
– Tak naprawdę umowa wchodzi w 
życie natychmiast, dlatego pierwszy 
kolorowy dodatek telewizyjny pojawi 
się już we wtorek 23 grudnia, kolejny 
tydzień później. W 2015 roku bę-
dzie się jednak zawsze ukazywał w 
czwartki. Cieszymy się, że udało się 
zrobić naszym czytelnikom prezent 
świąteczny – powiedział Słowiaczek.

Dyskusja na temat programu te-
lewizyjnego toczyła się od kilku lat, 
w ostatnich miesiącach przybrała 
jednak na sile, czego efektem było 
przygotowanie ankiety na ten temat 
(więcej o tym napiszemy w świątecz-
nym „Głosie Ludu”, który ukaże się 
we wtorek 23 grudnia). Czytelnicy, 
zarówno ci wypełniający tradycyjne 
kupony, jak i oddający głosy drogą 
elektroniczną, wypowiedzieli się jed-
noznacznie za pozostawieniem pro-
gramu w niezmienionej wersji.

– Po raz pierwszy pomysł dodatku 
telewizyjnego pojawił się na jesiennej 
komisji medialnej Kongresu Polaków. 
Uznaliśmy, że zdanie czytelników jest 
najważniejsze, zmienimy jednak for-
mę dostarczania programu, posiłkując 
się kolorowym dodatkiem – przyznał 
Marek Słowiaczek. Dziś warszawska 
spółka Hippocampus jest potenta-
tem, jeżeli chodzi o program telewi-
zyjny. Bezpłatny dodatek telewizyj-
ny „Telewidz” ukazuje się w dwóch 
dziennikach: „Gazecie Olsztyńskiej” i 
„Dzienniku Wschodnim” oraz około 
stu tygodnikach na terenie całej Pol-
ski. Łączny nakład waha się od 600 
do 650 tysięcy egzemplarzy.

– Jesteśmy obecni na rynku od 
1993 roku. Cieszymy się, że „Głos 

Ludu” dołącza do bardzo dużej rodzi-
ny dzienników i tygodników. To dla 
nas jedyny klient z zagranicy. Dla wy-
dawców gazet jest to bardzo wygod-
ne rozwiązanie. Nie trzeba zajmować 
strony na program, dzienniki i tygo-
dniki otrzymują gotowy dodatek ko-
lorowy, z większą liczbą programów, 
z omówieniem niektórych fi lmów i 
audycji. Jednocześnie jest to propo-
zycja w dobrej cenie, którą my mo-
żemy zaoferować dzięki współpracy z 
tak wieloma tytułami. Tak naprawdę 
więc klientów nam nie ubywa, ale 
wciąż pojawiają się nowi – powiedział 
„Głosowi Ludu” Jerzy Wilde.

Jak dodał, właśnie na tygodni-
kach spółka planuje oprzeć swoją 
przyszłość. – Dzienników w Polsce 
do zagospodarowania już praktycz-
nie nie ma. Inaczej rzecz wygląda z 
tygodnikami. Na rynku ukazuje się 
około 400 tytułów, mamy więc sporo 
potencjalnych odbiorców – przyznał. 
Na co dzień jednak Hippocampus 
oprócz wydawania dodatków te-
lewizyjnych („Telewidz” w wersji 
16-stronicowej, „Telewidz” w wersji 
32-stronicowej, „Teleprogram”, który 
jest sprzedawany w kioskach) zajmu-
je się także sprzedażą edukacyjnych 
gier planszowych, puzzli oraz fi lmów 
z popularnej serii „Było sobie życie”. 
Do tej pory udało się sprzedać 35 
milionów fi lmów.

Dla czytelników „Głosu Ludu” 
najważniejsza informacja jest taka, 
że chociaż w czwartki „Głos Ludu” 
powiększy się o 16 stron, cena gazety 
pozostanie bez zmian.

TOMASZ WOLFF
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Primabalerina 
z Koszęcina
| s. 5

Cieszmy się 
z tego, co mamy
| s. 8

dzień: 3 do 6 0C
noc: 2 do 1 0C
wiatr: 6-7 m/s
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dzień: 4 do 6 0C
noc: 7 do 3 0C
wiatr: 5-7 m/s
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FAŁSZYWI POLICJANCI 
W TRZECH MIASTACH

OKRADALI SENIORÓW 
Policjantom kryminalnym udało się 
dopaść dwóch braci w wieku 36 i 
38 lat, którzy udawali policjantów 
właśnie i dzięki temu zdobywali za-
ufanie starszych osób, które następ-
nie okradali. Obaj są już w areszcie. 

Przestępczy proceder uprawiali 
w Hawierzowie-Mieście i Podle-
siu, Frydku-Mistku i Zlinie. Policja 
przez kilka miesięcy gromadziła 
materiał dowodowy. – Jeden ze 
sprawców zwracał się do seniora 
spotkanego na ulicy, mówiąc mu, 
że jest policjantem i że ktoś włamał 
się do jego mieszkania. Kazał ofi e-
rze, by w jego obecności sprawdzi-
ła, czy nie zginęła jej biżuteria oraz 
gotówka. Ewentualnie twierdził, że 
dowiedział się o włamaniu, a poli-
cjant – drugi ze sprawców – czeka 
już przed domem. By wyglądać 
wiarygodnie, pokazywał nawet ja-
kąś legitymację. W mieszkaniu se-
nior, który nie przeczuwał nic złe-
go, pokazywał mężczyźnie miejsce, 
gdzie przechowuje pieniądze. Po-
tem wystarczyło już tylko odwrócić 
uwagę poszkodowanego – Miroslav 
Kolátek z karwińskiej policji opisał 
sposób, w jaki zostało okradzionych 
dwoje starszych ludzi z Hawierzo-
wa. 79-letnia kobieta straciła 3,5 
tys. koron, 89-letni mężczyzna 55 
tys. koron. 

We Frydku-Mistku złodzieje 
uciekli się do jeszcze innego sposo-
bu. Najpierw upatrzonej przez sie-
bie ofi erze ukradli na ulicy portfel, 
a po jakimś czasie jeden ze spraw-
ców dzwonił do niej, twierdząc, że 
jest policjantem, który dowiedział 
się o kradzieży. Kiedy udało mu się 
wyłudzić od poszkodowanego kod 
PIN, podejmował pieniądze z jego 
rachunku bankowego. W ten sposób 
okradli 86-letnią kobietę na przeszło 
18 tys. koron.  

Policja nadal bada sprawę. Nie-
wykluczone, że wyjdą na jaw kolejne 
przestępstwa.  (dc)

ZDARZYŁO SIĘ

Okładka najnowszego numeru „Telewidza”, który zostanie dołączony do wtorko-
wego „Głosu Ludu”.

Umowę podpisują Marek Słowiaczek (z prawej), pełnomocnik spółki Pol-Press wy-
dającej „Głos Ludu” oraz Jerzy Wilde, dyrektor handlowy w spółce Hippocampus.
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POGODA
niedziela
poniedziałek

»Telewidz« 
w naszych domach
WYDARZENIE: W 2015 roku czytelnicy „Głosu Ludu”  otrzy-

mają w każdy czwartek bezpłatny, 16-stronicowy dodatek tele-

wizyjny „Telewidz”. Umowę w tej sprawie podpisali we wtorek 

w Warszawie Marek Słowiaczek, pełnomocnik spółki Pol-Press 

wydającej „Głos Ludu” oraz Jerzy Wilde, dyrektor handlowy w 

spółce Hippocampus, wydawcy kolorowego dodatku telewizyjnego.

Z Urszulą Drahną adwentowy spacer 
po magicznych zakamarkach Pragi
| s. 6-7
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KRÓTKO

Realizację inwestycji rozpoczęto we 
wrześniu ubiegłego roku, budowa 
jednotorowej linii kolejowej oraz 
obiektów pochłonęła w sumie prze-
szło 550 milionów koron. – 85 pro-
cent kosztów pokryła dotacja z Unii 
Europejskiej, pozostałe 15 procent 
zapłaciło województwo morawsko-
śląskie – wyjaśnił zastępca hetmana 
województwa, Ivan Strachoň. – Od 
przystanku kolejowego pasażerowie 
dostaną się bezpośrednio do hali od-
lotów, ponieważ dworzec i terminal 
połączone są korytarzem – dodał. 
Mosznów to ostatni przystanek tej 
trasy, obok dworca do dyspozycji pa-
sażerów jest nowy parking.   

– Bezpośrednie połączenie ko-
lejowe na lotnisko będzie naszym 
atutem przy negocjacjach z linia-
mi lotniczymi. W czasie ustalania z 
przewoźnikami warunków nowych 
połączeń lotniczych możemy zgo-
dzić się także na późniejsze, nocne 
loty wiedząc, że pasażerowie mają 
zapewnione połączenia z miastem – 
powiedział w czasie otwarcia dworca 
dyrektor generalny Lotniska Leoša 
Janáčka, Pavel Schneider.  (ep)

Pociągiem na lotnisko
Na lotnisko w Mosznowie wreszcie prowadzą tory kolejowe. W tym tygodniu zakończono olbrzymią inwestycję – budowę niespełna 

trzykilometrowego odcinka kolejowego, który połączył Port Lotniczy Leoša Janáčka ze stacją kolejową Sedlnice. Ostrawskie lotnisko 

jest teraz jedynym w kraju, na które można dojechać pociągiem. Na razie w planie są tylko jazdy próbne, pierwsze pociągi City Ele-

fant z pasażerami wyruszą w tę trasę już w kwietniu. 

WSTRZYMANO 
REMONT
HAWIERZÓW (sch) – Dwo-
rzec kolejowy w Hawierzowie 
nadal będzie szpecić. W środę 
zarząd miasta uchwalił ukończe-
nie umowy o dotację z budżetu 
Morawsko-Śląskiej Rady Regio-
nalnej na remont przestrzeni przed 
budynkiem dworcowym. Z uwagi 
na to, że chodziło o nieodłączną 
część projektu budowy nowego 
hawierzowskiego dworca, cała in-
westycja zostanie odłożona. W tej 
chwili miasto zamierza się skupić 
na opracowaniu projektu remontu 
sąsiadującego z dworcem podjazdu 
pod torami kolejowymi.  

*   *   *

KOLEJNE PRZEPISY
REGION (ep) – Śląska zupa 
mleczna, królik na śliwowicy, 
„borówkowy brutfaniok” czy „ba-
chora” – to tylko niektóre z setki 
smakowitych przepisów z naszego 
regionu, zamieszczonych w nowej 
książce kucharskiej. Urząd Woje-
wódzki w Ostrawie wydał właśnie 
czwartą z serii książek „Jak smakuje 
morawsko-śląskie”. Publikacja 
zawiera 101 przepisów pochodzą-
cych od uczestników konkursu 
kulinarnego. W książce znajdziemy 
wszystkie przepisy, w tym zwy-
ciężczyni tegorocznego konkursu, 
Evy Zajacovej, na podobno bardzo 
smaczny i ciekawy w wykonaniu 
„swojski placek”. 

*   *   *

POMOGĄ 
ORGANIZACJOM
TRZYCIEŻ (kor) – Na przed-
świątecznej sesji radni dyskutowali 
o gminnych dotacjach na przyszły 
rok. Pulę do podziału między or-
ganizacje społeczne i pozarządowe 
zaproponowano podnieść do 137,5 
tys. koron. Miejscowi PZKO-wcy 
mogą się spodziewać pomocy 
fi nansowej w wysokości 10 tys. 
koron.

*   *   *

KOLIZJA 
Z TRAMWAJEM
OSTRAWA (dc) – Cztery osoby 
w wieku od 51 do 58 lat, podró-
żujące osobową škodą felicią, 
ucierpiały w wyniku kolizji z 
tramwajem. Do zdarzenia doszło 
w czwartkowy wieczór w Ma-
riańskich Górach. Straż Pożarna 
musiała wyciągnąć uwięzionego w 
samochodzie kierowcę. – Droga 
łącząca centrum Ostrawy z Porubą 
została na pół godziny całkowicie 
zamknięta dla ruchu – poinfor-
mował rzecznik strażaków, Petr 
Kůdela. Ranni zostali przewiezieni 
do ostrawskich szpitali. 

*   *   *

POMOC UKRAINIE
TRZYNIEC (ep) – Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Przeczka w Trzyńcu postanowili 
przygotować świąteczne prezenty 
dla swoich rówieśników na Ukrai-
nie. Z inicjatywą wyszła Marta Be-
zecná z trzynieckiego Caritasu. Od 
1 do 15 grudnia dzieci z wszyst-
kich klas zbierały zabawki, maskot-
ki, klocki i gry. Jak poinformowała 
nas nauczycielka Irena Stodola, 
która nadzorowała w szkole prze-
bieg całej akcji, inicjatywa spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem, 
dzieci chętnie przynosiły zabawki 
i gry.

Dziś dotrze do nas Betlejemskie 
Światło Pokoju. Najpierw skau-
ci przywiozą je pociągiem po-
spiesznym z Brna do Bogumina, 
następnie pociągami osobowymi 
rozwiozą po całym województwie. 
O godz. 9.44 wyrusza pociąg z Bo-
gumina do Mostów koło Jabłonko-
wa. Chętni mogą odpalić świece na 
wszystkich stacjach i przystankach 
na trasie. Pociąg o godz. 10.09 za-
trzymuje się w Karwinie, o 10.19 
w Czeskim Cieszynie, o 10.34 w 

Trzyńcu-Centrum, o 10.55 koń-
czy kurs w Mostach. W następ-
nych dniach można będzie odebrać 
światło w kościołach, a w niektó-
rych miejscowościach również na 
rynkach czy w innych miejscach 
publicznych.

W Orłowej dystrybucją światła 
zajmą się wspólnie parafi e ewan-
gelickie, czeskobraterska i katoli-
cka. – Światło będziemy rozdawali 
orłowianom w niedzielę w godz. 
14.00-18.00 przed hipermarke-

tem Albert. Chętnym zaoferujemy 
małą lampkę, można też przyjść  z 
własnymi lampkami – mówi Milan 
Zielina ze zboru ewangelickiego. 

Dokładnie w tym samym czasie 
światło będzie dostępne na Pla-
cu Republiki w Hawierzowie, w 
ramach jarmarku świątecznego. 
Ze względu na miejsce zastoso-
wano specjalne środki ostrożności. 
– Prosimy, by osoby, które przyjdą 
po światło, przyniosły lampki lub 
świece w pojemnikach z pokrywą 

– ostrzega organizator Dominik 
Pustówka. 

W Trzyńcu i Wędryni światełko 
można będzie odebrać na ratuszu. 
W Urzędzie Miasta w Trzyńcu 
będzie dostępne w poniedziałek 
w godz. 9.00-17.00, w Wędryni w 
tym samym dniu od godz. 10.00 
do 17.00. Mieszkańcy Rychwałdu 
mogą przyjść po płomień we wto-
rek w godz. 10.00-17.00 do klubu 
drużyny skautowej „Skarabeus”. 
 (dc)

Z lampką po Światło Betlejemskie 

Hetman Miroslav Novák na przystanku kolejowym w Mosznowie.
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Czeskie placówki gastronomiczne 
mają od tygodnia nowy obowiązek. 
Muszą informować klientów, jakie 
alergeny zawierają serwowane przez 
nich potrawy. To wynik rozporzą-
dzenia wprowadzanego stopniowo w 
całej Unii Europejskiej. Właściciele 
restauracji mogą podawać informa-
cje na trzy różne sposoby: umieścić 
je obok nazw dań w menu, w dobrze 
widocznym miejscu powiesić tablicę 
ze szczegółowymi informacjami lub 
też ze zdaniem, że informacji udzie-

la personel na życzenie klienta. Petr 
Humplík, właściciel jednej z cze-
skocieszyńskich restauracji, wybrał 
pierwszy sposób. Obok nazw dań 
podawanych w jego lokalu zaczęły 
się pojawiać kody: A1, A2, A3... W 
sumie jest ich czternaście. Każdy kod 
oznacza odrębną grupę alergenów, 
na przykład: produkty zbożowe za-
wierające gluten, jajka, ryby, mleko, 
owoce łupinowe, sezam. Do menu 
dołączony jest spis z nazwami aler-
genów. 

– Na początku skomplikowało 
nam to życie. Musiałem dokładnie 
zapoznać się z wszystkimi surowca-
mi, z których gotujemy obiady, pod 
kątem zawartych w nich alergenów. 
Teraz, kiedy już do każdej potrawy 
dopasowałem odpowiednie kody, 
sprawa jest prosta. Sprowadza się 
do wpisania paru znaków obok 
każdego dania w menu – powie-
dział redakcji Humplík. Dodał, że 
trudności pracownikom gastrono-
mii nastręczają niektóre przypra-

wy, które mogą zawierać po kilka 
różnych alergenów. Czy należy je 
wszystkie wymieniać w przypadku, 
gdy do potrawy dodaje się śladowe 
ilości przyprawy? 

Celem rozporządzenia jest uła-
twienie życia alergikom, którzy nie-
raz wahają się, czy bez uszczerbku 
dla zdrowia mogą zamówić w restau-
racji wybrane przez siebie danie, a 
nieprzeszkolony w tym temacie per-
sonel nie był dotąd w stanie udzielić 
im szczegółowych informacji.  (dc)

Alergicy bezpieczniejsi

Radni Karwiny uchwalili budżet na 
rok 2015. Co ciekawe, czwartą część 
budżetu pochłoną nowe inwestycje. 
Miasto gospodarować będzie z sumą 
864 mln koron, na bieżąco wpły-
wać będą jeszcze pieniądze z dotacji 
unijnych. W planie nie ma żadnych 
nowych pożyczek, nawet na dofi nan-
sowanie projektów europejskich. Za-
nim dotrą fundusze z dotacji – na ten 
cel Karwina ma rezerwę fi nansową w 
wysokości 400 mln koron.

– Najwięcej pieniędzy zostanie 
przeznaczone na inwestycje oraz na 
funkcjonowanie miasta. W przy-
szłym roku dokończymy przebudo-
wę kina Centrum i miejskiego klubu 
tenisowego, na jesień gotowy będzie 
nowy stadion w Raju, obok pię-
ciu szkół powstaną boiska. Oprócz 
tego planujemy też kolejne remon-
ty w szkołach, a w lecie ruszą pro-
jekty unijne fi nansowane z nowego 
okresu programowania  – wyjaśnił 

prezydent Karwiny, Tomáš Hanzel. 
Oprócz działań, które miasto wspie-
ra co roku, jak praca Straży Miej-
skiej, transport publiczny, naprawa 
dróg, czy działalność organizacji. W 
przyszłym roku Karwina przezna-
czy na przykład 3 miliony na przy-
gotowanie małej strefy przemysło-
wej Vagonka dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, sporego dofi nan-
sowania doczeka się też nowy pro-
jekt „Business Gate”, który wesprze 

młodych ludzi chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą. Z miejskiej 
kasy przeznaczone zostaną również 
2 mln koron na wyjazdy zdrowot-
ne dzieci. Straż Miejska dostanie w 
tym roku na swą działalność 44 mln 
koron – o 3 mln więcej niż przed ro-
kiem, 20 mln trafi  na naprawę dróg. 
Miasto ma w planie także kolejne in-
westycje na osiedlach oraz tworzenie 
dodatkowych miejsc parkingowych. 
 (ep)

Budżet z rezerwą
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– Dla mnie osobiście Koncert Gim-
nazjum jest zawsze takim punktem 
szczytowym adwentu, momentem, 
na który bardzo się cieszę – powie-
dział pastor ewangelicki oraz gospo-
darz świątyni Na Niwach, ks. Mar-
cin Piętak. Zgromadzonej w kościele 
młodzieży, ich wychowawcom oraz 
słuchaczom życzył błogosławionych 
świąt pod wszystkimi względami. 
– Chciałbym życzyć wam też, by ten 
czas przybliżył was do źródła radości, 
nadziei i pokoju. Święta Bożego Na-
rodzenia bez Jezusa Chrystusa to jak 
sprzęt elektryczny bez prądu, bez za-
silania – podkreślił pastor, zaprasza-
jąc do modlitwy, którą poprowadził 
wspólnie z duchownym miejscowej 
parafi i katolickiej, ks. Mateuszem 
Janygą.

Koncert Świąteczny Polskiego 
Gimnazjum, który młodzież dała 
wczoraj po raz pierwszy przed połu-
dniem (na godz. 17 zaplanowano jego 
repryzę), był jak co roku przeglądem 
talentów oraz świadectwem zaangażo-
wania nauczycieli – przede wszystkim 
zaś czuwających nad jego przygoto-
waniem i realizacją, Tatiany Kotuli i 
Ireny Klimas. W świąteczny nastrój 
wprowadziła słuchaczy muzyką orga-
nową Klara Rylko. Następnie szkolni 

recytatorzy, na podstawie fragmen-
tów z Biblii, przedstawili realia naro-
dzin Jezusa, zaś w połowie koncertu 
zabrzmiał wiersz Juliana Tuwima 
„Dziewczynka z zapałkami”, który we 

wzruszający sposób wykonała uczen-
nica Aleksandra Wania. 

Wczorajszy koncert gimnazjum 
był jednak głównie wydarzeniem 
muzycznym, w trakcie którego pub-

liczności zaprezentowała się cała 
plejada talentów, począwszy od 
kwintetu wokalnego z egzotycznym 
akompaniamentem o mało znanej 
nazwie cajon, przez zespół „Marme-

lada” Karoliny Veselej, solo fortepia-
nowe Emy Trávničkovej aż po grupę 
muzyczną Przemka Orszulika oraz 
śpiewających solistów, Noemi Bo-
cek, Katję Sakalovą, i wielu innych. 
Oprócz utworów świątecznych na 
rockową czy jazzową nutę, zabrzmia-
ły również klasyczne kolędy znane i 
mniej znane. Ich wykonawcami byli 
głównie chórzyści – młodzieżowe-
go „Collegium Iuvenum” oraz chóru 
nauczycieli gimnazjalnych. Koncert 
miał także część ludową, na którą 
złożył się występ góralskiej „Torki” i 
„Zorómbka” oraz bardzo udany obra-
zek pasterski przygotowany przez 
grupę gimnazjalnych chłopaków.

– Mam nadzieję, że nasz koncert 
wprowadził wszystkich w ten ma-
giczny nastrój i pozwolił choć na 
chwilę zapomnieć i zwolnić tempo 
naszego życia, że pokazał świateł-
ko nadziei przyszłości – powiedział 
po koncercie dyrektor gimnazjum, 
Andrzej Bizoń. Składając obecnym 
świąteczne życzenia oraz dziękując 
organizatorom koncertu i jego wy-
konawcom, wyraził nadzieję w ry-
chły powrót do zdrowia dyrygenta 
Leszka Kaliny, którego w jego roli 
zastąpiła Halina Pribula. 

BEATA SCHÖNWALD
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Nauczycielska Wigilijka
11 grudnia w salce na „Strzelnicy” w 
Czeskim Cieszynie na tradycyjnej 
Wigilijce spotkali się członkowie 
Klubu Nauczycieli Emerytów. Spot-
kanie zaszczyciła swoją obecnością 
konsul Anna Olszewska, przybyły 
także delegacje Sekcji Emerytów i 
Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z  Cieszyna i Wisły. Ze-
branych przy świątecznych stołach 
przywitała przewodnicząca KNE, 
Magda Szwarc. 

Program artystyczny tym razem 
przygotowała grupa teatralna „Bum
-Trach” ze szkoły podstawowej w 
Czeskim Cieszynie, której opiekun-
kami są panie Maria  Szymanik i 
Renata Dobner. Jasełka, specjalnie 
przygotowane na tą okazję, były nie-
typowe. Młodzież przeniosła histo-
rię w dzisiejsze czasy. Posługiwano 
się młodzieżowym żargonem, środ-
kiem komunikacji diabła z  piekłem 
był... telefon komórkowy, a wyna-
jęci przez króla Heroda zabójcy to 
młodociane „półgłówki” z  kijami 

bejsbolowymi. Satyryczny i dowcip-
ny tekst wywoływał wśród widowni 
śmiech i brawa. Nic więc dziwnego, 
że teatrzyk został od razu zaproszo-
ny przez polską delegację na występy 
do Cieszyna.

Po spektaklu Anna Olszewska w 
ciepłych słowach rozpoczęła składa-
nie życzeń świątecznych. Jako wspa-
niały podarunek dla nas wszystkich 
potraktowaliśmy zaproszenie KNE 
do odwiedzin w Konsulacie Gene-
ralnym w Ostrawie, a także obieca-
ną pomoc fi nansową w planowanej 
wycieczce nauczycieli-emerytów do 
Katowic. Radosnych, spokojnych i 
rodzinnych świąt życzyły zebranym 
także Irena Zawada i Władysława 
Magiera z Cieszyna oraz Emilia 
Niemczyk z Wisły. 

Przy tradycyjnych ciasteczkach, 
lampce wina, kawie i herbacie, przy 
smakowitych kanapkach, a nade 
wszystko przy rozmowach z przyja-
ciółmi i koleżankami miło spędzili-
śmy przedświąteczne przedpołudnie.

Marta Mattes

Program artystyczny przygotowała grupa teatralna „Bum-Trach” z podstawówki 
w Czeskim Cieszynie.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

„Najstarsze, największe, najcenniej-
sze...” – taką nazwę nosi najnowsza 
wystawa Książnicy Cieszyńskiej. 
Ekspozycję, na której przedstawio-
no cymelia i osobliwości z bogatych 
zbiorów Książnicy, przygotowano z 
okazji obchodów jubileuszu 20-lecia 
tej placówki. Powstała ona w 1994 
roku z dawnego Oddziału Zabytko-
wego Biblioteki Miejskiej. Wystawę 
można zwiedzać do 10 kwietnia.

– Ten jubileusz jest jednak właś-
ciwie tylko pretekstem do zorga-
nizowania tej na pewno ciekawej 
wystawy, bo rocznice i jubileusze 
są istotne tylko dla samej instytucji 
– powiedział podczas czwartkowe-
go wernisażu dyrektor Książnicy, 
Krzysztof Szelong. – Natomiast 
dla przyjaciół naszej placówki, 
środowiska, dla którego ta insty-
tucja pracuje, najważniejsza jest 
przede wszystkim misja, którą jako 
Książnica spełniamy. W naszym 
przypadku jest to zaś głównie 
ochrona, zabezpieczenie trwałości 
i udostępnianie dziedzictwa piś-
mienniczego, które w postaci zbio-
rów znajdują się w naszej pieczy. 
To najciekawsze zaś, co kryje się 
w naszych zbiorach, chcemy teraz 
mieszkańcom regionu pokazać na 
wystawie, którą przygotowały Jo-
lanta Sztuchlik i Halina Morawiec 
– wyjaśnił dyrektor.

O tym, co można podziwiać na 
wystawie, opowiedziała Jolanta 
Sztuchlik. Zwróciła uwagę na tak 
wyjątkowe eksponaty, jak najstarsza 
książka rękopiśmienna – pochodzą-
cy z przełomu XIII i XIV wieku 
zbiór dekretałów, czyli dokumen-
tów dotyczących prawa kościelnego, 
najstarsza drukowana kronika cie-
szyńska, pochodząca z XVI wieku 
pierwsza polska książka kucharska, 
drukowane nad Olzą czasopisma. 
Do rarytasów na pewno należy też 

chociażby protokół sądowy z procesu 
sławnego zbójnika Jerzego Juraszka 
lub najdłużej prowadzony w naszym 
regionie pamiętnik, dziennik cie-
szyńskiej Żydówki Alicji Reichert, 
w którym ostatni zapis pochodzi z 
dnia aresztowania jej przez gestapo 
w 1942 roku...

KSIĄŻKA NAJWIĘKSZA 
I NAJMNIEJSZA

Po czwartkowym wernisażu jego 
uczestnicy mogli wysłuchać pierw-
szej z cyklu ośmiu prelekcji, które aż 
do kwietnia będą towarzyszyć jubi-
leuszowej wystawie Książnicy. Anna 
Maria Rusnok nazwała swój wykład 
„Wielka jak stół i maleńka jak pu-
dełko zapałek”. Wykładowczyni za-
prezentowała największą książkę ze 
zbiorów Książnicy, ogromny graduał 
maryjny „Offi  cia de Beata Maria Vir-
gine” z 1520 roku i zawierający m.in. 
tekst i zapis nutowy „Bogurodzicy”, 
jeden z najstarszych zapisów tego 

pierwszego hymnu Polski. Książko-
wy gigant ma wysokość 66 cm, sze-
rokość 43 cm. Z kolei przedstawiona 
w czwartek najmniejsza książeczka – 
miniaturowy modlitewnik, należący 
według tradycji do ostatniej księż-
nej cieszyńskiej, Elżbiety Lukrecji 
(1599-1653) – ma rozmiary 4,5 x 4 
cm i może się zmieścić nawet w pu-
dełku zapałek.

Dodajmy, że w styczniu Książni-
ca Cieszyńska zaprosi na prelekcje 
dotyczące najstarszych rękopisów 
(8.1.) i książek drukowanych (22. 1.). 
W lutym tematami spotkań będą 
najstarsze książki kucharskie (5. 2.) 
oraz początek drukarstwa w Cie-
szynie (19. 2.), marzec to najstarsze 
nadolziańskie gazety (12.3.) i mapy 
oraz globusy ze zbiorów Książnicy 
(26. 3.). Cykl wykładów zakończy 
zaś 9 kwietnia prelekcja o ciekawost-
kach i osobliwościach z bogatych 
zbiorów jubilatki. (kor)

Książnicowe jubileuszowe... rekordy

Podczas prelekcji Anna Maria Rusnok przedstawiła m.in. ogromny graduał ma-
ryjny „Offi  cia de Beata Maria Virgine”, zawierający m.in. tekst i zapis nutowy „Bo-
gurodzicy”.
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Grupa muzyczna Przemka Orszulika.

Koncertowy świąteczny czas
Dla uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie zakończył się wczoraj okres adwentu, a rozpoczął się świąteczny czas. Ostatni 

dzień nauki przed dwutygodniowymi feriami uczniowie i nauczyciele spędzili tradycyjnie w kościele ewangelickim na czeskocieszyńskich Niwach, grając, śpiewając i 

recytując.
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Kierownictwo stowarzyszenia oby-
watelskiego „Koliba”, które wspól-
nie z Ogniskiem Górali Śląskich 
Związku Podhalan w Koszarzyskach 
od lat zajmuje się promocją folkloru 
oraz dawnych tradycji i obrzędów 
podgórskiej części naszego regionu, 
przygotowało już ramowy plan pra-
cy na rok 2015. Program będzie jak 
zwykle bogaty i warto już niektóre 
daty zanotować do swojego przy-
szłorocznego kalendarza. Pierwszą 
imprezę zaplanowano na marzec, 
a będzie nią seminarium dotyczące 

muzyki górali karpackich. Dorocz-
ne „Miyszani łowiec” odbędzie się 
tym razem 16 maja. Kolejne wyda-
rzenie – produkcja węgla drzewnego 
w mielerzu – odbędzie się w dniach 
4-7 lipca. We wrześniu zaś odbędzie 
się „Rozsod”, prezentacja obrzędów 
związanych z zakończeniem wypa-
su owiec połączona z mistrzostwa-
mi w strzyżeniu owiec. Październik 
(24.10.) to „Deptani kapusty”, w li-
stopadzie natomiast „Koliba” zorga-
nizuje międzynarodowe seminarium 
o kuchni góralskiej.  (kor)

Będzie się działo

Magda Parčiová nie narzeka. Wręcz 
przeciwnie – cieszy się, że tegoroczne 
święta spędzi w domu przy ul. Důlní 
w Suchej Górnej, który stowarzysze-
nie Vzájemné soužití zaadaptowało 
na mieszkania dla Romów. – Wcześ-
niej byliśmy w noclegowni, gdzie na 
wszystkich lokatorów przypadała 
wspólna łazienka. Mąż musiał mnie 
pilnować, kiedy z niej korzystałam. 
Tu mamy lepiej – mówi kobieta wy-
chowująca trójkę własnych dzieci i 
dwoje wnucząt. 

U Vavreków do wigilijnego stołu 
zasiądzie razem aż dziewięć osób. 
Również ta liczna rodzina, wychowu-
jąca siódemkę dzieci, zajmuje jedno-
pokojowe mieszkanie. Jej członkowie 
zapewniają, że w tradycyjny sposób 
spędzą święta. – Mama piecze cia-
steczka, w poniedziałek ubierzemy 
choinkę. Będziemy w święta w domu 
– mówi 14-letni Miroslav Vavrek 
– chłopiec, który trenuje podnosze-
nie ciężarów w górnosuskim klubie 
sportowym i odnosi sukcesy w skali 
ogólnokrajowej. Jego najmłodsza sio-
strzyczka, pierwszoklasistka Adelka, 
ma za to dobrą pamięć. Przekonali 
się o tym uczestnicy czwartkowego 
spotkania przy choince, które odby-
ło się w działającym przy ul. Důlní 

klubie. Kiedy koordynatorka klubu, 
Lucie Mastná, prezentowała zdjęcia z 
imprez i wycieczek, dziewczynka do 

każdej dorzucała szczegóły. Miesz-
kańcy bloku cieszyli się, że również 
goście z zewnątrz skorzystali z za-

proszenia na imprezę gwiazdkową. 
Obecni byli przedstawiciele gminnej 
komisji ds. mniejszości narodowych, 

wydziału opieki społecznej magistra-
tu w Hawierzowie, a także pediatra 
i pielęgniarka z górnosuskiej przy-
chodni. – Przed południem prowa-
dzimy tu mini-przedszkole, po po-
łudniu klub dla dzieci i ich rodziców. 
To bardzo ważne, by również rodzice 
brali udział w tych zajęciach. Chcemy 
ich nauczyć, jak odrabiać z dziećmi 
lekcje, pokazać im, jak spędzać z nimi 
wolny czas. Dlatego też zorganizowa-
liśmy w tym roku m.in. dwudniową 
wycieczkę dla rodziców z dziećmi na 
Morawkę – wyjaśniła Mastná sens 
pracy w romskim środowisku. 

Nie wszystkie rodziny, które miesz-
kały w budynku przy ul. Důlní, po-
trafi ły docenić fakt, że warunki do 
życia – choć bardzo skromne – są tu 
jednak lepsze niż w noclegowniach 
w sąsiedniej Karwinie. – Bywa tak, 
że rodziny z dnia na dzień wynoszą 
się stąd i wszelki ślad po nich ginie. 
Uciekają przed długami, najczęściej 
za elektryczność. Nie umieją rozsąd-
nie korzystać z grzejników elektrycz-
nych, którymi dodatkowo ogrzewają 
mieszkania i czasem zużycie prądu 
jest astronomiczne. Kiedy „znikną”, 
dług musi, niestety, pokryć nasze sto-
warzyszenie – przyznała pracownica 
opieki.  DANUTA CHLUP

Skromne, lecz rodzinne święta 
Niemowlę śpi we własnym łóżeczku, czworo starszych dzieci na szerokim tapicerowanym łóżku, rodzice na rozkładanym tapczanie. W jedynym pokoju, którym, prócz 

kuchni, dysponuje siedmioosobowa rodzina, stoi też żelazny piecyk na węgiel. Ogrzewaniu w pokopalnianym baraku, w którym mieszkają romskie rodziny, daleko do 

nowoczesności. 

Spotkanie przy choince w romskim klubie. 

Rozmaitość postnych dań trafi  w 
Wigilię na stoły Polaków miesz-
kających na Białorusi. Będą grzyby, 
ryba i kisiel z kaszy manny. Będzie 
też choinka i opłatek. Polskie rodzi-
ny zbierają się na Wigilię z różnych 
zakątków kraju. Wolne miejsca przy 
stole zajmą goście, często prawo-
sławni. 

Walery, który mieszka z żoną Na-
talią w Mińsku, pochodzi z Grodna 
przy granicy z Polską. – Wszyscy byli 
Polakami – podkreśla. – Przy stole 
zbiera się cała rodzina, babcia, dzia-
dek – 7-8 osób. Jeśli Wigilia przy-
pada w wolny dzień, to jedziemy do 
Grodna i tam świętujemy. Wtedy jest 
nas nawet 10 osób, bo jeszcze brat z 
rodziną.

28-letnia Tania pochodzi ze wsi 
pod Wołożynem, około 100 km od 
Mińska. – Mieszkamy w różnych 
miejscach, np. siostra w Mińsku, ale 
na Wigilię zawsze przyjeżdżamy do 
domu rodzinnego – mówi.

U Olgi też zbiera się na Wigilię 
cała rodzina: ona, mąż i dwóch sy-
nów. Niekiedy uda się przyjechać 
także jej rodzicom i dziadkowi. 

– Moja babcia pochodziła z za-
chodniej Ukrainy. Była Polką, ale 
nie możemy znaleźć dokumentu, 
który by to potwierdził. Kiedy się 
urodziłam, mieszkała już z dziad-
kiem na Białorusi. To jedyna osoba 
w rodzinie, która była Polką – mówi.

Ludmiła, która wychowała się 
na wsi pod Pińskiem w obwodzie 
brzeskim, zawsze przywozi sianko 
pod wigilijny obrus ze wsi, gdzie 
mieszka mama. – Mąż jest z rodzi-
ny prawosławnej, utyskuje, że po-
tem jest dużo sprzątania. Ale teraz 
coraz częściej chodzi do kościoła, 
dochodzi do wiary – dodaje.

Większość polskich rodzin dba o 
tradycję przygotowywania na Wigi-
lię 12 potraw. W rodzinie Walerego 
i Natalii będą m.in. smażona ryba, 
białe marynowane grzyby, ziemnia-
ki, biały słodki kisiel z kaszy mannej 
i samodzielnie upieczone ciasto.

W rodzinie Tani zazwyczaj jest 
makowiec. – Na pewno będą kasza 
i ryba, ale nie karp. To dlatego, że 
w naszej rodzinie preferuje się ryby 
morskie. Będą też baranki moczone 
w mleku z makiem. To takie małe 

suszone kuleczki ciasta przypomi-
nającego pączki – mówi.

– My też mamy 12 dań – mówi 
Olga. – Zawsze jest jakaś sałatka z 
grzybami, zawsze ryba, najczęściej 
też w sałatce. U nas to też nie karp, 
tylko jakaś ryba morska, np. z konser-
wy. Są pierogi, w tym roku na pewno 
z grzybami, bo dużo ich nazbierali-
śmy. Są też słodycze, ciasteczka, torty 
domowej roboty. U Olgi nie będzie 
natomiast kaszy ani baranków.

Ludmiła z zapamiętała z dzieciń-
stwa swoje ulubione danie wigilijne. 
– Nazywało się połamańce. Bardzo 
cienko wałkowało się postne ciasto 
i piekło w piecu. Potem wszyscy 
siadali i je łamali. Do tego dodawa-
ło się roztarty mak i podawało na 
słodko. Teraz w mieście już tego nie 
robimy – opowiada.

W niektórych rodzinach zacho-
wały się stare zwyczaje wigilijne. 
– U nas siano układała zawsze bab-
cia. Kiedy zasiadaliśmy przy stole, 
każdy wyciągał jedną słomkę. Jeżeli 
była długa, to znaczyło, że ta osoba 
będzie mieć fajny, dobry rok, jeżeli 
krótka – gorszy – opowiada Tania.

– Jeśli w rodzinie były dziew-
czynki, wierzyło się, że ta, która 
wyciągnie dłuższą słomkę, pierwsza 
wyjdzie za mąż. U nas to się spraw-
dziło. Moja siostra zawsze wyciąga-
ła dłuższą i już ma dziecko i męża, 
natomiast ja jeszcze nie – dodaje. 

W rodzinie Tani zachował się 
jeszcze jeden wigilijny zwyczaj. 
– Do tej pory jak przyjeżdżamy do 
domu, mama zawsze w czasie ko-
lacji – tak żeby nikt nie zauważył 
– wystawia nasze buty za drzwi i 
tam wkłada prezenty. Pamiętam 
z dzieciństwa, że to było bardzo 
ekscytujące. Zawsze czekaliśmy na 
tę chwilę i było nam trudno wysie-
dzieć przy stole do końca - opowia-
da.

W polskich domach nie zabrak-
nie oczywiście choinek, choć czę-
sto, zwłaszcza w mieście, będą one 
sztuczne. – Staramy się ubrać cho-
inkę wcześniej, zaraz po 20 grudnia, 
żeby był świąteczny nastrój. Nasza 
choinka jest sztuczna, ale ozda-
biamy pokój żywymi gałązkami 
– mówi Olga.

Także u niej w domu buty są waż-

nym elementem wigilijnej tradycji, 
choć w inny sposób. - Wiesza-
my buty na prezenty w momencie 
ubrania choinki. Dzieci, jak tylko 
obudzą się rano przed pójściem 
do szkoły, codziennie znajdują tam 
malutkie prezenciki. To może być 
cukierek albo kredka, a w Wigilię 
święty Mikołaj już przynosi duże 
prezenty, które zamówili – opowia-
da.

Opłatek można dziś dostać w 
każdym kościele na Białorusi, Lud-
miła pamięta jednak czasy komu-
nizmu, gdy w okolicach jej wsi nie 
było żadnego kościoła. – Babcia i 
dziadek przysyłali nam opłatek z 
Polski. Wyjechali tam w 1958 r. ra-
zem z całą rodziną. Mama już była 
wtedy mężatką i jako jedyna została 
na Białorusi – wspomina.

 Wszyscy podkreślają, że tradycje 
wigilijne są dla nich bardzo waż-
ne. – Staram się utrzymać tradycje 
zapamiętane z dzieciństwa, żeby 
nie zostały zapomniane przez moje 
dzieci czy wnuków i żeby oni też 
wiedzieli, jak przygotować Wigilię 
– mówi Ludmiła.  (PAP)

Wigilia postna i z opłatkiem, a przy stole nierzadko prawosławni goście
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Organizacje charytatywne w Cze-
skim Cieszynie będą mogły w tym 
roku przygotować bogatsze święta 
dla żyjących w mieście bezdomnych 
oraz pensjonariuszek Domu Sa-
motnej Matki. Stało się tak dzięki 
darowi sponsorskiemu, który prze-
kazał organizacjom Bohumil Mu-
roň, pierwszy porewolucyjny bur-
mistrz miasta. – Przed rokiem, tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, 
zmarła moja żona. Postanowiłem 
więc uczcić jej pamięć i sprawić 
radość ludziom, którzy nie mieli, 

jak ja, takiego szczęścia, by przeżyć 
całe życie z ukochaną osobą – mówi 
Muroň, który na czele miasta stał 
przez osiem lat.

Były burmistrz przekazał wydzia-
łowi socjalnemu ratusza 15 tys. ko-
ron. Z tego osiem tysięcy trafi ło do 
ośrodka dla samotnych matek miej-
scowego Caritasu, kolejne siedem 
tysięcy koron zaś do domu noclego-
wego dla bezdomnych Bethel, któ-
ry prowadzi Diakonia Śląska. Obie 
placówki wykorzystają pieniądze na 
przygotowanie wieczoru wigilijnego 

i zakup prezentów pod choinkę dla 
swoich pensjonariuszy.

Bezdomni, którzy nie skorzysta-
ją podczas świąt z pomocy ośrodka 
Diakonii Śląskiej, będą mogli w 
Wigilię zjeść ciepły posiłek i ode-
brać małą paczuszkę z przysma-
kami, które umilą im świąteczny 
dzień, o godz. 11.00 na rynku Armii 
Czechosłowackiej. Tę akcję przygo-
towują tradycyjnie członkowie Cen-
trum Wolontariatu Mojska wspól-
nie z władzami Czeskiego Cieszyna
 (kor)

Wigilia dla potrzebujących
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Ola Gawlik już jako kilkulatka marzyła o ba-
lecie. W pobliżu nie było jednak żadnej szko-
ły baletowej, można było jedynie dojeżdżać z 
Jabłonkowa do Czeskiego Cieszyna na zajęcia 
„Rytmiki”. – Kiedy byłam starsza, zobaczyłam 
występ „Olzy”. Bardzo mi się podobał. Pomy-
ślałam, że jeśli nie balet, to może chociaż „Olza” 
– opowiada. Po rozpoczęciu nauki w Gimna-
zjum Polskim w Czeskim Cieszynie poszła na 
swoją pierwszą próbę „Olzy”. – Bałam się, czy 
w ogóle mnie przyjmą, bo dostać się do zespołu 
było wtedy bardzo trudno. Dużo osób chcia-
ło tańczyć w „Olzie”, a wymagania kierowni-
ctwa były dość wysokie. Najpierw trzeba było 
przejść przez okres przygotowawczy, zdać eg-
zamin, a dopiero potem można było myśleć o 
występach – wspomina. Jej się udało. Zresztą, 
musiało się udać, skoro była jej pisana kariera 
solistki „Śląska”. 

Po maturze ówczesny kierownik artystyczny 
„Olzy”, Otek Jaworek, zaproponował jej wyjazd 
do Lublina na miesięczny kurs choreografów, 
który odbywał się w ramach trzyletniego stu-
dium folklorystycznego. – Dla mnie ten mie-
siąc był rewelacyjnym przeżyciem. Wspaniałym 
doświadczeniem, intensywną nauką tańca i 
wszystkiego tego, co jest z nim związane. I tyle, 
bo po wakacjach rozpoczęłam studia medyczne 
w Katowicach. Po pół roku jednak się rozcho-
rowałam i wzięłam urlop dziekański z założe-
niem, że po wakacjach wrócę na pierwszy rok – 
snuje swoją opowieść niedoszła lekarka. Jej losy 
potoczyły się jednak zupełnie inaczej.

KOŁOMAJKI Z KRAKOWSKIEGO 
PARKINGU

Babcia pani Oli często mówiła o „Śląsku”. Słu-
chała jego piosenek, puszczała kolędy. O „Ślą-
sku” marzyły też dziewczyny z „Olzy”. – Dla 
nas „Śląsk” oznaczał poziom wyżej. Myślę, że 
wszystkie chciałyśmy się tu dostać, choć z dru-
giej strony życie artystów uważałyśmy za mało 
poważne – śmieje się tancerka. Po pierwszym 
niedokończonym roku medycyny Aleksandra 
Gawlik pojechała zaliczyć drugi rok choreogra-
fi i w Lublinie. Chociaż słyszała tam niemal na 
każdym kroku, że nadawałaby się do „Śląska”, 
była zdecydowana wrócić na studia. – Kiedy po 
kursie przyjechałam do domu, tato powiedział 
mi, że słyszał w radio, że robią nabór do „Ślą-
ska”. Do Koszęcina przyjechałam dokładnie 
dzień przed moimi 19. urodzinami. 7 sierpnia 
1991 roku zdawałam audycję razem z pozo-
stałymi kandydatami. Z sześcioosobowej gru-
py męskiej wybrano jednego chłopaka. Spo-
śród tyluż dziewcząt zakwalifi kowały się dwie 
dziewczyny. Wśród nich byłam ja – wspomina.

Dla nowych tancerzy Śląska” rozpoczął się 
okres próbny. Tak się złożyło, że dla Oli trwał 
on tylko dwa tygodnie. – W trakcie jazdy au-
tobusem na koncert do Zakopanego jedna z 
tancerek doznała kontuzji kolana i trzeba było 
kogoś podstawić do kołomajek. Ja znałam pod-
stawowy krok do tego tańca, nie umiałam tyl-
ko rzucać warkoczem, tak jak robią to tancerki 
„Śląska”. Kiedy podszedł do mnie kierownik i 
zapytał, czy dam radę się tego nauczyć w cza-
sie postoju na parkingu w Krakowie, przytak-
nęłam. No i jakoś się nauczyłam. Chociaż nie 
rzucałam warkoczem tak dobrze jak pozostałe 
dziewczyny, to wbiłam się w tłum. Zatańczy-
łam kołomajki tak, jak tego ode mnie oczeki-
wano – opowiada o jednym z przełomowych 
momentów swojej bytności w zespole Alek-
sandra Żaczek. Przełomowym dlatego, że po 
koncercie w Zakopanem od razu dostała umo-
wę na cały rok. Na medycynę już nie wróciła, 
choć zawsze podobał się jej zawód lekarza. Jej 
mama, też lekarka, dopiero później przyzna-
ła, że z początku czuła się trochę zawiedziona 
decyzją córki, ale kiedy zobaczyła ją na scenie, 
była zadowolona. 

W Koszęcinie zaczęło się dla tancerki z Za-
olzia nowe życie. – Po pierwszym roku medy-
cyny, kiedy poza nauką nie miałam życia, w 
Koszęcinie czułam się jak na wakacjach. Na 

początku wydawało mi się, że to bajka. Robi-
łam to, co lubiłam. Miałam czas, żeby spoty-
kać się ze znajomymi, rozpoczęły się wyjazdy 
zagraniczne. Czasem były ciężkie chwile, kiedy 
trzeba było się czegoś nauczyć, co akurat nie 
bardzo mi wychodziło, ale jakoś potrafi łam to 
przeskoczyć. W wolnych chwilach uczyłam się 
od koleżanek baletu, bo brakowało mi podstaw 
klasyki. Cały czas poświęcałam tańcowi – prze-
konuje.

W DOMU I W PODRÓŻY
Aleksandra Gawlik i Dariusz Żaczek ślub 
wzięli w Jabłonkowie. Męża poznała na stu-
diach w Katowicach. Nie tych medycznych, ale 
kulturoznawczych. – Po trzech latach pracy w 
„Śląsku” doszłam do wniosku, że powinnam 
dalej się rozwijać. Również intelektualnie. Pod-
jęłam więc studia zaoczne w Katowicach, mniej 
więcej w tym samym czasie założyłam też zu-
pełnie nowy zespół „Kłomnickie Płomyczki”, 
który prowadziłam przez kolejne 16 lat.  Darek 
był po studiach wokalnych na tamtejszej Aka-
demii Muzycznej. Poznaliśmy się w akademiku 
– relacjonuje pani Ola. To za nią poszedł do 
„Śląska”, gdzie śpiewa w chórze jako solista. 

Według mojej rozmówczyni, praca w tym 
samym zespole przynosi małżonkom wiele ko-
rzyści. Na przykład w postaci wspólnych wy-
jazdów na zagraniczne tournée, które z jednej 
strony kosztują tancerzy i chórzystów sporo 
wysiłku, z drugiej zaś pozwalają im poznać 

wiele ciekawych krajów, takich jak Japonia, Ka-
nada, Stany Zjednoczone, Norwegia, Hiszpa-
nia, Francja, Holandia czy Anglia. – Dłuższe 
wyjazdy zagraniczne są zwykle dwa razy w 
roku. Zdarza się, że jesteśmy nawet po kilka 
tygodni poza domem – precyzuje solistka „Ślą-
ska”. W czasie wyjazdów rośnie również liczba 
koncertów. Rekordowy pod tym względem był 
pobyt we Francji, gdzie zespół dał ich 26 w cią-
gu jednego miesiąca. 

Kiedy rodzice są na wyjazdach, z dziećmi 
zostają dziadkowie z Jabłonkowa lub babcia 
Żaczkowa.  – Dzieci przyzwyczaiły się do na-
szej nieobecności. Kiedy więc jestem w domu, 
staram się im w maksymalnym stopniu poświę-
cać czas. Do pracy mam zaledwie minutę drogi 
(blok, w którym mieszkają państwo Żaczkowie 
sąsiaduje z koszęcińskim pałacem będącym sie-
dzibą zespołu – przyp. red.). Pracę rozpoczy-
nam o godz. 10.00, a kończę ok. 14.30. Chyba 
że prowadzę jakieś dodatkowe zajęcia czy war-
sztaty, to wtedy wracam nieco później – wyjaś-
nia pani Ola.  

Z późnymi powrotami do domu wiązał się 
też niedawny okres, kiedy nowy kierownik ba-
letu poprosił Aleksandrę Żaczek, żeby na czas 
wdrażania się w nową rolę została jego asy-
stentką w  tzw. małej grupie. – Przez trzy lata 
pomagałam mu nie tylko z tańcami w mojej 
grupie, ale także w chórze, gdzie byłam odpo-
wiedzialna za stroje i ruch sceniczny. Wtedy 
pracowałam od rana do nocy, byłam na każde 

zawołanie. Teraz mam więcej luzu i bardziej je-
stem panią własnego czasu – cieszy się. 

NA ARTYSTYCZNYCH 
WYŻYNACH

– Gdyby mi się nie podobało, to bym tutaj 
tak długo nie wytrzymała – stwierdza zdecy-
dowanie moja rozmówczyni, po czym dodaje, 
że gdyby nie fatalna decyzja minister Ewy Le-
wickiej, korzystałaby dziś już z dobrodziejstw 
emerytury. – Kiedy przyjmowano mnie do 
zespołu, artystom baletu należała się emery-
tura w wieku 40 lat i po 20 latach na scenie. 
Kilka lat temu wszystko się jednak zmieniło. 
Aby utrzymać się w zespole, muszę więc dbać 
o swój wygląd i dobrą kondycję fi zyczną, żeby 
dyrektor nie mógł powiedzieć, że już źle wy-
glądam albo że źle tańczę. Na próbach zawsze 
staram się ćwiczyć solidnie, mobilizować mięś-
nie. Na zajęciach tanecznych, które prowadzę z 
dziećmi w Domu Kultury w Bytomiu, też cały 
czas jestem w ruchu. Uważam bowiem, że jak 
ćwiczyć, to porządnie, a jak leniuchować, to le-
niuchować – śmieje się pani Ola, która dzięki 
aktywnemu trybowi życia nie musi ograniczać 
się w jedzeniu ani stosować żadnych diet.

Aleksandra Żaczek osiągnęła w ZPiT „Śląsk” 
najwyższy poziom artystyczny, o jakim wcześniej 
nawet jej się nie śniło. Od kilku lat jest solistką 
baletu. Tańczy w tzw. małej grupie, której nazwa 
pochodzi od wzrostu tancerzy. – Tańczę chust-
kowego, polkę beskidzką, tańce podhalańskie, 
kujawiaka z oberkiem, babę dziada – to z pier-
wotnego programu. W najnowszym programie 
Kilarowskim tańczymy dwa Michały, polkę opol-
ską oraz suitę „Góralu od Żywca”. A potem jest 
jeszcze program europejski, w którym występuję 
w tańcach słowackich i irlandzkich – wymienia.

Przed koncertem tancerki „Śląska” mają go-
dzinę na to, żeby się ubrać, umalować i uczesać. 
– Garderobiane zaplatają nam warkocze, ale 
makijaż robimy same. Starsze tancerki pokazu-
ją młodszym, jak się umalować i jak przykleić 
rzęsy. Kiedy trzeba się szybko przebrać w cza-
sie koncertu, to wtedy garderobiane pomagają 
nam korale zawiązać i podopinać, co trzeba. O 
resztę każda z nas musi zadbać sama – przeko-
nuje solistka koszęcińskiego zespołu. 

TANIEC WŚRÓD »SWOICH«
Pani Ola ma tremę przed każdym występem, 
która jednak mija, gdy stawia na scenie pierw-
sze kroki. Jeszcze bardziej się denerwuje, kie-
dy przyjeżdża ze „Śląskiem” na Zaolzie – na 
Gorolski Święto do rodzinnego Jabłonkowa. 
Wtedy czuje się tak, jakby pierwszy raz w życiu 
tańczyła. – Występy na Zaolziu zawsze bardzo 
przeżywam. To są emocje związane z tym śro-
dowiskiem, w którym wyrastałam. Tu patrzą 
na mnie rodzice, krewni, znajomi i, oczywiście, 
„olzianie” – mówi. 

Po raz pierwszy na „Gorola” przyjechała ze 
„Śląskiem” już po roku pracy w zespole. Do dziś 
pamięta, jak cała „Olza” stała pod sceną i biła jej 
brawa. Wtedy chórem dyrygował jeszcze prof. 
Hadyna. Po pięciu latach znowu tu tańczyła, 
a także dwa lata temu, kiedy Gorolski Święto 
obchodziło swój półokrągły jubileusz. Na po-
zostałe edycje przyjeżdża prywatnie, z rodziną.

Dziś już czołowa tancerka „Śląska” przyzna-
je, że to „Olza” ją ukształtowała, zainspirowa-
ła folklorem i pozwoliła wypłynąć na szersze 
wody. Dlatego też, kiedy dowiedziała się, że 
szykuje się jubileusz zespołu z udziałem by-
łych tancerzy, od razu zgłosiła swój udział. 
– Na Koncercie Jubileuszowym w teatrze w 
Cieszynie świetnie mi się tańczyło. Nie streso-
wałam się, bo taniec w tym momencie nie był 
dla mnie pracą, ale wyłącznie zabawą. Wróciły 
wspomnienia czasów spędzonych z ludźmi w 
„Olzie”. Były uśmiech, radość i cały strumień 
pozytywnej energii – dzieli się swoimi wraże-
niami była „olzianka”, przekonując, że choć ta-
niec zawsze pozostanie tańcem, inaczej tańczy 
się ze „Śląskiem”, a inaczej z „Olzą”.

BEATA SCHÖNWALD        

Primabalerina z Koszęcina
Zaczęła studiować medycynę, ale została tancerką. – Na początku wydawało mi się, że to bajka. Wakacje, które nie mają końca – mówi o swojej pierwotnej fascynacji 

Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” pochodząca z Jabłonkowa solistka baletu w Koszęcinie, Aleksandra Gawlik, po mężu Żaczek.

Aleksandra Żaczek przed pałacem w Koszęcinie, siedzibą ZPiT „Śląsk”.
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ZNAD OLZY 
NAD WEŁTAWĘ

Spotykamy się na stacji metra Ma-
lostranská. Stąd bliziutko jest do 
Ambasady RP, mającej swoją sie-
dzibę przy ulicy Valjdštejnskiej. 
Pani Urszula urodziła się nad Olzą, 
jest córką Tadeusza Błanika, który 
w Gimnazjum Polskim w Orłowej 
i Czeskim Cieszynie uczył języka 
niemieckiego i łaciny kilka genera-
cji Zaolziaków. – Sama jestem ab-
solwentką orłowskiego gimnazjum, 
ale nie tego na Obrokach, lecz ła-
ziańskiego, później zaś w 1982 roku 
ukończyłam studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie – opo-
wiada nasza przewodniczka. – Koń-
czyłam je jednak w niewłaściwym 
czasie i nie mogłam znaleźć pracy w 
Czechosłowacji. Uważano, że mogę 
zanadto być nasiąknięta ideami „So-
lidarności”. Przez osiem lat uczyłam 
więc w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Cieszynie. Po rewolucji aksamitnej 
znalazłam się przypadkowo na wy-
cieczce w Związku Radzieckim i 
tam poznałam swojego męża, Václa-
va Drahnego. Za nim po ślubie po-
szłam do Pragi i mieszkamy w dziel-
nicy Nusle – dowiadujemy się. 

Od początku pracuje w Szkole 
Polskiej, ale uczy też w działających 
w Pradze szkołach międzynaro-
dowych. – Jeśli znajdą się dzieci z 
Polski, to przygotowuję je do mię-
dzynarodowej matury IB z języka 
polskiego. No i uczę też polskiego 
prywatnie – mówi nasza przewod-
niczka.

Ale oto i Ambasada. Polska pla-
cówka dyplomatyczna ma swoją 
siedzibę w Pałacu Fürstenbergów. 
– Lubię to miejsce, bo jednoznacznie 
kojarzy się z Polską i jest to dla mnie 
w stolicy najważniejszy punkt. Poza 
tym odbywa się tu mnóstwo cieka-
wych imprez i można się spotkać z 

Polakami. Ambasada współuczestni-
czy też w imprezach Szkoły Polskiej 
i miewamy właśnie w tym pałacu w 
styczniu bal dla dzieci. Latem zaś 
wspólnie z polskim stowarzysze-
niem „tramPOLina” organizujemy 
w ogrodach tej placówki Dzień Ro-
dziny, kiedy to dzieci i ich rodzice 
mogą zwiedzić wnętrza tej placówki 
dyplomatycznej, na co dzień niedo-
stępne dla ludzi spoza – opowiada 
pani Urszula.

Na chwilę milknie i patrzy na ota-
czający ogrody Pałacu Fürstenber-
gów płot. – Przepraszam, ale przy-
pomniały mi się wydarzenia sprzed 
pięciu prawie lat. Katastrofa smoleń-
ska... Wtedy to nie tylko mieszkający 
w Pradze Polacy, ale i Czesi przycho-
dzili i zapalali przed Ambasadą zni-
cze. Tamte dni na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci – podkreśla.

JEZULĄTKO I LENNON
Wyruszamy spod Ambasady ulicą 
Valjdštejnską w kierunku Placu Ma-
łostrańskiego. Mijamy siedziby obu 
izb Parlamentu, za chwilę widzimy 
już wznoszącą się nad zabytkowymi 
budynkami kopułę barokowego koś-
cioła św. Mikołaja. To nie tam jednak 
kierujemy kroki podczas tego pra-
skiego spaceru. Kroczymy z rynku 
ulicą wzdłuż torów tramwajowych. 
Nasza przewodniczka myślami po-
wraca do Ambasady. – Kiedy bawię 
się dzisiaj w przewodniczkę, to przy-
pomina mi się też ambasador Marek 
Pernal, który ostatnio wydał świetny 
przewodnik: „Spacerownik praski”, 
który był niesamowitym zaskocze-
niem nawet dla osób doskonale zna-
jących stolicę. Po prostu odkrycie! 
Polecam! – zachęca do lektury.

I jest drugi przystanek – barokowy 
kościół Matki Boskiej Zwycięskiej z 
klasztorem sióstr karmelitanek. To 
one sprowadziły do Pragi fi gurkę 

Jezuska, którą wielu ludzi, a także 
pani Urszula, nazywa Praskim Jezu-
lątkiem. – To jeden z symboli Pragi, 
zwłaszcza dla osób przyjeżdżających 
nad Wełtawę z południa Europy, 
Ameryki Łacińskiej i południowo
-wschodniej Azji, na przykład z 
Filipin. Dla nich to fi gurka wprost 
kultowa, na pewno bardziej znana 
od św. Wacława. Jezulątko pomaga 
w najróżniejszych troskach, uzdra-
wia, jest symbolem mocy wyższej. 
No i Pragi. Dlatego lubię tu czasa-
mi przyjść, stanąć przed Jezulątkiem. 
Bo człowiek ma duszę i mistyka na 
pewno go przyciąga. A to małe dzie-
ciątko, szczególnie teraz, w czasie 
przedświątecznym, może nam po-
móc – mówi pani Urszula.

Dowiadujemy się, że kościół, z 
powodu obecności Jezulątka, otwar-
ty jest codziennie, co w Pradze jest 
raczej rzadkością. Przystajemy przed 
Jezulątkiem. Pani Urszula przypo-
mina, że fi gurka jest jednym z bo-
haterów książki Bohumila Hrabala 
„Obsługiwałem angielskiego króla”, 
a według niej nazwano także jeden 
z najsłynniejszych czeskich chórów 
dziecięcych, „Bambini di Praga”. – Tę 
fi gurkę przystraja się w różne szaty 
w zależności od okresu liturgicznego, 
ma też trzy złote korony. Tę ostatnią 

zaś podarował Jezulątku papież Be-
nedykt XVI podczas swojej wizyty w 
Pradze w roku 2009 – uściśla.

Z barokowej świątyni pachną-
cej historią udajemy się w miejsce 
bardziej współczesne. Kroczymy 
wprawdzie zabytkowymi uliczkami, 
ale za chwilę otwiera się przed nami 
plac z długim murem. Niby taki 
sobie, ale przyciąga tłumy prażan i 
turystów. To mur poświęcony Joh-
nowi Lennonowi. – Po jego śmierci 
na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego 
wieku na tym murze pojawił się jego 
portret. Sławny członek zespołu Th e 
Beatles zawsze kojarzył się z wol-
nością, zaczął przyciągać hipisów, 
praskie „máničky”. Mur pokrywały 
„niepoprawne”, zdaniem władz, na-
pisy. To, oczywiście, nie podobało 

się komunistom. Rozpędzano tłumy 
szukających wolności młodych ludzi, 
zamalowywano napisy – opowiada 
pani Urszula.

Ale ściana przetrwała, przetrwały 
napisy, wciąż pojawiają się nowe. Są 
też tłumy turystów, a pod zdjęciem 
Lennona stoi uliczny grajek z gitarą 
i śpiewa właśnie „Imagine”. – Lubię 
tu przychodzić, jest to miejsce ma-
giczne, z dobrą energią. Notabene 
za tym murem stoi willa, w której 

mieszkał sławny czeski aktor i pisarz 
Jan Werich, a także poeta Vladimír 
Holan. Podobno to właśnie do We-
richa, mądrego klauna, na samym 
początku kierowane były pojawiają-
ce się na murze napisy. Ciekawe jest 
też, że kiedy willę przywrócono Za-
konowi Kawalerów Maltańskich, ci 
zgodzili się na zachowanie muru w 
takiej właśnie postaci – mówi prze-
wodniczka.

PAMIĘTAJMY 
O KULTURZE I HISTORII

Już tylko kilka kroków dzieli nas od 
Wełtawy. A nad rzeką, na wybrzeżu 
romantycznej wyspy Kampa, w miej-
scach z niepowtarzalnym widokiem 
na Wełtawę, Hradczany i Most Ka-
rola, od początku trzeciego tysiąc-

lecia mieści się w obiekcie zwanym 
Młyny Sovy muzeum nowoczesnej 
sztuki europejskiej: Muzeum Kam-
pa. 

Mijamy ogromne rzeźby niemow-
laków na czworakach kierujących się, 
z wypiętą gołą pupą, w kierunku ga-
lerii. Ich autorem jest znany kontro-
wersyjny czeski plastyk, David Čer-
ný. Pani Urszula opowiada, że zbiory 
wraz ze swoim mężem, Janem, zgro-
madziła czeska kolekcjonerka sztuki, 

Meda Mládková i przekazała je Re-
publice Czeskiej. – Kiedy przyjecha-
łam do Pragi, to miejsce było ruiną, 
po rewolucji aksamitnej z 1989 roku 
prześlicznie je zrekonstruowano. Je-
żeli zaś chodzi o galerię, to Młyny 
Sovy są obok Doksów jedyną tak 
znaczącą, cieszącą się tak dużym 
powodzeniem galerią prezentującą 
najnowszą sztukę. Ważne jest też 
dla mnie to hasło, które widnieje na 
ścianie frontowej: „Jeśli przeżyje kul-
tura, przeżyje naród”. Lubię więc Je-
zulątko i Johna Lennona, a tak samo 
ta galeria trafi a do mojego serca. 
Warto tutaj wpaść zwłaszcza latem, 
bo jest fajna restauracja ogrodowa z 
cudownymi widokami na Wełtawę, 
na pływające po rzece łódki i statki. 
A jeśli człowiek ma trochę szczęścia, 

Z Urszulą Drahną adwentowy spacer
Urszula Drahná jest polonistką. I to po Uniwersytecie Jagiellońskim. Języka polskiego naucza jed-
nak nie nad Wisłą lub Olzą, ale nad Wełtawą. W Pradze mieszka od 25 lat i uczy języka polskiego 
w Szkole Polskiej, czyli działającym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej Szkolnym Punkcie 
Konsultacyjnym im. św. Jadwigi. Stolicę zna doskonale. – Lubię się włóczyć po mieście, czasami 
z aparatem fotografi cznym i utrwalać na zdjęciach magiczne zakamarki Pragi – podkreśla. Przed 
świętami zabrała na taki spacer ekipę „Głosu Ludu”.

Mur Johna Lennona przyciąga prażan i turystów od ponad trzydziestu lat.

Urszula Drahná

Praskie Jezulątko „mieszka” w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej.
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to może spotkać też właścicielkę ga-
lerii – podkreśla Urszula Drahná.

Po krótkim spacerze wzdłuż Weł-
tawy przechodzimy przez Most Le-
gii na prawy brzeg rzeki, zmierzając 
w kierunku Alei Narodowej. To tu 
rodziła się najbardziej współczesna, 

„poaksamitnorewolucyjna” historia 
Republiki Czeskiej. To tu 17 listo-
pada 1989 roku milicja brutalnie 
stłumiła pokojową demonstrację 
studentów. Przypomina o tym tabli-
ca na jednym z domów i wykonane z 
brązu symboliczne „gołe ręce”.

– Nie było mnie wówczas w Pra-
dze, w tym roku dopiero poznałam 
męża i manifestacje śledziłam tylko 
w telewizji. Mąż jednak brał udział w 
kilku manifestacjach, ale już na Placu 
Wacława – wspomina pani Urszula. 
– To miejsce jest jednak dla mnie 
symbolem i twierdzę, że jeżeli ktoś 
chce w jakiś sposób zdyskredytować 
lub pomniejszać znaczenie tamtej 
studenckiej demonstracji, delikat-
nie mówiąc, popełnia błąd. Każdy 
mieszkaniec Czech, niezależnie od 
narodowości, którą deklaruje, powi-
nien znać to miejsce. Miejsce niezbyt 
może atrakcyjne dla turystów, ale tak 
ważne dla kraju, w którym mieszka-
my. To tu się wszystko zaczęło i to 
tu powinny zaglądać wszystkie wy-
cieczki szkolne przyjeżdżające do 
stolicy – podkreśla.

POODDYCHAĆ PRAGĄ
Po rewolucji Praga zaczęła się zmie-
niać. Widać to doskonale, kiedy kro-
czymy Aleją Narodową w kierunku 
Placu Wacława. Z jednej strony sto-
lica jest nadal miastem historycznym, 
zabytkowym, z drugiej miastem w 
pełni współczesnym. Obok typowo 
socjalistycznego domu towarowe-
go „Máj” powstał supernowoczesny 
kompleks handlowy „Quadrio”. Za 
nim zaś wspominany już kontrower-
syjny plastyk David Černý stworzył 
tak samo supernowoczesną rzeźbę 
pisarza najbardziej chyba kojarzone-
go w świecie z Pragą, Franza Kafki. 
Dzieło imponuje gabarytami – 11 

metrów wysokości, 39 ton wagi, wy-
konane ze stali nierdzewnej. Głowę 
Kafki tworzą płyty, które się obracają 
wzdłuż osi. Od czasu do czasu moż-
na zobaczyć głowę, częściej jednak 
bardziej abstrakcyjne dzieło...

– Ten pomnik odsłonięto przed 

miesiącem, po raz pierwszy go wi-
dzę i bardzo mi się podoba. To ko-
lejna atrakcja nie tylko dla turystów. 
Zresztą tzw. Szlak Kafkowski, pro-
ponowany przez praskich przewod-
ników, jest wśród turystów z Polski 
jednym z najpopularniejszych. Bo 
wycieczki już sobie wybierają, lu-
dzie nie chcą tych klasycznych tras 
typu „przez Hradczany do Orloja”. 

Oczywiście, młodzi ludzie zobaczą 
najbardziej klasyczne zabytki, ale 
przy okazji obejrzą miejsca, do któ-
rych „klasyczni” turyści nie docierają. 
Dlatego polecam wszystkim chcą-
cym poznać stolicę „Alternatywny 
przewodnik po Pradze” autorstwa 
Polaka, Piotra Gawlińskiego. Warto 
do niego zajrzeć w internecie – za-
chęca pani Urszula.

Dodaje, że takich polskich akcen-
tów jest w Pradze więcej. Można 
zajrzeć do sklepu z płytami Jerzego 
Podulki, gdzie można znaleźć nie-
malże każde nagranie muzyczne. 
Inny Polak proponuje zwiedzanie 
Pragi na wózkach z napędem elek-
trycznym. – Polacy, którzy tu przy-
jeżdżają, albo są zatrudnieni na wy-
sokich stanowiskach w światowych 
fi rmach, albo zakładają własne fi rmy. 
Praga stwarza dla ludzi prężnych, 
dynamicznych ogromne szanse i 
Polacy te szanse doskonale wyko-
rzystują – podkreśla nasza przewod-
niczka.

Jeszcze krótki przystanek w koś-
ciele Matki Boskiej Śnieżnej, goty-
ckim cacku stojącym niedaleko Placu 
Wacława. Jego budowę rozpoczęto w 
1347 roku z polecenia cesarza Karo-
la IV i rozmiarem miał dorównywać 

katedrze św. Wita. Budowę przerwa-
ły wojny husyckie i świątyni nigdy 
nie dokończono w takiej postaci, 
jakiej pragnął Karol IV. Niemniej 
jest to najwyższa gotycka budowla 
sakralna w Pradze z największym oł-
tarzem. – Często występują tu chóry 
zaolziańskie, a przy kościele jest też 
siedziba franciszkanów. Mieszka tu 
m.in. ojciec Eliasz, czyli pochodzący 
znad Olzy Tomasz Paseka – dowia-
dujemy się.

Na Placu Wacława nie podchodzi-
my pod górujący nad nim pomnik, 
bo ten znają wszyscy. Nie oznacza to 
jednak, że chcielibyśmy pominąć w 
artykule patrona ziem Korony Cze-
skiej. Jest jeszcze jeden pomnik św. 
Wacława: w pasażu Pałacu Lucerna, 
kompleksie wybudowanym przez 
Václava Havla, dziadka późniejsze-
go prezydenta Czechosłowacji i RC.  
Ten pomnik, autorstwa ponownie 
Davida Černego, szokuje. Patron 
Czech siedzi bowiem okrakiem na... 
brzuchu konia zwisającego z sufi tu 
głową w dół.

– Dla Polaków jest to szokujące, 
ale dla Czechów chyba naturalne. 

Ten pomnik św. Wacława jest kwint-
esencją dystansu narodu czeskiego 
do swojej historii. My, Polacy, doszli-
byśmy prawdopodobnie do wniosku, 
że jest to ośmieszenie wybitnej po-
staci historycznej, w dodatku świę-
tego. Warto tu przychodzić, żeby 
uświadomić sobie różnicę w men-
talności naszych dwóch narodów. 
Wtedy może mniej byśmy się kłócili 
– śmieje się pani Urszula.

Pytam, na ile po 25 latach Praga 

wpływa na nią, na Polkę znad Olzy. 
– Miasto na pewno jest cudowne. 
Trochę się jednak obawiam, że staje 
się ono poniekąd skansenem dla tu-
rystów. Wyjście chociażby na Rynek 
Staromiejski staje się dla przeciętne-
go prażanina nierealne. Ze względu 
na ceny i rzesze turystów, wszech-
obecny język angielski. Znika gdzieś 
ta Praga, którą kocham. Dlatego 
wolę te miejsca mniej atrakcyjne dla 
turystów, gdzie taką Pragą można 
jeszcze pooddychać. Mam nadzieję, 
że przetrwają jak najdłużej – dodaje 
Urszula Drahná.

Tekst: JACEK SIKORA
Zdjęcia: MAREK SANTARIUS

po magicznych zakamarkach Pragi

To miejsce powinien znać każdy mieszkaniec Republiki Czeskiej, niezależnie od narodowości.

Młyny Sovy przyciągają miłośników sztuki.

Pomnik Kafki to jedna z najnowszych atrakcji stolicy.

Takie przedstawienie św. Wacława niektórych może razić...
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Czasy, kiedy zaczynał pan pracę, 
raczej nie sprzyjały obieżyświa-
tom. Czekały na pana jednak ja-
kieś wyzwania zawodowe? 

Po wstępnej praktyce  praca w 
OKD stała się wielką przygodą, bo 
razem z moimi współpracownika-
mi wprowadzaliśmy prekursorski 
system zapobiegania tąpnięciom. 
Potem byłem kierownikiem działu 
geomechaniki, który był za to od-
powiedzialny. To były prawdziwie 
pionierskie czasy, wprowadzaliśmy 
zupełnie nowe rozwiązania. Był 
to naprawdę fantastyczny okres 
w moim zawodowym życiorysie, 
trudne, a przy tym ekscytujące wy-
zwania, zawiązałem wtedy wiele 
przyjaźni. W OKD pracowałem 
15 lat. Później przeszedłem do 
Akademii Nauk, gdzie zajmowa-
łem się tymi samymi zagadnienia-
mi: tąpnięciami i erupcjami węgla 
i gazu. Razem z grupą kolegów 
otrzymaliśmy nawet za naszą pracę 
nagrodę państwową. Na przełomie 
lat 1989 i 1990 zostałem dyrekto-
rem do spraw naukowych Instytu-
tu Górnictwa Akademii Nauk w 
Ostrawie. Wraz z moimi współpra-
cownikami tworzyliśmy właściwie 
od podstaw ten instytut, który po-
tem zmienił nazwę na wymyśloną 
przeze mnie: Instytut Geoniki. W 
połowie lat 90. dostałem jednak 
„propozycję nie do odrzucenia” i 
rozpocząłem pracę w prywatnej 
fi rmie angielskiej. Znów czekała 
mnie fascynująca, pionierska pra-
ca. Po upadku komunizmu fi rma ta 
chciała wejść ze swoją technologią 
na rynki wschodnioeuropejskie i 
rosyjskie. To było właśnie moje 
zadanie, wprowadzałem tę tech-
nologię w krajach byłego obozu 
socjalistycznego. Później zostałem 
menedżerem generalnym na całą 
Europę i były ZSRR. Firma na tyle 
sobie ceniła wkład pracy, który tam 
wnieśliśmy razem z moimi współ-
pracownikami, że założyła właśnie 
w Czeskim Cieszynie swoje euro-
pejskie biuro, które nadal bardzo 
dobrze działa.

Jeszcze jednak w okresie komu-
nizmu miał pan okazję zobaczyć 
kawałek świata?

Pierwszą dłuższą podróż odbyłem 
w 1974 roku – wyjechałem służbo-
wo na Ukrainę. Wtedy taki wyjazd 
wydawał się wręcz „egzotyczny”, 
dziś ma zupełnie inny wydźwięk. 
W Makiejewce, gdzie mieścił się 
instytut górniczy, w którym kil-
kakrotnie bywałem, teraz toczą 
się walki. W 1974 roku odbył się 
tam kongres ONZ na temat bez-
pieczeństwa pracy w górnictwie. 
Zajmowałem się wtedy niebez-
piecznymi erupcjami węgla i gazu 
w kopalniach, więc wydelegowano 
mnie na ten kongres razem z cze-
ską delegacją. Na miejscu to była 
klasyczna wieś potiomkinowska! 
W życiu nie widziałem tak wy-
polerowanej kopalni – na dole 
chodziliśmy po kopalni w białych 
ubraniach, wszystko było na pokaz. 

Trochę pojeździłem po Europie 
także jako pracownik Akademii 
Nauk. Miałem szczęście – udało mi 
się zyskać stypendia zagraniczne, 
co w tamtych czasach było bardzo 
trudne. Wyjechałem do Wielkiej 
Brytanii na stypendium królew-
skiej Th e Royal Society, do Szwecji 
na stypendium Królewskiej Akade-
mii i do Niemiec, a także do Indii. 
Wszystko to były podróże związa-
ne z pracą naukową, ale oczywiście 
człowiek miał dzięki temu okazję 
zobaczyć inne kraje. Wówczas 
świat był dla nas zupełnie inny – 
nawet Szwecja czy Anglia wydawa-
ły się bardzo odległe, nie mówiąc 
już o tej egzotyce indyjskiej. W 
Indiach spędziłem wtedy ponad 
dwa miesiące. Nie było e-maili ani 
telefonów komórkowych, pierwszy 
list przyszedł do mojej żony po 
trzech tygodniach – do tego czasu 
nie wiedziała, co się ze mną dzie-
je. Przeżyłem tam dużo ciekawych 
przygód, jak choćby zgubienie ba-
gażu przez linie lotnicze i pięć dni 
spędzonych przymusowo w sub-
tropikalnej Kalkucie w jednej ko-
szuli. Niesamowitym przeżyciem 
był zjazd do kopalni złota na głę-
bokość 3700 metrów pod ziemią – 
to była dla mnie prawdziwa szkoła 
geomechaniki, bardzo dużo się tam 
nauczyłem. Tak sobie wtedy pomy-
ślałem, że może kiedyś przyjdzie 
czas, że zabiorę żonę w te same 
miejsca, w których kiedyś byłem. 
Ale to była jeszcze taka mrzonka, 
nie przypuszczałem, że tak szybko 
się to zmieni. W sumie byłem w 
Indiach trzy razy. 

Wkrótce czasy faktycznie się 
zmieniły i świat stanął otworem...

Po upadku komunizmu wyjeżdża-
łem jeszcze służbowo jako pra-
cownik Akademii Nauk, a później 
było... szaleństwo podróży, kiedy 
związałem się z fi rmą, która zajmu-
je się technologią geosyntetyków w 
budownictwie ziemnym. Pod swo-
im nadzorem miałem obszar od 
Lizbony po Czukotkę, biuro mene-
dżersko-marketingowe  i ponad 20 
współpracujących fi rm, z którymi 
trzeba było być w kontakcie. Bar-
dzo dużo wtedy podróżowałem, raz 
pobiłem nawet rekord 95 lotów sa-

molotem w ciągu jednego roku, nie 
licząc innych środków lokomocji. 

Wtedy jeszcze podróżował pan 
służbowo, nie dla samego podró-
żowania?

Tak, bardzo rzadko się zdarzało, 
że można było gdzieś wyskoczyć, 
zobaczyć coś więcej, choć czasami 
się udawało. Kiedy byłem w Anglii, 
to miasto, w którym fi rma miała 
siedzibę i bywałem w niej często, 
zwiedziłem dopiero po trzech la-
tach. Ale na przykład Rosjanie byli 
na tyle dobrzy, gościnni, że zawsze 
znaleźli czas, żeby nas gdzieś za-
prowadzić, pokazać okolicę. W 
tym okresie zobaczyłem pierwszy 
raz Bajkał, potem jeszcze dwa razy 
udało mi się tam pojechać. Dobrze 
pamiętam moją pierwsza podróż 
służbową w nowych już czasach. Na 
początku lat 90. jeszcze jako pra-
cownik Akademii Nauk wyjecha-
łem do Madrytu. Akademia była 
wtedy biedna jak mysz kościelna 
i na Światowy Kongres Górniczy, 
na którym byłem wiceprezesem 
grupy do spraw geomechaniki, wy-
prawiła mnie pociągiem, drugą 
klasa z Cieszyna do Madrytu i z 
powrotem. To było ciekawe, trochę 
przygodowe przeżycie! Do Ma-
drytu jechałem trzy dni, ponieważ 
zatrzymałem się na jedną noc u 
zaprzyjaźnionego profesora w Tu-
rynie. Z powrotem jechałem ciągle 
58 godzin, oczywiście z licznymi 
przesiadkami. Po drodze tam tra-
fi łem akurat na strajk kolejarzy na 
granicy francusko-włoskiej, dzięki 
czemu zwiedziłem Monte Carlo. 
Nie jeździły żadne pociągi, tyl-
ko jeden mały motorowy pociąg, 
właśnie do Monte Carlo. Następny 
miał jechać dopiero za 10 godzin. 
Nie zastanawiając się długo wrzu-
ciłem walizki do przechowalni 
i przez 10 godzin biegałem jak 
szalony po tej dzielnicy Monaco. 
W drodze powrotnej miałem też 
przygodę na granicy hiszpańsko-
francuskiej. W pociągu były same 
ciemnoskóre osoby, więc celnicy 
zwrócili na mnie szczególną uwagę. 
Na kongres jechałem z dużą waliz-
ka, ale w drogę powrotną wzięli mi 
ją koledzy z OKD, którzy jechali 
mikrobusem. Wracałem więc tyl-

ko z brudną bielizną. Kiedy celnicy 
wyłapali jedynego białego w ciem-
nym tłumie, pytali co robię, gdzie 
jadę. Mówiłem, że jestem naukow-
cem, wracam z międzynarodowe-
go kongresu. „Niech pan pokaże 
walizkę” – powiedzieli. W środku 
żadnych materiałów naukowych, 
żadnych książek, nic, tylko brudna 
bielizna. Musiałem tłumaczyć, że 
walizkę z rzeczami wzięli mi kole-
dzy, a dla mnie nie było miejsca w 
samochodzie. Oczywiście wydało 
im się dziwne i podejrzane, że na 
światowy kongres naukowiec jedzie 
pociągiem w wagonie drugiej kla-
sy. Zaczęło się więc przesłuchanie, 
sprawdzanie, szukanie narkotyków. 
Zachowali się bardzo nieelegancko, 
nie zapakowali mi tego z powro-
tem, tylko rzucili za mną i ledwo 
zdążyłem na pociąg...  

Jakie kraje odwiedził pan w na-
stępnych latach?

Kiedy sytuacja fi nansowa trochę 
się poprawiła, zaczęliśmy z żoną 
podróżować także prywatnie. 
Zwiedziliśmy trochę świata: dużo 
krajów Azji, Bliski Wschód, repub-
liki kaukaskie, Republikę Południo-
wej Afryki, Peru, Boliwię, Meksyk, 
Islandię, kilkakrotnie Stany Zjed-
noczone, parę razy również Bajkał, 
w Rosji w ogóle byłem niezliczoną 
ilość razy. Oczywiście także kraje 
europejskie. Z Europy brakuje mi 
tylko Albanii i o – dziwo – Irlandii. 
Mówię „o dziwo”, bo od dawna bar-
dzo chciałbym tam pojechać. 

Na Bliskim Wschodzie był pan 
niedługo przed wybuchem wojny 
domowej w Syrii. 

W czasie jednej wyprawy zwiedzi-
łem Syrię, Liban i Jordanię, a było 
to faktycznie pół roku przed wybu-
chem wojny. Powiem wprost: gdy-
by wtedy ktoś mi powiedział, że bę-
dzie taka wojna, nie uwierzyłbym. 
Ludzie wyglądali na spokojnych, 
byli bardzo serdeczni, wszystko 
wyglądało bardzo fajnie, zwłaszcza 
Syria była niezwykle sympatyczna. 
Jak widać – wystarczy, żeby siły z 
zewnątrz (bo to zawsze jest z ze-
wnątrz) odpowiednio nastroiły lu-
dzi i już jest źle.

Ma pan jeszcze całą listę miejsc, 
które chciałby pan zobaczyć? 

Lista jest niezwykle długa! Podró-
żowanie staje się z czasem narko-
tykiem. Podróże kształcą – jest to 
może oklepane stwierdzenie, ale 
rzeczywiście człowiek bardzo dużo 
dowiaduje się o ludziach, o miej-
scach, historii, niesamowitych, nie-
istniejących już cywilizacjach. Naj-
piękniejsza jest jednak ta radość z 
powrotu... 

Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej? 

Zawsze, kiedy z pociągu czy sa-
mochodu jadącego z lotniska zo-
baczyłem Godulę, od razu czułem 
niesamowite ciepło. Tak samo, kie-
dy wracając do domu z dalekiego 

wyjazdu zjeżdżałem z żukowskie-
go „kopca” i widziałem kościół na 
Wyższej Bramie... Ludzie lubią 
narzekać, ale radziłbym im trochę 
popodróżować – myślę, że wszyscy 
by się o wiele bardziej przywiązali 
do naszego regionu, ponieważ jest 
to fantastyczne miejsce, zarówno 
z punktu widzenia przyrody, jak i 
bezpieczeństwa klimatycznego i 
społecznego. Tym, którzy narzekają 
na nasze warunki, mógłbym polecić 
wiele miejsc na świecie, do których 
wysłałbym ich, żeby zobaczyli, jak 
wygląda prawdziwa nędza. Tego się 
wprost nie da opisać, nie da się tego 
nawet sfotografować. W Indiach w 
pewnych sytuacjach nie byłem w 
stanie robić zdjęć, a przecież właś-
nie za takie ujęcia reporterzy dosta-
ją nagrody World Press Foto. Tam 
można na każdym kroku zobaczyć 
umierającego na ulicy człowieka 
czy dzieci bez rąk, które ucięto im 
najprawdopodobniej po to, żeby 
mogły żebrać. Nie miałem serca 
zwrócić obiektywu w ich stronę. 

ELŻBIETA PRZYCZKO

Drugą część rozmowy 
z Zygmuntem Rakowskim 

opublikujemy za tydzień. 

Z ZYGMUNTEM RAKOWSKIM WĘDRUJEMY DOOKOŁA ŚWIATA. DZIŚ CZĘŚĆ PIERWSZA OPOWIEŚCI

Cieszmy się z tego, co mamy
Zwiedził kawał świata, ale lista miejsc, które jeszcze chciałby odwiedzić, wciąż jest długa. – Podróże wciągają jak narkotyk – mówi Zygmunt Rakowski. Podkreśla, że 

w dzisiejszych czasach także w naszym regionie nie brakuje zapalonych podróżników, którzy zwiedzili wiele zakątków Ziemi, ale on sam i jego podróże stały się znane 

dzięki prelekcjom w terenie. Dla „Głosu Ludu” opowiada o ciekawych miejscach, które odwiedził, fascynujących zjawiskach, o których zobaczeniu marzy każdy geolog, 

ale także o wojnie i biedzie. Bo chociaż ze swoich wypraw przywozi zawsze mnóstwo pięknych wspomnień, ludziom wiecznie narzekającym na nasze warunki radzi 

trochę popodróżować – wcale nie musi to być daleko, by docenili, w jakim bezpiecznym i pięknym miejscu żyjemy.  

Palmyra – perła pustyni w Syrii.

ZYGMUNT RAKOWSKI
Mieszka w Czeskim Cieszynie, 
pochodzi z Gnojnika, gdzie 
jego rodzina ma bardzo długie 
korzenie – tam skończył polską 
szkołę podstawową (w której 
potem przez wiele lat praco-
wała i pełniła funkcję dyrektora 
jego żona, Małgorzata). Naukę 
kontynuował w polskim gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie, 
a następnie na studiach geolo-
gicznych w Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Ostrawie. Po 
studiach przez kilkanaście lat 
pracował w dziale geomechani-
ki spółki węglowej OKD, póź-
niej przeszedł do Czeskiej Aka-
demii Nauk w Ostrawie, gdzie 
kierował wydziałem geomecha-
niki. W połowie lat 90. przyjął 
propozycję pracy w angielskiej 
fi rmie, zajmującej się nową 
technologią geosyntetyków w 
geotechnice i budownictwie 
ziemnym. W tej chwili jest już 
na emeryturze, pracuje jednak 
nadal dla fi rmy jako konsultant 
zewnętrzny. Razem z żoną pro-
wadzą pensjonat w Ligotce Ka-
meralnej.  (ep)
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Z ekranu telewizora od dwóch 

godzin gapi się na mnie 

Władimir Władimirowicz. 

120-minutowa lekcja dema-

gogii w zupełności wystarczy. 

Zdecydowanie wolę inne 

bajki, chociażby te świąteczne. 

Najnowszy fi lm Jana Svěráka 

– „Tři bratři” pokazuje, że 

nawet przeżute do granic 

wytrzymałości tematy mogą 

zostać odtworzone w nowa-

torski, atrakcyjny dla widza 

sposób. Mam też nadzieję, 

że Putin ze swoimi bajkami 

nigdy nie osiągnie takiego 

mistrzostwa. Zapraszam do 

bardzo czeskiej edycji najnow-

szego Pop Artu. 

RECENZJA

CIRKUS BUKOWSKY II 
(RC 2014)

Czeski serial kryminalny „Cirkus 
Bukowsky” doczekał się w tym roku 
drugiej serii. Niejako wymuszonej z 
prostego powodu: dobrych telewi-
zyjnych produkcji w Czeskiej Tele-
wizji publicznej jest jak na lekarstwo. 
W dodatku w pierwszej serii nie 
doszło do rozwikłania głównej za-
gadki serialu i naturalną koleją rze-
czy musiał pojawić się drugi rozdział 
przygód Nestora Bukowskiego (w 
znakomitej kreacji Pavla Řezníčka). 

„Cirkus Bukowsky” był w zeszłym 
roku istnym objawieniem. Znokau-
tował wszystko, co pojawiło się na 
ekranach i nosiło czeski znak jakości. 
Serial autorstwa młodego reżysera i 
scenarzysty Jana Pachla miał jednak 
ułatwione zadanie. Nikt wcześniej 
nie odważył się bowiem na antenie 
państwowej telewizji, za czeskie pie-
niądze, nakręcić tak alternatywny, ni-
szowy serial kryminalny. Do odważ-
nych świat należy i Pachl zasłużenie 
zbiera teraz owoce swojej pracy. Tym 
bardziej, że druga seria nie ustępu-
je pierwszej, wręcz przeciwnie. Jest 
wyższy poziom narracji (z dowcip-
niejszymi monologami myślowymi 
głównego bohatera), lepszy scena-
riusz, bardziej wartka akcja, wreszcie 
doczekamy się też rozwikłania za-
gadki dręczącej głównego bohatera: 
kto zabił jego kochankę i starał się 
wszystko zwalić na niego. Od razu 
nasuwają się też skojarzenia ze skan-
dynawską szkołą kryminałów, w któ-
rej na pierwszy plan wysuwają się za-
kamarki duszy prowadzących śledzto 
policjantów, umiejętnie wkompo-
nowane w tło całej zagadki krymi-
nalnej. W czeskiej, bardzo zresztą 
udanej próbie zbliżenia się do genius 
loci takich seriali, jak „Forbydelsen” 
czy „Broen”, w postać policjanta po 
przejściach (porucznika Kuneša) ge-
nialnie wcielił się Hynek Čermák. 

Dla mnie to jeden z najlepszych 
czeskich aktorów obecnej generacji. 
Nawet bez słów, tylko z papierosem 
w ustach, potrafi  zelektryzować całą 
przestrzeń. Na szczęście, Unia Eu-
ropejska nie zakazała jeszcze palenia 
papierosów w fi lmach. Bez „cygaret-
ki” aktorstwo Čermáka i Řezníčka 
byłoby połowiczne, podobnie jak w 
przypadku wielu innych czeskich 
aktorów – na myśl przychodzi mi 
chociażby Jiří Bartoška (walczący 
obecnie z chorobą nowotworową...). 

Sześcioodcinkowa, druga seria 
przygód Bukowskiego, rozkręca się 
powoli. Tak, jak przystało na dobry 
kryminał stylu „noir”. Akcja nabiera 
tempa po odwiedzinach głównego 
bohatera w Gdańsku, gdzie szuka 
domniemanego sprawcy zabójstwa 
swojej kochanki. Tu kolejny plus dla 
twórców serialu. Gdańsk pozostał 
Gdańskiem, bo Pachl nie poszedł 
na łatwiznę i na całe szczęście nie 
próbował przekonać widza, że brze-
gi Wełtawy to wybrzeże polskiego 
morza. Produkcja elegancko wy-
jechała na wycieczkę do Gdańska, 
który zresztą w serialu pokazany jest 
w bardzo pięknych kolorach. Należy 
wierzyć, że utalentowany Jan Pachl 
nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa. „Na životě miluju zejména 
jeho rozmanitost. Tak co se posere 
dneska?” (Nestor Bukowsky). 

TŘI BRATŘI 
(RC 2014)

„Czerwony Kapturek”, „Śpiąca Kró-
lewna” i „Dwanaście miesięcy” – trzy 
klasyczne bajki, które w wytwórni 
rodziny Svěráków nabrały nowego 
wymiaru. Reżyser Jan Svěrák i sce-
narzysta Zdeněk Svěrák znaleźli też 
receptę na sprzedanie swojego naj-
nowszego fi lmu wszystkim pokole-
niom. 

Dzieci będą pod wrażeniem 
bajkowych klimatów, nadprzyro-
dzonych sił, tajemniczej atmosfe-
ry emanujących tak z  literackich 
pierwowzorów, jak też ekraniza-
cji. Rodzice towarzyszący w kinie 
swoim pociechom mogą porównać 
klasyczną wizję Boženy Němcowej 

czy Braci Grimm z poetyką Jana i 
Zdeňka Svěráków. Małolaty ucieszy 
z kolei udział idoli młodej czeskiej 
generacji, Vojtěcha Dyka i Tomáša 
Klusa. W fi lmie aż roi się od świet-
nych piosenek autorstwa Zdeňka 
Uhlířa, popychających narrację w 
iście musicalowym tempie. Dla 
mnie muzyka Uhlířa była w kinie 
największym przeżyciem. Chyba 
tylko nieżyjący już słowacki kom-
pozytor Jaro Filip potrafi ł tworzyć 
łatwo wpadające w ucho, a zarazem 
niepretensjonalne piosenki. Dzię-
ki muzyce ani jedna z trzech bajek 
nie nudzi. Zawsze, kiedy zbliża się 
głuchy (przynajmniej dla mnie) 
moment, aktorów wyręcza świetna 
piosenka. Dyk, Klus i Piškula (baj-
kowi trzej bracia) umiejętnie zaś 
dryfują na krawędzi sztuki i kiczu. 

Klasyczne bajki nie zostały przez 
Svěráka zasadniczo przeorane. Już 
podczas realizacji kukiełkowego 
fi lmu „Kuky se vrací” Jan Svěrák 
udowodnił, że wciąż pozostaje ta-
kim dorosłym, dużym dzieckiem. 
W „Czerwonym Kapturku” mamy 
więc klasyczną konfrontację z wil-
kiem (w tym przypadku z fanta-
styczną, horrorową kukiełką rodem 
z najgorszych snów Jima Henso-
na – taty Muppetów). W „Śpiącej 
Królewnie” pojawia się nie ukąszo-
na przez wampira, ale ukłuta śpiąca 

księżniczka, w klasycznej zaś cze-
skiej  bajce Boženy Němcowej – 
„Dwanaście miesięcy” Vojtěch Dyk 
zakochuje się w szykanowanej przez 
macochę biednej dziewczynie z wsi. 
Svěrák celowo zamieszał tylko sty-
lami, czyniąc ze swojego fi lmu wy-
buchowy koktajl. Wątki komediowe 
(głównie w ostatniej bajce) prze-
platane są scenami, których nie po-
wstydziłby się nawet Peter Jackson 
we „Władcy Pierścieni”. 90 minut 
świetnej zabawy ucieknie niczym 
Pendolino z Katowic do Krakowa. 
Po zatrzęsieniu słabiutkich, wtór-
nych bajek, którymi czescy twórcy 
karmią widzów w ostatnich latach, 
wreszcie powiało pożądaną harmo-
nią.     

CO SZEPTANE
* ELTON JOHN WEŹMIE 
ŚLUB KOŚCIELNY. Po tym, jak 
nowa trenerka Agnieszki Radwań-
skiej, Martina Navrátilová, poślu-
biła swoją długoletnią przyjaciółkę 
– notabene ostatnią Miss Zwiątku 
Radzieckiego, rozruszał się też inny 
sławny, który kocha inaczej. Elton 
John w ten weekend weźmie w An-
glii kościelny ślub ze swoim partne-
rem Davidem Furnishem, którego 
poślubił już pięć lat temu, tyle że w 
urzędzie. Legalizacja ślubów koś-
cielnych nastąpiła w Anglii w marcu 
tego roku. – To wspaniała wiado-
mość, którą powinniśmy celebrować. 
Wypowiedzenie słów: mamy już ślub 
cywilny, więc po co tak naprawdę się 
pobierać, byłoby nie na miejscu – 

stwierdził wybitny brytyjski muzyk 
rockowy w jednym z wywiadów.
* BĘDZIE NOWA PŁYTA 
VANA MORRISONA. Niestru-
dzony irlandzki bard Van Morrison 
szykuje na przyszły rok nową płytę 
studyjną. Album według informacji z 
działu promocji artysty ukaże się już 
na początku 2015 roku i będzie na-
stępcą wydawnictwa „Born to Sing: 
No Plan B” z 2012 roku. Nowa płyta 
ukaże się nakładem wytwórni RCA, 
z którą Morrison związał się po odej-
ściu z Blue Note. To jedyna zmiana 
w artystycznym życiu Irlandczyka, 
który od kilkudziesięciu lat raczy słu-
chaczy swoimi pięknymi pejzażami 
folkowo-jazzowo-rockowymi. 
* NAGRODY »POLITYKI«. 
15 stycznia po raz 22. wręczone zo-
staną nagrody tygodnika „Polityka”. 
Jedna  z najbardziej prestiżowych 
nagród, która w Polsce otoczona jest 
prawdziwym kultem, skierowana jest 
również do świata muzyki popular-
nej. Nominacja trafi ła do Michała 
Bieli, Pablopavo i Wacława Zimpela. 
Z kolei w kategorii „Film” paszpor-
ty mogą trafi ć do trójki Jan Komasa, 
Tomasz Kot i Elwira Niewiera/Piotr 
Rosołowski. 
* BIEBER BLONDYNEM. Just-
in Bieber, który poza skoczkiem nar-

ciarskim i maszynistą TGV był już 
prawie wszystkim w swoim życiu, 
zdecydował się na radykalny krok. 
Został... blondynem. Nowy kolor 
włosów ma odciągnąć uwagę od pro-
stego faktu, że muzyka naszego ulu-
bieńca sięgnęła przysłowiowego dna. 

* SŁABY RUBEL ZMOTYWO-
WAŁ COLDPLAY. Wszystko 
wskazuje na to, że muzycy zespołu 
Coldplay zaciągnęli konkretny, bar-
dzo wysoki kredyt w rublach i w 
obliczu ostatnich wydarzeń w Rosji 
spanikowali. Bo jak wytłumaczyć 
ogłoszone narodziny kolejnego albu-
mu studyjnego, który według Chri-
sa Martina może pojawić się już w 
nowym roku? Przypomnijmy, że 
pół roku temu światło ujrzała płyta 
„Ghost Stories”, która zebrała  po-
chlebne opinie w prasie (również na 
łamach Pop Artu). Znamy też nazwę 
nowego albumu brytyjskiej grupy – 
„A Head Full of Dreams”. 

* DEPESZA Z ZAKŁADU PSY-
CHIATRYCZNEGO. Czy ktoś 
pamięta jeszcze chrześcijańsko-ro-
ckowy zespół Creed? Grali jak Pearl 
Jam, tyle że dużo gorzej i w efekcie 
niewiele z tego wyszło (kasy). Teraz 
lider grupy, Scott Stapp, postanowił 
ponownie wejść do tej samej rzeki, 
zbierając pieniądze na nagranie no-
wej płyty. Brzmi to jak depesza z 
zakładu psychiatrycznego? Jak naj-
bardziej, bo tego samego zdania jest 
również żona Stappa, która wysto-
sowała petycję, by męża zamknięto 
na oddziale psychiatrycznym. Jak 
twierdzi, jej małżonek jest uzależ-
niony od amfetaminy, metaamfe-
taminy i sterydów. I to wszystko 
tłumaczy. 

* SWANS I MIKA NA CO-
LOURS OF OSTRAVA 2015. 
Organizatorzy festiwalu Colours of 
Ostrava nie próżnują. W ostatnich 
tygodniach poznaliśmy nazwiska 
pierwszych wielkich artystów, którzy 
w przyszłym roku zagrają w Dolnych 
Witkowicach. Z wielką przyjemnoś-
cią możemy napisać, że najnowszym 
wzmocnieniem ekipy jest legenda 
post rocka, amerykańska formacja 
Swans, która zagrała na Coloursach 
już cztery lata temu. Wiadomo też, 
który koncert zakończy czterodnio-
wy festiwal w Ostrawie. Na fi nał 
zaplanowano występ popularnego 
Brytyjczyka ukrywającego się pod 
pseudonimem Mika. 
* FARRELL W SERIALU »DE-
TEKTYW«. Fani serialu „Detek-
tyw”, który w tym roku kompletnie 
przewrócił w głowach miłośników 
czarnego, amerykańskiego krymina-
łu (nam też), z niecierpliwością wy-
czekują nowych informacji na temat 
drugiej serii. Według stacji HBO, w 
rolę jednego z nowych detektywów 
wcieli się Colin Farrell, do drugiej roli 
przymierzany jest z kolei Brad Pitt. 
Akcja toczyć się będzie w Kalifornii.
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TVP 1 
6.20 Ekspres miłosierdzia 6.50 Peł-
nosprawni 7.05 Las story 7.30 Rok w 
ogrodzie 7.55 Dzień dobry w sobotę 
8.35 Naszaarmia.pl 9.10 Rewia gwiazd 
9.30 Jak to działa? 10.00 Dzika Pol-
ska 10.35 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 11.05 Chłopi (s.) 13.15 Okrasa 
łamie przepisy (mag.) 13.50 Puchar 
Świata w Engelbergu - skoki narciar-
skie 17.00 Teleexpress 17.35 Ranczo 
(s.) 18.35 Idą święta z Telewizyjną 
Jedynką i Radiem Zet 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.25 Ultimatum 
Bourne’a (fi lm USA) 22.30 Nora Ro-
berts - Angels Fall (fi lm USA) 0.15 
Ona to on (komedia kopr.). 

TVP 2 
6.05 Król rozlewiska (fi lm USA) 7.05 
M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 9.55 Program do czytania 
10.15 Puchar Świata w Davos - biegi 
narciarskie 11.45 Barwy szczęścia (s.) 
12.50 Polska Molskiej 13.15 Interak-
tywny sylwester 2014 13.20 Bliskie i 
groźne spotkania Steve’a 2 14.00 Fa-
miliada (teleturniej) 14.40 Rodzinka.
pl (s.) 15.20 Jak ukraść księżyc 17.00 
Słowo na niedzielę 17.10 Dzięki 
Bogu już weekend 18.00 Panorama 
19.05 Postaw na milion (teleturniej) 
19.55 Słodko i wytrawnie (mag.) 
20.05 Wakacje z Kabaretem - Szcze-
cin 2014 22.05 Jak rozpętałem II woj-
nę światową (komedia polska) 23.35 
Grzegorz Ciechowski - spotkanie 
z legendą - koncert 1.00 Niebezpiecz-
na piękność (fi lm USA). 

TV KATOWICE 
7.00 Raport z Polski 7.30 Echa dnia 
8.00 Przystanek Ziemia 8.30 Ślizg 
9.00 Misja. Integracja 9.15 Zapiski 
łazęgi. Nowowarpieńska pastorałka 
9.25 Z kapitanem Cichockim dookoła 
świata 9.35 AgroSzansa 10.00 Za mia-
stem 10.15 Ciocia Jabłonka i wujek 
Seler z Krainy Witaminy 10.30 Szero-
kie tory. Jeden dzień z życia fotografa 
w Erewaniu 11.00 Wstęp wolny - z 
kulturą 11.25 Wokół ryb 2014. Duże 
i europejskie 11.40 Z twardej gliny 
ulepiona 12.00 Rączka gotuje 12.30 
Europejczycy 2014 13.00 Ogłoszenie 
matrymonialne 14.20 Eurosąsiedzi 
14.35 Naturalnie tak 14.50 Rolnik 
szuka żony 15.40 Wnuczka wieszcza 
16.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie 16.15 Zjazd z Kasprowego 16.30 
Astroregion 17.00 Męska strefa 17.30 
Dej pozór 18.00 Rączka gotuje 18.30 
Aktualności 18.50 Gość „Aktualności” 
20.45 Gramy dla was 21.00 Wszyst-
ko, co chcielibyście wiedzieć o gieł-
dzie 21.15 Dziennik regionów 21.45 
Nożem i widelcem 22.00 Aktualności 
22.45 Gramy dla was 23.05 Kultowe 
rozmowy 23.35 Christa. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.15 Co nowego u 
Scooby’ego? 10.05 Ewa gotuje (mag.) 
10.45 Dr Dolittle II (komedia USA) 
12.20 Nowa księga dżungli (fi lm USA) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
15.45 Trudne sprawy 5 16.45 Dlacze-
go ja? 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.00 10-lecie 
Kabaretu Skeczów Męczących 22.00 
Zakon (fi lm USA) 23.55 Pandorum 
(fi lm kopr.) 2.20 Tajemnice losu. 

TVC 1 

6.00 Domowe szczęście 6.25 Bana-
nowe rybki 7.15 Lišáci, Myšáci a Ši-
beničák (fi lm) 8.30 Rogi (fi lm) 9.50 
Wszystko-party 10.45 Grzyb grzy-
bowi nierówny (bajka) 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Miroslav Donutil 
i goście 13.20 O dziewczynie, która 
podeptała chleb (bajka) 14.20 Bogacz 
i biedak (bajka) 15.35 Przebój (fi lm) 

17.05 O Perłowej Pannie (bajka) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Desz-
czowa rusałka (bajka) 21.40 Glina czy 
łajdak (fi lm) 23.25 Humoriady Felixa 
Holzmanna 0.20 Bananowe rybki. 

TVC 2 
6.00 Samoloty myśliwskie w walce 
6.45 Tajemnice II wojny światowej 
7.40 Mussolini i Hitler 8.35 Pamięć 
wody 9.35 Nasza wieś 10.00 Folklo-
rika 10.30 Gwiazdka z Moravanką 
11.00 Bedeker 11.25 Zdobywanie 
kanału La Manche 12.20 Refresh 
12.45 Babel 13.15 Tajemnice DNA 
14.10 Dzieci aksamitu 14.35 Dziesięć 
wieków architektury 14.50 Abraham 
(fi lm) 16.25 Kamera w podróży 17.20 
2012 - proroctwa Majów i kręgi zbo-
żowe 18.15 Auto Moto Revue 18.45 
Wieczorynka 18.55 Harley Davidson 
19.50 Wiadomości w języku migo-
wym 20.00 Rozpuszczony i spusz-
czony (fi lm) 21.25 Ta nasza czeska 
piosenka 23.00 Koniec świata według 
Nostradamusa 0.25 Václav Havel. 

NOVA 
6.20 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.40 
Żółwie Ninja (s. anim.) 7.35 Król 
dżungli (s. anim.) 8.00 Liga szpaków 
(s. anim.) 8.25 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.50 Pingwiny z Madagaskaru (s. 
anim.) 9.15 Dwóch i pół (s.) 9.45 Od-
lotowe dzieciaki (fi lm) 11.20 Przypra-
wy 12.10 Pr. kulinarny 12.25 Starcy 
na chmielu (fi lm) 13.55 Zamieńmy 
się żonami 15.15 Wesołych Świąt 
(fi lm) 17.00 Poradnik domowy 18.10 
W kuchni u Haliny 18.45 Dzwoń do 
TV Nova 19.30 Wiadomości 20.20 
Mission: Impossible - Ghost Protocol 
(fi lm) 22.50 Na zabójczej ziemi (fi lm) 
0.45 Zły Mikołaj (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.00 Gormiti (s.) 
7.30 Niesamowity Spider-Man (s. 
anim.) 7.55 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 8.30 Salon samochodowy 
9.45 Gdzie jest Nemo? (fi lm anim.) 
11.55 Śnięty Mikołaj (fi lm) 14.10 
Szczęśliwych Świąt życzą ośmiorni-
ce (fi lm) 16.15 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.10 Kucharka Karolina 
18.55 Wiadomości 20.15 Karel Gott 
2014 22.25 Planeta małp (fi lm) 0.55 
Delgo (fi lm). 

NIEDZIELA 21 grudnia  

TVP 1 
6.30 My, wy, oni 7.00 Msza św. z 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Ty-
dzień 8.30 Jak dzieci zawiesiły słońce 
na niebie 8.55 Ziarno 9.30 Nela - 
mała reporterka 9.50 Stawka większa 
niż życie 11.00 Idą święta z Telewi-
zyjną Jedynką i Radiem Zet 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.10 Między ziemią a nie-
bem 12.55 Ogniem i mieczem 14.00 
Puchar Świata w Engelbergu - skoki 
narciarskie 16.50 WF jest fajny 17.00 
Teleexpress 17.30 Komisarz Alex (s.) 
18.30 Jaka to melodia? (teleturniej) 
19.15 Wiadomości naukowe 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.10 
Szlachetna paczka 2014 20.25 Cisza 
nad rozlewiskiem (s.) 21.25 Ona to 
on (komedia kopr.) 23.20 Ultimatum 
Bourne’a (fi lm USA) 1.20 Nora Ro-
berts - Angels Fall (fi lm USA). 

TVP 2 
6.00 100% natury 6.35 M jak miłość 
(s.) 7.25 Interaktywny sylwester 2014 
7.30 Barwy szczęścia (s.) 8.40 A la 
show 9.20 Podróż na Hajnan z Ni-
gelem Marvenem (dok. bryt.) 10.15 
Puchar Świata w Davos - biegi nar-
ciarskie 11.50 Makłowicz w podróży 
12.30 Jak rozpętałem II wojnę świa-
tową 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.35 Alternatywy 4 (s.) 15.50 Rejs 

z kabaretem 16.25 Na dobre i na złe 
(s.) 17.25 Na sygnale 2 (s.) 18.00 Pa-
norama 18.50 Rodzinka.pl (s.) 20.05 
Kabaretowa Scena Dwójki przedsta-
wia 21.10 O mnie się nie martw 22.55 
Martwa cisza (horror USA) 0.35 Ra-
dio na fali (komedia kopr.). 

TV KATOWICE 
7.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie 7.15 Zjazd z Kasprowego 7.35 
Raport z Polski 8.05 Rok w ogrodzie 
8.35 Rączka gotuje 9.00 Misja. Inte-
gracja 9.30 Co u nas? 9.35 Paragon 
10.00 Za miastem 10.15 Lis Leon 
10.35 Rączka gotuje 11.00 Glob 11.30 
Kultowe rozmowy 12.05 Głos regio-
nów 13.05 Czytanie puszczy. Droga 
do siebie 13.30 Co u nas? 13.35 Siat-
kówka mężczyzn. KRISPOL 1. liga 
15.25 Powrót do przeszłości 15.45 
Echa tygodnia - kraj 16.00 Młodzież 
kontra 17.00 Było, nie minęło - kroni-
ka zwiadowców historii 17.30 Z Tele-
wizją Katowice dookoła świata 18.00 
Męska strefa 18.30 Aktualności 18.50 
Czas na jazdę 19.25 Koncert życzeń 
20.10 A życie toczy się dalej... 20.50 
Gramy dla was 21.00 Echa tygodnia 
- kraj 21.15 Dziennik regionów 22.00 
Aktualności 22.15 Wieczorne wiado-
mości sportowe 22.45 Gramy dla was 
23.00 Telekurier - extra 23.35 Brat 
owad 0.35 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków. Obrońcy Berk 8.15 
Scooby Doo, gdzie jesteś?! 9.10 Basil 
wielki mysi detektyw 10.45 Ale szop-
ka! (komedia bryt.) 12.50 Hot Shots 
II (komedia USA) 14.45 10-lecie 
Kabaretu Skeczów Męczących 16.45 
Tata sam w domu 17.45 Nasz nowy 
dom 18.50 Wydarzenia 19.30 Pań-
stwo w państwie 20.05 Bez litości 
22.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 7 (s.) 0.00 Natalee Hollo-
way (dramat USA). 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Chłopaki w akcji 7.05 C.K. marsza-
łek polny (fi lm) 8.35 Siedem i jedna 
noc 9.00 Tajemnice syrenki (fi lm) 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Maria 
Różyczka (bajka) 12.10 O Kopciu-
chu (bajka) 13.15 O niekończącym 
się szczęściu (bajka) 14.15 Skarb na 
Sowim Zameczku (bajka) 15.25 Cza-
rodziejska ciocia Walentyna (bajka) 
16.20 O Janie i niezwykłym przyja-
cielu (bajka) 17.55 Koncert Adwen-
towy 2014 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Świąteczne 
skrzydła (fi lm) 21.45 Pupendo (fi lm) 
23.55 Felix Holzmann. 

TVC 2 
6.00 Tajemnice jaskini 6.30 Nowy 
Jork 7.25 Pojedynek przywódców 
9.00 Rodzina Špačków w otchłaniach 
czasu (s.) 9.30 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.40 Poszukiwania cza-
su utraconego 10.00 Sprawozdanie z 
Wielkiej Wojny 10.45 Poszukiwania 
olbrzymiej anakondy 11.35 Nie pod-
dawaj się 12.30 Chcesz mnie? 12.55 
Królestwo natury 13.25 Słowo na 
niedzielę 13.30 Magazyn chrześci-
jański 13.55 Przez ucho igielne 14.20 
Magazyn religijny 14.50 Abraham 
(fi lm) 16.20 Wodne olbrzymy 17.15 
Okres świetności i upadek Wersalu 
18.15 Na pływalni z W. Friedkinem 
18.45 Wieczorynka 18.55 Nadejście 
barbarzyńców 19.40 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w języ-
ku migowym 20.00 Rok święty (fi lm) 
21.35 Misja (fi lm) 23.40 Podróż po El 
Quiche 0.05 Fenimen Underground. 

NOVA 
6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.35 
Żółwie ninja (s. anim.) 7.00 Król 

dżungli (s. anim.) 7.25 Liga szpaków 
(s. anim.) 7.50 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.15 Jak wytresować smoki (s. anim.) 
8.40 Zniszczone w ciągu sekundy 9.05 
W kuchni u Haliny 9.35 Weekend 
10.25 Zawód święty Mikołaj (fi lm) 
12.15 Dylematy kucharza Svatopluka 
(s.) 13.25 Kobiety nie bij nawet kwia-
tem (fi lm) 15.25 Drodzy przyjaciele, 
tak (fi lm) 17.40 Niedościgli Jonesowie 
(fi lm) 19.30 Wiadomości 20.20 Next 
(fi lm) 21.55 Comeback (s.) 22.35 Zło-
dziej życia (fi lm) 0.25 Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku (s.). 

PRIMA 
6.10 Wiadomości 6.50 Gormiti (s.) 
7.15 Niesamowity Spider-Man (s. 
anim.) 7.45 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 8.15 Tajemnice wojny 9.20 
Prima Zoom Świat 9.55 Iniemamocni 
(fi lm anim.) 12.30 Trzeci hak dla Ko-
coura (fi lm) 14.20 Big Ben (s.) 16.15 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.05 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 20.15 
Dumna królewna (bajka) 21.55 Straż-
nik (fi lm) 0.15 Hawaii 5-0 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 22 grudnia  

TVP 1 
5.55 Info poranek 8.00 Wiadomości 
8.10 Polityka przy kawie 8.30 Wspa-
niałe stulecie 9.30 Ojciec Mateusz (s.) 
10.25 Powodzenia, Charlie. Szerokiej 
drogi (fi lm USA) 12.00 Wiadomości 
12.05 Agrobiznes 12.20 Gotuj się na 
święta (mag.) 12.30 Globalne ocie-
plenie w świecie renifera 13.35 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 14.25 Okra-
sa łamie przepisy 15.00 Wiadomości 
15.20 Klan (s.) 15.50 Wspaniałe stu-
lecie 17.00 Teleexpress 17.25 Rewia 
gwiazd 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat 
się kręci 19.15 Gotuj się na święta 
(mag.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.25 Wielki test o żywności - 
Polska smakuje 22.05 Tango papieża 
(dok. polski) 23.10 Żółty szalik 0.25 
Żurek (dramat polski). 

TVP 2 

6.35 Coś dla Ciebie 7.05 M jak mi-
łość (s.) 7.50 Interaktywny sylwester 
2014 8.00 Pytanie na śniadanie 10.55 
Słodko i wytrawnie (mag.) 11.05 Bar-
wy szczęścia (s.) 11.40 Na dobre i na 
złe (s.) 12.40 Na sygnale 2 (s.) 13.15 
Makłowicz w podróży 13.45 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
14.25 Wędrówka kontynentów (fi lm 
franc.) 15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 
Panorama - kraj 16.25 Telekamery 
„Tele Tygodnia” 2015 - nominacje 
16.30 Janosik (s.) 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.45 Jeden 
z dziesięciu (teleturniej) 19.25 Barwy 
szczęścia (s.) 19.55 Słodko i wytraw-
nie (mag.) 20.05 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.50 Tomasz 
Lis na żywo 22.55 Największa poro-
dówka świata (fi lm bryt.) 23.55 Ma-
gia kłamstwa (s.) 0.55 Nowa (s.) 1.50 
Martwa cisza (horror USA). 

TV KATOWICE 

6.35 Mamy to! Erazmus 7.05 Kamień, 
nożyce, papier. Muzeum Burszty-
nu 7.20 Naturalnie tak 7.25 Wokół 
nas - pogoda 7.30 Co, gdzie, kiedy? 
7.45 Gramy dla was 8.00 Co niesie 
dzień 8.30 Co u nas? 8.35 Przystanek 
Ziemia 9.00 Święta wojna 9.35 Co 
niesie dzień 10.05 AgroSzansa 10.30 
Młodzież kontra 11.30 Małe ojczy-
zny 12.05 Brat owad 12.55 Kamień, 
nożyce, papier. Oliwskie krypty 13.05 
Wokół nas - pogoda 13.15 Agrobi-
znes 13.35 Co u nas? 13.40 Raport 
z Polski 14.05 Operacja życie 4 (s.) 
14.30 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.35 Przechodzień codzienny 
14.40 Pianistka z czterema palcami 
16.00 Raport z Polski 16.20 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 16.30 
Czas na pracę! Praca na czasie! 17.01 

Łódź kreatywna. Walczyk o Łodzi 
17.15 Wokół ryb 2014. Kreatywny 
tandem 17.30 Aktualności - fl esz 
17.40 Forum regionu 18.30 Aktual-
ności 20.00 Schlesien Journal 20.20 
Koncert wspomnień. Orkiestra Jerze-
go Miliana 20.40 MPWiK Jaworzno 
20.45 Co, gdzie, kiedy? 21.00 Echa 
dnia 21.15 Dziennik regionów 22.00 
Aktualności 22.40 Telekurier 23.15 
Pianistka z czterema palcami 0.25 
Święta wojna. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski 
i Partnerzy 13 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 
13.00 Trudne sprawy 3 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia, sport, pogoda 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.10 X-Men II (fi lm kopr.) 22.55 
Święci z Bostonu II - Dzień Wszyst-
kich Świętych (komedia USA) 1.30 
Georgia O’Keeff e (fi lm USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Ta nasza czeska 
piosenka 10.00 Bogini piękna 11.00 
O zaczarowanym wężu (bajka) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Życie 
to kabaret 13.25 Próba 13.45 Złocie-
nie dla pani na zamku (fi lm) 15.05 
Ośmiornice z 2 piętra (fi lm) 17.05 
Cyprian i bezgłowy prapradziadek 
(bajka) 17.55 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Czarno-biały i koloro-
wy humor 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Dwanaście 
miesięcy (bajka) 21.40 Sportowiec 
2014 23.10 Pr. rozrywkowy 23.55 
C.K. marszałek polny (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Koniec świata według Nostra-
damusa 7.30 Zdobywanie kanału La 
Manche 8.20 Podróżomania 8.50 
Abraham (fi lm) 10.25 Kamera w 
podróży 11.20 Bitwy starożytności 
12.05 Magazyn religijny 12.35 Klucz 
13.00 Nauka na własnej skórze 13.55 
Okres świetności i upadek Wersalu 
14.55 Nadejście barbarzyńców 15.45 
Rok święty (fi lm) 17.15 Podróżo-
mania 17.45 Rodzina Jezusa 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kosmos 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Hercules Poirot (s.) 21.35 Kleopatra 
(fi lm) 23.30 Koronacja Elżbiety II 
0.20 Białe święta. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.00 Kobiety nie bij nawet kwia-
tem (fi lm) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Wspomnienia (s.) 13.35 Dowody 
zbrodni (s.) 14.30 Mentalista (s.) 15.25 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.40 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.35 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Happy Feet: Tu-
pot małych stóp II (fi lm anim.) 22.05 
Impersonalni (s.) 22.50 King & Max-
well (s.) 23.35 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 0.20 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 Gdzie jest Nemo? 
(fi lm anim.) 9.10 Śnięty Mikołaj (fi lm) 
11.05 Alex - sam w domu (fi lm) 13.00 
Gruby i chudszy (fi lm) 14.50 Zaklę-
ta w sokoła (fi lm) 17.05 Świąteczna 
gorączka (fi lm) 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 To właśnie miłość 
(fi lm) 22.55 Anielska diablica (fi lm) 
0.55 Sypiając z wrogiem (fi lm).

PROGRAM TV
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Tajemniczy ogród (20, 
godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN-Kościół Na Rozwoju: 
Pojďme všichni do Betléma (21, 
godz. 15.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Kró-
lowa Śniegu (20-22, godz. 14.00); 
Interstellar (20-22, godz. 16.00); 
Noc w muzeum: Tajemnica gro-
bowca (20, 21, godz. 18.00); Hob-
bit: Bitwa pięciu armii (20-22, godz. 
19.00); KARWINA – Ex: Pszczół-
ka Maja (20, 21, godz. 15.30); Noc 
w muzeum: Tajemnica grobowca 
(20, 21, godz. 17.30); Furia (21, 
22, godz. 19.30); Jak wytresować 
smoka 2 (22, godz. 10.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Królowa Śniegu 
(20, 21, godz. 15.00); Dom czarów 
(22, godz. 10.00); Igrzyska śmierci 
(22, godz. 15.00); Szefowie wrogo-
wie 2 (22, godz. 17.30); John Wick 
(22, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Królowa Śniegu (20, godz. 18.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Kró-
lowa Śniegu (20, 21, godz. 15.45); 
Štastná (20, 21, godz. 17.45); Noc 
w muzeum: Tajemnica grobowca 
(20, 21, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Wielka szóstka (20, 21, godz. 
14.00, 16.00); Więzień labiryntu 
(20, 21, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO-GRODZISZCZ 
– MK PZKO zaprasza na wigilijkę 
połączoną z zebraniem walnym w 
poniedzialek 29. 12. o godz. 16.00 
do sali remizy strażackiej. W pro-
gramie m.in. wymiana przynie-
sionych podarunków (ok. 50 kc), 
degustacja ciastek, pogawędka przy 
kawie.

CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków na wigilijkę – A może przyj-
dzie i Mikołaj? w sobotę 27. 12. o 
godz. 15.00 do Domu PZKO.
GRÓDEK – MK PZKO i Urząd 
Gminy zapraszają do udziału w 
noworocznym turnieju w tenisie 
stołowym o puchar przechodni i 
nagrody. Turniej odbędzie się w sali 
restauracji „U Burego”, w sobotę 
3. 1. 2015 dla dzieci i studentów 
szkół średnich, w niedzielę 4. 1. 
2015 dla dorosłych. Prezentacja w 
godz. 8.00-8.30. Nagrody i bufet 
zapewnione.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza na wigilijkę we 
wtorek 30. 12. o godz. 16.00 do 
Domu PZKO. W programie: ży-
czenia i pieśni świąteczne, łamanie 
się opłatkiem, wspólnie śpiewanie 
kolęd i pastorałek.
KARWINA – Karwińskie Koła 
PZKO zapraszają na Bal Pol-
ski, który odbędzie się w piątek 
23. 1. 2015 o godz. 19.00 w Domu 
Przyjaźni we Frysztacie. Do tańca 
przygrywa zespół „Smolaři”, kape-
la ludowa „4Smyki”. W programie 
wystąpi ZPiT „Suszanie”. Bilety w 
cenie 370 kc można zakupić pod 
numerem 776 582 451.
KARWINA-STARE MIASTO 
– MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków na zebranie sprawo-
zdawcze połączone z wigilijką, któ-
re odbędzie się w niedzielę 21. 12. o 
godz. 15.00 w Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza na trady-
cjny przedsylwestrowy wymarsz na 
Ostry we wtorek 30. 12. Rejestracja 
w schronisku w godz. 9.00-11.30 
Odjazd pociągiem z Cz. Cieszyna o 
godz. 7.21 do Bystrzycy.
SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza na bal pt. „Niech żyje bal”, 
który odbędzie się w sobotę 17. 1. 
2015 o godz. 19.00 w sali zakła-
du „Bochemie” w Boguminie. W 
programie wystąpi para taneczna 
Hradilová – Hradil z Bogumina, do 
tańca przygrywa zespół „Paja Te-
quila” z Jabłonkowa. Przedsprzedaż 
miejscówek w cenie 300 kc do 13. 1. 
2015 od poniedziałku do czwartku w 
godz. 9.00-16.00 w biurze ČMSS-
Liška na Rynku T. G. Masaryka 942 

w Boguminie – Tadeusz Guziur, ko-
mórka 604 576 461.
MK PZKO zaprasza w sobo-
tę 27. 12. o godz. 15.30 do Domu 
PZKO na tradycyjną wigilijkę po-
łączoną ze spotkaniem z tegorocz-
nymi jubilatami Koła. W programie 
wystąpią chór mieszany „Hasło” 
oraz gościnnie kapela góralska „Bu-
kóń” z Jabłonkowa. Podczas im-
prezy można zakupić „Kalendarz 
Śląski”, znaczki członkowskie oraz 
miejscówki na bal pt. „Niech żyje 
bal” – 17. 1. 2015 – sala zakładu 
„Bochemie” w Boguminie.
MK PZKO, Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Grodkowie 
oraz Izba Pamięci Ziemi Grodkow-
skiej zapraszają w sobotę 27. 12. o 
godz. 15.30 do Domu PZKO na 
wystawę pt. „Historia Bogumina i 
Gminy Grodków na fotografi ach”. 
W trakcie prezentacji wystawy od-
będzie się promocja publikacji o hi-
storii obydwu miast.
STONAWA – MK PZKO zapra-
sza 28. 12. o godz. 14.30 do Domu 
PZKO na wigilijkę. W programie 
komedia z dreszczykiem o strachu, 
brynie i bocónie pt. „Straszydło” w 
wykonaniu zespołu teatralnego z 
Boconowic oraz oczywiście trady-
cyjny program wigilijkowy.

OFERTY
KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne i antyki. Tel. 608 374 432. 
 GL-762

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów.  GL-742

OFERTA PRACY
PRZEDSZKOLE W KARWI-
NIE poszukuje nauczycielkę na za-
stępstwo w terminie od połowy mar-
ca 2015. Szczegóły zostaną ustalone 

po skontaktowaniu się: telefonicznie 
596 311 292, pocztą elektroniczną 
przedszkole@pzskarvina.cz.  RK-172

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
do pracy na placu stacji benzynowej 
Shell w Cz. Cieszynie. Wykształce-
nie zawodowe, praca na umowę od 
stycznia 2015. Zainteresowane oso-
by prosimy o kontakt osobisty.  
 GL-753

KONCERTY
CZ. CIESZYN – MK PZKO 
Czeski Cieszyn-Centrum zaprasza 
na Koncert Jubileuszowy z okazji 
65-lecia działalności Chóru Miesza-
nego „Harfa” oraz 120. rocznicy uro-
dzin założyciale zespołu, prof. Karo-
la Hławiczki. Koncert odbędzie się 
w niedzielę 28. 12. o godz. 16.00 w 
kościele ewangelickim Na Niwach. 
W programie wystąpi chór-jubilat, 
Chór im. Jana Pawła II ze Strumian 
oraz Marta Wierzgoń-organy.
CZ. CIESZYN-SIBICA – Chrześ-
cijańskie Centrum (Křesťanské cen-
trum), ul. Słowacka 3, Cz. Cieszyn 
zaprasza na koncert adwentowy 
21. 12. o godz. 16.00. W programie: 
Inspiration Trio, Wyższobramski 
Chór Kameralny, wspólne kolędy, 
Andrzej Molin.
TRZYNIEC – Polski Zespół 
Śpiewaczy „Hutnik” zaprasza 
21. 12. o godz. 16.00 na Koncert 
Świąteczny w ewangelickim koście-
le w Oldrzychowicach.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONAL-
NA, Rynek Masaryka, Karwina: 

do 30. 12. wystawa Józefa Dronga 
pt. „Obrazy i rysunki”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.
JABŁONKÓW, Urząd Miejski, 
ul. Dukielska 144: do 6. 1. 2015 
wystawa pt. „Legiony Polskie w 
Jabłonkowie i okolicy”. Czynna w 
godzinach pracy urzędu miejskiego.
MIEJSKI DOM KULTURY; Sala 
Mánesa, Karwina: do 22. 12. wy-
stawa Bronisława Firli pt. „Remi-
niscencje”. Czynna: po, śr, pt: 9.00-
15.00, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspo-
zycja „Obrazki z przeszłości Śląska 
Cieszyńskiego”. Czynne: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” 
w Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 
3. 2015 wystawa pt.„Tajemnice fi l-
mu animowanego”. Czynna: wt-pt: 
godz. 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, 
nie: 13.00-17.00. 
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 
9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

INFORMATOR

«Tajemniczy 
Ogród« 
Już dziś Scena Polska Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie szy-
kuje prapremierę. Tym razem aktorzy 
zaprezentują „Tajemniczy ogród” w 
reżyserii Bogdana Kokotka, który 
uważany jest za najlepszą powieść 
Frances Hodgson Burnett i zaliczany 
do klasyki literatury dziecięcej.

Oprócz warstwy obyczajowej, 
książka mówi też o ogromnej, 
uzdrowicielskiej sile natury. Tytu-
łowy tajemniczy ogród jest magicz-
nym miejscem spotkań trojga dzieci: 
osieroconej Mary, despotycznego z 
powodu kalectwa Colina i pocho-
dzącego z pobliskiej wsi Dicka. To 
opowieść o przyjaźni, która pomimo 
różnic i początkowych uprzedzeń, 
pomaga pokonać życiowe tragedie.

Początek sztuki o godz. 17.30. 
Premiera przewidziana jest na 4 
stycznia 2015 r.  (wik)

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Dnia 21. 12. 2014 obchodzi swe 90. urodziny nasza Ko-
chana Mama, Babcia i  Prababcia  

 pani ZOFIA MULKOWA

z Orłowej, wcześniej z Rychwałdu. Z tej okazji składamy 
gorące życzenia i razem śpiewamy: „Żyj nam, babciu, ze 
sto lat, ze zdrowiem bądź za pan brat!”. Najbliższa rodzi-
na.  RK-171

Mijają dni, płyną lata,
ale pamięć o Tobie żyje
i do serc powraca.

Jutro, 21. 12. 2014, minie 22. rocznica śmierci naszego 
Syna

śp. ANDRZEJA BRECHERA
O modlitwę oraz chwilę wspomnień proszą i dziękują ro-
dzice.  GL-782

Jutro mnie 1. rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. BRONISŁAWY GAŁUSZKI

z domu Piszkiewicz. O chwilę wspomnień prosi syn Jerzy 
z rodziną i Pavla.  GL-770

Dnia 19. 12. obchodziłaby 80. urodziny nasza Kochana 
Mama, Babcia i Prababcia

śp. DANUTA SIKORA

z Karwiny-Raju. Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali, 
prosimy o modlitwę i chwilę zadumy. Z miłością i szacun-
kiem wspomina najbliższa rodzina. GL-783

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach...

W dniu 19 grudnia obchodziłaby 90. urodziny nasza Ko-
chana

śp. IRENA BUŁAWOWA

z Karwiny-Granic. Wszystkich, którzy Ją znali, o chwilę 
wspomnień proszą wnuczki Irena i Beata.  GL-780

Kto znał wspomni, kto kochał nie zapomni...

Dnia 21. 12. 2014 minie 12. rocznica śmierci naszej Ko-
chanej Żony, Mamy, Babci 

śp. JADWIGI MACURY

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi. 
 RK-174

Dnia 20 grudnia obchodziłby 110. urodziny

śp. JAN SUCHANEK

z Dolnego Cierlicka, zaś 9. 2. 2015 minie 25 lat od Jego 
śmierci. Z miłością i szacunkiem wspomina syn Erwin z 
rodziną.  GL-769

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2015 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz
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Centrum Urody w Cieszynie zaprasza na

ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE, KOSMETYCZNE, 
UPIĘKSZAJĄCE I RELAKSUJĄCE

dla Pań i Panów
Oferujemy dodatkowo bony prezentowe, 

makijaż okolicznościowy, saunę

Hotel Mercure, ul. Motelowa 21
tel. +48 660 423 922 lub + 420 733 263 484

www.urodaspa.eu, facebook: centrum urody cieszyn
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KOWALCZYK ZREZYGNO-
WAŁA ZE STARTU W DAVOS. 
Brak śniegu w Europie daje się we 
znaki także organizatorom Pucha-
ru Świata w biegach narciarskich. 
Z La Clusaz do Davos przeniesiono 
na ten weekend rywalizację właśnie 
z powodu niedogodnych warunków 
śniegowych panujących we Francji. 
W szwajcarskim Davos zabraknie 
jednak Justyny Kowalczyk, która po-
stanowiła skupić się na treningach w 
Austrii. Podopieczna trenera Alek-
sandra Wierietielnego spisuje się w 
tym sezonie słabo. W minioną so-
botę w swojej koronnej konkurencji 
– 10 km techniką klasyczną – zaję-
ła siódme miejsce. Dzień później w 
sprincie techniką dowolną była 53. 

* * *
SKOKI W ENGELBERGU ZA-
GROŻONE. Pogody zaklinają też 
organizatorzy zaplanowanego na dziś 
i jutro Pucharu Świata w skokach 
narciarskich w Engelbergu. Na skocz-
ni wprawdzie leży śnieg, ale warunki 
dalekie są od ideału. Temperatura po-
wyżej ośmiu st. C powoduje, że śnieg 
topnieje, a organizatorzy tracą cierp-
liwość. W Engelbergu na reaktywa-
cję formy liczą Polacy, którzy w tym 
sezonie spisują się fatalnie. Rok temu 
w Engelbergu triumfował Jan Ziobro, 
a Kamil Stoch był drugi. Wczoraj na 
treningu świetnie skakał Piotr Zyła, a 
więc należy wierzyć, że biało-czerwo-
ni najgorsze mają już za sobą.

* * *
WYPRZEDAŻ NA BAZALACH. 
Na piłkarskich Bazalach rozpoczęła 
się wyprzedaż. Po przyjściu nowe-
go trenera Petra Frňki wypełnił się 
więc scenariusz, o którym ćwierkały 
wróble na dachu. Do Pilzna prze-
chodzi obrońca Jan Baránek, z Jab-
loncem związał się z kolei słowacki 
pomocnik Ján Greguš.

* * *
MILIK TRENUJE Z BERGKAM-
PEM. Arkadiusz Milik należał w 
tym sezonie do najlepszych polskich 
piłkarzy grających w klubach zagra-
nicznych. Napastnik utytułowanego 
Ajaksu Amsterdam przyznał w roz-
mowie z dziennikarzami, że wciąż 
stara się poprawiać swój warsztat, by 
nie spocząć na laurach, tak jak wie-
lu jego równieśników. – Zostaję po 
treningach. Poprawiam swoje man-
kamenty, czy też staram się ulepszyć 
moje dobre strony. Zazwyczaj ćwiczę 
z Dennisem Bergkampem. Są dni, 
kiedy pracuję nad stałymi fragmenta-
mi gry, a innym razem ćwiczę strzały, 
obroty z piłką, przyjęcie, technikę. Na 
tym się skupiamy – dodał 20-letni 
talent polskiej piłki.  (jb)

Z Wędryni do Trzyńca wraca w 
przyszłym roku tradycyjny mityng 
skoku wzwyż Beskidzka Poprzecz-
ka. Zawody będące częścią składową 
cyklu Morawska Tour 2015 zagosz-
czą w nowej Werk Arenie. Fakt ten 
wpłynie na poprawę komfortu dla 
widzów, a także uczestników rywa-
lizacji. W wędryńskiej hali Vitality 
warunki były już prawie idealne. W 
nowoczesnej hali, która pomieści 
ponad 5 tysięcy widzów, oprawa sko-
ków będzie na pewno fantastyczna. 

Morawska Tour rozpocznie się 24 
stycznia w Hustopeczach, fi nał zaś 
odbędzie się 8 lutego w Trzyńcu. 
Hala, która na co dzień rozpiesz-
cza hokeistów, na parę godzin po-
zwoli sięgnąć po rekordy w jednej 
z najbardziej popularnych dyscyplin 
lekkoatletycznych. Każdy z przy-
stanków Morawskiej Tour posiada 
jedną gwiazdę. W Hustopeczach 
zaprezentuje się znakomity Ro-
sjanin Iwan Uchow, który w tym 

roku podczas mityngu Indoor Pra-
ga wyrównał rekord Europy (242 
cm), latem z kolei poprawił pod 
gołym niebem własny rekord życio-
wy wynoszący obecnie 241 cm. W 
Beskidzkiej Poprzeczce w Trzyńcu 
liderem stawki będzie z kolei Ka-

tarczyk Mutaz Essa Barshim. Me-
dalista igrzysk olimpijskich, srebrny 
z mistrzostw świata 2013, a także 
halowy mistrz świata z tego roku 
konsekwentnie poprawia swój war-
sztat. W tym sezonie poskromił już 
poprzeczkę na 243 cm, stało się tak 
jednak na otwartym stadionie. Pod 
dachem hali Katarczyk może się 
pochwalić wynikiem 238. W ubie-
głym roku w Wędryni utalentowa-
ny Katarczyk wygrał wynikiem 234 
cm. – Doskonale pamiętam tamte 
chwile. Dopisała wspaniała pub-
liczność, świetni rywale, czułem się 
jak w niebie – stwierdził Barshim. 
– Dowiedziałem się, że tym razem 
poskaczemy w hokejowej hali. To 
brzmi ciekawie, chyba jeszcze nigdy 
nie rywalizowałem bowiem na sta-
dionie hokejowym. 

Organizatorzy przygotowali dla 

widzów tradycyjnie tak męską, jak 
też kobiecą część rywalizacji. W ko-
biecej stawce również nie zabraknie 
prawdziwych bogiń skoku wzwyż. W 
Hustopeczach po rocznej przerwie 
spowodowanej kontuzją pojawi się 
mistrzyni świata z 2013 roku, Ro-
sjanka Swietlana Szkolina. Na otwar-
tym stadionie Rosjanka zaliczyła już 
203 cm, w hali 200. Trzyniec może z 
kolei liczyć na wspaniałą rywalizację 
z udziałem liderki tegorocznego ran-
kingu, Rosjanki Marii Kucziny (200 
cm pod gołym niebem, 201 w hali). 
W 2011 Kuczina sięgnęła w Trzyń-
cu po wciąż aktualny halowy rekord 
świata w kategorii juniorek wyno-
szący 197 cm. Beskidzka Poprzeczka 
była dla niej przysłowiową trampo-
liną do wielkiego sportu. Ukorono-
waniem jej błyskawicznej kariery 
było tegoroczne zwycięstwo w Lidze 
Diamentowej. – Kuczina jest mag-
nesem na medale. Triumfowała też w 
Pucharze Interkontynentalnym, ha-
lowych mistrzostwach świata, zaś w 
w mistrzostwach Europy w Zurychu 
zajęła drugie miejsce – przybliżył 
dokonania gwiazdy przyszłorocznej 
Beskidzkiej Poprzeczki menedżer 
trzynieckiego mityngu, Alfons Juck. 
– Jak zawsze w planach jest przy-
jazd polskich skoczków wzwyż, ale 
na dziś jeszcze nie możemy zdradzić 
wszystkich szczegółów – powiedział 
nam Juck. Ambasadorami przy-
szłorocznej Morawskiej Tour będą 
Táňa Netoličková (Trzyniec) i Šárka 
Kašpárková (Hustopecze). 

JANUSZ BITTMAR

Kiedy, jak nie przed świętami Bo-
żego Narodzenia oczekiwać cudu? 
Piłkarze ręczni Banika Karwina w 
jednym z kluczowych meczów fazy 
zasadniczej ekstraligi pokonali u 
siebie Lowosice. Walka o awans do 
playoff  jeszcze nie stoi na straco-
nej pozycji. Karwiniacy w czwartek 
oddali po fatalnych błędach pierw-
szą połowę, w drugiej jednak wzięli 
się w garść, wygrywając ostatecznie 
25:24.

– Po pierwszej połowie zwątpiłem, 
ale w drugiej zespół pokazał deter-
minację godną najlepszych drużyn. 
Chyba zasłużyliśmy na te punkty, bo 
widać było, że bardzo chcemy wygrać 
dzisiejszego wieczoru. Dla nas ten 
mecz był jednym z najważniejszych 
w tym sezonie – stwierdził szkole-
niowiec Banika Karwina, Jaroslav 
Hudeček. 

Pierwsza połowa wróżyła ko-
lejny dramat Banika. Karwiniacy 
prowadzili w statystykach błędów 
technicznych, słabo spisywali się w 
ataku, a także w czynnościach de-
fensywnych. Rumieńców nabrała 
gra Banika po przerwie. Co takie-
go działo się w szatni w przerwie? 
– Powiedziałem zawodnikom, że 
tak dalej być nie może. Chłopcy 
wyciągnęli wnioski ze swojej słabej 
gry, ograniczyli błędy do minimum, 

przede wszystkim zaś w drugiej 
połowie wykazaliśmy się znacznie 
wyższą skutecznością w ataku – za-
znaczył Hudeček. – Jeśli chcemy 

liczyć się w walce o playoff s, tego 
spotkania nie mogliśmy przegrać.  

Lokaty: 1. Pilzno 22, 2. Brno 21, 3. 
Zubrzi 20,... 8. Karwina 17 pkt.  (jb)

Do gwiazd Beskidzkiej Poprzeczki zalicza się Katarczyk Mutaz Essa Barshim.

Banik zaliczył zawałowy mecz ze szczęśliwym końcem.

Bogowie i boginie skoku wzwyż w nowej Werk Arenie

Zdarzył się cud
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REKLAMA

Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Na Twój telefon czeka

BEATA 
SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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Triumfatorzy Morawskiej Tour
* 2005 – Jaroslav Bába (RC)

* 2006 –  Svatoslav Ton (RC) i Iva Straková (RC)

* 2007 – Tomáš Janků (RC) i * Marina Aito (Kazachstan)

* 2008 –  Linus Th ornblad (Szwecja) i Barbora Laláková (RC)

* 2009 –  Iwan Uchow (Rosja) i Iva Straková (RC)

* 2010 –  Iwan Uchow (Rosja) i Chaunte Howard (USA)

* 2011 –  Aleksander Szustow (Rosja) i Maria Kuczina (Rosja)

* 2012 –  Iwan Uchow (Rosja) i Swietlana Szkolina (Rosja)

* 2013 –  Mutaz Essa Barshim (Katar) i Alessia Trost (Włochy)

* 2014 –  Erik Kynard (USA) i Emma Green (Szwecja).

KARWINA
LOWOSICE  25:24

Do przerwy: 11:14.  Karwina: Le-
fan, Schams, Adam, Veřmiřovský 
5, Jensen, Osmola, Chudoba 2, S. 
Mlotek 1, Gelnar 8, T. Mlotek 1, 
Frančík 1, Užek 2, Pindej 3, Pau-
lulik 2.
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