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środa

dzień: 5 do 6 0C
noc: 4 do 2 0C
wiatr: 7-9 m/s

wtorek

POGODA

dzień: 4 do 6 0C
noc: 3 do 1 0C
wiatr: 5-9 m/s

Przebijać, czy nie przebijać?
PROBLEM: Piotrowice przygotowują się do remontu budynku dawnej gospody „U Krutkiego”, który gmina kupiła na początku 

roku i zamierza go przekształcić w gminny Dom Kultury. Nową elewację otrzyma przy okazji przylegający do niego Dom PZKO. 

Jednak piotrowiccy PZKO-wcy mają również powody, by obawiać się tego remontu. Dlaczego?

ZDARZYŁO SIĘ

Rok więzienia i zakaz wykonywania 
zawodu przez cztery lata – taki wy-
rok usłyszała wczoraj pielęgniarka 
z Orłowej, która w lipcu ubiegłego 
roku przez pomyłkę podała ciężarnej 
kobiecie –  zamiast roztworu gluko-
zy – trujący roztwór fenolu i kamfo-
ry (tak zwany płyn Chlumsky’ego), 
służący do dezynfekcji skóry. Wyrok 
jest prawomocny, można odwołać się 
od niego do Sądu Najwyższego.

Do tragicznego zdarzenia do-
szło w prywatnym gabinecie leka-
rza diabetologa, znajdującym się 
w budynku szpitala w Orłowej. Po 
wypiciu roztworu 32-letnia kobieta 
w szóstym miesiącu ciąży w krót-
kim czasie zmarła, nie udało się 
też uratować dziecka. Jak ustalili 
kryminolodzy prowadzący śledz-
two w sprawie śmierci pacjentki, 
68-letnia pielęgniarka wzięła bu-

telkę z roztworem z miejsca, gdzie 
miała znajdować się glukoza. Nie 
popatrzyła jednak na napis na ety-
kiecie, a oba roztwory były w takich 
samych butelkach z zasłaniającą 
nieco napis żółtą siatką. Jej błę-
dem było również to, że pozwoliła 
pacjentce wyjść z poczekalni, choć 
po wypiciu glukozy kobiety mają 
czekać w gabinecie dwie godziny. 
Do pierwszego uchybienia doszło 

jednak już wcześniej: między bu-
telkami glukozy znaleziono jesz-
cze kolejnych pięć butelek płynu 
Chlumsky’ego. Nie udało się jed-
nak ustalić, kto pomieszał butelki 
i umieścił między glukozą trujący 
roztwór – mogło się to stać już w 
szpitalnej aptece lub w laborato-
rium. Jak powiedziała w czasie 
ogłaszania wyroku sędzia, była to 
rosyjska ruletka...   (ep)

Wyrok za »rosyjską ruletkę«
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Członkowie Miejscowego Koła na 
niedzielnym zebraniu sprawozdaw-
czym pochylili się nad planami bu-
dowy. Niepokoiło ich, że władze 
gminy zamierzają przebić przejście 
w ścianie między jednym a drugim 
budynkiem i połączyć je. – Wójt 
oczekuje, że jak najszybciej ustosun-
kujemy się do tych planów. Architekt 
dostał za zadanie opracować rozwią-
zanie przyszłego połączenia – mó-
wiła prezes Koła Jadwiga Karolczyk, 
która jest zarazem członkinią gmin-
nej komisji budowlanej. 

Obecni na zebraniu opowiadali 
się raczej przeciwko planom łącze-
nia budynków, choć z drugiej stro-
ny mają świadomość, że jeżeli Rada 
Gminy podejmie taką decyzję, to nie 
są w stanie jej zmienić. Dom PZKO 
jest bowiem własnością gminy. 

By zrozumieć obawy piotrowi-
ckich Polaków, trzeba się cofnąć o 
czterdzieści lat. W 1976 roku Miej-
scowe Koło postanowiło wybudować 
własną siedzibę. – Układy z gminą 
były dobre, udało się więc uzgodnić, 
że budynek zostanie postawiony w 
ramach „akcji Z”. Gmina dała mate-
riał (choć prawdopodobnie nie w 100 
procentach), natomiast nasi ojcowie 
i dziadkowie – robociznę, bo budo-
wali za darmo, w czynie społecznym. 
Od gminy otrzymali zapewnienie, że 
dopóki Związek będzie istniał, mogą 
czuć się gospodarzami w tym domu 
– przypomina Karolczyk. 

W tamtych czasach, kiedy 
„wszystko było wspólne”, budynki 
były połączone przejściem. Gdy w 
gospodzie odbywały się bale, ko-
rzystano z zaplecza PZKO. Jednak 
na początku lat 90. wiele się zmie-
niło – gospoda przeszła w prywatne 
ręce. Działacze PZKO postanowili 
zamurować przejście, ponieważ ich 
doświadczenia z sąsiadami nie za-

wsze były pozytywne. Teraz woleliby, 
by budynki nadal zostały oddzielone. 
– Obawiamy się, że jeżeli ponownie 
będzie przejście, to dojdzie do tego, 
że różne organizacje, które już teraz 
obawiają się, że w Domu Kultury bę-
dzie dla nich za mało miejsca, będą 
swobodnie korzystały z naszych lo-
kali i my w coraz mniejszym stopniu 
będziemy tu gospodarzami – mówili 
PZKO-wcy na zebraniu. 

Wójt Marian Lebiedzik pod-
kreśla, że obecnie oba budynki są 
własnością gminy. – W przeszłości 
były połączone, więc uważam, że w 
chwili, gdy przygotowujemy remont 
budynku restauracji, który kupili-
śmy, logiczną rzeczą jest ponowne 
połączenie obu obiektów. Tak samo 
uważam za rozsądne przeprowadzić 
prace remontowe na zewnątrz bu-
dynku PZKO, aby kompleks miał 
jednolity wygląd (chodzi o ocieple-
nie i nową elewację) – napisał samo-

rządowiec w stanowisku do redakcji. 
Zarazem przekonywał, że nie ma 
obaw, by ktoś w przyszłości korzy-
stał z pomieszczeń PZKO wbrew 
woli Koła. – Biorąc pod uwagę, że 
w obiekcie „U Krutkiego” powstanie 
sala o pojemności przekraczającej 
200 osób (z której, jak wierzę, będą 
korzystały wszystkie organizacje, w 
tym PZKO), a także nowa biblioteka 
i pomieszczenia, które będą do dys-
pozycji stowarzyszeń działających w 
gminie. Nie przewiduję, by organiza-
cje miały dzielić się lokalami, wbrew 
swojej woli – napisał Lebiedzik. 

PZKO-wców nurtuje jeszcze jed-
na sprawa. Dlaczego w takim razie 
gmina nie pomyśli również o kom-
pleksowym remoncie Domu PZKO? 
Na remont czekają kuchnia, toalety, 
przydałaby się szatnia z prawdzi-
wego zdarzenia, wilgoć atakuje po-
mieszczenia w suterenie. 

– Skoro gmina zainwestuje 20 

mln w remont jednego obiektu, to 
dlaczego za jednym zamachem nie 
wyremontuje również sąsiedniego, 
skoro też jest jej własnością? Koszty 
nie byłyby o wiele wyższe – przeko-
nywał na zebraniu członek zarządu 
Koła, Jaroslav Mira. 

Wójt, zapytany przez „Głos Ludu” 
o ewentualne plany kompleksowego 
remontu Domu PZKO, odpowie-
dział, że w najbliższych kilku latach 
nie jest przewidywany. – 20 mln ko-
ron, które zainwestujemy w obiekt 
„U Krutkiego”, to spore obciążenie 
budżetu gminy – argumentował. 

Rozmowy pomiędzy zarządem 
Koła a władzami gminy trwają. 
Działacze PZKO uważają, że nim 
uzgodnią stanowisko w sprawie 
przebicia przejścia, muszą otrzymać 
jak najwięcej informacji o tym, w jaki 
sposób ich Dom będzie następnie 
wykorzystywany. 

DANUTA CHLUP

KOLEJNY REKORD 
Wielkanocne kołacze na cele cha-
rytatywne cieszą się w Jabłonkowie 
coraz większą popularnością. W 
niedzielę po porannej mszy świętej 
można było zaopatrzyć się w słod-
kie przekąski. Jak poinformowała 
nas Lucie Szotkowska, kierownik 
dziennego centrum Św. Józefa, Ca-
ritas Jabłonków, w tym roku pobito 
wszelkie rekordy. – Upieczono 500 
baranków, w tym 400 większych i 
100 mniejszych oraz przygotowano 
140 opakowań z kołaczami. Dopisali 
też ochotnicy, było ich aż trzydziestu 
– powiedziała „Głosowi Ludu”. 

Stoiska Caritasu Jabłonków były 
obecne przy sześciu kościołach: w 
parafi i Bożego Ciała w Jabłonkowie 
– przy kościele parafi alnym, u sióstr 
elżbietanek, w Bukowcu, na Hercza-
wie, w Piosku, jak również w parafi i 
w Mostach koło Jabłonkowa. W ze-
szłym roku Caritas Jabłonków ze-
brało ponad 160 tysięcy koron. Rok 
wcześniej równe sto tysięcy. Ile uda się 
zebrać w tym roku? Na tę informację 
będziemy musieli nieco poczekać.

Pieniądze zbierano na cele dobro-
czynne. Konkretnie zaś na pomoc w 
Afryce – dla wsi rolników z plemie-
nia Derbissaka, na sól i mydło dla 
wsi, z której pochodzą adoptowane 
przez jabłonkowskich parafi an dzie-
ci, a także na pomoc uciekinierom w 
Kaga Bandoro.  (endy)

KONWÓJ W BOGUMINIE

Jadwiga Karolczyk (z prawej) przybliża członkiniom Koła plany remontu gminnego obiektu. 
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Amerykańskie pododdziały sił NATO, 
które zakończyły szkolenie w Polsce i 
w krajach nadbałtyckich, wracają do 
Niemiec. Trasę w ramach Republiki 
Czeskiej rozpoczęły w niedzielę w Bo-
guminie.  ( jb)
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GRYPA NIE USTĘPUJE

REGION (sch) – Grypa nie daje za 
wygraną. W ub. tygodniu doszło po-
nownie do wzrostu zachorowalności 
na nią i choroby grypopodobne. W 
całym województwie morawsko-
śląskim chorowało o 15,7 proc. osób 
więcej niż tydzień wcześniej. Więcej 
chorych było we wszystkich grupach 
wiekowych, najwięcej chorych przy-
było jednak wśród osób powyżej 60. 
roku życia. Najgorsza sytuacja jest w 
powiecie karwińskim.

*   *   *

PRZYJAZNE KOTŁY

PIOSECZNA (kor) – Mieszkańcy 
mogą w tym roku ponownie liczyć 
na pomoc gminy przy instalowaniu 
w swoich domach kotłów przyja-
znych dla środowiska. Temu służą 
ekologiczne dotacje i kredyty w wy-
sokości 30 tys. koron, o które można 
ubiegać się w Urzędzie Gminy. Ten 
ekologiczny projekt Pioseczna rea-
lizuje już od dwunastu lat i w tym 
czasie rozdzielono między 40 właś-
cicieli domków rodzinnych prawie 
1,1 mln koron. 

*   *   *

WOLNE MIEJSCA

ORŁOWA (ep) – Wydział socjalny 
Urzędu Miasta rozpoczął przyj-
mowanie wniosków o przyznanie 
mieszkania w Domu Opieki Spo-
łecznej. W ośrodku w Zimnym 
Dole do dyspozycji są jednopokojo-
we mieszkania z kuchnią lub wnęką 
kuchenną. O mieszkania mogą 
ubiegać się osoby, które są zameldo-
wanie na stałe na terenie Orłowej 
i na przykład są inwalidami czy 
osiągnęły wiek emerytalny.

*   *   *

NOMINACJA 
ZA EKOLOGIĘ

REGION (ep) –Urząd Woje-
wódzki został kolejny rok z rzędu 
nominowany do nagrody EMAS, 
ogłoszonej przez Komisję Euro-
pejską. Znalazł się wśród sześciu 
nominowanych (pozostali kandydaci 
są z Polski, Niemiec, Austrii, Hi-
szpanii i Wielkiej Brytanii). System 
Ekozarządzania i Audytu (EMAS) 
to system zarządzania środowisko-
wego, w którym dobrowolnie mogą 
uczestniczyć przedsiębiorstwa, in-
stytucje, organizacje i urzędy. 

*   *   *

RADNI W TEREN

TRZANOWICE (kor) – Radni w 
najbliższych dniach zostaną przy-
dzieleni do czterech grup i sprawdzą 
w terenie, które drogi gminne wy-
magają natychmiastowej naprawy. 
Włodarze wioski zamierzają bowiem 
przygotować plan remontów dróg, 
który będzie realizowany jeszcze 
w tym roku. Radni liczą na to, że 
wioskę wspomoże dotacją czeski 
resort transportu. Przy okazji wizyt 
w terenie radni sprawdzą też, w 
których osadach należałoby pomy-
śleć o rozszerzeniu sieci oświetlenia 
publicznego.

*   *   *

Z KARTĄ W BESKIDY

REGION (ep) – Już ponad 100 
usługodawców z Beskidów włączy-
ło się do projektu „Beskidy Card”. 
Projekt karty zniżkowej dla turystów 
odwiedzających region ruszył pod 
koniec ubiegłego roku i coraz bar-
dziej się rozkręca. Uprawniającą do 
zniżek kartę turyści mogą dostać za 
darmo w jednym z uczestniczących 
w projekcie ośrodków, oferujących 
nocleg, jeśli spędzą tam co najmniej 
dwa dni.

KRÓTKO

W tym roku z powodu remontu 
siedziby Kongresu Polaków w RC 
rozmowy zorganizowano w Polskim 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-
go w Czeskim Cieszynie. – Co roku 
na takie rozmowy zgłasza się około 
30 młodych osób, my zaś przegląda-
my ich dokumenty tak, by uczniowie, 
jeśli muszą jeszcze coś uzupełnić lub 
czegoś dopełnić, mogli to zrobić w 
jak najszybszym terminie – tłumaczy 
Andrzej Bizoń, dyrektor gimnazjum, 
który z ramienia Kongresu Polaków 
w RC od kilku lat organizuje te roz-
mowy.

Członkowie komisji pomagają 
również wyłapać ewentualne błędy 
lub braki formalne w dokumentacji. 
– Sprawdzając, czy dokumenty speł-
niają dość rygorystyczne wymogi 
Biura Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej, stara-
my się podać młodym ludziom rękę. 
W trakcie rozmowy pytamy też, co i 
gdzie maturzyści chcą studiować. In-
teresuje nas także, dlaczego wybrali 
Polskę. Sondujemy w ten sposób, jak 
ważna jest dla nich Polska  – mówi 
Małgorzata Rakowska, członek ko-
misji, z którą w poniedziałek spotkali 
się maturzyści.

Jedną z uczennic, które wzięły 
udział w rozmowie kwalifi kacyjnej, 
była Kristyna Karolczyková. Matu-
rzystka czeskocieszyńskiego gimna-

zjum zamierza studiować turystykę i 
rekreację w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. – Wybra-
łam ten kierunek, ponieważ lubię 
sport i lubię współpracować z ludź-
mi. Wiem też, że krakowska AWF 
jest bardzo prestiżową uczelnią – 
stwierdziła. Przyznała ponadto, że 
wprawdzie rozmowa to tylko for-
malność, odczuła jednak niewielkie 
emocje. – Jeszcze rano ich nie było, 
zmiana zaszła, gdy weszłam do sali, 

gdzie wszyscy czekają. Myślę jed-
nak, że dziś nic strasznego mnie nie 
czeka, gorzej będzie przed testami – 
mówiła.

Podobnie mówił Szymon Wantu-
ła, który spotkał się z komisją jako 
pierwszy. Maturzysta Gimnazjum 
im. Otto Wichterle w Ostrawie-
Porubie chce studiować nawigację w 
Akademii Morskiej w Gdyni. – Od 
dziecka marzyłem, żeby pływać na 
statkach. Szukając zaś takiego kie-

runku stwierdziłem, że oferują go 
dwie szkoły wyższe, w Szczecinie i 
Gdyni. By tam się dostać, trzeba być 
dobrym z geografi i, fi zyki i mate-
matyki. Liczy się również zdrowie, 
ponieważ kandydatów czekają testy 
medyczne – mówił.

Z kolei Adam Wirth z Gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego wy-
biera się na Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, gdzie zamierza studio-
wać stosunki międzynarodowe. W 
krótkiej rozmowie z „Głosem Ludu” 
maturzysta zapewnił, że rozmowa 
kwalifi kacyjna minęła pomyślnie.

– Muszę jeszcze sprawdzić jedną 
rzecz, generalnie jednak wszystko 
jest w porządku – mówił zadowolo-
ny.

Placówką odpowiedzialną za 
przeprowadzenie rekrutacji na tere-
nie Republiki Czeskiej jest Konsulat 
Generalny RP w Ostrawie. Termin 
składania dokumentów na studia I 
stopnia i jednolite studia magister-
skie w ostrawskim konsulacie upły-
wa 10 kwietnia. – Kandydaci mają 
więc jeszcze kilka dni, by materiały 
przekazać do siedziby Kongresu Po-
laków w RC, który jeszcze raz skon-
troluje, czy wszystko jest w porządku 
i dostarczy je do Konsulatu. 9 kwiet-
nia dokumenty te powinny być już w 
Ostrawie – stwierdziła Małgorzata 
Rakowska.  (wik)

Kandydaci przed obliczem komisji
Nad Olzą trwa rekrutacja na studia w Polsce na zasadach stypendium rządu polskiego. Wczoraj kandydaci na studentów spotkali się 

z przedstawicielami Kongresu Polaków w RC na wstępnej rozmowie kwalifi kacyjnej.

W nowej kadencji w Mostach koło 
Jabłonkowa utworzono przy samo-
rządzie gminnym nową komisję – 
inwestycyjną, na której czele stanął 
wicewójt Marie Macurová. Jej zada-
niem będzie przygotowanie planu 
gminnych inwestycji. Szefowa ko-
misji zdradziła, że wiele inwestycji 
będzie można realizować już w tym 
roku dzięki dotacjom z Urzędu Wo-
jewódzkiego w Ostrawie. Do takich 
przedsięwzięć należy m.in. wybudo-
wanie wirówki osadów, z której będą 
korzystały obie gminne oczysz-

czalnie ścieków. Dotacja pokryje 
75 proc. kosztów. Kolejna dotacja 
wojewódzka – z programu „Odno-
wa zabytków kultury” pokryje po-
łowę kosztów związanych z utrzy-
maniem trawiastych powierzchni i 
chodników na terenie ruin dawnej 
twierdzy – Szańców. Gmina wystą-
piła ponadto o dotację na budowę 
nowych chodników prowadzących 
wzdłuż dróg drugiej i trzeciej klasy 
oraz remont placu zabaw dla dzieci 
w ogrodzie przedszkola w Mostach 
Dolnych.  (kor)

Gminne inwestowanie

20 emerytów opuściło właśnie 
hawierzowski ośrodek Impuls, w 
którym fi rma AS-Senior prowa-
dziła nielegalny Dom Seniora. 14 
spośród mieszkających tam star-
szych osób przeprowadziło się do 
czeskocieszyńskiego Domu Seniora 
Pohoda, kilkoro lokatorów Impulsu 
wzięły pod opiekę ich rodziny, a je-

den starszy pan przeniósł się do ha-
wierzowskiego Domu Luna. 

Emeryci musieli opuścić Im-
puls po tym, jak wyszło na jaw, że 
spółka AS-Senior oferowała bez 
pozwolenia usługi socjalne. Urząd 
Wojewódzki nałożył już na fi rmę 
karę w wysokości 180 tys. koron. 
 (ep)

Przeprowadzka seniorów

Trwa wielki remont stadionu pił-
karskiego w Karwinie-Raju. Jego 
koszty wzrosną jednak o kilka mi-
lionów koron, a sam obiekt otwarty 
zostanie kilka miesięcy później, niż 
zaplanowano. Wszystko przez kilka 
niespodziewanych utrudnień i od-
krytych przez budowlańców szkód 
wyrządzonych przez poprzednią 
ekipę. Olbrzymia inwestycja za oko-
ło 200 mln koron rozpoczęła się w 
listopadzie i miała potrwać rok. Pa-
trząc na wartość prac łatwo się do-
myślić, że stadion, który już  kilka lat 
temu przeszedł niewielkie naprawy i 
unowocześnienia, będzie właściwie 
budowany od nowa. Plany pokrzy-
żował jednak budowlańcom m.in. 

potok płynący w pobliżu obiektu. 
Prace przy uregulowaniu jego koryta 
pochłoną dodatkowy 1 mln koron.    

Na kolejny problem robotnicy na-
trafi li na trybunach. Okazało się, że 
poprzedni wykonawcy źle wykonali 
swoją pracę – przy usuwaniu tynku z 
żelbetonowej konstrukcji trybun od-
kryto bowiem, że beton jest w wielu 
miejscach poważnie uszkodzony. Na 
prace naprawcze trzeba przeznaczyć 
kolejne 3 mln koron. Na trybunach 
źle wykonana została także hydroizo-
lacja, co pociągnie za sobą następne 
koszty. Jak poinformowała rzecznicz-
ka karwińskiego magistratu, Šárka 
Swiderová, Rada Miasta już uchwaliła 
dodatkowe koszty remontu.  (ep)

Stadion z problemami

W najbliższy piątek w Czeskim 
Cieszynie rusza drugi etap remontu 
wiaduktu przy ulicach Wiaduktowej 
i Karwińskiej, a z nimi przychodzą 
kolejne utrudnienia w ruchu na uli-
cach miasta. Wiąże się to przede 
wszystkim z zamknięciem dla ru-
chu kołowego lewej części wiaduktu. 
– W poprzednim etapie, korzystając 
z drugiej połowy mostu, samochoda-
mi można było zarówno wjeżdżać, 
jak i wyjeżdżać z centrum miasta do 
części poza torami. Obecnie będzie 
można do centrum samochodem 
tylko wjechać. Wyjechać natomiast 
będzie można wyłącznie korzystając 

z ulicy Fabrycznej, czyli w kierunku 
Trzyńca, albo przez Aleje Masaryka 
i wiadukt koło remizy strażackiej – 
wyjaśnia szef wydziału transportu 
Urzędu Miasta, Tomáš Hloušek.

Włodarze Czeskiego Cieszyna 
apelują zatem do kierowców z cen-
trum, żeby jadąc do Żukowa, Trzyń-
ca, Frydku-Mistku lub Ostrawy 
korzystali przede wszystkim z ulicy 
Fabrycznej a później obwodnicy 
miasta. W ten sposób nie zostanie 
zablokowany ruch w wąskich ulicz-
kach w Alejach Masaryka.

Drugi etap remontu wiaduktu po-
trwa do 30 kwietnia. (kor)

Kolejny etap utrudnień
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Remont aż do jesieni

Rusztowania przy Katedrze Bożego Zbawiciela w Ostrawie nie znikną szybko 
z krajobrazu. Rozpoczęty we wrześniu ubiegłego roku wielki remont świątyni, 
który ma pochłonąć około 60 mln koron, przeciągnie się być może aż do jesieni. 
Wszystko dlatego, że budowlańcy w trakcie prac natrafi li na kilka przykrych 
„niespodzianek”, które utrudniają pracę (m.in. nierówność terenu, na którym 
stoi kościół). Przewidziane są zarówno prace na zewnątrz, jak i remont wnętrza. 
Naprawione zostaną m.in. dach, oraz obie wieże wraz z krzyżami, wymienione 
będą okna i drzwi, kościół zyska też nową fasadę. W czasie trwania prac 
remontowych katedra jest zamknięta dla wiernych i zwiedzających.  (ep)

Jednym z kandydatów, którzy spotkali się z komisją, był Szymon Wantuła.
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– Ulokowanie Muzeum Historii 
Polski w Cytadeli ma same zalety. 
Te obiekty ułożone są w podkowę, w 
kształcie litery U, z wielkim dziedziń-
cem wewnątrz, który stworzy nową 
przestrzeń na potrzeby wydarzeń 
masowych, publicznych. To będzie 
miejsce koncentracji zdarzeń kultu-
ralnych, świetnie zlokalizowane, o 
bardzo dobrej komunikacji – powie-
działa minister kultury i dziedzictwa 
narodowego RP, prof. Małgorzata 
Omilanowska. – Dla pani premier 
najważniejszym momentem będzie 
uchwalenie przez Radę Ministrów 
wieloletniego programu rządowego, 
gwarantującego tę realizację. Aby ta 
obietnica była naprawdę wiarygodna, 

musi być poparta uchwałą rządu, któ-
ra w wiążący sposób zapewni środki 
z budżetu państwa na realizację tej 
inwestycji. Uchwała rządu w tej spra-
wie ma zostać podjęta w lipcu br.

Muzeum Historii Polski zostało 
powołane do życia w 2006 r. Od tego 
czasu prowadzi aktywną działalność. 
Zrealizowało m.in. wiele wystaw we 
współpracy z innymi instytucjami, 
m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza no-
woczesności i „Pod wspólnym nie-
bem”. W listopadzie 2014 r. premier 
Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec An-
gela Merkel otworzyły w Krzyżowej 
wystawę Muzeum Historii Polski 
„Odwaga i pojednanie”, nawiązu-
jącą do 25-lecia Mszy Pojednania. 

Najnowszy projekt to „Smoleńskie 
portrety”, czyli wystawa z okazji 5. 
rocznicy katastrofy Tu-154M, która 
będzie prezentowana już wkrótce na 
Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Stała ekspozycja Muzeum będzie 
natomiast ukazywać najważniejsze 
wątki z dziejów Polski od X do XXI 
wieku. Centralne miejsce znajdzie w 
niej historia wolności w Polsce (dzie-
je parlamentaryzmu, ruchów niepod-
ległościowych i obywatelskich) od 
czasów republiki szlacheckiej w XVI 
wieku aż po „Solidarność”. Wystawa 
będzie dokumentować i prezentować 
również inne wątki historii politycz-
nej, społecznej, kultury i obyczajów. 
 (wik)

Do 2018 przerobią 
Cytadelę na muzeum
Jesienią 2018 r. zostanie otwarte Muzeum Historii Polski. Nowy gmach powstanie na terenie Cy-

tadeli Warszawskiej w zespole muzealnym, do którego należą: już istniejące Muzeum X Pawilonu, 

budowane Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego, którego wznoszenie właśnie się 

rozpoczyna. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w kompleksie.

Chciałoby się zaśpiewać „40 lat mi-
nęło... jak jeden dzień!”, bo tak się 
stało. Dziecięcy zespół śpiewaczy 
„Cieszynianka” obchodził w niedzie-
lę 40. urodziny. Ale niech nas ten fakt 
nie wprowadza w błąd – członkowie 
są nadal w formie i bardzo młodzi.

 Zespół powstał w roku szkolnym 
1974/75 z inicjatywy czeskocieszyń-
skich przedszkolanek pod wodzą 
Wandy Adamus-Ponczy. Jako sym-
bol obrano mały kwiatek, który moż-
na znaleźć tylko w okolicy Cieszyna 
– cieszyniankę. Przez wszystkie te 
lata zmieniali się prowadzący, dy-
rygenci, akompaniatorzy, no i oczy-

wiście członkowie. Do czterdziestki 
zespół doprowadziła dyrygent Maria 
Szymanik. Dziś zespół liczy 41 dzie-
ci, akompaniatorem jest Dominik 
Poloček, który sam kiedyś śpiewał w 
„Cieszyniance”, a kierownikiem or-
ganizacyjnym Renata Adamek.

Podczas jubileuszowej imprezy 
mogliśmy podziwiać występy ab-
solwentów „Cieszynianki”, samego 
zespołu, również zespołu tanecznego 
przebranego za kotki i myszki. Mu-
zyczne popisy przerywane były krót-
kimi wierszami, tekstami i dialogami 
w wykonaniu dzieci z zespołu.

 (endy)

»40 lat minęło...«

„Władysław Santarius – wolny 
w czasach zniewolenia” to nazwa 
konferencji naukowej, którą sto-
warzyszenie Křesťanské společen-
ství – Społeczność Chrześcijańska 
zorganizowało w sobotę w ośrodku 
Karmel w Śmiłowicach. Odbyła się 
ona w ramach obchodów 100. rocz-
nicy urodzin jednego z najbardziej 

znaczących przywódców ruchu od-
rodzeniowego wśród ewangelików w 
czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. 

Ks. Władysław Santarius (1915-
1989) był duchownym Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego A.W., w 
czasie rządów komunistycznych był 
prześladowany (ale nie został uwię-
ziony). Do jego spuścizny duchowej 

nawiązują dziś Diakonia Śląska i sto-
warzyszenie Křesťanské společenství 
– Społeczność Chrześcijańska. 

Podczas spotkania można było 
wysłuchać kilku wykładów oraz 
wspomnień przyjaciół i znajomych 
ks. Santariusa, obejrzeć fi lmy mu 
poświęcone. Spotkaniu towarzyszyła 
okolicznościowa wystawa. (kor)

Wielkanocne »Canticorum«

Pieśni związane ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi zaprezentowali w niedzielę w kościele katolickim w Wędryni 
członkowie chóru mieszanego „Collegium Canticorum”. Zespół wystąpił tuż po porannej mszy świętej.  (endy)
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Słuchanie małych śpiewaków z „Cieszynianki” to sama przyjemność.

Wielkanocny nastrój zapanował w 
naszym regionie. Wielki Tydzień w 
większych miastach upływa pod zna-
kiem jarmarków wielkanocnych. W 
Boguminie atmosfery zbliżających 
się świąt można było zakosztować 
już w sobotę. Jarmark wielkanocny 
na Rynku T.G. Masaryka odbył się 
z udziałem ok. 80 przedstawicieli 
tradycyjnego rzemiosła ludowego 
oraz sprzedawców. Impreza, którą 
osadzono tym razem w średnio-
wiecznych realiach, była połączona 
nie tylko z pokazem rzemiosł, takich 
jak koszykarstwo, ceramika, pierni-
karstwo czy tkactwo, ale także z kon-
kursami dla dzieci o tematyce rycer-
skiej. Niekwestionowaną atrakcją dla 
dzieci były również małe kurczaki i 
króliczki oraz projekcje fi lmów.  

Od soboty jarmark wielkanocny 
trwa również na Placu Republiki w 
Hawierzowie. Aż do piątku moż-
na tu zakupić towar wielkanocny, 
nauczyć się plecenia „korbaczy” czy 
odwiedzić liczne stoiska. Codziennie 
jarmarkowi będzie towarzyszyć pro-
gram kulturalny, w ramach którego 
wystąpią przedni czescy piosenkarze, 
jak Petr Rezek, Ivan Mládek i Ilo-
na Csáková. Zabrzmią też piosenki 
Waldemara Matuški oraz muzyka 
cymbałowa. 

Atrakcyjny program na najbliższe 
dni przygotowała również Karwi-
na. Wielkanocny jarmark odbę-
dzie się jutro i w czwartek w godz. 
10.00-17.00 na rynku we Frysztacie. 
Pierwszy dzień jarmarku upłynie 
pod znakiem pieśni ludowych, bajek 
oraz konkursów dla dzieci. Z kolei 
w czwartkowym programie przewi-
dziano m.in. przedstawienia teatral-
ne oraz występy zespołów folklory-
stycznych. Przez cały czas trwania 
jarmarku będzie można korzystać z 
warsztatów dla dzieci oraz raczyć się 
specjałami kuchni polowej. Specjal-
ne wielkanocne warsztaty plastycz-
ne dla dorosłych i dzieci odbędą się 
również w Domu Kultury „Przyjaźń” 
w czwartek w godz. 10.00-16.00.

Wczoraj natomiast z wielkanoc-
nych atrakcji jarmarcznych cieszyli 
się mieszkańcy Trzyńca. Na Placu 
Wolności przed Domem Kultury 
„Trisia” mogli kupić towary wielka-
nocne, zapoznać się z rzemiosłem 
ludowym, skosztować tradycyjnych 
pokarmów – zarówno postnych, jak 
i świątecznych, oraz wysłuchać pro-
gramu kulturalnego w wykonaniu 
miejscowych szkół artystycznych, 
słowackiego zespołu folklorystycz-
nego „Čučoriedky” i wielu innych.

(sch) 

Kolorowe jarmarki 
Wielkanocny jarmark w Trzyńcu.

Przypomnieli pastora
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Wizualizacja jednej z ekspozycji Muzeum Historii Polski.
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Teatr Cieszyński jest również je-
dynym teatrem w kraju, w którym 
z tej okazji odczytywana jest treść 
orędzia, które co roku przygotowuje 
Międzynarodowy Instytut Teatralny. 
W tym roku napisanie przesłania do 
wszystkich teatrów na całym świecie 
powierzył on polskiemu reżyserowi, 
dyrektorowi Teatru Nowego w War-
szawie, Krzysztofowi Warlikowskie-
mu. – Mistrzów dla teatru najłatwiej 
znaleźć z dala od teatru. To zwykle 
ci, których nie zajmuje teatr jako 
machina do reprodukowania klisz 
i konwencji. To oni znajdują pulsu-
jące źródła i żywe nurty rzek, które 
omijają na ogół teatralne sale i gro-
madzące się w nich codziennie nie-
zmierzone zastępy ludzi porających 
się z naśladowaniem jakichś światów 
– napisał m.in. polski reżyser. – „Po-
danie usiłuje dociec tego, co nie-
docieczone. A że bierze początek z 
głębi prawdy, musi znaleźć swój ko-
niec w niedocieczonym” – te słowa, 
które Kafka odniósł do metamorfoz 
podania o Prometeuszu, odnoszę sil-
nie do tego, jaki powinien być teatr, i 
takiego teatru biorącego początek w 
głębi prawdy i znajdującego koniec 
w niedocieczonym wszystkim jego 
robotnikom, tym, co na scenie, i tym, 
co na widowni, życzę z całego serca – 
zakończył Warlikowski.

Poniedziałkowe obchody Między-
narodowego Dnia Teatru w Czeskim 
Cieszynie miały co najmniej dwa 
wymiary. Pierwszym z nich było 
docenienie pracy aktorskiej dwojga 
związanych ze Sceną Czeską Tea-
tru Cieszyńskiego artystów – Lucii 
Bergerowej, laureatki Nagrody Th alii 
za główną rolę w musicalu „Bátho-

ryčka”, oraz Josefa Bičiště, który – jak 
powiedział Suszka – występując od 
1991 roku w przedstawieniu o Kró-
lewnie Śnieżce i siedmiu krasnolud-
kach oraz od 1993 roku w „Mrów-
ce Ferdzie” nie opuścił ani jednego 
spektaklu, wcielając się w swoje role 
odpowiednio 600 i 500 razy. To ich 
nazwiska znalazły się na dwóch 
nowych płytkach obok nazwisk za-
służonych ludzi dla Teatru Cieszyń-
skiego wmurowanych na posadzce 
przed budynkiem teatru.

Drugi wymiar uroczystości zor-
ganizowanej z okazji teatralne-
go święta był głównie towarzyski. 

W klubie teatralnym kierownictwo 
Teatru Cieszyńskiego spotkało się ze 
swoimi poprzednikami, a w niejed-
nym przypadku także nauczycielami 
i przewodnikami po świecie sztuki. 
– Jestem świadom tego, że właśnie 
dzięki wam – i to niezależnie od tego, 
czy chodzi o kolegów aktorów czy 
obsługę sceny – ten teatr funkcjonuje, 
żyje i że my jesteśmy tutaj. Za to wam 
dzisiaj z całego serca dziękuję, jak 
również z serca tych, którzy dzisiaj w 
Teatrze Cieszyńskim – w Scenie Cze-
skiej i Polskiej, w Teatrze Lalek „Baj-
ka“ mogą pracować. Gdyby nie wy, 
nas by tutaj nie było – powiedział pod 

adresem swoich starszych kolegów 
dyrektor Suszka. Anna Rzyman, która 
z teatrem była związana zawodowo 
zarówno od strony sceny, jak i od stro-
ny zaplecza, stara się nie opuszczać 
żadnej okazji do odwiedzenia cze-
skocieszyńskiego przybytku muz. Nie 
mogło więc jej zabraknąć również na 
wczorajszym spotkaniu. – Teatr to jest 
mój dom. W 1951 roku zaczynałam w 
teatrze jako aktorka. W teatrze zosta-
łam do emerytury, z tym, że później 
pracowałam w administracji – powie-
działa w rozmowie z „Głosem Ludu” 
pani Anna, która jako aktorka była 
znana pod nazwiskiem Kaleta. – W 

teatrze wszystko było piękne. Staram 
się być na wszystkich przedstawie-
niach, oczywiście, na ile pozwala mi 
zdrowie – przyznała dawna aktorka 
oraz jedna z założycieli Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. 

Specjalnie dla emerytów czesko-
cieszyńskiego teatru wystąpiły wczo-
raj dwie gwiazdy Teatru Cieszyń-
skiego. Małgorzata Pikus zaśpiewała 
piosenkę, do której słowa napisała 
Renata Putzlacher, a muzykę skom-
ponował Tomáš Kočko, oraz Lucie 
Bergerová, która wykonała końcowy 
song z musicalu „Báthoryčka“.

BEATA SCHÖNWALD

W Domu Polskim Żwirki i Wigury 
w Cierlicku-Kościelcu panowała w 
weekend wiosenna i wielkanocna at-
mosfera. Panie z Klubu Kobiet Cier-
licko – Stanisłowice wystawiały robo-
ty ręczne i wypieki. Wystawa cieszyła 
się dużą popularnością, przyjechała 
ją obejrzeć nawet niezapowiedziana 
wycieczka z Mysłowic. W sali moż-
na było podziwiać pisanki zdobione 

różnymi technikami, hafty, robótki 
szydełkowe, przepiękne wyroby z 
papieru – wazony, łabędzie, koty, ka-
pelusze... Swoje wyroby wystawiały 
również dzieci z polskiego przed-
szkola i szkoły w Cierlicku. Niektóre 
eksponaty powstały podczas wspól-
nych warsztatów rodziców z dziećmi. 

– Wystawę przygotowało ok. 20 
członkiń naszego Koła. Nasze panie 

są bardzo ofi arne i chętnie włączają 
się w przygotowanie takich imprez 
– chwaliła koleżanki prezes Klubu, 
Czesława Schnapka. 

Wśród zwiedzających wystawę w 
sobotnie popołudnie były Irena Bor-
kowska i Lidia Branny z Cieszyna. 
Panie przekonywały, że mają znajo-
mych w cierlickim PZKO i często 
przyjeżdżają na różne imprezy. – Co 
nam się najbardziej podoba? Chyba 
te pingwinki, są naprawdę cudowne, 
ale też pisanki, owieczki z makaronu 
wykonane przez dzieci. Wszystko tu 
jest piękne! – zachwycała się pani 
Lidia. 

Słodkie pingwinki, wykonane za 
pomocą popularnych foremek do uli, 
ozdobione czekoladą, migdałami i 
marcepanowymi ozdóbkami, przy-
ciągały wzrok wielu zwiedzających. 
Panie rozłożyły na stołach baranki 
wielkanocne i mazańce oraz potrawy 
z jajek. – Ten baranek pieczony jest w 
bardzo starej formie, jakich już dzi-
siaj nie ma. Dlatego jest wykonany z 
takimi szczegółami – zwracała uwagę 
Helena Curzydło, która wystawiała 
też podstawki pod fi liżanki i dzban-
ki, wykonane z pni drzew. – Ja jestem 
takich „chłopem” u nas w domu, lubię 
pracę z drewnem – śmiała się emery-
towana nauczycielka.  (dc)

Renata Korpak – tłumaczka języka 
angielskiego i niemieckiego, pracu-
jąca m.in. dla Unii Europejskiej, Jan 
Monczka – aktor znany z polskich i 
czeskich ekranów telewizyjnych, Da-
wid Biernot – teolog ewangelicki i 
judaista oraz Michał Milerski – „łow-
czorz” z Nydku, a także naukowiec i 
działacz społeczny – te cztery bardzo 
różnorodne i ciekawe postacie były 
gośćmi czwartej już edycji talk show 
Izabeli Wałaskiej – „Zaolzie potrafi ”.

 Cała czwórka pochodzi z Zaolzia, 
choć w rodzinnych stronach mieszka 
dziś tylko Milerski. Domem Renaty 
Korpak jest Londyn, Jana Monczki 
– Kraków, Dawida Biernota – Jílové 
pod Pragą. Przewagę mieli „dola-
nie”, ponieważ Korpak pochodzi z 
Orłowej, Monczka z Karwiny, zaś 

Biernot z Rychwałdu. Milerski był 
jedynym, za to ściśle trzymającym 
się tradycji przodków góralem w 
tym towarzystwie.

Publiczność, która w sobotni wie-
czór wypełniła salę Ośrodka Kultury 
„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie, 
świetnie się bawiła, słuchając cieka-
wych, różnorodnych i dowcipnych 
spostrzeżeń, przygód życiowych i 
anegdot bohaterów wieczoru. Obec-
ni mogli się dowiedzieć m.in., jak po-
stępuje tłumacz, kiedy ma przekładać 
wulgaryzmy, jakie cechy ma mieć 
dobrze zbudowany baran albo przy-
zwyczajenia czeskich aktorów są inne 
niż polskich. (dc)

Obszerną relację z wydarzenia 
zamieścimy w czwartkowym

„Głosie Ludu” 

Teatr pozostał ich domem
W gronie emerytowanych dyrektorów i kierowników, dawnych reżyserów, aktorów i pracowników teatru obchodził wczoraj Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie przy-

padający na 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru. – Jesteśmy jedynym teatrem w Republice Czeskiej, który pamięta o tym dniu – podkreślił dyrektor, Karol Suszka.

Teatr Cieszyński obchodził wczoraj Międzynarodowy Dzień Teatru.

Cierliczanki gotowe 
do Wielkanocy

Różnorodna czwórka

Wyroby z papieru Henryki Bałon.

Izabela Wałaska
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– Jeżeli projekt zostanie zaakcepto-
wany, powstanie wielofunkcyjna sce-
na, w Brennej natomiast włodarze 
zabiorą się za zniszczony budynek 
Gminnego Ośrodka Kultury – mówi 
wójt Bystrzycy, Roman Wróbel. 
– Z Brenną współpracujemy od kil-
ku lat, teraz ta współpraca powinna 
przynieść wreszcie konkretne efekty, 
i to kulturalne. Spotykamy się więc 
intensywnie od kilku tygodni, żeby 
zdążyć na czas ze złożeniem wnio-
sku. Chcemy ubiegać się o dotację 
z europejskiego programu współ-
pracy transgranicznej wspierającego 
dziedzictwo kulturowe – wyjaśnia 
Wróbel.

Autorem projektu budowy nowej 
sceny jest architekt Karol Cieślar. 
Nowy obiekt powinien powstać w 
jednym z rogów placu szkolnego, 
między starym budynkiem czeskiej 
podstawówki a obiektem czeskiego 
przedszkola. Scena w całości byłaby 
przykryta dachem, do dyspozycji by-
łyby garderoby, sanitariaty, mobilne 
kioski, a także sala klubowa do orga-
nizowania mniejszych, kameralnych 
imprez.

Irena Ondraszek, referent ds. kul-
tury w bystrzyckim Urzędzie Gminy, 
uważa, że nowa scena może organi-
zatorom gminnych imprez bardzo 
pomóc. – W tej chwili musimy ko-

rzystać ze starego, prowizorycznego 
podium na podwórzu czesko-pol-
skiego kompleksu szkolnego. Przy 
organizowaniu imprez ograniczają 
nas rozmiary sceny i brak profe-
sjonalnego zaplecza technicznego, 
takiego z prawdziwego zdarzenia. 
Nowa, duża i wielofunkcyjna scena 
pozwoliłaby nam zapraszać zespoły 
mające duże wymagania sceniczne. 
Poza tym wielofunkcyjny obiekt, jak 

wynika z wizualizacji projektu, będzie 
po prostu ładny i upiększy centrum 
wioski – podkreśla Irena Ondraszek.

Dodaje jednak, że nie wszyst-
kie imprezy byłyby organizowane 
w nowym plenerowym przybytku 
muz. – Międzynarodowy Święto-
jański Festiwal Folklorystyczny lub 
organizowany przez Miejscowe 
Koło Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego Bystrzycki Zlot nadal 

odbywać się będą w Parku PZKO 
przy Głuchówce. Do takich spotkań 
folklorystycznych lub rockowych ten 
park świetnie się nadaje. Tam jest 
wspaniała atmosfera, płynie rzeka. 
Ale może pomyślimy o zupełnie no-
wych, atrakcyjnych imprezach, któ-
rymi będziemy mogli przyciągnąć 
do naszej wioski miłośników muzyki, 
teatru lub po prostu świetnej zabawy 
– zapewnia Irena Ondraszek.

Sporo po współpracy z Bystrzy-
cą obiecują sobie włodarze Brennej. 
Nowy ponadgraniczny projekt ozna-
czałby 15-milionowy zastrzyk rów-
nież dla tej wioski. Jak powiedział 
nam Dariusz Jakubiec, kierownik re-
feratu inwestycji i inżynierii Urzędu 
Gminy w Brennej, GOK przez długie 
lata służył do organizowania licznych 
imprez, wystaw. Niestety, od dłuż-
szego już czasu niszczeje. W końcu 
służby sanitarne zabroniły korzysta-
nia z drewnianego budynku. Dzięki 
pieniądzom z Unii Europejskiej bę-
dzie mu można przywrócić dawną 
świetność. Remont i modernizacja 
obiektu obejmje przede wszystkim 
kompletną odnowę dachu, podłóg, 
drewnianych ścian i całego zaplecza 
higienicznego.

– Projekt będziemy mogli zacząć 
realizować tylko wtedy, jeżeli otrzy-
mamy dotację unijną, bo 15 mln ko-
ron na każdą część projektu to sporo. 
Liczymy jednak na przychylność ko-
misji dotacyjnej. Uważamy bowiem, 
że za pieniądze z Unii Europejskiej, 
które pokryłyby 85 proc. kosztów 
każdego przedsięwzięcia, mogłyby 
do końca roku 2016 albo najpóźniej 
do połowy roku 2017 powstać na-
prawdę ciekawe i potrzebne obiekty 
– podkreśla Roman Wróbel.

JACEK SIKORA

Wiele pytań 
bez odpowiedzi...

Tematem posiedzenia Klubu Propo-
zycji w olbrachcickim MK PZKO 
w dniu 27 marca było sprawozdanie 
Věry Sosnovej, która spędziła 20 lat 
w radzieckim gułagu na Syberii. Te-
mat smutny, przerażający. Nie tylko 
lata w gułagu, ale całe życie tej moc-
nej i zapracowanej 84-letniej kobiety, 
urodzonej na Morawach, obfi tuje w 
negatywne przeżycia. Nasuwają się 
pytania, na które nie sposób odpo-
wiedzieć.

Dlaczego czeski legionista spro-
wadził sobie ze swej wojennej tu-
łaczki żonę Rosjankę, by po zało-
żeniu rodziny opuścić ją, skazując 
na poniewierkę w obcym dla niej 
kraju, na osamotnioną walkę o byt 
i wyżywienie? Związała się z  no-
wym partnerem, który jednak zmarł. 
Dlaczego w momencie zakończenia 
drugiej wojny światowej musiała 
z dwojgiem córek przymusowo udać 
się wraz z żołnierzami radzieckimi i 
ich jeńcami w długą drogę – pełną 
dramatycznych wydarzeń – aż na Sy-
berię, gdzie zamknięto ich w gułagu? 
Gdyby córkami zajęli się ich ojco-
wie lub praojcowie, mogły zostać w 
Czechach. Tak się jednak nie stało. 
Dlaczego życie człowieka w gułagu 
zdane było na ciężką pracę i kaprys 
dozorujących ich żołnierzy i dlacze-
go te kaprysy były tak makabryczne, 
zwłaszcza dla młodziutkiej 14-let-
niej dziewczyny, jaką wówczas pani 
Věra była? Dlaczego musiała być 
świadkiem mordów wykonywanych 
na ogromną skalę i nieludzkiego 
traktowania? Także pytanie dlacze-

go, o wiele później, znalazł się czło-
wiek, też wojskowy, który pomógł jej 
i siostrze wydostać się z  radzieckiej 
niewoli i wrócić do Czech, w strony, 
gdzie się urodziła? Na tym jednak 
nie koniec pytań. Dlaczego w Jed-
nolitej Spółdzielni Rolniczej, dokąd 
trafi ły, też nie było łatwo i bezproble-
mowo? Były zobowiązane przysięgą, 
że nikomu niczego nie zdradzą na 
temat gułagu. Były obserwowane. 
Były tanią siłą roboczą, były „tymi 
Rosjankami” – podczas gdy tam na 
wygnaniu były „Czeszkami”. Dla-
czego przysługuje jej dziś emerytu-
ra bez uwzględnienia niewolniczej i 
ciężkiej pracy w lasach syberyjskich 
i stalowni na Uralu? Dlaczego pra-
cując od swych dziecięcych lat w 
polu, koło bydła, przy wyrębie lasu, 
w przemyśle zbrojeniowym, w JSR, 
trudno jej z emerytury wyżyć?

Z tymi wszystkimi pytaniami bez 
odpowiedzi wiążą się natomiast sło-
wa wdzięczności, które pani Věra 
wypowiada z  wielkim przejęciem. 
Wdzięczności dla Polaków, z który-
mi w gułagu żyła. Najpierw poma-
gali im przystosować się do warun-
ków tam panujących, później jedna 
z kobiet polskich zastąpiła Věrze i jej 
siostrze Nadii mamę, którą rozstrze-
lano. Polscy lekarze, też więzieni, 
uratowali ją od śmierci, gdy – sami 
ryzykując – nie umieścili jej w baraku
-izolatce dla chorych na tyfus.

Wdzięczność pani Věra przekazy-
wała nam, zebranym niezbyt licznie 
w salce na piętrze Domu PZKO. 
Było to przejmujące i zobowiązują-
ce. Dziękujemy przewodniczącemu 
Klubu Propozycji, Jerzemu Czapowi, 
oraz nauczycielce PSP w Karwinie – 

Ewie Cieleckiej, która się prelegent-
ką opiekowała, za zorganizowanie tej 
autentycznej lekcji historii.

Anna Santarius

* * *

Sezon otwarty 
na Kościelcu

Sobotnią wycieczką  do Karwiny 
i  Cierlicka  zainaugurował kolejny 
sezon oddział Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w Mysłowicach. Organizatorem wy-
jazdu na Zaolzie był Zbigniew Or-
łowski, prezes oddziału. W wycieczce 
udział wzięli nauczyciele, dwóch dy-
rektorów szkół, prezydent Mysłowic 
i wielu przewodników. Łącznie 56 
osób. Wizytę w Cierlicku rozpoczę-
to pod pomnikiem Lotnika na Żwir-
kowisku, gdzie goście złożyli kwiaty, 
a Jan Przywara zaznajomił obecnych 
z historią i teraźniejszością Żwirko-
wiska. W Domu Polskim mysłowi-
czanie zwiedzili Izbę Pamięci Żwirki 

i Wigury oraz Wystawę Wiosenną, 
która aktualnie przygotował Klub 
Kobiet i Seniora.

O historii Domu Polskiego, klu-
bach i organizacjach działających 
poinformował prezes Koła PZKO 
na Kościelcu, Tadeusz Smugała. 
Obiecano sobie nawzajem konty-
nuować nawiązaną  znajmość po-
przez informowanie się o imprezach. 
Z Kościelca wycieczka ruszyła do 
Nošovic, gdzie zwiedziła browar.

Tadeusz Smugała

Tak powinien w przyszłości wyglądać wielofunkcyjny obiekt kulturalny w Bystrzycy.

Współpraca między cierliczanami i mysłowiczanami dopiero się rozkręca.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

BYSTRZYCA I BRENNA LICZĄ NA POMOC UNII EUROPEJSKIEJ

30 milionów na przybytki muz
Bystrzyca od lat słynie z wielu imprez. Część z nich, jak organizowane od 40 lat rockowe Zloty, odbywa się w Parku PZKO przy Głuchówce, inne zaś na placu czesko- 

-polskiego kompleksu szkolnego. Scena między szkołami już jednak nie wystarcza. Włodarzom wioski marzy się więc nowa, w pełni nowoczesna scena na placu szkol-

nym. Na jej budowę jednak gminy nie stać. Dlatego bystrzyczanie postanowili połączyć siły z władzami partnerskiej gminy w Polsce, Brennej i przygotować wspólny 

ponadgraniczny projekt.
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Polska Izba Przemysłu Jachtowego i 
Sportów Wodnych „Polskie Jachty” 
podaje, że na sukcesy naszego prze-
mysłu jachtowego wpływa nie tylko 
wieloletnie doświadczenie produ-
centów oraz wciąż atrakcyjne ceny, 
ale też jakość projektów, zarówno 
pod względem technologicznym, jak 
i wzornictwa. Izba ocenia, że rola i 
znaczenie polskiego sektora na świe-
cie będą rosły. Niestety, w Polsce 
rynek na takie jednostki jest wciąż 
niewielki.

Wizytówką polskiego przemy-
słu jachtowego są duże luksusowe 
jachty motorowe Galeon o długości 
do 24 metrów, wielkie katamarany i 
megajachty z fi rmy Sunreef Yachts 
o długości do 30 metrów oraz duże 
jachty żaglowe z Delphia Yachts o 
długości do 15 metrów. – Specjal-
nością naszego przemysłu są obecnie 
mniejsze jachty motorowe o długości 
6-9 metrów. Jest to segment najbar-
dziej popularny na całym świecie, ze 
względu na cenę i możliwości trans-
portowe – tłumaczy Izba. Ocenia, że 
w najbliższych latach Polska utrzy-
ma pozycję europejskiego lidera w 
produkcji tych najbardziej popular-
nych jednostek.

Ekspert branży stoczniowej, Grze-
gorz Landowski ocenił, że niewielkie 
stocznie, np. jachtowe, nigdy nie 
będą alternatywą dla dużych stoczni 
budujących wielkie jednostki, jednak 
sektor jachtowy to cenne uzupełnie-
nie polskiego eksportu.

– Powstają jednostki w stu procen-
tach robione w kraju dla bogatych 
klientów na całym świecie – wska-
zuje Landowski. Tłumaczy, że jest 
to światowa nisza, w dużym stopniu 

opanowana przez Polskę. – Produk-
ty z naszego kraju z dużym powo-
dzeniem konkurują z produktami 
fi rm tego sektora np. z Francji – w 
niczym im nie ustępując, a często 
nawet przewyższając pod względem 
jakości czy designu – dodaje.

Jednostki polskich fi rm już nie 
konkurują z zachodnimi przede 
wszystkim niższą ceną, bo często są 
nawet droższe, ale jakość ich wyko-
nania jest taka, że klient jest skłonny 
zapłacić. Stocznia Sunreef Yachts 
z Gdańska, której właścicielem jest 
Francuz Francis Lapp, jest global-

nym liderem w produkcji bardzo 
luksusowych katamaranów, skrojo-
nych na miarę i potrzeby klientów 
na całym świecie. – Jesteśmy jedyną 
fi rmą na świecie, która produkuje tak 
luksusowe katamarany, ale wszyst-
ko robimy na wyłączne zamówienie 
klienta; nie ma dwóch takich samych 
łódek – tłumaczy Karolina Paszkie-
wicz, menedżer ds. PR i marketingu 
Sunreef Yachts.

Istniejąca od 2001 r. stocznia zbu-
dowała 81 jednostek, zarówno żaglo-
wych, jak i motorowych, o długości 
powyżej 60 stóp (ponad 18 metrów). 

Największą zbudowaną do tej pory 
jednostką jest jacht żaglowy 114 
stopowy. Możliwości produkcyjne 
pozwalają na budowę jeszcze więk-
szych jednostek.

Stocznia zatrudnia 300 osób. Biu-
ro projektowe i produkcja znajdują 
się na terenie historycznej stoczni w 
Gdańsku; swoje biura reprezentacyj-
ne Sunreef Yachts ma w USA, Chi-
nach i na Bliskim Wschodzie.

Luksusowe jachty nie jest łatwo 
sprzedać; czasami zamówienie po-
przedzają dwa-trzy lata rozmów i 
negocjacji z klientem. Np. 60 sto-

powy katamaran standardowy kosz-
tuje ok. 1,5 mln euro, żaglowy jacht 
74 stopowy, w pełni przygotowany 
na zamówienie klienta, to wydatek 
rzędu 3,8 mln euro. Ze względu na 
tajemnicę handlową fi rma nie podaje 
najwyższej ceny, jaką udało się uzy-
skać za sprzedany katamaran. Ale np. 
najdroższy projekt, którego stocznia 
jeszcze nie sprzedała, a jest gotowa 
zrobić jeśli znajdzie się klient, to tri-
maran 210; jego cena jest szacowana 
na 50 mln euro.

Maciej Samet ze stoczni Galeon 
w Straszynie (woj. pomorskie) podał, 
że istniejąca od ponad 30 lat stocznia 
buduje dwa typy jednostek: łodzie 
motorowe do 8 metrów długości z 
silnikami przyczepnymi kosztują-
ce 5-20 tys. euro oraz duże jachty 
motorowe. – Tych mniejszych łodzi 
zbudowaliśmy tysiące, a tych dużych 
ponad tysiąc – mówi. Największą, 
najdroższą zbudowana jednostką jest 
model Galeon 780 Crystal o długoś-
ci 78 stóp. Najbardziej popularnym 
modelem jest Galeon 420 Fly.

Stocznia najczęściej sprzedaje do 
Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Skandy-
nawii i Francji. Klienci z Polski ku-
pują pojedyncze sztuki. – Każdego 
roku jest to liczba między kilka a kil-
kanaście sztuk – wyjaśnia. Najtańsza 
jednostka w grupie jachtów motoro-
wych kosztuje ponad 100 tys. euro 
netto w podstawowej wersji, a naj-
droższa – ok. 2,5-3 mln euro netto.

W stoczni pracuje ok. 600 osób. 
Główny zakład i siedziba jest w Stra-
szynie k. Gdańska. Stocznia współ-
pracuje z projektantami z Wielkiej 
Brytanii, ze studia Tony’ego Castro 
oraz z Włoch.

WIEŚCI POLONIJNE

Luksusowe jachty, prezentowane podczas VII Targów Sportów Wodnych i Festiwalu Żeglarskiego „Wiatr i woda” w Gdyni. 

Jachty, czyli polska specjalność luksusowa
Wysokiej klasy jachty i katamarany, skrojone na miarę i potrzeby klientów z wielu krajów, to nieliczne znane na świecie polskie luksusowe produkty. Polski przemysł 

jachtowy jest europejskim liderem w najbardziej popularnym segmencie jachtów o długości 6–9 m; na świecie zajmuje drugie miejsce, po USA. 
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Nauczanie w języku polskim poza 
granicami kraju przyjmuje różne for-
my w zależności od możliwości orga-
nizacyjnych. Jedną z nich są szkoły 
dla Polonii, wśród nich podległe Mi-
nisterstwu Edukacji Narodowej tzw. 
szkolne punkty konsultacyjne, w któ-
rych uczy się ponad 15,5 tysiąca ucz-
niów. Szkolne punkty konsultacyjne 
wchodzą w skład Ośrodka Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą pod-
legającego MEN. Funkcjonują w 33 
krajach, m.in. w Afryce, Ameryce 
Północnej, Azji i w Europie. Łącznie 
jest ich 66. 

Jak podaje resort edukacji, więk-
szość uczniów szkolnych punktów 
konsultacyjnych – 15 262 – uczy się 
na co dzień w miejscowych szko-
łach, a w punktach konsultacyjnych 
uczy się zgodnie z uzupełniającym 
planem nauczania w zakresie języka 
polskiego i wiedzy o Polsce. Nauka w 
szkolnych punktach konsultacyjnych 
jest bezpłatna. Zajęcia prowadzą wy-
kwalifi kowani nauczyciele. Lekcje 
odbywają się w weekendy, ale także 
w tygodniu popołudniami. Zgodnie 
z zapisami ustawy o systemie oświa-
ty placówki prowadzone są z myślą o 
kształceniu dzieci obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą.

W Afryce punkty konsultacyjne są: 
w Kairze w Egipcie, w Trypolisie w 
Libii, w Rabacie w Maroko, w Tuni-
sie w Tunezji i w Pretorii w Republice 
Południowej Afryki. W Azji znajdują 

się w Pekinie w Chinach, w Dubaju 
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, w Izraelu w Tel Awiwie i w Ku-
wejcie. W Ameryce Północnej punkty 
działają w Kanadzie – w Montrealu 
i Toronto, w Stanach Zjednoczonych 
w Waszyngtonie, Chicago i Nowym 
Jorku oraz w Meksyku.

W Europie punkty konsultacyjne 
są w 24 krajach, w niektórych dzia-

ła więcej niż jeden. Najwięcej – sie-
dem – jest w Niemczech: w Kolonii, 
Hamburgu, Norymberdze, Remseck 
am Neckar, Frankfurcie nad Menem, 
Monachium i w Berlinie. Po pięć 
punktów jest w Irlandii i we Francji, 
po cztery we Włoszech i Belgii, trzy 
w Szwajcarii.

Szkolne punkty są fi nansowane z 
budżetu państwa. W 2014 r. na funk-

cjonowanie 66 punktów i zespołu 
szkół wydatkowano ponad 28 mln zł. 
W 2015 r. planuje się wydatki na tym 
samym poziomie. Środki przeznaczo-
ne są na wynagrodzenia nauczycieli, 
czynsze za wynajem pomieszczeń na 

funkcjonowanie punktów i zespołu 
oraz wydatki bieżące, m.in. opłaty za 
internet, telefony, zakup pomocy dy-
daktycznych.

Nauczanie w języku polskim za 
granicą prowadzone jest także przez 
szkoły społeczne prowadzone przez 
polonijne organizacje oświatowe, sto-
warzyszenia rodziców, polskie parafi e. 
W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii szkoły prowadzone 
są przez organizacje zrzeszające szko-
ły i nauczycieli lub stowarzyszenia ro-
dziców, na Wschodzie – przez organi-
zacje polonijne. Z kolei w Niemczech 
i we Francji szkoły społeczne działają 
głównie przy parafi ach. Nauczyciele 
uczący tam są wolontariuszami.

Nauczanie w języku polskim pro-
wadzone jest też przez szkoły dzia-
łające w obcych systemach edukacji, 
np. w szkołach z polskim językiem 
nauczania (np. na Litwie, Białorusi, 
Ukrainie, w Czechach), w szkołach z 
zajęciami języka polskiego jako ojczy-
stego (np. w Szwecji, w Niemczech, 
na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii, 
Mołdawii), w szkołach z zajęciami 
z języka polskiego jako obcego (np. 
w Niemczech, Rosji). Sekcje polskie 
istnieją też w szkołach międzynaro-
dowych we Francji oraz w Szkołach 
Europejskich.

Ponad 15 tysięcy uczniów

Nauka w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
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Rubryka „Wieści Polonijne” powstaje dzięki współpracy między „Gło-
sem Ludu” i Polską Agencją Prasową.
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – LUTYNIA 
DOLNA: O kiju samobiju (31, 
godz. 10.00);
WĘDRYNIA: O kiju samobiju 
(1, godz. 10.00).
SCENA CZESKA – KARWINA: 
Mnoho povyku pro nic (1, godz. 
19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dom 
(31, 1, godz. 15.30); Lovci a oběti (31, 
godz. 17.45, 1, godz. 20.00); Fenix (31, 

godz. 18.00); Źródło nadziei (1, godz. 
19.00); KARWINA – Ex: Miasto 44 
(31, godz. 17.30); Lovci a oběti (31, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Vybíjená (31, 1, godz. 17.30); 
Źródło nadziei (31, 1, godz. 20.00); 
JABŁONKÓW: Get on up (1, godz. 
19.30); CIESZYN – Piast: Bóg nie 
umarł (31, 1, godz. 15.15, 17.30), 
Zbuntowana (31, 1, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie w środę 1. 4. o godz. 15.00 
do Domu PZKO.
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na prelekcję 
MUDr. Jana Siwego pt. „Jak żyć 
zdrowo w starszym wieku”, która od-
będzie się w środę dnia 1. 4. o godz. 
17.00 w Domu PZKO.
HAWIERZÓW-MIASTO – 
Klub Kobiet zaprasza na spotkanie 
klubowe 2. 4. o godz. 15.00 do świet-
licy przy ul. Horymira 1511.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na wieczór klubowy z opo-
wiadaniem państwa Przeczków o 
Kazachstanie, który odbędzie się 
dziś – 31. 3. o godz. 17.00 w Klubie 
TV przy ulicy Přívozskiej.

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

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, CZYTELNIA I 
KAWIARNIA „Avion”, ul. Głów-
na: do 9. 4. wystawa Sławomira Kos-
mynka pt. „Plakaty”. Czynna: po-pt 
w godz. 9.00-18.00, so: 9.00-14.00.,
KAWIARNIA „Johanka”, 
ul. Smetany 22: do 30. 4. wystawa 
Brzetysławy Budnik pt. „Techniki 
emalierskie, techniki własne, malo-
wanie ogniem”. Czynna w godzinach 
otwarcia kawiarni.

KARWINA, MIEJSKIE CEN-
TRUM INFORMACJI, Rynek 
Masaryka 71: do 29. 4. wystawa Sta-
nisława Waszka pt. „Waszek – Ry-
sunki – Architektura”. Czynna: po-
pt: 8.00-18.00, so: 8.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
TRZYNIEC, Galeria Miasta Trzy-
niec, Biblioteka, ul. Lidická 541: do 
26. 4. wystawa Luďka Rathouskiego 
i Andrzeja Tobisa pt. „Dvojitá dávka 
umění”. Czynna w godzinach otwar-
cia biblioteki.

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „Puls”, Cie-
szyn, ul. Głęboka 25/11: do 31. 3. 
wystawa malarstwa Dariusza Orszu-
lika pt. „Triumf kobiecości”. Czynna: 
po-pt: godz. 10.00-17.00.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, ul. Głęboka 50: do 14. 4. 
wystawa pt. „Józef Golec – Ekslibri-
sy”. Czynna: wt-pt w godz. 10.00-
17.00.

WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-16.00.

Serdeczne podziękowania wszystkim krewnym i znajomym za udział 
w pogrzebie, za wyrazy współczucia i kwiaty w ostatnim pożegnaniu

śp. JOLANTY SUCHANKOWEJ

Zasmucona rodzina.  GL-220

Dnia 26. 3. 2015 obchodziła zacny jubileusz – 90. urodziny 

szanowna pani ANNA LAZAROWA
z Bystrzycy

Pragniemy złożyć Jej dodatkowe życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności 
oraz spełnienia marzeń. Wnuki Henio i Marian z rodzinami.  GL-233

Odszedłeś, lecz w naszych sercach

pozostałeś na zawsze.

Dnia 1 kwietnia minie dziesiąta bolesna rocznica śmierci 
naszego Kochanego

śp. MARKA MICHAŁKA
ze Stonawy. Prosimy o chwilę wspomnień i dziękuje-
my wszystkim Dobrym Aniołom za pomoc i wsparcie. 
Najbliżsi.  GL-226

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

PODZIĘKOWANIE

Do rąk polskich czytelników trafi ła 
najnowsza książka dwóch ostraw-
skich literatów, prozaika Miroslava 
Sehnala i poety Břetislava Uhlářa 
– „Godzina w niebie” (w oryginale 
„Hodina v nebi”). To kolejne dzieło 
dwójki autorów znad Ostrawicy w 
satyrycznej serii pt. „Godzina w...” 
i drugie ukazujące się w polskim 
przekładzie. Wcześniej, w 2010 roku, 
ukazała się po polsku ich książ-
ka „Godzina próby” („Hodina pod 
drnem”).

Autorami polskiego tłumacze-
nia „Godziny w niebie” są Jan Sta-
chowski (proza), który ma na swo-
im koncie przekłady książek m.in. 
Bohumila Hrabala, Arnošta Lusti-
ga lub Josefa Škvoreckiego, i poeta 
Krzysztof Lisowski (poezja), laureat 
nagród Andrzeja Bursy czy Stanisła-
wa Piętaka. Drugi z tłumaczy nie ma 

wątpliwości, że „Godzina w niebie” 
zyska polskiego czytelnika.

– Gwarancją jest, jak zwykle, lek-
kie pióro obu ostrawian i wielkie po-
czucie humoru. Tak samo jak dow-
cipne dialogi, klimat tajemniczości i 
suspensu, zgrabnie charakteryzowa-
ne postacie, ironia i autoironia męż-
czyzny, który przekroczył już „smugę 
cienia”. To duże zalety noweli Seh-
nala. Jego przesyconą ironią prozę 
zaś miękko ilustruje poemat Uhlářa 
– mówi Lisowski.

Wieczór promocyjny „Godziny 
w niebie” odbył się w katowickim 
teatrze Korez. Podczas spotkania 
wystąpili czescy artyści, wśród nich 
awangardowe Bíle divadlo z Ostra-
wy z prowokacyjnym spektaklem 
„Ostatnia wieczerza” oraz wybitny 
iluzjonista Petr Kravčík, a także ak-
tor i dyrektor Teatru Cieszyńskiego 
– Karol Suszka. Imprezę prowadziła 
Krystyna Berki.  (kor)

Już jutro rozpoczyna się kwiecień. 
Ten miesiąc zapowiada się atrak-
cyjnie w schronisku na Ostrym. 
Na korytarzach schroniska moż-
na nadal oglądać ciekawą wystawę 
zdjęć, będącą pokłosiem pierwszej 
edycji konkursu fotografi cznego 
Huyndai Perun SkyMarathon (za-
prezentowano na niej fotografi e au-
torstwa uczniów czeskocieszyńskiej 
Średniej Szkoły Albrechta oraz 
Petra Rumpertesza). Właściciele 

turystycznego obiektu w dalszym 
ciągu organizują też spotkania z 
wywodzącymi się z naszego regio-
nu podróżnikami. Podróżniczy cykl 
nazwali „Wild, wild world”. Boha-
terem kwietniowego wieczoru z po-
dróżnikiem, które odbędzie się już 
w najbliższy piątek o godz. 18.00, 
będzie fotografi k Marek Džupin. 
Przedstawi on zdjęcia ze swojej wy-
prawy na północ Europy, do Nor-
wegii.

Z kolei za dwa tygodnie właści-
ciele schroniska w ramach Świa-
towego Dnia Ziemi zaproszą mi-
łośników Beskidów i przyrody do 
wielkiego porządkowania Ostrego. 
Natomiast ostatnia sobota miesiąca, 
25 kwietnia, upłynie w schronisku i 
w jego okolicy pod znakiem... pale-
nia czarownic. Na szósty już zjazd 
pn. „Mopy zostawmy w domu” za-
praszają czarownice i wiedźmy z 
całego regionu.  (kor)

„Reminiscencje II” to tytuł najnow-
szej wystawy obrazów Bronisława 
Firli. Jej wernisaż odbędzie się jutro 
o godz. 17.00 w Galerii Domu Kul-
tury „Radość” w Hawierzowie, gdzie 
wystawę będzie można zwiedzać aż 
do końca kwietnia. „Reminiscencje 
II” stanowiące przekrój twórczości 
90-letniego artysty i architekta z Su-
chej Górnej nawiązują do wystawy 
o podobnym tytule „Reminiscen-
cje”, która odbyła się jesienią w Sali 
Wystaw Mánesa w Miejskim Domu 
Kultury w Karwinie. – W Hawierzo-

wie zostanie pokazany niemalże ten 
sam materiał, chociaż będzie też tro-
chę innych dzieł – zapowiada Firla. 

W hawierzowskiej galerii zostaną 
wystawione zarówno rysunki, jak i 
obrazy olejne, akwarele, grafi ka czy 
architektura. Będą portery, pejzaże 
i – jak to określa artysta – fi lozofi a. 
Bronisław Firla nie należy bowiem 
do tych plastyków, którzy przed-
stawiają świat z dokładnością foto-
grafi czną, ale zawsze daje odbiorcy 
przestrzeń do myślenia.  
 (sch)
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»Godzina w niebie«

Kwiecień na Ostrym Druga odsłona 
»Reminiscencji«

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

Okładka książki „Godzina w niebie”.

Bronisław Firla i jego obrazy, które skłaniają odbiorcę do myślenia.
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76 to liczba atomowa osmu, ale tak-
że minuta, w której Vladimír Roth 
wprowadził w stan euforii trzyniecką 
Werk Arenę. Stalownicy w półfi nale 
ekstraligi pokonali w niedzielę Spar-
tę po raz drugi, tym razem po zacię-
tej walce 5:4 w dogrywce i w serii 
prowadzą już 2:0. W środę i czwar-
tek pora na mecze w Pradze. Szykują 
się kolejne niezapomniane chwile z 
hokejem na najwyższym poziomie. 
Dotyczy to również drugiej rozgry-
wanej półfi nałowej serii pomiędzy 
Litwinowem a Kometą Brno.
Mecze Stalowników są zarazem pró-
bą stalowych nerwów kibiców. Pod-
opieczni Jiřego Kalousa po sobotniej 
w miarę łatwej wygranej zasma-
kowali zgoła innej Sparty. Goście 
zaskoczyli trzyńczan w pierwszej 
tercji, wygranej 2:0. W drugiej Sta-
lownicy w ciągu dwóch minut prze-
chylili szalę na swoją stronę. Sparta 
zareagowała też dwoma trafi eniami 
w przedziale dwóch minut. Zwario-
wane zawody podsumował w regu-
laminowym czasie Milan Doudera, 
zapewniając Trzyńcowi dogrywkę. 
W niej złotego gola strzelił po świet-
nym podaniu od Růžički wszędobyl-
ski Roth. Najaktywniejszy trzyniecki 
defensor potwierdził znakomitą for-
mę z całego sezonu. 

– Sparta potwierdziła klasę. Nie 
rozkleiła się po pierwszym meczu, ale 
wręcz przeciwnie. Tym razem posta-
wiła poprzeczkę wysoko – stwierdził 
zdobywca zwycięskiej bramki, Vla-
dimír Roth. – Niedzielny mecz mu-
siał się spodobać wszystkim kibicom. 
Akcje przelewały się z jednej strony 

na drugą, tak jak przystało na fazę 
pucharową – dodał najlepiej punktu-
jący obrońca w zespole Stalowników. 
Trzyńczanie w środę rozpoczną re-
wanże na tafl i Sparty w komfortowej 
sytuacji. Swoje zrobili, teraz niech 
marwią się prażanie. – Liczę na rów-
nie szybki, bezkompromisowy hokej 
w wykonaniu obu drużyn. Ta seria jest 
najlepszą reklamą czeskiego hokeja – 
stwierdził Václav Varaďa, drugi trener 
Trzyńca. Mecze w praskiej Tipsport 
Arenie startują o godz. 18.20. 

Pojedynek Trzyńca ze Spartą jest 
zarazem okazją do obejrzenia w 
ostrej akcji wielu młodych, utalen-
towanych hokeistów. W barwach 
praskiego klubu do grona młodych, 
wyróżniających się hokeistów nale-
ży zaledwie 17-letni Martin Réway. 
Słowacki hokeista, urodzony w 

Pradze, jest jednym z największych 
talentów w Tipsport Ekstralidze i 
dużą nadzieją słowackiej reprezenta-
cji na najbliższe lata. W dwumeczu 
w Werk Arenie wprawdzie częściej 
niż na tafl i przebywał na ławce kar, 
nie zmienia to jednak faktu, że o 
tym chłopaku jeszcze usłyszymy i to 
nie raz. – Réway pomimo młodego 
wieku jest hokeistą kompleksowym. 
Niewielu siedemnastolatków osią-
ga taki poziom – ocenił zawodnika 
Sparty były ekstraligowy napastnik, 
a obecnie współpracownik redakcji 
sportowej Telewizji Czeskiej, David 
Pospíšil. W kadrze Trzyńca znajduje 
się obecnie trzech 17-latków – Lukáš 
Doudera, Marian Adámek i Lukáš 
Jašek. Najwięcej minut z tej trój-
ki spędził na tafl i napastnik Lukáš 
Jašek, który włączył się również do 

drugiego ćwierćfi nałowego meczu z 
Mladą Bolesławią, wygranego 3:2. 

JANUSZ BITTMAR

SPORT

FNL

KARWINA – ŻIŻKÓW  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 90. Urge-
la – 64. Podrazký. Karwina: Lipčák 
– Růžička, Trousil, Janíček, Eismann 
– Daníček, Kubista (70. Juřena) – Ha-
tok, Urgela, Limanovský (80. Casta-
nier) – Komenda (65. Tarczal). 

Trzy punkty w czterech meczach 
– oto najnowszy bilans piłkarzy Kar-
winy. Zaolziański drugoligowiec w 
weekend uratował domowy remis za 
„pięć dwunasta”. Karwiniacy, którzy 
w jesiennej części sezonu zadziwiali 
równą formą, wiosną też prezentują 
równą formę – tyle że niskich lotów. 
W sobotnim meczu w kadrze gospo-
darzy zabrakło Budinskiego i Zelene-
go – obaj borykali się z kontuzją. Bez 
nich gra Karwiny ucierpiała, zwłasz-
cza w ofensywie. – Wciąż daleko nam 
do futbolu z jesiennej części. Tracimy 
punkty, tracimy też powolii kontakt z 
czołówką – stwierdził rozczarowany 
trener Weber.

ZNOJMO – TRZYNIEC  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 56. Lede-
cký, 90. Pázler. Trzyniec: Paleček – 

Matoušek (78. Smetana), Vomáčka, 
Hloch, Kubáň – Tomeček, Motyčka, 
Hupka, Janoščín (85. Malíř) – Dedič, 
Malcharek (78. Joukl). 

Piłkarze Znojma przesądzili o wy-
granej w drugiej połowie, w której ze-
spół Trzyńca nie ustrzegł się błędów. 
Obie bramki zdobyli gospodarze z 
kontry. Już jutro o godz. 15.30 pod-
opieczni Marka Kalivody zmierzą 
się na Leśnej w ćwierćfi nale Pucharu 
FAČR z pierwszoligowym Libercem. 

Lokaty: 1. S. Ołomuniec 42, 2. 
Varnsdorf 37, 3. Táborsko 36,... 7. 
Karwina 30, 13. Trzyniec 22 pkt. 

MŚLF

TRZEBICZ – ORŁOWA  0:1

Do przerwy: 0:1. Bramka: 17. Jova-
nović. Orłowa: Pacanovský – Lisický, 
Kaziar, Jovanovič – Skoupý – Fiala, 
Klimas (69. Panák), Schroner, Uher 
(90. Kroček) – Kopel, Tomáš (80. Ur-
ban).

Gol głową Jovanovica zapewnił 
Slavii ważne trzy punkty w meczu 
sąsiadów w tabeli. – Zadecydował 
wyszlifowany na treningach stały 
fragment gry, idealne dośrodkowanie 

Schronera wprost na głowę Jovanovi-
ca – skomentował zawody trener Or-
łowej, Josef Jadrný. 

Lokaty: 1. S. Ołomuniec B 39, 2. 
Zabrzeg 34, 3. Slovácko B 32,... 11. 
Orłowa 23 pkt. 

DYWIZJA

PIOTROWICE
MOHELNICE  0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 67. Horák, 
90. Hapal. Piotrowice: Hájek – Va-
lový, Bajzáth, Chwastek, Nowinski 
– Reichl, Dittrich, Hoff mann, Miko 
(71. Lemchi) – Škuta, Ptáček.

Lokomotywa oddała pole gry w 
drugiej połowie, najsłabszej w wy-
konaniu podopiecznych Miroslava 
Čopjaka. Z kontry na 0:1 trafi ł Horák, 
a wynik ustalił głową Hapal. 

HRANICE
HAWIERZÓW  2:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 5. Kuchař, 
51. Šišlák – 57. Skoupý, 75. Matušo-
vič. Hawierzów: Směták – Klenot, 
Babič, Wojnar, Pištěk – Omasta (88. 
Vagner), Hottek, Matušovič, Zupko, 
Skoupý – Gistinger.

– Remis to jeszcze nie pełny obraz 
naszych możliwości, ale jest coraz 
lepiej – stwierdził grający trener Ha-
wierzowa, Miroslav Matušovič, któ-
ry w 75. minucie zapewnił gościom 
punkt z boiska ambitnych Hranic. 

Lokaty: 1. Witkowice 37, 2. Bru-
mow 36, 3. Slavičín 34,... 5. Piotrowi-
ce 32, 9. Hawierzów 23 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Markwartowice 2:0 
(Kiška, Hradečný), Břídličná – Dzieć-
morowice 0:1 (Matušík), Karniów – 
Wędrynia 3:1 (dla gości: Dawid), Bo-
gumin – Krawarze 2:1 ( Jatagandzidis 
2 – Matyášek). Lokaty: 1. Petrzkowi-
ce 43, 2. Haj 35, 3. Dziećmorowice 
33,... 6. Cz. Cieszyn 28, 11. Wędrynia 
23, 12. Bogumin 22 pkt. 

I A KLASA
Datynie Dolne – Raszkowice 2:2 (dla 
gosp.: Rob. Bilas, Vlček), Sedliszcze 
– Lutynia Dolna 0:3 (Macháček, Vel-
ký, Twrdý), Stonawa – Dobratice 3:2 
(dla gosp.: Juroszek, Aniol, Feber), 
Bruszperk – Bystrzyca 2:1 (dla gości: 
Ćmiel), Petřvald n. M. – Olbrachcice 
0:2 (Wojtyna, Kociolek). Lokaty: 1. 

Frensztat 28, 2. Veřovice 24, 3. Bru-
szperk 23, 4. Stonawa 22, 5. Datynie 
D. 21,... 10. Olbrachcice 18, 11. By-
strzyca 17, 13. Lutynia D. 15 pkt. 

I B KLASA
Sn Orłowa – Gnojnik 6:3, Luczina 
– ČSAD Hawierzów 4:1, Dobra – 
Sucha G. 2:0, Żuków Górny – Mo-
sty 5:0, St. Miasto – Śmiłowice 4:0, 
Jabłonków – Nydek 0:0, I. Piotrowice 
– Piosek 5:2. Lokaty: 1. St. Miasto 35, 
2. Luczina 34, 3. Sucha Górna 29 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sj Pietwałd – Olbrachcice B 1:1, 
G. Błędowice – V. Bogumin 3:0, L. 
Łąki – L. Piotrowice B 2:1, Zabłocie 
– Wierzniowice 1:0, Cierlicko – Or-
łowa B 0:4, F. Orłowa – TJ Pietwałd 
1:1, Dąbrowa – Sn Hawierzów 3:1, B. 
Rychwałd – Bogumin B 3:2. Lokaty: 
1. L. Piotrowice B 46, 2. L. Łąki 45, 3. 
TJ Pietwałd 44 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Gródek – Toszonowice 1:2, Niebory 
– Ostrawica 1:4, Oldrzychowice – 
Chlebowice 10:0. Lokaty: 1. Hukwal-
dy 30, 2. Ostrawica 28, 3. Toszonowi-
ce 28 pkt.  (jb)

PÓŁFINAŁY EKSTRALIGI

TRZYNIEC – SPARTA  6:2

Tercje: 0:0, 3:1, 3:1. Bramki i asy-
sty: 24. Matuš, 27. Adamský (Po-
lanský, Klesla), 35. Hrňa (Klesla, 
Ružička), 44. Dravecký (Orsa-
va, Galvas), 45. M. Doudera, 48. 
Plíhal (Ružička, Hrňa) – 32. Pech 
(Kumstát), 58. Přibyl (Barinka, 
Forman).   

Trzyniec: Hrubec – Roth, 
Klesla, Galvas, Linhart, Trončin-
ský, M. Doudera, Foltýn – Hrňa, 
Klepiš, Ružička – Kreps, Plíhal, 
Orsava – Dravecký, Polanský, 
Adamský – Cienciala, Pechanec, 
Matuš – Růžička.

TRZYNIEC 
SPARTA  5:4 (d)

Tercje: 0:2, 3:0, 1:2 - 1:0. Bramki 
i asysty: 34. Klepiš (Hrňa, Lin-
hart), 36. Polanský (Ružička, 
Adamský), 36. Hrňa, 58. M. Do-
udera (Ružička, Hrňa), 76. Roth 
(Ružička, Klepiš) – 5. Buchtele 
(Přibyl, Forman), 20. Forman (Při-
byl), 43. Vondrka (Pilař, Polášek), 
45. Pilař (Hlinka, Réway). 

Trzyniec: Hrubec – Roth, 
Klesla, Galvas, Linhart, Trončin-
ský, M. Doudera, Foltýn – Hrňa, 
Klepiš, Ružička – Žejdl, Kreps, 
Orsava – Dravecký, Polanský, 
Adamský – Cienciala, Pechanec, 
Matuš – Růžička.

Jiří Polanský (z lewej) i Marek Trončinský – czyli jak smakuje zwycięstwo.

Teraz niech martwi się Sparta
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Męczarni MFK Karwiny ciąg dalszy

Nie zawładnęli 
Dublinem
Piłkarska reprezentacja Polski wy-
męczyła remis z Irlandią w elimina-
cyjnym meczu mistrzostw Europy 
2016. Biało-czerwoni prowadzili w 
Dublinie po bramce Peszki, ale w 
doliczonym czasie gry na 1:1 trafi ł 
Long. Stracona bramka była kon-
sekwencją pasywnej gry podopiecz-
nych Adama Nawałki. Polacy w 
drugiej połowie nie byli w stanie 
wyprowadzić dokładnej akcji ofen-
sywnej, cofnięci i bez pomysłów cze-
kali tylko na desant Irlandczyków. 
W obrońcę zamienił się nawet na-
pastnik Robert Lewandowski. 

W tabeli grupy D sytuacja zrobiła 
się bardzo ciekawa. Polacy z dorob-
kiem 11 pkt. wciąż prowadzą, ale ze-
społy Niemiec i Szkocji tracą do nich 
zaledwie punkt. W walce o awans 
w dalszym ciągu liczy się również 
czwarta w tabeli Irlandia (8 pkt.).  

IRLANDIA – POLSKA  1:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 90.  Long 
– 26. Peszko. Polska: Fabiański – Ol-
kowski, Szukała, Glik, Wawrzyniak 
– Jodłowiec, Krychowiak, Rybus, 
Peszko (88. Kucharczyk) – Milik 
(83. Mila), Lewandowski.  (jb)

Piłkarze ręczni Banika Karwina czują się w 
playoff s idealnie. Podopieczni trenera Jaroslava 
Hudečka po weekendzie prowadzą w ćwierćfi -
nałowej serii z Zubrzi 2:0. Euforię z weekendu 
miarkuje tylko pokerowa zagrywka w wykona-
niu włodarzy Czeskiego Związku Piłki Ręcz-
nej. 

W sobotę Banik zwyciężył dopiero w kar-
nych, dzień później rozmontował rywala w 

regulaminowym czasie gry. Na sobotę rywali-
zacja przesunie się do Karwiny. Na dziś pozo-
staje tylko pytanie, czy wygrany sobotni mecz 
w Zubrzi zostanie ofi cjalnie zatwierdzony 
przez władze Czeskiego Związku Piłki Ręcz-
nej. Pojawiły się bowiem wątpliwości – strzelec 
zwycięskiego karnego Ivan Ivković pojawił się 
bowiem na 7. metrze dwukrotnie, co zdaniem 
włodarzy związku jest niezgodne z przepisami. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść 
jutro. Według naszych, wciąż jednak nieofi cjal-
nych informacji, szczypiorniści Banika mogą 
spać spokojnie.

ZUBRZI 
KARWINA  27:28 (karne 5:6)

Do przerwy: 14:8. Karwina: Lefan, Schams – 
Monczka, Veřmiřovský 3, Osmola, Chudoba, 

S. Mlotek 7, Jan Užek 2, Gelnar, T. Mlotek, 
Frančík 4, Ivković 8/2, Pindej 1, Paululik 3. 

ZUBRZI – KARWINA  25:30

Do przerwy: 14:16. Karwina: Lefan, Schams 
– Monczka 3, Veřmiřovský 8, Osmola, Chu-
doba 3, S. Mlotek 3, Jan Užek 5, Gelnar, T. 
Mlotek, Frančík 4, Ivković 2, Pindej, Paululik 
2.  (jb)

Banik prowadzi 2:0, ale czy faktycznie?

Adam Nawałka
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