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STRÓŻE 
BĘDĄ WIĘŹNIAMI 

Ich zadaniem było pilnowanie więź-
niów, teraz sami pójdą za kratki. Sąd 
Wojewódzki w Ostrawie odrzucił od-
wołanie byłych pracowników Służby 
Więziennej, którzy otrzymali wyrok 
za zorganizowaną kradzież miedzi 
w ostrawskim zakładzie karnym. In-
formację przyniosła agencja ČTK. 
Szajka, którą kierowali czterej stró-
że więzienni, wywiozła z  komplek-
su zakładu karnego miedź wartości 
pół mln koron. Trzej dozorcy zostali 
ukarani pozbawieniem wolności od 
lat 2,5 do czterech lat, czwarty, któ-
ry przyznał się do winy i pomógł w 
udowodnieniu przestępczej działal-
ności kolegów, dostał karę w zawie-
szeniu. W kradzież uwikłanych było 
dodatkowo siedem osób: właściciel 
jednego punktu skupu złomu, pra-
cownik innego oraz pięć osób, które 
wywoziły miedź z zakładu karnego. 
Skazani dozorcy pilnowali więźniów 
w sąsiadującym z więzieniem zakła-
dem segregacji złomu, w którym pra-
cowali niektórzy więźniowie. Tam w 
2012 roku dokonali pięciu kradzieży. 
Organom ścigania doniósł o prze-
stępstwie jeden z więźniów.   (dc)

RATOWALI
ROWERZYSTĘ

Ambulans i śmigłowiec Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego mu-
siały we wtorek wieczorem udać się 
do Trzyńca. Tuż po godz. 17.00 dy-
żurny WPR odebrał wiadomość, że 
na drodze w Nieborach samochód 
potrącił rowerzystę. 74-letni męż-
czyzna doznał poważnych obrażeń 
głowy i mózgu, klatki piersiowej i 
nóg. Rannego przetransportowa-
no do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie.  (kor)

W szybie „Franciszka” zginęło wtedy 
235 górników. Razem z nimi nie-
spełna 32-letni pochodzący z Wie-
liczki inżynier asystent, Celestyn 
Racek. – Ludzie przychodzą na ten 
grób, bo znają tę tragiczną historię 
chociażby z książki Gustawa Mor-
cinka „Czarna Julka” – mówi Sikora, 
wskazując na stojące na grobie kwia-
ty i znicze. – Kiedyś na cokole stał 
jeszcze anioł ze złamanym skrzy-
dłem, w 2005 roku został jednak 
skradziony – dodaje.

Już wtedy Melchior Sikora po-
stanowił tego czynu nie puścić pła-
zem. Złapanie sprawcy, oczywiście, 
nie leżało w jego kompetencjach. 
Dlatego postanowił przynajmniej 
udokumentować ten fakt na grani-
towej tabliczce. Odtąd odwiedzający 
cmentarz w Karwinie-Kopalniach 
mogą przeczytać na cokole grobu 
bohatera górniczego z Wieliczki 
następujący tekst: „Z tego miej-
sca został skradziony przez hieny 
cmentarne pomnik upamiętniający 
tragiczne wydarzenie z 14. 6. 1894 
roku. Przetrwał przeszło 100 lat”. 
– Kiedy skradziono fi gurę anioła, 
tekst na pomniku był już nieczytel-
ny. Od miłośnika miejscowej historii, 
Józefa Chmiela z Darkowa, poży-
czyłem więc dawne zdjęcie pomni-
ka i na jego podstawie dałem zrobić 
nową tablicę. Stary tekst przepisałem 
słowo w słowo, niczego nie zmienia-
jąc. Przy okazji zamówiłem wykona-
nie tabliczki informującej o kradzie-
ży – wyjaśnia Sikora.

Do dalszych działań na rzecz od-
nowy pomnika Celestyna Racka 
skłoniła go lektura artykułu Jarosła-
wa jot-Drużyckiego opublikowa-
nego w „Głosie Ludu” i „Zwrocie” 
w związku ze świętem Wszystkich 
Świętych. Autor wspominał w nim 
właśnie o spoczywającym na kar-
wińskim cmentarzu inżynierze. 
– Artykuł bardzo mnie poruszył, dla-
tego od razu postanowiłem zająć się 
sprawą. Od zarządcy karwińskich 
cmentarzy dowiedziałem się, że do 
grobu Celestyna Racka nikt nie ro-

ści sobie praw, dlatego śmiało moż-
na umieścić na cokole nową fi gurę 
– stwierdził przejęty losem pomnika 
karwiniak, dodając, że nie będzie to 
replika pierwotnej fi gury anioła ze 
złamanym skrzydłem, ale nowa fi gura 
wybrana z katalogu polskiego zakładu 
kamieniarskiego. Replika spod dłu-
ta artysty-rzeźbiarza byłaby bowiem 
zbyt kosztowna, gdy tymczasem fi gu-
rę anioła z katalogu można zamówić 
w cenie 2900 zł (18-19 tys. koron). 

Zdaniem pomysłodawcy, nie 
chodzi o wielkie pieniądze, któ-

rych wspólnymi siłami nie dałoby 
się zdobyć. Zwłaszcza że inicjatywa 
uzyskała poparcie również preze-
sa Kongresu Polaków w RC, Józefa 
Szymeczka, który obiecał wesprzeć 
ją od strony organizacyjno-admini-
stracyjnej. – Inicjatywy takie jak ta, 
mające na celu zachowanie nie tylko 
duchowych, ale także materialnych 
śladów polskości na tym terenie, są 
zawsze cenne. Dlatego Kongres Po-
laków jest gotowy wspomóc działa-
nia prowadzące do przywrócenia po-
mnika na grobie śp. Celestyna Racka, 

na przykład zakładając subkonto, na 
które każdy mógłby wpłacać pie-
niądze – zapowiedział Szymeczek, 
dodając, że o rozpoczęciu zbiórki 
społeczeństwo zostanie oczywiście 
poinformowane.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, na przyszłoroczny Dzień 
Zaduszny pomnik na grobie inży-
niera Celestyna Racka będzie miał 
już nowego anioła. Melchior Sikora 
ma nadzieję, że przetrwa. Co naj-
mniej przez kolejne sto lat.

BEATA SCHÖNWALD  
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Anioł powróci do inżyniera
WYDARZENIE: Od dziesięciu lat na karwińskim cmentarzu, na cokole grobu inżyniera górniczego Celestyna Racka – w miejscu 
skradzionego pomnika – leży tabliczka informująca o tym niecnym czynie. Wkrótce się to zmieni. Na cokół wróci fi gura anioła. 
O powrót anioła na grób inżyniera, który zginął śpiesząc na ratunek górnikom zasypanym w kopalni po eksplozji gazu 14 czerwca 
1894 roku, postanowił zatroszczyć się Melchior Sikora z Karwiny. 
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w drodze
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René Mucha: Wierzę, 
że w końcu się przełamiemy 
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ZDARZYŁO SIĘ
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czwartek piątek

Melchior Sikora chce, żeby na grób Celestyna Racka wróciła fi gura anioła.
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Stowarzyszenie
Przyjaciół
Polskiej
Książki

Klub 
Polskiej 
Książki 
i Prasy

KIERMASZ KSIĄŻKI
MK PZKO Jabłonków

Piątek 27. 11. 2015 godz. 9.00-17.00

KAWIARENKA POD PEGAZEM godz. 17.30

Sobota 28. 11. 2015  godz. 9.00-17.00

Niedziela 29. 11. 2015 godz. 9.00-17.00
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Rodzina Zagórów z Ligotki Kame-
ralnej miała niedawno okazję gościć 
w swoim domu egzotycznych go-
ści. Z dalekiego Nepalu przyjechał 
Dennis Mahato, dyrektor szkoły w 

miasteczku Peeperkoti, z żoną Yoti 
i 10-miesięczną córką Evangeliną. 
Zaprosiła ich Kasia Zagóra, absol-
wentka Polskiej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Kubisza w Gnojniku, 
uczennica chrześcijańskiego gimna-
zjum Beskydy Mountain Academy 
(BMA) we Frydlancie nad Ostra-
wicą. Wspólnie z dziewiątką kole-
gów szkolnych i dwójką nauczycieli 
spędziła na przełomie lutego i marca 
– w ramach szkolnego projektu pn. 
MBA Mission Trip To Nepal – cały 
tydzień w Nepalu, by pomóc w na-
uce dzieciom we wspomnianym Pe-
eperkoti (pisaliśmy o tym w marcu 

w „Głosie Ludu”). – Był to tydzień 
pełen wrażeń i nowych doświadczeń, 
którego nie zapomnę aż do końca ży-
cia. Cieszę się więc, że mogłam sobie 
Nepal przypomnieć podczas wizyty 

państwa Mahato w naszym regionie 
– powiedziała naszej gazecie Kasia.

Goście z Nepalu przebywali w 
Republice Czeskiej przez dwa tygo-
dnie i uczniowie BMA przygotowali 
dla nich bogaty program. Zawitali 
m.in. do Ligotki. – Zaprosiłam ich 
na przykład na wyprawę na wieżę 
ewangelickiego kościoła, a także na 
wycieczkę do Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Państwu Mahato stolica 
naszego regionu bardzo się podoba-
ła. Zjedliśmy też wspólnie w naszym 
domu kolację i regionalne potrawy 
też państwu Mahato bardzo smako-
wały – dodała Kasia Zagóra.  (kor)

Do niecodziennego zdarzenia do-
szło w poniedziałek w Cieszynie po 
obu stronach Olzy. Mężczyzna rzucił 
butelką w funkcjonariusza czeskocie-
szyńskiej Straży Miejskiej, po czym 
uciekł przez most do Polski. Nie uszło 
mu to płazem. W Cieszynie złapali go 
strażnicy miejscy.

Jak informuje Straż Miejska w Cie-
szynie, do zdarzenia doszło w ponie-
działek około godz. 15.50. Wtedy to 
dyżurny Straży Miejskiej w Cieszynie 
został powiadomiony, iż mężczyzna 
legitymowany przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Czeskim Cieszy-
nie rzucił butelką w strażnika, trafi ając 
go w głowę, a następnie uciekł do Pol-
ski przez most Przyjaźni.

Uciekinier nie umknął jednak przed 
okiem kamery i już po chwili operator 
kamer cieszyńskiego monitoringu za-
uważył, że poszukiwany mężczyzna 
idzie w kierunku ul. Michejdy. Spraw-
ca był pewnie przekonany, że po prze-
kroczeniu granicy nic mu już nie gro-
zi, tymczasem patrol Straży Miejskiej 
natychmiast udał się w jego kierunku. 
Po krótkich poszukiwaniach strażnicy 
miejscy ujęli mężczyznę w parku przy 
ul. Św. Jerzego, gdzie chciał przecze-
kać całe zdarzenie.

Napastnik został następnie przeka-
zany policjantom. Okazało się ponad-
to, że mężczyzna jest również poszu-
kiwany przez polską policję. 

 (wik)

W TVP Regionalnej można było 
obejrzeć reportaż o Książnicy Cie-
szyńskiej. Został on wyemitowany 
w ramach cyklu reportaży telewi-
zyjnych pt. „Książki pod specjal-
nym nadzorem”, w ramach którego 
prezentowano najcenniejsze i naj-
bardziej intrygujące druki i ręko-
pisy ze zbiorów polskich bibliotek, 
zazwyczaj niedostępne dla szerszej 
publiczności. – Autorem cyklu jest 
Krzysztof Glondys, dziennikarz kra-
kowskiej redakcji TVP, w którym to 
ośrodku reportaże są realizowane – 
poinformował nas dyrektor Książni-

cy, Krzysztof Szelong. – Dotychczas 
krakowscy dziennikarze materiał 
fi lmowy nakręcili m.in. w Bibliotece 
Kórnickiej, Bibliotece Raczyńskich, 
Bibliotece Ojców Benedyktynów w 
Tyńcu, Bibliotece Książąt Czartory-
skich. 

Nie wiadomo, kiedy telewizja po-
wtórzy materiał. Dla sympatyków 
nadolziańskiej instytucji mamy jed-
nak dobrą wiadomość: reportaż jest 
dostępny także na stronie interneto-
wej TVP, gdzie obejrzeć można go 
pod adresem: www.regionalna.tvp.
pl/22544440/07112015.  (kor)

REGION

Najcenniejszy dar – krew – można 
od poniedziałku oddawać także w 
galerii handlowej Avion Shopping 
Park w Ostrawie. Punkt krwio-
dawstwa otworzył tam ostrawski 
Szpital Uniwersytecki. Otwarty jest 
codziennie od godz. 9.30 do 18.30. 
Kompleks handlowy został wybra-
ny nieprzypadkowo. – Chcieliby-
śmy uświadomić mieszkańcom, że 
krwiodawstwo jest normalną rzeczą, 
podobnie jak na przykład robienie 
zakupów. Dlatego skierowaliśmy 
naszą uwagę na galerię handlową, 
którą codziennie odwiedzają tysiące 
ludzi. Nasza obecność w tym miej-
scu sprawi, że krwiodawstwo trafi  do 
powszechnej świadomości – uzasad-
nił decyzję Tomáš Oborný, rzecznik 
Szpitala Uniwersyteckiego. Centrum 
Krwiodawstwa Szpitala Uniwersy-

teckiego w Ostrawie jest pierwszą 
placówką służby zdrowia w całej Re-
publice Czeskiej, która zdecydowała 
się na podobny krok. 

W punkcie krwiodawstwa w 
Avion Shopping Parku pozyskiwane 
jest osocze. Dyrektor szpitala David 
Feltl podkreślił, że jego zużycie stale 
rośnie. W dużych ilościach wykorzy-
stywane jest do transfuzji podczas 
złożonych operacji serca, brzucha, 
przy skomplikowanych porodach. 
Duże zapotrzebowanie na osocze 
jest na specjalistycznych oddziałach: 
onkologii, hematoonkologii oraz w 
centrum leczenia poparzeń. Szpital 
Uniwersytecki ma ponadto obowią-
zek przechowywać stały zapas krwi 
na wypadek sytuacji kryzysowych co 
najmniej dla całego regionu moraw-
sko-śląskiego.  (dc)

Minęło już pierwsze 100 dni prezy-
dentury Andrzeja Dudy. Jakie w tym 
czasie obietnice udało się zrealizować 
nowemu polskiemu prezydentowi? 7 
sierpnia Andrzej Duda podpisał za-
rządzenie o nadaniu statutu Kance-
larii Prezydenta RP. Tym samym już 
pierwszego dnia swej prezydentury, 
zgodnie z obietnicami złożonymi 
w trakcie kampanii, powołał Biuro 
do Spraw Kontaktu z Polakami za 
Granicą, które ma za zadanie nawią-
zywanie i utrzymywanie kontaktów 
z Polonią. Duda powołał również 
Radę Dialogu Społecznego będącą 
forum współpracy przedstawicieli 
pracowników, pracodawców i rządu 
oraz Narodową Radę Rozwoju, do 
której zaprosił 86 ekspertów i do-
radców, których zadaniem będzie 

defi niowanie wyzwań i wskazywanie 
zagrożeń dla Polski. W czasie 100 
dni urzędowania prezydent odbył 45 
wizyt krajowych, podczas których  w 
różnych miejscach spotykał się z Po-
lakami. Prowadził ponadto bardzo 
aktywną politykę zagraniczną. Odbył 
10 wizyt zagranicznych zarówno o 
charakterze dwustronnym (Estonia, 
Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, 
Francja, Watykan), jak i wielostron-
nym (spotkania w ramach grupy Ar-
raiolos oraz Grupy Wyszehradzkiej 
czy spotkania przedstawicieli państw 
Europy Środkowej i Wschodniej w 
Bukareszcie). Przy okazji wizyt w 
Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, 
Paryżu, Bukareszcie i Rzymie prezy-
dent RP spotkał się także z mieszka-
jącą tam Polonią.  (wik)

POMOC DLA 
WŁAŚCICIELI 
CZESKI CIESZYN (kor) – Wła-
ściciele kamienic i bloków mieszkal-
nych lub wspólnoty współwłaścicieli 
mieszkań mogą wystąpić o dofi nan-
sowanie prac związanych ze zmia-
nami przyłącza wodociągowego lub 
dostosowaniem obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. O dotacje 
na realizację takich projektów moż-
na się ubiegać za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Służb Pożyteczności 
Publicznej (Asociace obecně pro-
spěšných słužeb ops). W przypadku 
przyłącza wodociągowego można 
uzyskać dotację w maksymalnej 
wysokości 20 tys. koron na miesz-
kanie. Natomiast przy dostosowaniu 
budynku dla niepełnosprawnych 
dotacja może pokryć nawet 50 proc. 
kosztów.

* * *

50-LECIE
REGION (kor) – Jubileusz 50-lecia 
obchodzi w tym roku Sekcja Histo-
rii Regionu, działająca przy Zarzą-
dzie Głównym Polskiego Związku 
Kultrualno-Oświatowego. Urodziny 
połączone z uroczystą sesją odbędą 
się w sobotę 5 grudnia w Czeskim 
Cieszynie. Początek o 10.00 w salce 
posiedzeń siedziby ZG PZKO przy 
ul. Strzelniczej. Wykład wprowa-
dzający przedstawi Krzysztof No-
wak, główny referat zaś, pt. „Wpływ 
zmian ustrojowych na przełomie lat 
1989-1990 na język i treść
pojmowania historii regionalnej”, 
Mečislav Borák.

* * *

WIELKIE TAŃCE
CZESKI CIESZYN (kor) – 140 
par tanecznych z Republiki Cze-
skiej, Słowacji, Węgier czy Polski  
mierzyło podczas weekendu siły w 
konkursie tanecznym „O nagrodę 
Czeskiego Cieszyna”. Główną na-
grodę, Puchar Miasta, wytańczyli 
Denisa Galandžárová i Martin 
Prágr z Klubu Tanecznego Marendi, 
działającego przy Domu Dzieci 
i Młodzieży w Czeskim Cieszynie.

* * *

HETMAN
W CHINACH 
REGION (kor) – Hetman woje-
wództwa Miroslav Novák wyjechał 
do Chin jako członek delegacji towa-
rzyszącej premiera Bohuslava Sobot-
ki. Czeska delegacja weźmie udział w 
odbywającym się w mieście Suzhou 
forum gospodarczym i handlowym 
Summit 16+1. Hetman Novák 
dodatkowo spotka się z przedstawi-
cielami władz Szanghaju oraz part-
nerskiej dla województwa moraw-
sko-śląskiego prowincji Hebei.

* * *

PARTNER
Z DALEKA
HAWIERZÓW (sch) – Hawierzów 
będzie miał prawdopodobnie swoje-
go chińskiego partnera. Dziś prezy-
dent miasta, Daniel Pawlas, podpisze 
w hawierzowskim ratuszu memo-
randum o współpracy z chińskim 
miastem Nanjing. Zdaniem samo-
rządowca, przyszła współpraca jest 
możliwa w wielu dziedzinach, np. na 
polu kultury, nauki i edukacji, a także 
w produkcji oraz w nowoczesnym 
przemyśle i handlu. O ostatecznym 
nawiązaniu współpracy muszą jed-
nak zdecydować radni.

KRÓTKO

REGION

Goście 
z Nepalu

Nie uszło mu na sucho

Książnica pod... nadzorem

Oddaj krew... w galerii

Sto dni 
prezydenta

15 lat od wskrzeszenia
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Podczas wizyty w naszym regionie goście z Nepalu odwiedzili w towarzystwie 
Kasi Zagóry także oba Cieszyny.

Piękna kamienica zwana „Pod świecznikiem” we Frydku-Mistku jeszcze w cza-
sach komuny skazana była na stopniową likwidację. Na szczęście znaleźli się lu-
dzie, którzy uratowali zabytkowy obiekt. Nowy rozdział zaczęto pisać pod koniec 
ubiegłego tysiąclecia. W 2000 roku kamienica została na nowo otwarta i w tym 
roku świętuje swoje 15-lecie. Wtedy to otwarto tutaj antykwariat i kawiarnię. Od 
tego czasu dołączyły do nich galeria, klub „Pavlač” i restauracja wegetariańska. 
Kamienica znana jest jednak przede wszystkim z wielu ciekawych imprez: wie-
czorów poetyckich, wystaw, koncertów. To w niej też zrodził się pomysł założenia 
jednej z najważniejszych imprez – charytatywnego festiwalu Sweetsen Fest. (kor)
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Ukazał się czwarty tom „Leksyko-
nu Polaków w Republice Czeskiej 
i Republice Słowackiej”. Publikacja 
dostępna jest m.in. w siedzibie Kon-
gresu Polaków w RC. Jak podkreślają 
autorzy, najnowsza publikacja jest nie-
jako „ponadprogramową”. Pierwot na 
wersja projektu realizowanego w In-
stytucie Nauk Pedagogicznych Uni-
wersytetu Opolskiego przewidywała 
bowiem przygotowanie trzech tomów 
„Leksykonu”. Zgromadzony mate-
riał przekroczył jednak zaplanowane 
ramy. 

„Pozostał materiał, który warto 
przybliżyć czytelnikowi, a przede 
wszystkim chcemy dać satysfakcję 
tym mieszkańcom Zaolzia, których 
czasami całe rodziny zaangażowane 
były w polską działalność narodową w 
czasach, gdy obszar, na którym działa-
li, był pod obcym panowaniem” – pi-
szą w wstępie prof. Zenon Jasiński i 
prof. Bogdan Cimała.

Rodzaje haseł i prezentacja haseł 

biografi cznych w czwartym tomie 
„Leksykonu” nie zmieniły się. Autorzy 
starają się jednak prezentować w nim 
także najciekawsze ich zdaniem pozy-
cje wydawnicze poświęcone środowi-
skom polskim. Sporo miejsca poświę-
cili ponadto procesowi kształcenia.

„Analizowane były programy na-
uczania przedmiotów humanistycz-
nych, gdyż to one są źródłem naszej 
wiedzy o współpracy z sąsiadami. 
Biorąc pod uwagę skomplikowane 
stosunki w przeszłości, funkcjono-
wanie wielu stereotypów, mocno 
upraszczających całokształt wzajem-
nych relacji, są to zagadnienia bardzo 
ważne, zwłaszcza w regionach przy-
granicznych” – piszą naukowcy, którzy 
we wstępie do swej pracy przypomi-
nają również, że historię historycy już 
rozliczyli. „Stąd też kolejnym etapem 
powinno być przybliżenie stanowisk. 
Sądzimy, iż nasz materiał będzie w 
tym złożonym procesie pomocny” 
– przekonują.  (wik)

Czwarty tom 
»Leksykonu«

W Drzewiónce na Fojstwiu w Mo-
stach koło Jabłonkowa panuje już 
świąteczna atmosfera. We wtorek 
odbyły się tam warsztaty, podczas 
których całe rodziny mogły wyko-
nać wieńce adwentowe pod okiem 
doświadczonej fl orystki, Bohuslavy 
Hawliczkowej.

– To jest bezcenne, gdy własny-
mi rękami wykona się adwentowy 
wieniec. Tym bardziej, jak pracuje-
my wspólnie z naszymi pociechami 
– mówiła Hawliczková, właścicielka 
miejscowej kwiaciarni. Uczestnicy 
warsztatów na miejscu otrzymali ga-
łązki, sznurki czy drut do wiązania. 
Poza tym za drobną opłatą dostępne 
były najrozmaitsze ozdoby, między 
innymi świece, podstawki, wstąż-

ki, laski cynamonu czy korpusy na 
wieńce.

Warsztaty odbyły się już po raz 
trzeci. Niegdyś były organizowane 
z właścicielką innej kwiaciarni, ale w 
tym roku w Mostach ostało się tylko 
jedno takie miejsce, więc organiza-
cja warsztatów spoczęła na głowie 
pani Bohuslavy. Poza sprzedażą ele-
mentów dekoracyjnych, służyła ona 
radami, jak należy postępować, by 
profesjonalnie wykonać adwentowy 
wieniec.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
i krótkiego materiału fi lmowego z 
warsztatów na naszej stronie inter-
netowej www.glosludu.cz.  (endy)
We wtorkowych warsztatach uczestni-
czyli przedstawiciele różnych pokoleń.

Adwentowe wieńce

Huta Trzyniecka po raz kolejny wy-
dała kalendarz ścienny z fotografi ami 
wykonanymi przez jej pracowników. 
Wydawnictwo na przyszły rok nosi 
nazwę „Około Werku 2016”. Jego 
promocja odbyła się na Międzyna-
rodowych Targach Maszynowych w 
Brnie. W konkursie fotografi cznym 
wzięło udział 54 pracowników huty. 
Jury wybrało do kalendarza 12 naj-
bardziej udanych fotografi i, których 
autorami jest ośmiu fotografów – za-
wodowych i amatorów. Szereg in-
nych zdjęć zostało wykorzystanych 
w kalendarzu stojącym, który otrzy-
mają pracownicy zakładu. Wspól-
nym tematem wszystkich fotografi i 
jest piękno przyrody w okolicach 
Trzyńca. Na zdjęciach znajdziemy 
m.in. uroczy letni wieczór w Oldrzy-
chowicach czy rozświetlone wrześ-
niowym słońcem korony drzew 
na Ostrym. – Muszę przyznać, że 
również w tym roku pozytywnie za-
skoczył mnie poziom umiejętności 
fotografi cznych naszych pracowni-
ków i kolegów – powiedział dyrektor 
generalny HT, Jan Czudek. 

Uroki beskidzkiej i podbeskidzkiej 
przyrody utrwalili obiektywem apa-
ratu ludzie różnych zawodów: tech-
nik defektoskopii Petr Kaszperydes, 
instruktor spawania René Kajfosz, 
operator dźwigu Milan Hargaš, pa-
lacz Zbigniew Niemiec, ale też dy-
rektor ds. handlu i marketingu Da-

niel Waclawek, technolog Martin 
Kukuczka, menedżer projektów Jiří 
Pindór oraz menedżer jakości Ma-
rek Džupin. Fotografi e pracowników 
huty zostały wystawione także w 
foyer Domu Kultury Miasta Trzyń-
ca. Można je oglądać do końca listo-
pada.  (dc)

Hutniczy kalendarz gotowy 

– Ku naszemu zaskoczeniu i radości 
konkurs cieszył się wielkim zaintere-
sowaniem. Jury, któremu przewod-
niczyła grafi k i ilustrator Barbara 
Kowalczyk, wcale nie miało łatwego 
zadania. W każdej z trzech kategorii 
zatem przyznało pięć równorzędnych 
nagród – powiedziała Ewa Siko-
ra, kierownik fi lii biblioteki przy ul. 
Havlíčka. Ponadto specjalną nagro-
dą biblioteki uhonorowano ucznia 
klasy czwartej polskiej podstawówki, 
Daniela Dittricha, który jako jedyny 
z uczestników wraz z pracą przesłał 
dokładny opis swego księgoznaku. 
Podsumował go w trzech punktach: 
– Lubię krzyżówki, dlatego ekslibris 
znajduje się w kwadracikach, intere-
sują mnie łodzie, więc namalowałem 
łódź z  książką zamiast żagla, która 
płynie po kolejne książki. Nazy-
wam się Daniel Dittrich, dlatego na 
obrazku zamieściłem inicjały DD.

Oprócz laureatów organizatorzy 
zaprosili na uroczystość wręczenia 
nagród do Avionu zacnych gości. 
Byli nimi Zbigniew Kubeczka, wy-
bitny zaolziański twórca ekslibrisów, 

który wykonał ich już ponad tysiąc 
i Leo Frydrych, prezes Klubu Przy-
jaciół Sztuki w Czeskim Cieszynie 
oraz członek Towarzystwa Przyja-
ciół i Kolekcjonerów Ekslibrisów. 
Leo Frydrych sprezentował trzem 
laureatom piękne ekslibrisy z włas-
nych zbiorów. Zbigniew Kubeczka 
opowiadał na spotkaniu wiele cieka-
wych rzeczy związanych ze znakiem 
własnościowym książki. – Skoro 
wzięliście udział w takim konkursie, 
to warto pomyśleć o ekslibrisie nie 
jako o formie grafi cznej, ale jako o 
fenomenie kulturowym. Ekslibris 
bowiem to przede wszystkim spra-
wa kontaktów i przyjaźni między 
ludźmi. Autor, który wykonuje eks-
libris dla kogoś, powinien danego 
człowieka znać, wiedzieć, czym się 
zajmuje, jakie ma zainteresowania i 
według tego stworzyć znak grafi czny. 
Nie zawsze jest to łatwe – przyznał. 
Stwierdził też, że w dzisiejszych cza-
sach ekslibrisów raczej nie wkleja się 
już do książek. Przeważnie zbiera-
ją je kolekcjonerzy, bo nierzadko są 
bardzo drogie. EMILIA ŚWIDER

Młodzi twórcy ekslibrisów
Konkurs plastyczny dla dzieci na najładniejszy ekslibris ogłoszony z okazji 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie został rozstrzygnięty. Wpłynęło na niego 
ponad 120 interesujących prac z czterech czeskocieszyńskich szkół podstawowych. Młodzi twórcy wykonywali albo ekslibris biblioteki, albo własnego księgozbioru.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Avionie. 
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Fotografi e pracowników huty zostały wystawione w „Trisii”.
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W czwartek 3 grudnia odbędzie 
się w Ostrawie promocja nowej 
płyty kapeli klezmerskiej Simcha. 
Płyta została nagrana w ostraw-
skim studio Czeskiego Radia. 
Przed jej ofi cjalnym „obrzezaniem” 
(bo muzyki żydowskiej się nie 
„chrzci”) spotkałam się z Krystyną 
Bezecny-Przyhodą, jedną z zało-
życielek zespołu. Kiedy w stylowo 
wyremontowanym mieszkaniu 
na poddaszu kamienicy w Cze-
skim Cieszynie rozmawiałyśmy o 
muzyce, na dywanie koło nas ba-
wili się synkowie pani Krystyny: 
3,5-letni Tomek i roczny Szymuś.

Pamiętam „obrzezanie” waszej 
pierwszej płyty, które odbyło 
się w Jazzklubie w „Strzelnicy”. 
Publiczność przybyła tłumnie i 
była zachwycona. Ile to już czasu 
minęło od wydania krążka „Chi-
ribim”?

Płyta została nagrana w 2010 
roku, a więc to już pięć lat. W tym 
okresie wiele się zmieniło. Gramy 
co prawda wciąż w tym samym 
składzie, lecz sporo się działo w 
naszym życiu osobistym. Kie-
dy nagrywaliśmy pierwszą płytę, 
wszyscy byliśmy „wolnymi pta-
kami”. Zanim powstała druga, 
pozakładaliśmy rodziny. Na świat 
przyszło pięcioro dzieci. Nie bez 
powodu nasze nowe CD  nazywa 
się „Oyf a Veg”, czyli „W drodze”. 
Przeszliśmy długą drogę od pierw-
szej do drugiej płyty.

Czy zmiany w życiu rodzinnym 
wpłynęły na charakter waszej 
muzyki, na dobór repertuaru?

Na dobór repertuaru raczej nie, 

bo gramy tradycyjną muzykę ży-
dowską, ale na pewno nasze życie 
prywatne odbija się na sposobie 
interpretacji utworów czy przeka-
zywaniu emocji.

Jak dawaliście radę odbywać 
próby, występować na koncer-
tach i nagrywać płytę, kiedy 
dzieci jedno za drugim przycho-
dziły na świat i mieliście pełne 
ręce pracy z maluchami?

Pod tym względem był to skom-
plikowany okres. Próby zawsze 
trzeba było dostosowywać do tego 
członka zespołu, który miał naj-
młodsze dziecko. Przez krótki czas 
zespół grał beze mnie i wobec tego 
trzeba było dopasować piosenki do 
uszczuplonego składu kapeli. Cza-
sem to były koncerty z adrenali-
ną, do końca nie było wiadomo, 
kto ma zagrać moją partię, ale w 
końcu zawsze się udało i publicz-
ność była zadowolona. Klezmer to 
żywa, pełna temperamentu muzy-

ka, można zaimprowizować. Skład 
zespołu na bieżąco się zmieniał, 
raz brakowało jednego, raz drugie-
go członka, w sumie jednak mieli-
śmy dużo koncertów. Jeśli chodzi 
natomiast o płytę, to pracowaliśmy 
nad nią od czasu, kiedy wydaliśmy 
poprzednią. Stopniowo przygoto-
wywaliśmy nowe piosenki.

Ile utworów jest na nowej pły-
cie?

Płyta zawiera dziesięć utworów, z 
tego większość śpiewanych – czte-
ry po hebrajsku, dwie w jidysz, a 
cztery to utwory instrumentalne. 
Pierwsza nasza płyta była bardzo 
wesoła, druga będzie trochę spo-
kojniejsza. Jest na niej na przykład 
kołysanka, piosenki o Jerozoli-
mie, muzyczna rozmowa chłopca 
z aniołem. Ten krążek nie będzie 
smutny, lecz nieco mniej wesoły od 
pierwszego.

Kiedy i gdzie przedstawicie płytę 
publiczności?

„Obrzezanie” odbędzie się w przy-
szły czwartek o godz. 18.00 w 
Teatrze Lalek (Divadlo loutek) w 
Ostrawie. Bilety można zamówić 
w kasie teatru lub kupić na miej-
scu, przed koncertem. Wierzymy, 
że słuchacze, którzy przyjdą na 
ten koncert promocyjny, nie będą 
żałowali.

Będzie można kupić waszą nową 
płytę?

Pierwsza okazja będzie na „ob-
rzezaniu” (tam prawdopodobnie 
będziemy też sprzedawali zesta-
wy obu naszych płyt), a później 
wprost u nas. Mamy własną stro-

nę internetową www.simcha.cz i 
profi l na Facebooku, tam można 
znaleźć namiary na nas i zamówić 
krążek.   

Jest pani mamą dwóch małych 
chłopców. Czy oswaja ich już 
pani ze światem muzyki?

Tak się złożyło, że próby Simchy, 
a także innych formacji, w któ-
rych gram, odbywały się nieraz u 
nas w domu. Tomek z uwagą nam 
się przyglądał i słuchał. Pewnego 
razu mąż przyniósł mu walizkę z 
zabawkami z okresu swojego dzie-
ciństwa. Syn zaczął się nią bawić, 
mówiąc, że to akordeon. Teraz ma 
małą, dziecięcą gitarę i twierdzi, że 
będzie gitarzystą, albo bierze smy-
czek i opowiada, że będzie grał na 
skrzypcach. Szymek, który nie-
dawno skończył rok, na razie słu-
cha grających zabawek. W naszym 

mieszkaniu stoi także fortepian, 
na którym gramy razem proste 
piosenki.

Pani działalność muzyczna nie 
ogranicza się do kapeli Simcha?

Z zawodu jestem nauczycielką 
gry na skrzypcach w Podstawowej 
Szkole Artystycznej w Trzyńcu. 
Gram także w kwartecie smyczko-
wym oraz w trio, które ma między-
narodowy skład: prócz mnie tworzy 
je Czech Igor Jelínek oraz Stani-
sław Marinczenko, Rosjanin żyją-
cy od ponad 20 lat we Wrocławiu. 
Gramy piosenki autorskie Igora 
oraz rosyjskie ballady, na przykład  
Wysockiego czy Okudżawy. Wy-
daliśmy płytę, na której są rosyjskie, 
czeskie i angielskie piosenki „Dan-
cing of the Edge of Love”.

Rozmawiała:
DANUTA CHLUP

Simcha w drodze
O KAPELI 

Kapela klezmerska Simcha po-
wstała w 2007 roku. Krysty-
na Przyhoda założyła ją wraz z 
dwiema  koleżankami, z którymi 
poznała się w żeńskim chórze 
wokalnym „Adash” na Uniwersy-
tecie Ostrawskim. Zespół gra od 
początku w niezmienionym sze-
ścioosobowym składzie: Krysty-
na Bezecny-Przyhoda (altówka), 
Gabriela Myslikovjanová (śpiew), 
Tereza Pobucká (akordeon), Len-
ka Jurečková (fl et, perkusja), Ja-
roslav Podžorski (skrzypce) i Jin-
dřich Schwarz (kontrabas).  (dc)

Polska Szkoła Podstawowa w 
Wędryni będzie w sobotę obcho-
dziła 110 lat istnienia. Podczas 
uroczystej akademii w Domu 
PZKO „Czytelnia” szkole zosta-
nie nadane imię polskiej poetki, 
laureatki literackiej Nagrody No-
bla, Wisławy Szymborskiej. O 
nowej patronce placówki rozma-
wiamy z jej dyrektorką, Elżbietą 
Wanią. 

Kilka polskich szkół podstawo-
wych w Republice Czeskiej ma 
już swojego patrona. Zwykle są 
to osoby związane z naszym re-
gionem lub nawet z daną miej-
scowością. Jak to się stało, że 
wasza szkoła będzie nosiła imię 
wybitnej polskiej literatki, która 
nie była jednak związana ze Ślą-
skiem?

Cała historia rozpoczęła się w roku 
2001, kiedy Wisława Szymborska 
przyjechała na Zaolzie i odwie-
dziła naszą szkołę. Wówczas pre-
zesem Macierzy Szkolnej w Wę-
dryni był Tadeusz Wantuła, który 
osobiście znał poetkę i zaprosił ją 
do nas. Odbyła się szkolna uroczy-
stość, pani Wisława była gościem 
na lekcji języka polskiego w kla-
sie 8. i 9. Czytała swoje wiersze, 
opowiadała o swoim życiu, dzieci 
zadawały jej bardzo dużo pytań. 
Wszystko to mamy zapisane w 
naszej kronice szkolnej. Ponownie 
skontaktowaliśmy się z poetką w 
2005 roku, kiedy obchodziliśmy 
100-lecie szkoły. Wtedy to z ini-

cjatywy rodziców powstał pomysł 
posadzenia stu dębów na stulecie 
w „dąbrowie” nad Olzą. Tylko je-
den dąb – Wisławy Szymborskiej 
– posadzony został w ogrodzie 
szkolnym. Noblistka nie mogła 
przyjechać na uroczystość, ale 
podpisała świadectwo patronackie 
i nadała mu imię „Piast”. Dąb po-
sadził w zastępstwie Mirosław Ja-
siński, ówczesny dyrektor Instytu-
tu Polskiego w Pradze. Delegacja 
naszej szkoły pojechała później do 
Krakowa do pani Szymborskiej ze 
zdjęciami z tej uroczystości. No-
blistka powiedziała, że chciałaby 
jeszcze zobaczyć to drzewko i oso-
biście je podlać. Wierzyliśmy, że ta 
wizyta dojdzie do skutku, jednak 
tak się nie stało. 

Rozmawialiście z poetką o moż-
liwości nadania szkole jej imie-
nia?

Już przed czternastu laty, w czasie 
odwiedzin Wisławy Szymborskiej 
w naszej placówce, padło pytanie, 
czy szkoła mogłaby otrzymać jej 
imię. Wówczas poetka odpowie-
działa, że za jej życia nie. W 2012 
roku, po jej śmierci, wróciliśmy 
do pomysłu nadania naszej szkole 
patrona, uważaliśmy, że powinna 
mieć patrona, gdyż odróżnia ją to 
od innych placówek. Nauczyciele, 
rodzice i uczniowie zadecydowali, 
że będzie nim Wisława Szymbor-
ska. Postanowiliśmy, że nadamy 
szkole imię w związku z jakimś 
ważnym wydarzeniem w życiu na-
szej placówki. Teraz, kiedy obcho-

dzimy jej 110-lecie, nadarza się 
właśnie taka odpowiednia okazja. 
Musieliśmy, oczywiście, zwrócić 
się do Fundacji Wisławy Szym-
borskiej w Krakowie z prośbą o 
wyrażenie na to zgody. Otrzyma-
liśmy zgodę z rąk prezesa Fun-
dacji, Michała Rusinka, który był 
długoletnim sekretarzem poetki. 
W liście skierowanym do nas 
prosi, by informować Fundację o 
ważnych wydarzeniach w naszej 
placówce. 

Zgoda Fundacji nie była z pew-
nością jedynym dokumentem do 
załatwienia. Do ilu urzędów mu-
sieliście się zwrócić?

Ministerstwo Szkolnictwa RC 
wydało rozporządzenie, jak na-
leży postępować, by szkoła miała 
swojego patrona. Tym przepisem 
się kierowaliśmy. Zgodę musiały 
wyrazić władze Gminy Wędrynia, 
która jest organem zarządzającym 
szkołą, następnie Inspekcja Szkol-
na i Urząd Wojewódzki. Ostatecz-
ną decyzję wydało na podstawie 
tych pism Ministerstwo Szkolnic-
twa RC. Żaden z urzędów nie sta-
wiał nam przeszkód, podkreślano 
wręcz rolę i znaczenie patrona w 
procesie wychowawczym szkoły, 
dorobek i osiągnięcia Szymbor-
skiej. 

Czy w związku z nadaniem szko-
le imienia Wisławy Szymborskiej 
nauczyciele starają się przybliżyć 
uczniom jej twórczość?

Realizowaliśmy od września 
projekt pt. „Poezja jest głośnym 
myśleniem”, którego celem było 
zapoznanie uczniów z postacią 
noblistki. Najpierw były warsztaty 
poetyckie, w których wzięli udział 
najbardziej zainteresowani poezją 
uczniowie. Prowadzili je dyrek-
tor Teatru Cieszyńskiego,  Karol 
Suszka i kierownik Sceny Polskiej, 
Bogdan Kokotek. W październi-
ku wyjechaliśmy na wycieczkę do 
Krakowa śladami Szymborskiej. 
W Oddziale Muzeum Narodowe-
go zwiedziliśmy wystawę poświę-
coną poetce pt. „Szufl ada Szym-
borskiej”. Oprowadzał nas po niej 
Michał Rusinek. Dzieci mogły 
zobaczyć dużo prac Szymborskiej, 
wyklejanki, książki, rękopisy,  me-
dal i dyplom noblowski.  Złoży-
liśmy także wiązankę kwiatów na 
grobie Wisławy Szymborskiej na 
Cmentarzu Rakowickim. To był 
naprawdę cudowny wyjazd. W 
szkole dzieci robiły także plakaty, 
kolaże i podobne prace plastyczne 
poświęcone poetce, a na lekcjach 
języka polskiego zaznajamialiśmy 
się z jej twórczością. Punktem 
kulminacyjnym tego projektu, 
który wsparł fi nansowo Konsulat 
Generalny RP w Ostrawie, będzie 
sobotnia akademia jubileuszowa. 
Dzieci z kółka dramatycznego 
przygotowały program poświęco-
ny Szymborskiej i szkole zostanie 
nadane jej imię. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP
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Szkoła imienia noblistki

Krystyna Bezecny-Przyhoda z synami Tomkiem i Szymkiem.

Elżbieta Wania ma komplet dokumentów potrzebnych do nadania szkole imienia 
patronki.
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Dużo jest na przykład pomników 
świętych – najczęściej chodzi o św. 
Jana Nepomucena, stoi też kamien-
ny Jerzy Trzanowski w Trzanowi-
cach. Najczęściej jednak można 
natrafi ć na pomniki upamiętniające 
konfl ikty wojenne, zwłaszcza te o 
zasięgu światowym z XX wieku. Pa-
miętamy także o wojnie polsko-cze-
chosłowackiej i jej ofi arach. Kto się o 
nie właściwie troszczy?

– O pomniki i groby wojenne, jak 
wynika z ustawy z 2006 roku, po-
winny się troszczyć gminy, zwłaszcza 
te z rozszerzonymi uprawnieniami 
– mówi Romana Ševečková, która 
sprawami utrzymania pomników 
zajmuje się w Wydziale Szkolnictwa, 
Kultury i Wychowania Fizycznego 
Urzędu Miasta w Trzyńcu. – Do 
takich gmin należy Trzyniec i nasz 
wydział ma za zadanie utrzymywa-
nie pomników zarówno w naszym 
mieście, na którego terenie jest ich 
aż siedemnaście, ale także w oko-
licznych wioskach: w Wędryni, By-
strzycy, Nydku, Ligotce Kameralnej 
czy Śmiłowicach. Pod opieką mamy 
nie tylko groby i pomniki ofi ar I i 
II wojny światowej, ale też pomnik 
z czasów wojen napoleońskich. Z 
kolei w Kojkowicach stoi pomnik ku 
czci cesarza Franciszka Józefa I, któ-

ry w 1906 roku przebywał nad Olzą 
na odbywających się w okolicach 
Cieszyna manewrach wojskowych – 
podkreśla Ševečková.

W Bystrzycy stoją dwa pomniki. 
Pierwszy, przed Urzędem Gminy, 
przypomina ofi ary II wojny świa-
towej, natomiast bystrzyczan pole-
głych na frontach wojny z lat 1914-
1918 upamiętnia ten na cmentarzu 
komunalnym. – Troszczy się o nie 
gmina wspólnie z trzynieckim wy-
działem szkolnictwa. Pochodzący 
z 1926 roku pomnik na cmentarzu 
udało nam się odnowić w 2007 roku, 
a całą półmilionową inwestycję sfi -
nansowały władze naszego partner-
skiego miasta, polskiego Pińczowa 
– mówi wójt Roman Wróbel. 

W Nydku są dwa pomniki, oba 
upamiętniające żołnierzy oddziału 
„Czantoria” Armii Krajowej, którzy 
dnia 30 listopada 1943 roku zginę-
li podczas obławy zorganizowanej 
przez Niemców. Pierwszy stoi na 
zboczach Małej Czantorii, drugi 
na cmentarzu ewangelickim. O oba 
troszczy się gmina, ale często odwie-
dzają je członkowie Harcerskiego 
Kręgu Seniora „Zaolzie”. – Pamię-
tamy o pomnikach i mogiłach w 
wielu miejscowościach: w Stonawie, 
w Karwinie-Mizerowie, co roku w 

sierpniu w rocznicę tragedii żywo-
cickiej składamy kwiaty nie tylko 
przy pomniku centralnym, ale też 
przy wszystkich stelach, stojących 
w miejscach, gdzie rozstrzeliwano 
ofi ary. Odwiedzamy grób Wandy 
Delong w Mistrzowicach – opowia-
da jeden z harcerzy-seniorów, Zyg-
munt Stopa.

Stopa jest nie tylko harcerzem, ale 
też członkiem Czeskiego Związku 
Bojowników o Wolność w Jabłon-
kowie. Organizacja, w której działa 
wielu mieszkających w Jabłonkow-
skiem Polaków, co roku organizu-
je w Dzień Weterana uroczystości 
pod centralnym pomnikiem ofi ar 
II wojny światowej. – Troszczymy 
się jednak również o Grób Nie-
znanego Żołnierza na cmentarzu i 
nową tablicę mieszkańców Istebnej 
rozstrzelanych na cmentarzu ży-
dowskim, pomniki z czasów I wojny 
światowej, m.in. pomniki czeskich i 
polskich legionistów. Na tym dru-
gim, z ogromnym polskim orłem, 
zamierzamy w najbliższym czasie 
odnowić zatarty napis z nazwiska-
mi legionistów – mówi Stopa. O 
Pomnik Legionistów, a tak samo 
tablicę ich komendanta, Józefa Pił-
sudskiego, na Domu Lorenczuków, 
troszczą się również jabłonkowscy 

PZKO-wcy i uczniowie PSP im. 
Henryka Sienkiewicza.

Sporo pomników ofi ar obu świa-
towych konfl iktów można znaleźć 
na terenie Czeskiego Cieszyna.

 – Znajdziemy je w obu Żukowach, 
Mistrzowicach, w samym mieście 
są to pomniki w Alejach Masary-
ka, przy Teatrze Cieszyńskim i na 
Konteszyńcu, gdzie podczas wojny 
istniał obóz jeniecki Stalag VIII B. 
Na tym ostatnim podczas remontu 
zakończonego w 2011 roku, umiesz-
czone są też tablice upamiętniające 
ofi ary zbrodni katyńskiej i pole-
głych polskich żołnierzy z Zaolzia. 
O wszystkie te pomniki, a także o 
odsłonięty w 2010 roku pomnik 
T.G. Masaryka, troszczy się miasto. 
Dzięki pomocy fi nansowej Urzę-
du Wojewódzkiego możemy je też 
w razie potrzeby odnawiać – mówi 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, 
Stanisław Folwarczny.

Jeśli chodzi o zaolziańskie „doły”, 
harcerze wspólnie z PZKO-wcami 
oraz członkami Koła Przyjaciół 
Stonawy troszczą się o mogiłę 20 
polskich jeńców, żołnierzy Wado-
wickiego Pułku Piechoty, pomor-
dowanych 26 stycznia 1919 roku 
przez czeskich najeźdźców podczas 
polsko-czechosłowackiego konfl ik-

tu zbrojnego o Śląsk Cieszyński. Z 
kolei PZKO-wcy ze Skrzeczonia 
opiekują się pomnikiem 104 Pola-
ków, ofi ar niemieckiego obozu pracy 
– Polenlagru nr 32 w Nowym Bogu-
minie, oraz tablicą 10 miejscowych 
Polaków, którzy zginęli w hitlerow-
skich obozach koncentracyjnych i 
sowieckich gułagach.  

Takich przykładów jest więcej. 
Jak mówi prezes Sekcji Historii 
Regionu przy Zarządzie Głównym 
PZKO, Stanisław Gawlik, o groby 
i pomniki troszczą się członkowie 
kół Związku w każdej prawie miej-
scowości Zaolzia. – Składają co roku 
kwiaty w rocznicę wyzwolenia, ale 
także troszczą się o nie i zwracają 
uwagę władzom gmin, gdy trzeba 
coś naprawić. Bo gminy są za to od-
powiedzialne – podkreśla Gawlik. 
– Nasza Sekcja zamierza też upa-
miętnić kolejne ofi ary Polenlagrów 
poprzez budowę pomników: w Pio-
trowicach oraz w Karwinie-Fryszta-
cie. Znaleźliśmy już nazwiska ofi ar, 
teraz robimy wszystko, żebyśmy 
najpóźniej za pięć lat, w kolejną 
okrągłą rocznicę zakończenia II 
wojny światowej, mogli już złożyć 
kwiaty pod nowymi pomnikami – 
dodaje Gawlik.

JACEK SIKORA

W Szkole Podstawowej im. Maria-
na Zdziechowskiego w Suderwie 
otwarto nowe przedszkole.  Projekt 
o wartości 1,5 mln euro został sfi -
nansowany ze środków samorządu 
rejonu wileńskiego i Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. – Doczekali-
śmy się tego, o czym marzyliśmy. 
Mamy przepiękne pomieszczenie, 

które będzie przeznaczone dla 52 
najmłodszych mieszkańców – przy-
witała zebranych dyrektorka szkoła, 
Teresa Młyńska.

–  Mamy święto uśmiechów dzie-
ci, święto radości rodziców. Troska 
o dziecko jest pierwszym i podsta-
wowym sprawdzianem w stosunku 
człowieka do człowieka. Właśnie 
słowa św. Jana Pawła II stanowią 
motto samorządu rejonu wileńskie-
go, ponieważ kładą nacisk na przy-
szłość. Stawiają na młode rodziny. 
Bo największą inwestycją są właśnie 
dzieci – powiedziała posłanka Rita 
Tamašunienė.

Polityk dodała, że w ciągu całego 

okresu niepodległości, to właśnie 
rejon wileński zbudował najwięcej 
przedszkoli w kraju. Drugą zaletą sa-
morządu, zdaniem Tamašunienė, jest 
to, że ludzie nie emigrują z rejonu.

Obecnie w przedszkolu działa-
ją dwie grupy przedszkolne i jed-
na grupa wczesnoszkolna. Budowę 
przedszkola rozpoczęto w 2014 roku. 

Jest to dobudówka do gmachu Szko-
ły Podstawowej im. Mariana Zdzie-
chowskiego w Suderwie. Powierzch-
nia nowego przedszkola wynosi 550 
metrów kwadratowych. Docelowo 
będzie tu mogło uczęszczać 50 ma-
luchów.

W trakcie budowy terytorium 
zostało ogrodzone, urządzono ko-
tłownię geotermiczną, placyki zabaw 
dla dzieci i boiska, ścieżki spacerowe 
oraz parking. W ciągu ostatnich lat 
samorząd rejonu wileńskiego zbu-
dował sześć nowych przedszkoli: w 
Niemenczynie, Ławaryszkach, Mic-
kunach, Rudominie, Awiżeniach i 
Suderwie.  Zw.lt/Litwa

Święto niepodległości jest dla każde-
go Polaka niepowtarzalnym dniem. 
Nasi rodacy w Ennis, będący jedną 
z najaktywniejszych społeczności 
polonijnych w Irlandii, w niedzie-
lę 8 listopada  wspólnie celebrowali 
to niepowtarzalne święto. Obchody 
rocznicowe poprzedziła msza święta 
za ojczyznę odprawiona w katedrze 
w Ennis. Frekwencja na imprezie 
zaskoczyła organizatorów, gdyż w 
Maria Assumpta Hall zjawiło się 
ponad 300 osób. Jak na niewielkie 
miasteczko, w którym Polonia liczy 
ok. 500 osób, był to świetny wynik. 
Na obchody przybyły  licznie rów-

nież osoby z Limerick i Shannon,  a 
w szczególności artyści: Teatr Polski 
w Limerick, z recitalem piosenek pa-
triotycznych, oraz Anna Bernat ze 
swoją wystawą dotycząca genealogii.

Impreza zorganizowana została 
społecznie, każdy z uczestników sta-
rał się dać coś od siebie. Dzięki temu 
stoły zapełniły się ciastami. Dla 
wszystkich gości była też grochówka, 
przygotowana przez Lucynę Dudek, 
a dzięki wspierającym wydarzenie 
polskim fi rmom z Ennis na gości 
czekała też polska kiełbasa z grilla i 
świeżym chleb.

Po części ofi cjalnej, kilku przemó-

wieniach, w tym Roberta Bąka, se-
kretarza w Ambasadzie RP w Dubli-
nie (który, co ciekawe, wywodzi się z 
szeregów Polonii z Ennis – pracował 
tu przez ponad pięć lat), nastał czas 
na bardziej swobodne świętowanie: 
od parady motocykli zorganizowa-
nej przez grupę HusaRRia, poprzez 
wspólne śpiewanie przy gitarach, po 
zajęcia taneczne prowadzone przez 
Anne Scanlan i fi nałowego poloneza.  

Organizatorzy szczególną uwagę 
poświęcili dzieciom, na które cze-
kały liczne gry, zabawy i warsztaty 
– od  starego niedźwiedzia po warsz-
taty plastyczne.  (r)
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Pomnik – sprawa publiczna
Chociaż pomników jest na Zaolziu sporo, rzadko uświadamiamy sobie, że trzeba by przy nich przystanąć. Mijamy je, pędząc do pracy lub na wszelkiego rodzaju
spotkania. Zatrzymujemy się dopiero w święta, podczas uroczystości rocznicowych.

Polacy mieszkający w Irlandii też potrafi ą świętować i dobrze się bawić.

Przedszkola w rejonie wileńskim powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu.

Święto radości W Irlandii też świętowano
odzyskanie niepodległości
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TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Filipinach 10.30 
Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.20 Telegram 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Szpital na peryferiach - 
nowe losy (s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr. 
dyskusyjny 22.35 Schimanski (s.) 0.05 
Kryminalista (s.) 1.05 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Widoki z kosmo-
su 9.50 Z kucharzem dookoła świata 
10.45 Historie domów 11.10 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 12.05 Nieznana 
walka 13.00 Nauka na własnej skórze 
13.50 Chcesz je? 14.00 Duże budyn-
ki świata 14.45 Nadal razem 15.55 
Dlaczego nie zwrócili się do Martina? 
(fi lm) 17.35 Ze smakoszem w podróży 
18.15 Znak specjalny: Tęsknota 18.45 
Wieczorynka 18.55 Tajemnicze ży-
cie skał 19.20 Zaginione adresy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Cze-
ski journal 21.00 Podróżomania 21.35 
Półmrok 22.00 Post Bellum (fi lm) 
23.35 Lol :-) 0.00 Przesiedleńcy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 MasterChef Czechy 11.30 
Pan Złota Rączka (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Tescoma ze sma-
kiem 12.40 Detektyw Monk (s.) 13.35 
Dowody zbrodni (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.25 
Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Bach! 22.15 Terrorysta (fi lm) 
0.05 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Friends (s. anim.) 6.40 Winx Club 
(s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 9.25 Cas-
tle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Bremen 
(s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 
15.35 Czar miłości (fi lm) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Kto jest kim 21.30 Tak, szefi e! 
22.45 Tak, trenerze! 23.50 Show Leoša 
Mareša. 

PIĄTEK 27 listopada

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Chłopaki w akcji 10.20 Leki 
10.40 Zła krew (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Star Dance 16.05 Podróżomania 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Tybet 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Doktor Martin (s.) 
21.00 13. komnata V. Kašákovej 21.30 
Wszystko-party 22.20 Pr. rozrywko-
wy 23.20 Zawodowcy (s.) 0.10 Policja 
kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Guyana 10.25 Podróżomania 
11.00 Czeski journal 11.55 Starożytny 
Rzym 13.00 Ostatnia szansa dla tygry-
sa 13.55 Chcesz mnie? 14.25 Czeskie 
ślady w rzeszy roślin Ameryki Łaciń-
skiej 14.45 Lotnicze katastrofy 15.35 
Bitwa o Iwo-Jima 16.30 Nauka na 
własnej skórze 17.25 Chwila śmierci 
18.15 Jedną nogą w absolucie 18.45 

Wieczorynka 18.55 Kwartet 19.20 Na 
ratunek życiu 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Ze smakoszem w podróży 21.45 
Widziałam morderstwo (fi lm) 23.15 
Lotna brygada (fi lm) 1.05 W imię oj-
czyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Pan Złota Rącz-
ka (s.) 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Tescoma ze smakiem 12.40 
Detektyw Monk (s.) 13.35 Dowody 
zbrodni (s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 
15.35 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.25 Mentalista 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Salt (fi lm) 22.20 
Ocalony (fi lm) 0.40 Zamach (s.). 

PRIMA 
6.10 Marvel Super Heroes (s. anim.) 
6.40 Winx Club (s. anim.) 7.10 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Castle (s.) 10.25 
Miejsce zbrodni: Bremen (s.) 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Ciernie 
w dolinie kwiatów (fi lm) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 O siedmiu krukach (fi lm) 22.25 
Max Payne (fi lm) 0.45 Życzenie śmier-
ci V (fi lm). 

SOBOTA 28 listopada  
TVC 1 

6.00 Zielnik 6.25 Bananowe ryb-
ki 6.50 Bolkoviny 7.30 13. komnata 
V. Kašákovej 8.00 Łopatologicznie 
8.55 Naszyjnik (s.) 9.45 Gejzer 10.15 
Wszystko-party 11.10 Ojciec Brown 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Hobby naszych czasów 13.00 Wiado-
mości 13.05 Zaczarowane pierścionki 
(bajka) 14.10 Złota paproć (bajka) 
15.15 Andula wygrała (fi lm) 16.45 
Niezwykłe życia 17.40 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 StarDance 21.35 Marie 
Rottrová - koncert 22.50 Robinson 
Crusoe (fi lm) 0.20 Schimanski. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 Mi-
kołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Wę-
drówki w poszukiwaniu muzyki 9.55 
Folklorika 10.25 Tybet 10.55 Lotnicze 
katastrofy 11.45 Apokalipsa: II woj-
na światowa 12.45 Auto Moto Rewia 
13.15 Jak się żyje olbrzymom 13.30 
Babel 14.00 Gra o królową (fi lm) 15.25 
Młoda rzeka 16.00 Kamera w podró-
ży 16.55 Syberyjska walka z ogniem 
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Duże budynki świata 
19.50 Wiadomości w języku migowym 
20.00 CIA (fi lm) 21.40 Żelazny krzyż 
(fi lm) 23.50 Zbrodnia (s.). 

NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 6.45 
Król dżungli (s. anim.) 7.15 Powrót 
do przyszłości (s.) 7.45 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.10 Jak wytresować smoki 
(s. anim.) 8.35 Pan Złota Rączka (s.) 
8.55 Comeback (s.) 9.30 Przyprawy 
10.25 Dzwoń do TV Nova 11.05 Su-
perStar 13.40 Zamieńmy się żonami 
15.05 Bruce Wszechmogący (fi lm) 
17.05 Poradnik domowy 18.10 Co-
meback (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Czeski Słowik Mattoni 
2015 22.40 Zimne światło dnia (fi lm) 
0.25 Krwiożercze wampiry (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Marvel Super Heroes (s. anim.) 
6.40 Superheroes: Batman 7.10 Winx 
Club (s. anim.) 8.15 Salon samochodo-

wy 9.50 M.A.S.H. (s.) 10.20 Błękitna 
fala (fi lm) 12.45 O siedmiu krukach 
(fi lm) 15.05 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 17.05 Gondíci, s.r.o. 18.10 Kuchar-
ka Karolina 18.55 Wiadomości 20.15 
Hobbit: Niezwykła podróż (fi lm) 
23.55 Doktor Jekyll i pan Hyde (fi lm) 
2.10 F/X (fi lm). 

NIEDZIELA 29 listopada

TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.35 Pr. 
rozrywkowy 7.20 Andula wygrała 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 10.55 Słynne zbójnickie historie 
(s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 O głupiej 
żonie górnika (bajka) 14.00 Pająk o 
szmaragdowych oczach (bajka) 14.40 
Mikołaj w mieście (fi lm) 16.10 Zła 
krew (s.) 17.30 Koncert adwentowy 
2015 18.25 Zielnik 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.05 Żan-
darmskie humoreski (fi lm) 21.30 168 
godzin 22.00 Nas 2 (fi lm) 23.35 Nico-
las Le Floch (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 Mi-
kołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.30 Znak specjalny: Tęsk-
nota 10.00 Transmisja mszy św. 11.00 
Nie poddawaj się 11.55 Chcesz mnie? 
12.20 Królestwo natury 12.50 Dolina 
Krzysztofa 13.10 Słowo na niedzielę 
13.15 Magazyn chrześcijański 13.45 
Przez ucho igielne 14.10 Dzień wiary 
14.40 Podróż po boliwijskiej Soracie 
15.05 Historia alpejskiej rzeki Inn 
16.00 Starożytny Rzym 16.55 Na pły-
walni z P. Klenerem 17.20 Królowa ge-
pardów 18.15 Jedną nogą w absolucie 
18.45 Wieczorynka 19.00 Zaginione 
adresy 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w języku migowym 
20.00 Rio Lobo (fi lm) 21.55 Sommers-
by (fi lm) 23.45 Damy w bieli. 

NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 6.35 
Król dżungli (s. anim.) 7.05 Powrót do 
przyszłości (s. anim.) 7.35 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.00 Jak wytresować smoki 
(s. anim.) 8.25 Pan Złota Rączka (s.) 
8.55 Szóstka wędruje po świecie (baj-
ka) 10.15 Weekend 11.20 Ogólniak 
(s.) 12.45 Facet od wf-u (fi lm) 14.25 
Śmiech się klei do pięt (fi lm) 16.25 
Dyskotekowa opowieść II (fi lm) 18.10 
Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 SuperStar 23.35 
Odłamki 0.10 Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku (fi lm). 

PRIMA 

6.15 Superbohaterowie: Batman 
(s. anim.) 6.45 Star Wars (s. anim.) 
7.15 Winx Club (s. anim.) 8.15 Naj-
większe bitwy czołgowe 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.55 Dwóch policjantów 
(s.) 11.00 Partia 11.45 Jak zbudować 
marzenie 12.40 Poradnik domowy 
13.50 Big Ben (s.) 15.55 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 
18.55 Wiadomości 20.15 Winiarze 
(fi lm) 21.30 Ferajna 22.20 W księży-
cową jasną noc (fi lm) 0.45 Vegas (s.). 

PONIEDZIAŁEK 30 listopada  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Omanie 10.35 Zła 
krew 10.55 Pr. rozrywkowy 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.20 Tatuś 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Zaginione wrota (s.) 21.15 
Czarna karetka 21.45 Reporterzy TVC 
22.25 Kryminalista (s.) 23.25 Na tropie 
23.50 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Tajemnicze otchłanie 10.45 Ze 
smakoszem w podróży 11.30 Babel 
11.55 Magazyn religijny 12.25 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 12.55 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 13.10 
Jak wygrać wojnę 14.05 Przygody na-
uki i techniki 14.30 Nauka na własnej 
skórze 15.25 Królowa gepardów 16.20 
Zabicie Bin Ladina 17.05 Syberyjska 
walka z ogniem 18.00 Th e Tap Tap 
19.00 Podróż po boliwijskiej Soracie 
19.30 Obrazki z Francji 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Wojska 
hitlerowskie na wschodzie 20.55 Duże 
budynki świata 21.45 Dlaczego Havel? 
23.20 Przemytnik (fi lm) 0.50 Widoki 
z kosmosu. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.30 krok za krokiem (s.) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Tescoma 
ze smakiem 12.40 Detektyw Monk 
(s.) 13.40 Dowody zbrodni (s.) 14.40 
Agenci NCIS (s.) 15.35 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.30 
Zamach (s.) 22.50 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 23.40 Czarna lista 
(s.) 0.40 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Bre-
men (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Długa droga do szczęścia 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 
21.35 Top Star magazyn 22.50 Gon-
díci s.r.o. 23.50 Nakryto do stołu! 

WTOREK 1 grudnia  

TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Hobby naszych czasów 10.25 
168 godzin 11.00 Doktor Martin (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 
14.45 Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 
Morderstwa na północy (s.) 16.25 Syn 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Pociąg dzieciństwa i na-
dziei (s.) 21.05 Komicy na piątkę 22.00 
Lustro nienawiści (fi lm) 22.55 Na tro-
pie 23.25 Ojciec Brown (s.) 0.10 AZ 
kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Historia alpejskiej 
rzeki Inn 9.55 Z kucharzem dookoła 
świata 10.50 Jedną nogą w absolucie 
11.20 Nie poddawaj się 12.10 Znak 
specjalny: Tęsknota 12.45 Auto Moto 
Rewia 13.10 Lotnicze katastrofy 14.05 
Zabicie Bin Ladina 14.50 Starożytny 
Rzym 15.40 Nieznana wojna 16.35 
Kosmos 17.20 U455 18.15 Tybet 18.45 
Wieczorynka 19.00 Czeskie ślady w 
rzeszy roślin Ameryki Łacińskiej 19.20 
lol :-) 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Wielka Wojna Ojczyźnia-
na 20.55 Nadal razem 22.15 Pączki 
(fi lm) 23.45 Więźniem na obczyźnie. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 

(s.) 10.15 MasterChef Czechy 11.30 
Krok za krokiem (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Tescoma ze sma-
kiem 12.45 Detektw Monk (s.) 13.40 
Dowody zbrodni (s.) 14.40 Agenci 
NCIS (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.25 
Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.30 Weekend 22.40 Prawo i porzą-
dek: Sekcja specjalna (s.) 23.25 Czarna 
lista (s.) 0.20 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: 
Bremen (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Zew przeszłości (fi lm) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Powroty do domu (s.) 21.35 
Oczyma Josefa Klímy 22.20 Tak, sze-
fi e! 23.40 Nakryto do stołu! 0.40 Poli-
cja kryminalna Stuttgart (s.). 

ŚRODA 2 grudnia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.50 Reporterzy TVC 10.35 Syn 10.50 
Pociąg dzieciństwa i nadziei 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.40 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.30 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.20 Krawat 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi (s.) 21.45 Złota młodzież 22.35 
Profi l zbrodni (s.) 23.25 Policja krymi-
nalna Paryż (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.50 Minuty z Karkonoszy 10.45 Na-
sza wieś 11.20 Wędrówki w poszuki-
waniu muzyki 11.45 Folklorika 12.15 
Młoda rzeka 12.45 Królestwo natury 
13.15 Czeskie ślady w rzeszy roślin 
Ameryki Łacińskiej 13.35 Europa dziś 
14.00 Czescy indianie zdobyli Amery-
kę 15.05 Chwila śmierci 16.00 Klucz 
16.25 Czeski journal 17.20 Historia al-
pejskiej rzeki Inn 18.15 Podróżomania 
18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody 
nauki i techniki 19.30 Historie do-
mów 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 20.55 Podróż 
po Languedoku 21.25 Meksyk 21.55 
Plan 23.30 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Krok za krokiem (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Tescoma ze smakiem 12.45 Detektyw 
Monk (s.) 13.45 Dowody zbrodni (s.) 
14.40 Agenci NCIS (s.) 15.35 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, po-
goda 17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.30 Le-
karze z Początków (s.) 22.55 Jaskinia 
(fi lm) 0.35 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Star Wars (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Bre-
men (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Złamane serca (fi lm) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 Przystań (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.35 Telebazar 23.50 Na-
kryto do stołu! 0.50 Hawaii 5-0 (s.).
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SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 6. 3. 
2016 wystawa pt. „Śląsk Cieszyński 
w czasie wojennym”; wystawa stała 
pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i oko-
licy”. Czynne: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej, 
Masarykova 958: do 31. 3. 2016 
wystawa pt. „Podróżowanie za prze-
szłością”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN – W niedzielę 29. 11. w 
godz. 9.00-16.00 odbędzie się Cie-
szyński Jarmark Świąteczny na Rynku 
w Cieszynie. Organizatorzy – Pra-
cownia Rękodzieła Artystycznego 
„Pat the Cat” i Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy”, jak zwykle 
zapowiadają mnóstwo stoisk ręko-
dzielniczych z ozdobami, dekoracja-
mi, biżuterią i wieloma innymi pięk-
nymi rzeczami – w sam raz na święta.

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Arka Noego (26, godz. 8.30, 
10.30);
Noemová Archa (27, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dobry 
dinozaur (26, 27, godz. 15.30); Ro-
zumiemy się bez słów (26, 27, godz. 
17.30); Gangster Ka: Afrykanin 
(26, 27, godz. 19.00); KARWINA – 
Ex: Gęsia skórka (26, godz. 17.45); 
Gangster Ka: Afrykanin (26, godz. 
20.00); Monty Python i święty Graal 
(27, godz. 19.00); Victor Frankenste-
in (27, godz. 21.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Igrzyska śmierci: Koso-
głos. Część 2 (26, 27, godz. 17.30); 
Gangster Ka: Afrykanin (26, 27, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Skarb 
(27, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Schmitke (26, godz. 10.00); 
SpongeBob na suchym lądzie (27, 
godz. 14.00); Victor Frankenstein 
(27, godz. 15.45); Gangster Ka: Afry-
kanin (27, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Rabusie Fistaszków (26, godz. 
14.00, 15.45); Igrzyska śmierci: Ko-
sogłos. Część 2 (26, 27, godz. 17.30); 
Gdzie jest gwiazdka (27, godz.14.00); 
Listy do M. 2 (27, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE  
POLSKI E WIAD OMOŚCI : 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości 
regionalne od godz. 6.00; powtórka 
na antenie ČT2, niedziela od godz. 
19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Zarząd MK 
PZKO Park Sikory zaprasza człon-
ków i sympatyków Koła na prelekcję 
Darka Jedzoka pt. „Australia – wy-
cieczka do trzeciorzędu”, która odbę-
dzie się w piątek 27. 11. o godz. 18.00 
w salce Koła w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica”, wejście od strony Olzy.
Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Havlíčka zaprasza we wtorek 1. 12. 
o godz. 17.00 na prelekcję z cyklu 
„Podróże bliskie i dalekie – Na szla-
ku piękna – Chile, Bolowia, Peru”. 

Wrażeniami z pobytu w Ameryce 
Południowej podzieli się Janina Hła-
wiczka.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK 
PZKO, Klub Młodych BIS zapra-
szają wszystkich członków Koła 
PZKO, sympatyków i przyjaciół 
na „Spotkanie z książką”, które od-
będzie się 27. 11. o godz. 16.00 
w świetlicy. W trakcie spotkania 
można będzie wymienić, darować, 
odsprzedać za symboliczną koronę 
książki z domowej biblioteczki, które 
przeczytaliście, a na pewno nie bę-
dziecie do nich już wracać. W jakim 
języku książka jest napisana nie gra 
roli. Na tych samych warunkach mo-
żecie wymienić również płyty CD z 
fi lmami czy muzyką. Mile widziana 
będzie wymiana poglądów na to, co 
warto przeczytać, a co przeczytać 
trzeba koniecznie.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza 28. 11. oraz 29. 11. na 
Kiermasz Książki Polskiej do Domu 
PZKO w godz. 9.00-17.00. Werni-
saż odbędzie się w piątek 27. 11. o 
godz. 17.00, a po otwarciu kiermaszu 
o godz. 17.30 w ramach Kawiarenki 
pod Pegazem swoje utwory zaprezen-
tuje w Gorolski Izbie Ewelina Szuś-
cik. Klub Kobiet zaprasza na pierniki 
świąteczne, ciastko i kawę.
KOSZARZYSKA – MK PZKO 
zaprasza na wystawę nie tylko prac 
ręcznych w dniach 28.-29. 11. w godz. 
9.00-18.00 do Domu PZKO. Przy-
gotowany będzie smaczny bufet, a w 
godz. 15.00-17.00 barman z „Desti-
ny” będzie serwował drinki. 
MILIKÓW-PASIEKI – MK 
PZKO zaprasza swoich członków i 
sympatyków na tradycyjne Spotka-
nie Jesienne do Domu PZKO w so-
botę 28. 11. o godz. 16.00. Prosimy 
zabrać ze sobą śpiewniki.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK 
PZKO zaprasza na wystawę gier plan-
szowych, połączoną ze świniobiciem, 
która odbędzie się w piątek 27. 11. 
w godz. 17.00-21.00 i w sobotę 28. 
11. w godz. 9.00-16.00. Uroczyste 
rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00. 
W ramachy wystawy zostaną przed-
stawione plansze z Festiwali PZKO 
oraz działalności MK PZKO w 
Orłowej-Lutyni. Smaczny bufet za-
pewniony.
STONAWA – Klub Kobiet przy 

MK PZKO zaprasza na spotkanie 
mikołajowe w poniedziałek 30. 11. o 
godz. 16.00 do miejscowego Domu 
PZKO.
WĘDRYNIA – Grono pedagogiczne, 
uczniowie oraz Macierz Szkolna PSP 
w Wędryni zapraszają na obchody ju-
bileuszowe 110-lecia budynku szkol-
nego, które odbędą się 28. 11. Uro-
czystości połączone będą z nadaniem 
szkole imienia Wisławy Szymborskiej. 
Program: w godz. 13.00-16.00 wysta-
wa, spotkanie absolwentów w szkole, 
od godz. 16.30 w „Czytelni” akademia 
i zabawa jubileuszowa.

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

ŻALUZJE Z MONTAŻEM i ich 
remonty, tel. 604 192 092, 558 742 
676. GL-673 

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków, 

Komeńskiego 4: do 30. 11. wystawa 
pt. „Pielgrzymki z Zaolzia na Jasną 
Górę”. Czynna w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.
TRZYNIEC, Galeria miasta w 
Domu Kultury „Trisia”, Rynek Wol-
ności 526: do 6. 12. wystawa Agaty 
Agatowskiej pt „Double story”.
TRZYNIEC, Galeria w bibliote-
ce, Lidicka 561: do 6. 12. wystawa 
Josefa Mladějovskiego pt. „Pobicie 
suprematyczne II”. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 14. 2. 
2016 wystawa pt. „A do Świąt Boże-
go Narodzenia będziemy w domu...”; 
stała ekspozycja pt. „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka 10: do 10. 1. 2016 
wystawa pt. „Rzemiosła naszych 
przodków”; stała ekspozycja „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynne: 
wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, 
nie: 13.00-17.00.

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, 
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.

WSPOMNIENIA

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 25. 11. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,25 zł

ON  4,20 zł

LPG 2,04 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,31 zł

ON  4,26 zł

LPG 2,14 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,31 zł

ON  4,26 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,29 zł  

ON  4,25 zł

LPG 2,11 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  29,90 kc  

ON  29,50 kc  (wik)

Kto znał – niechaj wspomni,
kto kochał – nie zapomni.

W czwartek dnia 26. 11. 2015 mija 3. rocznica, kiedy na 
zawsze opuścił nas Drogi i Kochany

inż. STANISŁAW CIEŃCIAŁA
z Mistrzowic. 

O chwilę wspomnień prosi żona Alena z rodziną. GL-773

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 25. 11. 2015

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

CZK  0,154  0,159 0,154  0,160

EUR  4,230 4,270  4,210  4,310

USD  3,960  4,020  3,940  4,040

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,30  6,45  6,33   6,42

EUR  26,80 27,30 26,84 27,22

USD  25,00 25,70 25,21 25,56 (wik)

ŻYCZENIA

W tych dniach swój jubileusz życiowy obchodzi długoletnia członkini chóru 
żeńskiego „Kalina”, a nasza Koleżanka

pani GENIA RASZYK

Z tej okazji przyjmij Geniu życzenia zdrowia, pomyślności i ciągle dobrego 
samopoczucia – jakim darzy Cię życie. „Kalina” GL-769

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

Wisława Szymborska

Dnia 26 listopada mija trzecia smutna rocznica śmierci 
naszego Kochanego Taty, Teścia i Dziadka

STANISŁAWA CIEŃCIAŁY

Z żalem i smutkiem w sercu wspominają Jacek, Beata, 
Stanisław, Karinka, Jacuś i Adaś. GL-742

Niech się szczęście kłania w pas,
Sto, sto lat jeszcze raz.

Dnia 26. 11. obchodzi swe 75. urodziny 

pani JADWIGA TASZEK

z Karwiny. Z tej okazji wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrowia i pomyślności cała rodzina Tobie życzy. GL-763

Przed 65 laty stanęli na ślubnym ko-
biercu nasi Kochani Rodzice

państwo IRENA i WŁADYSŁAW 
WAWRZYCZ§KOWIE

z Piotrowic. 
Z tej okazji zdrowia, zdrowia i jeszcze 
raz zdrowia życzą córka, syn z żoną, 

wnuki z żonami, a prawnuczęta Ania, Beatka, Adaś i Danielek przesyłają 
buziaka i śpiewają 100 lat. RK-159

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 11. 2015 
zmarła w wieku 89 lat nasza Ukochana Żona, Mamu-
sia, Teściowa, Babcia, Prababcia

śp. OLGA HERMANOWA

z domu Wałachowa
emerytowana nauczycielka zamieszkała 

w Hawierzowie-Błędowicach.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę dnia 28. 11. 2015 o godz. 
14.00 z kościoła ewangelickiego AW w Suchej Średniej. Zasmucona ro-
dzina. GL-776

Szczere wyrazy współczucia pani Halinie Chmiel i całej Jej rodzinie z 
powodu śmierci

MATKI

składają wszyscy pracownicy PSP w Hawierzowie-Błędowicach. GL-774
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– To dla mnie i Marka Malíka duże 
wyzwanie. W pierwszym rzędzie 
musimy znaleźć receptę na wyjście 
drużyny z impasu. Dziesiąta loka-
ta w tabeli to wynik grubo poniżej 
oczekiwań tak włodarzy klubu, jak 
też naszych wymagających kibiców 
– powiedział „Głosowi Ludu” René 
Mucha, który wraz z Malíkiem 
prowadził już zespół w czterech 
meczach ekstraligowych, wówczas 
jeszcze w charakterze tymczasowe-
go trenera. W jutrzejszym hicie 23. 
kolejki ze Spartą Praga obaj pojawią 
się w nowych rolach.

Włodarze klubu zrezygnowali 
z głośnych nazwisk, takich jak 
Václav Sýkora, stawiając na mło-
dość i odwagę reprezentowaną 
przez pana i Marka Malíka. Wy-
gląda na to, że w ekstralidze roz-
poczyna się generacyjna zmiana 
warty, bo z młodymi trenerami 
ostatnio rozwiązał się worek...

Chciałbym podziękować szefom 
klubu za zaufanie. To dla mnie i 
Marka Malíka duże wyzwanie. W 
pierwszym rzędzie musimy zna-
leźć receptę na wyjście z impasu. 
Dziesiąta lokata w tabeli to wy-
nik grubo poniżej oczekiwań tak 
włodarzy klubu, jak też naszych 
wymagających kibiców. W eks-
tralidze pojawia się coraz więcej 
młodych trenerów. Mamy swoją 
wizję, proponujemy nowe podej-
ście do treningów i wszystkiego, 
co wiąże się z hokejem. Ja swoją 
pracę łączę z pokorą i szacunkiem 
do wszystkich osób, którym zale-
ży na dobrym wizerunku trzynie-
ckiego hokeja. Postaram się nie 
zawieść oczekiwań. 

Jest pan trzyńczaninem z krwi i 
kości. Czy ciężko było obserwo-
wać ostatnią zawieruchę zwią-
zaną z poszukiwaniami następ-
cy Jiřego Kalousa, tym bardziej, 
że właśnie panu powierzono 

rolę tymczasowego prowadzą-
cego?

Recepta na to, by z hokeja nie 
zwariować, jest o dziwo bardzo 
prosta. Nie czytam gazet, nie ma 
mnie na Facebooku czy Twitterze. 
Czyli wszelkie spekulacje zwią-
zane z poszukiwaniami nowego 
trenera w Trzyńcu krążyły w in-
nej czasoprzestrzeni, niż w tej, w 
jakiej poruszam się na co dzień. 

Uważam, iż pomimo ostatniej 
porażki z Kometą Brno, w ze-
spole widać progresję. Czy zdra-
dzi pan może pomysł na Spartę, 

jutrzejszego przeciwnika w szla-
gierze 23. kolejki?

Sparta to zespół, w którym próż-
no szukać słabych punktów. W 
tabeli plasują się wyżej od nas, 
zagrają więc w lepszym komfor-
cie psychicznym. Na tym etapie 
rozgrywek liczy się teraz każdy 
mecz. Dla nas w dodatku każde 
spotkanie to szansa na poprawę 
gry, na powrót do hokeja, z któ-
rym znów będziemy rozdawali 
radość kibicom. Sparta jest do 
pokonania, ale pod warunkiem, 
że zagramy bezbłędnie w defen-
sywie, a zarazem efektywnie w 

ofensywie. Wierzę, że w końcu 
się przełamiemy. 

Brakuje chociażby bramek ze 
strony doświadczonych graczy, 
takich jak Martin Adamský, 
który w tym tygodniu przedłu-
żył umowę z klubem do 2019 
roku. Ten fakt odczytuję w ten 
sposób: w Trzyńcu nie spisują 
na straty swoich gwiazdorów, 
pomimo że ostatnio nie wiedzie 
im się najlepiej...

Martin Adamský wrócił do gry po 
przewlekłej kontuzji. Każdy hoke-
ista potrzebuje czasu, by dojść do 
właściwej, przewidywalnej formy. 
Martin sam doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że oczekujemy od 
niego bramek. Wierzę, że instynkt 
killera wyzwoli w sobie w najważ-
niejszej części sezonu, w meczach 
play off . Doświadczeni hokeiści 
potrafi ą odnaleźć w sobie stracone 
pokłady energii w kluczowych me-
czach. Awans do play off  to zresztą 
nasz obowiązek. 

Zapytam teraz o młodych gra-
czy, takich jak Lukáš Jašek, 
David Cienciala i Aron Chmie-
lewski. Z pełnym szacunkiem 
do drugiej ligi, ale uważam, że 
we Frydku-Mistku po prostu 
się marnują. Czy jest szansa, że 
wrócą do regularnej gry w bar-
wach Trzyńca?

Frydek-Mistek to nasza ofi cjalna 
farma. Wspólne założenia są takie, 
że nasi młodzi gracze pomagają 
Frydkowi w drugiej lidze. Wiem, 
że kibice woleliby zobaczyć tych 
chłopaków w naszych barwach. 
Zgadzam się, że chodzi o utalento-
wanych hokeistów. Nie wykluczam 
więc, że damy im ponowną szansę 
w ekstralidze. Trzeba tylko wszyst-
ko tak zaplanować, by efekt tych 
działań był z korzyścią dla całego 
zespołu.   Rozmawiał:

JANUSZ BITTMAR

René Mucha

RENÉ MUCHA, NOWY SZKOLENIOWIEC KLUBU HC STALOWNICY TRZYNIEC, DLA »GL«:

Wierzę, że w końcu się przełamiemy
Jest trzyńczaninem z krwi i kości. René Mucha, wspólnie z byłym znakomitym obrońcą Markiem Malíkiem, od poniedziałkowego 
wieczoru prowadzi ofi cjalnie Stalowników Trzyniec. Po dymisji Jiřego Kalousa pod Jaworowym wybrali najbardziej rozsądny sce-
nariusz, stawiając na młodych, perspektywicznych trenerów. Rokowania z innymi kandydatami zostały defi nitywnie zakończone.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE – ZLIN  3:2 (k)
Tercje: 1:1, 1:0, 0:1 – 0:0. Bram-
ki i asysty: 6. E. Němec (Sloboda, 
Burger), 35. Vandas (Kolouch, Pa-
stor), decydujący karny Kucsera – 8. 
Kotvan (Urbanec, O. Veselý), 51. 
Říčka. Witkowice: Dolejš – Če-
rešňák, Kudělka, Sloboda, Klok, Ko-
vář, Pastor, Štich – Szturc, Strapáč, 
Ölvecký – Vandas, Kolouch, Kucsera 
– E. Němec, Balán, Burger – Gřeš, 
M. Hlinka, Húževka. 

Obie drużyny męczą się w tym 
sezonie niemiłosiernie. W lepszej sy-
tuacji znajdują się jednak Witkowice, 
które w tabeli utrzymały dziewiątą 
pozycję. Zlin po trzeciej z rzędu po-
rażce przykleił się na ostatnie miej-
sce w tabeli. Wyrównane, ale niezbyt 
atrakcyjne zawody dobrnęły aż do 
karnych, w których więcej zimnej 
krwi zachowali ostrawianie. Drugi 
punkt wystrzelił im Kucsera.

Lokaty: 1. Liberec 45, 2. Pilzno 41, 
3. Ml. Bolesław 40,... 9. Witkowice 
29, 10. Trzyniec 27 pkt. Jutro: Trzy-
niec – Sparta Praga (17.00) i Karlo-
we Wary – Witkowice (18.00).  (jb)
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JUTRO POCZĄTEK PŚ W BIE-
GACH NARCIARSKICH. Jutro 
w fi ńskim Kuusamo rozpoczyna się 
nowy sezon Pucharu Świata w bie-
gach narciarskich. Do startu w piąt-
kowym sprincie techniką klasyczną 
przygotowuje się również Justyna 
Kowalczyk, pytanie tylko, czy polska 
królowa nart w obliczu silnego prze-
ziębienia będzie w stanie podołać 
wyzwaniu. – Dobra wiadomość: to 
tylko wściekły wirus. A wirusa szybko 
wykurzymy – napisała na Facebooku 
Justyna Kowalczyk. Decyzja o starcie 
w jutrzejszym sprincie techniką kla-
syczną zapadnie w ostatniej chwili. 

*   *   *
SZCZĘSNY O PRZEGRANEJ Z 
BARCELONĄ. Wojciech Szczęsny 
bronił we wtorek bramki AS Roma 
w przegranym przez włoski klub 1:6 
meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów 
z FC Barceloną. – Zawodnicy Barce-
lony potrafi ą robić rzeczy, których w 
życiu nie widziałem. Ciężko będzie 
im przeszkodzić w wygraniu Ligi 
Mistrzów. Momentami po ich zagra-
niach ręce same składały się do okla-
sków – stwierdził Szczęsny.  (jb)

Nadzieja umiera ostatnia. W myśl 
tego hasła drugoligowi piłkarze Kar-
winy potraktowali rewanżowy mecz 
1/8 fi nału Pucharu MOL, czyli ro-
dzimych pucharowych rozgrywek na 
szczeblu ogólnokrajowym. Pierw-
szoligowy rywal z Mladej Bolesławi 
postawił jednak poprzeczkę wysoko, 
wygrywając również drugą wzajem-
ną konfrontację, tym razem 3:0. W 
dwumeczu podopieczni trenera Kar-
la Jarolíma wygrali z Karwiną 4:0, 
zasłużenie awansując do wiosennego 
ćwierćfi nału. 

Karwiniacy zameldowali się w 
Mładej Bolesławi w trochę innym 
składzie od tego, z jakim walczyli w 
ostatniej tegorocznej drugoligowej 
kolejce. Pucharowe rozgrywki cie-
szą się wprawdzie w naszym kraju 
umiarkowanym wzięciem, zespół 
Jozefa Webera na tym etapie rywa-
lizacji nie zamierzał jednak sprzedać 
tanio skóry.

 – Wynik z pierwszego meczu, 
czyli nasza przegrana 0:1, stawia-
ła w rewanżu w uprzywilejowanej 

sytuacji gospodarzy. Nasze założe-
nia były proste, strzelić co najmniej 
jednego gola i zagrać w defensywie 
bezbłędnie. Ten warunek nie został 
spełniony – stwierdził szkolenio-
wiec Karwiny, Jozef Weber. – Mimo 
wszystko chciałbym podziękować 
chłopakom za godną reprezentację 
naszego klubu w tegorocznym pu-
charze. Porażka z trzecim zespołem 
aktualnej tabeli Synot Ligi to żaden 
wstyd – dodał Weber. 

Worek z bramkami rozwiązał się w 
drugiej połowie wtorkowego meczu. 
Goście nie wytrzymali tempa narzu-
conego przez piłkarzy Mladej Bole-
sławi, tracąc w ciągu dziesięciu minut 
trzy gole. Na 1:0 trafi ł pomocnik 
reprezentacji RC, Jiří Skalák, uderza-
jąc skośno w lewy dolny róg bram-
ki strzeżonej przez Pastornickiego. 
Drugiego gola dołączył po rajdzie 
indywidualnym Jan Chramosta, a 
wynik pucharowej rywalizacji ustalił 
Aleš Čermák. Golową akcję poprze-
dzał fatalnie rozegrany rzut rożny 
w wykonaniu Karwiny, z którego 

gospodarze wyprowadzili kontrę do 
rozkojarzonej karwińskiej defensywy. 

Dla piłkarzy Karwiny, którzy w 
tabeli FNL przezimują na 3. miejscu, 
nie był to ostatni tegoroczny pił-
karski akcent. 1 grudnia karwińska 
drużyna zmierzy się towarzysko z 
dywizyjną Lokomotywą Piotrowi-
ce. Mecz odbędzie się na sztucznej 
murawie boiska na Kovonie o godz. 
17.00. 

1/8 PUCHARU MOL

MLADA  BOLESŁAW 
KARWINA 3:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 52. Skalák, 
59. Chramosta, 62. Čermák. 

Ml. Bolesław: Diviš – Kysela, Kú-
dela, Polom, Fleišman – Ščuk, Rada 
(74. Skácel) – Zahustel (46. Magera), 
Čermák, Skalák (66. Bořil) – Chra-
mosta.

Karwina: Pastornický – Růžička, 
Dreksa, Tóth, Eismann – Sedlák – 
Sivrić (46. Urgela), Budínský, Glaser 
(64. Vaněk), Duda (79. Panák) – Fia-
la. (jb)

Karwiniacy za burtą Pucharu MOL

Mlada Bolesław przesądziła o wygranej z Karwiną w drugiej połowie. 
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