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dzień: 4 do 6 0C
noc: 5 do 3 0C
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 4 do 6 0C 
noc: 1 do 0 0C
wiatr: 4-5 m/s

TIR JAK TARAN
Dwie jednostki strażaków musiały 
interweniować po wypadku, do ja-
kiego doszło nocą z poniedziałku na 

wtorek na prowadzącej na Słowację 
drodze krajowej I/11. Na odcinku 
między Jabłonkowem a Boconowi-
cami tuż przed północą przewró-
cił się TIR marki słowackiej fi rmy 
spedycyjnej. Zanim tak się stało, 
rozpędzone auto zdołało zniszczyć 
około 80 metrów barier i szklanych 
ekranów akustycznych. Z przewró-
conej ciężarówki, przewożącej części 
zapasowe do silników, wysypał się 
w dodatku na drogę ładunek. Ten 
zaś spowodował wypadek kolejnego 
TIR-a.  (kor)

UMOWY 
NA CAŁY ROK 

Po poprawkach senackich Izba Po-
selska Parlamentu RC uchwaliła w 
środę znowelizowany przepis do-
tyczący umów o pracę z nauczycie-
lami. Posłowie chcą zabronić szko-
łom podpisywania z nauczycielami 
umów na okres dziesięciu miesięcy, 
od września do czerwca, i zwalnia-
nia ich na czas wakacji letnich. Zda-
niem minister szkolnictwa Kateřiny 
Valachovej ok. 4 tys. pedagogów, a 
więc 3,7 proc. ogółu, dostaje takie 
właśnie niekorzystne umowy. Szko-
ły tymczasem otrzymują fundusze 
na wynagrodzenia dla nauczycieli 
na cały rok kalendarzowy. Według 
znowelizowanego przepisu, mini-
malny okres, na który można będzie 
zawrzeć z nauczycielem stosunek 
pracy, będzie wynosił 12 miesięcy.  
 (dc)

W siedzibie Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ostra-
wie zabrzmiały we wtorek najpięk-
niejsze polskie kolędy, łamano się 
opłatkiem. Gospodarz polskiej pla-
cówki dyplomatycznej, konsul gene-
ralny Janusz Bilski, zaprosił bowiem 
przedstawicieli polskiej mniejszości 
z Zaolzia i Ostrawy na Spotkanie 

Świąteczne. W konsularnym spotka-
niu opłatkowym wzięli udział tra-
dycyjnie przedstawiciele wszystkich 
polskich organizacji i instytucji, z 
prezesami Kongresu Polaków i Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego, Józefem Szymeczkiem i 
Janem Ryłką, na czele. Konsul Bil-
ski zaprosił też tym razem do Kon-

sulatu również prezesów miejsco-
wych kół PZKO. Serdecznie witał 
też dwóch biskupów: ordynariusza 
diecezji ostrawsko-opawskiej, ks. 
bp. Františka Václava Lobkowicza, 
i zwierzchnika Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W., ks. bp. Jana 
Wacławka. Bp. Lobkowicz wprowa-
dził też uczestników spotkania krót-

kim przemówieniem – po polsku – w 
świąteczny już nastrój.

Warto dodać, że dwa utwory pod-
czas opłatkowego spotkania zagrała 
na fortepianie utalentowana pia-
nistka Ema Trávníček, uczennica 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

 (kor)

Na opłatku w Konsulacie

Koleje Czeskie wprowadziły nowe 
kursy we współpracy z wojewódz-
twem śląskim oraz Kolejami Śląski-
mi. Między Frydkiem-Mistkiem i 
Cieszynem będzie kursowało sześć 
par pociągów osobowych dziennie, 
pomiędzy Boguminem a Chałupka-
mi cztery. Dwa pociągi z Bogumi-
na pojadą przez Wodzisław Śląski 
i Rybnik do Katowic, dwa do Ra-
ciborza. Linię z Frydka-Mistka do 
Cieszyna będą obsługiwały czeskie 
składy, połączenia Katowic i Raci-
borza z Boguminem składy polskie. 
Połączenie transgraniczne Bogumin 
– Chałupki zostanie wznowione po 
czterech latach przerwy, Czeski Cie-
szyn – Cieszyn po siedmiu latach. 

Trzykilometrową trasę pomiędzy 
dworcami w Czeskim Cieszynie i 
Cieszynie pociągi będą pokonywały 
w pięć minut. – Cena biletu na od-
cinku Cz. Cieszyn – Cieszyn będzie 
wynosiła 16 koron, w przypadku bi-
letów ulgowych 8 koron. Podróżni 
jadący z Polski zapłacą odpowiednio 
2 złote lub 1 złoty. Osoba, która po-

jedzie na przykład z Frydka-Mistka 
do Cieszyna, będzie mogła kupić 
we Frydku bilet na całą trasę, z tym, 
że cena będzie się składała z dwóch 
części: taryfy za przejazd do Cz. Cie-
szyna oraz opłaty za odcinek między 
jednym a drugim Cieszynem. Bilet 
z Cz. Cieszyna do Cieszyna można 
będzie także kupić bez narzutu u 
konduktora w pociągu – wyjaśniła w 
rozmowie z „Głosem Ludu” rzecz-
niczka Kolei Czeskich, Kateřina Šu-
bová. Obaj przewoźnicy będą poza 
tym nawzajem honorowali w regio-
nach przygranicznych niektóre spe-
cjalne bilety, na przykład regionalne 
lub weekendowe. 

Anna Gajdaszowa bardzo ucieszy-
ła się, że z Trzycieża, gdzie mieszka, 
będzie mogła dojechać koleją bez 
przesiadki do Cieszyna. – Na pewno 
będę korzystała z tych pociągów, bo 
stosunkowo często jeżdżę do Polski, 
przeważnie po zakupy. Moja wnucz-
ka też pewnie skorzysta, ponieważ 
jeździ autobusem z Cieszyna do Ka-
towic. Teraz musi biegać na piechotę 

między dworcami w jednym a dru-
gim Cieszynie – powiedziała naszej 
gazecie kobieta, którą spotkaliśmy 
wczoraj w pociągu z Czeskiego Cie-
szyna do Frydka-Mistka. Siedzący 
w tym samym wagonie Władysław 
Cieślar przyznał, że również dość 
często udaje się do Cieszyna, cho-
ciażby na spotkania z kolegami z 
ławy szkolnej. – Na razie nogi mi 
służą, więc chyba nadal będę chodził 
z Czeskiego Cieszyna na piechotę, 
ale jeżeli będzie gorzej, zacznę ko-
rzystać z pociągu – mówił starszy 
mieszkaniec Gnojnika.

Nowe połączenie będzie udogod-

nieniem zarówno dla mieszkańców 
lewego, jak i prawego brzegu Olzy. 
Dla podróżnych z Zaolzia będzie 
atrakcyjne zwłaszcza wtedy, gdy 
będą następnie kontynuowali podróż 
autobusem, na przykład do Krako-
wa, kiedy wybiorą się na zakupy do 
cieszyńskich supermarketów, lub w 
sytuacji, gdy zdecydują się odwie-
dzić cieszyński Cmentarz Komu-
nalny. Przed mieszkańcami prawego 
brzegu Olzy otwiera się możliwość 
przesiadki w Czeskim Cieszynie do 
pociągów zmierzających w kierunku 
Ostrawy i Pragi, czy też na Słowację. 

DANUTA CHLUP
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Koleją do Cieszyna
WYDARZENIE: Od niedzieli Cieszyn i Czeski Cieszyn ponownie zostaną połączone koleją. Wraz z wejściem w życie nowego 
rozkładu jazdy zaczną kursować bezpośrednie pociągi na trasie Frydek-Mistek – Czeski Cieszyn – Cieszyn. Pociągi regionalne 
połączą także Bogumin z Katowicami i Raciborzem. 

Jak uderzyć w 
polskości dzwon?
| s. 4

Hokejowa ekstraliga 
na półmetku
| s. 8

Przybysze z Ukrainy 
mają swoich »aniołów«
| s. 5
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ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Wypadek TIR-ów zablokował na jakiś 
czas prowadzącą na Słowację drogę 
I/11.

Anna Gajdaszowa z Trzycieża cieszy się, że „jej” pociąg będzie docierał do Cie-
szyna.ROZKŁAD JAZDY FRYDEK-MISTEK – CIESZYN 

(WYBRANE PRZYSTANKI)
Gnojnik 7.57 9.57 11.57 13.57 15.57 17.57
Trzycież  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Ropica 8.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08
Cz. Cieszyn 8.15 10.15 12.15 14.15 16.15 18.15
Cieszyn 8.20 10.20 12.20 14.20 16.20 18.20

ROZKŁAD JAZDY CIESZYN – FRYDEK-MISTEK
 (WYBRANE PRZYSTANKI)

Cieszyn 8.31 10.31 12.31 14.31 16.31 18.31
Cz. Cieszyn 8.39 10.39 12.39 14.39 16.39 18.39
Ropica 8.44 10.44 12.44 14.44 16.44 18.44
Trzycież 8.52 10.52 12.52 14.52 16.52 18.52
Gnojnik 8.56 10.56 12.56 14.56 16.56 18.56

Rozkład będzie obowiązywał od 13 grudnia br.
Źródło: IDOS
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Pluszowy miś z „zakręconymi” ocza-
mi i strzykawką wbitą w łapkę jest 
symbolem nowej kampanii informa-
cyjnej „Bierzesz? Umrzesz!”. Kampa-
nia, która ma przestrzegać młodzież 
przed sięgnięciem po narkotyki, ale 
też inne używki, przeznaczona jest 
zarówno dla młodych mieszkańców 
województwa morawsko-śląskiego, 
jak też ich nauczycieli i wychowaw-
ców. 

Szczegóły kampanii przedstawili 
mieszkańcom regionu na specjalnej 
konferencji dyrektor Wojewódzkiej 
Dyrekcji Policji RC, Tomáš Kužel, 
wspólnie z szefem Instytutu Medy-
cyny Sądowej Szpitala Uniwersy-
teckiego w Ostrawie, Igorem Dvo-
řáčkiem. – Młodzi ludzie czasami 
nie uświadamiają sobie zagrożeń 
związanych z zażywaniem narkoty-
ków. A przy tym marihuanę można 
dzisiaj spokojnie kupić w szkołach 
średnich, a nawet podstawowych lub 
na placu zabaw, tuż przy piaskowni-
cy. Zdarzają się również mocniejsze 
narkotyki, halucynogeny lub per-
wityna. Bywa, że młodzi ludzie ob-
darowują się narkotykami z okazji 
urodzin – podkreślił szef morawsko-
śląskich policjantów.

Nowa kampania informuje mło-
dych ludzi o możliwych konsekwen-
cjach zdrowotnych lub społecznych. 
Sporo miejsca policjanci poświęcają 
też przekazywaniu wiedzy o tym, 
że posiadanie, przechowywanie lub 
produkcja substancji odurzających 

i psychotropowych są nielegalne i 
traktowane jako wykroczenie lub 
przestępstwo. 

O tym wszystkim można się do-
wiedzieć podczas spotkań w szko-
łach, a także z plakatów oraz ulotek. 
Te ostatnie, oczywiście z symbolem 
misia ze strzykawką, wydano także 
w polskiej wersji językowej. Nie tyl-
ko dlatego, że w regionie żyje mniej-
szość polska. Bo przecież w przygra-
nicznych regionach Polski panuje 
nadal podsycany przez część polskich 
mediów mit o tym, że w Republice 
Czeskiej narkotyki są właściwie le-
galne. Te niedokładne informacje 
powodują, że do Czeskiego Cieszy-
na przychodzi, a nawet przyjeżdża 
z dalszych regionów Polski sporo 
młodych Polaków przekonanych, że 
środki odurzające można tam kupić 
lub zażywać bezkarnie. 

– Z wykroczeniem mamy do czy-
nienia w sytuacji, kiedy nielegalnie 
przechowujesz małą ilość (dla wła-
snej potrzeby) substancji odurzają-
cych i psychotropowych lub nielegal-
nie uprawiasz dla własnej potrzeby w 
małych ilościach rośliny lub grzyby 
zawierające substancje odurzające i 
psychotropowe. Przestępstwem jest 
to, kiedy wyprodukujesz, przywie-
ziesz, przewieziesz, zaproponujesz, 
pośredniczysz, sprzedaż lub komuś 
załatwisz, lub dla kogoś przecho-
wujesz substancje odurzające i psy-
chotropowe – można przeczytać w 
polskojęzycznej ulotce.  (kor) 

PLAN IMPREZ
GNOJNIK (kor) – Działający przy 
samorządzie gminnym komitet ds. 
mniejszości narodowych będzie w 
przyszłym roku współorganizato-
rem kilku gminnych imprez, m.in. 
dorocznego Gnojnickiego Popo-
łudnia czy Spotkania z Seniorami. 
Na posiedzeniu komitetu ustalono 
też, że informacje o takich impre-
zach na afi szach pojawiać się będą 
także po polsku, a o poprawność 
polskiej wersji językowej zadba 
członek komitetu, prezes Miejsco-
wego Koła PZKO, Paweł Pieter. 
Zaplanowano ponadto, że dla obu 
gnojnickich szkół przygotowana 
zostanie prelekcja o historii Śląska 
Cieszyńskiego.

* * *

BĘDĄ DOTACJE
MOSTY k. JABŁONKOWA 
(kor) – Mieszkańcy oraz działające 
we wsi organizacje społeczne do 15 
grudnia mogą się ubiegać o dotacje 
gminne na rok 2016. Gmina wes-
prze nie tylko promujące wioskę 
imprezy kulturalne lub sportowe, 
ale można wystąpić również o 
dofi nansowanie całorocznej działal-
ności zespołów, chórów czy organi-
zacji społecznych. Warunkiem jest 
m.in. rozliczenie się do 15 grudnia 
z dotacji przyznanej na rok 2015.

* * *

ROZWÓJ DO 2030
PIOTROWICE (kor) – Na ostat-
niej jesiennej sesji radni zajęli się 
projektem strategicznego planu roz-
woju gminy na lata 2016-2030. Ten 
ważny dokument mówi o tym, jak 
wioska będzie rozwijać się w kolej-
nych latach, wytycza kierunki i cele 
rozwoju, priorytety. Do przygoto-
wania projektu przyczynili się także 
piotrowiczanie, którzy wzięli udział 
w ankiecie na temat najważniejszych 
spraw i problemów z życia wioski.

* * *

RATUSZ 
NIECZYNNY
TRZYNIEC (kor) – Jutro ra-
tusz w Trzyńcu będzie nieczynny. 
Powodem jego zamknięcia jest 
udział wszystkich pracowników 
w dorocznym, obowiązkowym dla 
wszystkich, szkoleniu. Mieszkańcy 
hutniczego miasta, a także oko-
licznych miejscowości, dla których 
Trzyniec jest miastem z rozszerzo-
nymi uprawnieniami, będą musieli 
załatwić swoje sprawy urzędowe w 
innym terminie.

* * *

JARMARK
ODWOŁANY
JABŁONKÓW (kor) – PZKO-
wcy odwołali swój Jarmark Godowy, 
który w ich siedzibie przy Rynku 
Mariackim miał się odbyć w nie-
dzielę 20 grudnia. Jak poinformo-
wał członek zarządu Miejscowego 
Koła PZKO w Jabłonkowie, Leszek 
Richter, z imprezy trzeba było zre-
zygnować „z przyczyn losowych”.

* * *

NIEDŁUGO 15-LECIE
PIOSECZNA (kor) – Przyszły 
rok upłynie pod znakiem jubile-
uszu. 1 stycznia minie bowiem 15 
lat od usamodzielnienia się gminy, 
wcześniej wchodzącej w skład Ja-
błonkowa. Jubileusz przypomina 
wydany przed świętami gminny 
kalendarz na rok 2016 ze zdjęciami 
z życia wioski.

KRÓTKO

REGION

Z misiem przeciwko narkotykom
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Symbolem kampanii antynarkotykowej „Bierzesz? Umrzesz!” jest pluszowy miś.

Zero alkoholu we krwi również w 
przypadku rowerzystów oraz nie-
przekraczalne 130 km na godz. pod-
czas jazdy autostradą. W tych dwóch 
kwestiach czescy posłowie pomi-
mo zróżnicowanych poglądów nie 
wprowadzili wczoraj żadnych zmian 
w istniejącym Kodeksie Drogowym. 
Dla większego bezpieczeństwa 
nakładają natomiast na pieszych 
obowiązek noszenia o zmroku ele-
mentów odblaskowych poza teren 
zabudowany. 

Z propozycją zezwolenia rower-
zystom na spożycie jednego lub 
dwóch piw przed jazdą wystąpił 
poseł Jiří Junek, przy czym toleran-
cja alkoholu do pół promila miała 
dotyczyć również jeźdźców na zwie-
rzętach. Większość posłów ją jednak 
odrzuciła, podobnie jak propozycję 
obywatelskich demokratów, którzy 
optowali za wprowadzeniem pręd-

kości 150 km na godz. na niektórych 
odcinkach autostrad. 

Według noweli, większe restrykcje 
czekają również niezdyscyplinowa-
nych kierowców, którzy nie prze-
strzegają zakazu wjazdu na przejście 
kolejowe po zapaleniu się czerwo-
nego światła. Posłowie zgodzili się 
bowiem z propozycją Petra Kudeli, 
który optował za tym, żeby takiemu 
kierowcy już za pierwszym razem 
oprócz wymierzenia mandatu ode-
brać również prawo jazdy na okres 
pół roku. 

Jeżeli nowelizację Kodeksu Dro-
gowego uchwali Senat oraz podpisze 
prezydent w brzmieniu propono-
wanym przez Izbę Poselską, zmia-
ny będą dotyczyć również pieszych, 
którzy odtąd, poruszając się poza te-
renem zabudowanym, będą musieli 
stosować o zmroku elementy odbla-
skowe.  (sch)

Pod koniec grudnia oddany zosta-
nie stojący w centrum Bystrzycy, 
tuż koło gmachu Urzędu Gminy, 
nowy budynek wielofunkcyjny. Pra-
ce ruszyły w październiku ubiegłego 
roku, w tych dniach zaś budowlań-
cy już fi niszują. Jak się dowiedzieli-
śmy, większość obiektu zajmą nowe 
mieszkania. W pomieszczeniach na 
parterze znajdą lokum miejscowe 
fi rmy oferujące usługi, na pierwszym 
piętrze zaś przewidziane są biura 
oraz gabinety lekarskie. 

Przy budynku powstanie nowy 
parking. Bystrzyczanie doczekają 
się ponadto odnowionego chodnika 

prowadzącego do przejścia dla pie-
szych między UG a kompleksem 
handlowym znajdującym się po dru-
giej stronie głównej drogi. Naprze-
ciwko cukierni powstanie też zatoka 
autobusowa, gdyż tam przeniesiony 
zostanie sprzed budynku Czeskiej 
Poczty, bliżej ronda, przystanek dla 
autobusów jadących z Bystrzycy do 
Trzyńca. Korzystającym z niego pa-
sażerom ułatwi życie świetlna tablica 
z aktualnymi odjazdami autobusów. 
Pierwsze autobusy na przeniesio-
nym przystanku Bystrzyca-Centrum 
zatrzymają się w poniedziałek 14 
grudnia.  (kor)

W listopadzie zaczęła funkcjonować 
nowa, wyszehradzka grupa bojowa 
Unii Europejskiej (V4 EU BG). W 
Krakowie, w uroczystości inicjują-
cej działalność jej dowództwa, wziął 
udział m.in. ambasador Republiki 
Czeskiej Jakub Karfík. Grupa zło-
żona z żołnierzy polskich, czeskich, 
słowackich i węgierskich przygoto-
wuje się teraz do półrocznego dy-
żuru, który rozpocznie się 1 stycz-
nia 2016 r. Na polskim poligonie w 
Drawsku Pomorskim oraz w Krako-
wie, w Centrum Operacji Lądowych, 
odbyły się już wspólne ćwiczenia 
żołnierzy V4 EU BG pod krypto-
nimem „Common Challenge – 15”. 
Wszystko dlatego, że od początku 
przyszłego roku ok. 3700 żołnierzy 
z V4 EU BG będzie mogło zostać 

użytych przez Unię Europejską do 
rozwiązywania różnorodnych sytu-
acji kryzysowych.

Zgodnie z założeniami grupy 
bojowe Unii Europejskiej są prze-
widziane do udziału w misjach hu-
manitarnych i prewencyjnych oraz 
stabilizacyjnych, w tym do wymu-
szania i utrzymania pokoju. W przy-
padku podjęcia decyzji o interwencji 
grupa musi osiągnąć gotowość do 
działania w ciągu maksymalnie dzie-
sięciu dni. W razie potrzeby żołnie-
rze mogą zostać przerzuceni w rejon 
kryzysu na odległość nawet sześciu 
tysięcy kilometrów od Brukseli. 
Grupa Bojowa powinna być zdolna 
do samodzielnego działania przez 30 
dni z możliwością przedłużenia tego 
terminu do 120 dni.  (wik)

Pieszo z odblaskiem Otwarcie coraz bliżej

Szykują się do dyżuru
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Włodarze Czeskiego Cieszyna przyjęli honorowych dawców krwi. Na odbywające 
się tradycyjnie na początku grudnia spotkanie z burmistrzem Vítem Slováčkiem 
i wiceburmistrz Gabrielą Hřebačkovą w małej sali posiedzeń ratusza przybyło 
jedenaścioro z zaproszonych krwiodawców, wśród nich jedna kobieta. Wszyscy 
uczestnicy spotkania w ratuszu mogą się pochwalić Odznakami Zasłużonych Ho-
norowych Dawców Krwi. Jeśli chodzi o profesje, wśród czeskocieszyńskich krwio-
dawców najwięcej jest górników i policjantów.  (kor)

W czeskim Cieszynie 
docenili krwiodawców
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Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

LIDIA STANISŁAWSKA 

Anegdoty
Prószyński i Spółka

„Śmiech jest lekiem na wszystko” 
– czytamy na początku książki. Ta 
znana od dawna prawda doskonale 
sprawdza się, kiedy chodzi o anegdo-
ty, ciekawe zdarzenia, jakie przytrafi -
ły się osobom znanym z pierwszych 
stron gazet, teatralnych desek czy 
szklanego ekranu. Lidia Stanisław-
ska, od kilkunastu lat pisząca swoje 
felietony na łamach „Teletygodnia”, 
zebrała wiele ciekawych historyjek, 
od których można spaść z krzesła. 
Weźmy choćby zdarzenie z „Berci-
kiem” w roli głównej. W teatralnej 
garderobie spotykają się Krzysztof 
Hanke, Piotr Gąsowski oraz Robert 
Rozumus. I taki oto dialog: „Słuchaj 
Rozmus, te twoje gatki są w świet-
nym gatunku. Co to za wykończenie! 
– Bo to jest od Armatniego – stwier-
dził Rozmus. – A moje bokserki są 
od Calvina Kleina i też wytrzymają 
niejedno pranie – dodał Piotr Gą-
sowski. Aż tu z kąta rozlega się głos 
rozebranego Krzysia: – Chłopy, jo 
mam nad wami przewaga. Bo też 

mom fajne gatki, ino że... własne”. 
Zabawnie jest też przy Zbigniewie 
Wodeckim, który we wczesnych la-
tach tak był zapracowany i skoncen-
trowany na karierze, że dzieci, kiedy 
wracał do domu, mówiły: Chodź, 
mamusiu, przyszedł ten pan, co 
„Pszczółkę Maję” śpiewa. 

Autorka „Anegdot” najwyraźniej 
dobrze żyje z gwiazdami, bo te opo-
wiadają jej historie śmieszne, nie-
zwykłe, ale i pouczające. Na stronach 

ładnie wydanej książki poczytamy 
więc także o Marianie Opani, który 
„chciał być fi zykiem jądrowym, a to 
zobowiązuje”, o Irenie Santor, „która 
wodę sodową uznaje tylko w szklan-
ce”, o Krzysztofi e Globiszu, który 
gdy ma przekląć, mówi „super-duper” 
czy o Arturze Żmijewskim, który 
mimo sutanny, jest uważany za naj-
bardziej sexy mężczyznę nad Wisłą.

Tę książkę trzeba czytać na raty. 
„Śmiech jest lekiem na wszystko” 
– to prawda, ale każdy lek w nadmia-
rze szkodzi. Dlatego proponuję tera-
pię co najmniej tygodniową.

*   *   *

KRISTINA OHLSSON

Zagadka 
Sary Tell
Prószyński i Spółka

Jedna z najbardziej poczytnych skan-
dynawskich autorek powieści krymi-
nalnych powróciła. I to z powieścią 
świetną, kolejny raz przekraczającą 
czasy, kontynenty, społeczeństwa. 
Jeżeli jesteście na 400 stronie, akcja 

wciąż trzyma w napięciu, a wyjaśnie-
nie zagadki wydaje się być tak samo 
odległe, jak 350 kartek wcześniej, to 
musi to być Ohlsson. Tak potrafi  za-
tańczyć z czytelnikiem, że kręci mu 
się w głowie na długo po zejściu z 
parkietu.

Żeby nie było nudno, 36-letnia 
szwedzka pisarka zrezygnowała tym 
razem ze znanych z wcześniejszych 
książek bohaterów. W miejsce Fre-

deriki Bergman, Eden Lundell i 
Alexa Rechta, którzy pracują w po-
licji i prokuraturze, na szachownicy 
zdarzeń ustawiła Martina Bennera, 
adwokata o twardym sercu, w przy-
padku którego sprawdza się powie-
dzenie: „Zakochany w sobie z wza-
jemnością”. Pewnego dnia do jego 
kancelarii puka tajemniczy mężczy-
zna, który podaje się za brata ko-
biety, która popełniła samobójstwo. 
Wcześniej jednak zdążyła zabić pięć 
osób, część za oceanem, część w 
Skandynawii. Mężczyzna za wszel-
ką cenę chce, żeby siostra, chociaż 
już nie żyje, została oczyszczona z 
zarzutów. Wszystko w myśl zasady: 
„Ożywić zmarłego się nie da, ale za-
pewnić mu spokój, tak”. Problem w 
tym, że Benner przyjmując zlecenie, 
początkowo niechętnie, wplątuje 
się gigantyczne śledztwo, które to-
czy się na dwóch kontynentach, a z 
czasem na włosku zawisa życie jego 
i bliskich. Z człowieka, który miał 
dokładnie zaplanowane i poukłada-
ne życie, staje się pionkiem w grze. 
Bynajmniej nie jest to „Chińczyk” z 
banalnymi zasadami, a kostką rzuca 
na pewno nie główny bohater.

Tomasz Wolff 

– W tym roku mamy rekordową 
liczbę, czternastu wystawiających. 
Oprócz współpracujących placówek 
socjalnych z regionu, przyjechali 
nasi partnerzy z Cieszyna, Ustronia, 
Krakowa i ze Słowacji – mówił dy-
rektor Domu Seniora, Janusz Foltyn. 
Wystawę oglądał również burmistrz 
Vít Slováček. – To są profesjonalne 
prace. Ukłony w stronę osób, które 
pomimo podeszłego wieku i proble-
mów zdrowotnych robią ze swoimi 
terapeutami tak wspaniałe rzeczy 
– stwierdził.

Tak naprawdę wystawa powsta-
wała już od lata. – To praca trudna, 
ale wspaniała. Kiedy klienci póź-
niej widzą jej efekty, są niezmiernie 
wdzięczni – powiedziała Izabela 
Zajac, terapeutka. To ona przygoto-
wała wzruszające otwarcie wystawy. 
Pensjonariusze ośrodka zagrali pod 
jej kierownictwem kolędę „Cicha 
Noc” na nietypowych instrumentach 
– dzwonkach dla owiec. 

Małgorzata Murzyn, kierownik 
działu socjalno-terapeutycznego 
PDPS „Pogodna Jesień” z Cieszyna, 

jeździ do swoich partnerów na le-
wym brzegu Olzy od wielu lat. – Te 
spotkania są dla nas, pracowników, a 
także naszych mieszkańców inspira-
cją do dalszej twórczości, dzielimy się 
doświadczeniami. Tu przekonujemy 
się, że wiek i niepełnosprawność nie 
są przeszkodą w tworzeniu. Jesteśmy 
otwarci na nowe propozycje i to daje 
nam możliwość dalszego rozwoju. 
To takie ładowanie akumulatorów 
na dalszą pracę na cały rok – zdra-
dziła pani Małgorzata. 

 Emilia Świder

Kolejna wystawa 
w świątecznym nastroju
Świeczniki, stroiki, aniołki z materiału, szydełkowe, ceramiczne czy ozdoby z szyszek, słomy, orze-
chów, papieru albo bombki wykonane różnymi technikami... To tylko część oryginalnych pomysłów 
na dekoracje świąteczne, które można było oglądać w Domu Seniora przy ul. Sokołowskiej w Cze-
skim Cieszynie 4 i 5 grudnia na XI edycji Międzynarodowej Wystawy Rękodzieła. Wszystkie prace 
powstały w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

Wystawa w Domu Seniora wprowadziła gości w świąteczny nastrój. 

WYDANO NAD WISŁĄ
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Odwiedziny Mikołaja
W niedzielę 6 grudnia Miejscowe 
Koło PZKO w Piotrowicach zorgani-
zowało Spotkanie z Mikołajem. Dzie-
ci przygotowały dla swoich rodziców, 
dziadków oraz dla Mikołaja wierszyki 
oraz występy na fortepianie i gitarze. 
Odważne dzieci Mikołaj obdarował 
podarunkami. Później pani Anna Rzy-
man opowiadała dzieciom, jak kiedyś 
– w okresie jej dzieciństwa – obcho-
dzono Mikołaja. – Była wojna. W tych 

złych czasach wszyscy cieszyli się, kie-
dy przychodził Mikołaj. Miałam trzy 
siostry i każda otrzymała skromny 
podarunek. Przychodził też diabeł, 
którego wszyscy się bali – wspomi-
nała. Przypomniała też opowiadanie, 
które wtedy usłyszała, jak starszy sa-
motny pan mieszkający w jednym z 
angielskich hrabstw przywdziewał 
szatę Mikołaja i odwiedzał dzieci.  
– Był to prawdziwy Mikołaj – dodała.
 Tadeusz Toman

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Brąz przywieziony z Krakowa
Czas Adwentu w sposób wyjątkowy 
łączy nas z polską kulturą i tradycją. 
Wszak królująca w tym okresie ko-
lęda to jeden z najbardziej polskich 
symboli dziedzictwa narodowego. 
Dlatego decyzja o uczestnictwie w VI 
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni 
Adwentowych i Bożonarodzenio-
wych, który odbył się w dniach 4-6 
grudnia w Krakowie, była dla nas 
sprawą oczywistą. Na festiwal przy-
były zespoły z 10 krajów Europy. W 
sobotę odbyły się zmagania konkur-
sowe, a potem koncerty w czterech 
kościołach. Konkurs zobowiązywał 
każdy zespół do wykonania czterech 
utworów, a jego poziom oceniało pię-
cioosobowe międzynarodowe jury. 
Przy udziale publiczności, która do 
ostatniego miejsca zapełniła koś-
ciół św. Piotra i Pawła, wykonaliśmy 
nasze utwory w kategorii zespołów 
kameralnych. Wieczorem w kościele 
Najświętszej Marii Panny z Lourdes 

daliśmy półgodzinny koncert kolęd, 
spotykając się z bardzo ciepłym przy-
jęciem słuchaczy. Niedziela upłynęła 
pod znakiem odkrywania uroków 
Krakowa, zaś jej punktem kulmina-
cyjnym był wieczorny Koncert Galo-
wy w Bazylice Mariackiej na Rynku 
Głównym, połączony z ogłoszeniem 
wyników konkursu. Tu każdy zespół 
zaprezentował jeden utwór sakralny. 
My wybraliśmy „Dona Nobis Pacem” 
W.A. Mozarta z partią solową Kle-
mensa Słowioczka. Napięcie w ocze-
kiwaniu na werdykt jury przerodziło 
się w radość ze zdobycia trzeciego 
miejsca w naszej kategorii.

Tą drogą chcielibyśmy podzięko-
wać Magdzie Danel, która w tydzień 
nauczyła się trudnego akompania-
mentu i pojechała z nami, zastępując 
naszego akompaniatora, który poważ-
nie zachorował. Bez niej nie mogliby-
śmy wykonać m.in. jednego bardzo 
znaczącego utworu, „Pośpieszcie pa-
stuszki”.  TA-Grupa

*   *   *
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Co to za dokument i kto jest jego auto-
rem? 

Zygmunt Rakowski: „Rok 2035 – Wizja i 
strategia rozwojowa polskości na Zaolziu” to 
materiał przygotowany do dalszej pracy, który 
ma uświadomić ludziom, że istnieje pewien 
problem. Stwierdziliśmy bowiem, że parame-
try świadczące o naszym społeczeństwie, takie 
jak liczba Polaków, poziom języka polskiego 
czy kontakt z Polską kształtują się coraz mniej 
korzystnie i że – tu pozwolę sobie na porów-
nanie – ta roślinka polska powoli nam usycha. 
Wiadomo, że jeśli nic nie zrobimy, to po pew-
nym czasie uschnie nam na pewno. Natomiast 
jeśli będziemy ją podlewać, to wprawdzie nie 
będziemy mieć pewności, że przeżyje, ale 
przynajmniej będziemy mieć czyste sumienie, 
że coś w tym kierunku zrobiliśmy. 
Józef Szymeczek: Wizja ta jest rezultatem 
wspólnej pracy ludzi, którym jeszcze na 
czymś zależy, zainicjowanej przez Zygmun-
ta Rakowskiego. W skład zespołu autorów 
weszli ponadto: Andrzej Bizoń, prof. Daniel 
Kadłubiec, Tomasz Pustówka, Małgorzata 
Rakowska, prof. Tadeusz Siwek, Marek Sło-
wiaczek, Józef Szymeczek i odpowiedzialny 
za adiustację tekstu i szatę grafi czną, Marian 
Siedlaczek. Te wszystkie osoby, czerpiąc z 
opinii środowisk, w których się poruszają, 
stworzyły materiał, który został zredagowany 
i lada chwila ukaże się drukiem. 

W jakich warunkach powstawał? 
Z.R.: Pierwsze spotkanie zespołu odbyło 
się w czerwcu, a w październiku mieliśmy 
już gotową treść. W międzyczasie odbywa-
ły się spotkania, korespondencja meilowa, 
wymiana poglądów, komentarze. Żeby pra-
ce postępowały sprawnie, podzieliliśmy się 
rolami. Każdy otrzymał pewną działkę do 
opracowania, bo trzeba było przygotować 
tło historyczne, spisy demografi czne, infor-
macje o języku, szkolnictwie, organizacjach 
społecznych, a do tego obmyślić wizję, plan 
na przyszłość. Obecnie jesteśmy na etapie 
przygotowania zamówienia do drukarni. 

Aby móc stworzyć strategię na przy-
szłość, najpierw trzeba dokonać analizy 
teraźniejszości. Jakie obszary życia zostały 
poddane tej analizie? 

Z.R.: Przede wszystkim należy podkreślić, 
że materiał nie jest pracą naukową i na pew-
no nie jest wyczerpujący. Został stworzony 
po to, żeby zainicjować myślenie o proble-
mie, jakim jest przyszłość polskości na Zaol-
ziu, uświadomić sobie, w jakiej sytuacji nasze 
społeczeństwo się znajduje i podsunąć pew-

ne pomysły rozwiązań. Najważniejszymi ob-
szarami, którymi się zajmowaliśmy, jest więc 
demografi a, szkolnictwo, które z przynależ-
nością narodową tworzy naczynia połączone, 
język, bez którego nie ma narodu, i wreszcie 
zaangażowanie naszego społeczeństwa w ist-
niejących strukturach organizacyjnych. 
J.S.: Na temat Polaków i polskości na Za-
olziu zostały już napisane, nie przesadzając, 
setki prac naukowych, przeważnie analitycz-
nych. Tę wiedzę trzeba teraz wykorzystać w 
praktyce. Wcześniej jednak należy wywołać 
dyskusję publiczną. „Rok 2035 – Wizja i 
strategia rozwojowa polskości na Zaolziu” 
ma być tym ogniskiem zapalnym. 

Dlaczego, tworząc strategię, skupiliście 
uwagę na roku 2035? 

Z.R.: To jest data czysto symboliczna, bo 
tak naprawdę mogliśmy wybrać jakikolwiek 
inny rok. Niemniej jednak z praktycznego 
punktu widzenia możemy powiedzieć, że 
20 lat jest okresem, kiedy można jeszcze coś 
realnie przewidywać, planować i mieć na to 
jakiś wpływ. Dłuższy okres zaczyna grani-
czyć z fi kcją, natomiast krótszy, to taktyka 
kroków z roku na rok. Dwadzieścia lat to 
ponadto również symbol jednej generacji, 
która zadecyduje o tym, czy polskość na Za-
olziu przetrwa, czy nie. Dzisiejsza młodzież 
szkolna i najmłodsi rodzice za dwadzieścia 
lat będą trzonem społeczeństwa. Od tego, 
jacy oni będą, zależy przyszłość polskości na 
tej ziemi. 

J.S.: Tu przychodzą mi na myśl słowa Ko-
meńskiego, który powiedział, że dzieci trze-
ba wychowywać dwadzieścia lat przed ich 
urodzeniem. Czyli, że tak naprawdę to ich 
rodziców trzeba przygotować do wychowy-
wania. 

Z.R.: W materiale jest więc położony akcent 
na dzieci, na młodzież szkolną, ale też na ro-
dziców, w tym również tych niezrzeszonych 
w żadnej polskiej organizacji – najwyżej w 
Macierzy Szkolnej z racji posyłania dzieci do 
polskiej szkoły lub przedszkola. Chodzi nam 
o to, żeby również oni uświadomili sobie, 
że jest problem. Penetracja marketingowa 
mówi bowiem o kilku stopniach uderzenia. 
Pierwszym stopniem jest to, że zostałem 
poinformowany o problemie. Drugim, że 
rozumiem, na czym on polega, trzecim stop-
niem jest zrozumienie, że to również mój 
problem, czwartym zaś aktywne włączenie 
się w działania, które mają mu zaradzić. Tak 
więc pierwszym naszym zadaniem jest poin-
formowanie całego naszego społeczeństwa, 
że problem zachowania polskości na Zaolziu 
realnie istnieje, potem będziemy się starać 
doprowadzić do jego zrozumienia, następnie 
do zidentyfi kowania się z nim, by wreszcie 
skupić się na przygotowaniu liderów, którzy 
będą aktywnie działać na tym polu. 

J.S.: Z punktu widzenia legislatywy Pola-
cy na Zaolziu tak naprawdę nie mają na co 
narzekać. Teraz chodzi o to, żeby uderzyć w 
serca, rozbudzić w nich polską tożsamość, to 

coś, co jest tylko moje i czego nikt nie może 
mi zabrać. 

Czy zatem materiał zawiera pomysł, jak 
dotrzeć do młodego człowieka? 

Z.R.: Materiał nie daje sprawdzonej recep-
ty, ani gotowych rozwiązań. Kończy się na 
określeniu obszarów do pilnego zagospo-
darowania, czyli takich, gdzie są problemy. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że 
jednym materiałem niczego nie zmienimy, 
że zmiana myślenia, obudzenie tożsamości, 
jest długim, skomplikowanym procesem, w 
którym po naszej stronie muszą być najnow-
sze technologie stosowane przez dzisiejsze 
społeczeństwo sieciowe. Za pośrednictwem 
telewizji, prasy i patetycznych haseł nie 
dotrzemy do młodych. Stąd więc pytanie 
o nowe, skuteczne instrumenty. Gdzie one 
są i jak najlepiej je wykorzystać? I czy wy-
starczy tu zaangażowanie czysto społeczne, 
na zasadzie wolontariatu? Myślę, że nie. 
W dzisiejszym świecie, żeby obudzić świado-
mość, trzeba sięgnąć również po instrumen-
ty profesjonalne oraz stworzyć profesjonalny 
impresariat, który będzie szukał inspiracji, w 
tym również fi nansowych. Stworzenie infra-
struktury organizacyjnej traktujemy bowiem 
w parze z kampanią informacyjną za najważ-
niejszy front działania. 
J.S.: Temat rozwoju polskości na Zaolziu 
chcemy przedstawić również polskiej stronie 
za pośrednictwem konsulatu czy ambasady, 
a także w centralnych instytucjach polskich, 
które z nami współpracują, takich jak Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”, fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” czy Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych RP. Chcemy, 
żeby zostały one powiadomione, w jakim 
kierunku kroczymy, jaka jest nasza fi lozofi a 
i co zamierzamy zrobić, ponieważ na pew-
nym etapie ich pomoc będzie kluczowa. I to 
zarówno pod względem merytorycznym, jak 
i fi nansowym. 

Od pomysłu do realizacji często prowadzi 
długa droga. Mamy więc „Wizję i strategię 
rozwojową polskości na Zaolziu do roku 
2035” i co dalej? 

J.S.: Teraz rozpocznie się proces przekazy-
wania informacji, zaznajamiania społeczeń-
stwa z tym materiałem. Uważam, że do jego 
omówienia dobrze mogą posłużyć również 
sejmiki gminne, które rozpoczną się już nie-
bawem. Zależy nam bowiem na jak najszer-
szej dyskusji, stworzeniu banku pomysłów, a 
nie na jednostronnym przekazie. 

BEATA SCHÖNWALD

Jak uderzyć w polskości dzwon?
„Rok 2035 – Wizja i strategia rozwojowa polskości na Zaolziu” to materiał, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy został opracowany przez nieformalną grupę ludzi, 
którym nie jest obojętna przyszłość polskości na Zaolziu. Od soboty będzie pojawiać się również na naszych łamach. – Chcemy uderzyć w dzwon alarmowy, powiedzieć: 
„Jest problem, możemy nie przetrwać, zróbmy coś” – mówi inicjator projektu, Zygmunt Rakowski z Czeskiego Cieszyna, którego zaprosiliśmy do wspólnej rozmowy 
z prezesem Kongresu Polaków w RC, Józefem Szymeczkiem. 

Chciałbym opowiedzieć Państwu 
niezwykłą historię. Historię, którą 
sygnalizowałem już na kartach „Gło-
su Ludu” – historię Adolfa „Bolko” 
Kantora. Ale nie opowiem jej tu i te-
raz, użyję podstępu, który mam na-
dzieję wybaczy mi redaktor naczelny 
i w tym felietonie zaproszę państwa 
do Bystrzycy, na piątek – bo tam tak 
naprawdę pokażemy opowieść o tym 
niezwykłym bohaterze, pochodzą-
cym przecież z Suchej Górnej.

Zacznę zatem odważnie: zapra-
szam wszystkich Państwa na zaol-
ziańską premierę fi lmu „Bolko Kan-

tor. Prawy, prosty”, która odbędzie 
się w najbliższy piątek, 11 grudnia, o 
godzinie 19.00 w kinie w Bystrzycy. 
Wyznam też od razu, równie odważ-
nie: to dla mnie niezwykle ważny 
dzień. Adolf „Bolko” Kantor, któ-
ry urodził się w Suchej Górnej, był 
zresztą synem znanego tam Jerzego 
Kantora, towarzyszy mi od kilku lat, 
odkąd dałem się opętać jego historią. 
Od miesiąca mam przyjemność po-
kazywać ten fi lm w polskich gminach 
Śląska Cieszyńskiego, ale to premie-
ra na Zaolziu jest dla mnie szczegól-
na, z kilku powodów. Już jakiś czas 

mam przyjemność pisać felietony do 
„Głosu Ludu” o tym, że powinniśmy 
przechodzić granicę, że dobrze by 
było jednoczyć się wobec wspólnych 
idei. Właśnie w piątek ja tę granice 
przekroczę – oddam fi lm, który jest 
owocem ciężkiej, dwuletniej pracy 
wielu osób, w Państwa ręce. I boję się 
bardzo, przede wszystkim dlatego, że 
w gminach po polskiej stronie Śląska 
Cieszyńskiego robiłem już wiele rze-
czy i umiem się w nich poruszać, a na 
Zaolziu – przyznam to – ciągle cho-
dzę po omacku. Dlatego boję się nie 
tylko o frekwencję, ale też o reakcje 

związane z tą historią. Bo przecież 
„Bolko” Kantor nie jest bohaterem 
łatwym, jednowymiarowym, którego 
można w pełni zaakceptować. To dla 
mnie prawdziwy test tej opowieści 
zawartej w fi lmie i książce, stąd też 
pozwalam sobie właśnie tutaj odkryć 
moje obawy.

Pierwszy krok przekraczania tej 
granicy, która czasem ciągle nas dzie-
li, już za mną: zwróciłem się do Kon-
gresu Polaków w Republice Czeskiej 
z prośbą o pomoc w organizacji tego 
wydarzenia, a prezes Józef Szyme-
czek temat podjął bez wahania, za 

co dziękuję, podobnie jak dziękuję 
gminie Bystrzyca, która na projekcję 
zgodziła się bez żadnego problemu. 
To było dla mnie bardzo budujące 
i uznałem to za pewien znak – pre-
miera w Bystrzycy musi się udać. 
A żeby się udała, proszę Państwa o 
przybycie i wysłuchanie opowieści o 
człowieku, który mimo wszystkiego, 
co działo się wokół, postanowił ni-
gdy się nie uginać i z tym postano-
wieniem przeszedł przez całe życie. 
Mam nadzieję, że zobaczymy się w 
Bystrzycy i wspólnie przeżyjemy tę 
historię. 
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Od lewej: Józef Szymeczek i Zygmunt Rakowski.

Bardzo śmiałe zaproszenie
ANDRZEJ DROBIK,  andrzejdrobik@gmail.com

zza miedzy



czwartek   |   10 grudnia 2015 5WIEŚCI POLONIJNE   |   REGION

Dwudziestka dzieci ewakuowanych 
pod koniec listopada z Mariupola i 
Donbasu poszła w poniedziałek po 
raz pierwszy do polskich szkół. To-
warzysząca im w tym dniu minister 
edukacji – Anna Zalewska, oceniła, 
że uczniowie z Ukrainy poradzą so-
bie w nowych warunkach.

Minister towarzyszyła dzieciom 
w poniedziałek rano w pierwszej 
drodze do szkoły. Do podstawówki 
i gimnazjum w Stawigudzie (wo-
jewództwo warmińsko-mazurskie) 
Anna Zalewska przyjechała razem 
z dziećmi autobusem z ośrodka w 
Rybakach, gdzie od dwóch tygo-
dni mieszkają Polacy sprowadzeni 
ze wschodniej Ukrainy. – Jeden z 
uczniów był smutny, ale przez dro-
gę porozmawialiśmy i jest już w po-
rządku – mówiła szefowa MEN po 
wyjściu z autobusu.

Zalewska powiedziała dzienni-
karzom, że dzieci trochę się dener-
wują, ale i tak mniej niż ich rodzice. 
Jak oceniła, poradzą sobie w pol-
skich szkołach. Każdym z nowych 
kolegów ma zaopiekować się jeden 
z miejscowych uczniów. – Ja jestem 
tutaj, bo słyszałam, że dzieci mają 
swoich małych opiekunów i chcia-
łam właśnie tym opiekunom podzię-
kować. Powiedzieć, jak ważni są dla 
nas i dla tych dzieci – podkreśliła. 
Podczas briefi ngu prasowego Zalew-
ska powiedziała, że przyjechała, żeby 
sprawdzić osobiście, jak funkcjonuje 
program adaptacyjny i towarzyszyć 
uczniom w tym ważnym dniu.

Jak podkreśliła, wizyta była tak 
zorganizowana, żeby nie zaburzać 
przebiegu lekcji, a jednocześnie 
odbyć „bardzo szczerą rozmowę z 
rodzicami”. Dodała, że rodzice w 
rozmowach z nią m.in. szukali roz-
wiązań w indywidualnych sprawach 
dotyczących wejścia do systemu 
oświaty starszych dzieci, tych które 
są w szkołach średnich lub na stu-
diach.

Zalewska oceniła, że nie jest to 
ostatnia grupa osób polskiego po-
chodzenia sprowadzonych do kraju. 
Jej zdaniem, będzie to stały program, 
a doświadczenia gminy Stawiguda 
zostaną wykorzystane przy tworze-
niu projektów ustaw dotyczących re-
patriacji. Szefowa MEN zaznaczyła, 
że podczas wizyty w szkołach zale-
żało jej nie tylko na emocjach dzieci i 
rodziców sprowadzonych z Ukrainy, 
którzy „chcą pokochać Polskę jako 
swój kraj”, ale także na miejscowych 
uczniach. Zapewniła, że była dum-
na, gdy dowiedziała się, że każdy z 
przybyszów będzie miał w klasie 
„swojego anioła”, czyli koleżankę lub 
kolegę, którzy są odpowiedzialni za 
to, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie.

Większość rodziców uczniów z 
Ukrainy przyznawała, że ich dzieci 
obawiają się trochę bariery języko-
wej i tego, czy zrozumieją swoich 
nowych nauczycieli. Dlatego – jak 
mówili – liczą na pomoc ze strony 
miejscowych uczniów. Nie wszystkie 
dzieci miały tremę przed pierwszą 
lekcją. – Wiem, że wszystko będzie 

dobrze – zapewniła Zofi a Skaskie-
wicz, która rozpoczęła naukę w 
drugiej klasie gimnazjum. Jak pod-
kreśliła, nowa szkoła jest inna niż ta, 
do której uczęszczała na Ukrainie. 
– Tutaj nauczyciele są bliżej uczniów 
– zauważyła.

Dzieciom repatriantów szkoły 
zapewnią dodatkowe dwie godzi-
ny polskiego w tygodniu. W razie 
potrzeby uczniowie będą mogli ko-
rzystać z zajęć wyrównawczych. Zo-
staną również objęci opieką poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

W ośrodkach w Rybakach i Łańsku 
na Warmii mieszka obecnie ok. 180 
osób polskiego pochodzenia, któ-
re objęto programem adaptacyjnym 
przygotowującym do osiedlenia się 
w Polsce. Przez pół roku zapewniono 
im miejsca w ośrodkach i całodzienne 
wyżywienie. W tym czasie mają się 
zaaklimatyzować, załatwić formalno-
ści związane ze stałym pobytem, na-
uczyć języka i usamodzielnić.

To już druga grupa uchodźców 
sprowadzonych przez polski rząd ze 
wschodniej Ukrainy z powodu trwa-
jącego tam konfl iktu z prorosyjskimi 
separatystami. Ci, którzy przyjecha-
li w styczniu, znaleźli mieszkania i 
pracę, dzięki wsparciu samorządów i 
osób prywatnych z całego kraju. Sta-
rający się o przyjazd, musieli udoku-
mentować polskie pochodzenie; co 
najmniej jedna osoba w rodzinie mu-
siała legitymować się Kartą Polaka.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”/PAP

Z okazji 148. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w sobotę 5 grudnia w kościele w Powiewiórce, gdzie został 
ochrzczony marszałek Józef Piłsudski, została odprawiona msza święta. Następnie zostały złożone kwiaty w Zułowie, rodzi-
mej miejscowości marszałka. Było też „urodzinowe przyjęcie” przy ognisku z kiełbaskami i pieśniami patriotycznymi. – Przy-
jazd do Zułowa w dniu urodzin marszałka to nie tylko nasz obowiązek. Będąc tu odczuwamy radość i dumę z tego, iż nasza 
ziemia wydała tak wielkich ludzi, a my jesteśmy spadkobiercami ważnej części historii naszego narodu – powiedział Polskiej 
Agencji Prasowej prezes Związku Polaków na Litwie (ZPL), poseł Michał Mackiewicz.  (PAP)

Polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych przeznaczy w przyszłym 
roku 63 mln zł na nowe projekty w 
ramach konkursu dotyczącego współ-
pracy z Polonią i Polakami za granicą. 
Z tej kwoty 16,8 mln zł przeznaczo-
no na edukację, 6,5 mln – na media 
polonijne, zaś na infrastrukturę polo-
nijną – 9,8 mln zl. W czwartek mija 
termin zgłaszania się do konkursu; 
zostanie on rozstrzygnięty w lutym. 
Mowa o tym była na ostatnim posie-
dzeniu sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za Granicą.

Jak mówił na posiedzeniu komisji 
wiceminister ds. Polonii, Jan Dzie-
dziczak, na środowiska polonijne i 
wspieranie ich bezpośrednich kon-
taktów z Polską przeznaczono 15,5 
mln zł, a na wspieranie więzi Pola-
ków z Polską – 10 mln 900 tys. zł.

Joanna Kozińska-Frybes z de-
partamentu Współpracy z Polonią i 
Polakami za Granicą przypomniała, 
że choć benefi cjentami konkursu 
są przedstawiciele Polonii na ca-
łym świecie, to pieniądze muszą być 
przekazywane za pośrednictwem 
organizacji zarejestrowanych w Pol-
sce; wymagane jest też stosowne do-
świadczenie w prowadzeniu działal-
ności na rzecz Polonii.

Mówiła, że w 2016 r. 38 mln zł 
przeznaczono na projekty jednorocz-
ne, a 22 mln – na projekty modułowe 
(co oznacza przyznanie środków na 
2016 r. i promesę na środki na kolej-
ny rok). Kozińska-Frybes podkreśli-
ła, że do tej drugiej kategorii należą 
projekty, dla których ważna jest sta-
bilizacja, m.in. z dziedzin: edukacja, 
media i struktury polonijne.

Kozińska-Frybes zaznaczyła, że 
najwięcej środków jest przeznacza-
nych na projekty edukacyjne na Li-
twie, Białorusi, Ukrainie i w Wielkiej 
Brytanii. Ponadto wskazała, że jako 
priorytetowe uważa się projekty do-
tyczące nauczania w Niemczech i 
krajach edukacji zarobkowej.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, zazna-
czyła, że duże dofi nansowanie doty-
czy struktur na Litwie, m.in. infra-
struktury szkolnej i domów polskich.

Kozińska-Frybes przyznała, że jak 

dotąd nie udało się „wygenerować 
dużych projektów gospodarczych ze 
strony Polonii” mimo corocznych 
starań MSZ, a o wiele większe za-
interesowanie dotyczy projektów np. 
dotyczących kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Podkreśliła, że kolejne dziedziny, 
na które MSZ przeznacza pieniądze 
to: poradnictwo prawne, ochrona 
praw mniejszości – szczególnie na 
Litwie – oraz praw pracowniczych 
w krajach emigracji zarobkowej, pro-
mocja Polski oraz zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego 
we współpracy z MKiDN.

Kozińska-Frybes powiedziała, że 
próg fi nansowy projektów w kon-
kursie dotacyjnym wynosi 100 tys. 
zł. – To bardzo wysoki próg i wiele 
małych organizacji nie jest w stanie 
przygotować tak wielkich projektów 
– mówiła. Zaznaczyła, że w związku 
z tym część środków przeznaczono 
na tzw. regranting – czyli powie-
rzanie środków większym organi-
zacjom, które rozpiszą swoje kon-
kursy dla mniejszych organizacji na 
projekty dofi nansowane kwotą od 5 
do 50 tys. zł  – W ten sposób roz-
szerzamy bazę społeczną i organiza-
cyjną zainteresowanych współpracą i 
pomocą Polonii – podkreśliła.

Zmianie – według Kozińskiej-Fry-
bes – uległo podejście MSZ do ob-
szaru tematycznego „edukacja”. Jak 
podkreśliła, do projektów edukacyj-
nych włączono m.in. kolonie, obozy 
i pobyty edukacyjne w Polsce, z któ-
rych wiele ma być fi nansowanych w 
ramach regrantingu. Uelastyczniono 
też wymogi programowe dla placó-
wek edukacyjnych za granicą.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”/PAP

„Blaski i cienie Kościoła barokowe-
go na Śląsku” („Světla a stíny ba-
rokní církve ve Slezsku”) – tak na-
zywa się najnowsza książka wydana 
przez Muzeum Ziemi Cieszyńskiej 
w Czeskim Cieszynie. Autor pu-
blikacji, David Pindur, jest history-
kiem tej placówki. Do nazwy swojej 
książki dodał podtytuł: „Arcyksię-
stwo frydeckie w latach 1654-1770. 
Struktury, procesy, ludzie” (Frýdecké 
arciknížectví 1654-1770. Struktury, 
procesy, lidé”).

David Pindur poinformował 
nas, że tematem baroku na Śląsku, 
zwłaszcza Cieszyńskim, zaintere-
sował się już podczas studiów na 
Uniwersytecie Śląskim w Opawie i 
napisał na ten temat pracę doktorską 
obronioną w 2012 roku. Podczas pra-
cy nad książką w celu zebrania ma-
teriałów z epoki odwiedził aż 22 ar-
chiwa i podobne placówki na terenie 
Republiki Czeskiej, Polski i Austrii.

– Sporo skorzystałem zwłaszcza 
podczas odwiedzin w latach 2006-
2008 w Archiwum Archidiecezji we 
Wrocławiu. Ponieważ jednak obo-

wiązuje tam zakaz robienia zdjęć, 
musiałem ręcznie przepisywać sporo 
historycznych XVII- i XVIII-wiecz-
nych dokumentów napisanych w 
językach niemieckim i łacińskim – 
stwierdził Pindur. 

Uroczysty „chrzest” książki od-
będzie się we wtorek 15 grudnia o 
godz. 16.30.  (kor)

Minister Anna Zalewska z dziećmi, które przyjechały do Polski z Ukrainy.

Urodziny marszałka

MSZ: 63 mln zł 
na nowe projekty 
dla Polonii w 2016 roku

Przybysze z Ukrainy 
mają swoich »aniołów«

Muzeum wydało barok
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Na okładce książki Davida Pindura 
widnieje zdjęcie pochodzącego z poło-
wy lat 60. XVII wieku głównego ołta-
rza z kościoła św. Justa we Frydku.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 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 Hubert i Staller (s.) 16.20 
Potwierdzenie 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 Po-
ciąg dzieciństwa i nadziei (s.) 21.05 
Pr. dyskusyjny 22.05 Krwawa lista 
(fi lm) 23.50 Kryminalista (s.) 0.50 
AZ-kwiz.

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Af-
gańska misja 10.45 Z kucharzem do-
okoła świata 11.40 Historie domów 
12.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
12.55 Nieznana walka 13.45 Nauka 
na własnej skórze 14.40 Chcesz je? 
14.45 Duże budynki świata 15.30 
Dalajlama śladami Buddy 16.25 Kar-
ty na stół (fi lm) 18.00 Ze smakoszem 
w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 
Tajemnice podziemnego królestwa 
19.10 Ohře z Vladimírem Čechem 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Czeski journal 21.00 Podróżo-
mania 21.30 Półmrok 22.00 Anielska 
diablica (fi lm) 23.40 Lol :-). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 
(s.) 10.10 MasterChef Czechy 11.30 
Krok za krokiem (s.) 12.00 Połu-
dniowe 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, pogoda 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Bach! 22.15 Gliniarz 
z Beverly Hills II (fi lm) 0.15 Men-
talista (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (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 Lato nad morzem 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Kto jest kim 
21.30 Tak, szefi e! 22.45 Tak, trenerze! 
23.50 Nakryto do stołu! 

PIĄTEK 11 grudnia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po Prowansji 10.25 Chło-
paki w akcji 10.50 Pociąg dzieciństwa 
i nadziei (s.) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Star 
Dance 15.55 Podróżomania 16.25 Nie 
wahaj się i kręć 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Laos 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Doktor Martin (s.) 21.00 
13. komnata L. Křížka 21.25 Wszyst-
ko-party 22.20 Pr. rozrywkowy 23.15 
Zawodowcy (s.) 0.10 Policja krymi-
nalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Na skrzydłach kondora andyj-
skiego 10.25 Podróżomania 11.00 
W cieniu góry duchów 11.20 Czeski 
journal 12.15 Starożytny Rzym 13.10 
Krokodyle oczy 14.00 Chcesz mnie? 
14.30 Czeskie ślady w rzeszy roślin 
Ameryki Łacińskiej 14.50 Lotnicze 

katastrofy 15.40 Nauczycieka, któ-
ra oparła się Hitlerowi 16.30 Nauka 
na własnej skórze 17.20 Sekcja czło-
wieka z lodowca 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 20.55 Ze 
smakoszem w podróży 21.40 Zbrod-
nia nie popłaca (fi lm) 23.10 Zbyt 
późne popołudnie Fauna (fi lm) 0.50 
W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Uli-
ca (s.) 10.10 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.) 13.40 Dowody 
zbrodni (s.) 14.40 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 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Kraina lodu 
(fi lm) 22.30 Wygrać ze śmiercią (fi lm) 
0.20 Zamach (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (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 Burzliwe spotkanie 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Królewicz 
i Gwiazda Wieczorna (fi lm) 22.05 
Królestwo niebieskie (fi lm) 1.15 Te-
stament strachu (fi lm). 

SOBOTA 12 grudnia  
TVC 1 

6.00 Zielnik 6.40 Václav Hybš 80 
7.55 13. komnata L. Křížka 8.30 Na-
szyjnik (s.) 9.20 Upadek Ikara 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Śladami gwiazd 13.00 
Wiadomości 13.05 Bajka 14.10 Tę-
czowa góra 15.20 Moralność nade 
wszystko (fi lm) 16.40 Historie sław 
17.35 Napisała: Morderstwo (s.) 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 StarDance 21.35 Królowe pop 
22.30 Igraszki losu (fi lm) 0.00 Dom 
na końcu ulicy (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 
Wędrówki w poszukiwaniu muzy-
ki 9.55 Folklorika 10.25 Laos 10.55 
Lotnicze katastrofy 11.45 Upadek 
Hitlera 12.35 Auto Moto Rewia 
13.15 Babel 13.45 Słudzy i muszkie-
terzy (fi lm) 15.35 Ohře z Vladimírem 
Čechem 16.05 Kamera w podróży 
16.55 Palawan, królestwo pereł 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Duże budynki świata 
19.50 Wiadomości w języku migo-
wym 20.00 CIA (fi lm) 21.40 Con Air 
(fi lm) 23.30 Zbrodnia (s.). 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.50 Król dżungli (s. anim.) 7.45 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.15 Jak wytresować 
smoki (s. anim.) 8.40 Krok za krokiem 
9.05 Comeback (s.) 9.35 Przypra-
wy 10.35 Dzwoń do TV Nova 11.15 
SuperStar 14.30 Wielki Mike (fi lm) 
17.05 Poradnik domowy 18.15 Co-
meback (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Na skraju lasu (bajka) 
22.00 Zabójcza broń II (fi lm) 0.15 Re-
sident Evil: Afterlife (fi lm). 

PRIMA 
6.55 Ninjago (s. anim.) 7.55 Winx 

Club (s. anim.) 8.55 Salon samo-
chodowy 10.30 M.A.S.H. (s.) 11.10 
Niezwykły duet: Legenda żurawia 
(fi lm) 13.10 Królewicz i Gwiazda 
Wieczorna (fi lm) 15.05 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 17.05 Gondíci, s.r.o. 
18.10 Kucharka Karolina 18.55 Wia-
domości 20.15 Kevin sam w domu 
(fi lm) 22.25 Nagła śmierć (fi lm) 0.45 
Kwarantanna (fi lm). 

NIEDZIELA 13 grudnia  
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Bolkoviny 7.25 Moralność nade 
wszystko 8.45 Historie sław 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szla-
ku 10.30 Obiektyw 10.55 Słynne 
zbójnickie historie (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Gwiazda życia 14.00 Bajka 
14.35 Duży zakład o małe piwo (fi lm) 
16.10 Liczenie owiec 17.30 Koncert 
adwentowy 2015 18.25 Zielnik 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Żandarmskie humoreski (fi lm) 
21.30 168 godzin 22.05 Rozerwie cię 
na strzępy 23.20 Życzenie śmierci. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Babar i przygody Badou 7.00 
Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Wielka Woj-
na Ojczyźniana 10.30 Nie poddawaj 
się 11.25 Chcesz mnie? 11.50 Kró-
lestwo natury 12.20 Znalezisko stu-
lecia 13.00 Słowo na niedzielę 13.05 
Magazyn chrześcijański 13.35 Przez 
ucho igielne 14.00 Magazyn religijny 
14.35 Podróż po północnej Albanii 
15.05 Londyn, lustro świata 16.00 
Starożytny Rzym 16.55 Na pływalni 
z J. Gnarrem 17.20 Latające noso-
rożce 18.15 Jedną nogą w absolucie 
18.45 Wieczorynka 19.00 W cieniu 
góry duchów 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w języku 
migowym 20.00 Szeryf (fi lm) 21.40 
Nauczyciel tańca (fi lm) 23.25 Planeta 
ślimaków. 

NOVA 
6.05 Jake i piraci z Nibylandii (s. 
anim.) 6.30 Król dżungli (s. anim.) 
7.30 Tom i Jerry (s. anim.) 7.55 Jak 
wytresować smoki (s. anim.) 8.20 
O sześciu łabędziach (bajka) 10.10 
Weekend 11.15 Ogólniak (s.) 12.35 
Jaś Fasola (fi lm) 13.10 Wszystkie 
chwyty dozwolone (fi lm) 15.05 Pie-
lęgniarki (fi lm) 16.40 Miłość z pasa-
żu (fi lm) 18.15 Comeback (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Mystery, Alaska (fi lm) 22.35 Odłam-
ki 23.15 Dzikie żądze IV (fi lm) 0.55 
Kryminalne zagadki Las Vegas (fi lm). 

PRIMA 

6.10 Ninjago (s. anim.) 7.10 Winx 
Club (s. anim.) 8.15 Największe bitwy 
czołgowe 9.15 Prima Zoom Świat 9.50 
Dwóch policjantów (s.) 10.50 Tak, 
trenerze! 12.05 Boskie torty Markety 
12.40 Poradnik domowy 13.45 Big 
Ben (s.) 15.55 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 18.55 
Wiadomości 20.15 Winiarze (fi lm) 
21.30 Ferajna 22.20 Rodzinny dom 
wariatów (fi lm) 0.40 Vegas (s.). 

PONIEDZIAŁEK 14 grudnia  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Podróż po El Quiche 10.20 
Śladami gwiazd 10.50 Pr. rozrywko-
wy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Pr. rozrywkowy 13.25 Potycz-
ki Amy (s.) 14.15 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 15.00 Hubert i Staller 
(s.) 15.50 Tajemnica 16.05 Podró-
żomania 16.40 AZ kwiz 17.05 Nie 
wahaj się i kręć 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Mniej znaczy wię-
cej 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Zaginione wrota 
(s.) 21.20 Czarna karetka 21.50 Re-
porterzy TVC 22.30 Kryminalista 
(s.) 23.30 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.50 Z łodzią podwodną w Arktydzie 
10.45 Ze smakoszem w podróży 11.30 
Babel 12.00 Magazyn religijny 12.30 
Telewizyjny klub niesłyszących 12.55 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.10 Uzbrojenie 14.05 Przygody na-
uki i techniki 14.35 Nauka na własnej 
skórze 15.30 Latające nosorożce 16.20 
Jak Chruszczow zawojował Amerykę 
17.20 Palawan, królestwo pereł 18.15 
Podróż po północnej Albanii 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kosmos 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Sta-
lin 21.00 Duże budynki świata 21.50 
Biała pani 23.25 Szeryf (fi lm). 

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.) 15.40 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamach (s.) 21.45 Terror (fi lm) 
23.25 Czarna lista (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrod-
ni: Bremen (s.) 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Koniec lata 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
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 15 grudnia  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
10.00 Podróż po Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych 10.30 168 godzin 11.00 
Doktor Martin (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Pr. rozrywkowy 
13.45 Potyczki Amy (s.) 14.30 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 15.20 Hubert i 
Staller (s.) 16.10 Podróżomania 16.40 
AZ kwiz 17.05 Nie wahaj się i kręć 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.05 Po-
ciąg dzieciństwa i nadziei (s.) 21.05 
Komicy na piątkę 22.00 Dama wie, 
kiedy wejść (fi lm) 23.15 Pr. rozrywko-
wy 0.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Londyn, lustro 
świata 9.55 Z kucharzem dookoła 
świata 10.55 Jedną nogą w absolu-
cie 11.25 Nie poddawaj się 12.25 
Auto Moto Rewia 12.55 Lotnicze 
katastrofy 13.45 Jak Chruszczow 
zawojował Amerykę 14.45 Staro-
żytny Rzym 15.40 Nieznana wojna 
16.35 Kosmos 17.20 Pingwiny w 
mieście 18.15 Laos 18.45 Wieczo-
rynka 19.00 Czeskie ślady w rzeszy 
roślin Ameryki Łacińskiej 19.20 Lol 
:-) 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Zniszczenie statku Coventry 
20.55 M. Stingl: Indianie w mieście 
21.50 Muži v říji (fi lm) 23.45 Więź-
niem na obczyźnie. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 
(s.) 10.20 Świąteczna pocztówka 12.00 

Południowe wiadomości 12.35 Tesco-
ma ze smakiem 12.45 Detektw Monk 
(s.) 13.45 Dowody zbrodni (s.) 14.40 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.45 Prawo 
i porządek: Sekcja specjalna (s.) 23.35 
Czarna lista (s.) 0.30 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Ha-
nower (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Gra świateł (fi lm) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu! 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Dziwne zaręczyny (fi lm) 22.10 
Oczyma Josefa Klímy 22.55 Tak, sze-
fi e! 0.10 Nakryto do stołu! 1.10 Policja 
kryminalna Stuttgart (s.). 

ŚRODA 16 grudnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Zauroczenie (s.) 
9.55 Reporterzy TVC 10.35 Tajemni-
ca 10.50 Pociąg dzieciństwa i nadziei 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Alfabet D plus R 13.40 Potyczki Amy 
(s.) 14.25 Napisała: Morderstwo (s.) 
15.15 Hubert i Staller (s.) 16.05 Po-
dróżomania 16.40 AZ kwiz 17.05 Nie 
wahaj się i kręć 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 22.30 
Profi l zbrodni (s.) 23.20 Policja krymi-
nalna Paryż (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Biała pani 10.35 
Cudowna planeta 11.40 Nasza wieś 
12.10 Wędrówki w poszukiwaniu mu-
zyki 12.35 Folklorika 13.05 Ohře z 
Vladimírem Čechem 13.35 Królestwo 
natury 14.05 Czeskie ślady w rzeszy 
roślin Ameryki Łacińskiej 14.25 Eu-
ropa dziś 14.50 Szlachcic bez pocho-
dzenia 15.25 Wolność w sztuce 16.00 
Sekcja człowieka z lodowca 16.50 
Klucz 17.20 Londyn, lustro świata 
18.15 Podróżomania 18.45 Wieczo-
rynka 19.00 Przygody nauki i techniki 
19.30 Historie domów 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Bliski zmrok 21.55 
Zaginieni w Europie 22.25 14 kilo-
metrów 0.00 W imię ojczyzny. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Tescoma ze smakiem 12.40 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Dowody 
zbrodni (s.) 14.40 Łowcy zbrodnia-
rzy (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 Ma-
sterChef Czechy 21.35 Lekarze z Po-
czątków (s.) 23.00 Strefa zrzutu (fi lm) 
0.55 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Castle (s.) 10.25 Miejsce zbrodni: Ha-
nower (s.) 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Godzina decyzji (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 23.45 Na-
kryto do stołu! 0.45 Hawaii 5-0 (s.).
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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.
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 W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Ferda Mravenec (10, godz. 
10.00);
CZ. CIESZYN: Poněkud za-
sněžená romace (11, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Pojďme spolu do Beltléma 
(11, godz. 9.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Kró-
lowa Śniegu 2 (10, 11, godz. 16.00); 
Kochajmy się od święta (10, 11, godz. 
17.30); Perfect day (10, 11, godz. 
20.00); KARWINA – Ex: Królowa 
Śniegu 2 (11, godz. 17.30); Tři vz-
pomínky (11, godz. 19.00); Spectre 
(11, godz. 19.30);  TRZYNIEC 
– Kosmos: Królowa Śniegu 2 (11, 
godz. 15.00); Kochajmy się od święta 
(10, 11, godz. 17.30); Gangster Ka: 
Afykanin (10, 11, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: W samym 
sercu morza (10, godz. 17.45); Most 
szpiegów (10, godz. 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Święty Mikołaj dla 
wszystkich (10, godz. 14.30); Listy 
do M. 2 (10, godz. 16.00; 11, godz. 
15.30); Magiczne święta Kacpra i 
Emmy (11, godz. 14.00); Zakazany 

Bóg (11, godz. 17.30); Most szpie-
gów (11, 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 – MK PZKO Cz. 
Cieszyn-Centrum, MK PZKO Cz. 
Cieszyn-Osiedle oraz Kameralny 
Zespół Śpiewaczy „Ta Grupa” zapra-
szają na „Wspólne kolędowanie na 
czeskocieszyńskim rynku” w sobotę 
12. 12. od godz. 16.00. O godz. 16.00 
„Ta Grupa”, o godz. 16.15 wspólne 
śpiewanie wszystkich kolędników. 
Pierniczki Janki oraz grzaniec pań-
stwa Brannych zapewnione.
JABŁONKÓW – Z okazji 95 lat 
istnienia Polskiego Chóru Parafi al-
nego chór wraz z orkiestrą kameral-
ną i solistami wykona utwór „Missa 
pastora lis” Brixi’ego w niedzielę 13. 
12. podczas mszy św. o godz. 10.30 w 
kościele parafi alnym w Jabłonkowie.

KARWINA – Karwińskie Koła 
PZKO zapraszają swych członków 
oraz wszystkich sympatyków na Bal 
Polski, który odbędzie się 22. 1. o 
godz. 19.00 w Domu Przyjaźni w 
Karwinie. W programie wystąpią: 
ZT „Młode Oldrzychowice”, para 
taneczna TK „Elan” Trzyniec, ka-
pela „4Smyki”, do tańca przygrywa 
zespół „Smolaři”. Bilety w cenie 370 
kc i 190 kc (tylko studenci za okaza-
niem legitymacji, ilość miejsc ogra-
niczona) są do nabycia pod nume-
rem 776 582 451 lub pod adresem: 
pzkokarwina@pzkokarwina.cz.
Zapraszamy wszystkich sym-
patyków na „Dzień otwarty” nowej 
porodówki w Karwinie-Raju, który 
odbędzie się w piątek 11. 12. w godz. 
10.00-14.00 na szóstym piętrze 
głównego budynku szpitala.
ŁOMNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza wszystkich członków i 
sympatyków naszego Koła na wi-
gilijkę, która odbędzie się 12. 12. o 
godz. 17.00 w świetlicy PZKO.
MIĘDZYGENERACYJNY UNI-
WERSYTET REGIONALNY 
PZKO – Zaprasza na grudniowe 
spotkanie MURu pt. „Kluby Kobiet 
PZKO nie tylko przed świętami...”, 
które odbędzie się 10. 12. o godz. 
17.00 w auli Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie.
PTTS „BŚ” – Przedświąteczne spot-
kanie „Beskidzioków” z regionów: 
Jabłonków, Bystrzyca, Wędrynia, 
Trzyniec, Gnojnik, Czeski Cieszyn, 
Hawierzów, Sucha i okolica odbę-
dzie się 10. 12. Zapraszamy do salki 
w siedzibie Kongresu Polaków w Cz. 
Cieszynie na godz. 16.00 (wejście z 

ul. Komeńskiego). Wstępne 50 kc. 
Mile widziane podarunki w cenie 
około 50 kc. Podarunki powinny 
rozpoczynać się na literę „o”.

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 

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Zaolziański ze-
spół muzyczny „Noemiracles” na 
czele z wokalistką Noemi Bocek 
przedstawi kolejny teledysk, tym 
razem do singla Inna! Wyluzuj w 
tym przedświątecznym pośpiechu – 
zapraszamy na koncert wraz z pro-
jekcją teledysku! Koncert odbędzie 
się w piątek 11. 12. o godz. 19.30 w 
Klubie „Dziupla” w Cz. Cieszynie.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków, 
Komeńskiego 4: do 18. 12. wystawa 
pt. „Pielgrzymki z Zaolzia na Jasną 
Górę”. Czynna w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 

PODZIĘKOWANIE 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 9. 12. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,20 zł

ON  4,11 zł

LPG 2,04 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,34 zł

ON  4,29 zł

LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,32 zł

ON  4,27 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,33 zł  

ON  4,29 zł

LPG 2,09 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  29,70 kc  

ON  28,90 kc  (wik)

Była nauczycielką muzyki, kierow-
niczką artystyczną i akompaniatorką 
chórów, a także społeczniczką zwią-
zaną z amatorskim ruchem teatral-
nym. Jej praca odcisnęła ślady przede 
wszystkim w Suchej Górnej i w Cze-
skim Cieszynie. W środę 2 grudnia 
jej serce przestało bić. W wieku 88 lat 
zmarła Marta Bury. W poniedziałek 
krewni i przyjaciele zmarłej pożegnali 
ją w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie. 
Nadal będzie żyła w kronikach zespo-
łów, z którymi współpracowała, oraz 
we wspomnieniach ich członków. 

Marta Bury wniosła olbrzymi 
wkład w rozkwit działalności mu-
zycznej w Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Suchej Górnej. O jej roli 
możemy przeczytać w publikacji wy-
danej w 2013 roku z okazji 100-lecia 
górnosuskiego śpiewactwa. Jednym z 
popularnych zespołów Koła PZKO 
był żeński sekstet żeński „Melodia”, 
działający od 1953 do 1986 roku. 
Marta Bury była jego kierowniczką 
artystyczną od początku aż do 1976 
roku. Jej nazwisko wymieniane jest 

również w powiązaniu z innymi gór-
nosuskimi zespołami: oktetem mę-
skim „Gama” (przez dwa lata była 
jego kierowniczką) oraz dziewczę-
cym zespołem „Robinsonki”, który 
w latach 70. był najpopularniejszym 
zespołem młodzieżowym na Zaolziu. 
Marta Bury przez wiele lat opieko-
wała się artystycznie utalentowanymi 
wokalistkami. 

O zmarłej mówi z szacunkiem 
prof. Alojzy Suchanek, ostatni dy-
rygent rozwiązanego przed pięciu 
laty Chóru Nauczycieli Polskich: 
– Marta Bury była wierną akompa-
niatorką ChNP, akompaniowała mu 
aż do momentu rozwiązania chóru 
w 2010 roku. Za te wszystkie wystę-
py w Chórze Nauczycieli Polskich 
otrzymywała odznaczenia Związku 
Chórów i Orkiestr w Warszawie. 
Była zawsze na swoim miejscu, od-
powiedzialna, była dla chóru kimś 
niezastąpionym. Spotykamy się z by-
łymi chórzystami po dziś dzień, pani 
Marta brała udział w tych spotka-
niach. Teraz też będziemy mieli spot-
kanie przedświąteczne. Pani Marty 
na nim zabraknie... (dc)

Już nie zagra na fortepianie

ŻYCZENIA

Dziś, 10 grudnia obchodzi 80. urodziny nasz Kochany 

pan WŁADYSŁAW LALIK 

z Wędryni. Wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdro-
wia, wiele sił, niegasnącego optymizmu oraz błogosła-
wieństwa Bożego składają: córka z mężem, syn, oraz 
wnuczki i prawnuczęta. GL-816

Wyrażamy wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, 
znajomym, przedstawicielom organizacji społecznych, przyjaciołom i są-
siadom za liczny udział w ceremonii pogrzebowej naszej Kochanej

śp. MARTY BURY

Dziękujemy za złożone kwiaty i wieńce oraz wyrazy współczucia.
Szczególne podziękowania składamy na ręce muzyków, którzy swoją grą 
uświetnili ceremonię oraz dziękujemy wszystkim tym, którzy wygłosili 
mowę pożegnalną. Zasmucona rodzina. GL-815

Firma ACword, sp. z o.o.,
Oldrzychowice 923

Dział Techniki 
odpylania i brykietowania

POSZUKUJE
odpowiedniego kandydata

na pozycję

ŚLUSARZ-MONTER
Wymagania:
wykształcenie zawodowe w 

technicznym kierunku
umiejętność, zręczność
czasowa elastyczność
prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
konkurencyjne warunki płacowe
stabilną pracę na pełny etat
CV prosimy przesyłać pod adres 

acword@acword.cz
do 6. 1. 2016
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Śmierć jest bezsilna,
aby wyrzucić kogoś bliskiego z pamięci...

Dnia 6. 12. minęła 5. rocznica śmierci 

OTONA RECMANA

z Olbrachcic.
Z miłością i szacunkiem wspominają żona oraz synowie z 
rodzinami.  GL-817

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 9. 12. 2015

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

CZK  0,157  0,162 0,157  0,162

EUR  4,300 4,360  4,290  4,390

USD  3,950  4,010  3,920  4,020

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,18  6,32  6,19   6,32

EUR  26,80 27,30 26,75 27,25

USD  24,50 25,20 24,55 25,05 (wik)

Marta Bury na Festiwalu PZKO w 
2007 roku. 
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Bramki ostrawskiego zespołu po-
nownie będzie bronił Daniel Dolejš, 
który we wtorek zaliczył świetne 
spotkanie. – Na pewno nie narzeka-
łem na brak zajęć. Goście potwier-
dzili dobrą formę, a ja starałem się 
im uprzykrzyć życie. Niestety prze-
graliśmy, a więc nie mogę być zado-
wolony – powiedział „GL” witkowi-
cki golkiper, który wyrasta powoli na 
pierwszoplanową postać drużyny. W 
fotelu lidera umocnili się hokeiści 
Liberca, którzy pokonali w dogrywce 
Hradec Kralowej 4:3. 

OD REZERWOWEGO 
DO BOHATERA

Piłkarski wynik w Ostrava Arenie 
to zasługa świetnej gry defensywnej 
obu zespołów. Gościom do wygranej 
wystarczyła akcja na pierwszy rzut 
oka niezbyt groźna. Doświadczony 
David Výborný strzałem od niechce-
nia zaskoczył jednak bramkarza Da-
niela Dolejša, który zasłonięty przez 
swoich obrońców miał utrudnione 
pole widzenia. – Krążek zobaczyłem 
w ostatniej chwili. Już nie zdążyłem 
zareagować – przyznał witkowicki 

golkiper, który bez dwóch zdań na-
leżał do najlepszych zawodników w 
zespole gospodarzy. Bramkę zdoby-
li goście w dużym zamieszaniu, w 
związku z czym sędziowie zmusze-
ni byli przeanalizować całą sytuację 
na spokojnie, co zajęło im aż cztery 
minuty. – 0:1 to najgorszy wynik dla 
golkipera. Przed własną publicznoś-
cią trzeba wygrywać, tym bardziej, że 
w tabeli zajmujemy pozycję na kra-
wędzi play off  – przyznał witkowicki 
bramkarz. W piątek ostrawianie za-
prezentują się na lodowisku Hradca 
Kralowej, który w tabeli plasuje się 
na szóstej pozycji. – Nie mamy tam 
nic do stracenia. Jeśli trenerzy posta-
wią na mnie, postaram się zatrzymać 
hradeckich hokeistów – zadekla-

rował Dolejš, który z rezerwowego 
przekształcił się w tym sezonie w 
pierwszego bramkarza Witkowic. 

CO W TRZYŃCU PISZCZY?
W Trzyńcu po wyekspediowaniu z 
zespołu Jakuba Klepiša i Erika Hrni 
– w przypadku Klepiša z dużym praw-
dopodobieństwem do Chomutowa, a 
Hrni do Mladej Bolesławi – nerwowa 
atmosfera nieco się uspokoiła. Włoda-
rze klubu podkreślają, że w Trzyńcu 
nikt nie będzie grał wyłącznie za za-
sługi. – Liczy się forma i chęć repre-
zentowania naszego klubu – stwier-
dził wiceprezydent klubu, Jan Czudek. 
Stalownicy Trzyniec, którzy w tabeli 
ekstraligi zajmują dziesiątą pozycję, 
szykują się do jutrzejszego, arcyważne-

go meczu z Chomutowem. Trenerzy 
mogą już powoli liczyć na powrót do 
pełnej dyspozycji rekonwalescentów. 
Wczoraj z zespołem trenowali Tomáš 
Plíhal i Vladimír Roth, jednak nadal 
na liście kontuzjowanych zawodni-
ków znajdował się Vladimír Svačina. 
Po zrezygnowaniu z usług Klepiša i 
Hrni w Trzyńcu rozpoczęło się w tym 
tygodniu polowanie na klasowych na-
pastników, którzy od razu będą w sta-
nie włączyć się z zespołem do walki o 
ekstraligowe punkty. – Trwają rozmo-
wy z konkretnymi zawodnikami, a o 
efektach tych rozmów poinformujemy 
w odpowiednim czasie – powiedział 
wczoraj „GL” Tomáš Želazko, rzecz-
nik prasowy trzynieckiego klubu.

  JANUSZ BITTMAR

Daniel Dolejš wybronił w meczu 37 strzałów. Pokonał go tylko David Výborný. 

DANIEL DOLEJŠ: 0:1 TO NAJGORSZY WYNIK DLA GOLKIPERA

Hokejowa ekstraliga na półmetku
Za nami połowa fazy zasadniczej Tipsport Ekstraligi hokeja. We wtorek wieczorem w zaległym meczu 8. kolejki Witkowice prze-
grały u siebie z Mladą Bolesławią 0:1, zaś Liberec w dogrywce pokonał Hradec Kralowej 4:3. Jutro rozgrywki ekstraligi wkroczą w 
drugą połowę fazy zasadniczej. Trzyniec o godz. 17.00 podejmuje w Werk Arenie Chomutów, zaś Witkowice zagrają na tafl i Hradca 
Kralowej. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE 
ML. BOLESŁAW  0:1

Tercje: 0:0, 0:0, 0:1. Bramka i 
asysta: 44. Výborný (Pabiška). 
Witkowice: Dolejš – Kudělka, 
Čerešňák, Klok, Sloboda, Pastor, 
L. Kovář – Ölvecký, Strapáč, 
Szturc – Kucsera, Kolouch, Van-
das – E. Němec, Burger, Tomi 
– Húževka, Jáchym, Hlinka – 
Kafka.

Lokaty: 1. Liberec 56, 2. Ml. 
Bolesław 48, 3. Pilzno 47,... 9. 
Witkowice 35, 10. Trzyniec 31 
pkt. Jutro: Trzyniec – Chomutów 
(17.00), Hradec Kralowej – Wit-
kowice (18.00). 

Piłkarze Karwiny odkryli przed kibi-
cami harmonogram zimowych przy-
gotowań do rewanżowej rundy, która 
nad Olzą zapowiada się niebywale 
emocjonująco. Podopieczni trenera 
Jozefa Webera na półmetku drugiej 
ligi plasują się na trzeciej pozycji w 
tabeli, ze stratą pięciu punktów do 
prowadzącego Znojma i zaledwie jed-
nego do wicelidera tabeli, Sokolowa. 

Pierwszy mecz kontrolny zaliczą 
karwiniacy 16 stycznia, kiedy to za-
grają wyjazdowe spotkanie z Ryb-
nikiem, trzynastym klubem II ligi 
polskiej. Kluby znad Wisły znów 
stanowią pokaźną grupę sparing-
partnerów dla Karwiny, która oprócz 
Rybnika zmierzy się też z Zagłębiem 
Sosnowiec, GKS Katowice i ŁKS 
Nadwiślan Góra. 

Dyrektor sportowy MFK OKD 
Karwina, Lubomír Vlk, jest zdania, iż 
mecze kontrolne w zimowym okresie 
mają sens tylko wtedy, gdy są rozgry-
wane z atrakcyjnymi przeciwnikami. 
– Chcemy jak najlepiej przygotować 
się do wiosennej rundy, która może 
mieć dla karwińskiego futbolu prze-

łomowe znaczenie – stwierdził Vlk. 
– Stąd tacy, a nie inni przeciwnicy 
w harmonogramie naszych meczów 
towarzyskich – zaznaczył Vlk. For-
mę karwińskiego zespołu sprawdzi 
m.in.. mocna słowacka Żylina, a tak-
że Zbrojovka Brno. Za sprawdzian 
generalny przed startem rewanżowej 
rundy FNL posłuży mecz kontrolny 

z liderem trzeciej ligi, Witkowicami. 
– W zeszłym roku mecze sparingowe 
z naszym udziałem cieszyły się wśród 
kibiców sporą popularnością. Wierzę, 
że również tym razem piłkarze nie za-
grają wyłącznie dla siebie – dodał Vlk. 

Wszystkie domowe mecze zaliczą 
karwiniacy na boisku ze sztuczną 
trawiastą nawierzchnią. Jeśli jednak 

dopisze pogoda, zaplanowany na 28 
lutego sprawdzian generalny z Wit-
kowicami odbędzie się na głównej, 
trawiastej płycie Kovony. Wiosenny 
sezon piłkarze Karwiny spędzą jesz-
cze na stadionie Kovony w centrum 
miasta. Prace wykończeniowe na no-
wym stadionie w Raju przewidziane 
są na maj/czerwiec 2016.  (jb)

ROZKŁAD JAZDY 
MFK KARWINA

  16. 1. (11.00) ROW Rybnik – 
Karwina

 20. 1. (13.00) Karwina – Brno

 2 3. 1. (12.00) Karwina – Zagłębie 
Sosnowiec

  27. 1. (12.00) Karwina – MŠK 
Żylina

  30. 1. (12.00) Karwina – GKS 
Katowice

 2. 2. (11.00) FK Senica – Karwina

  6. 2. (11.00) Karwina – ŁKS 
Nadwiślan Góra

 13. 2. Karwina – Hluczyn

 17. 2. Znojmo – Karwina

 20. 2. Skalica – Karwina

 28. 2. Karwina - Witkowice

MŚ PIŁKAREK RĘCZNYCH: 
POLKI BEZ MAŁGORZATY 
STASIAK. Z mistrzostw świata pił-
karek ręcznych w Danii napłynęła 
wczoraj niezbyt dobra wiadomość z 
obozu polskich szczypiornistek. W 
zespole z powodu kontuzji do końca 
fazy grupowej nie zagra Małgorzata 
Stasiak. Czołowej polskiej zawod-
niczki zabraknie więc w jutrzejszym 
pojedynku z Holandią, ostatnim w 
fazie grupowej czempionatu. Bez 
Małgorzaty Stasiak polskie za-
wodniczki pokonały Chinki 29:24, 
wczoraj po zamknięciu numeru pod-
opieczne trenera Kima Rasmussena 
zmierzyły się z Angolą. 

*   *   *
LEWANDOWSKI: NIE BYŁO 
KONTAKTU Z REALEM. Ro-
bert Lewandowski ustosunkował się 
do spekulacji dotyczących jego odej-
ścia z Bayernu Monachium do Realu 
Madryt. – Nie było żadnego kon-
taktu z Realem Madryt – stwierdził 
gwiazdor reprezentacji Polski w roz-
mowie z niemieckim „Bildem”. Jego 
słowa są o tyle poważne, że zostały 
wypowiedziane dla dziennika sły-
nącego z nietuzinkowych artykułów, 
często o charakterze tabloidowym. 

*   *   *
BORUC W »11« KOLEJKI PRE-
MIER LEAGUE. Artur Boruc 
znalazł się w zacnym gronie naj-
lepszych piłkarzy ostatniej kolejki 
Premier League. Polski bramkarz 
wrócił do bramki Bournemouth po 
ponad miesięcznej przerwie spowo-
dowanej kontuzją i od razu zaliczył 
kapitalne spotkanie, zostając boha-
terem w starciu z Chelsea Londyn. 
Bournemouth zwyciężył 1:0 głów-
nie dzięki świetnym interwencjom 
Boruca, który przyprawiał graczy 
Chelsea o palpitację serca. Serwis 
„Whoscored.com” wybrał Polaka za-
wodnikiem tego spotkania i jedno-
cześnie piłkarzem weekendu. 

*   *   *
W KADRZE SKOCZKÓW BEZ 
ZMIAN. W najbliższy weekend 
skoczkowie narciarscy wystartują w 
kolejnej odsłonie Pucharu Świata, 
tym razem w rosyjskim Niżnym Ta-
gile. Pomimo słabej formy Polaków, 
trener kadry Łukasz Kruczek nie 
zdecydował się na żadne zmiany w 
składzie. W Rosji wystartują więc: 
Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid 
Kubacki, Klemens Murańka, Kamil 
Stoch, Jan Ziobro i Piotr Żyła.  

*   *   *
MILAN DOUDERA W KA-
DRZE RC. W gronie nominowa-
nych hokeistów reprezentacji RC 
do zbliżającego się turnieju Chan-
nel One Cup w Moskwie i Pradze 
znajduje się również obrońca Sta-
lowników Trzyniec, Milan Doudera. 
Kolejna odsłona międzynarodowej 
rywalizacji w ramach Euro Hockey 
Tour rusza 17 grudnia. Czesi na 
pierwszy ogień zmierzą się 17 grud-
nia w Pradze z Finlandią, 19 grudnia 
w Moskwie zagrają ze Szwedami, a 
dzień później z gospodarzami, Ro-
sjanami. 

*   *   *
SZPILKA – WILDER 16 STYCZ-
NIA. Artur Szpilka będzie kolejnym 
przeciwnikiem mistrza świata WBC 
wagi ciężkiej Deontaya Wildera (35-
0, 34 KO) – poinformowała ame-
rykańska stacja sportowa ESPN. 
Pojedynek zaplanowany jest na 16 
stycznia 2016 w nowojorskiej hali 
Barclays Center. Dla 26-letniego 
Szpilki, najwyżej notowanego pol-
skiego pięściarza królewskiej katego-
rii, będzie to pierwsza mistrzowska 
szansa w karierze.   (jb)
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Na początek ROW Rybnik

Piłkarze Karwiny zaliczą w zimowej przerwie 11 meczów sparingowych.
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