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»Nie« dla czteropasmówki
PROBLEM: Mieszkańców Gródku zdenerwowała informacja o rozmowach senatora Petra Gawlasa z szefem resortu transpor-

tu. Chodzi o to, że prowadząca przez centrum wioski droga szybkiego ruchu I/11 po czterech latach od otwarcia mogłaby ponownie 

przekształcić się w plac budowy. Istnieją bowiem plany, by przebudować dwupasmową drogę w czteropasmówkę. – To w ogóle nie 

wchodzi w rachubę – protestuje wójt Gródku, Robert Borski, a z nim mieszkańcy.
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Wszystko zaczęło się od spotkania 
senatora z Jabłonkowa, Petra Gawla-
sa, z czeskim ministrem transportu, 
Danem Ťokiem. – Spotkaliśmy się, 
by porozmawiać o sprawach budowy 
drogi I/11, a zwłaszcza I/68, która z 
tą drogą ekspresową połączy Ropicę, 
Niebory czy Trzanowice, gdzie trwa-
ją nadal problemy z wykupywaniem 
gruntów pod jej budowę – opowiada 
senator Gawlas. – Minister Ťok w 
pewnym momencie zaskoczył mnie, 
informując, że prowadzone są roz-
mowy w sprawie przebudowy I/11 
na czteropasmówkę. Aż po granicę 
ze Słowacją i że region na to zasłu-
guje. Bo budowany właśnie odcinek 
tej drogi między Trzyńcem a By-
strzycą będzie już miał cztery pasy 
i czas pomyśleć o odcinku między 
Gródkiem a Mostami koło Jabłon-
kowa – mówi senator.

Pomysł zdecydowanie nie spodo-
bał się mieszkańcom Gródku. Wójt 
Robert Borski podkreśla, że budo-
wa obecnego dwupasmowego gró-
deckiego odcinka I/11 zakończyła 
się dopiero przed czterema laty, w 
2011 roku. – Za wcześnie więc chyba 
myśleć o kolejnej jego przebudowie. 
Zresztą utrudnienia związane z bu-
dową drogi przez centrum wioski w 
ostatnim ćwierćwieczu gródczanie 
przeżywali dwa razy. Po raz pierwszy 
na początku lat 90. ubiegłego wieku, 
po raz drugi w pierwszej dekadzie 
tego tysiąclecia. W dodatku obec-
na droga fatalnie rozdzieliła wioskę 
na dwie części, utrudnia przejazd z 
jednej strony na drugą. A nowy plac 
budowy w centrum wioski to byłoby 
już za dużo – wyjaśnia wójt.

Borski mówi, że rozumie, że 
właścicielem gruntów, przez które 
prowadzi droga, jak również tych, 
o które można by ją poszerzyć, jest 
państwo i że ono może podjąć taką 

decyzję. – Nie rozumiemy jednak, 
dlaczego trzeba by tę drogę posze-
rzać. Przejeżdża wprawdzie po niej 
26 tys. samochodów dziennie, ale sy-
tuację mogłoby rozładować wkrótce 
otwarcie autostrady prowadzącej z 
Polski na Słowację przez przejście 
graniczne w Zwardoniu. Poza tym 
przez wieś można też przejechać 
drogą prowadzącą wzdłuż I/11. 
Czteropasmowej inwestycji więc nie 
potrzebujemy. Niech drogowcy jak 
najwcześniej dokończą budowę ob-
wodnicy Trzyńca i innych odcinków 
I/11 – podkreśla wójt Gródku.

Podobnie myślą mieszkańcy wio-
ski. – Zdecydowana większość gród-
czan jest przeciwna takiemu posze-
rzeniu. Także ja, gdyby zaszła taka 
potrzeba, złożyłbym podpis pod pe-
tycją protestującą przeciwko budo-

wie. To przecież oznaczałoby kolejne 
utrudnienia w życiu wioski – mówi 
Bogusław Białożyt. Podobnie uważa 
jego kolega, Paweł Pilch. – Już dwa 
razy przez ostatnie 25 lat musieliśmy 
żyć na ogromnym placu budowy. 
Trzeci raz byłoby już zdecydowanie 
za dużo – podkreśla.

Katarzyna Şafak, wprawdzie nie 
mieszka w Gródku, lecz w sąsied-
niej Bystrzycy, ale jest jedną z na-
uczycielek gródeckiej polskiej pod-
stawówki. – Pamiętam doskonale tę 
ostatnią budowę w centrum wioski, 
która objęła zarówno modernizację 
korytarza kolejowego, jak i gróde-
cki odcinek drogi szybkiego ruchu. 
Prace budowlane przeszkadzały 
nam w nauce, bo było głośno przede 
wszystkim o bezpieczeństwo dzie-
ci, które przychodziły do szkoły ze 

wszystkich zakątków wioski. A je-
steśmy przecież małoklasówką, do 
której uczęszczają dzieci w wieku od 
6 do 11 lat – wspomina nauczyciel-
ka. – Teraz jest dobrze, bo są i ekrany 
akustyczne, i jest bezpieczniej. Po co 
więc myśleć o kolejnej budowie? – 
pyta Katarzyna Şafak.

– Przyznam się, że na razie nie 
rozmawiałem na ten temat z gród-
czanami – mówi senator Gawlas.

– Trochę mnie dziwi ich reakcja, 
ale chociaż doskonale rozumiem po-
wody ich protestów, pomysł z Pragi, 
bo nie mój przecież, raczej mi się po-
doba. Czteropasmowa droga ekspre-
sowa bardzo by podgórskiej części 
regionu pomogła. Są to jednak plany, 
których realizacja na pewno nie roz-
pocznie się od razu – dodaje senator.

JACEK SIKORA

ZDARZYŁO SIĘ
ODSZEDŁ WIELKI POLAK

Nie żyje Władysław Bartoszewski. 
Polityk, historyk, pisarz, dziennikarz 
i działacz społeczny trafi ł w pią-
tek do szpitala Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie, gdzie 
wieczorem zmarł. Miał 93 lata. Do 
ostatnich dni był aktywny w życiu 
społecznym i politycznym. Władysław 
Bartoszewski urodził się w 19 lutego 
1922 r. w Warszawie. Podczas II woj-
ny światowej był więźniem Auschwitz, 
żołnierzem Armii Krajowej, działa-
czem Polskiego Państwa Podziemne-
go, uczestnikiem powstania warszaw-
skiego. W 1966 r. został odznaczony 
medalem „Sprawiedliwy wśród na-
rodów świata” przez Instytut Yad 
Vashem w Jerozolimie. Bartoszewski 
był honorowym obywatelem państwa 
Izrael. W 1995 r. otrzymał Order 
Orła Białego. Dwukrotnie sprawował 
funkcję ministra spraw zagranicznych, 
był kawalerem Orderu Orła Białego. 
Obecnie pełnił funkcję sekretarza sta-
nu i pełnomocnika premiera do spraw 
dialogu międzynarodowego w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

Władysław Bartoszewski był au-
torem ponad 40 książek i blisko 1,5 
tys. artykułów, głównie o powstaniu 
warszawskim, stosunkach polsko-
żydowskich i polsko-niemieckich. – 
Gdybym zapytał siebie, czy gdybym 
mógł zacząć życie drugi raz, to czy 
robiłbym to samo i tak samo – odpo-
wiedziałbym: tak, robiłbym to samo, 
tylko mądrzej, bo więcej wiem. Mia-
łem szczęście, bo nie mam sobie tak 
specjalnie nic do wyrzucenia – mó-
wił Bartoszewski podczas spotkania 
w przeddzień swoich 93. urodzin 19 
lutego tego roku.

Władysław Bartoszewski spocznie 
w Alei Zasłużonych na wojskowych 
Powązkach w Warszawie. Pogrzeb 
odbędzie się 4 maja i będzie miał 
charakter państwowy, będzie mu to-
warzyszyć asysta honorowa.  (wik)

Wójt Gródku, Robert Borski, podobnie jak większość mieszkańców wioski, nie zgadza się na to, by prowadząca przez 
centrum gminy droga ponownie przekształciła się w plac budowy.

Wczoraj Bronisław i Anna Komo-
rowscy odwiedzili Wisłę. Parze pre-
zydenckiej towarzyszyli Adam Ma-
łysz, prezes PZN Apoloniusz Tajner 
oraz burmistrz Wisły, Tomasz Bujok.
Pierwszym punktem wizyty było... 
śniadanie, które para prezydencka 
zjadła w towarzystwie Adama Ma-
łysza i Apoloniusza Tajnera w rezy-

dencji na Zadnim Groniu. Następnie 
prezydent wraz z osobami towarzy-
szącymi odwiedził zmodernizowany 
kompleks skoczni narciarskich w cen-
trum miasta. 

– Powstający w Wiśle kompleks 
małych skoczni narciarskich utrwa-
li pozycję beskidzkiego kurortu 
wśród najważniejszych ośrodków 

skoków narciarskich w Polsce – po-
wiedział Bronisław Komorowski. 
– Mam nadzieję, że młodzi skocz-
kowie jeszcze latem będą mogli 
ćwiczyć na tym obiekcie. Cieszę się, 
że mogłem przyłożyć rękę do tego 
wspólnego działania rządu i urzę-
du marszałkowskiego oraz władz 
samorządowych – dodał prezydent.

Ze skoczni para prezydencka udała się 
na plac Hoff a, gdzie Bronisław i Anna 
Komorowscy spotkali się z młodzie-
żą, uczestniczącą w grze miejskiej 
„Z Patelniokiem przez Wisłę... czyli 
odkryj nasze miasto na nowo”. Na-
stępnie w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego prezydent Komorowski spot-
kał się z lokalną społecznością. (wik)

Prezydent w Wiśle
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ZAPRASZAJĄ SENIORÓW

MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 

– Włodarze wioski co roku zapra-

szają na spotkanie seniorów obcho-

dzących swoje okrągłe i półokrągłe 

jubileusze życiowe. W tym roku 

zaproszenie trafi  do jubilatów uro-

dzonych w latach 1940, 1945 i 1950. 

Spotkają się z przedstawicielami 

władz gminy w niedzielę 10 maja 

w Hotelu „Grůň”, by porozmawiać 

na temat aktualnych problemów i 

planów, a także przyjąć urodzinowe 

życzenia. Dla seniorów zagra też 

orkiestra dęta „Jablunkovanka”.

*   *   *

KARUZELE PÓŹNIEJ

TRZYNIEC (dc) – W tym roku 
po raz pierwszy nie będzie karuzeli 
na Dniu Hutniczym (odbędzie 
się 1 maja). Powodem jest fakt, że 
Huta Trzyniecka szykuje na 31 
maja Dzień Dziecka. – Ta impreza 
ma stać się nową tradycją – mówi 
rzeczniczka huty, Petra Jurásková. 
W ramach Dnia Dziecka będą nie 
tylko karuzele, ale też sporo innych 
atrakcji dla najmłodszych. 

*   *   *

PRZECIWSTAWIŁ SIĘ 
KOMUNISTOM

PIOTROWICE (sch) – 65. rocz-
nicę męczeńskiej śmierci ks. Ludvíka 
Sobka przypomnieli sobie w sobotę 
miejscowi parafi anie. W kościele św. 
Marcina została odprawiona msza 
św. w intencji księdza, który na prze-
łomie lat 40. i 50. ub. wieku miał 
odwagę przeciwstawić się władzom 
komunistycznym. Za to był prześla-
dowany i wreszcie 25 kwietnia 1950 
roku powieszony na klamce okiennej 
w mieszkaniu na plebanii. Prawda 
o przyczynach śmierci pochodzące-
go z Toszonowic Dolnych ks. Sobka 
wyszła na jaw dopiero po zmianach 
ustrojowych w ówczesnej Czechosło-
wacji, na początku lat 90. ub. wieku. 

*   *   *

BĘDĄ JAK NOWE

BOGUMIN (sch) – Pięć miejskich 
wieżowców stojących w centrum 
zmieni swój wygląd. Wszystko dzięki 
remontowi, który obejmie m.in. do-
cieplenie obiektów, wymianę drzwi 
wejściowych i okien na klatkach scho-
dowych, malowanie ścian na koryta-
rzach oraz położenie nowej elewacji 
w czerwono-szarym kolorze. Prace 
budowlane już ruszają i potrwają do 
października. Koszt remontu domów, 
które liczą łącznie 350 mieszkań, 
miasto szacuje na 60 mln koron.  

*   *   *

URODZINY STULATKI

KARWINA (ep) – 100. urodziny 
obchodziła w ubiegłym tygodniu 
mieszkanka Karwiny, Maria Mojo-
va. Pochodząca z Karwiny starsza 
pani swoje dorosłe życie przeżyła w 
Orłowej, przed piętnastu laty prze-
prowadziła się do córki do Karwiny. 
Na terenie miasta mieszkają jeszcze 
dwie stulatki, w sumie wszystkich 
mieszkańców powyżej 95 lat jest w 
Karwinie 16.

*   *   *

UTRUDNIENIA 
TROCHĘ PÓŹNIEJ

OSTRAWA (ep) – Duży remont 
ulicy 28 października w centrum 
miasta, który miał rozpocząć się w 
kwietniu, z powodu dziury w budże-
cie został odsunięty na później. W 
planie jest m.in. wymiana kanalizacji 
i sieci inżynieryjnych, remont torów 
tramwajowych i budowa przystan-
ków, nowe chodniki i jezdnie. 

KRÓTKO

Według informacji, które uzyskali-
śmy od dyrektora Polskiego Gim-
nazjum, Andrzeja Bizonia, 25 kan-
dydatów ubiegało się o stypendium 
polskiego ministra nauki i szkolni-
ctwa wyższego, dwie osoby o stypen-
dium ministra zdrowia oraz jedna 
kandydatka o stypendium ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. Z 
wyjątkiem dwóch osób z pierwszej z 
wymienionych grup wszyscy kandy-
daci zdali pomyślnie egzamin i mogą 
liczyć na stypendium. Niemniej jed-
nak osoby zdające na studia o profi lu 
medycznym zostaną wezwane na po-
czątku lipca na dodatkowe rozmowy 
do Łodzi, zaś kandydatkę na studia 
artystyczne czeka egzamin praktycz-
ny.

– Komisja była zadowolona z 
poziomu przygotowania naszych 
uczniów – powiedział naszej redak-

cji dyrektor Polskiego Gimnazjum, 
w którym kształciła się większość 
kandydatów na studia do Polski. 
– Dyrektor Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Między-
narodowej w Warszawie, Bogusław 
Szymański, zaznaczył, że było widać, 
że uczniowie korzystali z przygoto-
wań na seminariach kierunkowych, 
co przyniosło wymierne efekty – po-
wiedział Bizoń.

W tym roku największą popular-
nością wśród zdających na polskie 
uczelnie cieszyła się weterynaria 
oraz stosunki międzynarodowe. Tra-
dycyjnie zdawano też na studia pe-
dagogiczne, prawo oraz na kierunki 
społeczne. Spośród nietypowych 
kierunków można natomiast wymie-
nić komunikację wizerunkową oraz 
zaawansowane materiały i nanotech-
nologię. (sch)

Dwadzieścia sześć stypendiów
Sukcesem dla 26 kandydatów zakończyły się egzaminy wstępne na studia do Polski na zasadach stypendialnych, które odbywały się w 

czwartek i piątek w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Łącznie do walki o indeksy polskich uczel-

ni stanęło 28 osób. Dwom się nie poszczęściło.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury Dom Narodowy we Frydku-
-Mistku postanowili przybliżyć sztu-
kę mieszkańcom miasta. Inicjatywa 
nosi nazwę Gallery Bus. Dzięki no-
wemu projektowi młodzi plastycy i 
fotografi cy z Frydku-Mistku i całej 

podgórskiej części regionu będą mo-
gli prezentować swoje prace nie tylko 
na stronie internetowej kulturafm.cz, 
ale również w jednym z autobusów 
komunikacji miejskiej. Na 11 oknach 
zamiast reklamy będzie można podzi-
wiać dzieła młodych twórców.  (kor)

Autobusowa galeria

Niespełna 9 mln koron rozdała dzia-
łającym w regionie organizacjom 
Fundacja OKD. Ogłoszono już wy-
niki konkursu dotacyjnego, który 
Fundacja organizuje regularnie od 
dziewięciu lat. – W ramach dwóch 
programów dotacyjnych: „Dla re-
gionu” oraz „Dla Europy”, Fundacja 
wesprze 73 projekty w rejonie Kar-
winy, Frydka-Mistka i Ostrawy – 
poinformowała Karolína Drozdová 
pełniąca obowiązki prezesa Fundacji 
OKD. Jak wyjaśniła, komisja oce-

niająca wnioski musiała wybierać z 
prawie 300 zgłoszonych projektów. 
W tym roku wyraźnie uszczuplono 
pulę środków – na granty przezna-
czono o połowę mniej pieniędzy niż 
w roku ubiegłym. Priorytety progra-
mu pozostały jednak takie same. Jak 
zwykle Fundacja postanowiła wes-
przeć szeroko rozumianą działalność 
społeczną: pracę socjalną, ochronę 
zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, 
działalność kulturalną, rozwój regio-
nu, ochronę środowiska naturalnego, 

a w ramach programu „Dla Europy”  
pomogła także w zyskaniu dotacji z 
funduszy unijnych. 

Spośród projektów kulturalnych 
wsparcia doczeka się dużo inicja-
tyw, m.in. z Karwiny, Hawierzowa 
i Orłowej. Dotacje otrzymali na 
przykład karwińska orkiestra Ma-
jovák, Miejski Ośrodek Kultury w 
Hawierzowie za otrzymany grant 
zorganizuje Dzień Dziecka, gmina 
Sucha Górna przygotuje „Fedrowa-
nie z folklorem”, a karwińscy dzia-

łacze młodzieżowi zorganizują ko-
lejny rocznik Festiwalu Dokořan. Z 
funduszy OKD powstanie też kilka 
boisk i placów zabaw, m.in. specjal-
ne boisko do tzw. street workoutu w 
Karwinie czy boisko na osiedlu w 
Orłowej. Jak zwykle dofi nansowa-
nia na swoją działalność doczekały 
się też liczne organizacje działające 
w branży społecznej, m.in. domy 
opieki, ośrodki wolontariatu, Czeski 
Czerwony Krzyż, organizacje dla 
niepełnosprawnych.  (ep)

Na kulturę i na opiekę

Łącznie do walki o indeksy polskich uczelni stanęło 28 osób.

Dwadzieścia jeden nowych karetek 
pogotowia trafi  do służb ratowni-
czych w naszym regionie. Wszyst-
ko dzięki staraniom władz woje-
wództwa, które uzyskało wsparcie 
fi nansowe z Unii Europejskiej na 
ich zakup. Do unijnych 67 mln 
koron województwo dołoży swo-

ich 25 mln koron. – Przygotowu-
jąc projekt, uwzględniliśmy specy-
fi czne potrzeby służb medycznych 
w poszczególnych rejonach. Na 
przykład dla rejonów górskich w 
Beskidach i Jesionikach specjalnie 
zamówiliśmy dwie karetki z napę-
dem na cztery koła. Jedna karetka 

będzie natomiast przeznaczona 
wyłącznie do przewożenia wcześ-
niaków – poinformował wicehet-
man morawsko-śląski, Jiří Marti-
nek.

W ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy nowe karetki otrzymają 
ratownicy w Ostrawie, Hulczynie, 

Zabrzegu koło Hulczyna, Opawie, 
Karniowe, Rymarzowie, Bruntalu, 
Noszowicach, Studence, Frenszta-
cie pod Radhoszczem, Koprzyw-
nicy i Nowym Jiczynie. Po cztery 
nowe karetki trafi ą również do Ha-
wierzowa i Jabłonkowa, a dwie do 
Karwiny.  (sch)

W góry i dla wcześniaków

Sanepid zamknął hotel 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Ostrawie 
zdecydowała o zamknięciu hotelu 
„Noszowice” w miejscowości o tej 
samej nazwie. Powodem było po-
ważne naruszenie zasad higieny. 
Wyremontowany hotel leżący u 
podnóża Beskidów na swojej stronie 
internetowej zaprasza na imprezy 
kulinarne, oferuje przyjęcia weselne. 
Tymczasem pracownicy Sanepidu 
podczas kontroli przeprowadzonej 
w ub. tygodniu stwierdzili, że po-
siłki przygotowywane są w nieod-
powiednich warunkach. – W dniu, 
kiedy przeprowadzaliśmy kontrolę, 
w hotelu nie było bieżącej wody. Po-

wodem była zaplanowana przerwa w 
dostawie. Pomimo to przyrządzano 
tam posiłki, w restauracji byli go-
ście – poinformowała kierownicz-
ka Wydziału Higieny Żywności i 
Przedmiotów Codziennego Użytku, 
Renata Brabicová. 

Kontrolerzy stwierdzili również 
inne poważne uchybienia. Sufi ty w 
kuchni, w magazynie oraz w szatni 
dla pracowników pokrywała pleśń, 
wiele do życzenia pozostawiały wnę-
trza chłodni. WSSE wydała nakaz 
zamknięcia restauracji najpierw na 
dwa dni, wczoraj poinformowała, że 
został on przedłużony do czasu, nim 
zostaną usunięte uchybienia.  (dc)

Kramný przed sąd
Policja zakończyła śledztwo w spra-
wie rodziny Kramnych. Prokurator 
zapewnił, że oskarżenie przeciwko 
Petrovi Kramnemu w ciągu kilku ty-
godni trafi  do sądu. Przypomnijmy, 
że policja podejrzewała Kramnego o 
zabójstwo żony i córki, które zmarły 
w lipcu 2013 roku w egipskim ku-
rorcie Hurgada. Rodzina przebywała 
w Egipcie na wakacjach. Początko-
wo sądzono, że 36-letnia kobieta i 
jej 8-letnia córka zmarły na skutek 

zatrucia, wkrótce policja uznała, że 
było to działanie umyślne. Teraz 
śledczy doszli do wniosku, że męż-
czyzna zabił żonę i córkę przy po-
mocy prądu elektrycznego. Jednym 
z dowodów w sprawie jest eksperty-
za Instytutu Medycyny Sądowej, w 
której jako przyczynę śmierci podaje 
się prąd. Chociaż do zbrodni doszło 
w Egipcie, proces odbywał się będzie 
w Czechach. Kramný od początku 
twierdził, że jest niewinny.  (ep)

Modernizacja korytarza kolejowego 
w Czeskim Cieszynie wkracza w 
kolejną fazę, co przyniesie ponownie 
zmiany w ruchu na drogach. Od 1 
do 8 maja będzie wprawdzie jeszcze 
częściowo ograniczony ruch pod 
wiaduktem przy ulicy Wiadukto-
wej, niemniej będzie już można pod 
nim także wyjechać z centrum mia-
sta. – Co zaś ważne, do części mia-

sta między Olzą a torami zaczną po 
kilkutygodniowej przerwie kurso-
wać autobusy komunikacji miejskiej 
oraz te przyjeżdżające po ulicy Fa-
brycznej od Trzyńca. W godzinach 
szczytu można się jednak spodzie-
wać opóźnień niektórych połączeń 
– mówi szef wydziału transportu 
Urzędu Miasta, Tomáš Hloušek. 
 (kor)

Zmiany na drogach
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Trzy akty miało przedstawienie pt. „Kopciuszek” 
zagrane przez dzieci z polskiej podstawówki 
w Domu PZKO w Bukowcu w ostatni piątek. 
Choć całość trwała niemal dwie godziny, to nu-
dzić się nie dało.

 Mali aktorzy wykazali się sporym talentem, 
nic więc dziwnego, że Ivana Wrona, dyrektor-
ka szkoły chciała wykorzystać ten talent zanim 
najstarszy rocznik odejdzie do szkoły zbiorczej 
w Jabłonkowie. Aktorami byli wszyscy ucz-
niowie szkoły, jak również przedszkolaki. Nie 
sposób wymienić wszystkich, stąd wymienimy 
jedynie kilka najważniejszych ról. Kopciuszka 
wdzięcznie zagrała Ema Tomanek, Macochę 
brawurowo zinterpretowała Natalia Gazur, 
Królewiczem był Samuel Zogata, a Wróżką 
Sylwia Byrtus. Przedstawienie wyreżyserowała 
Beata Tomanek, muzykę opracował Andrzej 

Macoszek, za piosenki odpowiadała Gabriela 
Pazdera.

– Przygotowania do przedstawienia zajęły 
mniej więcej miesiąc, lecz ostatni tydzień był naj-
bardziej intensywny. Musieliśmy sami szyć stro-
je, gdyż wypożyczalnię nam zamknęli. Wszyscy 
pracownicy szkoły wraz z rodzicami pomagali, 
jak mogli. Jestem im ogromnie wdzięczna za 
ten wysiłek – opowiadała „Głosowi Ludu” Ivana 
Wrona. Przedstawienie zostało odegrane dzięki 
sponsorom, gminie Bukowiec, Macierzy Szkol-
nej z Bukowca i Piosku oraz Miejscowemu Kołu 
PZKO, gdzie mogły odbywać się próby i samo 
przedstawienie. Trzeba też wspomnieć o wspar-
ciu Urzędu Miejskiego z Bielska-Białej i współ-
pracy bukowieckiej szkoły z bielską szkołą nr 31 
im. Jana Kochanowskiego, których przedstawi-
ciele gościli na przedstawieniu. (endy)

Dwie godziny, trzy akty

W ubiegłym tygodniu minęła 70. 
rocznica rozstrzelania przez hitle-
rowców członków siatki wywiadow-
czej Armii Krajowej „Stragan”. Eg-
zekucji dokonano 15 kwietnia 1945 
r. na podwórzu więzienia w miejsco-
wości Stein w Austrii. W ubiegłym 
tygodniu odbyły się tam uroczystości 
upamiętniające tragedię z końca woj-
ny. Wzięli w nich udział potomkowie 
ofi ar z Zaolzia.

„Stragan” był Wydziałem Wywia-
du Ofensywnego Armii Krajowej 
działającym w Polsce, Czechach, Au-
strii i Niemczech. Dużą rolę odegrali 
w nim Ślązacy – zarówno z Górne-
go Śląska, jak i Śląska Cieszyńskie-
go, zwłaszcza Zaolzia. Członkowie 
„Straganu” mieli na swym koncie 
wiele ważnych sukcesów, najwyżej 
zaś oceniane jest dotarcie przez nich 
do niemieckiego ośrodka rakietowe-
go w Peenemünde, zdobycie wielu 
szczegółów na temat budowy rakiet 
V1 i przesłanie raportów do Anglii. 
Były to pierwsze informacje dla wy-

wiadu polskiego i angielskiego na ten 
temat. 

Niestety, w 1943 r., po prawie 
trzech latach skutecznej działalności, 
z powodu zdrady konfi dentów, Ge-
stapo aresztowało około 100 osób. 
W trakcie przesłuchań wielu zamę-
czono, innych skazano na śmierć. Na 

wykonanie wyroku czekali w więzie-
niu Margarethen w Wiedniu. – Spę-
dzili tam niespełna dwa lata, a gdy 
wojska radzieckie zaczęły zbliżać się 
do Wiednia, więźniów ewakuowa-
no. Wzdłuż Dunaju gnano ich na 
piechotę i ostatecznie w miejscowo-
ści Stein około 80 km od Wiednia 

rozstrzelano – mówi Janusz Lasota z 
Trzyńca, którego matka była siostrą 
zastępcy szefa organizacji, Władysła-
wa Gojniczka. On także został roz-
strzelany w Stein.

Niestety mord dokonany w kwiet-
niu 1945 r. nigdy nie stał się powo-
dem dochodzenia. Po wojnie nie 
doszło też do procesu oprawców. 
Losem ich ofi ar zainteresował się 
jednak polski reżyser, Piotr Szalsza, 
który nakręcił fi lm dokumentalny 
„Bohaterowie Straganu”. Obraz zo-
stał wyświetlony podczas rocznico-
wych uroczystości w Stein. 

– W fi lmie występuje m.in. moja 
matka, dlatego zostaliśmy zaproszeni 
na premierę. To było duże wydarze-
nie połączone z odsłonięciem nowe-
go pomnika poświęconego siedem-
nastu straconym żołnierzom AK. 
Pochodzili oni z naszej ziemi, od Ja-
błonkowa, przez Trzyniec i Wędry-
nię, po Orłową i Ostrawę. Udział w 
uroczystości wziął m.in. ambasador 
RP we Wiedniu, a my pojechaliśmy 

tam w siedem osób. W Stein spot-
kaliśmy potomków pochodzącego z 
Wędryni dowódcy „Straganu” Jana 
Mrózka, który również zginął 15 
kwietnia 1945 r. Jego krewni miesz-
kają dziś w Londynie – dodaje Laso-
ta.  (wik)

Pamiętają o bohaterach
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Pomnik zamordowanych w Stein.

Rodziny zamordowanych wraz z Piotrem Szalszą (czwarty z lewej). 

Tym razem dzieci spotkały w Bajce 
mało sympatycznego bohatera. O ile 
u Erbena tytułowy Pasibrzuch został 
wyciosany z drewna, o tyle w wersji 
Pavla Ondrucha ten nieposkromiony 
łakomczuch, który zjada wszystko i 
wszystkich spotkanych na swej dro-
dze, powstaje z chlebowego ciasta. 
Wzruszeni rodzice (Lena Pešák i Jan 
Szymanik), którzy wcześniej nie mo-
gli doczekać się dziecka, szybko jed-
nak przekonują się, że „niemowlak” 
ma ogromny apetyt. 

– Najchętniej bym cię schrupała z 
miłości! – mówi rozczulona matka do 
swego dziecka. – Kochać to znaczy, 
że lubisz kogoś tak bardzo, tak bar-
dzo, że z samej miłości byś go zjadł – 
tłumaczy maluchowi. I zaczyna się... 
horror. Pasibrzuszek zjada oboje ro-
dziców, zjada dziewczynę-koniczynę 
i kolejne osoby, które spotyka.

Akcja nie wychodzi jednak poza 
kuchenną scenografi ę. Ciekawym 
pomysłem było stworzenie kolej-
nych „ofi ar” Pasibrzucha z kuchen-
nych akcesoriów. Do żołądka po-
twora o nieposkromionym apetycie 
trafi ają na przykład chłop (wałek 

do ciasta), pastuszek (imbryk) czy 
dziewczyna (drewniana łyżka). Ape-
tyt jednak rośnie w miarę jedzenia, 

dlatego nawet, kiedy nie jest już 
głodny, Pasibrzuch ma ochotę na 
małe co nieco. Wszystko ma jednak 

swój kres. – Jadłem, zjadłem: z ron-
delka kaszkę, i mleka fl aszkę, chleba 
bochenek, mamę i tatę, dziewczynę

-koniczynę i z sianem wieśniaka, 
świniopasa, prosiaka, pastuszka z 
owieczkami i ciebie też zjem! – mówi 
potwór chłopcu z gitarą. Ostatecznie 
jednak... pęka z przejedzenia, uwal-
niając wszystkich, których wcześniej 
pożarł. 

Nie wspomniałam jeszcze, że w 
rolę Pasibrzucha wcielił się Marian 
Mazur, świetnie odgrywając nie-
mowlę z ciasta i rosnącego w siłę w 
zastraszającym tempie potwora. W 
ostatniej scenie Mazura zastąpił Jan 
Szymanik. Trojgu aktorom udało się 
stworzyć na niewielkiej scenie bajkę z 
elementami horroru, a pomimo tego 
zabawną, z ciekawym morałem. Nie-
co odbiegający od oryginału scena-
riusz podobnie jak u Erbena porusza 
temat pochopnie wypowiedzianych 
życzeń, rodzicielstwa i wychowania, 
a przede wszystkim – ogromnego 
apetytu. Świetna, jak zwykle w Bajce, 
scenografi a, oraz pomysłowe lalki to 
dzieło Edity Kurkovej. Zaletą spek-
taklu są na pewno także wpadające 
w ucho piosenki – muzykę napisał 
Zbigniew Siwek. 

ELŻBIETA PRZYCZKO

Bajka z elementami horroru 
Bajka czeskiego poety i etnografa, Karla Jaromíra Erbena, stała się inspiracją do scenariusza trzeciego w tym sezonie przedstawienia Sceny Bajka Teatru Cieszyńskie-

go w Czeskim Cieszynie. Po czeskiej premierze na początku kwietnia przygotowano polską premierę spektaklu. W piątek mali widzowie obejrzeli „Pasibrzucha”, czyli 

„Otesánka” w reżyserii i według scenariusza Pavla Ondrucha. 

Trójce aktorów udało się stworzyć na niewielkiej scenie bajkę z elementami horroru...
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Rosną teatralne talenty.
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– Sekcja Kobiet organizuje tę im-
prezę co roku, przy współpracy z 
poszczególnymi klubami kobiet, 
które zgłaszają się do współdziałania 
dobrowolnie, z wielkim poświęce-
niem, ofi arnością, gościnnością – po-
wiedziała na wstępie prezes Sekcji, 
Władysława Byrtus. 

– Przygotowałyśmy śniadanie, pie-
kłyśmy ciastka, kołacze, natomiast 
na obiad zamówiłyśmy catering. 
Pracy i tak było dosyć, przygotowy-
wałyśmy się od czwartku. Musiały-
śmy naszykować stoły dla 110 pań. 
Pierwszy raz organizujemy takie 
spotkanie – powiedziała „Głosowi 
Ludu” przewodnicząca mosteckiego 
Klubu Kobiet, Maria Knoll. 

Głównym tematem „Spotkania 
Wiosennego” była twórczość zaol-
ziańskich poetek ludowych. Prof. 
Daniel Kadłubiec przypomniał za-
równo zmarłe, jak i żyjące twórczy-
nie: Ewę Milerską, Annę Filipek, 
Anielę Kupiec, Agnieszkę Piegzę. 
Ich wiersze recytowała Eugenia 
Kaňa, szefowa Klubu Kobiet z Su-
chej Górnej. Wykładowca potrak-
tował temat w szerszym kontekście, 
mówiąc o roli gwary w naszym życiu 
i w twórczości regionalnej, wspomi-

nając historycznie pierwsze cieszyń-
skie wiersze i przytaczając liczne cie-
kawostki będące dowodem na to, że 

Cieszyniacy od wieków cenili sobie 
słowo pisane. 

Kolejnym gościem spotkania była 

współczesna poetka z Ligotki Ka-
meralnej, Ewa Furtek, której wier-
sze pisane po polsku i gwarą trafi ały 

do serc zebranych pań i nagradzane 
były gromkimi brawami. – Piszę w 
języku polskim, gwarą, języku cze-
skim, słowackim i angielskim. Ale 
czeskiego, słowackiego, angielskiego 
nie czuję, natomiast gwara i język 
polski są mi najbliższe. Przeważnie 
piszę wiersze o miłości do kraju, 
miłości do Boga i do człowieka – 
mówiła Furtek o swojej twórczości. 
Poetka wkrótce wyda kolejny tomik 
swoich wierszy. 

Po południu uczestniczki po-
słuchały występu szkolnego chóru 
„Trallala” z Czeskiego Cieszyna, któ-
ry zaprezentował bogaty repertuar 
świecki i sakralny. 

Wśród działaczek klubów kobiet 
świetnie czuła się konsul general-
na RP, Anna Olszewska. Konsulat 
wparł fi nansowo sporządzenie tabli-
cy pamiątkowej Wandy Wójcik, na-
uczycielki i prekursorki ruchu kobiet 
na Zaolziu. – Tablica jest już goto-
wa. Zostanie umieszczona na grobie 
Wójcików w Orłowej – poinformo-
wała zebranych Anna Piszkiewicz. 

Program „Spotkania Wiosennego” 
został dofi nansowany przez Funda-
cję Pomoc Polakom na Wschodzie. 

DANUTA CHLUP

– Nie praktykujemy tu żadnej ma-
gii, jak nam niektórzy zarzucają. Pale-
nie czarownicy traktujemy jako sym-
bol oczyszczenia, odrzucenia tego, co 
było złe i otwarcia się na nowe – mó-
wiła Renata Szkucik, prezes Miejsco-
wego Koła PZKO w Lesznej Dolnej, 
otwierając w sobotnie popołudnie ka-
meralne spotkanie przy ognisku. 

Na moment, kiedy Wiesław Wa-
nia zapali kukłę, niecierpliwie cze-
kały przede wszystkim dzieci. Gdy 
czarownica spłonęła, wszyscy za-
brali się za opiekanie kiełbasek. Z 
pogawędki z przyjaciółmi cieszył 
się m.in. Leszek Kalina, dyrygent 
i nauczyciel gimnazjum, który po 
wypadku i kilku operacjach wraca 
do zdrowia. Jolanta Kulik przyszła 
razem z dziećmi – przedszkolakami. 
– Nie jestem członkiem PZKO – 
może dlatego, że moi rodzice od za-
wsze byli działaczami i jako dziecku 
nawet mi przeszkadzało, że ciągle 

są w PZKO zamiast w domu. Ale, 
jako sympatyk, przychodzę na im-

prezy, mieszkamy zresztą niedaleko 
– stwierdziła młoda mama. 

Renata Szkucik powiedziała na-
szej gazecie, że Koło stara się orga-

nizować nowe imprezy, które skie-
rowane są zarówno do dzieci, jak 
również ich rodziców i dziadków. 
W ten sposób próbuje przyciągnąć 
do Domu PZKO młodzież oraz po-
kolenie dzisiejszych 30-40 latków, 
których najbardziej brakuje. W ub. 
roku bardzo udana była dwudniowa 
impreza „Z książką pod poduszką” 
czy też „Spotkanie Adwentowe”. 
Na sobotnie „Czarownice i ognisko” 
przybyło natomiast niewiele osób. – 
Tak bywa, że są imprezy bardziej i 
mniej popularne. Te, które nie cieszą 
się zainteresowaniem, stopniowo 
eliminujemy i zastępujemy innymi. 
Tak było na przykład z „Zabijaczką”, 
która przestała przyciągać członków 
– powiedziała prezes. 

W sobotnie przedpołudnie odbył 
się w Lesznej turniej tenisa stołowe-
go dla dzieci. O jego przebiegu i wy-
nikach poinformujemy w sobotniej 
rubryce „Głosik”.  (dc)

Gościem „Spotkania Wiosennego” była poetka Ewa Furtek.

Poetyckie spotkanie pań 
Działaczki klubów kobiet miejscowych kół PZKO z całego Zaolzia zjechały w sobotę na „Spotkanie Wiosenne” do Czeskiego Cieszyna-Mostów. Uczestniczki nie ukry-

wały podziwu nad faktem, że Koło liczące zaledwie 30 osób jest w stanie utrzymać piękny Dom PZKO, a działający w jego ramach Klub Kobiet, który liczy zaledwie 

pięć członkiń, wziął na swoje barki trud goszczenia przeszło setki koleżanek z całego regionu. Duża, jasna sala świetnie nadawała się na tę imprezę. Malarka Anna 

Piszkiewicz dodatkowo udekorowała ją swoimi obrazami. 

Żadna magia, tylko oczyszczenie...
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HELENA KRYGIEL, 
Hawierzów-Sucha

Jeździmy na spotkania klu-
bów kobiet, kiedy odbywają 
się w naszej okolicy, do pod-
górskich kół zaglądamy rza-
dziej. Dzisiaj jest bardzo do-
bry program. Podobała mi się 
poezja z naszego regionu, któ-
ra została tu przedstawiona. 
W Domu PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Mostach jestem 
po raz pierwszy, w ogóle nie 
wiedziałam, że stoi tu taki budynek. Ładnie tu, jestem pełna 
podziwu dla tych 30 członków PZKO, którzy są w stanie tak 
utrzymać ten Dom. 

DANUTA WACŁAWIK, 
Kocobędz

Regularnie biorę udział w tych 
spotkaniach. Dzisiejszy pro-
gram jest na bardzo wysokim 
poziomie. No i podziwiam 
tych ludzi z tutejszego Koła, 
że tak świetnie wszystko zor-
ganizowali, że wszystko zapię-
te jest na ostatni guzik. Panie 
z Klubu Kobiet musiały się 
mocno napracować. Widać, że 
robią na rzecz Związku, co tyl-
ko mogą. My też jesteśmy małym Kołem, ale nie mamy własnego 
lokalu. Chętnie byśmy zorganizowały takie spotkanie, ale wtedy 
musiałybyśmy wynająć Dom Kultury, a to wiąże się z kosztami. 

WANDA FUSEK, 
Piotrowice

Jeżdżę na wszystkie te spotka-
nia, ale też na zebrania Sekcji 
Kobiet, bo jestem członkiem 
zarządu.  Nigdy jeszcze nie 
byłam w mosteckim Domu 
PZKO. Podoba mi się, a tak-
że wystawa obrazów, którą 
przygotowała nasza koleżanka 
Anna Piszkiewicz. Program 
jest niezwykle ciekawy – pro-
fesora Kadłubca można by 
słuchać godzinami, młoda poetka też miała ładne wiersze. Lu-
bię czytać, więc był to dla mnie interesujący temat. 
 (dc)

Płonącej kukle przyglądali się mali i duzi.

ANKIETA
Spytaliśmy kilka uczestniczek „Spotkania Wiosennego”, jak oceniają jego program i czy należą do bywalczyń tej cyklicznej imprezy. 
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ROPICA
Biblioteka Gminna w Ropicy ma, 
według danych z 2014 roku, 239 czy-
telników, w tym 103 pożyczających 
polskie książki. Polska część księ-
gozbioru ma więc duże znaczenie i 
bibliotekarka Maria Zientek stara się 
go regularnie uzupełniać. – Prawie co 
roku piszemy do Ministerstwa Kul-
tury RC wnioski o dotacje na polskie 
książki. Jak dotąd za każdym razem 
zostały nam przyznane – mówi 
Zientek i pokazuje dane dotyczące 
poprzednich lat. W 2011 roku ropi-
cka biblioteka otrzymała z Pragi 7 
tys. koron, rok później 5 tys., w 2013 
roku ponownie 7 tys. W ub. roku 
wyjątkowo nie złożono wniosku. Na 
rok bieżący ministerstwo przekazało 
bibliotece kolejnych 5 tysięcy. – Sta-
ram się, by projekt za każdym razem 
był inny, bo wtedy jest większa szan-
sa na dofi nansowanie. W 2012 roku 
wykorzystaliśmy pieniądze na zakup 
książek dla dzieci, zalecanych przez 
Fundację „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. W następnym roku kupiłam 
nowości wydawnicze współczes-
nych autorów polskich. Tegoroczny 
projekt bazuje na współpracy z Do-
mem św. Józefa. Będę więc kupowa-
ła książki, które interesują starszych 
czytelników – wyjaśnia bibliotekarka. 
Podopieczni Domu św. Józefa w Ro-
picy należą do stałych czytelników 
biblioteki. Większość z nich czyta 
polskie książki, które pani Maria, w 
ramach wolontariatu, dostarcza im 
na miejsce. 

Woluminy w języku polskim zaj-
mują w bibliotece stosunkowo dużo 
miejsca. Osobno są książki popular-
no-naukowe, osobno beletrystyka dla 
dorosłych, na innych półkach książ-
ki dla dzieci i młodzieży. – Książki 
dla dzieci udaje nam się uzupełniać 
również dzięki zbiórce dla Zaolzia, 
organizowanej w Bydgoszczy, któ-
re dystrybuuje Helena Legowicz z 
Biblioteki Regionalnej w Karwinie 
– mówi Maria Zientek, kiedy prze-
chodzimy koło stolika z nowościami 
dla dzieci. 

Którzy polscy autorzy należą w 
Ropicy do najpopularniejszych? Bi-
bliotekarka wymienia Małgorzatę 
Gutowską-Adamczyk, Katarzynę 
Grocholę, Hannę Kowalewską, Mo-
nikę Szwaję i Marię Ulatowską. Praw-
dziwym bestsellerem jest „Dom na 
rozlewisku” Małgorzaty Kalicińskiej.

–  Z bardziej ambitnych pozycji 
mam do zaproponowania „Mat-
kę papieża” Mileny Kindrich czy 
„Dziewczyny wojenne” Łukasza 
Modelskiego. Dla pasjonatów po-
dróży jest nowość Arkadego Fiedle-
ra „Mój ojciec i dęby” – proponuje 
pani Maria. 

ŚMIŁOWICE 
Biblioteka Gminna w Śmiłowicach 
jest nieduża, tak samo, jak niewiel-

ka jest sama miejscowość. Odsetek 
mieszkańców, którzy zapisani są do 
biblioteki, jest jednak wyższy niż 
w innych odwiedzonych przez nas 
miejscowościach, bo wynosi aż 26 
proc (gdzie indziej 11-15 proc.). 
Liczbę czytelników przychodzących 
po polskie książki bibliotekarka Ma-
rie Lipowczanová szacuje na 25-30 
osób. 

Biblioteka posiadała pod koniec 
ub. roku 7,3 tys. książek, polski księ-
gozbiór liczył 1723 pozycje, czeski 
5571. W ramach księgozbioru wy-
miennego czytelnicy mają do dys-
pozycji w ciągu roku kolejnych 180 
polskich pozycji wydawniczych. – Na 
zakup nowych książek mamy w skali 
roku w budżecie biblioteki 20-25 tys. 
koron. Polskie kupujemy tylko wte-
dy, gdy jest dotacja z Pragi. Wtedy 
gmina dokłada, jak wymaga program 
dotacyjny, równowartość kwoty przy-
znanej przez ministerstwo. Wnioski 
składamy zazwyczaj co dwa lata, bo 
wtedy jest największa szansa na do-
fi nansowanie – opowiada Lipowcza-
nová. – W tym roku dostaliśmy 5 tys., 
gmina doda do tego kolejnych 5. To 
już dla mnie pokaźna kwota, liczę, że 
kupię ok. 40 nowych polskojęzycz-
nych książek. Wybór padnie na no-
wości najpoczytniejszych światowych 
autorów, takich jak Jo Nesbø czy Ro-
bin Cook, a także na pozycje popu-
larnych polskich pisarek – informuje 
bibliotekarka. 

Regały z polskimi książkami znaj-
dują się w osobnej salce. Przeważają 
wydawnictwa dla dorosłych, bo pol-
skich dzieci przychodzących do śmi-
łowickiej biblioteki jest garstka. Pani 
Marie mówi, że czasem nawet Czesi 
sięgają po książki w języku polskim, 
na przykład po polskie tłumacze-
nia ich ulubionych zagranicznych 
autorów. Ciekawe dla czytelników 
obu narodowości są też wydawane 

w Polsce albumy podróżnicze. W 
śmiłowickiej bibliotece znajdzie-
my „Lodowce”, „Alpy”, „Dolomity”, 
„Najpiękniejsze miasta świata” i inne. 

SUCHA GÓRNA
W porównaniu z bibliotekami w 
Ropicy czy nawet Śmiłowicach w 
Bibliotece Gminnej w Suchej Gór-
nej jest większa dysproporcja mię-
dzy objętością czeskiego i polskiego 

księgozbioru. Dawno minęły czasy, 
kiedy na polskie książki przeznaczo-
na była mniej więcej jedna trzecia sali 
bibliotecznej. Teraz wszystkie now-
sze polskie wydawnictwa mieszczą 
się na regale, który wcześniej prze-
znaczony był tylko na literaturę dla 
dzieci. Starsze pozycje oraz klasyka 
przeniesione zostały do przedpokoju 
biblioteki. 

Górnosuska książnica należy do 
większych. Gmina wydaje co roku 
na zakup nowych książek aż 180 
tys. koron. Jedna dziesiąta tej kwoty 
przeznaczona jest na książki polskie. 
Kierowniczka biblioteki, Miluše Bu-
lavová, uzasadnia to niedużą liczbą 
czytelników sięgających po polskie 

tytuły. Według zeszłorocznej staty-
styki było ich zaledwie 86 z łącznej 
liczby 613 osób zapisanych w bi-
bliotece. To faktycznie niedużo, bio-
rąc pod uwagę, że w Suchej istnieje 
pełnoklasowa polska szkoła. – Starsi 
uczniowie – zarówno z polskiej, jak 
i czeskiej szkoły, praktycznie nie 
chodzą do biblioteki, w większości 
tylko młodsze dzieci przychodzą po 
lektury – zauważa bibliotekarka. Z 
lekturami szkolnymi nie ma większe-
go problemu. Niektóre nauczycielki 
celowo polecają dzieciom do czytania 
takie pozycje, które są dostępne w bi-
bliotece w kilku egzemplarzach, zaś 
brakujące tytuły kierowniczka stara 
się uzupełnić. – Co roku kupujemy 
ok. 120 polskich książek, prócz tego 
w ramach funduszu wymiennego 
przewinie się w ciągu roku przez na-
szą bibliotekę kolejnych 200 pozycji 
– informuje Bulavová. 

W tym roku biblioteka złożyła 
wniosek o dofi nansowanie zakupu 
polskich książek w Ministerstwie 
Kultury RC. Wnioskowała o dotację 
w wysokości 20 tys. koron, przyznano 
jej połowę tej sumy.

– Kupimy za to głównie beletry-
stykę, książki polskich autorów. Sku-
piam się głównie na nich. Raczej nie 
kupuję polskich tłumaczeń obcych 
autorów, które mamy już w języku 
czeskim – mówi kierowniczka. Do-
daje, że czytelnicy nieczęsto sięgają 

po ambitne tytuły, książkę traktują 
jako relaks. Panowie lubią powieści 
sensacyjne Zygmunta Miłoszewskie-
go czy Ignacego Karpowicza, panie 
czytają te same autorki, które wymie-
niały również bibliotekarki w innych 
miejscowościach, a więc Gutowską-
Adamczyk, Szwaję, Michalak, Nu-
rowską i inne. 

MOSTY 
KOŁO JABŁONKOWA

O książnicy w Mostach nieraz moż-
na przeczytać w naszej gazecie. Od-
bywa się tam szereg imprez, których 
celem jest promocja dorobku naszego 
regionu i rodzimej gwary. W ramach 
Klubu Adama Wawrosza odbywają 

się prelekcje poświęcone literatom, 
spotkania z podróżnikami i innymi 
ciekawymi ludźmi. Co roku odby-
wają się dyktanda w języku czeskim 
i polskim, w tym roku miał miejsce 
również konkurs gwarowy. 

Biblioteka Gminna w Mostach ma 
komfortowe warunki. Do dyspozycji 
są trzy salki. Jest więc dość miejsca 
na czeskie i polskie książki dla do-
rosłych, w osobnej salce są książki 
dla dzieci. To przekłada się na fakt, 
że bibliotekarki nie muszą usuwać z 
księgozbiorów starszych, mało dziś 
czytanych książek. – Zostawiamy 
polską klasykę, pozycje dawniejszych 
autorów. Mogą się przydać chociażby 
uczniom, gdy trafi  się rocznica ja-
kiegoś pisarza – mówi bibliotekarka 
Jadwiga Onderek. W tej sytuacji pol-
skie książki stanowią niemalże jedną 
trzecią księgozbioru, choć nowych 
kupuje się dużo mniej niż czeskich. 
Gmina przeznacza co roku na zakup 
nowych wydawnictw 75-80 tys. ko-
ron, z tego na polskie książki 5 tys. 
Kolejnych 5 tys. udaje się regularnie 
pozyskiwać z dotacji Ministerstwa 
Kultury. – Od 2011 roku co roku z 
niej korzystamy – mówi Onderek. 
– W tym roku kupimy ok. 40 pol-
skich książek, głównie nowości be-
letrystyczne, ale też czasopisma dla 
dzieci i dla dorosłych – kontynuuje 
bibliotekarka. Pani Jadwiga cieszy się, 
że dzieci z miejscowej polskiej szkoły 

chodzą do biblioteki. – Regularnie 
przychodzą tu w poniedziałki z pa-
nią świetliczanką. Pożyczają książki, 
przeglądają czasopisma, czytamy im. 
W ten sposób dzieci przyzwyczaja-
ją się do korzystania z biblioteki, a 
przy okazji daję im zaproszenia na 
imprezy dla rodziców czy dziadków 
– mówi.

W mosteckiej bibliotece, podobnie 
jak w innych, polscy czytelnicy naj-
chętniej pożyczają książki popular-
nych polskich pisarek współczesnych. 
Wśród dzieci powodzeniem cieszą 
się książki Barbary Gawryluk, Marii 
Molickiej, Rafała Witka czy Grzego-
rza Kasdepke. 

DANUTA CHLUP

Tegoroczne polskie dyktando w Bibliotece Gminnej w Mostach.

Maria Zientek, bibliotekarka z Ropicy, pokazuje jeden z polskich bestsellerów.
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Polskie słowo na półkach 
Odwiedziliśmy cztery wiejskie biblioteki w gminach, które otrzymały w tym roku dotację z Ministerstwa Kultury RC na uzupełnienie polskiego księgozbioru. 

Interesowało nas, jaka jest kondycja polskiego czytelnictwa i co biblioteki mają Polakom do zaoferowania.

Polskie książki w bibliotekach 
MIEJSCOWOŚĆ liczba mieszkańców liczba czytelników w tym polskich liczba książek w tym polskich

Mosty k. Jabłonkowa 3 999 454 62 16 293 4 765

Ropica 1 555 239 103 4 770 1 715

Sucha Górna 4 722 613 86 16 947 2 807

Śmiłowice 748 194 30 7 294 1 723

Źródło: urzędy gmin i biblioteki gminne. Legenda: Wszystkie dane odnoszą się do 31 grudnia 2014. Polskimi czytelnikami określone są osoby, które pożyczają książki w języku polskim.  (dc)
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JAK ONI ROZPACZAJĄ?
DAREK JEDZOK, www.blog.jedzok.com

freak show

Lwowskie »Pocztówki…«
Zespół Teatralny im. Jerzego Cień-
ciały, działający przy Miejscowym 
Kole PZKO w Wędryni, miał za-
szczyt uczestniczyć w piątej edy-
cji Wiosny Teatralnej we Lwowie. 
Amatorzy z  Wędryni skorzystali 
z  zaproszenia organizatora tej im-
prezy – Konsulatu Generalnego RP 
we Lwowie i wystawili w czwartek 
23 kwietnia w Narodowym Teatrze 
Akademickim im.  Marii Zankowe-
ckiej brawurową komedię „Pocztów-
ki z  Europy” Michaela McKeevera 

w reżyserii Janusza Ondraszka. Wę-
drynianie zainaugurowali tę cztero-
dniową imprezę, która odbyła się już 
po raz piąty.

Trzeba przyznać, że przyjemnie 
występowało się przed wypełnio-
ną niemal do ostatniego miejsca 
widownią, która może pomieścić 
ponad 700 widzów. Po przedstawie-
niu odbyło się spotkanie z  przed-
stawicielami konsulatu i członka-
mi Lwowskiego Teatru Polskiego, 
których wędryniacy uważają już za 
swych przyjaciół. 

W sobotę 24 kwietnia swoje 
święto mieli najmłodsi widzowie 
– w Lwowskim Obwodowym Te-
atrze Lalek wystąpiła Scena Lalek 
„Bajka”  z Czeskiego Cieszyna ze 
spektaklem „O kiju samobiju” na 
podstawie bajki braci Grimm i K.J. 
Erbena.

Symbolicznym zakończeniem wy-
cieczki było złożenie w niedzielny 
poranek przywiezionego ze Lwowa 
kosza – bukietu kwiatów na grobie 
długoletniego reżysera teatru, pana 
Jerzego Cieńciały. J. Macura

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Zespół przed miejscem zakwaterowania we Lwowie.
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„Mój dom murem podzielony,
Podzielone murem schody,
Po lewej stronie kuchenka, 
Po prawej stronie łazienka”. 

Zawsze, gdy słucham tej piosenki 
(to „Arahja” zespołu Kult), jest mi 
smutno. Nie dlatego, że dom został 
podzielony, bo tak przecież potoczy-
ła się historia i nic jej już nie cofnie. 
Nie ma sensu płakać nad rozlanym 
mlekiem, na nic nam dzisiaj zgrzy-
tanie zębami przy rozmowach o tych 
mitycznych już ambasadorach, któ-
rzy wytyczyli linię i dom podzielili. 
Nic nie dadzą rozmowy o roku 1938, 

na nic biedzić się nad sporem z ‚45 
roku. Inaczej – róbmy to, bo z hi-
storią trzeba żyć, ale pamiętajmy, że 
historia zaczyna się tam, gdzie coś się 
kończy. Spory graniczne to historia, 
granica – teraźniejszość. Nie dlatego, 
że płacz już nic nie da, mi smutno. 
Smutno mi, bo sam ulegam tej li-
nii, która dzieli moje ulice. Poddaję 
się jej bezwiednie, rzadko tylko po-
dejmując z nią walkę, robię nad nią 
jeden prosty krok.

„Moja ulica murem podzielona,
Świeci neonami prawa strona,
Lewa strona cała wygaszona,

Zza zasłony obserwuję obie stro-
ny”.

Przejść na drugą stronę ulicy 
chciałoby się nieraz, bo przecież 
nie ma już granicy, bo rzekę łatwo 
sforsować. Ale nie robimy tego zbyt 
często, bo zwyczajnie, po ludzku, 
brak nam potrzeby i inspiracji. Dla 
mnie pojawiają się – te najprostsze, 
jak wizyta w gospodzie, czy te trochę 
trudniejsze – teatr, Kino na Grani-
cy, wystawa, jakaś prelekcja... Ale 
wiem, jak trudno jest przekroczyć 
tę mentalną granicę, jak trudno jest 
dowiedzieć się, co po drugiej stronie 

Olzy się dzieje. Nie, że to jakieś wy-
jątkowo trudne, bo przecież Internet 
załatwia dzisiaj wszystko i wcale nie 
trzeba pędzić do Czeskiego Cieszy-
na po gazetę. To trudne, bo nie mam 
odruchu. Na miyszani owiec na Ste-
cówkę czy do Koniakowa jeżdżę od 
lat, o tym w Koszarzyskach dowie-
działem się ostatnio. Cieszyn intere-
suje mnie na co dzień, Zaolzie – od 
święta. I uwierzcie mi, nie jest to ob-
jaw złej woli czy daleko posuniętej 
ignorancji. To wina przyzwyczajenia 
w myśleniu o Śląsku Cieszyńskim, 
podzielonym przez historię. To 

przyzwyczajenie jest największym 
problemem tej granicy, której mo-
głoby już nie być. Piosenka Kultu od 
której zacząłem ten tekst to protest 
song opowiadający o podziale Berli-
na. Tam mur padł, tekst nie jest już 
aktualny. Przed nami natomiast chy-
ba jeszcze sporo do zrobienia. 

*   *   *
Andrzej Drobik, ustroniak z uro-
dzenia i wyboru, magister historii, 
dziennikarz, współautor poczyt-
nych „Rozmów o Śląsku Cieszyń-
skim”. Tym felietonem rozpoczyna 
współpracę z „Głosem Ludu”.

Rzecz o tym, dlaczego zmasakro-
wanie setki Kenijczyków rusza nas 
mniej niż zabójstwo kilku paryżan.

Po niedawnym ataku islamistów 
na uniwersytet w Garissie w prasie i 
blogosferze nastąpił wysyp moralizu-
jących artykułów. Ich autorzy kryty-
kowali media za to, że przejmują się 
tym wydarzeniem o wiele mniej niż 
niedawną katastrofą samolotu spółki 
Germanwings lub atakiem na redak-
cję „Charlie Hebdo”. Wiele tekstów 
wieńczył retoryczny zwrot – czy to 
normalne? Moim zdaniem nawet 
najbardziej wrażliwi z nas mogą od-
powiedzieć na to pytanie twierdząco.

Przyczyna leży głęboko w naszych 
mózgach. Przez kilkaset tysięcy lat 
nasi przodkowie żyli w małych spo-
łecznościach, co doprowadziło do 

tego, że nie potrafi my przeżywać 
odległych tragedii. Zgodnie z twier-
dzeniem brytyjskiego antropologa 
Robina Dunbara przeciętny „Homo 
sapiens” potrafi  utrzymać w miarę 
stabilne relacje z około 150 innymi 
ludźmi, ponieważ przez tysiąclecia 
żyliśmy w grupach o właśnie takiej 
liczebności. Możemy chwalić się set-
kami znajomych na Facebooku, ale 
tak naprawdę znamy zaledwie kilka 
tuzinów osób, a głębszymi uczucia-
mi darzymy już tylko elitarną grupkę 
najbliższych. Myślimy nowocześnie 
i racjonalnie, ale nasze uczucia i od-
ruchy mają prastare korzenie – na-
wet jeżeli nasza empatia przekracza 
granice wąskiego klanu 150 dusz, to 
dalszych znajomych dobieramy po-
nownie na podstawie plemiennych 

kryteriów. Lubimy tych, którzy są 
do nas podobni – łączy nas z nimi 
podobny wygląd lub styl ubioru, wy-
znanie lub ulubiony rodzaj muzyki. 
Co więcej, eksperymenty psycholo-
giczne dowodzą, że – paradoksalnie 
– czym większa skala wydarzenia, 
tym mniej potrafi my współczuć 
jego uczestnikom, zaangażować się 
emocjonalnie. Pojedyncze nieszczęś-
cia zaokrąglamy w górę, a duże – w 
dół. Organizatorzy kampanii cha-
rytatywnych dobrze o tym wiedzą 
i dlatego starają się jak najszybciej 
wyłonić pojedynczych bohaterów 
lub ofi ary danego wydarzenia, przy-
porządkować do niego konkretną 
twarz. Bez tego „uczłowieczenia” na-
wet największy kataklizm rozmywa 
się w zwykłą statystykę.

Chociaż lubimy uważać się za 
współczujących, obiektywnych al-
truistów, to tak naprawdę wcale nie 
przeliczamy bólu z matematycz-
ną precyzją. Każda matka przeleje 
nieproporcjonalnie więcej łez nad 
utratą nogi własnego dziecka niż 
nad zbombardowaniem przed-
szkola na drugim końcu świata i 
wcale nie musi to oznaczać, że jest 
bezdusznym cynikiem, którego nie 
interesują losy innych dzieci. W 
przypadku większych nieszczęść do 
głosu dochodzi zresztą psychiczna 
blokada, ogranicznik nadmiernej 
empatii. Umysł stara się nas chro-
nić przed naporem emocji, co jest 
nie tylko naturalną (jak wiadomo, 
nie wszystko, co naturalne, jest do-
bre), ale wręcz konieczną reakcją. 

Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby 
nasze życie bez tego zabezpiecze-
nia, gdybyśmy przeżywali każdą 
informację o katastrofi e lotniczej w 
intymny, osobisty sposób; tak, jakby 
za każdym razem ofi arami było 150 
członków naszej najbliższej rodzi-
ny.

Daremnie więc lewica doszukuje 
się w apatii mediów podskórnego 
rasizmu (bo ginęli Murzyni), a pra-
wica – kolejnego ataku na Kościół 
(bo ginęli chrześcijanie). Odpowiedź 
na retoryczne pytanie z drugiego 
akapitu brzmi – tak, to normalne, że 
niektóre wydarzenia docierają do nas 
mocniej niż inne. Nienormalne jest 
to, że niektórzy starają się zrobić z 
tych tragedii konkurs na największą 
żałobę.

»MÓJ DOM MUREM PODZIELONY...«
ANDRZEJ DROBIK, andrzejdrobik@gmail.com

zza miedzy

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, 

wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega 

sobie prawo do dokonywania skrótów.

Trudny do zrozumienia 
bełkot

Ogłoszenie płatne S. Gawlika wy-
drukowane w sobotnim „Głosie 
Ludu” wywołało u mnie (i chyba 
nie tylko u mnie) potrzebę reakcji. 
Jakkolwiek w gruncie rzeczy jest to 
tylko trudny do zrozumienia bełkot, 
to jednak świadczy o kilku  rysach 
opisujących środowisko, z którego 
się autor wywodzi. Mam na myśli 
niezdolność i niechęć do zrozumie-
nia procesów w naszym społeczeń-
stwie i spojrzenia na nie z większej 
niż żabiej perspektywy; niezdolność 
do konstruktywnego myślenia i 
tworzenia pozytywnych wizji.

Rezultatem tego jest stek obelg i 
wulgaryzmów, na jakie ich środo-
wisko tylko stać w reakcji na świet-
ny, konkretny, przemyślany, daleko-
wzroczny i konstruktywny artykuł 
Małgorzaty Rakowskiej. 

Janina Zadrożna, Hawierzów

*   *   *

Dogadamy się 
przecież gwarą

Czytając „Głos Ludu” z  dnia 
14. 3. o używaniu języka polskiego 
w szkołach, w sądzie, w urzędach, 
trzeba by jeszcze napisać o mówie-
niu językiem polskim lub ewentu-
alnie gwarą w sklepach, na poczcie 
itp. Ja jestem z Bystrzycy i ani razu 
nie użyłem w potocznej mowie ję-

zyka czeskiego. Smuci mnie bardzo, 
kiedy słyszę, jak wykształceni Po-
lacy załatwiając sprawy w sklepach, 
pocztach i gminach używają nie-
potrzebnie języka czeskiego, gdyż 
każdy na naszym terenie powinien 
rozumieć przynajmniej gwarę! 

Byłem świadkiem dwa razy, jak 
pewna znana i szanowana osoba 
używała języka czeskiego, kiedy to 
było zupełnie zbędne. Konferując 
koncert polskiego chóru nie trze-
ba witać przedstawiciela miasta w 
języku czeskim. Również w skle-
pie kupując słodycze dogadamy 
się przecież gwarą. Przykro tego 
słuchać, zwłaszcza w przypadku 
przedstawiciela komisji do spraw 
mniejszości przy jednej z gmin na 
naszym terenie.

Józef Wałach, Bystrzyca

*   *   *
Wyrażamy swój zdecydowany sprze-
ciw wobec negatywnych treści na 
temat naszego Związku publikowa-
nych na łamach „Głosu Ludu”. W 
pełni popieramy działania naszego 
Zarządu Głównego PZKO.

Za Sekcję Historii Regionu 
ZG PZKO 

Dr Stanisław Gawlik, 
Za Sekcję Kobiet ZG PZKO 

Władysława Byrtus, 
Za Sekcję Ludoznawczą 

ZG PZKO 
Leszek Richter
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Powsinogi beskidzkie (28, 
godz. 10.00, 19.00);
SCENA „BAJKA” – Pasibrzuch (29, 
godz. 10.00);
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Poněkud zasněžená ro-
mance (28, godz. 19.00);
KARWINA: Królowa Śniegu 
(29, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Spongebob: Na suchym lądzie (28, 
29, godz. 15.30); 1001 gramów (28, 
godz. 17.30); Pięćdziesiąt twarzy 
Greya (28, 29, godz. 20.00); Coś za 
mną chodzi (28, 29, godz. 19.00); 
KARWINA – Ex: Chappie (28, 
29, godz. 19.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Kopciuszek (28, 29, godz. 
17.30); Szybcy i wściekli 7 (28, 29, 

godz. 20.00); JABŁONKÓW: 
Krecik (29, godz. 17.00); CZ. CIE-
SZYN – Central, CIESZYN – 
Piast: Kino na granicy. 

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
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE 
– MK PZKO informuje, że bilety 
na Festiwal PZKO są do nabycia w 
bibliotece w Domu PZKO w ponie-
działek i środę w godz. 12.00-17.00, 
można je także zamawiać telefonicz-
nie pod nr. 724 576 527.
Kluby Kobiet i Seniora zaprasza-
ją na spotkanie 29. 4. o godz. 15.00 
do Domu PZKO.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 28. 4. o godz. 15.30.

ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na Dzień Go-
spodarza w piątek 1 maja w świetlicy 
Koła. W programie rajd rowerowy, 
turniej tenisa stołowego, ognisko, gry 
i zabawy dla dzieci, smaczna kuch-
nia. Wyjazd rowerzystów o godz. 
9.00 sprzed Domu PZKO. W razie 
niepogody zapewnione gry planszo-
we w świetlicy.

PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na autokarową wycieczkę 1. 5. Sal-
mopol – Trzy Kopce – Wisła jest o 
godz. 7.00 z Karwiny, o godz. 7.20 z 
Cz Cieszyna, o godz. 7.40 z Trzyńca 
– dworzec kolejowy. Inf. 603 193 004, 
www.ptts-beskidslaski.cz.

TURYSTYCZNY KLUB KO-
LARSKI PTTK „ONDRASZEK” 
– Zaprasza na wycieczkę rowero-
wą na Łysą Górę 1. 5. o godz. 7.30. 
Zbiórka na moście Przyjaźni w Cie-
szynie. W tym dniu na Łysej Górze 
odbywa się Sabat Czarownic. Trasa 
pagórkowata, ostatnie 8 km dość 
stromy podjazd na szczyt po asfalcie, 
duży ruch. Trasa około 100 km. Po-
trzebne rzeczy: dokumenty osobiste, 
oświetlenie rowerów (z przodu, z tyłu 
i odblaski na kołach). Prowadzący: 
Andrzej Nowak „Ziołowy”.

OFERTY
PIORUNOCHRONY, MON-
TAŻ, naprawy, rewizje, projekty. 
Kalkulacja ceny gratis. Tel. 604 685 
765, 604 679 452, www.bleskosvody.
com.  GL-300

KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne. Tel. 608 374 432.  GL-280

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

KONCERTY
JABŁONKÓW – PSP im. H. Sien-
kiewicza zaprasza na koncert wio-
senny dla całej rodziny 30. 4. o godz. 
15.30 do Domu PZKO.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KAWIARNIA 
„Johanka”, ul. Smetany 22: do 30. 
4. wystawa Brzetysławy Budnik pt. 
„Techniki emalierskie, techniki włas-
ne, malowanie ogniem”. Czynna w 
godzinach otwarcia kawiarni.

KARWINA, MIEJSKIE CEN-
TRUM INFORMACJI, Rynek 
Masaryka 71: do 29. 4. wystawa Sta-
nisława Waszka pt. „Waszek – Ry-

sunki – Architektura”. Czynna: po-
pt: 8.00-18.00, so: 8.00-13.00.
PODSTAWOWA SZKOŁA 
ARTYSTYCZNA Bedřicha Sme-
tany: do 30. 4. wystawa pt. „Rysu-
nek, malarstwo, grafi ka i parę książek 
– Maria Boszczyk-Krygiel, Darina 
Krygiel”.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-17.00.

W najbliższy czwartek trudno bę-
dzie przejechać przez centrum 
Ostrawy. Pierwszeństwo będą miały 
pojazdy wojskowe. Zmiany w ruchu 
mają związek z obchodami 70. rocz-
nicy wyzwolenia miasta i zakończe-
nia II wojny światowej. Ostrawianie 
zobaczą widowisko, jakiego dawno 
nie było w ich mieście. W czwartek 
po południu zaplanowano rekon-
strukcję bitwy o Ostrawę. Pokaz 
w wielkim stylu, z przelotem hi-
storycznych myśliwców i efektami 

pirotechnicznymi, odbędzie się w 
godz. 16.00-17.00 w okolicach mo-
stu Sýkory. Jednak już dużo wcześ-
niej czołgi i inne historyczne po-
jazdy wojskowe będą przejeżdżały 
przez centrum. W związku z tym w 
godz. 7.00-17.00 będzie zamknięta 
dla transportu indywidualnego jed-
na z ważnych ulic, Aleja Sokolska. 
– W tym czasie po Alei Sokolskiej 
będą się poruszały pojazdy wojsko-
we zmierzające na nabrzeże Hav-
líčka i do mostu Sýkory – poinfor-

mował wiceprezydent miasta, Ivo 
Hařovský. 

Ruch drogowy w Ostrawie jesz-
cze bardziej skomplikuje fakt, że 
trwa remont innej ważnej arterii, 
ul. Dworcowej. Szczegółowe dane 
nt. czwartkowej organizacji ruchu 
można znaleźć na ofi cjalnej stronie 
obchodów www.ostravanezapomina.
cz. Ratusz wydrukuje ponadto 5 tys. 
ulotek informacyjnych, które dostar-
czy mieszkańcom ulic położonych 
najbliżej miejsca rekonstrukcji.  (dc)

Nie sposób policzyć wszystkich wypraw, rajdów i wycieczek, które przez minione 
85 lat zorganizowali miłośnicy turystyki ze Skoczowa. Jedno jest pewne, działal-
ność Koła Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po-
woduje, że od dekady przynależy do niego coraz więcej osób. W sobotę członko-
wie koła świętowali jubileusz organizacji.  (ox.pl)

Czołgi zamiast aut 85 lat minęło

W głębokim smutku pogrążeni przekazujemy wszyst-
kim przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że 
dnia 24. 4. 2015 zmarł w wieku 78 lat nasz Ukochany 
Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Szwagier i Wujek

śp. EDUARD BALICKI
zamieszkały w Hawierzowie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 29. 4. 
2015  o godz. 14.00 z kościoła katolickiego św. Markiety w Hawierzowie-
Błędowicach. W smutku pogrążona rodzina.  GL-301

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
23. 4. 2015 zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku 
73 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, 
Szwagier i Wujek

śp. LESZEK PALARCZYK

zamieszkały w Stonawie. Pogrzeb Drogiego Zmarłego 
odbędzie się w środę dnia 29 kwietnia 2015 o godz. 15.00 z sali obrzędów 
pogrzebowych w Karwinie-Raju, skąd zostanie przewieziony na cmen-
tarz w Stonawie. W smutku pogrążona rodzina.  RK-061

Z bólem w sercu oznajmiamy wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajo-
mych, że dnia 27. 4. 2015 odeszła od nas na zawsze w wieku 90 lat nasza 
Kochana Mamusia, Babcia, Prababcia, Teściowa, Siostra i Ciocia 

śp. HILDEGARDA SOUČKOWA

z Hawierzowa-Podlesia. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 
29. 4. 2015 o godz. 13.30 w kościele katolickim Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Karwinie-Frysztacie. Zasmucona rodzina.  GL-302

Dnia 29. 4. 2015 obchodzi swój zacny jubileusz życiowy 

pani ANNA BRÓZDOWA
z Gródku

Z okazji 70. urodzin bukiet najwspanialszych życzeń: 
zdrowia, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz 
wszelkiej pomyślności składają córki i najbliższa rodzina.  
 GL-298

Odszedłeś, lecz w naszej pamięci zostaniesz.

Dnia 28. 4. 2015 mija 7. rocznica śmierci

śp. ERWINA BUŁAWY

z Suchej Górnej. O chwilę wspomnień i modlitwę proszą 
żona, syn, córka z rodziną i najbliżsi.  GL-282

Kto w sercu żyje, nie umiera.

Dnia 29. 4. 2015 minie 10. rocznica, 
kiedy odeszła na zawsze nasza Kochana 
Mama, Starka i Prastarka

śp. LEONTYNA  LALURNA

z Łąk. Natomiast 10. 3. 2015 przypo-
mnieliśmy sobie 15. rocznicę śmierci Jej 
Męża, naszego Drogiego Taty i Starzyka

śp. STANISŁAWA LALURNEGO

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.  RK-056

Są wspomnienia, których nie da się zatrzeć.

Zostają w człowieku jak nieruchome głazy.
     Haruki Murakami

Jutro, 29 kwietnia, obchodziłaby 95. urodziny nasza Ko-
chana Mamusia, Babcia, Teściowa i Ciocia

śp. ANNA ONDRUSZ

nauczycielka z Darkowa, zaś 1 czerwca br. minie 20. rocz-
nica Jej zgonu. Prosimy wszystkich, którzy Ją znali i sza-
nowali, by wspomnieli i razem z nami zmówili cichą mod-
litwę. Najbliżsi.  RK-055
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie 
ogłoszenia można uzgodnić 

(telefonicznie pod nr.: 
596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Drzwi do 
elity zamknięte
Sen o powrocie reprezentacji Polski 
do hokejowej elity światowej rozwia-
li w sobotę Węgrzy. W kluczowym 
meczu MŚ Dywizji IA w Krakowie 
zespół Węgier pokonał Polskę 2:1.  
 Biało-czerwoni marzyli o awansie 
do elity, ale żeby spełnić sen kibiców, 
musieli wieczorem pokonać Ma-
dziarów i to bez dogrywki. Jednak to 
Węgrzy jako pierwsi znaleźli receptę 
na strzelenie gola, w 42. minucie na 
1:0 trafi ł Hari. Polacy w desperackiej 
trzeciej tercji postawili wszystko na 
jedną kartę, wyrównując z kija Bry-
ka na trzy minuty przed końcem. 
Th riller w końcówce, z wycofanym 
Odrobnym, nie zapewnił gospo-
darzom wymarzonego drugiego 
gola. Wręcz przeciwnie, Madziarzy 
na trzy sekundy przed końcem do 
pustej bramki wbili drugi gwóźdź 
Polakom. Do elity awansowały re-
prezentacje Kazachstanu i Węgier, 
Polacy pozostają na zapleczu, w Dy-
wizji IA.  

POLSKA 
WĘGRY  1:2

Tercje: 0:0, 0:0, 1:2. Bramki: 57. Bryk 
– 42. Hari, 60. Sziranyi. 

Polska: Odrobny – Bryk, Romp-
kowski, Dutka, Pociecha, Wajda, 
Kotlorz, Wajda, – Malasiński, Za-
pała, Kolusz –  Kowalówka, Pasiut, 
Chmielewski – Galant, Krystian 
Dziubiński, Laszkiewicz – Bagiński, 
Kalinowski, Urbanowicz.  
 (jb)  

SYNOT LIGA 

JIHLAWA – OSTRAWA  2:0

Do przerwy: 2:0. Bramki: 13. Harba, 14. Kli-
ment. Ostrawa: Pavlenka – Štěpán, Frydrych, 
Kouřil, Lučič – Foltýn (46. Mišák), Kukec 
– Sivrič, Jirásek (87. Holzer), De Azevedo – 
Narh (66. Zapata). 

Trener Petr Frňka powinien, naszym zda-
niem, podać się do dymisji. Banik zaliczył naj-
koszmarniejszy występ od czasów trenera Jána 
Zachara. 

Lokaty: 1. Pilzno 60, 2. Sparta 57, 3. Jablo-
nec 53,... 12. Ostrawa 28 pkt. 

FNL

KARWINA – VARNSDORF 0:0

Karwina: Pindroch – Růžička, Kubista, Jo-
vanovič, Eismann – V. Daníček, Hatok (64. 
Budínský) – Fiala (46. Janíček), Juřena, Puchel 
– Urgela (75. Komenda). 

– Zabrakło nam lepszej skuteczności w 
polu karnym rywala. Ten mecz był do wygra-
nia – powiedział po bezbramkowym remisie 
z Varnsdorfem trener drugoligowych piłkarzy 
Karwiny, Jozef Weber. Karwiniacy dominowali 
nad rywalem, z efektywnością byli jednak na 
bakier. Ukoronowaniem nieudolności strze-
leckiej był zmarnowany rzut karny Urgeli w 
drugiej połowie, która zamieniła się w poka-
zówkę Karwiny – tyle że bez soli futbolu, czyli 
bramek. – W głowach mamy już teraz Frydek-
Mistek, z którym zmierzymy się w najbliższej 
kolejce. To będą derby z prawdziwego zdarze-
nia – dodał Weber. 

TRZYNIEC – VLAŠIM  0:1

Do przerwy: 0:1. Bramka: 9. Kučera. Trzyniec: 
Paleček – Matoušek (73. Gavlák), Vomáčka, 
Hloch, Kubáň – Janoščín (46. Tomeček), Hup-
ka, Ceplák (66. Gajdošík), Malcharek – Joukl, 
Dedič.

Piątkowy termin meczu wyraźnie nie sprzy-
jał gospodarzom, którzy zagrali fatalnie. – To 
był jeden z najgorszych naszych występów w 
tym sezonie – stwierdził trener Trzyńca, Marek 
Kalivoda. Jedyną, poważną akcję podbramko-

wą, wypracowali sobie trzyńczanie w II poło-
wie – zmarnowaną przez Dediča. 

Lokaty: 1. Ołomuniec 52, 2. Zlin 45, 3. 
Varnsdorf 45,... 8. Karwina 35, 12. Trzyniec 26 
pkt. 

MŚLF

HLUCZYN – ORŁOWA  1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 42. Ondrušík – 86. 
Limanovský. Orłowa: Szarowski – Lisický, Ka-
izar, Cverna, Schroner – Limanovský, Skoupý, 
Urban, Knötig (73. Uher) – Komenda (56. Ko-
pel), Tomáš (56. Panák). 

Świetną passę Hluczyna, który wygrał cztery 
mecze z rzędu, przerwali piłkarze Slavii. Gola 
na wagę remisu zdobył w końcówce Limanov-
ský, idealnie obsłużony przez Kopela.

Lokaty: 1. Ołomuniec B 51, 2. Zabrzeg 39, 3. 
Prościejów 38,... 11. Orłowa 28 pkt. 

DYWIZJA

BENESZÓW D. – HAWIERZÓW  1:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 12. Adamík – 6. 
Wojnar, 90. Skoupý. Hawierzów: Směták – 
Klejnot, Wojnar, Matušovič, Babič – Omasta 
(90. Jakubov), Zupko, Cenek, Skoupý, Vágner 
(60. Hottek) – Gistinger (80. Osvěčík). 

W wyrównanym spotkaniu Indianie złapali 
wiatr w żagle w drugiej połowie, którą w więk-
szości spędzili na połowie rywala. Ukoronowa-
niem przewagi Hawierzowa był gol Skoupego. 

PIOTROWICE –  WITKOWICE  0:1

Do przerwy: 0:1. Bramka: 17. Mantey. CZK: 
90. Chwastek (P). Piotrowice:  Hájek – Chwa-
stek, Bajzath, Gill, Nowinski – Reichl, Dittrich 
(86. Paduch), Hoff mann, Miko – Škuta (75. 
Hanusek), Ptáček (84. Valový). 

Lokomotywa w ostatnich 20 minutach przy-
gwoździła lidera, kibice Piotrowic nie docze-
kali się jednak wyrównującej bramki. – Spra-
wiedliwy to byłby remis, niestety, zabrakło nam 
efektywności – stwierdził szkoleniowiec Pio-
trowic, Miroslav Čopjak. 

Lokaty: 1. Witkowice 44, 2. Mohelnice 41, 3. 
Slavičín 38,... 5. Piotrowice 36, 8. Hawierzów 
32 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

BOGUMIN – HAJ  2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: Jatagandzidis 2 – 
Matěj. Bogumin: Gladiš – Poštulka, Šiška, 
Košťál, Škuta – Ciesarik, Věčorek, Kubinski, 
Górniok – Socha (70. Šipula), Jatagandzidis 
(89. Galusek). 

Goście zagrali z większą elegancją, bogu-
miniacy jednak wykazali się wspaniałą sku-
tecznością. Na 1:0 trafi ł w 20. minucie z rzutu 
wolnego Jatagandzidis, ten sam piłkarz w 63. 
wystrzelił gospodarzom komplet punktów. 
– Po serii porażek należał nam się taki mecz, 
wygrany wprawdzie szczęśliwie, ale to też się 
liczy – powiedział „GL” trener Bogumina, Aleš 
Neuwirth. 

CZ. CIESZYN – PETRZKOWICE  0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: Ogon, Maceček. Cz. 
Cieszyn: Klepek – Bolek, Stanovský, Fizek, 
Žebrok – Hradečný, Hrtánek, Mendrok (85. 
Podaný), Przyczko, Kupczak (80. Popelka) – 
Kiška (15. Lojek). 

Liderowi tabeli do zwycięstwa wystarczyły 
dwa strzały w światło bramki. – My graliśmy, 
a przeciwnik trafi ał do celu. Futbol bywa bez-
litosny – powiedział nam trener IRP, Čestmír 
Kročil. „Stuprocentówki“ zmarnowali m.in. 
Przyczko i Lojek. 

HERZMANICE
DZIEĆMOROWICE  0:0

CZK: 77. Zielonka (D). Dziećmorowice: 
Polach – Schimke (83. Ligocký), Zielonka, 
Hrdlička, Holý – Zd. Kadlčák (46. Deryk), 
Maleňák, Matušík (75. Škuta), Beilner (71. 
Wenglorz) – Šrámek, Lukan (77. Maléř). 

Elektrycy zmarnowali dwie czyste okazje, 
mecz dogrywali zaś w dziesiątkę, po wyklucze-
niu Zielonki. – Gospodarze postawili wysoko 
poprzeczkę – stwierdził dla „GL” obrońca Jiří 
Ligocký. 

FRYDLANT – WĘDRYNIA  4:3

Do przerwy: 2:1. Bramki: Chlebek 2, Man-
dičák, Myšinský – Valachovič 2, Baron. 

Wędrynianie prowadzili od 12. minuty, ale 

już w 14. było 1:1. Od tego momentu przewa-
gę w derbach uzyskali gospodarze, w barwach 
których prezentuje się kilku byłych piłkarzy z 
wyższych klas rozgrywek. 

Lokaty: 1. Petrzkowice 51, 2. Dziećmoro-
wice 43, 3. Frydlant 38,... 8. Cz. Cieszyn 31, 
9. Wędrynia 30, 13. Bogumin 25 pkt. Jutro 
(17.00): Frydlant – Bogumin. 

IA KLASA – gr. B
Veřovice – Lutynia Dolna 0:1 (Velký), Daty-
nie Dolne – Dobratice 1:1 (Baláž – Lysek), 
Czeladna – Bystrzyca 2:1 (dla gości: Opluštil), 
Wracimów – Olbrachcice 0:6 (Dorozlo 3, Goj 
2, Jakub Kociolek), Stonawa – Bruszperk 2:1 
(Szwed, Hromada), Frensztat – Raszkowice 
2:1, Sedliszcze – Petřvald n. M. 1:0. Lokaty: 
1. Frensztat 38, 2. Datynie Dolne 28, 3. Bru-
szperk 28,... 6. Stonawa 26, 8. Lutynia Dolna 
24, 10. Olbrachcice 23, 13. Bystrzyca 20 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Sn Orłowa – Piosek 5:1, Sucha Górna – Gnoj-
nik 4:0, Luczina – Mosty 3:1, Dobra – Śmi-
łowice 2:1, ČSAD Hawierzów – Nydek 1:0, 
Jabłonków – St. Miasto 0:2, I. Piotrowice 
– Żuków G. 2:2. Lokaty: 1. St. Miasto 42, 2. 
Luczina 41, 3. Sn Orłowa 33 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
F. Orłowa – Sj Pietwałd 2:1, Dąbrowa – Cierli-
cko 3:1, B. Rychwałd – Sj Rychwałd 1:5, Bogu-
min B – Zabłocie 1:3, Sn Hawierzów – L. Łąki 
1:2, TJ Pietwałd – G. Błędowice 0:3, Orłowa 
B – Olbrachcice B 4:2, Wierzniowice – Pio-
trowice B 0:2. Lokaty: 1. Piotrowice B 58, 2. 
Dąbrowa 53, 3. Łąki 51 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Gródek – Niebory 3:1, Palkowice – Toszo-
nowice 2:0, Oldrzychowice – Noszowice 1:0. 
Lokaty: 1. Hukwaldy 39, 2. Rzepiszcze 33, 3. 
Toszonowice 32 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Luczina-Sedliszcze – Wędrynia B 2:1, Mili-
ków – Liskowiec B 3:3, Bukowiec – Prżno 2:2, 
Nawsie – Wojkowice 3:1. Lokaty: 1. Liskowiec 
B 23, 2. Nawsie 22, 3. Bukowiec 18 pkt.  (jb)

W przypadku Adama Gaury z Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie, fak-
tycznie fortuna toczy się kołem. W 
tegorocznym 7. Cieszyńskim Biegu 
Fortuna, podobnie jak w zeszłym 
roku, uzyskał pierwsze miejsce w 
kategorii młodzieżowej. Co cieka-
we, powtórzyło mu się również 14. 
miejsce w biegu głównym w katego-
rii open. Ze zwycięstwa w głównej 
kategorii radował się z kolei Kenij-
czyk Rop Abel Kibet – nowy rekord 
trasy wynosi obecnie 29 minut i 22 
sekund.

Cieszyński Bieg Fortuna zalicza-
ny jest do Pucharu Beskidów. Jego 
długość to 2 pętle po 5 kilometrów. 
Natomiast młodzi uczestnicy mają 
do przebiegnięcia 2 kilometry. Tra-
sa biegu prowadzi po obu stronach 
Olzy i zawodnicy mogą widzieć 
konkurentów po drugiej stronie rze-
ki. Początek biegu był przy kąpieli-
sku miejskim obok cieszyńskiego 
stadionu MOSiR, a meta znajdo-
wała się na samym stadionie. War-
to zaznaczyć, że trasa biegu posiada 
atest Polskiego Związku Lekkiej At-
letyki. O godzinie 11.00 startowały 
dziewczęta, następnie chłopcy, a bieg 
główny w kategorii open rozpoczy-
nał się o 12.00.

Wydarzenie uatrakcyjnili zawod-
nicy z Kenii i Ukrainy. Właśnie Ke-
nijczyk Rop Abel Kibet, startujący 
w kategorii open, pierwszy przybył 

na metę i dodatkowo pokonał re-
kord trasy (29:22). Za nim, z czasem 
30:04, uplasował się jego rodak, Too 
Silas Kiprono. Następnie kolejno 
przybiegli Pavel Vereckij i Sergiej 
Rybak z Ukrainy. Dopiero na 5. 
miejscu znalazł się Czech, Tomáš 
Lichý.

Z kolei w kategorii open kobiet 
pierwsze miejsce zajęła Ukrainka Va-

lentina Kiliarska z czasem 35 minut 
i 13 sekund, a za nią do mety dobie-
gła Ewa Kucharska z Polski. Oprócz 
Gaury, Zaolzie godnie reprezento-
wały w kategorii młodzieżowej także 
dwie trzyńczanki, Karolina Sasynová 
i Katarzyna Supik, zajmujące odpo-
wiednio 1. i 3. miejsca oraz Michaela 
Šimurdová z Jabłonkowa plasująca 
się na 2. miejscu.

Dla Adama Gaury (TJ TŽ Trzy-
niec) start w kategorii open oka-
zał się niełatwym zadaniem. – 25 
minut przerwy między biegami w 
kategorii młodzieżowej i open nie 
wystarczy, by dostatecznie nabrać sił 
przed kolejnym wyzwaniem – zdra-
dził „Głosowi Ludu” utalentowany 
sportowiec.  
 (endy)

Start głównej kategorii.

Fortuna kołem się toczy

Piłkarski weekend: Bogumin wreszcie wygrał
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