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wiatr: 1-2 m/s

MINISTER 
MICHAELA  MARKSOVÁ 

Z WIZYTĄ U NAS
Minister pracy i spraw socjalnych 
Michaela Marksová odwiedziła nasz 
region. We wtorek w Ostrawie spo-
tkała się w hetmanem Miroslavem 
Novákem oraz Jerzym Cieńciałą, 
pełnomocnikiem rządu ds. rozwią-
zywania problemów rewitalizacji w 
województwach morawsko-śląskim 
i usteckim. W Karwinie odwiedzi-
ła m.in. wzbudzające kontrowersje 
noclegownie dla ubogich. 

Z władzami województwa rozma-
wiała przede wszystkim o bezrobociu 
w regionie, sytuacji spółki OKD oraz 
przyszłości Kopalni Pasków. Przed-
stawicie Urzędu Wojewódzkiego 
zaznajomili również panią minister 
z priorytetami, jakie postawiły so-
bie władze regionu w zakresie spraw 
socjalnych. Mowa była na przykład 
o fi nansowaniu usług socjalnych w 
roku 2015 czy rozwoju usług dla se-
niorów.

– Z radością przyjmuję oferowaną 
współpracę w sferze uregulowania 
rynku pracy oraz dalszego rozwo-
ju usług socjalnych. Obowiązkiem 
sektora publicznego zawsze bowiem 
będzie pomaganie ludziom w trud-
nej sytuacji życiowej w taki sposób, 
żeby zachowana została zgoda – po-
wiedziała pani minister w czasie roz-
mów w Ostrawie.  

W Karwinie spotkała się z wła-
dzami miasta, z którymi dyskutowa-
ła przede wszystkim o problemach 
związanych z domami noclegowymi 
zamieszkiwanymi przez „problemo-
wych” obywateli Karwiny. W towa-
rzystwie zastępcy prezydenta miasta, 
Petra Bičeja, wybrała się również na 
zwiedzanie domu noclegowego „Pře-
dvoj” w Karwinie-Nowym Mieście, 
żeby osobiście przekonać się, w jakich 
warunkach ludzie tam mieszkają.  (ep)

Muzeum jest usytuowane w bu-
dynku tuż obok kościoła. To tu w 
kamienicy Żyda Chiela Bałamu-
tha było mieszkanie Emilii i Karo-
la Wojtyłów. W nim od 1984 roku 
mieściło się muzeum Jana Pawła II. 
Koncepcja czterokrotnego powięk-
szenia ekspozycji do ok. 1200 m kw. 
powierzchni na czterech kondygna-
cjach budynku – w piwnicy, na parte-
rze, piętrze i poddaszu – zrodziła się 
po zakupieniu w 2006 roku kamie-
nicy przez Fundację Ryszarda Krau-
ze od spadkobierców jej przedwo-
jennych właścicieli i przekazaniu jej 
w darze Archidiecezji Krakowskiej. 
W trzy lata później cztery podmioty 
– Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Województwo 
Małopolskie, Archidiecezja Kra-
kowska i gmina Wadowice – pod-
pisały list intencyjny, w którym 
wyraziły wolę utworzenia w nim 
instytucji kultury pn. Muzeum Dom 
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Wadowicach. W latach 2010-
2013 trwały w budynku prace re-
montowo-budowlane oraz prace nad 
projektem i realizacją ekspozycji. – 
Muzeum udostępniało w czasie prac 
wystawę zastępczą, którą rocznie 
zwiedzało 200 tys. ludzi. Zamknęli-
śmy ją dopiero 20 marca br., a ekspo-
naty przeniesiono na nową wystawę. 
W jej skład wchodzą wszystkie zdo-
byte przez nas artefakty oraz ponad 
150 multimediów – poinformował 
na poprzedzającej otwarcie Muzeum 
konferencji prasowej dyrektor pla-
cówki, ks. Dariusz Raś. 

Pokazywana od wczoraj ekspozy-
cja jest dziełem projektantów Bar-
bary i Jarosława Kłaputów z War-
szawy, znanych z koncepcji wystawy 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
– Chcieliśmy bardzo, żeby to mu-
zeum było fascynującym spotkaniem 

z niesłychanie pięknym wewnętrznie 
człowiekiem, który namiętnie ko-
chał świat i ludzi, który zadurzony 
był w tym świecie poprzez różne 
swoje pasje, takie jak sport, teatr czy 
poezja, a jednocześnie skupionym 
na nieustannym dialogu z Bogiem. 
Muzeum ma pomóc w odkrywaniu 
tej postaci na wielu płaszczyznach 
– jako fi lozofa, publicystę, intelek-
tualistę, wybitnego przywódcę, wy-
magającego nauczyciela, umiłowa-
nego przez górali dostojnego bacę, 
narciarza, mistyka i świętego, a także 
przypominać jego nauczanie – wyja-
śniła ideę ekspozycji B. Kłaput. Za 
najistotniejsze w nowo powstałym 
muzeum uznała jednak te wszystkie 
pamiątki po Janie Pawle, które trafi ły 

do muzeum z Polski i całego świa-
ta. Rozpoczynając od pierwszych 18 
lat, które Karol Wojtyła spędził w 
Wadowicach, są to naczynia z jego 
domu rodzinnego, a nawet orygi-
nalny fragment podłogi z sieni, ob-
razek z Pierwszej Komunii Świętej, 
torebka i broszka mamy, rękopisy 
jego wczesnych poematów, a potem 
kamyk z Mount Everestu, który po-
darowała mu Wanda Rutkiewicz po 
zdobyciu najwyższego szczytu świa-
ta, co miało miejsce akurat w tym sa-
mym dniu, kiedy Karol Wojtyła zo-
stał papieżem. – W tym samym dniu 
oboje zaszliśmy tak wysoko – autor-
ka wystawy przypomniała ówczesną 
wypowiedź papieża skierowaną do 
himalaistki. 

W muzeum zostały zgromadzo-
ne wywołujące nadal sporo emocji 
eksponaty przypominające zamach 
na papieża z 13 maja 1981 roku, a 
wśród nich oryginalny pistolet za-
machowcy oraz usłane kroplami 
krwi ubranie ochroniarza, który zła-
pał padającego Ojca Świętego. Są też 
pamiątki związane z odchodzeniem i 
pogrzebem papieża – szaty kardyna-
łów z pogrzebu, kopia ewangeliarza 
położonego na trumnie oraz ponad 
3 tys. kartek z modlitwami kładzio-
nych na jego grobie. – Tych pamiątek 
jest bardzo dużo, mnóstwo drobnych 
rzeczy z całego świata, które papież 
przywiózł ze swoich pielgrzymek za-

granicznych – podsumowała Kłaput.
Stanisław Kotarba, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Wadowicach, 
określił otwarcie Muzeum Domu 
Rodzinnego Ojca Świętego Jana 
Pawła II jako szczególny moment w 
życiu wadowiczan.

– Jest to wydarzenie historyczne 
na kilka tygodni przed kanonizacją 
błogosławionego Jana Pawła II, na 
którą czeka cały naród, cały świat – 
powiedział. Jak głosi motto wystawy 
„Urodziłem się w Wadowicach. Ka-
rol Wojtyła”, to rzeczywiście tutaj, w 
Wadowicach wszystko się zaczęło. 
– Osiemnaście lat życia Karol Woj-
tyła spędził w tym środowisku. 
W tym domu się urodził, obok w 
kościele był ochrzczony. A potem 
potężnie wyrósł i rozsławił Polskę na 
cały świat, może nawet bardziej niż 
Kopernik czy Maria Curie Skłodow-
ska – stwierdził dyrektor Raś. 

 Jego zdaniem Muzeum Jana Paw-
ła II w Wadowicach jest inwestycją, 
która będzie się zwracać w przy-
szłych pokoleniach. Jej koszt wyniósł 
25 mln zł netto. Już teraz jednak 
wiadomo, że drzwi muzeum nie będą 
się zamykać. Na dziś liczba rezerwa-
cji wynosi około 3 tys.

BEATA SCHÖNWALD
W sobotę napiszemy, jak Wadowi-
ce przygotowują się do kanonizacji. 
Podążymy także ścieżkami Jana 
Pawła II w rodzinnej miejscowości.
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Wszystko zaczęło się w Wadowicach...
WYDARZENIE: Wadowice, miasto rodzinne papieża Polaka, Jana Pawła II, będą miały swojego świętego. Wczoraj po południu, 
na niespełna trzy tygodnie przed wyniesieniem go na ołtarze, otwarto Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. 
– Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła – brzmi motto wystawy.

Pierwszą audycję 
nadaliśmy w Wielkim Poście
| s. 4

Polacy 
w Ostrawskiem
| s. 3

Umysł ścisły 
z artystyczną duszą
| s. 5

POGODA

Jarosław (pierwszy z lewej) i Barbara Kłaputowie w sali poświęconej wyborowi Jana Pawła II na papieża.

Strefa zamachu: marynarka ochroniarza i akt przebaczenia papieża zamachowcy.
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Aby uczcić 25 lat od wolnych wybo-
rów w Polsce oraz zbliżający się jubi-
leusz 500-lecia Reformacji, luterań-
ski duchowny ks. Jan Byrt zasadził w 
Szczyrku niezwykłą „fasolę z orzeł-
kiem”. W Ogrodzie Reformacji przy 
szczyrkowskiej parafi i ewangelickiej 
posadzono białe nasiona fasoli, na 
których widoczny jest bordowy kon-
tur przypominający orła w koronie.

Na pierwszy rzut oka polska fasol-
ka z orzełkiem wywołuje zdumienie, 

okazuje się jednak, że ma niezwykle 
długą historię. – Jej białe nasiona 
natura ozdobiła oryginalnym zna-
mieniem w kolorach wiśniowo-
czerwonym w kształcie „orzełka”. 
Co ciekawe, na niektórych ziarnach 
nad orzełkiem występuje niewielka 
plamka, przypominająca koronę pol-
skiego godła. Z tego powodu trak-
towano ją wielokrotnie jako symbol 
patriotyczny – tłumaczy duchowny. 
  (wik)

Jakie wyzwania stoją dziś 
przed nauczycielami?

Praca nauczyciela jest na pewno bar-
dzo satysfakcjonująca, bo możemy 
obserwować, jak młodzi ludzie zdo-
bywają wykształcenie, jak się rozwija-
ją, zmieniają, jak podążają za swoimi 
celami i marzeniami. Myślę, że jest to 
bardzo ciekawa praca – czasami trud-
na, jak każda inna, ale za to przynosi 
wiele radości i satysfakcji. Na pewno 

nauczyciel w polskiej placówce po-
winien być patriotą i powinien czuć 
takie sprawy – to jest ważne. Ta praca 
jest zdecydowanie ciekawsza i bar-
dziej różnorodna, bo jednak fakt, że 
znamy o jeden język więcej, wszyst-
ko zmienia. Możliwości uczniów są 
większe, poza tym także sprawy zwią-
zane z projektami, wyjazdami też są 
bardziej ciekawe, dają więcej możli-
wości uczniom i pedagogom.  (ep)

REGION

ZASTRZYK DLA 
PZKO-WCÓW
BUKOWIEC (kor) – Rada Gminy 
przyznała dotację dla Miejscowego 
Koła Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego. Kwotę 30 tys. 
koron jego członkowie wykorzy-
stają na pokrycie kosztów drugiego 
etapu wymiany okien w swoim 
Domu PZKO oraz modernizację 
kuchni.

* * *

WITALI 
MALUCHY
PIOSECZNA (kor) – Ośmioro 
nowych mieszkańców wioski przy-
witali na uroczystości w gminnym 
Domu Kultury włodarze. W tym 
roku witano: Martinę Puczokovą. 
Adama Świerczka, Davida Bártka, 
Amélię Avratovą. Emę Filipek, 
Markétę Borską, Magdalénę Siko-
rovą i Adélkę Martynkovą. Krótki 
program dla maluchów i ich rodzi-
ców przygotowały dzieci z czeskie-
go przedszkola.

* * *

KOPERTA 
ŻYCIA
PIOSEK (kor) – Władze gminy 
przygotowały tzw. koperty życia, 
które mogą ułatwić pracę pracow-
nikom Pogotowia Ratunkowego 
przy ratowaniu życia i zdrowia 
mieszkańców wioski. Koperty prze-
znaczone są głównie dla seniorów 
i osób z problemami zdrowotnymi. 
Będą one zawierać informacje o 
przebytych chorobach, przyjmowa-
nych lekach i ewentualnych uczu-
leniach. Znalazło się też miejsce na 
imię, nazwisko i kontakt do naj-
bliższej rodziny. Więcej informacji 
o kopertach życia można zdobyć w 
Urzędzie Gminy.

* * *

ZERO 
FAJERWERKÓW
HAWIERZÓW (sch) – W kilku 
dzielnicach Hawierzowa kończy 
się czas beztroskiego odpalania 
fajerwerków. Od początku maja 
w dzielnicach Miasto, Podlesie, 
Szumbark i Sucha Średnia będzie 
obowiązywać całoroczny zakaz 
stosowania wyrobów pirotechnicz-
nych. Dzielnice te wybrano z uwagi 
na gęstą zabudowę wieżowców, a 
także ze względu na mieszczące 
się w nich placówki służby zdro-
wia oraz usług socjalnych. Nowe 
rozporządzenie regulujące hałas w 
mieście jest reakcją samorządu na 
skargi mieszkańców. 

* * *

NOWY PLAN
HAWIERZÓW (sch) – Miasto 
ma nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Jego końcową 
postać, po uwzględnieniu uwag 
mieszkańców, uchwalili w ponie-
działek hawierzowscy samorzą-
dowcy. Aby zapobiec wyludnianiu 
się miasta oraz zatrzymać w nim 
głównie mieszkańców w wieku pro-
dukcyjnym, w planie przewidziano 
więcej przestrzeni pod zabudowę 
domków jednorodzinnych i bloków 
mieszkalnych, jak również więk-
sze pole do wypoczynku i relaksu. 
Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rodził się od końca 
2011 roku. Obowiązywać zacznie 
pod koniec bm.

KRÓTKO

REGION

– Najcenniejszym podarunkiem, jaki 
można dać dziecku, jest wykształce-
nie. W dniu naszego święta słowa 
te nabierają szczególnego wymiaru, 
głębszego sensu – mówiła w czasie 
uroczystości  prezes TNP, Barbara 
Smugała. – Sztuka bowiem tkwi nie 
tylko w posiadaniu wiedzy o czymś, 
ale także w przekazywaniu jej. Dziś 
przede wszystkim za to chcielibyśmy 
wam podziękować. Za okazywany 
szacunek, za cierpliwość czy wycią-
gniętą pomocną dłoń. Za wiarę w to, 
że nasi wychowankowie mogą być 
kimś, nie tracąc sumienia i człowie-
czeństwa – tłumaczyła.

Zastanawiała się również nad de-
fi nicją idealnego nauczyciela. Jak 
mówiła, według opinii uczniów i 
rodziców powinien on wykazywać 
się dużym taktem pedagogicznym, 
życzliwością, szczerością, ale także 
stanowczością i dyscypliną. Powinien 
być obiektywny, mieć indywidualne 
podejście do każdego dziecka. 

Życzenia pedagogom przyjecha-
li złożyć także liczni goście, m.in. 
przedstawiciele Konsulatu Gene-
ralnego RP w Ostrawie, Macierzy 
Szkolnej, Centrum Pedagogicznego, 
a także Andrzej Król z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Chorzowie. 

 – Dziękujemy za trud, który 
wkładacie w codzienne wychowanie 
i edukację najmłodszej generacji. 
Myślę, że jesteście wspaniałymi am-
basadorami naszej kultury – mówiła 
do nauczycieli prezes Centrum Pe-
dagogicznego, Marta Kmeť.

Jak każdego roku przy okazji 
święta pedagogów TNP wręczyło 
akty uznania dla nauczycieli pol-
skich szkół. W tym roku otrzymały 
je Marta Mates, członkini Klubu 
Nauczycieli Emerytów, była nauczy-
cielka w szkołach w Trzyńcu i Gród-
ku, oraz Tatiana Kotula, która uczy 
w gimnazjum języka angielskiego, 

czeskiego oraz historii, jest pomysło-
dawcą gimnazjalnego Klubu Debat 
i organizatorką Koncertu Świątecz-
nego.

Po części ofi cjalnej dla pedago-
gów wystąpił kabaret Ton z Bielska 
Białej, potem był czas na spotkanie 
towarzyskie, rozmowy i poczęstunek. 
 (ep)

W poniedziałkowy wieczór ukonsty-
tuował się nowy Zarząd Główny Ma-
cierzy Szkolnej w Republice Czeskiej 
wybrany na XI Walnym Zgromadze-
niu tej organizacji, które odbyło się w 
Czeskim Cieszynie 27 marca.

Na swoim pierwszym posiedzeniu 
członkowie ZG jedenastej kadencji 
przywitali jego nowych członków: 
Tadeusza Smugałę i Władysława 
Łyska. Prezesem wybrano ponownie 
Andrzeja Russa, na staro-nowego 
wiceprezesa zaś  Zbigniewa Boc-
ka. Zdecydowano też, że Macierz 
Szkolna będzie miała odtąd dwóch 
wiceprezesów. Tym drugim będzie 
wspomniany już Tadeusz Smugała. 
Skarbnikiem ZG będzie ponownie 
Jadwiga Sikora, a sekretarzem Maria 
Przywara.

Ważnym punktem obrad było omó-
wienie spraw związanych ze zmianą 

nazwy i statutu Macierzy Szkolnej. – 
Musimy je zmienić, gdyż zaczął w RC 

obowiązywać nowy Kodeks Cywilny 
– wyjaśnia prezes Russ. – Postanowi-
liśmy tej sprawy nie odkładać na dwa 
czy trzy lata, na co Kodeks pozwala, 
ale natychmiast przystąpić do działań. 
Nawiązaliśmy współpracę z jedną z 
kancelarii adwokackich, żeby wszyst-
ko było zgodne z prawem. Sprawa o 
tyle jest ważna, że tylko dzięki tym 
zmianom koła Macierzy będą mogły 
się zarejestrować jako tzw. stowarzy-
szenia poboczne (po czesku „pobo-
čný spolek”) i rozpocząć samodzielną 
działalność gospodarczą. Tylko tak 
będą mogły prowadzić sprzedaż po-
traw lub alkoholu na swoich impre-
zach – dodał prezes Macierzy.

Dodajmy, że na przewodniczącą 
Głównej Komisji Kontrolnej wybra-
no ponownie Renatę Kiszę.  (kor)

Dziś mijają cztery lata od katastrofy 
smoleńskiej – największej narodowej, 
polskiej tragedii po II wojnie świato-
wej, w której zginęło 96 osób, w tym 
prezydent RP Lech Kaczyński, jego 
małżonka Maria Kaczyńska, ostatni 
prezydent na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski oraz wielu wybitnych 
przedstawicieli polskiego życia pu-
blicznego. 

Cztery lata od katastrofy smo-
leńskiej nadal trwa śledztwo mające 
wyjaśnić przyczyny katastrofy. Woj-
skowi prokuratorzy podkreślają, że 
na wraku samolotu i ciałach ofi ar nie 
znaleziono śladów po materiałach 
wybuchowych. Śledczy podkreślają, 
że chcieliby, aby szczątki TU-154M 
wróciły do Polski, ale nawet jeśli do 
tego nie dojdzie, śledztwo może zo-

stać zakończone. Mimo to szef par-
lamentarnego zespołu smoleńskiego 
Antoni Macierewicz zarzuca proku-
ratorom poważne błędy i powtarza, 
że na pokładzie samolotu doszło co 
najmniej do dwóch wybuchów. Poli-
tyk Prawa i Sprawiedliwości sugeruje, 
że eksplozje mogły mieć miejsce w 
skrzydle i salonie prezydenckim. Dziś 
w całej Polsce odbędą się obchody 

czwartek rocznicy katastrofy smoleń-
skiej. Msza św. i nabożeństwo drogi 
krzyżowej zostaną odprawione m.in. 
w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie. O godz. 18.30 
msza św. w intencji poległych pod 
Smoleńskiem i ich rodzin odbędzie 
się również w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy dworcu auto-
busowym w Bielsku-Białej.  (wik)

Święto »ambasadorów kultury«
Pedagodzy ze szkół i przedszkoli z całego regionu spotkali się we wtorek w Czeskim Cieszynie na obchodach Dnia Nauczyciela, 

organizowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Polskich.

Znamy władze Macierzy Szkolnej w RC

Czwarta rocznica narodowej tragedii

Akty uznania Towarzystwa Nauczycieli Polskich odebrały w tym roku Tatiana Kotula (z lewej) oraz Marta Mates.

Staro-nowy prezes Macierzy Szkolnej, Andrzej Russ, na zdjęciu z marcowego 
Walnego Zgromadzenia. Obok siedzą członkinie ZG (z lewej): Maria Przywara 
i Elżbieta Wania.

Fasola z orzełkiem
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PYTANIE DO...

Tatiany Kotuli, nauczycielki w Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie.
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Od drugiej połowy XIX wieku w Ostraw-
skiem, czyli w ówczesnej Morawskiej Ostrawie 
i najbliższej okolicy – Mariańskich Górach, 
Przywozie, Witkowicach po morawskiej stronie, 
a Polskiej Ostrawie, Michałkowicach, Kuńczy-
cach i Gruszowie po stronie Śląska Cieszyń-
skiego – dokonały się na każdym odcinku życia 
społecznego zasadnicze przemiany. Dochodzi 
do rozwoju górnictwa węgla kamiennego i wie-
lu gałęzi przemysłu, zwłaszcza hutnictwa żela-
za w Witkowicach. Struktura socjalna ludności 
zmienia się z rolniczej na chłopsko-robotniczą. 
Nowe warunki życiowe zmuszały do podno-
szenia kwalifi kacji i wykształcenia, a zarobki 
umożliwiały stopniowy wzrost stopy życiowej. 
Nabierało rozmachu życie organizacyjne na polu 
kultury i oświaty, ruch robotniczy coraz śmielej 
poczynał sobie przy ustalaniu stosunków mię-
dzy pracownikami i pracodawcami. Zmieniały 
się warunki bytowe mieszkańców tego skrawka 
ziemi. Rozwój górnictwa i przemysłu prowadził 
też do gruntownych zmian krajobrazu. Kwitnie 
urbanizacja, powstają osiedla, kolonie robotni-
cze i górnicze. Imigracja sił roboczych powoduje 
szybki wzrost ludności, głównie w drugiej poło-
wie XIX wieku i na początku wieku XX.

GALICYJSKA IMIGRACJA
Do 1880 roku wśród imigrantów przeważali 
przybysze z Czech i Moraw. W następnych la-
tach gwałtownie wzrastała liczba przybyszów z 
Galicji (Małopolski). Na podstawie szacunko-
wych danych można przyjąć, że ogółem w latach 
1880-1900 do Zagłębia Ostrawsko-Karwińsk-
kiego przybyło około 30 tys. osób z Galicji, 9 
tys. z Czech i Moraw, a około 400 z pozostałych 
krajów Monarchii Austro-Węgierskiej.

Uprzemysłowienie, górnictwo i imigracja w 
Ostrawskiem wpływały na zmianę kultury na-
rodowościowej, mowy potocznej, tradycji, folk-
loru itp. ludności miejscowej. Istnieją poważne 
różnice w pojmowaniu tych zagadnień między 
historykami i etnografami czeskimi i polskimi. 
Polegają one na tym, że historycy, językoznawcy 
i etnografowie polscy uważają Księstwo Cie-
szyńskie, oprócz jego zachodnich krańców, za 
etnicznie polskie, krańce zachodnie i północno
-zachodnie za czeskie, w miastach zaznaczają 
wpływy niemieckie. Strona czeska natomiast 
uważa cały obszar Śląska Cieszyńskiego za 
morawsko-polski, z podkreśleniem, że polską 
ludność stała się pod wpływem księży, nauczy-
cieli, a zwłaszcza imigracji galicyjskiej. W 1804 
roku niemiecki etnograf Reginald Kneifel wydał 
cenne dziełko pn. „Topografi a Śląska Cieszyń-
skiego”, w którym m.in. zaprezentował mowę 
potoczną używaną w poszczególnych miejsco-
wościach tego obszaru. Ze źródła tego wyni-
ka, że na interesującym nas obszarze używano 
śląsko-polskiej mowy potocznej w Błędowicach 
Górnych i Średnich, w Kończycach Małych i 
Wielkich oraz, co jest szczególnie godne uwagi, 
w Michałkowicach.

Nie mniej ciekawie przedstawia się struktura 
narodowościowa w niektórych miejscowościach 

na badanym obszarze na podstawie wyników 
ofi cjalnego spisu ludności z 1910 roku:

Miejscowość  ogółem  mowa           mowa   mowa %
   niem.         cz.-mor.-słow.  polska 

POWIAT SĄDOWY POLSKA OSTRAWA 

  54818    5 527            36275       12998          18 

Gruszów  7508  3585  1487   2429  32 
Kuńczyce Małe  4568  198  3480   890  20
Michałkowice  6794  164  4147   2481  37 
Muglinów  2551  136  1662   753  30 
Ostrawa Polska  22693  1296  16927   4467  20
Radwanice  7096  116  5772   1202  15

POWIAT SĄDOWY FRYDEK
Szonów  3412  58  2820   528  15

W publikacji historycznej z 1909 r. „Gdzie 
walka wre...” (Lwów 1909, s. 14-15) czytamy: 
„Galicyjskiemu chłopu w kraju rodzinnym było 
źle; pracował od świtu do zmroku, modlił się i 
bił w piersi, aż dudniało, a mimo to trząsł się od 
zimna, marł z głodu i chodził w łachmanach. 
Więc gdy mu nędza ostatecznie przypiekła, po-
szedł na Śląsk. Tu wnet znalazł zarobek, zoba-
czył dobrobyt ogólny i porównując to wszystko 
z stosunkami w kraju rodzinnym, począł Galicyę 
identyfi kować z nędzą, ciemnotą i głodem – i 
odżegnywał się od niej, gdzie tylko mógł. Wsty-
dził się po prostu przyznać, że jest Polakiem 
(...). A robotnik polski widząc, że podszywszy 
się pod skórę czeską, lepszy dostanie zarobek 
i lżejszą pracę, gdy tylko nauczy się kilku słów 
czeskich, podaje się za Czecha i dzieci swo-
je posyła do szkół czeskich, gdzie wyrastają na 
prawdziwe kaleki umysłowe (...). Dodają oni do 
każdego słowa „sem” i są najmocniej przekonani, 
że mówią po czesku, chodzą na „schuzy” czeskie, 
gdzie wprawdzie mowcy nie rozumieją, ale krzy-
czą za innymi: brawo albo hańba”. W publikacji 
tej znajdujemy również charakterystyczny obraz 
środowiska, w jakim przybyszom przyszło żyć: 
„Zakrawających na wielkich panów, kapitalistów: 
to Niemcy; mając coś z burżuazyjno-miesz-
czańskiego w sobie: to Czesi, a osmoleni sadzą 
i w bluzach robotniczych: to Polacy. Gdy przed 
trzema laty (1906 r. – S.Z) bawił kilka godzin 
w odwiedzinach cesarz w Morawskiej Ostrawie, 
to imieniem Niemców powitał go fabrykant, 
imieniem Czechów: adwokat, a imieniem robot-
ników Polak – bo istotnie w mieście tem kapi-
tał jest niemiecki, urzędnictwo czeskie, a praca 
rąk Polaka!”. W tych złożonych warunkach 
garstka światłych Polaków – inżynierów, szty-
garów, nieliczna miejscowa inteligencja – przy-
stąpiła do żmudnej pracy poszerzenia wiedzy i 
kultury wśród przybyszów z Galicji. W latach 
90. XIX w. zaczęły wychodzić pierwsze pisma 
adresowane do polskich robotników głównie w 
Ostrawskiem: Kresowiec i Równość. W tym też 
czasie powstały dla społeczności polskiej czytel-
nie w Morawskiej Ostrawie i Michałkowicach. 
W 1898 roku Towarzystwo Szkoły Ludowej w 
Krakowie otworzyło fi lię w Morawskiej Ostra-

wie. Zawiązywano amatorskie koła teatralne. 
Skuteczność tych wysiłków nie przynosiła jed-

nak większych owoców. Procesy demografi czne 
spowodowały zakładanie na początku XX wieku 
prywatnych polskich szkół ludowych przez To-
warzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie i Ma-
cierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. Były to 
szkoły w takich miejscowościach, jak Morawska 
Ostrawa 1902-39, Mariańskie Góry 1909-38, 
Przywóz 1908-35, Witkowice 1909-39, Zaru-
bek 1904-39, Michałkowice 1908-19, Gruszów 
1908-39. W roku 1908 (istniała do 1939 r.) za-
łożono w Morawskiej Ostrawie polską szkołę 
wydziałową, pierwszą w ogóle na terenie Śląska 
Cieszyńskiego w późniejszej Czechosłowacji. W 
Śląskiej Ostrawie istniała polska szkoła wydzia-
łowa w latach 1918-1926. Po II wojnie świato-
wej polskie szkolnictwo w regionie ostrawskim 
całkowicie zanikło.

DANE STATYSTYCZNE SZKOLNICTWA POLSKIEGO W OSTRAWSKIEM
Lata  1903  1910  1916  1920  1925  1929  1933  1937
Szkół  1  11  11  8  7  6  6  5 
Uczniów  123  1629  2250  2074  629  372  258  41

 

Z powyższego wynika, że szkolnictwo pol-
skie w Ostrawskiem do momentu podziału 
Śląska Cieszyńskiego po I wojnie światowej 
odgrywało istotną rolę w regionie. W 1920 
roku istniało tu osiem szkół z 2074 ucznia-
mi. Jego upadek w latach następnych był spo-
wodowany głównie stopniowym wynarada-
wianiem imigrantów z Galicji. Dziś, z około 
60-tysięcznej grupy, pozostało zaledwie kilka-
dziesiąt rodzin wiernych ojczystym tradycjom 
oraz kilkaset nazwisk w oryginalnym lub nieco 
zniekształconym polskim brzmieniu. Analiza 
przyczyn tego zjawiska wymaga oddzielnego 
potraktowania.

POLSKIE SZKOŁY LUDOWE
Przybliżenie obrazu szkolnictwa polskiego w 
Ostrawskiem na początku XX wieku jest moż-
liwe tylko dzięki Józefowi Macurze, autorowi 
fundamentalnego dzieła o szkolnictwie pt. „Z 
dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu” wy-
danego w 1998 roku. 

 GRUSZÓW (1908-1939) 
Polska szkoła ludowa w Gruszowie założona w 
roku 1908/1909 przez Macierz Szkolną, była 
placówką prywatną, w roku 1909 przyjętą na 
etat Śląskiego Krajowego Funduszu Szkolnego 
jako szkoła dwuklasowa. W krótkim czasie do-
szła do sześciu klas. Początkowo umieszczono 

ją w budynku prywatnym Tomasza Wieczorka, 
w roku 1910 oddano na jej potrzeby nowo wy-
budowany przez gminę gmach szkolny. Posia-
dał cztery klasy, salę konferencyjną, kancelarię, 
gabinet i mieszkanie dla kierownika. W roku 
1934/1935 urzędy przeniosły ją do budynku 
szkoły czeskiej, gdzie przydzielono jej dwa lo-
kale klasowe. W jednej uczono na zmiany, w 
drugiej znajdowały się kancelaria i gabinet. Od 
roku 1937 również i w tej sali odbywała się na-
uka. Liczba dzieci w latach trzydziestych stale 
malała. W roku 1939 osiągnęła zaledwie 12 
uczniów. Po wojnie szkoły w Gruszowie już nie 
otwarto. Stan uczniów: 1910 – 318, 1918 – 465, 
1920 – 375, 1929 – 125, 1937 – 46; Kierownicy: 
Jan Kotas (1909-1910), Teofi l Wojtyła (1910-
1937), Jerzy Mikołajek (1937-1939); Źródła: 
A. Kocur, „Bledną oświaty kagańce”, „Zwrot” 
10/1971, str. 22; Jubileuszowe sprawozdanie 
Macierzy Szkolnej 1935; Notatki kronikarskie.

HERMANICE (1909-1920) 
Przed pierwszą wojną światową gmina Herma-
nice wyznaczała się znacznie ożywionym pol-
skim życiem kulturalno-oświatowym, szerzonym 
przez tubylców oraz osiadłych w niej imigrantów 
galicyjskich. Po wojnie wiele tych rodzin opuści-
ło gminę, wyprowadziło się lub zmieniło narodo-
wość. Miejscowa szkoła polska została założona 
w roku 1909 przez Towarzystwo Szkoły Ludowej 
w Krakowie (dalej TSL), zaś w roku 1919 prze-
jęta przez Macierz Szkolną. W roku 1920 szkoła 
placówka została zamknięta. Wiadomo tylko, 
że w roku założenia szkoła liczyła 99 uczniów, 

w roku 1919/20 do polskiej szkoły ludowej w 
Hermanicach uczęszczało już tylko 76 uczniów. 
Stan uczniów: 1913 – 99, 1918 – 76; Kierownicy: 
Antoni Bieławski; Źródła: Jub. spraw. Macierzy 
Szkolnej 1885/1934, str. 16; A. Kocur, „Bledną 
oświaty kagańce”, „Zwrot”10/1971, str. 22. 

KOŃCZYCE MAŁE (1909-1922)
Załoga kopalni „Aleksander” w Kończycach 
Małych koło Ostrawy pochodziła przeważnie z 
Galicji. Dla ich dzieci Macierz Szkolna wybu-
dowała 1-piętrowy budynek szkolny z dwoma 
lokalami lekcyjnymi, lokalem dla przedszkola, 
mieszkaniem dla kierownika i nauczyciela. Szko-
łę nazwaną im. Juliusza Słowackiego otwarto w 
roku 1909, zamknięto w roku 1922. Szkoła pro-
wadziła ożywioną działalność kulturalno-oświa-
tową. Organizowała między innymi kursy dla 
dorosłych analfabetów, podnosząc w ten sposób 
kwalifi kacje imigrantów z Galicji. Stan uczniów: 
1910 – 121, 1913 – 117, 1918 – 138; Kierownicy: 
Józef Prażmowski (1909-1913), Józef Śmiżowski 
(1914-1922); Źródła: Jub. sprawozdanie Macie-
rzy Szkolnej 1935, str. 16: Sprawozdania roczne 
Macierzy Szkolnej 1908, 1910, 1912: Notatki 
kronikarskie: Wspomnienia nauczyciela Huberta 
Tesarczyka. STANISŁAW ZAHRADNIK

Drugi i ostatni odcinek opowieści o szkolni-
ctwie zamieścimy w sobotnim wydaniu „Głosu 
Ludu”. 

Polacy w Ostrawskiem  (1)
Należyte zrozumienie zagadnienia polskiego szkolnictwa podstawowego w Ostrawskiem wymaga wyjaśnienia przyczyn i celu jego powstania – uważa historyk dr Sta-
nisław Zahradnik z Trzyńca. Dlatego kolejny raz oddaliśmy mu łamy „Głosu Ludu” na przygodę z historią, nie tak w końcu odległą...

Polska Szkoła Ludowa w Gruszowie w 1926 roku. Polska Szkoła Ludowa w Kończycach Małych. Zdjęcie z 1909 r.
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Jak się rozpoczęła ta księdza 
przygoda z chrześcijańskim pro-
gramem telewizyjnym?

Było to w 2009 roku, w okresie 
Wielkiego Postu. Na początku 
może należałoby podkreślić, że 
nasz program jest wręcz feno-
menem na skalę całej Republiki 
Czeskiej. Pojawiają się wprawdzie 
programy religijne w telewizji i ra-
diu publicznym, ale nie spotkałem 
się jeszcze z taką formułą w tele-
wizji lokalnej. Mieliśmy szczęście 
do rozumnych samorządowców. 
Z inicjatywą wyszli wiceburmi-
strzowie Czeskiego Cieszyna, Sta-
nisław Folwarczny i Milan Pecka. 
Zaproponowali mi, jako duchow-
nemu z największym w sferze me-
dialnej doświadczeniem, żebym 
stworzył zespół ludzi, z którymi 
można by tworzyć chrześci-
jańskie audycje telewizyjne. 
Tak się stało. Ważne było, że z 
wielką wdzięcznością przyjęły 
naszą propozycję wszystkie 
działające w mieście Kościo-
ły, a poparł nas również bur-
mistrz miasta, Vít Slováček. 
Rada Miasta zaś od razu 
podjęła decyzję o pokrywa-
niu kosztów związanych z 
nadawaniem audycji w 
całości z kasy miejskiej. 
Jeszcze w czasie Wiel-
kiego Postu ruszyliśmy 
ostro do przodu. 

Program za pośrednictwem te-
lewizji kablowej trafi a jednak nie 
tylko do mieszkańców Czeskiego 
Cieszyna, ale też innych gmin. 
Czy ich włodarze też was wspie-
rają fi nansowo?

Na razie nie, ale 
prowadzimy 
rozmowy na 
ten temat. 
Głównie 
d latego, 
że nasz 
p r o g r a m 
za pośred-
n i c t w e m 
kablówki 

i trzynieckiej IFK dociera do by-
strzyczan i trzyńczan, jego gośćmi 
często bywają duchowni z tych 
miejscowości. Poza tym jest to 
kosztowny projekt, coraz droższy. 
Jeśli chcemy nie tylko istnieć, ale 
też się coraz bardziej rozwijać, bę-
dziemy potrzebowali coraz więcej 
pieniędzy. 

Kto z duchownych angażuje 
się w wasz projekt?
Uczestniczą w nim duchowni z 
Kościołów działających w Cze-
skim Cieszynie. Są to głównie 
Śląski Kościół Ewangelicki A.W. 
i Kościół rzymskokatolicki oraz 

Kościoły wchodzące w skład 
Czeskiego Aliansu Ewan-

gelikalnego: braterski, 
czeskobraterski, dwa 
apostolskie i Zbory 

Chrześcijańskie. 
Na małym ekra-
nie prezentuje-

my nie tylko 

homilie, rozważania religijne zwią-
zane z rokiem liturgicznym, ale też 
typowe informacje o aktualnych 
wydarzeniach z życia chrześcijan, z 
wszystkich Kościołów i ich parafi i. 

Kto współpracuje z księdzem w 
zespole redakcyjnym?

Przez te pięć lat, kiedy zrealizo-
waliśmy ponad 250 audycji, byli 
to głównie pracownicy telewizji 
IFK na czele z dyrektor Věrą Juda-
szewicz, która bardzo przychylnie 
traktuje naszą obecność na antenie 
i umożliwia nam nie tylko pra-
cę w studiu przy ul. Frydeckiej w 
Trzyńcu. Możemy też wyjeżdżać w 
teren, by pracować „na żywo”. Jeśli 
zaś chodzi o konkretne progra-
my, to ja przygotowuję scenariusz, 
zapraszam gości. W studiu zaś 
współpracuje ze mną operator, naj-
częściej jest to członek ŚKEAW, 
Karol Kubisz. Towarzyszy mi z ka-
merą, wspólnie pracujemy w studiu 
montażowym. Doskonale się 

rozumiemy. Program przygoto-
wujemy co tydzień. Premierę ma 
zawsze we wtorki o godz. 18.00, a 
później przez cały tydzień powta-
rzany jest w bloku programowym.

Przed nami Wielki Tydzień, w 
którym przygotowywać się bę-
dziemy do największego święta 
chrześcijan, Zmartwychwstania 
Pańskiego. Co zobaczymy w 
waszym programie w najbliższy 
wtorek?

Zaprosiłem do programu dwóch 
gości. O Świętach Wielkanocnych 
rozmawiać będą proboszcz kościo-
ła ewangelickiego Na Niwach, ks. 
Marcin Piętak, oraz wikary parafi i 
katolickiej w Alejach Masaryka, 
ks. Mateusz Janyga SJ. Pierwszy 
opowiadać będzie o wydarzeniach 
wielkopiątkowych i wydarzeniach 
Wielkiego Tygodnia, drugiego z 
duszpasterzy poproszę zaś o rezu-
rekcyjne reminiscencje i homilię 
Niedzieli Wielkanocnej.

Na koniec warto dodać, że nasze 
audycje są dwujęzyczne, w językach 
polskim i czeskim, bo żyjemy na te-
renie narodowościowo mieszanym. 
I ekumeniczne, bo region zamiesz-
kują ludzie wielu wyznań. Cieszę 
się, że słowo Ewangelii Chrystu-
sowej może docierać do ludzi i ich 
serc właśnie dzięki naszemu pro-
gramowi i telewizji lokalnej. 

Rozmawiał: JACEK SIKORA

Z okazji 175-lecia Huty Trzyniec-
kiej został wydany album fotografi i 
„Werk w obiektywie Pavla Zubka”. 
Autor mieszka w Trzyńcu i hutę – jej 
środowisko, technologie oraz ludzi 
– fotografuje od dziesięciu lat. W 
poszukiwaniu ciekawych industrial-
nych zdjęć jeździ również do Polski, 
Rosji, na Ukrainę czy Węgry. 

Jak długo zajmuje się pan foto-
grafi ą?

Fotografuję od 25 lat, przemysł 
od dekady. Postanowiłem pokazać 
ludziom w Trzyńcu i nie tylko, że 
Huta Trzyniecka jest fotogeniczna 
i trochę skorygować ich wyobraże-
nia o tym, jak wygląda takie przed-
siębiorstwo. W czasach socjalizmu 
zdjęcia hutników były wykorzysty-
wane w celach propagandowych, 
dlatego spotykam się z poglądem, 
że jestem socjalistycznym fotogra-
fem. To nieprawda. Te fotografi e 
są bardzo cenione w Europie Za-
chodniej i Ameryce. Pokazuję, że 
huta to nie tylko wielkie piece, ale 
też stalownia, walcownia, koksow-
nia i tak dalej.

Czy zawodowo jest pan związa-
ny z hutą?

Po maturze w gimnazjum przez 
rok pracowałem w Hucie Trzy-
nieckiej, natomiast po wojsku 
rozpocząłem pracę w gospodarce 
wodnej. Ale jestem mocno związa-
ny z Trzyńcem, mieszkam na Ta-
rasie, koło huty jeżdżę codziennie. 
Po powrocie z pracy biorę aparat 
i idę na drugą zmianę do „werku”.

Ile pan tam spędza czasu?
Teraz już mniej, początkowo to 
były setki godzin. Na przykład 
po swojej popołudniowej zmia-
nie szedłem z aparatem na nocną 
zmianę do huty i gościłem tam do 
trzeciej nad ranem. Samo fotogra-
fowanie nie jest jeszcze takim po-
żeraczem czasu, jak opracowanie 
zdjęć w komputerze, które pochła-
nia tysiące godzin.

Album o hucie to pana pierwsza 
książka? Z ilu fotografi i wybierał 
pan do niej materiał?

Wcześniej współpracowałem 
przy wydawaniu różnych publi-
kacji, ale ta książka to mój osobi-
sty debiut. Jest w niej ponad 180 
zdjęć, wybranych z kilku tysięcy. 
Jedne były lepsze, drugie gorsze, 
bo początkowo robiłem zdjęcia 
aparatem kompaktowym, potem 
przeszedłem na amatorską lu-
strzankę. W końcu uświadomi-
łem sobie, że takich fotografi i nie 
da się robić bez profesjonalnego 
sprzętu.

W albumie są portrety konkret-
nych ludzi przy pracy. Czy po-
znał ich pan bliżej, zna pan ich 
losy?

Z niektórymi spotkałem się tyko 
raz, fotografując ich, z innymi do 
dziś jestem w kontakcie, chodzimy 
razem na piwo. Niektórzy już, nie-
stety, nie żyją. Czasem przyjdę do 
huty i nie zrobię ani jednego zdję-
cia, tylko porozmawiam z ludźmi, 
dowiem się, co słychać. 

Huta Trzyniecka nie jest jedynym 
zakładem, w którym pan foto-
grafuje?

Jestem członkiem niemieckie-
go towarzystwa IKF Industrie-
kultur-Fotografi e. Byłem tam 
pierwszym Czechem, teraz jest 
nas dwóch. Przyciąga nas prze-
mysł ciężki – huty, stalownie, 
kopalnie, te gałęzie, gdzie pracuje 
się z ogniem. Robimy zdjęcia na 
Ukrainie, w Rosji, w Polsce, na 
Węgrzech. Fotografi e są wysta-
wiane, teraz mam na przykład 

wystawę w Galerii Free Design w 
Trzyńcu. 

W jaki sposób dostaje się pan do 
huty na Ukrainie czy na Uralu? 
To chyba nie jest takie proste...

Wyjazd poprzedzają lata przy-
gotowań, ustalania informacji, 
dzwonienia, załatwiania. Musimy 
pokazać rekomendacje, przekonać 
decydentów, że nie jesteśmy szpie-
gami, tylko rzeczywiście fotogra-
fami. A i tak się zdarza, że choć 
mamy pozwolenie, w końcu nie 

zostajemy wpuszczeni do zakładu. 
To przydarzyło nam się na Uralu. 
Przez trzy dni czekaliśmy na jakąś 
pieczątkę i nie doczekaliśmy się, 
choć mieliśmy zgodę właścicieli 
w Moskwie. Na szczęście w Cze-
chach czy Polsce takich przeszkód 
nie ma, obowiązuje to, co zostało 
uzgodnione. 

Czy często fotografuje pan w 
Polsce?

Tak, jeżdżę do Polski już szósty 
rok. Aktualnie fotografuję Hutę 
Batory i inne tego typu zakłady 
w aglomeracji katowickiej. Polska 
jest usłana hutami, lecz jedna za 
drugą są zamykane. Dlatego robi-
my zdjęcia, dopóki się da.

Ma pan okazję przyjrzeć się z 
bliska pracy hutników w różnych 
krajach. Czy dostrzega pan róż-
nice w warunkach pracy?

Na pewno. W Hucie Trzynieckiej 
są na bardzo wysokim poziomie, 
kładzie się duży nacisk na bez-
pieczeństwo w pracy. W starszych 
hutach w Polsce jest trochę gorzej, 
podobnie na Ukrainie. W Rosji 
widać ogromne różnice, wynika-
jące z sytuacji fi nansowej przed-
siębiorstwa. Tam, gdzie nie ma 
pieniędzy, ludzie pracują ubrani 
po cywilnemu, panuje bałagan. Z 
drugiej strony widziałem na Ura-
lu supernowoczesną walcownię, 
gdzie pracownicy mieli białe kom-
binezony, a całą pracę wykonywały 
maszyny. 

Rozmawiała: DANUTA CHLUP
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KS. BOGUSŁAW KOKOTEK, REDAKTOR »CIESZYŃSKICH MINUT CHRZEŚCIJAŃSKICH«:

Pierwszą audycję nadaliśmy w Wielkim Poście
Od pięciu lat telewidzowie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, do których za pośrednictwem kablówki dociera sygnał trzynieckiej Telewizji Regionalnej IFK, mogą 

oglądać czesko-polski program „Těšínské křesťanské minuty – Cieszyńskie minuty chrześcijańskie”. Pierwsza audycja została nadana 7 kwietnia 2009 roku. Jej autorem 

był ks. senior Bogusław Kokotek, proboszcz czeskocieszyńskiej parafi i Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. Na Niwach. Do dziś jest redaktorem naczelnym programu.

Na nocnej zmianie z aparatem

Pavel Zubek z albumem fotografi i o Hucie Trzynieckiej.

Ks. Bogusław Kokotek Fot. MAREK SANTARIUS
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W Szkole Podstawowej im. Gustawa 
Przeczka w Trzyńcu trwa dobra pas-
sa. W tym roku szkolnym uczniowie 
odnieśli już liczne sukcesy w wielu 
konkursach i olimpiadach przedmio-
towych. Dużym osiągnięciem może 
się pochwalić Krysia Wania, uczenni-
ca klasy 9., która wywalczyła pierwsze 
miejsce w rundzie powiatowej olim-
piady fi zycznej i zaliczyła sukcesy tak-
że w innych przedmiotach.

– Nie stawiamy na sukcesy 
uczniów, nie naciskamy, żeby zdobyli 
jak najlepszy wynik w konkursach. 
Nauczyciele starają się po prostu 
rozbudzić w uczniach pasję, chęć 
do pracy – cieszymy się, jeśli za tym 
podążają też sukcesy – powiedziała 
nam dyrektor szkoły, Anna Jeż. – Za 
każdym osiągnięciem kryje się też 
nauczyciel, który wykonuje swój za-
wód z pasją, a ta jest, jak wiadomo, 
zaraźliwa – dodała. W szkole działa 
ponad dwadzieścia kółek zaintereso-
wań, dlatego każdy uczeń może roz-
wijać swoje zdolności. 

Krysia Wania oprócz olimpiady 
fi zycznej brała też udział w olimpia-

dzie matematycznej oraz chemicznej 
i w każdej z nich zajęła drugie miej-
sce w powiecie. W tej samej rywali-
zacji z fi zyki wzięło udział również 
troje uczniów klasy 8.,  którzy zostali 
laureatami, czyli zdobyli wymaganą 
ilość punktów – to także zasługujący 
na uznanie wynik.

– Widać, że w porównaniu z 
wszystkimi uczniami z polskich i cze-
skich szkół mamy szanse i wcale nie 
jest prawdą, że istnieje bariera języko-
wa. Wystarczą chęci i nauka – uważa 
nauczycielka Agnieszka Kulig, która 
uczy chemii, fi zyki i biologii. Pro-
wadzi również kółko chemiczne, w 
ramach którego uczniowie wykonują 
ciekawe eksperymenty.

Trzynieckie dzieciaki oprócz przed-
miotów ścisłych mogą pochwalić się 
na przykład sukcesami w konkursach 
z języka angielskiego (3. miejsce w 
powiatowej rundzie konkursu w an-
gielskiej konwersacji) czy konkursach 
muzycznych (2. i 3. miejsce w kon-
kursie pieśni ludowych „Zpěváček”). 
Uczniowie wzięli też udział w ogól-
nokrajowym konkursie plastycznym 

„Przyroda wokół nas”. Uczestniczyło 
w nim ponad trzy tysiące dzieci z ca-
łej Republiki Czeskiej, a spośród tej 
ogromnej liczby na trzecim miejscu 
uplasowała się Krysia Wania. 

Jak wyjaśniła nam nauczycielka 
Maria Drobisz, która uczy m.in. wy-
chowania plastycznego, dzieci z trzy-
nieckiej podstawówki biorą udział 
w wielu konkursach plastycznych. 
– Mamy bardzo dużo zdolnych dzie-
ci. Oczywiście nie każdemu chce się 
szlifować talent, ale wielu uczniów 
udaje się zachęcić – powiedziała. 
– Oferta konkursów plastycznych 
jest dosyć szeroka. Bierzemy udział 
w różnych konkursach w regionie, 
na przykład organizowanym przez 
Muzeum Huty Trzyniec konkur-
sie na najładniejszą pisankę, czy na 
najładniejszą stajenkę i często na-
szym uczniom udaje się zająć jedno 
z pierwszych miejsc. Prace wysyłamy 
też na konkursy ogólnokrajowe, a na-
wet międzynarodowe. Akurat teraz 
kończymy rysunki, które wyślemy na 
międzynarodowy konkurs do Krako-
wa – dodała.  (ep)

Uczennicy klasy 9., Krystynie 
Wani, zadaliśmy kilka pytań do-
tyczących jej sukcesów w konkur-
sach i olimpiadach, zainteresowań 
oraz planów na przyszłość.

Uzyskałaś bardzo dobre wyniki 
w olimpiadach z przedmiotów 
ścisłych, ale na koncie masz 
również sukces w konkursie pla-
stycznym. Nieczęsto się zdarza, 
żeby ścisły umysł miał również 
artystyczną duszę.

Tak, interesują mnie nie tylko 
przedmioty ścisłe. Lubię sztu-
ki plastyczne i muzykę. Gram 
na fortepianie, uczę się w szkole 
muzycznej. Lubię rysować szkice 
ołówkiem, na przykład portrety. 

Już w młodszych klasach brałaś 
udział w olimpiadach przedmio-
towych? Czujesz tremę w trakcie 
tych konkursów?

W poprzednich latach brałam 
udział w różnych konkursach, ale 

bez oszałamiających sukcesów. 
Na przykład w 5. klasie uzyska-
łam dobry wynik w „Pikomacie”, 
dostałam się do kolejnej rundy w 
Wiśle. Raczej nie miewam tremy, 
nie denerwuję się zbytnio. Pod-
chodzę do tego tak, że jak się uda, 

to będzie fajnie, a jak nie, to mówi 
się trudno. 

Co lubisz robić w wolnym czasie, 
kiedy się nie uczysz?

Nauka, przygotowania do olim-
piad, a poza tym także gra na for-
tepianie pochłaniają bardzo dużo 
czasu. W wolnych chwilach lubię 
czytać, uwielbiam książki. Kiedyś 
przez kilka lat występowałam w 
teatrzyku „Gapa” w Nieborach, 
ale potem nie miałam już na to 
czasu.

Po wakacjach rozpoczniesz na-
ukę w Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie. Czy masz już spre-
cyzowane plany na przyszłość? 
Wymarzone studia, wymarzony 
zawód?

Na razie nie mam pojęcia, co będę 
robić. Myślałam o tym, ale to tylko 
marzenia, nie chcę ich zdradzać. 
 (ep)

Pobyt w Wiśle
W dniach 10-14 marca uczniowie 
klas 8. i 9. ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kubisza w Gnojniku, wraz 
z dyrektorem i swoimi wychowaw-
cami, wyjechali na zimowisko do 
Wisły. Mieszkaliśmy w przepięk-
nym ośrodku „U Fojta”, tuż pod So-
szowem. Nasi gospodarze stworzyli 
nam wspaniałą domową atmosferę, 
codziennie serwowali nam m.in. da-
nia kuchni regionalnej. 

Podczas pobytu przygotowano 

dla nas wiele wspaniałych atrakcji. 
Pomimo trudnych warunków nar-
ciarskich mogliśmy poszusować na 
pobliskim stoku. Codziennie budzi-
ło nas piękne słońce, wychodziliśmy 
więc na wycieczki i spacery, graliśmy 
w siatkówkę, w piłkę, a nawet w rug-
by. Czas spędzaliśmy też na basenie.

Niezapomnianą atrakcją było 
zwiedzanie drugiej największej 
skoczni w Polsce – Skoczni im. 
Adama Małysza w Wiśle-Malince. 
Na skocznię wyjechaliśmy wycią-
giem krzesełkowym. Weszliśmy na 

wieżę, skąd startują zawodnicy, by 
podziwiać widoki i przede wszyst-
kim uświadomić sobie, jak trudną i 
niebezpieczną dyscypliną są skoki 
narciarskie. Na samej górze, w bu-
dynku, w którym zawodnicy przy-
gotowują się do skoków, mogliśmy 
odpocząć w małej kawiarence, w 
której zostały zgromadzone pa-
miątki i zdjęcia związane ze skoka-
mi narciarskimi. Zwiedziliśmy też 
Muzeum Adama Małysza. Poza 
pucharami, dyplomami, zdjęciami i 
medalami obejrzeliśmy również wy-

posażenie skoczka – kombinezony, 
narty, kaski, plastrony z najważniej-
szych zawodów. W drodze powrot-
nej do ośrodka mogliśmy skoszto-
wać gorących wiślańskich oscypków 
z żurawiną. 

Bardzo ciekawe było spotkanie 
z nadleśniczym, który opowiedział 
nam o faunie i fl orze na terenie 
Wisły i okolic. Wspaniałym prze-
życiem był też kulig, wprawdzie nie 
na śniegu, ale tradycyjny, w zaprzęgu 
konnym. Nasze dziewczyny od razu 
na przemian z woźnicą śpiewały 

góralskie piosenki. Atmosfera była 
niesamowita. Oczywiście codzien-
nie wieczorem urządzaliśmy sobie 
wspólne konkursy i zabawy. 

Nasze zimowisko było dla nas 
nie tylko wspaniałą zabawą z mnó-
stwem atrakcji, ale również czasem 
spędzonym w gronie kolegów, z 
którymi już niebawem będziemy się 
żegnać. Dlatego bardzo dziękujemy 
naszym wychowawcom za to, że 
zorganizowali dla nas ten wspaniały 
wyjazd. 
 Adam Kubiczek

Sukcesy zrodzone z pasji

Umysł ścisły z artystyczną duszą
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Z piątku na sobotę niezwykłą noc 
przeżyły tysiące dzieci w bibliote-
kach, szkołach i innych organizacjach 
rozsianych po całym kraju. Również 
w Czeskim Cieszynie zorganizowa-
no dla młodych czytelników „Noc z 
Andersenem”. Akcja ta jest wielkim 
przedsięwzięciem organizowanym 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki Dziecięcej i urodzin pisarza 
Hansa Christiana Andersena. Każde-
go roku biorą w nim udział biblioteki 
z różnych krajów. W Czeskim Cie-
szynie bezsenną noc z czytaniem, za-
bawami i grami biblioteka organizuje 
już od kilkunastu lat. Od niedawna 
współpracuje też z biblioteką w chor-
wackim mieście Daruvar. 

W tym roku uczestnicy „Nocy z 
Andersenem” w bibliotecznym od-
dziale przy ul. Havlíčka po raz kolej-
ny za pomocą internetu połączyli się 
z zaprzyjaźnioną instytucją w Chor-

wacji. Widzieli się na ekranie i mogli 
nawet porozmawiać... po czesku. W 
Daruvarze mieszka bowiem czeska 
mniejszość narodowa, która pielę-
gnuje swój język i narodowe tradycje. 

Po wspólnej czesko-chorwackiej 
inauguracji „Nocy z Andersenem” i 
obejrzeniu programu w wykonaniu 
dzieci oraz pań bibliotekarek, zaczęła 
się prawdziwa zabawa. Dzieciaki wy-
ruszyły z lampionami nad Olzę, pod 
Baśniodrzew Andersena posadzony 
tam w czasie jednej z poprzednich 
edycji imprezy. Przez cały wieczór w 
bibliotece trwały zabawy, gry i, rzecz 
jasna, czytanie – w tym roku pod zna-
kiem Mrówki Ferdy. Dwudziestka 
uczestników spać poszła aż po półno-
cy. Po porannej pobudce i spałaszo-
waniu na śniadanie ciast upieczonych 
przez mamusie, rozeszli się do do-
mów, by już cieszyć się na następną 
edycję tej niesamowitej imprezy.  (ep)

Igraszki i swawole 
Rozrywkowe popołudnie w naszym 
przedszkolu należało do „Pogodzia-
rzy” i ich tatusiów. Gry ruchowo-wy-
ścigowe wszystkim sprawiały dużo 
frajdy, ale najlepszą zabawą była jaz-
da w tekturowym pudle po pralce lub 
ściganie się na resztkach dywanu.

Wspólny udział w konkursach 
zręcznościowych pozwolił tatusiom 
zapomnieć o codziennych troskach 
i kłopotach. Wspólna rywalizacja 
zbliżyła też ojców i ich pociechy bez 
względu na umiejętności i uzdol-

nienia ruchowe. Emocje były wręcz 
olimpijskie. Spontaniczne zaba-
wy zostały nagrodzone, a najlepsi 
otrzymali dyplomy „Tata na medal” 
i sekretny liścik: „Rodzina – bez 
względu na to, ile w niej ludzi, rodzi-
na zawsze szacunek budzi. Radosne 
uśmiechy i ciepłe uściski są bez wąt-
pienia potrzebne wszystkim. W niej 
to wzrastamy, wciąż się rozwijamy, 
z niej zawsze wzajemne wsparcie 
mamy. I niechaj nigdy nie zabraknie 
nam radości oraz szczęścia płynące-
go z rodzinnej przynależności”.

Pani Janka

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Krystyna Wania

Uczestnicy „Nocy z Andersenem” w bibliotece w Cz. Cieszynie przy ul. Havlíčka.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Noc pod znakiem Andersena
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Niespokojne umysły - Witold 
Rużyłło 8.50 My Wy Oni 9.30 Na-
tura w Jedynce – Chambord: Pałac 
Natury 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.35 Prze-
pis dnia (s.) 12.45 Krystyna - Ostat-
nia klasówka 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.25 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.45 Drużyna A (s.) 16.45 Metr 
od świętości - Do zobaczenia w raju 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to me-
lodia? (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 Sprawa dla 
reportera 22.25 Oglądaj z Andrzejem 
Fidykiem - Gorycz i chwała 23.15 
Metr od świętości - Do zobaczenia w 
raju 23.30 Wszystko będzie dobrze. 

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 11.10 Barwy 
szczęścia (s.) 11.45 Na dobre i na złe 
(s.) 12.50 Anna Dymna - spotkajmy 
się 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Polowanie z Buszmena-
mi 13.55 Reporter Polski 14.35 Po-
staw na milion 15.30 Panorama Kraj 
15.50 Na dobre i na złe (s.) 16.50 Ro-
dzinka.pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 
Tylko Ty! 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Na sygnale (s.) 21.40 Kocham 
kino - Jeden dzień 23.40 To skompli-
kowane. 

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: Papieskim szlakiem 
po Mazowszu 11.40 Mówię i godom 
12.05 Glob - Magazyn Nowości Na-
ukowych 12.55 Agrobiznes 13.35 
Małe ojczyzny - Wszystko co wartoś-
ciowe 14.05 W ZOO dookoła świata 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Smoleński Lot 16.00 Raport z 
Polski 16.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.30 Relacje 17.00 Pod-
wodna Polska - Przywrócić naturze 
- Foki 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Odkrywanie Jury 17.50 Szukamy 
skarbów 18.15 Informator KZK GOP 
18.15 Kronika Miasta 18.30 Aktu-
alności 20.00 Kronika Miasta 20.25 
Szlakiem zabytków techniki 21.05 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Film 
dokumentalny 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie 11.00 Dlaczego 
ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 

14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza mi-
łość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Zdrady 
(s.) 21.05 Przyjaciółki (s.) 22.05 To nie 
koniec świata! 2 23.05 Włamanie na 
śniadanie (komedia USA) 1.30 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 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Policja kryminalna Paryż (s.) 
15.10 Televarieté 16.35 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 
22.20 Na tropie 22.45 Sprawy inspek-
tora Lynleya (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Ostatnia rozprawa 
(fi lm) 10.40 Elba - śladami cesarza 
11.20 Architektura 11.50 Dlaczego 
samoloty spadają 12.35 Rok 1929 - 
rok Wielkiej Depresji 13.25 Winko 
13.55 Auto Moto Revue 14.20 Tra-
bantem przez Amerykę Południową 
14.50 Spostrzeżenia z zagranicy 14.55 
Samochody ciężarowe Mack 15.45 
Planeta dinozaurów 16.35 Spod zna-
ku żółwia 17.30 Biuro (s.) 17.50 Cu-
downa planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchcocka (s.) 
19.20 Niesamowite historie (s.) 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Ka-
mera w podróży 21.00 Rozpuszczony 
i spuszczony (fi lm) 22.20 Matrioszki 
(fi lm) 23.15 Zakazane imperium (s.) 
0.25 Queer 0.55 Bracia i siostry (s.). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Głos 11.25 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogoda 
12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek: Zbrodni-
czy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.35 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Ballistic 
(fi lm) 23.45 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 0.35 Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 6.55 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.10 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.25 Policja Hamburg 
(s.) 11.25 Kwestia honoru (fi lm) 
13.25 Strażnik Teksasu (s.) 14.25 
Spece od morderstw (s.) 15.30 Cas-
tle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-

ści, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Piraci z Ka-
raibów: Skrzynia umarlaka (fi lm) 
23.25 Th e Finder (s.) 0.20 Zabójcze 
umysły (s.) 1.15 Firma (s.).

PIĄTEK 11 kwietnia

TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 ZUS dla 
Ciebie 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka 
przy kawie 8.25 Słodkie życie - Męska 
choroba 8.55 Okrasa łamie przepisy 
- Kuchnia warszawska 9.30 Krysty-
na - Ostatnia klasówka 10.25 Galeria 
(s.) 11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.35 Przepis 
dnia (s.) 12.45 Natura w Jedynce - Ba-
ribale z lasów północy 13.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.15 
Klan (s.) 15.50 Sprawa dla reportera 
16.45 Metr od świętości - Akcja Ka-
seta 17.00 Teleexpress 17.20 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.55 Galeria 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 Prze-
pis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.05 
ME w podnoszeniu ciężarów - kronika 
20.25 Nowe imperium 23.55 Metr od 
świętości 0.05 Żywe trupy. 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.15 Barwy 
szczęścia (s.) 11.45 Na dobre i na złe 
(s.) 12.50 Banda pawianów 13.20 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat - U 
brzegów Sahary 13.55 Tylko Ty! 14.35 
Kabaretowa Noc Listopadowa Tarnów 
2011 15.30 Panorama Kraj 15.55 Na 
sygnale (s.) 16.50 Rodzinka.pl (s.) 
18.00 Panorama 18.50 Tylko Ty! 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Baron24 (s.) 
21.45 Dzięki Bogu już weekend 23.05 
Tylko dla dorosłych 23.20 Piąty Sta-
dion 23.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 0.25 Osaczony. 

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 10.35 Zaprasza-
my na kawę 10.55 Drewniane koś-
cioły na terenie Wielkopolski 11.40 
Eurosąsiedzi 11.50 Nożem i widel-
cem 12.05 Zaproszenie - Podlasie 
- Kujmy żelazo póki gorące 12.55 
Agrobiznes 13.35 Polacy tu i tam - 
mag. polonijny 14.05 Miejsce mojego 
życia - Adam Sypel 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.55 Ho-
milie Jana Pawła II 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 17.00 Wstęp wolny - 
z kulturą 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Mę-
ska strefa 20.30 Zamki kresowe Rze-
czypospolitej 21.05 Echa dnia 22.00 
Aktualności Wieczorne 22.35 Tele-
kurier 23.10 Camino Polskie, czyli 
jak zacząć 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie 11.00 Dlaczego 
ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza mi-
łość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Dancing 
with the Stars: Taniec z gwiazdami 
22.05 Hellboy (fi lm USA) 0.30 Zbun-
towana klasa (fi lm USA) 2.40 Dziew-
czyny z fortuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Kontuzja 10.05 Hobby naszych czasów 
10.35 Alfabet gwiazd 11.30 Kamera na 

szlaku 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.15 Śmierć w raju (s.) 
15.10 Nie wahaj się i kręć 16.20 AZ 
kwiz 16.45 Mała farma 17.10 Łopato-
logicznie 17.55 Wiadomości regional-
ne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Pierwsza 
republika (s.) 20.55 13. komnata F.R. 
Čecha 21.25 Wszystko-party 22.10 
Koło pełne gwiazd 23.05 Zawodowcy 
(s.) 0.00 AZ kwiz 0.25 Mała farma. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Kosmos 10.40 Planeta dino-
zaurów 11.30 Czeskie wsie 11.50 
Chcesz mnie? 12.20 Życie na wy-
brzeżu 13.05 Życie wśród fal 14.00 
II wojna światowa 14.45 City Folk 
2013: Lublana 15.10 Przygody nauki 
i techniki 15.55 Nauka na własnej 
skórze 16.45 Karel Kryl 17.30 Biuro 
(s.) 17.50 Bić i nie bić 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Historie Alfreda Hitch-
cocka (s.) 19.20 Niesamowite historie 
(s.) 19.45 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 20.55 Dro-
ga z miasta (fi lm) 22.45 Nelly i pan 
Arnaud (fi lm) 0.30 Człowiek, który 
chciał żyć po swojemu  (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.20 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.25 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.35 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Mój przyja-
ciel delfi n (fi lm) 22.30 Niebezpieczny 
człowiek (fi lm) 0.15 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.00 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.10 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.35 Policja Hamburg (s.) 
11.35 Odcienie miłości (fi lm) 13.35 
Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Spece od 
morderstw (s.) 15.30 Castle (s.) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Farmer szuka żony 21.20 Pr. 
rozrywkowy 22.15 Show Jana Krausa 
23.15 W czym mamy problem? (fi lm) 
1.15 Ostatni podkop (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 9. 4. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,155

EUR  4,150 4,170   4,120  4,220

USD  3,010  3,060  2,970  3,070

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,53    6,65   6,45    6,61

EUR  27,20 27,65 26,75 27,57

USD  19,70 20,20 19,38 19,98 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 9. 4. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,15 zł

ON  5,11 zł

LPG 2,33 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,21 zł

ON  5,21 zł

LPG 2,67 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,21 zł

ON  5,21 zł

 Zebrzydowice, Bliska
E95  5,21 zł  

ON  5,19 zł

LPG 2,54 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,90 kc  

ON  35,90 kc  (wik)

PIĄTEK 11 kwietnia

6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnoteka 
7.25 Miki Mol i Straszne Płaszczydło 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Polo-
nia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.50 
Komisarz Alex (s.) 14.40 Zapiski Ła-
zęgi - Promy Świnoujścia 14.50 Jak to 
działa - pr. popularnonaukowy 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Dwie strony medalu 17.30 
Teleexpress 17.50 Metr od świętości - 
Akcja Kaseta 18.00 Od Blue do cafe - 
koncert zespołu Blue Cafe 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Ex Libris 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia w 
Komie - Wiktor - Pensylwania 22.00 
Polonia 24 22.45 Kamień na kamieniu 
0.45 Dwie strony medalu (s.). 

SOBOTA 12 kwietnia  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 
24 9.40 Załoga Eko 10.00 Niespo-
kojne umysły - Jerzy Vetulani 10.25 
Świat się kręci 11.15 Punkt widzenia 
12.10 Łamigłówka 12.20 Pamiętaj o 
mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 13.30 
Makłowicz w podróży - Hiszpania - 
Wyspy Kanaryjskie Teneryfa 14.00 
Na dobre i na złe (s.) 15.00 Lolek 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 17.30 Teleexpress 17.50 
Metr od świętości - Sudan 18.00 M 
jak miłość (s.) 18.55 19. Przegląd 
Piosenki Aktorskiej - Zakład dla nor-
malnych - piosenki Jana Wołka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.45 Sprawiedliwi 21.35 Pamiętaj 
o mnie 22.00 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 22.40 Katyń 0.50 M 
jak miłość (s.). 

NIEDZIELA 13 kwietnia  
6.25 Galeria (s.) 6.50 Dwie strony 
medalu (s.) 8.40 Polacy tu i tam - 
mag. polonijny 9.15 Łamigłówka - 
Zagadka 9.20 Awantura o Basię 9.55 
Ziarno 10.25 Tygrysy Europy 11.15 
Pamiętaj o mnie 11.30 Saga rodów 
- Ród Krawczyńskich 11.50 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.10 Między ziemią a niebem 12.45 
Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy 
Świętej - z kościoła pw. św. Doroty w 
Muzeum Wsi Radomskiej w Rado-
miu 15.00 Trójka w Trójce - Piosenki 
Kabaretu Starszych Panów 15.55 Al-
chemia zdrowia i urody 16.15 Funk-
cje lasu 16.55 Made in Poland 17.30 
Teleexpress 17.45 Metr od świętości 
- Najpiękniejsze zdjęcie 17.55 M jak 
miłość (s.) 18.50 Kazik 19.40 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.45 
Blondynka (s.) 21.40 Pamiętaj o mnie 
22.00 Tygodnik.pl 23.00 Tygrysy Eu-
ropy 23.50 Funkcje lasu 0.30 Niespo-
kojne umysły - Jerzy Vetulani. 

PONIEDZIAŁEK 14 kwietnia 
6.10 Trójka w Trójce - Piosenki Ka-
baretu Starszych Panów 7.05 Nożem 
i widelcem 7.25 Kukuryków 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.45 Tygo-
dnik.pl 11.40 Galeria (s.) 12.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 
12.50 Blondynka (s.) 13.45 Made in 
Poland 14.20 Kulturalni PL 15.20 
Naszaarmia.pl 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Studio Wschód 16.55 Galeria 
(s.) 17.20 Polonia w Komie - Wik-
tor - Pensylwania 17.30 Teleexpress 
17.50 Metr od świętości - Papierosy 
18.00 Makłowicz w podróży - Hi-
szpania - Wyspy KanaryjskieTeneryfa 
18.30 Saga rodów - Ród Krawczyń-
skich 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Cafe Historia - Władza i architektura 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści 20.50 Na sygnale (s.) 21.45 Polo-
nia w Komie - Indie 22.00 Polonia 24 
22.45 Tomasz Lis na żywo 23.50 Fa-
scynujące Śląskie - Ewa Gołębiowska 
0.20 Naszaarmia.pl 0.45 Galeria (s.).

TV POLONIA 
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Czeskocieszyński Jazzklub, mieszczący się w suterenach 
Miejskiego Ośrodka Kultury „Strzelnica”, będzie gościł ju-
tro znaną wszystkim fanom muzyki folk lub world music 
formację Tomáš Kočko & Orchestr. Pochodzący z Frydku 
Tomáš Kočko znany także wśród miłośników teatru. Był 
przecież autorem aranżacji piosenek Jaromíra Nohavicy w 
spektaklu muzycznym Teatru Cieszyńskiego „Těšínské nie-
bo – Cieszyńskie nebe”, a jego utwory zabrzmiały również 
w przedstawieniu Sceny Polskiej „Ondraszek – Pan Łysej 
Góry”. Dodajmy, że Kočko jest absolwentem ostrawskie-
go Konserwatorium Leoša Janáčka (w klasie skrzypiec) 
oraz brneńskiej uczelni JAMU (aktorstwo musicalowe). 
Jeszcze na studiach grał w Pradze w głośnych musicalach: 
„Jesus Christ Superstar” i „Hair”. Pierwsze swoje płyty 
folkowe („Horní chlapci” i „Do kamene tesané aneb ON-
DRÁŠ”) nagrał zainspirowany wierszami pochodzącego 
z regionu poety Ladislava Nezdařila. „Horní chlapci”. 

Koncert rozpoczyna się w piątek 11 kwietnia o godz. 
20.00. (kor)

Tomáš Kočko na »Strzelnicy«
Obchodząca w tym roku jubileusz 
20-lecia Kawiarenka Literacka, dzia-
łająca pod kierownictwem Andrzeja 
Króla przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Chorzowie – I Lice-
um Ogólnokształcącym im. Juliusza 
Słowackiego, doskonale jest znana na 
Zaolziu. Gościła często na Zlotach 
Europejskiej Rodziny Szkół im. J. 
Słowackiego, także tym odbywającym 
się w Karwinie. Jej programy mogli-
śmy oglądać m.in. także na imprezach 
Towarzystwa Nauczycieli Polskich w 
RC lub, na przykład, Miejscowego 
Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu.

Nic więc dziwnego, że swój jubile-
usz chorzowianie postanowili uczcić 

także nad Olzą. Stanie się tak pod-
czas szczególnego koncertu, który 
odbędzie się już jutro, w piątek 11 
kwietnia o godz. 15.00 w Kawiarni 
i Czytelni „Avion|Noiva” w Czeskim 
Cieszynie. Jak zapowiadają członko-
wie Kawiarenki Literackiej, będzie 
to próba podsumowania i podzięko-
wania za wspólny czas, wspólne pro-
gramy i sympatyczne spotkania, jakie 
kolejne roczniki aktorów zespołu 
przeżywały na Zaolziu.

Dodajmy, że koncert odbędzie 
się pod patronatem wiceburmistrza 
Czeskiego Cieszyna, Stanisława Fol-
warcznego, i prezesa TNP, Barbary 
Smugały. (kor)

Chorzowianie świętują nad Olzą

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Smrtelná vražda (11, godz. 19.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Šípková Růženka (10, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Rio 2 
(10, godz. 15.30); Pojedeme k moři 
(10, godz. 17.45); Justin Bieber be-
lieve (10, godz. 18.00, 20.00); Non 
stop (10, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Rio 2 (10, godz. 
15.30); Justin Bieber believe (10, 
godz. 17.45); Kobieta w ukryciu (10, 
11, godz. 20.00); Turbo (11, godz. 
13.30); Rio 2 (11, godz. 15.45); Po-
jedeme k moři (11, godz. 18.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Rio 2 (10, 
11, godz. 15.30); Justin Bieber be-
lieve (10, 11, godz. 17.30); Kapitan 
Ameryka: Zimowy żołnierz (10, 
11, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 
Central: (Rio 2 (11, godz. 17.00); 
Grandhotel Budapeszt (11, godz. 
19.00); CIESZYN – Piast: Noe (10, 
godz. 15.00, 17.30). 

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
KLUB SENIORA „Przyjaźń” – 
Zaprasza swoich członków i przy-
jaciół na comiesięczne spotkanie z 
programem, które odbędzie się w 

poniedziałek 14. 4. o godz. 17.45 w 
salce PZKO w Karwinie-Nowym 
Mieście.
BOCONOWICE – MK PZKO 
zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na prelekcję pt. „Izrael – piel-
grzymka do Ziemi Świętej”, która 
odbędzie się w niedzielę  13. 4. o 
godz. 16.00 w Domu PZKO.
PIOTROWICE k. KARWINY – 
Zarząd MK PZKO w Piotrowicach 
zaprasza w niedzielę 13. 4. o godz. 
15.00 do Domu PZKO na zebranie 
członkowskie połączone z Powita-
niem Wiosny.
Klub Propozycji MK PZKO w 
Piotrowicach zaprasza we wtorek 15. 4. 
o godz. 17.00 do Domu PZKO na 
spotkanie z Tadeuszem Kornutą z 
Trzyńca, który wygłosi prelekcję na 
temat działalności zespołu śpiewa-
czego „Hutnik”.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 11. 4.  o godz. 
18.00 w Konsulacie Generalnym RP, 
ul. Blahoslavova 4, Ostrawa. Konsul 
Generalna RP pani Anna Olszewska 
zaprasza na: „Wieczór Wielkanocny 
z jajeczkiem i kulturą”.
STOWARZYSZENIE „Rodzi-
na Katyńska w RC” – Zaprasza 
swoich członków i sympatyków na 
uroczystość wspomnieniową, która 
odbędzie się w Dniu Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej w niedzielę 13. 4. 
o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie 
przed pomnikiem na Konteszyńcu 
(obok Olzy).

OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
wymiana okien. Tel. 603 854 651.

GL-148

MALOWANIE DACHÓW

ETERNITOWYCH, blaszanych i 
blacharskich komponentów: 1 war-
stwa impregnacji, 2 warstwy lakieru, 
mycie wysokociśnieniową myjką. 
Cena wg uzgodnienia. Budowa i na-
prawa kominów. Kontakt: Probosz 
734 486 799.  GL-187

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

OFERTA PRACY
KONSULAT GENERALNY RP 
W OSTRAWIE poszukuje spraw-
nej i pracowitej  osoby do sprzątania 
budynków na terenie placówki w 
Ostrawie. Kandydat musi prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
– wystawiać rachunki bądź faktury. 
Zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod nr. 596 118 074. GL-197

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Dnia 11. 4. o 
godz. 19.00 w Śląskim Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Na Ni-
wach w Czeskim Cieszynie odbę-
dzie się koncet pt. „Poezja ubrana w 
muzykę”. Wybitne teksty literatury 
polskiej śpiewają i recytują PCHM 
„Collegium Canticorum” z Czeskie-
go Cieszyna, Chór Uniwersytetu 
Śląskiego „Harmonia” w Cieszynie, 
Barbara Szotek-Stonawski, Rudolf 
Moliński. Gra Piekarska Orkiestra 
Kameralna, dyryguje Anna Szawiń-
ska.

WYSTAWY
KARWI NA-FRYSZ TAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: 10. 4. o 

godz. 18.00 wernisaż wystawy obra-
zów Anny Piszkiewicz pt. „Pejzaże i 
kwiaty”.  
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: do 7. 5. 
wystawa z  okazji 50. rocznicy za-
łożenia Miejskiego Domu Kultury. 
Czynna do 7. 5. w po, śr, pt: w godz. 
9.00-15.00; wt, czt: w godz.: 9.00-
19.00.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
Karwina-Frysztat, Rynek Masary-
ka: do 29. 4. wystawa Oskara Paw-
lasa pt. „Pejzaże”. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
TEATR CIESZYŃSKI, CZ. 
CIESZYN, Ostrawska 67: do 4. 5. 
wystawa Lecha Ledeckiego pt. „Na-
stroje”. Czynna 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.
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. 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
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 17. 5.  wy-
stawa pt. „p-books – książki druko-
wane”.  Prace studentów Wydziału 
Artystycznego Instytutu Sztuki UŚ. 
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.

Czas wszystko zabiera,
bo zabrać jest w stanie,
lecz nigdy nie zabierze tego,
co w sercu zostanie.

Dnia 8 kwietnia minęła 25. rocznica śmierci naszego Naj-
droższego Ojca i Dziadka

śp. JÓZEFA LUGSCHA

nauczyciela muzyki i kompozytora, z Karwiny 2-Kopalnie. Kto znał Jego 
szlachetne serce, niechaj poświęci Mu chwilę wspomnień. Z szacunkiem i 
miłością wspominają najbliżsi. GL-202

WSPOMNIENIA

Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.

Dnia 14. 4. 2014 minie 10. rocznica śmierci 

śp. ERIKI WAŁACH

z Olbrachcic. O chwilę wspomnień proszą mąż, syn, córka 
z mężem oraz wnuki. RK-056

Dnia 10. 4. mija 20. rocznica śmierci 
naszej Kochanej Mamusi, Babusi i Pra-
babci

śp. MARII PIERCHAŁY

zaś dnia 4. 4. obchodziłby 97. urodziny 
nasz Kochany Tatuś, Dziadziuś i Pra-
dziadek

śp. WOJCIECH PIERCHAŁA

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.       GL-195

11 kwietnia 2014 r. minie  jedenasta rocznica śmierci Nie-
odżałowanego

JANA RUSNOKA

historyka i publicysty, naszego Męża, Ojca, Dziadka, Bra-
ta, Szwagra i Teścia. Wszystkich, którzy zachowali Go w 
swojej pamięci, o chwilę wspomnień prosi najbliższa ro-
dzina. GL-200

Tomáš Kočko i jego orkiestra.
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Trzyńczanom nie udało się sięgnąć 
po „krążek meczowy” także w ponie-
działkowym spotkaniu na stadionie 
Luďka Čajki. Zlin zagrał podobnie, 
jak dzień wcześniej. Agresywnie, bez 
zbędnych komplikacji, wygrywając 
4:3. Stalownicy prowadzili 1:0, ale 
druga i trzecia tercja należała do 
gospodarzy. Gola na wagę zwycię-
stwa zdobył Ondřej Veselý, który po 
meczu z przyjemnością podzielił się 
swoimi wrażeniami z dziennikarza-
mi. – Liczę na to, że Trzyniec teraz 
trochę spanikuje. Nie będzie już tak 
pewny siebie na własnym stadionie. 
Musimy to wykorzystać – stwierdził 
Veselý, którego forma w playoff s robi 
wrażenie. 

W zespole Trzyńca znalazło się 
niewielu graczy skłonnych do dy-
wagacji przed mikrofonami dykta-
fonów. Trzyniecki obrońca David 
Nosek nie krył rozczarowania. – Nie 
tak wyobrażaliśmy sobie dwa mecze 

w Zlinie. Potwierdziło się jednak, że 
Zlin nie odda tej serii bez walki. U 
siebie powinniśmy wrócić do stylu 
gry, z którym święciliśmy sukcesy na 
wstępie playoff s – ocenił Nosek. Do 
przegranego meczu ustosunkował 
się również kapitan Trzyńca, Radek 

Bonk, który w 53. minucie wyrów-
nał na 3:3, przedłużając nadzieje 
trzynieckiego zespołu na korzyst-
ny wynik. – Walczyliśmy do końca. 
Szkoda, że po moim golu gospoda-
rze w ciągu dziewiętnastu sekund 
zdążyli strzelić czwartego gola, który 

przesądził sprawę – ocenił środko-
wy drugiego trzynieckiego ataku. 
– Należy wierzyć, że w Werk Arenie 
odzyskamy moc. Apelujemy też do 
naszych kibiców, by pomogli nam w 
tej trudnej chwili. 

JANUSZ BITTMAR

Stalownicy liczą na magię Werk Areny
W półfi nałowej serii Tipsport Ekstraligi hokeja pomiędzy Trzyńcem i Zlinem mamy remis 2:2. Oba zespoły wygrały swoje domowe 
mecze. Dziś seria wraca do Werk Areny, początek arcyważnego spotkania o godz. 17.20. Remis 2:2 panuje również w drugiej półfi na-
łowej serii Sparty Praga z Kometą Brno. 

Czy kibice pomogą trzynieckim hokeistom?

LUTYNIA DOLNA 
SZONÓW  3:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 64. Va-
nečko, 70. Macháček, 79. Twrdý. Lu-
tynia Dolna: Šajer – Kudlík, Vávra, 
Hanusek, Šimek – Pěgřim (90. T. 
Fismol), D. Huňař (69. Szkuta), Tw-
rdý – Vanečko, Macháček (83. Hav-
lásek). 

Trzy gole w siatce lidera robią 
wrażenie. Piłkarze Lutyni Dolnej 
kompletnie zaskoczyli faworyzowa-
ny Szonów, który widocznie liczył 
na łatwą przeprawę „na dołach”. 
Jan Hanusek skasował najlepszego 
gracza przyjezdnych, Zdeňka Bed-
nářa, a o resztę zatroszczyli się jego 
partnerzy z ofensywy. – Dla takich 
właśnie chwil warto trenować – po-
wiedział nam trener Lutyni Dol-
nej, Lubomír Begany. Znakomity 
występ zaliczył bramkarz Ivo Šajer, 
który zrehabilitował się z nawiązką 
za ubiegłotygodniowy niewypał z 
Czeladną. 

FRENSZTAT 
ČSAD HAWIERZÓW  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 59. Ko-
ciolek. ČSAD: Burgert – Hánl, Kul-

hánek, Kaleta, Šlachta (70. Vasil) – 
Pastrňák (74. Sobek), Klus, Čopák, 
Ftáček (77. Vala) – Kociolek (85. 
Rozsíval), Laurenčík. 

Pod Radhoszczem nie wygrywa 
się łatwo, ale piłkarzom ČSAD uda-
ło się sięgnąć po komplet punktów 
i to w dobrym stylu. Ratujący się 
przed spadkiem zespół Hawierzowa 
postawił na skrupulatną defensywę 
i kontrataki. W pierwszej połowie 
goście odparli kilka groźnych ataków 
rywala, sami zaś skoncentrowali się 
na posiadaniu piłki. W 59. minucie 
uderzyli. Grający w dobrej formie 
były piłkarz Olbrachcic, Jan Kocio-
lek, wystrzelił drużynie ČSAD trzy 
punkty, które mogą mieć kluczowe 
znaczenie w walce o uratowanie szó-
stoligowej skóry. 

OLBRACHCICE 
CZELADNA  3:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. Wojty-
na, 53. Novák, 56. Dorozlo. Olbrach-
cice: Jaček – Kroužek, A. Věčorek, 
Wojtyna, Žyla – Novák (61. Pařík), 
Korzeniowski (80. Jakub Kociolek), 
Široký, Dorozlo – Béreš (58. Bizyk), 
T. Věčorek (82. Smiga).

Banik ugotował ambitnego rywa-

la w zabójczych sześciu minutach 
drugiej połowy. Podopieczni Tomáša 
Vychopenia po ubiegłotygodniowej 
kompromitacji z Bystrzycą nie mo-
gli sobie pozwolić na kolejną wpad-
kę. Na 1:0 trafi ł z karnego Wojtyna, 
a zdezorientowanego przeciwnika 
dobili w szybkim tempie Novák i 
Dorozlo. Olbrachcicom w sukurs 
przyszła przegrana lidera tabeli, Szo-
nowa, na boisku Lutyni Dolnej. Co 
za tym idzie – Banik umocnił się 
na drugim miejscu i traci zaledwie 
punkt do swojego największego ry-
wala w walce o awans. 

RASZKOWICE 
BYSTRZYCA  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: Kacíř. By-
strzyca: Gaszczyk – Sniegoň, Klár, 
L. Teofi l (46. Samek), M. Teofi l (80. 
Zahradník) – Placzek, Buryan, P. Si-
kora (46. J. Rusz), Opluštil – Puraš, 
Žubor. 

Na nic zdały się ofensywne ma-
newry Bystrzycy. W meczu dwóch 
zespołów ze strefy spadkowej trzy 
punkty pozostały w Raszkowicach. 
Gospodarze zdobyli gola z pierw-
szego rzutu rożnego. Do piłki naj-
wyżej wyskoczył Kacíř, nie dając 

szans Gaszczykowi. Gdzie byli wte-
dy bystrzyccy stoperzy? – Nie mam 
pojęcia, o mało nie dostałem zawa-
łu – skomentował feralny moment 
spotkania trener Bystrzycy Miloš 
Koloničný. – W trakcie całego tygo-
dnia z uporem maniaka trenujemy 
obronę stałych fragmentów, ale wy-
starczy pierwszy korner, by stracić 
gola. W ten sposób nie uratujemy I 
A klasy dla Bystrzycy – dodał. Jego 
podopieczni w drugiej połowie pró-
bowali doprowadzić przynajmniej 
do remisu. W słupek wycelował 
Opluštil, centymetrów zabrakło też 
Placzkowi, Žuborowi oraz Buryano-
wi. 

VEŘOVICE – STONAWA  2:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. 
Košelík, 79. Beneš. Stonawa: Mrkva 
– Škuláň, Geršl, Goj, Hančin – Klus, 
Lachowicz, Kisel, Macko (78. Bez-
díček) – Zoller (85. Szwed), Jaworski 
(54. Sochora). 

Pojedynek sąsiadów w tabeli za-
kończył się zasłużonym zwycię-
stwem Veřovic. Drużyna Stonawy 
wypracowała sobie niewiele dogod-
nych okazji strzeleckich. Goście za-
grali z włączonym ręcznym hamul-

cem. Ślamazarne akcje Stonawy w 
lepszym przypadku kończyły się na 
przedpolu karnym rywala, w gor-
szym piłka szybowała w nieznane. 
Przy stanie 2:0 w polu karnym pod-
cięty został Zoller. Goście domagali 
się „jedenastki”, ale sędzia nie dał się 
przekonać.

WRACIMÓW 
DATYNIE DOLNE  1:3

Do przerwy: 0:0. Bramki:  86. Pešek 
– 50. Sikora, 62. Kodenko, 77. Kubie-
na. Datynie Dolne: Vasilko – Neuge-
bauer (78. Horňák), Neumann, Do-
lák (82. Svrčina) – Kubiena, Miczka, 
Tomašák, Vlček (60. Kodenko), Van-
driak – Kulhánek (70. Antl), Sikora.

Goście rozkręcali się powoli. Po-
mogły zmiany, na które zdecydował 
się trener Radek Nešpor w drugiej 
połowie meczu. Kodenko rozruszał 
zagęszczoną linię pomocy, sam też 
zdobył gola na 2:0. Wracimów oc-
knął się z letargu dopiero po trzeciej 
straconej bramce. 

Lokaty: 1. Szonów 31, 2. Olbrach-
cice 30, 3. Czeladna 26,... 6. Stonawa 
23, 7. Lutynia Dolna 20, 13. Bystrzy-
ca 12, 14. ČSAD Hawierzów 12 pkt. 

(jb)

Echa piłkarskiego weekendu w I A klasie

ORŁY ANTIGI. Selekcjoner re-
prezentacji Polski siatkarzy Step-
hane Antiga ogłosił nazwiska siat-
karzy, którzy będą reprezentować 
Polskę w rozgrywkach międzynaro-
dowych w tym sezonie. 
Roz gry wa ją cy: Fa bian Drzy zga, 
Paweł Za gum ny, Łu kasz Ży ga dło, 
Paweł Wo ic ki. 
Ata ku ją cy: Grze gorz Bo ciek, Ma-
riusz Wla zły, Dawid Ko nar ski, Zbi-
gniew Bart man, Do mi nik Wit czak. 
Przyj mu ją cy: Mi chał Ku biak, Mi-
chał Wi niar ski, Bar tosz Kurek, Mi-
chał Ru ciak, Ma te usz Mika, Rafał 
Bu szek, Woj ciech Fe rens. 
Środ ko wi: Piotr No wa kow ski, 
Mar cin Moż dżo nek, Karol Kłos, 
Łu kasz Per łow ski, An drzej Wrona, 
Piotr Hain, Łu kasz Wi śniew ski. 
Li be ro: Paweł Za tor ski, Da mian 
Woj ta szek, Krzysz tof Igna czak. 
 (jb)

Złoci medaliści ostatnich Zimowych 
Igrzysk Polonijnych – hokejowa 
drużyna Gorole Zaolzie – w sobotę 
ofi cjalnie pożegnała się z udanym 
sezonem. Podopieczni Libora Szot-
kowskiego i Zbigniewa Worka w 
towarzyskim spotkaniu rozegranym 
w Werk Arenie pokonali 11:6 Gró-
dek. Przeciwnik może się pochwalić 
triumfem w tegorocznej edycji Be-
skidzkiej Hokejowe Ligi. 

– Z postawy naszego zespołu w 
tym sezonie jestem bardzo zado-
wolony. Chciałbym bardzo podzię-
kować wszystkim zawodnikom, tre-
nerowi Szotkowskiemu, jak również 
sponsorom, bez których wyjazd na 
igrzyska do Karkonoszy byłby nie-
możliwy – powiedział „GL” kierow-
nik drużyny, Zbigniew Worek.  (jb)

Gorole Zaolzie zakończyli udany sezon

Górny rząd od lewej: Szotkowski, Bojda, Mendrok, Smolon, Piwko, Worek, Fajkoš, Konvička. Dolny rząd od lewej: Chałupka, 
Łamacz, Franek

ZLIN – TRZYNIEC  4:3

Tercje: 1:1, 1:1, 2:1. Bramki 
i asysty: 15. Čech (Melenov-
ský, Urbanec), 38. Köhler, 43. 
Marušák (Kotvan, Leška), 53. 
Veselý (Čajánek, Řezníček) - 
1. Martin Růžička (Polanský, 
Adamský), 40. D. Nosek (Roth, 
Bonk), 53. Bonk (Hrňa, Lin-
hart). Trzyniec: Hrubec – 
Galvas, Nosek, Linhart, Zíb, 
Trončinský, Roth, Foltýn, 
Matyáš – Adamský, Polanský, 
M.Růžička – Polák, Bonk, Or-
sava – Rufer Rákos, Květoň – 
Hrňa, Peterek, Matuš.

ZLIN – TRZYNIEC  2:0

Tercje: 0:0, 1:0, 1:0. Bramki i 
asysty: 21. Matějíček (Veselý, 
Čajánek), 60. Veselý. Trzyniec: 
Hrubec – Galvas, Nosek, Lin-
hart, Zíb, Trončinský, Matyáš, 
Foltýn, Roth – Adamský, Po-
lanský, M. Růžička – Polák, 
Bonk, Orsava – Rákos, Matuš, 
Květoň – Hrňa, Peterek, Rufer.
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