tylko Ty! 
19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na 
sygnale (s.) 21.40 Kocham kino - Mój 
tydzień z Marilyn 23.30 Och, Karol 2 
1.25 Mój tydzień z Marilyn 

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 Mój pies 
i inne zwierzaki 9.15 Jedź bezpiecznie 
9.30 Co niesie dzień 10.05 EkoAgent 
10.55 Reportaż 11.40 Etniczne kli-
maty 12.05 Glob - Magazyn Nowości 
Naukowych 12.55 Agrobiznes 13.35 
Małe ojczyzny - Niemiec, Warmiak, 
katolik 14.05 W ZOO dookoła świata 
14.25 Dziennik regionów - tematy dnia 
14.45 Przechodzień codzienny 14.55 
STS (Studencki Teatr Satyryków) 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Relacje 
17.00 Podwodna Polska - Podwodny 
Poligon 17.30 Aktualności Flesz 17.50 
R jak Reportaż - Kielecka Szkoła Re-
portażu 18.15 Kronika Miasta 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
20.15 Kronika Miasta 20.40 Maga-
zyn Reporterów TVP Katowice 21.05 
Echa dnia 21.15 Dla niesłyszących - 
Dziennik Regionów 22.00 Aktualno-
ści Wieczorne 22.35 Telekurier 23.10 
STS (Studencki Teatr Satyryków) 
23.55 Reportaż 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 

który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Nasz nowy dom 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Zdrady (s.) 21.05 Przyjaciółki 
3 22.05 To nie koniec świata! 23.05 
Sprawca Zero (fi lm USA) 1.15 Świat 
według Bundych (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Chłopaki w akcji 10.15 List do ciebie 
11.15 Wszystko-party 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Policja kryminalna Paryż (s.) 15.10 
Pogotowie kulinarne 15.35 Televarieté 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Opo-
wiadaj (s.) 20.55 Ranczo pod Zieloną 
Siódemką (s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej 22.20 Na tropie 22.45 Sprawy 
inspektora Lynleya (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Czas tajemnic (fi lm) 
10.40 Architektura 11.10 Dlaczego sa-
moloty spadają 11.55 Śladami II wojny 
światowej 12.55 Babel 13.25 Narodo-
we klejnoty 13.55 Winko 14.20 Auto 
Moto Revue 14.50 Spostrzeżenia z 
zagranicy 14.55 Metro Nowego Jorku 
15.45 Tajemnice Biblii 16.35 Niemie-
ckie wybrzeża 17.30 Biuro (s.) 17.50 
Cudowna planeta 18.40 Wizyta w zoo 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie Al-
freda Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamo-
wite historie (s.) 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Niemy Bobeš (teatr) 22.30 Noc 
decyzji (fi lm) 23.45 Queer. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Głos 11.25 Nowe przygody 
starej Christine (s.) 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 
Krok za krokiem (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 
22.15 Blade (fi lm) 0.30 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 1.25 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.20 
M.A.S.H. (s.) 9.35 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.35 Policja Hamburg (s.) 
11.35 Serce się nie myli (fi lm) 13.30 
Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Spece od 
morderstw (s.) 15.30 Castle (s.) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 

Rambo II (fi lm) 22.10 Kulinarny reali-
ty-show 23.25 Rizzoli & Isles (s.) 0.25 
Zabójcze umysły (s.) 1.20 Słonecznie, 
tu i tam morderstwo (s.).

PIĄTEK 14 marca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.25 
Słodkie życie 8.50 Okrasa łamie prze-
pisy - Gotowanie dla strażaków 9.30 
Papież Franciszek 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 Natura 
w Jedynce - Południowy Pacyfi k 13.45 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.15 
Moda na sukces (s.) 14.40 Polska non 
stop - magazyn reporterów 15.00 Wia-
domości 15.15 Klan (s.) 15.40 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 16.15 Skoki 
Narciarskie - MŚ w lotach narciar-
skich - Harrachov 17.30 Teleexpress 
17.45 Skoki Narciarskie - MŚ w lotach 
narciarskich - Harrachov 18.50 Gale-
ria (s.) 19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości 20.30 Ben Hur (s.) 21.30 
Weekendowy Hit Jedynki - Ilu miałaś 
facetów? 23.25 Żywe trupy (s.) 0.20 
Białe kołnierzyki. 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 Lo-
katorzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Bar-
wy szczęścia (s.) 11.35 Na dobre i na 
złe (s.) 12.40 Banda pawianów 13.10 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
- W drodze do dżungli 13.45 Tylko Ty! 
14.20 Biegi narciarskie - Puchar Świa-
ta w Falun - sprint techniką klasyczną 
16.30 Na sygnale (s.) 17.25 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Tylko 
Ty! 19.30 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
Baron24 (s.) 21.45 Dzięki Bogu już 
weekend 23.05 Tylko dla dorosłych 
23.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 0.20 Mumia: Grobowiec Cesarza 
Smoka. 

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 
Rączka gotuje 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Relacje 10.55 Reportaż 11.40 
Eurosąsiedzi 11.50 Czas na jazdę 
12.05 Zaproszenie - Bóg dał, Bug 
wziął 12.55 Agrobiznes 13.35 Polacy 
tu i tam 14.10 Miejsce mojego życia 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.55 Matka 7 miliardów 16.00 
Raport z Polski 16.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 17.00 Wstęp wol-
ny - z kulturą 17.30 Aktualności Flesz 
17.35 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Męska 
strefa 20.30 Ptak też człowiek 21.05 
Echa dnia 21.15 Dla niesłyszących - 
Dziennik Regionów 21.40 Echa dnia 
- komentarze 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Matka 7 
miliardów 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 
Malanowski i Partnerzy 5 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? 12.00 Nasz nowy 
dom 13.00 Trudne sprawy 14.00 
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Dzień, 
który zmienił moje życie 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.) 20.05 Dan-
cing with the Stars. Taniec z gwiaz-
dami (rozrywka) 22.05 XXX II. 
Następny poziom (fi lm USA) 0.25 
Żołnierze kosmosu II. Bohater fede-
racji (horror USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Hobby naszych czasów 10.15 Alfa-
bet B plus O 11.25 Kamera na szlaku 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko o go-
towaniu 14.20 Śmierć w raju (s.) 15.15 
Nie wahaj się i kręć 16.10 Spostrzeże-
nia z zagranicy 16.20 AZ kwiz 16.45 
Mała farma 17.10 Łopatologicznie 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Pierwsza republi-
ka (s.) 21.00 13 komnata F.R. Čecha 
21.30 Wszystko-party 22.15 Koło peł-
ne gwiazd 23.10 Zawodowcy (s.) 0.05 
AZ kwiz 0.35 Mała farma. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Kosmos 10.40 Tajemnice Biblii 11.30 
Panama 12.00 Królestwo natury 12.25 
Chcesz mnie? 12.55 Życie na wybrze-
żu 13.40 Ekstremalne miasta 14.30 
Niebezpieczne spotkanie 15.20 City 
Folk 2013: Mexico City 15.50 Przy-
gody nauki i techniki 16.35 Nauka na 
własnej skórze 17.30 Biuro (s.) 17.50 
Czworo w ciąży 18.35 Wizyta w zoo 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie Al-
freda Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamo-
wite historie (s.) 19.45 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Protektor (fi lm) 22.45 Wróć do mnie 
(fi lm) 0.35 Istota (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.05 Krok za krokiem (s.) 
11.25 Nowe przygody starej Christine 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Doktor 
Hart (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Indiana Jones i Świątynia Zagła-
dy (fi lm) 22.40 Fujary na tropie (fi lm) 
0.45 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.10 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.40 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.45 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Drogi miłości (fi lm) 13.40 
Strażnik Teksasu (s.) 14.35 Spece od 
morderstw (s.) 15.35 Castle (s.) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Farmer szuka żony 21.20 Pr. rozryw-
kowy 22.15 Show Jana Krausa 23.15 Z 
zaciśniętymi zębami (fi lm) 2.05 Czer-
wona róża (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 12. 3. 2014

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

CZK  0,153  0,154 0,151  0,157

EUR  4,200 4,230  4,170  4,270

USD  3,030  3,090  3,010  3,110

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,45    6,56   6,37    6,53

EUR  27,10 27,60 26,70 27,52

USD  19,50 20,10 19,27 19,86 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 12. 3. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,11 zł

ON  5,10 zł

LPG 2,48 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,29 zł

ON  5,32 zł

LPG 2,77 zł

 Cieszyn, Neste
E95  5,24 zł

ON  5,24 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,19 zł  

ON  5,27 zł

LPG 2,65 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,90 kc  

ON  35,90 kc  (wik)

PIĄTEK 14 marca

6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnoteka 
7.25 Powrót do Wiklinowej Zatoki 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Galeria (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka - Zi-
mowe Igrzyska Polonijne 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.50 
Komisarz Alex (s.) 14.35 Zapiski Ła-
zęgi - Daleko nad zalewem 14.50 Jak 
to działa - pr. popularnonaukowy 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Galeria (s.) 17.30 Maestro 
Bernard Ładysz 17.45 Łamigłówka 
- Zimowe Igrzyska Polonijne 17.55 
Cztery pory roku i 10-lecie grupy Mo 
Carta 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Ex Libris 20.00 Wiadomości 20.45 
Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Polo-
nijne 20.55 Na dobre i na złe (s.) 22.00 
Polonia 24 22.45 Klucznik 0.15 34. 
Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 
2013 - Kabaretowa noc pod gwiazdami 
0.45 Galeria (s.). 

SOBOTA 15 marca
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko 10.00 Dzień w Berli-
nie 10.25 „W moim magicznym domu” 
– Koncert Hanny Banaszak 11.20 
Więzy krwi 12.10 Łamigłówka - kon-
kurs 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 Oj-
ciec Mateusz (s.) 13.30 Makłowicz w 
podróży - Austria 14.00 Na dobre i na 
złe (s.) 15.00 Prawdziwy koniec zim-
nej wojny 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 17.25 Łamigłówka - 
Zimowe Igrzyska Polonijne 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
„Zawsze gorzej może być” - koncert 
poświęcony pamięci Jerzego Wasow-
skiego 20.00 Wiadomości 20.45 Czas 
honoru 21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 
Polacy tu i tam - Magazyn polonijny 
22.40 Bo oszalałem dla niej. 

NIEDZIELA 16 marca  
6.00 Galeria (s.) 8.20 Polacy tu i tam 
- Magazyn polonijny 8.50 Zapiski Ła-
zęgi - Daleko nad zalewem 9.00 Ła-
migłówka - konkurs 9.05 Awantura o 
Basię (s.) 9.40 Ziarno 10.10 Tygrysy 
Europy 11.10 Pamiętaj o mnie 11.25 
Saga rodów - Ród Lechów 11.45 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.45 Pod Tatra-
mi 13.00 Transmisja Mszy Świętej z 
kościoła pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gdyni 14.40 Chłopaki z Sosnowca 
15.40 Okrasa łamie przepisy - Jaja ina-
czej czyli sękacz 16.05 Alchemia zdro-
wia i urody 16.25 Dzika Polska - Lasy 
pełne życia - Czystość przede wszyst-
kim 16.55 Made in Poland 17.25 Ła-
migłówka - konkurs 17.30 Teleexpress 
17.50 M jak miłość (s.) 18.45 W Pol-
skę idziemy... czyli jubileusz Wiesława 
Gołasa 20.00 Wiadomości 20.45 Blon-
dynka (s.) 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 
Tygodnik.pl 23.00 Tygrysy Europy. 

PONIEDZIAŁEK 17 marca  
6.10 Chłopaki z Sosnowca 6.55 Polo-
nia w Komie 7.05 Nożem i widelcem 
- Ciasteczka owsiane z miodem i żu-
rawiną 7.25 Znak Orła 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Tygodnik.pl 11.40 
Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Polonijne 12.35 Wiadomości 12.50 
Blondynka (s.) 13.45 Made in Poland 
14.20 Kulturalni PL 15.20 Naszaar-
mia.pl 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 
Studio Wschód 16.55 Galeria (s.) 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
- Zimowe Igrzyska Polonijne 17.55 
Makłowicz w podróży - Austria 18.25 
Saga rodów - Ród Lechów 18.50 Bar-
wy szczęścia 19.25 Cafe Historia - Jan 
Piekałkiewicz 20.00 Wiadomości, 
20.45 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska 
Polonijne 20.50 Głęboka woda 22.00 
Polonia 24 22.45 Tomasz Lis na żywo 
23.50 Fascynujące Śląskie - Prof. Julian 
Gembalski 0.15 Naszaarmia.pl 0.45 
Galeria (s.). 

TV POLONIA 
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Na cztery wystawy zaprasza w marcu 
mieszkańców Hawierzowa i okolicz-
nych wiosek Miejski Ośrodek Kultu-
ry. Atrakcji na pewno nie zabraknie. 
Na przykład w sali wystawowej Vilé-
ma Wünschego w Domu Kultury 
Leoša Janáčka od tygodnia można 
zwiedzać interaktywną wystawę, któ-
ra zainteresuje wszystkich miłośni-
ków nauki i techniki. Ekspozycję pn. 
„Świat nauki – popraw swoją techni-
kę” przygotował Uniwersytet Tech-
niczny – Wyższa Szkoła Górnicza 
w Ostrawie. Można ją oglądać do 21 
marca i dowiedzieć się sporo o zdal-
nie sterowanych robotach oraz obej-
rzeć nowoczesny sprzęt ratowniczy i 
sporo eksponatów interaktywnych. 

W Galerii Domu Kultury „Ra-
dost” można natomiast odwiedzić 
wystawę pn. „1+8 pro radost”, na 
której prezentowane są prace pla-
styczne uczniów hawierzowskiej 
Podstawowej Szkoły Artystycz-
nej (potrwa do 28 marca). Galeria 
„Maryčka” Domu Kultury Petra 
Bezruča zaprasza z kolei na wysta-
wę poświęconą koronkom wykony-
wanym metodą klockową (zwiedzać 
ją można do 20 marca). 

Natomiast w galerii Kina Cen-
trum można do 30 marca obejrzeć 
plakaty fi lmowe do wszystkich 
obrazów nominowanych do nagród 
Czeskiej Akademii Filmu i Telewi-
zji Czeski Lew 2014. (kor)

W Hawierzowie 

aż cztery wystawy
Na świecie szansę na przeżycie mają 
podobno tylko ludzie dowcipni, lu-
biący się bawić. Przynajmniej tak 
twierdzą dwaj znani prascy artyści: 
32-letni David Böhm i 28-letni Jiří 
Franta. Wernisaż ich wspólnej wysta-
wy, noszącej właśnie nazwę „Przeżyją 
tylko dowcipni” („Přežijí jen zábavní”) 
odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 
w Galerii Miasta Trzyńca na Placu 
Wolności.

Obaj artyści są absolwentami pra-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, 
mieszkają i pracują w stolicy Repub-
liki Czeskiej, a od kilku już lat tworzą 
i wystawiają swoje prace razem. Obaj 
też są laureatami prestiżowej Nagrody 
Jindřicha Chalupeckiego (najważniej-
szej w RC nagrody dla młodych ar-
tystów), którą przyznano im w latach 
2009, 2010 i 2012. Plastycy związani 
są z grupą artystyczną Rafani. Jak pi-

szą krytycy, „ich wspólne dzieła moc-
no angażują się w kwestie społeczne 
i kulturowe, inspirują się sztuką ulicy 
i graffi  ti, w odpowiedzi na instytucjo-
nalny kontekst sztuki”. Mieszkańcy 
Cieszyna mogą znać ich mural, który 

w roku 2010, w ramach I Festiwalu 
Europejskich Szkół Artystycznych i 
Twórczości „Kręgi Sztuki”, artyści z 
Pragi wykonali na jednym z murów 
przy ul. Sejmowej (niedaleko Studni 
Trzech Braci). (kor)

Przeżyją tylko dowcipni

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – LUTYNIA 
DOLNA: Śpiąca królewna (13, 
godz. 10.00);
MOSTY K. JABŁONKOWA: 
Śpiąca królewna (14, godz. 9.00, 
10.15).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Wę-
drówki z dinozaurami (13, 14, godz. 
15.30); Grandhotel Budapeszt (13, 
14, godz. 17.45); Nimfomanka cz. 
1 (13, 14, godz. 18.00); Babovře-
sky 2 (13, 14, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Smerfy 2 (14, 
godz. 13.30); Need for speed (14, 
godz. 17.45); Wielkie piękno (13, 
godz. 19.15); Witaj w klubie (14, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Non stop (13, 14, godz. 17.30); 
Grandhotel Budapeszt (13, 14, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Rodzin-
ka nie z tej ziemi (13, godz. 14.15); 
300: Początek imperium (13, godz. 
16.00, 18.00; 14, godz. 18.00, 20.00); 
Lego przygoda (14, godz. 14.00, 
16.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków Koła na zebranie sprawo-
zdawcze, które odbędzie się w nie-
dzielę 16. 3. o godz. 15.00 w Domu 
PZKO. Po obradach (godz. 16.00) 
zapraszamy na prelekcję Jaroslava 
Raaba na temat: „Kraje Kaukazu – 
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan”.
CIERLICKO – Macierz Szkolna 
zaprasza na balik dziecięcy 15. 3. o 
godz. 15.00 do Domu Dzieci i Mło-

dzieży. Atrakcyjny program, loteria, 
atrakcje dla dzieci.
CIERLICKO-CENTRUM – MK 
PZKO zaprasza 16. 3. o godz. 18.00 
na komedię pod tytułem „W sieci” 
(autor scenariusza – Izabela Kraus-
Żur i Ewa Furtek) do Domu Kultury 
w Cierlicku (na rynku). Kawiarenka 
„U Zefl ika” od godz. 17.00 zaprasza 
na pyszne domowe wypieki i kanap-
ki. Wstęp dobrowolny.
CZ. CIESZYN – MK PZKO Cz. 
Cieszyn-Osiedle zaprasza na zebra-
nie sprawozdawcze, które odbędzie 
się w niedzielę 16. 3. o godz. 15.00 

w salce posiedzeń Kongresu Polaków 
przy ul. Komeńskiego.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza swoich członków 
i sympatyków Koła na brygadę do 
Domu PZKO w sobotę 15. 3. o godz. 
8.30.
MILIKÓW-PASIEKI – MK 
PZKO zaprasza swych członków i 
sympatyków na zebranie sprawo-
zdawcze do Domu PZKO w nie-
dzielę 16. 3. o godz. 15.00. W pro-
gramie wystąpią dzieci szkolne.
MISTRZOWICE – MK PZKO 
zaprasza na Dzień Pań, któremu 
towarzyszyć będzie także twórczość 
Adama Wawrosza w wykonaniu 
sympatycznego zespołu teatralnego 
z Nawsia-Jasienia. Początek o godz. 
15.00 w niedzielę 16. 3. w budynku 
polskiej szkoły.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
zaprasza na wycieczkę w sobotę 3. 5.  
do Paczkowa, Otmuchowa, Nysy i 
Mosznej na Opolszczyźnie. Cena 
wycieczki 350 kc obejmuje przejazd 

autokarem oraz wejściówki do zamku 
i parku w Mosznie. Zgłoszenia wraz z 
opłatą przyjmuje kierownik wycieczki 
Alfred Lotter, nr kom. 605 587 986.

OFERTY
PRZECIEKA CI DACH, kapie 
Ci do domu, zadzwoń 733 425 859. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GL-125

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

WYSTAWY
TEATR CIESZYŃSKI, Cz. Cie-
szyn, Ostrawska 67: 15. 3. o godz. 
17.00 wernisaż wystawy Lecha Le-
deckiego pt. „Nastroje”. Wystawa 
czynna do 4. 5., po-pt w godz. 9.00-
15.00 po zgłoszeniu w portierni TC.
MIEJSKA BIBLIOTEKA CZ. 
CIESZYN-SIBICA, Minigaleria 
„Na Płocie”, ul. Słowacka 1: do 30. 
4. wystawa Brzetysławy Budnik pt. 
„Poszukiwania”. Czynna w godz. ot-
warcia biblioteki.
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
24. 3. wystawa „Jest w Stonawie mo-
giła...”. Czynna w dni powszednie 
8.00-15.00.
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 MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, 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: 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: do 7. 9. 
wystawa pt. „Garnuszki babuni”; wy-

stawa stała „Z przeszłości Jabłonko-
wa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej
-Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. 
wystawa 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 „DOM NARODOWY”, 
galeria „Na Piętrze”, Rynek 12, 
Cieszyn: do 21. 3. wystawa polsko-
-czeskiej grupy fotografi cznej „Na-
sze Miasto – Nasz Region”. Swoje 
prace prezentują członkowie Cie-
szyńskiego Towarzystwa Fotogra-
fi cznego oraz Fotoklubu „Zvonek” z 
Czeskiego Cieszyna.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 28. 3. wy-
stawa pt. Grafi ka Lucyny Deckert-
Firla”. Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00. 

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: 9.00-12.30, 
13.00-17.00, czw: 13.00-17.00, 
pt: 9.00-12.30, 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.

společnost zabývající se velkosériovou i malosériovou
 kovovýrobou, zejména z tenkých plechů a profilů, 

přijme do pracovního poměru

KONSTRUKTÉRA (-KU) NÁSTROJŮ 
Mezi hlavní úkoly Konstruktéra patří: zpracování konstrukční dokumentace 
nástrojů a přípravků, spolupráce s technologem při stanovení postupů 
výroby a použití nástrojů a přípravků, provádění výběru dodavatelů přípravků 
a nástrojů, doporučování spolupráce s vybranými dodavateli, spolupráce 
s dodavateli nástrojů a přípravků při výrobě nástrojů a přípravků, provádění 
přejímky nových nástrojů a přípravků po generální opravě, vytváření programů 
pro řízení CNC strojů, navrhování úprav konstrukce a technologie za účelem ze-
fektivnění procesů výroby. 
Požadujeme: 
•  VŠ vzdělání technického směru se zaměřením na Strojírenství

(dobré znalosti v oboru Statika – výhodou) 
•  Znalost 2D, 3D strojírenských CAD systémů, MS Office

(zejm. Excel, Word), Lotus Notes výhodou) 
• Aktivní znalost cizího jazyka (AJ, NJ) slovem i písmem výhodou 
• Praxe v oboru není podmínkou, ale výhodou 
• Řidičský průkaz skupiny B 
• Kreativní myšlení 
• Smysl pro týmovou práci 
• Schopnost samostatně organizovat a řídit svoji práci 
• Schopnost přijmout odpovědnost 
• Flexibilita 
• Odolnost vůči mentální zátěži 
Nabízíme: 
• Zázemí prosperující, rozvíjející se společnosti 
• Odborné zaškolení a systém stálého vzdělávání 
• Odpovídající platové ohodnocení 
• Zaměstnanecké výhody 
• Možnost nástupu ihned 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na adresu: e-mail: job@kovona.czG
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ŻYCZENIA

Z okazji Abrahamowin

panu OTAKAROWI KOŁORZOWI

z Datyń Dolnych najlepsze życzonka, dużo zdrówka i 
słonka, humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich 
wrażeń przy spełnianiu marzeń życzą Kołorzowie i Du-
dowie. GL-128

Mural z 2010 roku Davida Böhma i Jiřego Franty przy ul. Sejmowej w Cieszynie.
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Pierwszoplanową postacią tak wtorkowego, jak 
też poniedziałkowego meczu w ČEZ Arenie 
był 35-letni Filip Šindelář. Bramkarz Witkowic 
wpisał się w scenariusz serii z Libercem z gra-
cją długopisu marki Mont Blanc. Szkoleniowiec 
Peter Oremus znalazł nowego bohatera, a trener 
golkiperów Martin Prusek zawodnika zdolnego 
zatrzymać najlepszych napastników rozgrywek. 
Prawie niewidoczny był w obu meczach Petr Ned-
věd, obrońcy wspólnie z Šindelářem skasowali też 
pozostałych strzelców Tygrysów. – Obrońcy w 
dużym stopniu ułatwili mi zadanie. Zagraliśmy 
zespołowo, świetnie w defensywie – powiedział 
nam Šindelář, który oprócz dobrego samopoczucia 
dysponuje też znakomitą formą. W poniedziałek 
zaliczył czyste konto, we wtorek stracił tylko jedną 
bramkę – na deser wyłapując także rzut karny z 
kija Vlacha. Dziś Witkowice staną przed szansą 
wyeliminowania Tygrysów. – Zdaję sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy o krok od awansu do ćwierćfi -
nału. Zespół Liberca potrafi  jednak zagrać u siebie 
dużo lepiej, niż w meczach wyjazdowych. Zresztą 
przekonaliśmy się o tym dwukrotnie w tym sezo-
nie. Przegraliśmy oba mecze w Libercu – stwier-
dził Šindelář. 

Ostrawianie liczą nie tylko na pewne interwen-
cje Šindelářa, ale także coraz lepszą dyspozycję 
strzelecką Petra Strapáča. Skrzydłowy pierwszej 
formacji we wtorek wpisał się na listę strzelców 
dwukrotnie. Rewelacyjnie zagrał w dodatku cały 
pierwszy atak z Húževką na drugiej fl ance i środ-
kowym napastnikiem Burgerem. – Dziękuję za 
słowa otuchy. Na pewno nie wszystko było jednak 
idealne. Męczyliśmy się w przewagach liczebnych, 

w tej materii musi dojść do zdecydowanej poprawy 
z naszej strony. Właśnie stałe fragmenty gry mogą 
zadecydować o losach czwartkowego meczu w Li-
bercu – podkreślił Strapáč. Seria grana do trzech 
zwycięskich spotkań teoretycznie może dobrnąć 
aż do piątego, decydującego spotkania zaplanowa-
nego na niedzielę w ČEZ Arenie. Hokeiści Wit-
kowic woleliby jednak uniknąć nerwówki. 

JANUSZ BITTMAR

HOKEIŚCI WITKOWIC O KROK OD ĆWIERĆFINAŁU EKSTRALIGI

Polowanie na Tygrysy
2:0, 3:1, a dziś? Hokeiści Witkowic są o krok od ćwierćfi nałów Tipsport Ekstraligi. Ostrawianie po dwóch meczach fazy wstępnej 
playoff s prowadzą z Libercem 2:0 i dziś o godz. 18.20 pod Jeszczedem mogą przesądzić sprawę. Libereckie Tygrysy słyną jednak z 
zadziorności. Nie poddają się bez walki. W drugiej serii eliminacyjnej pomiędzy Pardubicami a Slavią Praga po dwóch spotkaniach 
mamy remis 1:1. Szóstka zespołów, w tym drugi po rundzie zasadniczej Trzyniec, czeka cierpliwie na wynik tych eliminacji. Start 
ćwierćfi nałów w trzynieckiej Werk Arenie zaplanowany jest na najbliższy wtorek. 

HC WITKOWICE – LIBEREC  3:1

Tercje: 1:0, 2:1, 0:0. Bramki i asysty: 1. Stra-
páč (Húževka, Burger), 21. Strapáč (Húževka, 
Stehlík), 35. Šedivý (Vandas, Kolouch) – 29. 
J. Vlach (Valský). Witkowice: Šindelář – Ba-
rinka, Štencel, Kudělka, Sloboda, L. Kovář, 
Stehlík, Pastor – Húževka, Burger, Strapáč 
– Svačina, Roman, Huna – Němec, Kolouch, 
Vandas – Šedivý, Szturc, J. Káňa.

HC WITKOWICE – LIBEREC  2:0 

Tercje: 1:0, 0:0, 1:0. Bramki i asysty: 3. E. 
Němec (Kolouch), 60. Húževka (Strapáč). 
Witkowice: Šindelář – M. Hruška, Barinka, 
Sloboda, Kudělka, R. Stehlík, Kovář, Štencel 
– Strapáč, Burger, Húževka – Huna, Roman, 
Svačina – Vandas, Kolouch, E. Němec – J. Káňa 
I, Szturc, Šedivý. 

Przed nami cztery dni narciarskie-
go szaleństwa w Harrachowie. A 
wszystko za sprawą rozpoczyna-
jących się dziś mistrzostw świata 
w lotach narciarskich, które zwa-
bią pod skocznię Čerťák w Har-
rachowie tłumy polskich kibiców. 
Wszystko wskazuje na to, że Polacy 
– kibicujący Kamilowi Stochowi i 
spółce – pobiją na głowę czeskich 
fanów skoków narciarskich. – Spo-
dziewamy się rzeczywiście tłumów 
polskich fanów – ocenił Rostislav 
Jozífek ze sztabu organizacyjnego. 
Stochomania przypomina Mały-
szomanię w najlepszym wydaniu. 
Do tego dochodzi też marginalna 
odległość dzieląca Harrachow od 
polskiej granicy. – Według wstęp-
nych danych, do Harrachowa może 
przyjechać nawet 10 tysięcy pol-
skich kibiców – zdradził Jozífek. 

Rywalizacja w mistrzostwach 
świata w lotach narciarskich po-
dzielona została na trzy dni ścisłej 

walki i jeden dzień (czwartko-
wych) eliminacji. W piątek i sobo-
tę skoczkowie powalczą o medale 
w konkursie indywidualnym, na 
który złożą się cztery odsłony. W 
niedzielę ekipy staną do rywalizacji 
w konkursie drużynowym. W obu 
przypadkach Polacy mają pokaźne 
szanse na podium. W Harrachowie 
nie zabraknie bowiem dwukrotne-
go złotego medalisty olimpijskiego 
z Szoczi, Kamila Stocha. Trener 
Łukasz Kruczek zabrał do Czech 
również Macieja Kota, Piotra Żyłę, 
Dawida Kubackiego, Jana Ziobrę i 
Klemensa Murańkę. Ofi cjalny tre-
ning rozpoczyna się dziś o godz. 
14.30, kwalifi kacje na skoczni HS 
205 ruszą o 17.00. Jutrzejsza pierw-
sza seria konkursowa startuje o 
godz. 16.30. 

Polacy do mistrzostw świata tre-
nowali w Zakopanem. Na Wielkiej 
Krokwi nie było problemów ze śnie-
giem, obyło się też bez przykrych 

niespodzianek natury zdrowotnej. 
Trener Łukasz Kruczek mógł więc 
wystawić do zawodów w Harra-
chowie wszystkich skoczków, któ-
rzy zaprezentowali się w ostatnim 
Pucharze Świata. – Treningi można 
ocenić jako udane. Taryfę ulgową 
miał tylko Kamil Stoch. Warunki 
były dobre, chociaż zeskok był do-
syć twardy. Początkowo skoki były 
z problemami, jednak od połowy 
treningu zarówno technika jak i po-
wtarzalność skoków zawodników 
były już dobre – ocenił Kruczek. 
Zdaniem polskiego szkoleniowca, 
obiekt w Harrachowie nie powi-
nien czynić zawodnikom większych 
problemów. – To jest bardziej taka 
większa duża skocznia. 

Łukasz Kruczek ustosunkował 
się też do czteroodcinkowego sy-
stemu obowiązującego w zawodach. 
– Z jednej strony cztery serie kon-
kursowe powinny spowodować, że 
zawody są bardziej sprawiedliwe, 

z drugiej strony jednak nie jest tak 
do końca. Już były takie mistrzo-
stwa świata w lotach, w których 
jeden dzień był fajny pogodowo, a 
za sprawą złych warunków atmo-
sferycznych wszystko burzyło się 
w drugim dniu. Lepiej by było, aby 
trzy serie konkursowe odbywały się 
tego samego dnia.  (jb)

W HARRACHOWIE STARTUJĄ MŚ W LOTACH NARCIARSKICH

»To jest taka większa duża skocznia«

HARMONOGRAM 
MISTRZOSTW ŚWIATA 

W LOTACH
Dziś (17.00) kwalifi kacje
Jutro (16.30) pierwsza seria 
konkursowa, (17.30) druga se-
ria konkursowa
Sobota (16.00) trzecia seria 
konkursowa, (17.30) fi nałowa 
seria konkursowa
Niedziela (14.00) pierwsza 
seria konkursu drużynowego, 
(14.45) fi nałowa seria konkursu 
drużynowego

Grasz w tenisa? 
Wystartuj w Wędryni!

Kongres Polaków w RC oraz Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy za-
praszają do udziału w Zaolziańskim 
Turnieju Tenisa Amatorów. Impreza 
odbędzie się w sobotę, 19 kwietnia, 
w hali Vitality w Wędryni. Zgłosze-
nia przyjmowane będą do 19 kwiet-
nia pod numerem tel. 733-535-510 
lub r.sztula@seznam.cz. 

Startowe wynosi 700 koron od dru-
żyny (gra będzie się toczyła w parach). 
Reguły obowiązujące na zawodach 
zostaną określone na miejscu i będą 
uzależnione od ilości zgłoszeń. (wik)

INDIAN WELLS: RADWAŃSKA 
O PÓŁFINAŁ Z JANKOVIĆ. 
Rozstawiona z numerem drugim Ag-
nieszka Radwańska pokonała wczoraj 
Francuzkę Alize Cornet (22.) 7:5, 6:3 
i awansowała do ćwierćfi nału turnieju 
tenisowego WTA Tour na twardych 
kortach w Indian Wells (pula nagród 
5,95 mln dol.). Polka najdalej awan-
sowała w tym turnieju do półfi nału – 
stało się tak cztery lata temu. O awans 
do 1/2 fi nału Radwańska zagra z roz-
stawioną z numerem siódmym Serb-
ką Jeleną Janković. Będzie to szósty 
mecz między tymi zawodniczkami. 
Znacznie korzystniejszy bilans ma jak 
na razie Polka (4-1).

*   *   *
W SOBOTĘ WALKA ADAMEK 
– GŁAZKOW. Na telekonferencji 
zorganizowanej przez Main Events 
stawili się główni bohaterowie sobot-
niej walki w kasynie w Bethlehem w 
Pensylwanii, czyli Tomasz Adamek 
(49-2, 29 KO) i Wiaczesław Głaz-
kow (16-0-1, 11 KO) oraz ich trene-
rzy - Roger Bloodworth oraz Eduard 
Mienczakow. Transmisję z gali, która 
odbędzie się 15 marca, przeprowadzi 
Polsat Sport. Jak czytamy na łamach 
„Onet.pl”, spotkanie przebiegało w 
pokojowej atmosferze, aczkolwiek 
obydwaj pięściarze zapewnili, że z 
kasyna w Bethlehem wyjdą niepo-
konani. Kiedy zapytano Kathy Duvę 
– szefową Main Events – komu bę-
dzie bardziej kibicowała w sobotę, 
odpowiedziała dyplomatycznie, że 
chce, aby obaj pięściarze z jej stajni 
zaprezentowali się dobrze w ringu i 
stworzyli niezapomniane widowisko. 
Dodała też, że zarówno Adamek jak 
i Głazkow są bardzo zdeterminowani, 
by zwyciężyć. „Góral” ma ciągle jesz-
cze coś do udowodnienia w ringu, zaś 
jego rywal zamierza wspiąć się na sam 
szczyt bokserskich rankingów – in-
formują dziennikarze „Onet.pl”. 

*   *   *
ROBERT WARZYCHA NO-
WYM TRENEREM GÓRNIKA. 
Nowym szkoleniowcem Górnika 
Zabrze będzie były piłkarz tego ze-
społu Robert Warzycha – podał na 
Twitterze dziennikarz Polsatu Sport 
i komentator Eurosportu Mateusz 
Borek. 51-letni trener wraca do tego 
klubu po prawie 25 latach. Nowy 
szkoleniowiec Górnika w reprezen-
tacji Polski wystąpił 47 razy. W Gór-
niku grał 90-krotnie i strzelił dziesięć 
goli. Ostatnio pracował w Columbus 
Crew. 

*   *   *
FABIAŃSKI O MECZU Z BAY-
ERNEM. Łukasz Fabiański skomen-
tował odpadnięcie Arsenalu Londyn z 
rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów. 
Po remisie z Bayernem Monachium 
(1:1) polski bramkarz Arsenalu Lon-
dyn stwierdził, że Kanonierzy roze-
grali dobry mecz. – Pokazaliśmy, że 
możemy rywalizować z najlepszymi. 
Zabrakło ostatniego podania. Była 
szansa na awans – ocenił golkiper.  
 (jb)

W SKRÓCIE

Witkowicki bramkarz Filip Šindelář wyrasta na bohatera fazy wstępnej playoff s. 
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