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Trwa muzyczny 
»Maj nad Olzą«
| s. 3

Ostrawa blisko, 
Trzyniec już uratowany
| s. 8

Prof. Daniel Kadłubiec podsumowuje 
śpiewanie »po naszymu«
| s. 5

– 4 czerwca 1989 roku to triumf 
solidarności i odwagi nad zwątpie-
niem i politycznym osamotnieniem. 
4 czerwca 1989 roku to początek 
udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4 
czerwca 1989 roku to powrót na-
dziei na suwerenność państw Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, to 
początek drogi ku jedności Europy 
– napisał prezydent RP, Bronisław 
Komorowski w apelu do Polaków i 
Polonii na całym świecie, w którym 
zachęcał do organizowania obcho-
dów 25. rocznicy wolnych wyborów 
i zwycięstwa antykomunistycznej 
opozycji przypadającej na 4 czerw-
ca br. – Do wspólnego świętowania 
polskiej wolności 4 czerwca 1989 
roku zapraszam Polaków na całym 
świecie i wszystkich naszych przy-
jaciół. Zachęcam już dziś do rozpo-
częcia przygotowań, by wydarzenie 
to miało charakter wielkiej, wspólnej, 
obywatelskiej uroczystości. Wolność 
nie ma granic. Nasze Święto Wolno-
ści jest też świętem całego wolnego 
świata – czytamy w dalszej części 
apelu. 

Tadeusz Smugała, prezes Miej-
scowego Koła Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Cierli-
cku-Kościelcu, przeczytał słowa pre-
zydenta na łamach „Głosu Ludu”. I 
postanowił odpowiedzieć na nie czy-
nem. Wraz z działaczami swojego 
Koła zaczął przygotowywać imprezę 
z okazji Święta Wolności. Później 
zaproponował jej wspólne zorgani-
zowanie prezesowi Kongresu Pola-
ków w RC, Józefowi Szymeczkowi. 
Program Święta Wolności, które od-

będzie się w środę 4 czerwca o godz. 
17.00 w Domu Polskim Żwirki i 
Wigury, jest już gotowy i staraniem 
Kongresu Polaków został nawet za-
twierdzony przez Kancelarię Prezy-
denta RP. Wszystko dlatego, że Bro-
nisław Komorowski zgodził się objąć 
wydarzenie swoim patronatem. 

– Jednym z ważnych punktów 
programu będzie wystawa rysun-
ków Andrzeja Krauzego „Gdy ro-
zum śpi”, wypożyczona z Instytutu 
Pamięci Narodowej. Przez kilka 
dni będzie się znajdowała na Koś-
cielcu, później ma być przeniesiona 
do Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie – 
zapowiada Smugała. Krauze, znany 
polski rysownik, grafi k i plakacista, 
w czasach komunistycznych współ-
pracujący m.in. z podziemnymi wy-
dawnictwami, w cyklu rysunków z 
lat 1970-1989 w satyryczny sposób 
przedstawił mroczną PRL-owską 
rzeczywistość. 

Na spotkaniu będzie można usły-
szeć refl eksje na temat trzech waż-
nych rocznic obchodzonych przez 
Polskę w tym roku: 25-lecia wolnych 
wyborów, 15. rocznicy członkostwa 
w NATO oraz 10. rocznicy przy-
stąpienia do Unii Europejskiej. Przy 
okazji na budynku PZKO, od stro-
ny drogi prowadzącej do Czeskiego 
Cieszyna, zostanie odsłonięty duży 
napis „Dom Polski Żwirki i Wigury” 
wraz z logo. Spotkanie będzie kon-
tynuowane przy dźwiękach muzyki 
jazzowej w wykonaniu Dariny Kry-
giel i jej zespołu. 

DANUTA CHLUP

środa

dzień: 9 do 13 0C
noc: 7 do 3 0C
wiatr: 3-7 m/s
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Święto Wolności 
pod patronatem prezydenta 
WYDARZENIE: Polska przygotowuje się do Święta Wolności, które będzie obchodzone 4 czerwca. Prezydent Bronisław Komo-

rowski zaprosił do wspólnego świętowania Polaków na całym świecie. Jego apel był impulsem dla Miejscowego Koło PZKO w Cierli-

cku-Kościelcu, by razem z Kongresem Polaków w RC zorganizowało zaolziańskie Święto Wolności. Program jest już ustalony. 

ZDARZYŁO SIĘ
PRZETARTY SZLAK 

NA BAŁKANY 
W ub. tygodniu odwiedziła nasz 
region ambasadorka Bośni i Her-
cegowiny w Pradze, Danka Savić. 
Towarzyszył jej konsul Menad Ški-
pina. Goście prowadzili rozmowy z 
hetmanem województwa morawsko
-śląskiego, Miroslavem Novákiem, 
odwiedzili znaczące przedsiębior-
stwa przemysłowe łącznie z Hutą 
Trzyniecką, zapoznali się z Beskida-
mi, odwiedzając Herczawę, Łomnę 
Dolną i Baginiec.

– Na Baginiec przyjechali również 
przedstawiciele Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej i zaprezentowali 
słynną koronkę koniakowską. Byli 
też goście ze Słowacji – powiedział 
redakcji wójt Herczawy, Petr Staňo, 
który towarzyszył ambasadorce pod-
czas całej 4-dniowej wizyty. Cieszył 
się, że gościom z Bałkanów udało 
się przedstawić działające w regionie 
stowarzyszenia, łącznie z Polskim 
Związkiem Kulturalno-Oświato-
wym. – Celem wizyty przedstawicieli 

ambasady Bośni i Hercegowiny było 
nawiązanie kontaktów gospodar-
czych, turystycznych i kulturalnych. 
Mogliśmy również pokazać naszym 
gościom, jak u nas rozwiązywane są 
kwestie narodowościowe. To bardzo 
istotny temat dla ich kraju, gdzie nie-
dawno toczyła się wojna na tle naro-
dowościowym i religijnym – relacjo-
nował Staňo.  Ciąg dalszy na str. 2

Fragment zaproszenia na Święto Wolności w Cierlicku-Kościelcu. 

Prezydent RP gościł w niedzielę w 
Bielsku-Białej. Bronisław Komo-
rowski podpisał nowelizację prawa 
wodnego, uczestniczył też w starcie 
36. Bielskiego Rodzinnego Raj-
du Rowerowego. Od rowerzystów 
otrzymał m.in. kask rowerowy.

Podpisana przez prezydenta usta-
wa ma ułatwić budowę dróg rowero-
wych, wytyczanie szlaków turystycz-
nych wzdłuż rzek oraz umożliwić 
jazdę rowerem po wałach przeciw-

powodziowych. Podpisując noweli-
zację prezydent mówił, że cieszy się 
z możliwości zrealizowania zamysłu 
bielszczanki Grażyny Staniszewskiej, 
która od lat zabiegała, aby wały prze-
ciwpowodziowe były dostępne dla 
rowerzystów. – Abyśmy mogli nimi 
jeździć, legalnie, uczciwie, bez poczu-
cia nadwyrężania prawa polskiego, 
ale również abyśmy mogli zachęcać 
samorządy do tego, aby na wałach ro-
werowych powstawały ścieżki rowe-

rowe z prawdziwego zdarzenia – za-
akcentował Bronisław Komorowski.

Nawiązując do koncepcji Wiślanej 
Trasy Rowerowej, która docelowo 
ma połączyć Jezioro Czerniańskie w 
Wiśle, gdzie łączą się Biała i Czar-
na Wisełka z Gdańskiem, prezydent 
wskazał, że w tej sprawie już jest od-
zew wielu samorządów. – Miałem 
spotkanie z marszałkami wszystkich 
województw nadwiślańskich. Jest 
wspólny zamysł, aby taka ścieżka 

rowerowa po wale przeciwpowo-
dziowym nadwiślańskim połączyła 
praktycznie całą Polskę – mówił pre-
zydent Komorowski. Zażartował, że 
taka trasa mogłaby służyć również 
jemu – między prezydenckimi rezy-
dencjami w Wiśle i Juracie.

Prezydent podkreślił, że samo-
rządy wojewódzkie planują wydanie 
dużych środków na zaadoptowanie 
dla ścieżek rowerowych istniejących 
wałów przeciwpowodziowych.  (wik)

Prezydent chce ścieżek 

Ambasador Danka Savić z wizytą w 
naszym regionie.  
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POLSKIE DOTACJE 
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Podczas majowej sesji samorządu 
radni zdecydowali o przyznaniu 
gminnej dotacji w wysokości 5 
tys. koron dla działającego przy 
mosteckiej polskiej podstawówce 
i przedszkolu Miejscowego Koła 
Macierzy Szkolnej w RC. Dotację w 
wysokości 5 tys. koron, która wpły-
nęła do kasy gminy z budżetu pań-
stwa, radni przekażą też Bibliotece 
Gminnej na zakup nowych polskich 
książek. Warto dodać, że biblioteka 
otrzymała też od państwa czeskiego 
6 tys. koron na realizację projektu 
„Biblioteka – most między edukacją 
a zabawą”.

*  *  *

FINANSOWA 
POMOC
REGION (kor) – Pożyczkę w wy-
sokości aż pół miliona koron będą 
mogli uzyskać przedsiębiorcy z 
województwa morawsko-śląskiego, 
którzy złożą wnioski w ramach 
regionalnego Programu Wspiera-
nia Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. – W odróżnieniu od roku 
ubiegłego, projekty przedstawione 
przez potencjalnych kredytobior-
ców nie muszą już mieć wyłącznie 
innowacyjnego charakteru, a stopa 
procentowa pożyczki została obni-
żona z dwóch do jednego procenta – 
poinformowała rzeczniczka Urzędu 
Wojewódzkiego, Petra Špornová.

*  *  *

DOM SENIORA
JABŁONKÓW (kor) – Włodarze 
podpisali ze stowarzyszeniem Se-
nior Domy Pohoda umowę w spra-
wie budowy nowego domu seniora 
na terenie miasta. Powstanie on w 
budynku byłej czeskiej podstawówki 
przy ul. Bezruča. Spółka rozpoczęła 
już modernizację gmachu. Placówka 
będzie w przyszłości dysponować 
sześćdziesięcioma łóżkami dla osób 
potrzebujących. Kierownictwo spół-
ki zapowiada, że dzięki otwarciu 
nowego domu seniora pracę będzie 
mogła tam znaleźć co najmniej 
dwudziestka mieszkańców Jabłon-
kowa i okolicznych miejscowości.

*  *  *

WSZYSTKO 
WYCZYŚCI
HAWIERZÓW (sch) – Służby 
techniczne miasta Hawierzowa 
będą korzystać z nowego pojazdu 
do czyszczenia ulic. Wielofunkcyj-
ny wóz fi rma nabyła dzięki dotacji 
Państwowego Funduszu Środowiska 
Naturalnego, która pokryła aż 90 
proc. ceny. Pojazd nadaje się nie 
tylko do mycia ulic, ale także do 
czyszczenia kanałów. Kosztował 6 
mln koron.

*  *  *

DWIE SETKI 
ROWERÓW
TRZYNIEC (dc) – Sporym suk-
cesem zakończyła się kolejna akcja 
zbierania rowerów w ramach akcji 
charytatywnej „Rowery dla Afryki”. 
Do punktu zbiorczego Caritasu w 
Trzyńcu mieszkańcy całego regionu 
trzynieckiego i jabłonkowskiego 
dostarczyli 193 rowery. Zbiórka 
trwała dwa tygodnie. Bicykle zostały 
następnie załadowane na ciężarów-
kę i przewiezione do magazynu w 
Ostrawie-Koblowie, gdzie rowery z 
całego kraju są remontowane i przy-
gotowywane do przewozu do Gam-
bii. Afrykańskim dzieciom ułatwiają 
dojazd do szkół. 

Ze 152 uczniów klas dziewiątych szkół podstawo-
wych z polskim językiem nauczania w RC ponad 
połowa będzie się dalej kształcić w swoim języku 
ojczystym. Wczoraj minął termin oddawania kart 
zapisowych do Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie. Na tej podsta-
wie dyrektor Andrzej Bizoń poinformował nas, 
że w przyszłym roku szkolnym gimnazjum po-
nownie otworzy trzy równoległe pierwsze klasy, w 
których łącznie będzie się uczyło 74 uczniów. To 
sporo, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie 
z ustawą, minimalna średnia liczba uczniów w kla-
sie w szkołach średnich mniejszości narodowych 
w RC wynosi 15 osób. 

W przyszłym roku szkolnym również w Aka-
demii Handlowej w Czeskim Cieszynie będzie 
kontynuowana tradycja nauki w języku polskim. 
Po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych 10 
dziewiątoklasistów polskich szkół podstawowych 
zapisało się do „handlówki”. W rezultacie w roku 
szkolnym 2014/2015 w szkole zostanie ponownie 
otwarta polsko-czeska klasa mieszana.

– Wszystkie przedmioty, które nauczane są w 
dwóch grupach, polska grupa ma po polsku. Z 
przedmiotów ogólnych są to matematyka oraz 
języki, z przedmiotów fachowych chodzi na przy-
kład o ekonomię czy korespondencję handlo-
wą – przypomniała zasady funkcjonowania klasy 

mieszanej dyrektor, Krystyna Bonček. Według 
jej oceny, kandydaci do polskiej grupy stanęli na 
wysokości zadania i chociaż matematyka na tego-
rocznych egzaminach wstępnych nie należała do 
łatwych, egzamin wstępny udało im się zdać. Po-
dobnie było w Gimnazjum, gdzie z 95 zdających 
egzaminy wstępne tylko 8 nie poradziło sobie z 
trudną matematyką. 

Przypomnijmy, że rekrutacja do szkół średnich 
w RC odbywała się w dwóch terminach. Dzię-
wiotoklasiści jak co roku mogli zdawać do dwóch 
szkół średnich, a dopiero po ogłoszeniu wyników 
egzaminów wstępnych decydowali się, do której z 
nich ostatecznie się zapiszą. (sch)

Trzy i pół polskiej klasy

KRÓTKO

W listopadzie 2012 roku świętowano 
połączenie przygranicznego odcinka 
polskiej autostrady A1 z czeską D1 
w okolicach Bogumina. Inwestycja 
miała jednak pewną rysę – niedo-
kończony most drogowy w Msza-
nie z powodu którego użytkowanie 
autostrady nie było pełne. Z nowej 
drogi na 18-kilometrowej trasie 
Świerklany – Gorzyczki mogą aż do 
tej pory korzystać jedynie samocho-
dy o dopuszczalnej masie całkowitej 
poniżej 3,5 tony, które w dodatku 
odcinek między węzłami Świerklany 
i Mszana pokonują objazdem. 

Budowa mostu związana była w 
przeszłości z wieloma problemami. 
GDDKiA wypowiedziała kontrakt 
fi rmie wykonawczej Alpine Bau i 
ogłosiła nowy przetarg. Wygrała go 
ponownie Alpine, niemniej później 
sama wycofała się z budowy, twier-
dząc, że mostu nie da się bezpiecz-
nie wybudować. Do marca br. trwał 
program naprawczy, w ramach któ-
rego przeprowadzono m.in. montaż 
kabli sprężających, korektę lin pod-
trzymujących most, betonowanie 
brakujących części mostu. Pod ko-
niec marca zostały przeprowadzone 
wstępne próby obciążeniowe, kolejne 

odbędą się, kiedy wszystko będzie 
zapięte na ostatni guzik. 

Wicepremier polskiego rządu, El-
żbieta Bieńkowska, w ub. tygodniu 
na Europejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach zapowie-

działa, że most w Mszanie zostanie 
„na dniach” oddany do użytku. W 
rzeczywistości na moście trwają 
jeszcze prace wykończeniowe, lecz 
Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, z 
pewną ostrożnością potwierdził sło-

wa wicepremier: – Robimy wszystko, 
aby w najbliższych majowych dniach 
czy tygodniach zakończyć prace 
związane z przekazaniem mostu do 
użytku – powiedział w rozmowie z 
naszą redakcją.  (dc)

Koniec problemów na autostradzie?
Problemowy most na śląskim odcinku autostrady A1 w Mszanie wreszcie będzie gotowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad w Warszawie zapowiada jego bliskie oddanie do użytku. Po kilku latach wreszcie skończą się objazdy. 

Jerzy Cieńciała, pełnomocnik rządu 
ds. województw morawsko-śląskie-
go i usteckiego, ma od piątku swoje 
biuro w Ostrawie. Mieści się w loka-
lach Urzędu Wojewódzkiego obok 
Kancelarii Rady Regionalnej. Biuro 
będzie przede wszystkim miejscem 
pracy pełnomocnika i jego pracow-

ników, miejscem spotkań i rozmów, 
ale też punktem kontaktowym dla 
mieszkańców. W maju zostanie ot-
warte podobne biuro w Moście w 
Czechach Północnych. 

– Regiony zagrożone zmianami 
strukturalnymi potrzebują pomocy 
rządu. Pełnomocnik jest właści-

wie wysłannikiem rządu, którego 
zadaniem jest przede wszystkim 
rozwiązywanie problemów wo-
jewództwa morawsko-śląskiego i 
usteckiego. Wierzę, że również to 
biuro pomoże mu w jego niełatwej 
pracy – powiedział podczas uroczy-
stego otwarcia minister przemysłu 

i handlu, Jan Mládek. – Cieszę 
się, że obecny rząd kontynuuje 
działania mające na celu niesienie 
pomocy regionom, które borykają 
się z problemami – zauważył Je-
rzy Cieńciała, który był ministrem 
przemysłu w poprzednim gabine-
cie. (dc)

Cieńciała ma biuro w Ostrawie

W ramach wstępnych prób obciążeniowych na most wjechało jednocześnie 60 ciężarówek o łącznej masie 2490 ton. 

Skończyły się czasy bogumińskiej 
„mysiej dziury”. Od wczoraj, od 
godz. 8.00, został wstrzymany ruch 
przez podjazd pod torami kolejowy-
mi na ulicy Druciarnianej. Po zapla-
nowanym na najbliższy rok remoncie 
dotychczasowe wąskie gardło zastą-
pi przejazd kolejowy ze szlabana-
mi. „Mysia dziura” stanowiła od lat 
utrudnienie dla kierowców nie tylko 
ze względu na to, że samochody nie 
mogły przejeżdżać tędy jednocześnie 
w dwóch kierunkach, ale także dla-
tego, że nie mogły z niej korzystać 
pojazdy powyżej 3,6 m wysokości. 
W rezultacie tiry zmierzające do po-
bliskich zakładów przemysłowych 
były skazane na objazd.  (sch)

Koniec »mysiej dziury«
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„Mysia dziura” stanowiła od lat utrudnienie dla kierowców.
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PRZETARTY SZLAK 
NA BAŁKANY

Dokończenie ze str. 1

Jego zdaniem, wizyta dyplomatów ot-
warła szerokie możliwości współpracy. 
Ambasador Savić wraz z towarzyszącą 
jej delegacją wzięła udział w obcho-
dach Święta Konstytucji 3 Maja w 
Konsulacie Generalnym RP w Ostra-
wie. Właśnie tam miała okazję poznać 
się nie tylko z konsul Anną Olszew-
ską, ale też z obecnymi na spotkaniu 
przedstawicielami PZKO – m.in. 
prezesem Janem Ryłką. – Te kontakty 
mogą być ciekawe, choć to było krót-
kie spotkanie bez konkretnych usta-
leń. My zresztą cały czas staramy się 
utrzymywać kontakty z tamtym re-
gionem. Co roku zapraszamy na „Go-
rolski Święto” zespoły z całego świata, 
w tym roku ma być zespół z Kosowa – 
powiedział Ryłko naszej redakcji.  (dc)
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– Jesteśmy na tej imprezie pierwszy 
raz. Nasz zespół, założony w 2010 
roku, działa przy MK PZKO w Or-
łowej-Porębie. Gramy na festynach, 
urodzinach, balach i podobnych im-
prezach. Większość członków ze-
społu to emeryci – gramy, bo to nasza 
pasja – powiedział kierownik grupy 
„Old Boys Band”, Józef Lugsch. W 
repertuarze jest popularna muzyka 
polska, czeska, słowacka, a także za-
graniczna. Na niedzielnym koncercie 
muzycy z Poręby wystąpili z piosen-
kami polskimi takich wykonawców, 
jak Kombi, Budka Sufl era, Perfect, 
Maryla Rodowicz czy Krzysztof 
Krawczyk. Śpiewali Zbyszek Leto-
cha i Helena Wodecka.

Po zespole „Old Boys Band” za-
śpiewał stały gość tej imprezy, chór 
mieszany „Dźwięk” z Koła PZKO w 
Karwinie-Raju, którym dyrygował 
Tomasz Piwko.

–  To już 19. edycja Międzynarodo-
wych Dni Folkloru „Maj nad Olzą”. 
W tym roku mamy za sobą trzy kon-
certy. 1 maja była wspaniała pogoda, 
przyszło bardzo dużo ludzi. Kolejne 
dwa występy również odbywały się w 
parku, choć było chłodniej. Publicz-
ność dopisała, na ostatni koncert bar-
dzo dużo ludzi przyszło ze względu 
na występ „Olzy”. Dziś niestety kon-
cert odbywa się w budynku – powie-
dział jeden z organizatorów imprezy, 
Eugeniusz Matuszyński. Karwińską 
imprezę muzyczną od lat przygoto-
wują miejscowi pezetkaowcy. W tym 
roku organizatorem jest Miejscowe 
Koło w Karwinie-Raju. Oprócz Eu-
geniusza Matuszyńskiego imprezę 

przygotowują też Tadeusz Puchała i 
Józef Chmiel, wszyscy trzej związani 
z „Majem” od samego początku. 

– Na koncerty przychodzą wierni 
sympatycy naszej imprezy, ale też 
pacjenci uzdrowiska, którym bardzo 
się to podoba. Miejscowi żałują jed-
nak, że impreza nie odbywa się już w 
Darkowie, gdzie miała inną oprawę i 
atmosferę. Nie ma już raczej szansy 
na powrót w dawne miejsce – dodał 
Matuszyński.

Do niedawna „Maj” odbywał się 
naprawdę nad Olzą, w pięknym oto-
czeniu parku zdrojowego uzdrowi-
ska w Darkowie. W ubiegłym roku 
impreza z powodu zamknięcia tam-
tejszego uzdrowiska przeniosła się 
do parku Sanatorium Rehabilitacyj-
nego w Granicach. 

Pomysł zrodził się 19 lat temu na 

spotkaniu Sekcji Folklorystycznej 
ZG PZKO. – Zasugerowano wtedy, 
żeby zorganizować coś na „dołach”. 
W końcu Jabłonków miał Gorolski 
Święto, Cieszyn Święto Trzech Bra-
ci, a u nas – nic – wspominał Józef 
Chmiel, który jako pierwszy pod-
chwycił myśl. – Od początku „Maj” 
odbywał się w Darkowie koło uzdro-
wiska. Załatwiliśmy zespoły, trzeba 
było jednak na czymś występować. 
Mieliśmy znajomości na stadionie i 
udało się przywieźć stamtąd parkiet. 
Po kilku latach się jednak rozpadł, 
bo wożono go też na inne i impre-
zy w całym regionie. W rezultacie w 
czasie jednej edycji imprezy zespoły 
musiały tańczyć na asfalcie – przy-
pomniał same początki tej imprezy 
Józef Chmiel. 

 ELŻBIETA PRZYCZKO

Trwa muzyczny 
»Maj nad Olzą« 
Czwarty koncert tegorocznego „Maja nad Olzą” odbył się niestety w deszczowej aurze. Publiczność 

jednak nie zawiodła i w niedzielne popołudnie zjawiła się w sali Sanatorium Rehabilitacyjnego w 

Karwinie-Granicach. Tym razem wystąpiły zespół „Old Boys Band” z Orłowej-Poręby oraz chór 

mieszany „Dźwięk” z Karwiny-Raju.

WYDANO NAD WISŁĄ

Dziś kolejna porcja nowości wydawniczych znad Wisły: opo-

wieść o kobiecie, która dokonała czegoś niespotykanego, a na 

deser garść przepisów od prababci Elizabeth Gilbert, autorki  

„Botaniki duszy” czy „Jedz, módl się, kochaj”.

SARA CONNELL 

Surogatka
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
To opowieść o kobiecie, która o dziewięć 
miesięcy wyprzedziła wszystkie babcie na 
świecie. Jak to możliwe? Nic bardziej prost-
szego, choć z punktu widzenia medycyny 
niekoniecznie. Po prostu zdecydowała nosić 
po sercem dziecko swojej córki i jej męża, 
stając się surogatką, choć sama bardziej wo-
lała używać zwrotu „opiekunka ciążowa”. 
Kiedy więc wszystkie babcie na świecie z 
niecierpliwością czekają na swojego wnucz-
ka, ona już nosiła po sercem zalążek nowego 
życia. – Posiadanie dziecka jest największym 
cudem na świecie – pisze Cara Connell w 
„Sugoratce”, książce, która jest opisem jej 
starania się o dziecko, kolejnych prób in vi-
tro, poronienia bliźniaków. Kiedy w końcu wydaje się, że Connell z mężem 
wyczerpali wszelkie możliwe sposoby oraz wydrenowali portfele do granic 
możliwości – nie oszukujmy się, zabieg in vitro sporo kosztuje – z pomocą 
przychodzi jej matka, kobieta dojrzała życiowo, sześćdziesięciolatka, której 
obsesją staje się wręcz pomoc córce. W liście do niej (boi się o swoim pomyśle 
powiedzieć podczas rozmowy w cztery oczy) pisze: „Kobiety po menopauzie 
rodziły już dzieci... Jestem w tym całkiem niezła... dlatego chciałabym wrócić 
do formy, by być całkowicie zdrowa... Najszczęśliwsze chwile mojego życia 
przeżyłam, będąc w ciąży z Tobą i Twoimi siostrami”. W 2011 roku na świat 
przychodzi Finnean.

MARGARET YARDLEY POTTER 

Kuchnia prababci
Dom Wydawniczy Rebis
Wielu z nas na myśl o kuchni naszych babć, 
prababć na pewno pociekłaby przysłowiowa 
„ślinka”. Taka właśnie smakowita jest „Kuchnia 
prababci”, zwierająca przepisy prababci znanej 
pisarki Elizabeth Gilbert, której książki sprze-
dają się w gigantycznych nakładach (choć-
by kultowa pozycja „Jedz, módl się, kochaj”). 
Chociaż od pierwszego wydania przepisów 
Margaret Yardley Potter wkrótce minie 70 lat, 
wcale nie trącą myszką, wiele z nich – jeżeli 
nie wszystkie – można zastosować we współ-
czesnej kuchni. „Gima”, jak nazywana była 
prababcia Gilbert, zostawiła nie tylko prawdzi-
wy rarytas kulinarny, ale i literacki. „Kuchnia 
prababci” nie jest typową książką kulinarną. Oprócz przepisów (znajdziemy 
tutaj prawdziwe kulinarne „mydło i powidło”, jak choćby recepty na omleta, 
pomidory smażone, zupę z soczewicy, pieczeń rzymską czy sałatkę ziemnia-
czaną”) są też okoliczności w jakich powstały. – Przez cztery lata mój chłopiec 
nosił prawdziwy mundur marynarki wojennej. Przed wyruszeniem do Japonii 
przyjechał z żoną i synkiem, żeby spędzić z nami ostatnią przepustkę przed 
zaokrętowaniem. Kiedy zobaczył amerykańską fl agę dumnie powiewającą 
nad drzwiami, pociągnął nosem, zerknął na mnie i spytał: „Pieczeń wołowa, 
mamo?” – czytamy w jednym z rozdziałów.

Kiedy czyta się przepisy i historie sprzed epoki, zmysły pracują intensywnie, 
próbując wyobrazić sobie zapachy i smaki poszczególnych potraw. „Poczęstujcie 
się kompotem” – mówiła w czasie każdego obiadu prababcia Potter. Oczywiście, 
żeby popić smakowite rarytasy. Więc smacznego... TOMASZ WOLFF

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice 
Czeskiej obchodzi 10-lecie istnienia. Wernisaż wystawy 
jubileuszowej zaplanowano na najbliższy czwartek o godz. 
17.30 w foyer Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie. 

– Na wystawie powinny pojawić się obrazy siedemnastu 
autorów, każdy wystawi po 3-4 obrazy. Będą dzieła ma-
lowane techniką olejną, akwarele, ekslibrisy, grafi ka kom-
puterowa, rzeźby. Z założenia ma to być przekrój 10-let-
niej działalności, jednak większość będą stanowiły nowe 
prace – ze słów prezesa SAP, Pawła Wałacha, wynika, że 
wystawa będzie bardzo różnorodna. Możemy spodziewać 
się prac Waltera Taszka i Renaty Humel oraz malarzy i 
grafi ków: Alicji Bartulec, Agaty Kalety, Agnieszki Paw-
litko, Barbary Kowalczyk, Dariny Krygiel (byłej prezes 
stowarzyszenia), Edwarda Kaima, Józefa Dronga, Moniki 

Milerskiej, Pawła Wałacha, Romany Taszkowej, Włady-
sława Ćmiela, Władysława Kubienia, Zbyszka Kubeczki, 
Jana Rusnoka i Ewy Matykiewicz.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków zostało założo-
ne w 2004 roku, w wyniku przekształcenia działającej w 
ramach PZKO Sekcji Literacko-Artystycznej. Liczba 
członków nieznacznie rośnie, obecnie jest ich 18. SAP 
urządza co dwa lata międzynarodowe plenery malarskie 
„Beskidy”. – Po każdym z nich odbywa się wystawa po-
plenerowa w Teatrze Cieszyńskim, który zawsze chętnie 
udostępnia nam galerię – podkreśla Wałach. Oprócz tego 
organizowane są mini-plenery dla członków stowarzy-
szenia, SAP-owcy są również zapraszani na plenery do 
Polski. Ścisła współpraca z polskim środowiskiem twór-
czym jest bardzo istotna dla kondycji stowarzyszenia. 
– Na ogólnopolskich plenerach zyskujemy rozeznanie o 
współczesnym malarstwie polskim, można tam spotkać 
znaczących twórców, przyjeżdża sporo autorów z zagra-
nicy – podkreśla prezes. 

„Charakter SAP najlepiej oddaje słowo różnorodność. 
Jego członkowie uprawiają różne rodzaje sztuk plastycz-
nych: malarstwo, grafi kę, rysunek, rzeźbę, fotografi ę i 
grafi kę komputerową, posługując się różnymi technika-
mi i materiałami. Artyści tej grupy, różni pokoleniowo, 
wykształceni w różnych ośrodkach naukowo-kulturalnych 
Czech i Polski reprezentują różne kierunki w sztuce, od 
realizmu do abstrakcji” – napisała w katalogu do wystawy 
jubileuszowej krytyk sztuki, Anna Rusnok. 

Wystawa potrwa do 20 czerwca, można będzie ją zwie-
dzać w dni powszednie w godz. 10.00-17.00. W lipcu zo-
stanie pokazana w Orłowej, w pierwszej połowie sierpnia 
w polskich Jankowicach.  (dc)

Jubileuszowa wystawa plastyków

Na niedzielnym koncercie „Maja nad Olzą” wystąpił m.in. zespół „Old Boys 
Band”. 
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Pątniczy kościół Narodzenia Marii 
Panny w Starym Boguminie ma ko-
lejną atrakcję, która powinna przy-
ciągać pielgrzymów. Jest nią posąg 
byłego papieża, świętego Jana Pawła 
II. Parafi i ofi arowali go prywatni 
darczyńcy, małżonkowie Malcharo-
wie ze Starego Bogumina. 

– Z papieżem Janem Pawłem II 
spotkałem się osobiście przed dzie-
sięcioma laty w Watykanie, kiedy 
błogosławił dwie złote korony dla 
obrazu, dzięki któremu nasz kościół 

stał się miejscem pielgrzymek. To 
było niesamowite przeżycie, które do 
dziś noszę w sercu i którym chcia-
łem się podzielić – uzasadnił pomysł 
wzniesienia pomnika byłemu papie-
żowi Vítězslav Malchar.

Posąg św. Jana Pawła II stoi obok 
kościoła. Chociaż sprawia wrażenie, 
że został odlany z brązu, w rzeczy-
wistości został wykonany z żywicy, 
o czym – ewentualnych zbieraczy 
złomu – informuje specjalnie w tym 
celu umieszczona tabliczka.  (sch)

Mają własnego 
papieża
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Poprzedni międzynarodowy plener SAP-u odbył się w ub. 
roku w Rzece. 
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– To bardzo specyfi czna sztuka, 
przedstawiająca różne ludzkie cha-
raktery. Komediodramat, bo oprócz 
lekkich kwestii jest tam też trochę 
poważniejszych rzeczy – wyjaśnił 
w niedzielę w rozmowie z „Gło-
sem Ludu” reżyser przedstawienia 
i kierownik wędryńskiego zespołu 
teatralnego, Janusz Ondraszek. – Ta 
sztuka zdobyła już wiele nagród na 
różnych przeglądach teatralnych. Ja 
trafi łem na nią zupełnie przypad-
kowo w internecie i od razu mnie 
zainteresowała – dodał. Jak wytłu-
maczył, komedia McKeevera mierzy 
się z niełatwymi tematami śmierci i 
starości. Skrzy się absurdalnym, mo-
mentami nieco okrutnym humorem. 
To przedstawienie, które reżyserowi 
i aktorom pozostawia potężną prze-
strzeń do stworzenia niesamowitych 
sytuacji na scenie.

Sztuka mówi o domu rodzinnym, 
do którego po ośmiu latach nieobec-
ności wraca Avery Sutton ( Jakub 
Kluz), przywożąc ze sobą narze-
czoną Gillian Moore (Katarzyna 
Witos). Niemal tuż za progiem spo-
tykają babcię – Nanę (Małgorzata 
Iwanuszek), która ponoć przed ro-
kiem miała pogrzeb. Okazuje się, że 
w tym dziwacznym domu jest więcej 
takich trupów zamkniętych w szafi e 
i brudów zamiatanych pod dywan. 
Oprócz Nany, zajmującej pokój za 
kuchnią, z którego istnienia zresztą 

połowa rodziny nie zdaje sobie spra-
wy, mieszkają tam również rodzice 
Avery’ego – Evelyn (Irena Filipek) 
i Stanford ( Janusz Ondraszek) oraz 
ciocia Ester (Dorota Sikora). 

Każdy z domowników jest mniej 
lub bardziej zwariowany, nikt nie 
zdaje sobie sprawy z tego, iż od 
dwóch lat po ogrodzie błąka się pies, 
którego nikt nie karmi, tylko nie-

którzy wiedzą o istnieniu pokoju są-
siadującego z kuchnią, a na dodatek 
okazuje się, że ciotka Ester prowadzi 
sex-telefon.

– Reakcja publiczności była bar-

dzo dobra, przedstawienie się podo-
bało. Chcielibyśmy gdzieś wyjechać 
z tą sztuką, liczymy na zaproszenia 
od innych kół PZKO. Scenografi a 
nie stwarza problemu, zmieści się 
wszędzie – powiedział Janusz On-
draszek. Jak dodał, zespół zaczął 
przygotowywać sztukę w styczniu, 
na próbach aktorzy spotykali się raz 
w tygodniu. Przyznał, że przy żadnej 
reżyserowanej przez niego sztuce nie 
było tyle prób czytanych, a to dlate-
go, żeby aktorzy przywykli do teks-
tu, który czasem wywoływał salwy 
śmiechu. Coroczna premiera nowej 
sztuki to tradycja miejscowej grupy 
teatralnej, liczącej zresztą już 111 lat. 
Zespół gra sztuki autorów polskich i 
zagranicznych.

– Nasz wędryński zespół teatral-
ny jest najstarszym takim zespołem 
w regionie – powstał w roku 1903, 
a tradycja teatralna trwa nieprze-
rwanie do dziś. Na przedstawienia 
przychodzą nie tylko pezetkaowcy i 
miejscowi, ale też dużo osób spoza 
Wędryni, co bardzo nas cieszy – po-
wiedział prezes miejscowego PZKO 
i wicewójt gminy, Bogusław Raszka. 
– „Pocztówki z Europy” są świetne, 
sztuka bardzo mi się podoba, jest 
na wesoło, a to jest sensem naszych 
przedstawień i naszego zespołu tea-
tralnego: rozbawić publiczność i po-
kazać dobry teatr – dodał.  
 (ep)

Premierę „Ich czworo”, tragifarsy o 
ludzkiej głupocie, jak sama nazwała 
tę sztukę autorka, Gabriela Zapolska, 
wystawiła w sobotę Scena Polska. 

Akcja rozgrywa się na początku 
XX wieku we Lwowie. W zasadzie 
jest ich troje: żona (Małgorzata Pi-
kus), mąż (Dariusz Waraksa) i dzie-
cko (Halina Paseková). Żeby równa-
nie się zgadzało, jest też kochanek 
(Tomasz Kłaptocz). Głupota żony 
najbardziej rzuca się w oczy, jednak 
głupi są w tej sztuce wszyscy. To 
nas oczywiście śmieszy, bo Zapol-
ska opowiedziała tę historię lekko, 
zabawnie i dowcipnie. Im głośniej 
jednak się śmiejemy, tym bardziej 
gorzki jest to śmiech. 

Historia jest banalna i stara jak 
świat: niewierna żona, mąż-rogacz, a 
do tego młody, głupkowaty fl irciarz, 

kombinator – kochanek żony. Na 
scenę wkracza także szwaczka ( Jo-
anna Gruszka), która jako jedyna z 
rozpadu rodziny wyciąga dla siebie 
jakąś korzyść. Mniejsze role mają 
służąca (Barbara Szotek-Stonawski), 
wdowa (Lidia Chrzanówna) i doroż-
każ (Mariusz Osmelak). 

Chyba każda rola w tej sztuce 
daje aktorowi duże pole do popisu. 
Wspaniała Małgorzata Pikus – głoś-
na, z wiecznymi pretensjami, usilnie 
próbująca udowodnić swój wysoki 
poziom intelektualny żona. Jednym 
słowem: „tragicznie głupia”, jak mówi 
o niej mąż. Sam nie jest lepszy – 
wprawdzie z inteligencji, ale „życiowo 
głupi” jak z kolei mawia o nim żona. 
Zgarbiony, roztargniony, naiwny. 
Dariuszowi Waraksie udało się nie 
pokazać żadnych emocji – sama po-

stawa i spojrzenie mówią o tej postaci 
wszystko, co widz powinien wiedzieć. 

Tę parę łączy całkowity brak wglą-
du we własne emocje. A poza tym 
– dziecko. Dziesięcioletnia Lili to 
chyba najciekawiej rozwiązana przez 
reżyserkę Katarzynę Deszcz postać 
w „Ich czworo”. W tej rodzinie (ale 
nie w tej sztuce) prawie jej nie wi-
dać – stoi z boku, odzywa się tylko 
czasem, niekiedy zastyga jak zwykły 
rekwizyt. Halina Paseková wcale nie 
ma wyglądać jak dziecko – gdyby tak 
było, pewnie nie zwróciłaby na sie-
bie większej uwagi. Tymczasem jej 
dorosło-dziecięce gesty i ruchy mó-
wią wszystko, bo to właśnie Lila jest 
najbardziej pokrzywdzoną postacią 
tej sztuki, nie mającym nic do powie-
dzenia dzieckiem w patologicznym 
związku dorosłych.

Tych troje w czasie wigilii siedzi 
przy wspólnym, rodzinnym stole. 
Tak zaczyna się sztuka. Szybko jed-
nak widz przekonuje się, że mamy 
do czynienia z głęboką patologią 
systemu rodzinnego. Gdyby nie było 
dziecka, oglądalibyśmy zwykłą far-
sę. Ponieważ jednak Lila jest, widz 
śmiejąc się, trochę się tego śmiechu 
wstydzi, bo wie, że w tej mieszczań-
skiej rodzinie rozgrywa się prawdzi-
wy dramat. Olbrzymie ego dorosłych 
nie pozwala im jednak zauważyć tra-
gedii dziecka. 

Choć od premiery tej sztuki minę-
ło przeszło 100 lat, jestem pewna, że 
dzisiejszy widz śmieje się dokładnie 
w tych samych momentach, a wbija-
ne przez reżyserów igły nadal kłują 
wtedy, kiedy zaplanowała to sobie 
Zapolska.  
 ELŻBIETA PRZYCZKO

Przed sobotnią premierą nowej sztu-
ki w Scenie Polskiej odbył się werni-
saż wystawy pod nazwą „Z blízkého 
nadhledu”. Na swojej pierwszej sa-
modzielnej wystawie swoje zdjęcia 
wystawiła w teatralnej galerii Alena 
Pončová. Chociaż mieszka w Ostra-
wie, przy każdej okazji ucieka z 
miasta na łono przyrody. To przede 
wszystkim tam powstają jej makro-
fotografi e. W jej pracach zobaczymy 
m.in. fotografowane w dużym zbli-
żeniu rośliny, owady, motyle...

Jej zdjęcia można już było zoba-
czyć m.in. w czasopiśmie „Příroda”, 
w książce „Przyroda Województwa 
Morawsko-śląskiego” czy tomiku 
poezji Jaromíra Šlosara „Choditi 
stříbro”, a także na niektórych tab-
licach ścieżek edukacyjnych i publi-
kacjach i materiałach propagujących 
ochronę przyrody. 

Wystawę Aleny Pončovej w galerii 
Teatru Cieszyńskiego oglądać moż-
na do 29 czerwca.  
 (ep)

Przyroda 
w rozmiarze 
»makro«

„Pocztówki z Europy”, czyli w rodzinie Suttonów każdy ma bzika.

Na nowej wystawie w galerii Teatru Cieszyńskiego zobaczyć można makrofoto-
grafi e przyrody.

„Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej to nie jest opowieść o klasycznym trójkącie. 

Fo
t.

 E
LŻ

B
IE

TA
 P

R
Z

Y
C

Z
K

O

Fo
t.

 E
LŻ

B
IE

TA
 P

R
Z

Y
C

Z
K

O

Fo
t.

 K
A

R
IN

 D
Z

IA
D

EK

»Dom wariatów« w wędryńskiej »Czytelni«
Komplet publiczności przyciągnęła w sobotę i niedzielę premierowa sztuka zespołu teatralnego z Wędryni, działającego przy Miejscowym Kole PZKO. W oba teatralne 

dni sala wędryńskiej „Czytelni” wypełniła się po brzegi. Widzowie śmiali się do łez, oglądając miejscowych aktorów w „Pocztówkach z Europy”, sztuce amerykańskiego 

autora Michaela McKeevera. Jak zwykle zespół wybrał sztukę ambitną. Śmiechu było wprawdzie co niemiara, ale za farsą ukrywał się też dramat. „Pocztówki 

z Europy” okazały się historią, która nie tylko bawi, ale też zmusza do myślenia.

Tragifarsa o małżeńskiej patologii
NASZA RECENZJA
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Małopolskim szlakiem
W czwartek 8 maja Miejscowe Koło 
PZKO w Piotrowicach zorgani-
zowało wycieczkę autokarową do 
Bochni i Krakowa. Termin wycieczki 
do Polski jest niezmienny, umożliwia 
on bowiem członkom i sympatykom 
odwiedzenie ciekawych miejsc – w 
Polsce jest to dzień roboczy, a u nas 
dzień wolny od pracy. Na godziny 
przed południowe zamówione było 
zwiedzanie kopalni soli w Bochni. 
Najpierw przejechaliśmy windą i 
kolejką na miejsce rozpoczęcia zwie-
dzania. Podczas trwającego ponad 
dwie godziny pobytu w podziemiach 
mogliśmy obejrzeć piękne formacje 
skalne z soli kamiennej oraz poznać 
pracę gwarków, czyli solnych górni-
ków. Przewodnicy poinformowali 
nas, z  wykorzystaniem projekcji fi l-

mowych, o historii najstarszej kopal-
ni w Polsce, a także o stosunku kró-
lów polskich do wydobycia soli. Trasa 
dostarczyła nam wiele niezapomnia-
nych wrażeń, pomimo że jej przejście 
wymagało dobrej kondycji fi zycznej. 
Po południu, już indywidualnie, 
zwiedziliśmy Kraków. Niektórzy 
dali pierwszeństwo zwiedzeniu smo-
czej jamy, inni wybrali się na Rynek 
Główny i do historycznego centrum 
miasta. W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Tadeusz Toman
* * *

Folklor przełamuje bariery 
„Folklor oznacza piosenki, tańce, 
muzykę ludową. Potrafi  przełamy-
wać wszelkie bariery między ludź-
mi, to wie każdy, kto spędził czas 

przy piosence ludowej” – tak brzmi 
główna myśl 10. już edycji „ Folkloru 
bez granic”, organizowanego przez 
„Brněnský Valášek” czterodniowego 
festiwalu, który odbył się w Brnie w 
dniach od 24 do 27 kwietnia. Oprócz 
naszego zespołu, czyli ZF „Bystrzy-
ca”, gościł tam także Dziecięcy Ze-
spół Folklorystyczny „Magurka” ze 
słowackiej Orawskiej Lesnej. W pią-
tek razem z „Magurką” przedstawi-
liśmy nasze tańce dzieciom ze szkół 
podstawowych. W sobotę widzowie 
mogli podziwiać m.in. tańce z Ora-
wy, okolic Żywca i Zamutowa oraz 
nasze tańce góralskie. 

Podczas pobytu zwiedziliśmy cen-
trum starego miasta, kazamaty na 
Szpilberku i wszyscy razem odbyli-
śmy rejs łódką po Zaporze Brneń-
skiej. Do śpiewu i tańca przygrywały 

nam kapele wszystkich trzech zespo-
łów. Było bardzo wesoło i miło.

Chcielibyśmy podziękować MK 
PZKO w Bystrzycy za wsparcie oraz 

kierownictwu zespołu „Bystrzyca” 
Ewie i Michałowi Nemcom za orga-
nizację tak udanego wyjazdu.

Członkowie ZF „Bystrzyca”

Około 130 miłośników naszej 

pieśniczki spotkało się jubile-

uszowo w czeskocieszyńskiej 

„Strzelnicy”. Był wtorek 6 

maja. Ale jak to się wszystko 

rodziło?

GENEZA
Był 13 grudzień 1981, kiedy to 
Sekcja Folklorystyczna organizo-
wała kolejne Dni Folkloru, a w ich 
ramach po raz pierwszy Przegląd 
Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. Do 
wędryńskiej „Czytelni” przyszło spo-
ro śpiewającej młodzieży, też i ważni 
goście, o czym później, jednak fi nał 
tego spotkania zmroziła wieść o sta-
nie wojennym w Polsce. Pamiętny 
dzień. To było pierwsze zorganizo-
wane ludowe śpiewanie na całym 
Śląsku, dopiero za nami przyszły 
inicjatywy w rodzaju górnośląskie-
go „Śląskiego śpiewania” itp. Jedną 
z  idei Sekcji Folklorystycznej było 
kultywowanie i upowszechnianie 
tradycji pieśniowej m.in. poprzez 
wzmiankowane Przeglądy, zwoływa-
ne co dwa lata i ozdabiane semina-
riami, zgłębiającymi rolę, specyfi kę i 
charakter cieszyńskiej pieśniczki, o 
czym mówili tej rangi twórcy i ba-
dacze, jak profesorowie St. Hadyna, 
Adolf Dygacz, Alojzy Kopoczek, 
Jan Tacina, O. Sirovátka, czyli jed-

ni z najwybitniejszych folklorystów 
środkowoeuropejskich. Pałeczkę 
Sekcji przejęły z powodzeniem PTA 
Ars Musica i Centrum Pedagogicz-
ne, które doniosły ją szczęśliwie do 
dnia dzisiejszego, z czego trzeba się 
radować, bowiem chodzi o coś, co 
ma głęboki sens i wychowawczy, i 
ludzki, i narodowy.

WYKONAWCY... 
SKĄD I JACY BYLI?

Z  kronikarskiego obowiązku no-
tujemy, że tym razem pokazali się 
przedszkolacy z  Suchej Górnej, Ja-
błonkowa i Frysztatu, uczniowie 
szkół podstawowych z Mostów pod 
Jabłonkowem (brawo! po raz pierw-
szy, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi), 
Jabłonkowa (Bukowca), Bystrzycy, 
Wędryni, Trzyńca, Gnojnika, Cze-
skiego Cieszyna oraz gimnazjaliści 
z Czeskiego Cieszyna. I tu, w poło-
wie Zaolzia, urywa się nasze wyli-
czanie, a honor cieszyńskich dołów 
ratowali, jak się rzekło, frysztaccy 
przedszkolacy, którzy swoją scenicz-
nością i energią wywołali burzę braw.

CO OCENIANO?
Pedantycznie przypatrywano się 
gwarze, doborowi repertuaru, stro-
jom, ich kompletności, no i wyko-
nawstwu, czyli interpretacji. I co 
zauważono?

Gwara. Nasi uczniowie mówią „po 
naszymu” nagminnie, więc nie jest to 

dla nich język obcy jak dla większo-
ści śląskiej młodzieży. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że język pieśni lu-
dowej nie jest językiem codzien-
nym, potocznym, ma bowiem swoje 
artystyczne prawa, ujawniające się 
w swoistej rytmizacji, obrazowaniu, 
metaforyce, rymach itd. Jest to język 
hermetycznie związany z  melodią, 
muzyką, co ma znaczenie zasadnicze, 
nie zawsze jednak uświadamiane.
I tu parę przykładów: W okolicach 
Trzyńca, Cieszyna i Gnojnika za-
wsze rozróżniano zaimki „se” i „sie”, 
a tu nagle słyszymy „tam se (zam. 
sie) zielyni”, rozkwitnyłaś se” (zam. 
sie), „nie starej se, a wydej se” (zawsze 
sie). Ten czeski wtręt ma niebywałą 
dynamikę, więc trzeba się go świado-
mie wystrzegać, bowiem mąci przy-
jemność słuchania starocieszyńskich 
pieśniczek w staropolskiej mowie. I 
dalej. Kiedy np. cieszyńskie dziecko 
śpiewa po jabłonkowsku, często nie 
wyczuwa specyfi ki gorolskiej mowy 
i wymawia „łónczyczka” (zam. łón-
cziczka), „dziywczyna” (zam. dziyw-
czina) itp. To tylko parę przykładów 
pierwszych z brzegu.

REPERTUAR
Gdy sięgamy po pieśniczki zapo-
mniane, rzadko śpiewane, gdy przy-
chodzimy z  ciekawymi wariantami 
wprawdzie melodii znanych, ale z 
ich niecodziennymi odmianami, 
wzbogacamy znacząco tradycję, nasz 

wspólny artystyczny dorobek i sa-
mego siebie. Czy było coś takiego? 
Było, choć niewiele, i to za sprawą 
głównie dwu szkół – gnojnickiej i 
trzynieckiej. 

Nie często spotykamy „Żodnymu 
sie nie dziwujym”, „Była miłość”, 
„Jyndrys, Maryna” czy starucne me-
lodie znanych pieśniczek „Ej, gró-
niczku”, „Jo ci powiadóm”. Trzeba się 
jednak wystrzegać repertuaru niecie-
szyńskiego (Malarzyku, malarzyku), 
a jeżeli się da, to i tego oklepanego 
(Za Jabónkowym, Gore lipka, Ha-
nuliczka itp.). Ważne jednak, że się 
śpiewa, jednak dążenia do jego do-
skonalenia też nie powinno się po-
mijać. W nim przejawia się wyższa 
forma świadomości kulturowej.

WYKONAWSTWO
Nasi śpiewacy i instrumentaliści, 
dzięki swoim nauczycielom i wy-
chowawcom, nigdy nie schodzą po-
niżej najwyższych miejsc. I mogą to 
być konkursy czy przeglądy u nas, w 
Polsce czy w Czechach. I tym ra-
zem głowiono się nad przyznaniem 
takiego czy innego miejsca, toteż 
ratunkiem była ucieczka do wybie-
gu wprawdzie salomonowego, ale 
sprawiedliwego – przyznanie lokat 
równorzędnych (patrz www.arsmu-
sica.cz). Nie było innego wyjścia, 
gdyż śpiewano powszechnie pięknie. 
Do czego można się na siłę przy-

czepić? Nie zawsze było idealnie 
czysto, nie zawsze było rytmicznie 
(czasem powodował to towarzyszą-
cy instrument), nie zawsze słyszało 
się wyrównane brzmieniowo głosy, 
też stroje tu i tam wamagały uwia-
rygodnienia, nie zawsze wykonawcy 
rozszyfrowywali sens, charater, at-
mosferę tego, co śpiewali (np. po co 
tak się spieszyć z tym, jak „Przelecioł 
gawrón” czy „Niedaleko jeziora”), ale 
nie były to plamy na obrazie całości, 
który był piękny, czasami wzrusza-
jący, też i budujący, gdy słyszało się 
śpiewaków i kapele coraz lepiej ro-
zumiejących ducha cieszyńskiej mu-
zyki. Radość z  nowych instrumen-
talistów, czasem bardzo młodych, 
była wielka. Trzeba po prostu grać 
i śpiewać, zaś z  tych nowych, przy-
najmniej dla mnie, formacji zrobił to 
rewelacyjnie „Rozmarynek” (kolejna 
grupa niestrudzonej Krystyny Mru-
zek) bodajże z siedmiorgiem skrzy-
piec, co melodiom nadało znakomi-
tą głębię, moc i brzmienie. 

I tak dotarliśmy do końca, by zno-
wu tu podnieść sprawną organizację 
Przeglądu (też prowadzących go 
dwojga gimnazjalistów) i zdjąć czap-
kę przed naszymi, choć nie wszyst-
kimi, placówkami wychowawczymi, 
które mają świadomość wielkiego 
znaczenia tradycji pieśniowej dla 
naszego dalszego przebywania nad 
Olzą.  Daniel Kadłubiec

Życie jest krótkie i szkoda marnować je na 
głupstwa, jednak fala oburzenia towarzyszące-
go fi nałowi Eurowizji była na tyle zabawna, że 
nie zdzierżę; muszę dorzucić swoje trzy grosze. 
Będzie szybko i bezboleśnie.

Ekscytacja wywołana widmem sukcesu w 
„prestiżowym konkursie” płynnie przeistoczyła 
się we wstręt do tej „głupiej szopki”, gdy oka-
zało się, że znowu klops. Ciekawe, że utwór o 
wysublimowanym przekazie „nasze dziewoje 
dobrze się chędożą” stał się na krótką chwilę 
nośnikiem narodowych cnót w ruinach euro-
pejskiej kultury nawiedzanych przez gejowate 
boysbandy i brodate baby. Oczywiście widzo-
wie znad Wisły zaczęli zarzucać przeciwnikom 
płytkie zagrania dopiero po tym, co nie wypa-

liło szczucie polskim cycem i SMS-y licznej 
diaspory.

Nie ukrywam, że przednio się bawiłem 
czytając komentarze napędzane wysokook-
tanowym fochem po przegranym fi nale. Było 
o krzywdzie, o homolobby, a nawet o upadku 
cywilizacji (chociaż – jak ktoś trafnie zauważył 
– ta cywilizacja chyba niewiele jest warta, skoro 
może jej zagrozić jeden transwestyta). Oczywi-
ście raz po raz powtarzało się pytanie, czy Kieł-
basa wygrałaby, gdyby nie nosiła brody – nikt 
już jakoś nie pytał, czy polska ekipa dotarłaby 
do fi nału, gdyby w trakcie występu dziewczyny 
nie podyndały nad maselnicą gruczołami mle-
kowymi. 

Myślałem, że nikogo nie zaskoczy program 

w stylu „tańce, disko i lasery”. Eurowizja jest 
już z defi nicji tanią rozrywką, a więc mocne 
stężenie żenady w występach nie jest proble-
mem, ale wymogiem – taki jest pomysł, taka 
jest koncepcja. Psioczyć na poziom wykonaw-
ców w Eurowizji to jak przyjść do domu pub-
licznego i narzekać, że jego pracownice źle się 
prowadzą.

Czy ktokolwiek włączał telewizor z nadzieją 
obejrzenia ambitnego konkursu talentów wo-
kalnych? Bardziej niż cokolwiek innego przy-
pomina on przecież estradową paraolimpiadę 
– do tego rodzaju zabawy świetnie pasowałaby 
Helena Vondráčková, która mogła z automatu 
rzucić w mikrofon jakimś malowanym dzban-
kiem tak, jakby Sopot ‚77 nigdy się nie skoń-

czył. Pewnie przeważyła obawa, że hrabina 
popu mogłaby się rozpaść w trakcie transportu. 
Tak czy owak południowi bracia spasowali – i 
raczej nie plują sobie z tego powodu w, ehm, 
brodę. W przypadku tej imprezy wygrywa każ-
dy, kto nie wziął udziału.

To dotyczy także i nas, widzów. Jeżeli ktoś 
czuje gorycz i oburzenie, jeżeli ktoś jest znies-
maczony kuso ubranymi wokalistkami lub – 
przeciwnie – brzydzą go śpiewający homosek-
sualiści i panowie w damskich ciuszkach (swoją 
drogą, miłego słuchania Queenów i oglądania 
przaśnych telewizyjnych kabaretów), to zawsze 
może skorzystać z czerwonego przycisku na 
pilocie. Jedno małe pstryknięcie i nie trzeba 
wydrapywać sobie oczu. Ot, cud techniki.

Podczas zwiedzania Brna.

PROFESOR DANIEL KADŁUBIEC PODSUMOWUJE ŚPIEWANIE »PO NASZYMU«

Święto pieśniczek
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Eurowieś, czyli wygrywa każdy, kto nie wziął udziału
DAREK JEDZOK, blog.jedzok.com

freak show

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Sześć milionów sekund 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 
Wiadomości 12.50 Nasza ulica 13.35 
Polonia w Komie - Indonezja - Ma-
riola 13.50 Las nie obroni się sam - 
fi lm przyrodniczy 14.30 Tomasz Lis 
na żywo 15.30 Informacje kulturalne 
15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 Fascy-
nujące Śląskie - Józef Skrzek 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polonia 
w Komie - Toskania 17.30 Teleexpress 
17.55 Audycje Komitetów Wybor-
czych 18.10 Trudno nie wierzyć w nic 
- Raz Dwa Trzy 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.40 
Łamigłówka - Pisarze polscy 20.50 
Nowa (s.) 21.45 Polonia w Komie - 
Ahmed - Egipt 22.00 Polonia 24 22.45 
Hala odlotów (s. II) 23.35 Po prostu 
- pr. Tomasza Sekielskiego 0.10 Nie 
ma jak Polska - Kujawsko-Pomorskie 
aktywny wypoczynek i historia 0.45 
Dwie strony medalu (s.). 

ŚRODA 14 maja
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Przygrywka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.35 Wiadomości 12.45 Na sygnale 
(s.) 13.45 Wielki Test o Europie 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Po prostu - pr. 
Tomasza Sekielskiego 16.35 Notacje - 
Andrzej Seweryn 16.55 Dwie strony 
medalu (s.) 17.20 Polonia w Komie 
- Ahmed - Egipt 17.30 Teleexpress 
polscy II 17.55 Audycje Komitetów 
Wyborczych 18.10 „Twarze w lustrach” 
- recital Michała Bajora 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Przystań (s.) 21.45 Polonia w Komie 
- Szurlej J 22.00 Polonia 24 22.45 Na 
pierwszym planie - Eurowybory - de-
bata przedwyborcza 23.45 Misja 0.15 
Made in Poland. 

CZWARTEK 15 maja  
6.05 Świat się kręci 7.00 Ks. Wiktor 
Niemczyk - żaden żart nie jest dobry 
7.25 Szaleństwo Majki Skowron 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłów-
ka 12.35 Wiadomości 12.50 M jak mi-
łość (s.) 13.40 Przystań (s.) 14.40 Misja 
15.15 Niespokojne umysły - Andrzej 
Udalski 15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 
Tygodnik Kulturalny 16.55 Dwie stro-
ny medalu (s.) 17.30 Teleexpress 17.55 
Audycje Komitetów Wyborczych 
18.10 Bo lato rozpala każdego górala - 
koncert zespołu Golec Orkiestra 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.55 Komisarz Alex (s.) 
21.45 Polonia w Komie - Rzym 22.00 
Polonia 24 22.45 Glina (s.) 23.40 Kró-
lowa Panoram.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 12. 5. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 12
Hawierzów 10
Karwina 13
Orłowa 16
Trzyniec 9
Wierzniowice 14
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 9.05 Co czytać? 
9.30 Natura w Jedynce - Dzikie kra-
iny Australii 10.30 Moda na sukces 
(s.) 11.00 Świat się kręci 12.00 Wia-
domości 12.10 Agrobiznes 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w Je-
dynce - Dzikie krainy Australii 13.50 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.10 Klan (s.) 15.40 Drużyna A 
(s.) 16.35 Teleexpress 17.00 Audycje 
Komitetów Wyborczych 17.20 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.50 Klan 
(s.) 18.25 Świat się kręci 19.20 Prze-
pis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Piąty Stadion 20.30 Piłka nożna: mecz 
towarzyski Niemcy - Polska 22.55 Po 
prostu - program Tomasza Sekielskie-
go 23.35 Ekstradycja III. 

TVP 2 
6.30 Ks. Jan Niemczyk - uśmiech-
nięty profesor 7.00 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Bar-
wy szczęścia (s.) 11.40 Na dobre i na 
złe (s.) 12.45 Makłowicz w podróży 
- Estonia 13.15 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 13.50 Baron24 (s.) 
14.30 Kabaretowy Klub Dwójki 15.30 
Panorama Kraj 16.50 Rodzinka.pl (s.) 
17.20 Audycje Komitetów Wybor-
czych 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.30 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Maga-
zyn Ekspresu Reporterów 22.50 Świat 
bez fi kcji - Kwatera Ł 23.50 Na linii 
strzału 0.45 Wiadomości z drugiej 
ręki. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Wyprzedzić chorobę - Kiedy żyła ma 
problem 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie! 10.55 Repor-
taż 11.40 Rusz się człowieku 11.50 
Odkryj Małopolskę... na rowerze - Je-
zioro Rożnowskie 12.05 Męska strefa 
12.55 Agrobiznes 13.35 Wszystko 
po krakowsku - 39. SFP Ucisz ser-
ca... Piosenki Zygmunta Koniecznego 
14.05 Cudzoziemcy 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.30 Zapra-
szamy na kawę 14.45 Przechodzień 
codzienny 14.55 Dziennik pokładowy 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Polska 
samorządna 17.00 Audycja Komite-
tów Wyborczych - Audycja Komite-
tów Wyborczych Europarlament 2014 
17.30 Aktualności Flesz 17.40 Co, 
gdzie, kiedy? 18.00 Ekosonda 18.30 
Aktualności 19.00 Audycja Komite-
tów Wyborczych - Audycja Komite-
tów Wyborczych Europarlament 2014 
20.05 Ślązaków portret własny - Paweł 
Lampe 20.50 Co, gdzie, kiedy? 21.00 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Dzien-
nik pokładowy 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 Ma-
lanowski i Partnerzy (s.) 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Hell’s Kitchen 
- piekielna kuchnia (mag.) 21.35 Po-

rwanie (fi lm USA) 0.00 Słodka zemsta 
(komedia kopr.) 2.15 Tajemnice losu. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Najmądrzejszy Czech 11.20 Reporte-
rzy TVC 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 13.55 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.10 Obiektyw 14.40 
Pogotowie kulinarne 15.05 Pr. roz-
rywkowy 16.15 Przedwyborcze spoty 
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 Wia-
domości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.50 Opowiadania fi lmowe 22.50 
Kontruderzenie (s.) 23.35 Tajniacy (s.) 
0.30 Hobby naszych czasów. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Jeden ocean 9.55 
Skrzydła natury 10.45 Czeski żurnal 
11.40 Nie poddawaj się 12.40 Żoł-
nierze od Dunkerque 13.10 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 14.05 Przygody 
nauki i techniki 14.50 Angkor - po-
chłonięta cywilizacja 15.45 Jak wygrać 
wojnę 16.35 Ferarri Fiorano 599 17.30 
Przedwyborcze spoty kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 17.55 Kos-
mos 18.45 Wieczorynka 18.55 Bracia 
i siostry (s.) 19.35 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Wielka Wojna Ojczyź-
niana 20.50 Katastrofy lotnicze 21.40 
Przeżyłem własną śmierć (fi lm) 23.15 
Siostra Jackie (s.) 23.45 lol :-) 0.05 
Babel 0.35 Tito - Ostatni świadkowie 
testamentu. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.15 Krok za krokiem (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.30 
Dallas (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.35 Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 21.35 Weekend 22.30 Wybrani 
(s.) 23.15 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 0.05 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 0.55 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.10 Policja Hamburg 
(s.) 11.10 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Honza prawie 
królem (bajka) 22.05 Kulinarny reality
-show 23.25 Zabójcze umysły (s.) 
0.20 Zaprzysiężeni (s.) 1.15 Hawaii 
5-0 (s.). 

ŚRODA 14 maja
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Uwolnić motyla 9.30 Natura 
w Jedynce - Dzikie krainy Australii 
10.30 Moda na sukces (s.) 11.00 Świat 
się kręci 12.00 Wiadomości 12.05 
Agrobiznes 12.25 Magazyn Rolni-
czy - Sprzedaż państwowych gruntów 
rolnych 12.40 Przepis dnia (s.) 12.50 
Natura w Jedynce - Dzikie krainy 
Australii 13.55 Jaka to melodia? (te-

leturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.15 Polska non 
stop - magazyn reporterów 15.30 Klan 
(s.) 15.55 Drużyna A (s.) 17.00 Tele-
express 17.25 Jaka to melodia? (tele-
turniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat 
się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości 20.04 Biało - czerwoni 
20.15 Piąty Stadion - Eklerek 20.20 
Chicago Fire (s.) 21.15 Na pierwszym 
planie: Eurowybory - debata przedwy-
borcza 22.20 Audycje Komitetów Wy-
borczych 22.55 Nienarodzony 0.30 
Chicago Fire (s.). 

TVP 2 
6.20 Cud na Kostaryce 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe 12.45 Makłowicz w po-
dróży Estonia - Tallin 13.15 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 13.50 
Baron24 (s.) 14.30 XIX Festiwal Ka-
baretu w Koszalinie 2013. Port Lotni-
czy Koszalin - Pożegnania i Powroty 
15.30 Panorama Kraj 15.50 Dla nie-
słyszących - M jak miłość (s.) 16.50 
Rodzinka.pl (s.) 17.20 Audycje Ko-
mitetów Wyborczych 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na złe 
(s.) 21.45 Kino relaks - Dlaczego nie! 
23.35 Reporter Polski 0.20 Zagadki 
umysłu 1.10 Eurokraci - europejskie 
eldorado. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 8.55 
Przechodzień codzienny 9.00 W raj-
skim ogrodzie - Roślinność wysoko-
górska 9.30 Co niesie dzień 10.05 Pol-
ska samorządna 10.55 Reportaż 11.40 
Głos Regionów 12.05 Naszaarmia.pl 
12.55 Agrobiznes 13.35 Nie udawaj 
Greka - Saper za 1000 000 dolarów 
14.00 Odkrywanie Warszawy - Do-
brzy Bracia 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.45 Przechodzień 
codzienny 14.55 Lotnicy kosmonauci 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 EkoA-
gent 17.00 Audycja Komitetów Wy-
borczych - Audycja Komitetów Wy-
borczych Europarlament 2014 17.30 
Aktualności Flesz 17.50 Magazyn Re-
porterów TVP Katowice 18.15 Kro-
nika Miasta 18.30 Aktualności 19.00 
Audycja Komitetów Wyborczych 
- Audycja Komitetów Wyborczych 
Europarlament 2014 20.00 Ukryte 
prawdy - Dorosłe dzieci alkoholików 
20.30 Inkubatory PL - Couvese 20.47 

Gramy dla Was 21.00 Echa dnia 21.15 
Dla niesłyszących - Dziennik Regio-
nów 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Lotnicy kos-
monauci 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.10 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Top chef 2 22.05 Galerianki 
23.50 Udław się (komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Łopatologicznie 10.30 168 godzin 
11.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 13.55 Wszystko o goto-
waniu 14.15 Zawodowcy (s.) 15.05 Pr. 
rozrykowy 16.15 Przedwyborcze spoty 
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 Wia-
domości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Wręczenie 
nagród Anděl 2013 22.05 Łapcie leka-
rza (fi lm) 23.40 Anatomia prawdy (s.) 
0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Najważniejsze operacje II woj-
ny światowej 10.55 Nasza wieś 11.20 
Spostrzeżenia z zagranicy 11.30 Ta 
nasza kapela 11.55 Chcesz je? 12.00 
Magazyn chrześcijański 12.30 Folk-
lorika 13.00 Nasze tradycje 13.30 
Europa dziś 13.55 Kosmiczna energia 
pomaga rolnikom 14.50 Kto napraw-
dę odkrył Amerykę? 15.35 Królestwo 
natury 16.10 Klucz 16.35 Skrzydła 
natury 17.30 Przedwyborcze spoty 
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego 17.50 Życie na wybrzeżu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Bracia i siostry (s.) 
19.35 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Czeski żurnal 21.00 Podróż po Man-
dalaju 21.25 Trabantem przez Amery-
kę Południową 21.55 Luther (s.) 22.50 
Nic przeciw niczemu (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.15 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Dallas (s.) 13.25 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.35 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Głos 22.15 Włoska robota 
(fi lm). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Powroty do 
domu (s.) 21.30 Oczami Josefa Klímy 
22.20 Peepshowbazar 23.35 Hawaii 
5-0 (s.) 0.35 Zabójcze umysły (s.).

DLACZEGO NIE!
Komedia romantyczna, 
Polska 2007
TVP 2, środa 14 maja 2014, 
godz. 21.45
Reżyseria: Ryszard Zatorski
Wykonawcy: Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, Małgorzata 
Kożuchowska, Anna Przybylska, 
Tomasz Kot, Antoni Pawlicki, Jo-
anna Jabłczyńska

Małgosia kończy studia na 
Akademii Sztuk Pięknych, 

marzy o pracy w agencji reklamo-
wej. Jednak w świecie rządzonym 
przez przebojowych yuppies i 
uwodzicielskie seksbomby zdoby-
cie posady nie jest proste. Małgo-
się spotykają same rozczarowania; 
utrzymuje się, rozwożąc pizzę, a 
jej chłopak ogląda się za innymi 
dziewczynami. Na przekór prze-
ciwnościom losu dziewczyna nie 
poddaje się. Wkrótce w jej życiu 
pojawia się Janek, prezes fi rmy 
reklamowej, a wraz z nim dwie 
rywalki – Ewa, szefowa fi rmy ca-
teringowej, i Renata, gwiazda agen-
cji reklamowej.

TV POLONIA 



wtorek   |   13 maja 2014 7

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Ich czworo (13, godz. 19.00);
KARWINA: Ich czworo (14, 
godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – KOSZARZY-
SKA: Długi, Szeroki i Bystrooki (13, 
godz. 10.30);
JABŁONKÓW: Długi, Szeroki 
i Bystrooki (14, godz. 9.00, 10.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: My se vlka nebojíme (13, 
godz. 10.00);
Ferda Mravenec (14, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Ro-
baczki z Zaginionej Doliny (13, 14, 
godz. 15.30); Hany (13, 14, godz. 
17.45); 300: Początek imperium (13, 
14, godz. 20.00); Kobieta w ukryciu 
(13, godz. 20.30); KARWINA – 
Centrum: Witaj w klubie (13, godz. 
17.45); Noe (13, godz. 20.00); Ba-

bovřesky 2 (14, godz. 15.00); Trans-
cendencja (14, godz. 17.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Všechny moje 
děti (13, 14, godz. 17.30); Yves Saint 
Laurent (13, 14, godz. 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Pan Peabody i Sher-
man (13, 14, godz. 14.00, 16.00); 
Niebo istnieje... naprawdę! (13, 14, 
godz. 18.00); Witaj w klubie (13, 14, 
godz. 20.00).

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 14. 5. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
CIERLICKO,STANISŁOWICE 
– Kluby Kobiet oraz Klub Seniora 

MK PZKO zapraszaja na spotkanie 
klubowe w czwartek 15. 5. o godz. 
17.00 do Domu Polskiego ŻW na 
Kościelcu.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klubo-
we 15. 5. o godz. 15.00 do świetlicy 
przy ulicy Horymira 1511/9.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na świętowanie Dnia Mat-
ki i Dziecka w piątek 16. 5. o godz. 
17.00 w małej salce Domu Kultury. 
PTTS „BŚ” , TOWARZYSTWO 
ROWEROWE „OLZA” – Zapra-
sza na wyprawę rowerową w okoli-
ce Cz. Cieszyna w niedzielę 18. 5. 
(a nie 17. 5. jak podano w kalendarzu 
turystycznym „BŚ”). Rejestracja od 
godz. 8.30 przy remizie strażackiej 
w Alejach Masaryka. Odjazd o godz. 
9.00. Trasa: Cz. Cieszyn – Kocobędz 
– Stanisłowice – Cierlicko-Kościelec 
– Olbrachcice – Cz. Cieszyn, około 
30 km. Inf. 724 240 742, www.ptts-
beskidslaski.cz.
PTTS „BŚ” – Informuje, że są jesz-
cze wolne miejsca na autokarową 
wycieczkę krainą druciarzy 17. 5. 
Odjazd o godz. 7.00 z przystanku 
autokarowego Trzyniec-Centrum. 
Koszt wycieczki 100 kc, opłata na 
starcie 1,5 euro. Trasy o długości 10, 
17 i 23 km. Bliższe informacje na 
www.ptts-beskidslaski.cz Zgłoszenia 
wyłącznie pod nr. tel. 603  193  004, 
596 311 685.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY, Sala 
Mánesa, Karwina: 13. 5. o godz. 
17.00 wernisaż wystawy Jarki Rybo-
vej, Miloslavy Sztemanovej i Tomáša 
Franty pt. „Výtvarná tvorba přibližu-
jící se dětem”. Czynna po, śr, pt: 
9.00-15.00, wt-czt: 9.00-19.00.
FOYER UNIWERSYTETU 
ŚLĄSKIEGO, Karwina, Uni-

verzitní náměstí 1934/3: 15. 5. o 
godz. 17.30 wernisaż wystawy Pol-
skiego Stawarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC. 
KARWINA-FRYSZTAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: do 
22. 5. wystawa obrazów Anny Pisz-
kiewicz pt. „Pejzaże i kwiaty”. 
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. 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 Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. wy-
stawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
COK „DOM NARODOWY”, 
Rynek 12, Cieszyn: do 29. 5. w gale-
rii DM wystawa malarstwa i rysunku 
Agnieszki Pawlitko.

Śpieszmy się kochać ludzi,

bo tak szybko odchodzą.

W dniu 5 maja zmarła nagle w wieku 50 lat nasza Droga Córka, Żona, 
Mamusia, Siostra, Szwagierka, Ciocia i Krewna 

śp. BLANKA SANTARIUS
 z domu Dubnicka

Ostatnie pożegnanie śp. Zmarłej odbyło się 9 maja w kościele ewange-
lickim w Orłowej. Dziękujemy pastorowi Vladislavovi Szkanderze za 
przeprowadzenie obrzędu, Władysławowi Ruskowi, Zbigniewowi Jeżo-
wiczowi i organistce za oprawę muzyczną, Leonowi Kasprzakowi za sło-
wa pożegnania w imieniu MK PZKO, za liczny udział w pogrzebie, za 
wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty. Zasmucona rodzina.  GL-260

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smu-
tek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwo-
ści, wzięli liczny udział w mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. inż. BRONISŁAWA GANCZARCZYKA

a w szczególności krewnym, przyjaciołom, współpracownikom, znajo-
mym oraz tym, którzy przyczynili się do upiększenia ceremonii ostat-
niego pożegnania naszego Drogiego Zmarłego, serdeczne podziękowania 
składa najbliższa rodzina.  GL-258

NEKROLOGI
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Zareklamuj się w
»GŁOSIE LUDU«

BEATA SCHÖNWALD
doradca ds. reklamy 

Tel. 775 700 896

Gminy Mosty koło Jabłonkowa i 
Istebna przygotowują w ramach 
wspólnego ponadgranicznego pro-
jektu wydanie książek o historii i 
czasach współczesnych obu wiosek. 
Zanim jednak książki będą gotowe, 
ich wydawcy postanowili podzielić 
się z mosteczanami i istebnianami 
historycznymi zdjęciami, które uda-
ło im się już zebrać. Przygotowali 

więc wystawę wędrowną. Od środy 
7 maja fotografi e można obejrzeć 
na wystawie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej. Do Mostów – do 
Drzewiónki „Na Fojstwiu” trafi  ona 
w czerwcu (wernisaż zaplanowano 
na 4.6.).

Projekt jest dofi nansowany z Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński.  (kor)

Zarząd Główny PZKO zaprasza na 
kolejne spotkanie „okrągłego stołu”. 
Jutro o godz. 16.00  w sali konferen-
cyjnej „Bajka” w siedzibie ZG mile 
widziani będą przedstawiciele orga-
nizacji polskich, w tym kół PZKO. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami organizatorzy proponują kilka 
tematów do dyskusji, dotyczących 
polskiej społeczności w Republi-
ce Czeskiej. Uczestnicy spotkania 
mówić będą m.in. o wyborach ko-
munalnych i parlamentarnych, a 
także zastanawiać się nad udziałem 
Polaków w samorządach oraz insty-
tucjach państwowych i regionalnych 

wszystkich szczebli. Przedyskuto-
wana zostanie też możliwość mo-
nitoringu czeskiego ustawodawstwa 
pod kątem mniejszości narodowych 
i współpraca ze społeczeństwem 
większościowym. Organizatorom 
„okrągłego stołu” leży na sercu rów-
nież szkolnictwo polskie na Zaolziu 
– w środę swój ciąg dalszy będzie 
miała dyskusja na temat posługiwa-
nia się w szkołach językiem litera-
ckim, omówiona zostanie możliwość 
współpracy z placówkami edukacyj-
nymi w Polsce. 

Inne tematy, którymi zajmą się 
przedstawiciele polskich organi-

zacji, to informowanie i promocja 
mniejszości w środowisku więk-
szościowym, wizja kultury zaol-
ziańskiej, śpiewactwo na Zaolziu, 
system zdobywania środków na fi -
nansowanie działalności, tworzenie 
stowarzyszeń branżowych. Ciekawie 
zapowiadają się niektóre pomysły, o 
których mowa będzie na „okrągłym 
stole”, m.in. system powoływania 
autorytatywnej reprezentacji polskiej 
mniejszości narodowej, opracowanie 
diagnozy społecznej i kulturowej 
kondycji naszej społeczności czy 
powołanie Instytutu Badań Etnicz-
nych.  (ep)

Na rolkach po centrum
Karwina przygotowuje kolejną edy-
cję popularnych jazd na łyżworol-
kach po arteriach w samym centrum 
miasta. Trasa będzie zamknięta lub 
wyraźnie ograniczona dla ruchu 
samochodowego. Rolkarze pojadą 
o godzinie 17.00 Aleją 17 listopa-
da spod Rynku Uniwersyteckiego i 
przejadą głównymi ulicami Frysz-
tatu i Nowego Miasta. Zakończe-
nie jazdy zaplanowano na godzinę 
19.00.  (ep)

Wędrowna wystawa

Spotkanie przy »okrągłym stole«

FARMÁŘSKÉ
TRHY

konané v Jablunkově

pořádané společností

Netis a.s.

Kdy? V pátek 16. 5. 2014 od 9.00-17.00 hodin.
Kde? Před prodejnou Netis a.s. (bývalý KD u hřbitova)
Na trhu budete moci zakoupit regionální potraviny, pře-
devším mlékárenské a masné výrobky, pekařské výrob-
ky, ryby a výrobky z nich, ovoce, zeleninu, květiny, sadbu 
všeho druhu, živé domácí zvířata, řemeslné a rukodělné 
výrobky a mnoho dalšího. 

Trhy se uskuteční v pravidelných 
14-denních intervalech až do odvolání.
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

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



wtorek   |   13 maja 20148

I GAMBRINUS LIGA

OSTRAWA – JIHLAWA  3:1

Do przerwy: 2:0. Bramki:  25. Ku-
kec, 32. Greguš, 76. Krmenčík – 81. 
Krejčí. Ostrawa:  Šrom – Byrtus, 
Kaša, Frydrych, Sukup – Greguš - 
Kukec (89. Foltyn) Šichor, Svěrkoš 
(78. Holzer), De Azevedo – Narh 
(60. Krmenčík). 

Czwarte zwycięstwo z rzędu za-
pewniło piłkarzom Banika względny 
spokój na dwie kolejki przed koń-
cem rozgrywek. – Jeszcze jednak 
nie mamy stuprocentowej pierw-
szoligowej pewności. Trzeba uważać 
– podkreślił trener Tomáš Bernady. 
Bohaterem meczu był chorwacki po-
mocnik Davor Kukec, który strzelił 
gola i zaliczył dwie asysty. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 73, 2. 
Pilzno 64, 3. Ml. Bolesław 50,... 11. 
Ostrawa 31 pkt. 

FNL

KARWINA – ŻIŻKÓW  1:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 54. Eis-
mann – 36. Hadaščok. Karwina: 
Pindroch – Koutný, Mikula, Jovano-
vič, Eismann – Fiala, Gonda, Vaněk, 
Halaška (79. Kurušta) – Svatonský 
(46. O. Cverna) – Juřena (66. Holek). 

Zaledwie 826 widzów obejrzało 
bardzo dobry futbol w Raju. Mecz, 
w którym królowały ofensywy, obfi -
tował w szereg sytuacji podbramko-

wych. Viktoria objęła prowadzenie 
po efektownym wykończeniu kontr-
ataku przez Hadaščoka, gospodarze 
wyrównali po równie kosmicznym 
zagraniu Eismanna. Karwiński po-
mocnik przytomnie przelobował źle 
ustawionego golkipera. – Piłkarze 
wiedzą, że stać ich na wyrównaną 
walkę z czołowymi drużynami. Z tą 
świadomością zagramy także w ko-
lejnych meczach o punkty – stwier-
dził szkoleniowiec Karwiny, Josef 
Mazura. 

PARDUBICE
TRZYNIEC  0:1

Do przerwy: 0:1. Bramka: 23. Ce-
plák. Trzyniec: Paleček – Lisický, 
Vomáčka, Čelůstka, Janec – Hupka, 
Motyčka – Malíř (78. Haša), Málek 
(90. Matoušek), Ceplák – Gulajev 
(59. Gavlák). 

Podopieczni Karla Kuli postano-
wili więcej nie stresować swoich fa-
nów. Wyjazdowe zwycięstwo z Par-
dubicami dało trzynieckiej drużynie 
gwarancję drugoligowego bytu rów-
nież w następnym sezonie. Wygraną 
wystrzelił gościom Ceplák, trafi ając 
idealnie z rzutu wolnego w lewy dol-
ny róg bramki. Bezbłędnie zagrała 
przede wszystkim linia defensywna 
trzynieckiego zespołu. 

FRYDEK-MISTEK
HRADEC KRALOWEJ  3:1

Do przerwy: 3:0. Bramki: 23. i 42. 

Žídek, 45. Staško – 59. Dvořák. 
F-M:  Prepsl – Švrček, Cigánek, Li-
terák, Palko – Talián (89. Coufal), 
Žídek, Uvíra, Zapalač – H. Prokeš 
(80. Kmoníček), Staško (84. Soukup). 

Piłkarze Lipiny zdetronizowali li-
dera tabeli. Murawę wysprzątali już 
w pierwszej połowie, wygranej wyso-

ko 3:0. Ekipie Milana Duhana coraz 
bliżej do uratowania drugoligowej 
skóry. 

Lokaty: 1. Táborsko 52, 2. Hra-
dec Kr. 51, 3. Cz. Budziejowice 50,... 
8. Karwina 38, 10. Trzyniec 33, 11. 
F-M 30 pkt. 

JANUSZ BITTMAR
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W ekstralidze piłkarzy ręcznych 
pozostały do rozegrania już tylko 
dwie kolejki fazy play down. Drużyna 
Banika Karwina po zwycięstwie 
27:26 ze Zlinem umocniła się na 
siódmej pozycji w tabeli. Z siódemką 
zakończy też Banik cały sezon 
2013/2014. 

Szczypiornistom Banika Karwina 
zabrakło wprawdzie szczęścia w walce 
o fi nałową szóstkę rozgrywek, a co za 
tym idzie – grę o medale ekstraligi, ale 
w fazie play down zespół potwierdził, 
że trzeba się z nim w dalszym ciągu 
liczyć. Kluczowe dla losów rozgry-
wek play down były zwycięstwa z 
Koprzywnicą 31:30, remis 26:26 z 
Brnem i właśnie wygrana ze Zli-

nem 27:26. – Zwycięstwo ze Zlinem 
zrodziło się w bólu. Zwłaszcza w 
pierwszej połowie zagraliśmy kosz-
marnie – ocenił trener Banika, Jaro-
slav Hudeček. Gospodarze popełniali 
błędy techniczne, a w ataku strzelali 
na oślep z każdej prawie pozycji. Szar-
pany szczypiorniak nabrał rumieńców 
w drugiej połowie, na którą gospodar-
ze wyszli skoncentrowani, Zlin zaś z 
coraz większym ubytkiem sił. 

KARWINA – ZLIN  27:26

Do przerwy: 12:14. Karwina: Vydra, 
Bartoň – Michalisko 1, J. Dudek 1, 
M. Vančo 7, Chudoba 7, Hricišon, 
Sliwka 3/2, Jan Užek 2, T. Mlotek 3, 
Vučkovič 3, Paululík.  (jb)

Chorwacki pomocnik Davor Kukec (z lewej) w zimowej przerwie nadrobił za-
ległości kondycyjne. W sobotę zaliczył zaś najlepszy mecz w barwach Banika 
Ostrawa.

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 33. kolejki: Legia Warszawa 
– Wisła Kraków 5:0, Pogoń Szcze-
cin – Lechia Gdańsk 0:2, Lech Po-
znań – Górnik Zabrze 2:1, Ruch 
Chorzów – Zawisza Bydgoszcz 3:1, 
Jagiellonia Białystok – Zagłębie 
Lubin 1:1, Cracovia – Piast Gliwice 
1:5, Korona Kielce – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 3:2. Lokaty – grupa 
mistrzowska: 1. Legia 41, 2. Lech 
Poznań 36, 3. Ruch Chorzów 29; 
grupa spadkowa: 9. Jagiellonia Bia-
łystok 26, 10. Korona Kielce 24, 11. 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 22, 12. 
Śląsk Wrocław 21, 13. Piast Gliwice 
21, 14. Cracovia 20, 15. Z. Lubin 16, 
16. Widzew Łódź 15 pkt. 

* * *

DZIŚ W HAMBURGU MECZ 
NIEMCY – POLSKA. Towarzyski 
szlagier piłkarski Niemcy – Polska 
rozpoczyna się o 20.45. W dotych-
czasowych 17 wzajemnych meczach 
biało-czerwonym nigdy nie udało 
się wygrać z Niemcami. Ostatnio 
Polska z Niemcami grała 6 września 
2011 roku w Gdańsku, a towarzyska 
potyczka zakończyła się remisem 
2:2. Pomimo towarzyskiej rangi 
meczu obie ekipy wystawią w mia-
rę najsilniejsze jedenastki. W paź-
dzierniku zespoły zmierzą się po-
nownie, tym razem w eliminacjach 
mistrzostw Europy. Bezpośrednią 
transmisję dzisiejszego meczu moż-
na obejrzeć nie tylko w stacji TVP, 
aż dwie transmisje pojawią się też 
na czeskich kanałach TV Fanda i 
Sport 1. 

* * *

TENISOWY RANKING ATP: 
SPADEK JANOWICZA. Po-
lak Jerzy Janowicz spadł z 21. na 
22. miejsce w rankingu tenisistów 
ATP Tour. Prowadzi w dalszym 
ciągu Hiszpan Rafael Nadal, przed 
Serbem Novakiem Djokoviciem i 
Szwajcarem Stanislasem Wawrinką. 
Z dwunastej na dziewiątą pozycję 
awansował Japończyk Kei Nishi-
kori. Jerzy Janowicz od kilku tygo-
dni prezentuje bardzo słabą formę. 
W niedzielę Polak uległ Niemcowi 
Philippowi Kohlschreiberowi 6:4, 
6:7 (6-8), 2:6 w pierwszej rundzie 
turnieju na kortach ziemnych w 
Rzymie.  
 (jb)

MŚLF

HULIN – ORŁOWA  1:1

Do przerwy: 1:1. Bramki:  23. Krhut 
– 6. Tomáš. Orłowa: Szarowski – 
Vlk, Skoupý, Kaizar, Janso – Sporysz, 
Vybíral, Urban, Tomáš (84. Míšanec) 
– Kopel (83. Golej), Kašša (66. Kli-
mas). 

Remis można uznać za sprawied-
liwy. Slavia nastawiła się na szybkie 
akcje oskrzydlające, które prowadzi-
ła głównie lewą stroną boiska. Tam 
brylował świetnie wyszkolony tech-
nicznie Michal Tomáš. Po jego akcji 
indywidualnej goście wyszli na pro-
wadzenie, wyrównał strzałem pod 
poprzeczkę Krhut. 

Lokaty: 1. Opawa 50, 2. Proście-
jów 48, 3. Ołomuniec B 47,... 10. 
Orłowa 31 pkt. 

DYWIZJA

KARWINA B
HAWIERZÓW  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 66. Förster. 
CZK: Nowinski, Uher (K). Karwina 

B: Lipčák – Taraba, O. Cverna, V. 
Cverna, Berešík – Koutný, Zielonka 
(72. Káňa), Holek, Molnári (46. No-
winski) – Kurušta (46. Ryšavý), Uher. 
Hawierzów: Směták – Babič, Zava-
dzan (71. Klejnot), Michalčák, Vag-
ner – Večeřa (87. Dawid), Zupko (90). 
Vala), Vojnar, Förster, Skoupý (90. 
Gistinger) – Vachtarčík (75. Trmal). 

Indianie przełamali fatalną passę 
i wreszcie wygrali ważne wiosenne 
spotkanie. Ważne dla obu zespołów, 
głównie zaś dla rezerw Karwiny, 
które dryfują coraz bliżej piątej ligi. 
Trzy punkty zapewnił gościom För-
ster uderzeniem ze stałego fragmen-
tu gry. 

PIOTROWICE 
W. MIĘDZYRZECZE  1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 78. Hoff -
mann. Piotrowice: Stach – Anasta-
zovský (78. Bajzath), Gill, Bernatík, 
Reichl – Lemchi, Dittrich, Hoff -
mann, Miko (85. Sikora) – Staszew-
ski (46. Nielek), Kempný (55. Ruisl). 

Lokomotywę, pod nieobecność 

trenera Miroslava Čopjaka, popro-
wadził w meczu René Bielan. – Tro-
chę obawiałem się tego spotkania, bo 
Walmez lubi grać ofensywnie. Był to 
strach na wyrost, bo goście pokaza-
li niewiele – powiedział „Głosowi 
Ludu” asystent trenera Piotrowic. 
W I połowie gospodarze zmarno-
wali trzy czyste okazje (Lemchi, 
Hoff mann, Gill), w drugiej już lepiej 
ustawili celowniki. W 78. minucie po 
akcji Nielka odbita piłka dotarła pod 
nogi Hoff manna, który sprytnym lo-
bem nie dał szans bramkarzowi. 
Lokaty: 1. Mohelnice 43, 2. Slavičín 
42, 3. Liskowiec 41,... 7. Hawierzów 
38, 8. Piotrowice 37, 13. Karwina B 
28 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Czeski Cieszyn – Rymarzów 0:2, 
Háj – Dziećmorowice 2:4 (Punčo-
chář 2, Maleňák, Šuster), Krawarze 
– Bogumin 6:3 (Sittek 2, Kubinski), 
Karniów – Wędrynia 0:3 (Stoszek 
3), Polanka – Witkowice 0:1, P. Po-
lom – Bruszperk 2:1, Herzmanice 
– Petrzkowice 0:1, Břídličná – Fryd-

lant 0:3. Lokaty: 1. Rymarzów 57, 
2. Witkowice 48, 3. Krawarze 44,... 
6. Wędrynia 36, 8. Bogumin 31, 9. 
Dziećmorowice 31, 13. Cz. Cieszyn 
24 pkt. 

I A KLASA
Czeladna – Bystrzyca 3:3, Lutynia 
Dolna – Frensztat 1:1, Wracimów 
– Olbrachcice 2:0, Stonawa – Sed-
liszcze 4:1, Datynie Dolne – ČSAD 
Hawierzów 3:0, Szonów – Petřvald 
n. M. 2:0, Veřovice – Raszkowice 
3:2. Lokaty: 1. Szonów 46, 2. Veřo-
vice 38, 3. Czeladna 34, 4. Stonawa 
33, 5. Datynie Dolne 32, 6. Olbrach-
cice 31, 7. Lutynia Dolna 27,... 13. 
Bystrzyca 19, 14. ČSAD Hawierzów 
15 pkt. 

I B KLASA
Gródek – St. Miasto 0:0, Luczina 
– Nydek 2:3, Dobra – Mosty 3:0, 
Fryczowice – Inter Piotrowice 3:2, 
Gnojnik – Sucha Górna 1:1, Jabłon-
ków – Piosek 1:2, Dobratice – Sta-
rzicz 4:0. Lokaty: 1. Dobratice 50, 2. 
St. Miasto 37, 3. Fryczowice 34 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Gr. A: TJ Pietwałd – Sn Orłowa 0:0, 
Dąbrowa – Żuków G. 2:4, Łąki – 
Cierlicko 0:0, Sj Rychwałd – L. Pio-
trowice B 2:1, Wierzniowice – Slavia 
Orłowa B 3:8. Lokaty: 1. Żuków G. 
29, 2. TJ Pietwałd 24, 3. Sn Orłowa 
24 pkt. 
Gr. B: F. Orłowa – V. Bogumin 1:2, 
Bogumin B – G. Błędowice 1:0, Sn 
Hawierzów – Zabłocie 2:1. Lokaty: 
1. Sn Hawierzów 15, 2. Zabłocie 13, 
3. G. Błędowice 12 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Chlebowice 2:1, Buko-
wiec – Rzepiszcze 2:2, Palkowice – 
Śmiłowice 0:4. Lokaty: 1. Śmiłowice 
47, 2. Ostrawica 46, 3. Palkowice 40 
pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Milików – Prżno 1:0, Nawsie – Woj-
kowice 1:0, Oldrzychowice – Pasków 
3:1, Toszonowice – Wędrynia B 4:2. 
Lokaty: 1. Wojkowice 28, 2. Toszo-
nowice 28, 3. Kuńczyce p. O. 23 pkt. 
 (jb)

Ostrawa blisko, Trzyniec już uratowany

Futbol w niższych klasach rozgrywek

Szczęśliwa siódemka?

Banik zakończy sezon na 7. pozycji.
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