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dzień: 20 do 26 0C 
noc: 19 do 17 0C
wiatr: 0-1 m/s

ZMIANA WARTY 
W RZĄDOWEJ RADZIE

Wyjątkowe było majowe spotkanie 
Rady Rządu Republiki Czeskiej ds. 
Mniejszości Narodowych, które od-
było się we wtorek w Pradze. Wzięli w 
nim bowiem zarówno nowi, jak i ustę-
pujący po dwóch kadencjach członko-
wie tego organu doradczego i inicju-
jącego czeskiego rządu. W przypadku 
polskiej mniejszości reprezentujących 
Kongres Polaków i PZKO Tadeusza 
Wantułę i Władysława Niedobę za-
stąpili Dariusz Branny i Eugeniusz 
Delong.

Podczas posiedzenia dyskutowa-
no m.in. o poprawkach do statutu 
Rady lub dorocznych sprawozdaniach 
Rządu RC na temat polityki wobec 
mniejszości narodowych, przygo-
towywanych dla Unii Europejskiej. 
– Poruszono też kwestie nas doty-
czące, m.in. sprawę polskich audycji 
w Telewizji Czeskiej, a zwłaszcza 
niefortunnej zmiany czasu ich nada-
wania. Dyskusja na ten temat będzie 
kontynuowana przez naszych następ-
ców – powiedział nam po powrocie ze 
stolicy Tadeusz Wantuła. Ustępujący i 
nowi przedstawiciele polskiej społecz-
ności w rządowej Radzie spotkali się 
też we wtorek z ambasador Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Pradze, Grażyną 
Bernatowicz. – Przedstawiliśmy pani 
ambasador swoich następców i roz-
mawialiśmy o wzmocnieniu współ-
pracy między Ambasadą a nowymi 
radnymi. Obie strony zadeklarowały 
utrzymywanie regularnych kontak-
tów, informowanie się o sprawach 
bieżących i współpracę przy organi-
zowaniu ekip do przygotowywania 
spotkań między polskimi i czeskimi 
instytucjami, zarówno samorządowy-
mi, jak i na szczeblu państwowym. 
Ta inicjatywa może zaowocować już 
niedługo bardzo ciekawymi efektami, 
m.in. podczas zbliżającej się wizyty 
prezydenta RP, Bronisława Komo-
rowskiego, który ma gościć w Ostra-
wie podczas obchodów 10-lecia wstą-
pienia Polski i RC do NATO – dodał 
Wantuła. (kor)

Rozpoczęły się wybory do Parla-
mentu Europejskiego. Dziś głosują 
obywatele Wielkiej Brytanii i Ho-
landii. Wybory w Republice Cze-
skiej odbędą się w piątek i sobotę, w 
Polsce – podobnie jak w większości 

państw członkowskich Unii – w nie-
dzielę. Czechy będzie w nowej ka-
dencji reprezentowało w Brukseli 21 
posłów, Polskę – 51. Najwięcej repre-
zentantów będą miały Niemcy (96), 
najmniej Estonia, Cypr, Luksem-

burg i Malta (po 6). W Parlamencie 
Europejskim zasiądzie w sumie 751 
posłów z 27 krajów. 

W RC lokale wyborcze będą 
otwarte jutro w godz. 14.00-22.00, 
w sobotę od godz. 8.00 do 14.00. W 

województwie morawsko-śląskim 
jest milion osób uprawnionych do 
głosowania. Wyborcy będą wyłaniali 
swych faworytów spośród 852 kan-
dydatów 38 partii, ruchów i koalicji. 

 Ciąg dalszy na str. 3

Wybieramy posłów do europarlamentu

REGION: Nina, Remigiusz 
i Paweł pochodzą z Polski. Do 
szkoły uczęszczają w Karwi-
nie. Nie są wyjątkiem. W ciągu 
ostatnich kilku lat w polskich 
szkołach podstawowych na 
Zaolziu przybywa uczniów 
na polskich paszportach.
Nina Kajura mieszka w Kaczycach. 
Do karwińskiej podstawówki przy-
szła dopiero w tym roku szkolnym 
– w ósmej klasie. Jaki był powód? 
– Moja mama dowiedziała się gdzieś 
o tej szkole. Do przedszkola zapisała 
mojego brata, a że ja zwykle siedzia-
łam w domu, postanowiłam się też 
tutaj przenieść, bardziej otworzyć się 
na świat – mówi uczennica. 

Remigiusz Borkała i Paweł Brzó-
ska trafi li do szkoły w Karwinie ze 
względu na sport. Obaj trenują w 
miejscowym klubie piłkarskim. Pa-
weł po treningach wraca do domu 
w Marklowicach, Remigiusz od 
poniedziałku do piątku mieszka w 
internacie na stadionie. – Mieszkam 
ze starszymi kolegami, którzy też 
chodzą tutaj do szkoły. Nie ma więc 
tak, że nikt mi nie mówi, co mogę, 
a czego mi nie wolno – przekonuje 
Borkała.

Wszyscy troje przyznają, że w 
szkole w Karwinie zostali „dosyć 
fajnie” przyjęci i że panuje tu bar-
dziej przyjazna atmosfera niż w ich 
poprzednich szkołach. – Koledzy są 
dosyć fajni, pomogą ci, jak czegoś nie 
rozumiesz, wytłumaczą, pożyczą, jak 
czegoś nie masz – stwierdza Paweł, 
który do karwińskiej podstawówki 
uczęszcza już trzeci rok. Nina przy-
znaje, że na samym początku nie 
było jej łatwo. – Nie umiałam się 
dogadać, zaaklimatyzować, ale dość 
szybko mi to przeszło. Duża różnica 
była w języku. Teraz mam odwrotny 
problem – mama mi ciągle zwra-
ca uwagę, żebym mówiła czysto po 
polsku – śmieje się Nina. Remigiusz 
z kolei zauważa, że w tej szkole nie 
ma takiego stresu, a przede wszyst-
kim, że tu ludziom „na wszystkim 

zależy”. – Na ocenach, na zacho-
waniu. W mojej byłej szkole było 
parę osób, którym zależało na oce-
nach, ale większość to olewała. Moi 
koledzy byli jakby bardziej dorośli, 
niektórzy nerwowi, zestresowani, z 
większymi problemami życiowymi. 
Tu jest zupełnie inaczej – podkreśla 
Remigiusz.   

Zdaniem dyrektora karwińskiej 
PSP, Tomasza Śmiłowskiego, stopień 
integracji uczniów z Polski z rówie-
śnikami z Zaolzia zależy tylko i wy-
łącznie od dobrych chęci tych dzieci, 
które tu przychodzą. – Jeżeli istnieje 
w ramach klasy podział na uczniów 
z Polski i resztę klasy, to dzieje się 
tak dlatego, że oni sami go stwa-
rzają. Widoczne jest to zwłaszcza u 
piłkarzy, którzy nie biorą udziału w 
imprezach klasowych czy szkolnych. 
Zwłaszcza chłopcy mieszkający na 
stadionie bardziej czują się związani 
z grupą z internatu niż ze swoją klasą 
– zauważa dyrektor. 

W chwili obecnej w szkole podsta-
wowej w Karwinie uczy się siedmio-
ro dzieci zza Olzy. Według  Śmiłow-
skiego, uczniowie z Polski nie są tu 

nowym zjawiskiem, ale zmieniają się 
powody, dla których tutaj przycho-
dzą. – Wcześniej mieliśmy uczniów 
z Polski, którzy przyprowadzili się 
do Karwiny razem z rodzicami ze 
względu na pracę ojca na kopalni. 
W ub. roku szkolnym w związku z 
kryzysem spółki OKD opuściło na-
sze mury czworo takich dzieci. Od 
trzech lat spotykamy się natomiast 
z zapisywaniem do naszej placówki 
dzieci z Polski już od pierwszej klasy. 
Rodzice decydują się na naszą szko-
łę, bo chcą, żeby dziecko nauczyło się 
języka czeskiego. Czasem też powo-
dem jest obawa z dużej, anonimowej 
szkoły w Polsce. Uważają, że tu ich 
pociecha będzie bardziej bezpiecz-
na – wyjaśnia dyrektor. Kolejnym, 
istniejącym od lat powodem zapisy-
wania do karwińskiej podstawówki 
dzieci z Polski, jest ich przynależność 
do karwińskich klubów sportowych 
– wcześniej łyżwiarstwa fi gurowego, 
teraz piłkarskiego – co ułatwia koor-
dynację nauki w szkole z treningami. 
– Rodzice piłkarzy wybierają naszą 
szkołę ze względów praktycznych. 
Dla ich dzieci piłka nożna jest na 

pierwszym miejscu. Do nauki przy-
kładają się mniej lub bardziej. Re-
migiusz na przykład jest świetnym 
matematykiem. W ciągu pół roku 
bytności w naszej szkole zdążył już 
zdobyć dwie pierwsze lokaty w kon-
kursach matematycznych – podkre-
śla Śmiłowski.

Uczniów z Polski można spotkać 
również w innych polskich szkołach 
na Zaolziu. Najwięcej – ze względu 
na odległość od szkoły do granicy – 
jest ich w podstawówce w Czeskim 
Cieszynie. Według dyrektora Marka 
Grycza, moda na „jego” szkołę trwa 
od trzech lat, kiedy to jedna z pol-
skich gazet podjęła ten temat. W re-
zultacie w tej chwili dzieci z Polski 
tworzą w pierwszych klasach 20-25 
proc. uczniów, a do przyszłorocznej 
pierwszej klasy zapisano kolejnych 
11. – Rodzice, zanim zdecydują się 
na naszą szkołę, pytają o język czeski, 
kółka zainteresowań, o to, jak szkoła 
funkcjonuje, czy dziecko będzie w 
niej bezpieczne. Po prostu wybiera-
ją szkołę, którą uważają dla swojego 
dziecka za najlepszą – mówi Grycz.

BEATA SCHÖNWALD

Fo
t.

 B
EA

TA
 S

C
H

Ö
N

W
A

LD

Z tornistrem przez granicę

Literacki sukces 
w Pradze
| s. 3

Nie zdajemy sobie sprawy 
z rangi tych wyborów
| s. 4

Stalownicy w grupie E 
Ligi Mistrzów
| s. 8

POGODA

Nina, Paweł i Remigiusz pochodzą z Polski. Uczą się w szkole w Karwinie.
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Sporo osób przyszło w ostatnią niedzielę do sie-
dziby Caritasu w Jabłonkowie, by spotkać się z 
franciszkaninem o. Barnabą, który od 1990 roku 
jest misjonarzem w Republice Środkowoafrykań-
skiej. Zakonnik przyjechał pod Beskidy przede 
wszystkim dlatego, by podziękować za datki na 
misje, które w Jabłonkowie, Mostach i okoli-
cy zostały zebrane w czasie akcji charytatywnej 
„Kołacz Wielkanocny”. Połowa dochodu została 
przeznaczona na potrzeby misji karmelitańskiej, 
na której pracuje pochodzący z Mostów koło 
Jabłonkowa o. Vojtěch Kohut, połowa na misję 
franciszkańską, gdzie działa o. Zbigniew Kusy z 
Bukowca. O. Barnaba, pochodzący z Polski, pra-
cuje na tej samej misji. 

Popołudniowe spotkanie połączone było ze 
smażeniem jajecznicy, lecz – jak relacjonowała Lu-
cyna Szotkowska z Caritasu – obecni zapominali 
o jedzeniu, z napiętą uwagę słuchając opowieści 
o. Barnaby o Afryce i bombardując go pytaniami. 

– Widzieliśmy, że ojciec kocha swoją pracę. Na 
zdjęciach rozpoznawał „swoich” ludzi i opowiadał 
o nich z przejęciem. Znał losy każdego z nich – 
mówiła Szotkowska. 

W poniedziałek rano zakonnik odwiedził Ośro-
dek Dzienny św. Józefa dla osób niepełnospraw-
nych. Zwiedził placówkę, obejrzał prace ręczne 
wykonane przez klientów i po wspólnej modlitwie 
zasiadł z nimi do stołu. 

Zakonnik był nie tylko gościem Caritasu. Na 
czterech niedzielnych mszach świętych w jabłon-
kowskiej parafi i wygłosił homilie. Jego słowa wy-
warły na obecnych ogromny wpływ. W trakcie 
niedzieli jabłonkowianie wybrali 75,5 tys. koron, 
które przekazali na potrzeby misji franciszkań-
skiej. Łącznie z darami zebranymi w ramach „Ko-
łacza Wielkanocnego” wręczyli misjonarzowi 159 
tys. koron. W Republice Środkowoafrykańskiej, 
gdzie w 2012 roku doszło do zamachu stanu, sytu-
acja jest bardzo trudna i niebezpieczna.  (dc)

REGION

SKAZANI 
NA DOŻYWOCIE
ZLIN (dc) – Sąd Wojewódzki w 
Zlinie skazał na dożywotnie więzie-
nie Tomáša Křepelę i Rudolfa Fiana, 
oskarżonych o produkcję napojów 
alkoholowych zawierających me-
tanol. Wyroki skazujące na długo-
letnie więzienie usłyszało ponadto 
kolejnych osiem osób wplątanych w 
aferę metanolową w ramach głów-
nej, tak zwanej zlińskiej gałęzi. Po 
spożyciu trującego alkoholu zmarło 
pięćdziesiąt osób. 

* * *

POMOC 
DLA BOŚNI 
OSTRAWA (dc) – Strażacy z 
województwa morawsko-śląskiego 
wyjechali w środę do Bośni i Her-
cegowiny, gdzie szaleje katastrofalna 
powódź. Zespół czeskich strażaków 
dysponuje siedmioma wozami, 
łącznie z dwoma kontenerowymi, 
w których przewożone są specjalne 
pompy o wysokiej mocy. 

* * *

POPARZONY 
MĘŻCZYZNA 
HAWIERZÓW (dc) – 49-letni 
mężczyzna we wtorek wieczorem 
polał się niezbadaną cieczą łatwo-
palną i podpalił się. Zdarzenie miało 
miejsce w Suchej Średniej. Pogoto-
wie  ratunkowe udzieliło rannemu 
pierwszej pomocy. Z licznymi 
poparzeniami na całym ciele został 
następnie przewieziony do Szpitala 
Akademickiego w Ostrawie. Sprawą 
zajęła się policja.

* * *

20 LAT 
UZDROWISKA
OSTRAWA (ep) – Sanatorium w 
Klimkowicach liczy sobie dokład-
nie 20 lat. W 1994 roku ruszyło 
uzdrowisko wykorzystujące w te-
rapii źródła wody jodobromowej, 
którą wydobywano z głębokości pół 
kilometra pod ziemią. W ostatnich 
latach sanatorium wyspecjalizowało 
się w pomocy pacjentom z uszko-
dzeniem mózgu. Do miejscowego 
uzdrowiska przyjeżdżają najczęściej 
osoby po udarach mózgu czy rodzi-
ce z dziećmi, które przeszły pora-
żenie mózgowe. Uroczyste otwarcie 
jubileuszowego, dwudziestego sezo-
nu zaplanowano w Klimkowicach 
na najbliższą sobotę. Przy tej okazji 
zainteresowane osoby będą mogły 
zwiedzić teren uzdrowiska.

* * *

RATOWALI
DZIECKO
KARWINA (dc) – Pogotowie 
ratunkowe zostało we wtorek wie-
czorem wezwane do 10-letniego 
chłopca, który poranił się szkłem. 
Wypadek wydarzył się w Karwinie. 
O godz. 20.15 dyżurny pogotowia 
został powiadomiony, że dziecko 
mocno krwawi. Ratownicy dotarli na 
miejsce zdarzenia w siedem minut. 
Chłopiec rozciął sobie rękę rozbitą 
szybą w drzwiach. W wyniku krwa-
wienia tętniczego stracił mnóstwo 
krwi. Jego życie było zagrożone. 
Ratownicy udzielili rannemu pierw-
szej pomocy, po czym przewieźli go 
karetką na heliport w karwińskim 
szpitalu. Stamtąd odebrał go śmigło-
wiec i przewiózł do Szpitala Akade-
mickiego w Ostrawie.

KRÓTKO

REGION

Jakie są szanse na użeglownienie 
Odry od Świnoujścia do granicy z 
Republiką Czeską? M.in. na to py-
tanie starali się odpowiedzieć uczest-
nicy spotkania w czeskocieszyńskiej 
siedzibie Euroregionu Śląsk Cie-
szyński. Na zaproszenie eurodepu-
towanego Vojtěcha Mynářa wzięli 
w nim udział parlamentarzyści, 
samorządowcy i przedsiębiorcy z 
województwa morawsko-śląskiego i 
Województwa Śląskiego. 

Głównym tematem spotkania 
była rewitalizacja przemysłu i two-
rzenie nowych miejsc pracy w obu 
regionach w oparciu o fundusze Unii 
Europejskiej. Znaczną cześć dyskusji 
poświęcono jednak tematowi uże-
glownienia Odry i perspektywie bu-
dowy Kanału Odra – Dunaj. Vojtěch 
Mynář poinformował o podpisaniu 
w Strasburgu w Parlamencie Euro-
pejskim memorandum w tej sprawie, 
które parafowali m.in. prezydent Re-
publiki Czeskiej Miloš Zeman, prof. 
Jerzy Buzek i szereg osobistości z 
Czech, Polski i Słowacji. 

– Rozpoczęły się już także kon-
kretne czesko-polskie działania. 
Ruszyły bowiem prace nad Studium 
Wykonalności dla powstania Portu 
Ostrawa-Bogumin i związanego z 
tym Centrum Logistycznego Wierz-
niowice-Gorzyczki. Dokument opra-
cowuje Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości w Ostrawie, a fi nansuje miasto 
Ostrawa – mówi Józef Toboła, wice-
prezes czesko-polskiej spółki Trans 
International Logistic Centrum, 
która przygotowuje projekt wspólnie 
ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju 
Województwa Morawsko-Śląskiego 
i izbami gospodarczymi w Ostrawie i 
Katowicach. Patronat nad projektem 
przyjął również pełnomocnik rządu 
RC dla Okręgu Morawsko-Śląskie-
go Jerzy Cieńciała oraz prezydenci 
miast Ostrawa, Racibórz i Kędzie-
rzyn-Koźle.

– Wiadomo, że Polska moderni-
zuje obecnie drogę wodną na Odrze 
ze Świnoujścia do Kędzierzyna-
Koźla, podnosząc poziom żeglugi na 
tym odcinku. Odra zostanie też po-
łączona tzw. systemem europejskich 
dróg wodnych, dlatego chcielibyśmy, 
by Centrum Logistyczne Wierznio-
wice-Gorzyczki oraz port Ostrawa-
Bogumin dołączyły do tego projektu 
– mówi Toboła.

Wielkim atutem projektu jest fakt, 
że w okolicach Bogumina zbiegają 
się europejskie szlaki wodne, auto-
stradowe i kolejowe. – Towarowy 
dworzec kolejowy w Boguminie jest 
najnowocześniejszy w całej Republi-
ce Czeskiej. Kontener, który przy-
płynie ze Szczecina, może więc w 
ciągu dwóch godzin trafi ć do Żyliny 
i odwrotnie, samochody produkowa-
ne na Słowacji mogą od nas płynąć 
do bałtyckich portów – tłumaczy 
Toboła.

W planowanym polimodalnym 

centrum logistycznym oprócz trans-
portu towarowego swe miejsce znaj-
dzie również transport turystyczny 
po Odrze i dalej w kierunku Ber-
lina. – Celem nadrzędnym są jed-
nak nowe miejsca pracy. Uważamy, 
że inwestycja jest dużą szansą na 
ożywienie gospodarcze całego re-
gionu. Wzorujemy się przy tym na 
Norymberdze, gdzie po wdrożeniu 
podobnego projektu w ciągu 10 lat 
przybyło 8 tysięcy nowych miejsc 
pracy – stwierdza Toboła i dodaje, 
że obecna na spotkaniu w Czeskim 
Cieszynie pełnomocnik dla Odry 
Gabriela Tomik z Kędzierzyna-
Koźla poinformowała o możliwo-
ści obsługi przez ten port czeskich 
przedsiębiorców już od roku 2016. 
W czerwcu, na Międzynarodowych 
Targach Żeglugowych Water Ways 
w Bydgoszczy, przedstawiciele Mi-
nisterstwa Transportu Republiki 
Czeskiej będą również uzgadniać 
warunki dla transportu czeskich to-

warów po Odrze do Bałtyku i innych 
europejskich dróg wodnych.

Na zakończenie spotkania w sie-
dzibie Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski wystąpił przewodniczący Rady 
Kapitanów Żeglugi Śródlądowej 
KPN, Czesław Szarek, który zapre-
zentował nagrodę ufundowaną przez 
Kapitułę Rady Kapitanów dla prezy-
denta RC Miloša Zemana za wkład 
w tworzenie podstaw porozumienia 
w sprawie rozwoju dróg wodnych 
łączących Polskę i Republikę Czeską 
w ramach międzynarodowych kory-
tarzy transportowych – w tym połą-
czenia Ostrawa – Koźle i w przyszło-
ści korytarza Dunaj – Odra – Łaba. 
Nagrodzie tej towarzyszy motto w 
języku łacińskim „Dimidium facti, 
qui coepit, habet”, które jest cytatem 
z Horacego i oznacza: „Kto zaczął, 
ten zrobił połowę”. Kapitanowie Że-
glugi Śródlądowej wręczą nagrodę 
Prezydentowi Zemanowi osobiście 
w czerwcu w Pradze.  (wik)

Przypłyną nowe miejsca pracy?

Podczas spotkania w siedzibie Euroregionu Śląsk Cieszyński zaprezentowano nagrodę dla prezydenta RC Miloša Zemana.

Ojciec Barnaba na spotkaniu w Caritasie.
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Mamy dobrą wiadomość dla miło-
śników góralskich tradycji i przy-
rody. Przyrody zwłaszcza dzikiej, 
pierwotnej, którą w naszej części 
Beskidów można oglądać jeszcze w 
łomniańskiej puszczy Mionsz. Otóż 
jutro, kiedy to będziemy obchodzić 
Europejski Dzień Parków, władze 
Łomnej Dolnej i kierownictwo Par-
ku Krajobrazowego Beskidy otworzą 
w puszczy nową ścieżkę edukacyjną 

pn. „Ścieżka krajem dawnych góra-
li”. Nowa ścieżka powstała w ramach 
projektu „Infrastruktura towarzysząca 
ścieżki edukacyjnej Mionsz”, który 
został dofi nansowany z pieniędzy 
Unii Europejskiej. W ramach projek-
tu oprócz nowej – góralskiej – ścieżki 
edukacyjnej w Łomnej powstały tak-
że: centrum informacji turystycznej, 
mały folwark, w którym dzieci i tu-
ryści będą mogli zaznajomić się z tra-

dycjami związanymi z wypasem owiec 
w Beskidach lub zobaczyć na własne 
oczy zwierzęta domowe, a także ką-
cik dla dzieci z wieloma atrakcjami. 
Dzieci będą też mogły przejść się 
po baśniowej ścieżce, na której będą 
mogły poznać najpiękniejsze ludowe 
baśnie. Baśnie będzie można przeczy-
tać – w językach czeskim, polskim i 
angielskim – na tablicach stojących 
wzdłuż ścieżki.

Nowa „góralska” ścieżka o długości 
4 km z siedmiu tematycznymi przy-
stankami prowadzi od stojącego przy 
parkingu przed puszczą Mionsz no-
wego centrum informacji turystycznej 
przez schronisko Polana aż na grzbiet 
Małej Kikuli. Turyści, którzy lubią 
dłuższe wędrówki, mogą dotrzeć ze 
ścieżki po trasach turystycznych na 
Kozubową lub Kamienite, lub zejść z 
powrotem do Łomnej.  (kor)

Gorąco i szczodrze przyjęli misjonarza

Poznaj nową góralską ścieżkę
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W ten weekend odbędzie się w Wi-
śle III Zjazd Cieślarów. W jego ra-
mach w niedzielę 25 maja w samo 
południe zaplanowano „Spotkanie 
na szczycie”. Tradycyjnie Cieślarowie 
i „ci, co mają ich radzi” będą biesia-
dować na górze Cieślar na wysokości 
920 m n.p.m.

„Spotkanie na szczycie” poprze-
dzi sobotnia konferencja „Cieślar 
2014”, której temat brzmi: „Daleko 
od domu. O emigracji rodu Cieśla-
rów”. Rozpocznie się ona 24 maja o 
godz. 15.30 w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Wiśle Głębcach od złożenia 
kwiatów pod tablicą poświęconą 
Adolfowi Pilchowi (z Cieślarów) – 
cichociemnemu, słynnemu dowódcy 

oddziałów Armii Krajowej w setną 
rocznicę jego urodzin.

Półtorej godziny później w sali 
Domu Zborowego im. ks. biskupa A. 
Wantuły w centrum Wisły przy ul. 1 
Maja 53 rozpocznie się cykl wykła-
dów. I tak dr Józef Szymeczek, pre-
zes Kongresu Polaków w RC, omówi 
„Główne przyczyny i kierunki emi-
gracji obywateli Śląska Cieszyńskie-
go”, ks. Waldemar Szajthauer opowie 
zebranym „O Cieślarach i innych wi-
ślanach w Północnym Banacie w Re-
publice Serbii, we wsi Ostojiczewo”. 
Tytuł kolejnego wykładu to: „Cie-
ślarowie na Wyspach” – wspomnie-
nia z emigracji Gustawa Cieślara z 
Dębowca, laureata Srebrnej Cieszy-

nianki 2013 r.”. Ponadto Olga Věra 
Cieslarová wygłosi prelekcję „Cieśla-
rowie czeskojęzyczni (Praga)”, nato-
miast Adam Cieślar, kurator Śląskie-
go Kościoła Ewangelickiego W.A. w 
RC, przedstawi wykład  „Pamiętnik 
Georga Cieślara Pilcha z Chile”.

– Honorowy patronat nad kon-
ferencją objęły Anna Olszewska, 
konsul generalna RP w Ostrawie 
oraz Aleksandra Trybuś, cieszyńska 
posłanka Platformy Obywatelskiej. 
Swój udział w konferencji potwier-
dził  też eurodeputowany Jerzy Bu-
zek, będą ewangeliccy biskupi, Jan 
Wacławek i Jerzy Samiec, zapowie-
dzieli się również liczni samorzą-
dowcy – mówi architekt Karol Cie-

ślar z Czeskiego Cieszyn, jeden z 
organizatorów imprezy.

Po konferencji odbędzie się pro-
jekcja fi lmu „Colette”, z udziałem 
autora, czeskiego reżysera polskiego 
pochodzenia Milana Cieslara, na-
tomiast w trakcie wykładów prze-
widziano przyczynki dyskusyjne. 
Imprezą towarzyszącą będzie wy-
stawa obrazów Andrzeja Cieśla-
ra. Jej otwarcie nastąpi w przerwie 
konferencji. Organizatorzy planują 
ponadto ekspozycję „Cieślarowie 
znani i nieznani” będącą uzupełnie-
niem wystawy z 2012 r. oraz plebis-
cyt na najwybitniejszego Cieślara w 
historii rodu.

Dzień później, czyli w niedzielę 25 

maja, zaplanowano rajd turystyczny i 
spotkanie na górze Cieślar. – Rozpo-
cznie się ono o godzinie 12 i gorąco 
na nie zapraszamy, zwłaszcza, że bę-
dzie się gdzie schować na wypadek 
deszczu. Dodatkowo planujemy II 
Bieg na Cieślara. Jego start nastą-
pi z Przełęczy Beskidek o godzinie 
12.30.  W ubiegłym roku zawody te 
cieszyły się wielkim powodzeniem, a 
startowali w nich zawodnicy z obu 
stron granicy. Rywalizacja będzie się 
toczyć w kilku kategoriach wieko-
wych, dlatego zapraszamy wszyst-
kich do udziału – mówi Cieślar.

Więcej informacji o imprezie 
można znaleźć na stronie www.cies-
larowie.wisla.pl.  (wik)

Po raz trzeci Cieślarowie spotkają się na szczycie

W niedzielę w Domu PZKO w 
Wierzniowicach można było oglądać 
wystawę pt. „Na kole ku cugu, czyli 
z historii rowerów”. Na ekspozycji 
zaprezentowano kilkanaście starych 
jednośladów, plakaty o tematyce ro-
werowej a także dawne narzędzia i 
akcesoria rowerowe. – Co roku, by 
uatrakcyjnić odpust w naszej miej-
scowości, urządzamy okolicznościo-
we wystawy. Prezentowaliśmy już 
archiwalne zdjęcia, mapy, sprzęt rol-
niczy, różne pamiątki, natomiast w 
tym roku zdecydowaliśmy się na ro-
wery – mówił Józef Toboła, wicepre-
zes Koła PZKO w Wierzniowicach.

Tłumaczył przy tym, że w tej 
nadolziańskiej miejscowości istnieje 
specyfi czna tradycja, niespotykana 
nigdzie indziej na Śląsku Cieszyń-
skim. – Po prostu na każdym festy-
nie, czy balu jedną z głównych na-
gród  jest rower, czyli „koło ku cugu”. 
Bo u nas drogę do pociągu czy gminy 
każdy pokonuje na rowerze. Dlatego 
dziś chcieliśmy pokazać ciekawe sta-
re jednoślady – mówił Toboła.

Współautorem wystawy był Józef 
Kubatko, który hobbystycznie zaj-
muje się naprawą rowerów.

– Ludzie mają dziś po trzy samo-
chody, dlaczego nie mieliby mieć po 
kilka rowerów. Te najstarsze kończą 
albo w złomie, albo u mnie. Zdarza 
się, że sąsiedzi przynoszą mi dwa 
rowery i mówią, żebym zrobił im z 
tego jeden – śmiał się Kubatko.

Zapewnił przy tym, że wszystkie 
zaprezentowane jednoślady „prze-
szły” przez jego ręce. – Niektóre 
zabrałem ze złomu, inne trafi ły do 
mnie ze strychu. Dziś pokazuję te 
najlepiej zachowane. Moim zdaniem 
najciekawsze są jednak dwa rowery 

wojskowe – czechosłowacki i au-
striacki, które liczą sobie około 80 lat 
– mówił Kubatko.

Obok rowerów w Domu PZKO 
w Wierzniowicach przez całą nie-
dzielę można było oglądać dawne 
narzędzia i akcesoria rowerowe. 

Ekspozycję uzupełniała wystawa 
dawnych plakatów o tematyce ro-
werowej, którą wierzniowickiemu 
PZKO udostępnili działacze sekcji 
kolarskiej Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski”. (wik)

»Na kole ku cugu«, czyli z historii rowerów

Józef Kubatko wśród zaprezentowanych na wystawie rowerów.
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Wybieramy 
posłów...
Dokończenie ze str. 1
Tryb głosowania wygląda w ten spo-
sób, że wyborca wybiera jedną listę, na 
której może udzielić głosy preferen-
cyjne najwyżej dwom kandydatom. 
Nad regularnym przebiegiem wybo-
rów będą czuwały grupy kontrole-
rów. – Przez oba dni wyborcze dwie 
grupy kontrolne złożone z urzędni-
ków Urzędu Wojewódzkiego będą 
śledziły przebieg wyborów. Na stro-
nie internetowej województwa będą 
opublikowane numery telefonów do 
wszystkich lokali wyborczych w re-
gionie – powiedział dyrektor Urzędu 
Wojewódzkiego, Tomáš Kotyza. 

Po ostatnich wyborach nasz region 
miał w Brukseli jednego reprezentan-
ta – byłego hetmana wojewódzkiego 
Evžena Tošenovskiego z Obywatel-
skiej Partii Demokratycznej. W trak-
cie kadencji dołączyła (po odejściu 
Vladimíra Remka) kandydatka partii 
komunistycznej, Věra Flasarová, a 
po śmierci Jiřego Havla także socjal-
demokrata Vojtěch Mynář. Wybory 
europejskie nie należą do specjalnie 
popularnych. W 2009 roku do urn 
w naszym województwie przyszła 
zaledwie jedna czwarta osób upraw-
nionych do głosowania. Zwyciężyła 
ODS przed ČSSD.  (dc)

Z aktem uznania i nagrodami książ-
kowymi powrócił z Pragi Tomasz 
Suchý, uczeń klasy 9 polskiej szkoły 
podstawowej im. Gustawa Przecz-
ka w Trzyńcu. Tomek brał udział 
w 41. edycji czeskiego konkursu 
literackiego pt. „Nasz Świat”. Wy-
niki konkursu ogłoszono w czasie 
targów książki, które odbywały się 
w Pradze w dniach 15-18 maja. In-
formację o sukcesie ucznia nadesłała 
nam do redakcji nauczycielka Hali-
na Cymorek.

Specjalna komisja miała za za-
danie ocenić ponad 340 prac, które 
nadeszły z całego kraju. 

Jak powiedziała jedna z członkiń 
komisji, dr Ewa Schneiderová, na-
gradzano najwyżej dziesięć prac w 
każdej z czterech kategorii, punktu-
jąc szczególnie ciekawy pomysł czy 
nowatorstwo. Członkami jury są co 
roku doświadczeni nauczyciele ję-
zyka czeskiego, są wśród nich także 

młode osoby, które same były zwy-
cięzcami konkursów literackich. 

Po ogłoszeniu wyników Tomek 
miał okazję porozmawiać z dr Ma-
rią Havrovą i dr Evą Schneidero-
vą, które oceniły jego dwie prace 
słowami: „To nie była zwykła pra-
ca stylistyczna, to naprawdę praca 
literacka.” Tomkowi towarzyszyła 
również mama oraz nauczyciel-
ka języka czeskiego, Irena Stodo-
lová. Obie panie bardzo ucieszył 
sukces Tomka. – Dyrekcja i grono 
nauczycielskie są dumni z tego, że 
jego talent zauważono i doceniono 
nawet w Pradze. Życzymy Tomko-
wi kolejnych sukcesów i ciekawych 
pomysłów twórczych – powiedziała 
nauczycielka Halina Cymorek.  
 (ep)

Literacki sukces w Pradze

Od lewej: Tomasz Suchý, nauczycielka 
języka czeskiego Irena Stodolová oraz 
członkini komisji, dr Maria Havrová.Fo
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Festiwalowi pomoże 
Instytut Polski
Największa zaolziańska impreza fi l-
mowa, festiwal Babie Lato Filmowe, 
będzie od tegorocznej 22. edycji (od-
będzie się w dniach 8-12 paździer-
nika br.) organizowana przez sztab 
festiwalowy przy współpracy z Insty-
tutem Polskim w Pradze. Spotkanie 
na ten temat odbyło się we wtorek w 
stolicy Republiki Czeskiej. Umowę w 
tej sprawie podpisali z dyrektorem In-
stytutu Polskiego, Piotrem Drobnia-
kiem, dyrektor BLF Tadeusz Wantu-
ła, szef sztabu Dariusz Branny oraz 
dramaturg czeskiej i słowackiej części 
przeglądu, Miloš Máca.

– Rozmawialiśmy głównie o po-
mocy Instytutu przy organizowaniu 
festiwalowych projekcji i spotkań 
z autorami prezentowanych przez 
nas polskich fi lmów – powiedział 
nam Tadeusz Wantuła. Dodał, że 
centralnym miejscem festiwalowych 
projekcji i bazą sztabu Babiego Lata 
Filmowego będzie kino w Bystrzy-
cy. Filmy będzie można poza tym 
oglądać m.in. w Pradze, Ołomuńcu, 
Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Her-
czawie, w polskiej Istebnej i w sło-
wackiej gminie Czierne. (kor)
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Dlaczego wybory do Parlamen-
tu Europejskiego cieszą się dużo 
mniejszym zainteresowaniem 
niż do parlamentu krajowego 
lub do samorządów gminnych?

Po prostu nie zdajemy sobie spra-
wy z wagi tych wyborów. Można 
zresztą zauważyć, że jest to trend 
ogólnoeuropejski. Dzieje się tak 
nie tylko w państwach Europy 
Środkowej, ale też w tzw. starych 
krajach unijnych, które współtwo-
rzyły Unię Europejską. W ogóle 
zainteresowanie całą polityką eu-
ropejską jest dużo mniejsze. Dziwi 
to nas, politologów, bo przecież w 
obecnym kształcie instytucjonal-
nym, po Traktacie Lizbońskim, 
znaczenie Parlamentu Europej-
skiego zostało wzmocnione. Ma 
on obecnie znacznie większe 
kompetencje, na przykład w dzie-
dzinie prawodawstwa unijnego. 
Kiedyś był on raczej organem tyl-
ko konsultacyjnym, teraz posiada 
choćby kompetencje w dziedzinie 
budżetu, umów międzynarodo-
wych, zatwierdza komisarza eu-
ropejskiego. Zwiększyła się też 
rola parlamentów narodowych. 
Już więc nie można powiedzieć, 
że decydują o nas urzędnicy gdzieś 
tam w Brukseli, współdecydują 
wybierani przez nas posłowie z 
poszczególnych państw czy już do 
parlamentów krajowych, czy tego 
europejskiego. 

Czemuż więc zdają się tego nie 

zauważać nie tylko wyborcy, ale 
i sami politycy?

Może decyduje tu „mitologia euro-
pejska”, w myśl której ludzie mó-
wią, że Unia dyktuje nam... kształt 
bananów, zakazała nam rumu i 
innych artykułów spożywczych. 
I te mity różne partie w żenujący 
sposób wykorzystują w kampanii 
wyborczej. Czeskie partie kon-
centrują się w spotach wyłącznie 
na negowaniu procesu integracji 
europejskiej, krzyczą: nie chce-
my euro, dyktanda urzędników z 
Brukseli. A przecież trzeba pod-
kreślić, że urzędników w organach 
europejskich jest o wiele mniej, niż 
w magistratach europejskich me-
tropolii, takich jak Berlin, Londyn 
czy nawet Helsinki. Ba, nawet w 
mniejszych miastach. Przeżywa 
więc wciąż sporo mitów, stereoty-
pów, które chociażby w kontekście 
polityki czeskiej są wykorzystywa-
ne przez partie eurosceptyczne i 
wszelkiego rodzaju tabloidy. A wy-
borcy, nie do końca poinformowa-
ni, o co właściwie w Parlamencie 
Europejskim chodzi, powtarzają to 
wszystko za politykami. 

Dochodzi więc do tego, że wie-
lu ludzi traktuje te wybory jako 
drugorzędne. Do urn przychodzi 
bardzo mało wyborców, a niska 
frekwencja powoduje, że manda-
ty w PE zdobywają często partie 
radykalne, które raczej nie mają 
szans w wyborach do parlamen-
tów krajowych. Partie skrajnej pra-

wicy, antyeuropejskie, w Europie 
Zachodniej zdobywały z tego po-
wodu nawet jedną siódmą wszyst-
kich mandatów swojego państwa. 

Jeśli tak będzie i w tegorocznych 
wyborach, ekstremistyczne partie 
mogłyby się stać trzecią najpoważ-
niejszą siłą w Parlamencie Euro-

pejskim. To miałoby bardzo nega-
tywny wpływ na tempo integracji 
europejskiej. Dlatego tak ważne 
jest to, żebyśmy poszli do urn i 
wybierali rzeczywiście rozważnie.

Na ile to, co dzieje się w bruk-
selskim parlamencie, może mieć 
wpływ chociażby na życie mniej-
szości narodowych, także tej na-
szej?

Nie łudźmy się, Parlament Euro-
pejski nie zajmuje się raczej spra-
wami mniejszości narodowych. 
Eurodeputowany reprezentuje 
całe państwo, a nie tylko swój 
okręg wyborczy, bo jest nim cała 
Republika Czeska. Reprezentu-
je więc interesy państwa, a tak-
że frakcji, której jest członkiem. 
Sprawy mniejszości narodowych 
to raczej płaszczyzna Rady Eu-
ropy oraz innych instytucji i or-
ganizacji międzynarodowych. To 
tam powinniśmy się zwracać z 
ważnymi dla nas sprawami. Nie-
mniej nie oznacza to, żebyśmy, 
jako mniejszość polska, mieli zboj-
kotować wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Powinniśmy pójść 
na wybory i przy podejmowaniu 
wyboru kierować się zdrowym 
rozsądkiem. Nie tylko tym, co sta-
rają się nam wmówić różne partie. 
Zanim wrzucimy nasz głos do 
urny, przypomnijmy sobie o tym, 
co dała nam, także naszej polskiej 
mniejszości, integracja europejska. 
 JACEK SIKORA

Jutro po raz kolejny kościoły będą świeciły nocą i zapra-
szały do środka nie tylko wierzących, ale każdego, kto 
chciałby je zwiedzić, poznać „od podszewki”, dowiedzieć 
się czegoś o ich historii i współczesności. W całej Repu-
blice Czeskiej odbędzie się Noc Kościołów. 

W tegorocznej edycji weźmie udział 21 świątyń z po-
wiatu karwińskiego, najwięcej z Czeskiego Cieszyna. 
Odwiedzić będzie można ponadto kościoły katolickie 
w Starym Boguminie, Karwinie-Frysztacie, Orłowej, 
Dąbrowie, Dziećmorowicach, Cierlicku-Kościelcu, Pie-
twałdzie i Rychwałdzie, ewangelickie w Nowym Bogu-
minie, Olbrachcicach i Orłowej, dom modlitwy Kościoła 
Apostolskiego w Hawierzowie-Błędowicach oraz Dom 
Husa w Dąbrowie. 

W Cieszynie Noc Kościołów po raz kolejny będzie 
miała wymiar transgraniczny. Prócz czeskocieszyńskich 
świątyń wszystkich wyznań włączą się również kościo-
ły z prawego brzegu Olzy: ewangelicki Kościół Jezuso-
wy, kościół św. Jerzego oraz Rotunda św. Mikołaja na 
Wzgórzu Zamkowym. Imprezą towarzyszącą będzie 
Bieg Nocy Kościołów. – Zapraszamy do udziału w nowo 
przygotowanym programie naszej parafi i. Będą śpiewa-
ły najmłodsze „Biedronki” oraz „Broučci”, schola mło-
dzieżowa oraz polski chór. Również w tym roku przy-
gotowujemy przepiękny koncert organowy. Dla dzieci 
młodszych i starszych będzie przygotowany osobny pro-
gram – czytamy w zapowiedzi programu w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na stronie internetowej 
parafi i katolickiej w Czeskim Cieszynie. Z kolei ks. Rafał 
Bukowiecki z Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego 
A.W. zaprasza na koncert organowy, wernisaż wystawy 
fotografi cznej o odnowie kościoła przy ul. Cmentarnej, 
koncerty chórów i rozmyślania nad Biblią. 

W rejonie podbeskidzkim w Noc Kościołów włączą się 
m.in. kościoły ewangelickie w Trzyńcu, Nawsiu, Gródku, 
Ligotce Kameralnej, Trzanowicach oraz cały szereg ko-
ściołów katolickich i protestanckich w Frydku-Mistku, z 
bazyliką Nawiedzenia Panny Marii na czele. 

Pełny wykaz kościołów, które jutro wieczorem otworzą 
swe podwoje, oraz szczegółowy program można znaleźć 
na ofi cjalnej stronie imprezy www.nockostelu.cz. Więk-

szość z nich będzie otwarta od godz. 16.00-17.00 do 
22.00-24.00, niektóre krócej. 

Pomysł Nocy Kościołów zrodził się w 2005 roku w 
Wiedniu. W RC impreza organizowana jest od pięciu 
lat.  (dc)

Piątkowa noc będzie atrakcyjna dla 
wszystkich miłośników tradycji, hi-
storii i zbiorów muzealnych. Obie 
najważniejsze w polskiej i czeskiej 
części regionu instytucje: Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cie-
szynie i Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego, a także wiele innych placó-
wek z obu brzegów Olzy, włączyły 
się do Nocy Muzeów. Ich główne 
siedziby lub fi lie, a w nich na pewno 
bardzo atrakcyjne wystawy będzie 
można zwiedzać w piątek nie wyku-
pując biletu. I to do późnych godzin 
nocnych, jak sama nazwa akcji mu-
zealnej wskazuje.

Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go w Cieszynie będzie otwarte od 
godz. 19.00 do 1.00. Noc Muzeów 
rozpocznie się tam w sąsiadującym 
z głównym budynkiem Parku Po-
koju od... wystrzału z armaty i salw 
Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. 
Później będzie można wysłuchać 
muzyki w wykonaniu Zespołu Rif-
fertone, wziąć udział w warsztatach 
(m.in. lnianych, dekorowania pier-
ników lub rzemiosła ludowego), a 
przede wszystkim zwiedzić wiele 
ciekawych ekspozycji. 

W Książnicy Cieszyńskiej (godz. 
19.00-1.00) przygotowano im-
prezę pod hasłem: „Był raz mnich, 
miał moc knih, ale nie czytał w 
nich”, połączoną m.in. z prezenta-
cją unikalnego egzemplarza „Biblii 
wrześniowej”, wystawą „Klasztor 
bez biblioteki jest jak twierdza bez 
zbrojowni” lub grą miejską pt. „Ks. 
Szersznik na tropie zaginionej bi-

blioteki”. W Cieszyńskim Ośrodku 
Kultury Dom Narodowy (19.00-
22.00) odbędą się koncerty orkie-
stry dętej „Cieszynianka”, Formacji 
Jazz Q, będzie wystawa malarstwa 
Agnieszki Pawlitko „Barwy folklo-
ru” i warsztaty plastyczne. 

W Noc Muzeów będzie można 
zawitać po polskiej stronie Olzy rów-
nież do Muzeum Protestantyzmu 
przy Kościele Jezusowym, Domu 
Harcerza, restauracji historycznej 
„Pod brunatnym jeleniem” na Rynku, 
Muzeum Drukarstwa, cieszyńskiego 
oddziału Archiwum Państwowego, 
Teatru im. Adama Mickiewicza czy 
Muzeum 4. Pułku Strzelców Podha-
lańskich. Zamek Cieszyn proponuje 
nocne zwiedzanie Wieży Piastow-
skiej i Rotundy św. Mikołaja, kilka 
wystaw lub nocny spacer rozświetlo-
ną Uliczką Cieszyńskich Kobiet.

W Czeskim Cieszynie będzie 
można w piątek usiąść przy dobrej 
kawie i dobrym jazzie w Kawiarni 
i Czytelni „Avion|Noiva” lub za-
witać do jedynego w regionie pry-
watnego Muzeum Straży Pożarnej 
Josefa Jendřišáka. Teatr Cieszyński 
zaprasza do zwiedzenia swojego za-
plecza, a więc garderób aktorskich 
i pracowni artystycznych, wystawy 
w Dużej Galerii, a także na pokaz 
próby jednego ze spektakli. Nato-
miast Muzeum Ziemi Cieszyńskiej 
proponuje w swojej siedzibie przy 
ul. Praskiej stałą ekspozycję oraz 
warsztaty: przyrodnicze, archeolo-
giczne i etnografi czne.  
 (kor)

Radek Sztwiertnia

Kościół św. Jadwigi w Dąbrowie.
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Nie zdajemy sobie sprawy z rangi tych wyborów
Jutro w całej Republice Czeskiej otworzą się lokale wyborcze. Wrzucając swój głos do urny zdecydujemy o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj w Parlamencie Eu-
ropejskim. Kampania wyborcza trwa już od kilku tygodni. Oglądamy spoty wyborcze w telewizji, słuchamy reklam różnych partii w radiu. Niemniej kampania nie 
cieszy się wśród wyborców specjalnym zainteresowaniem. – A przecież są to ważne dla nas wybory – podkreśla pochodzący z Lutyni Dolnej politolog Radek Sztwiert-
nia z Katedry Politologii i Studiów Europejskich Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Kościoły otwarte dla wszystkich Jutro muzealna noc
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ANKIETA

Oprócz programu, który mosteccy uczniowie wraz z gronem 
pedagogicznym przygotowali na dzisiejszą uroczystość, każde 
dziecko na pewno złoży swojej mamie piękne życzenia z okazji 
jej święta. Zapytaliśmy kilkoro z uczniów, czego chcieliby życzyć 
swoim mamom. 

KRZYŻÓWKA
Zapraszamy do zabawy z krzyżówką. Na odpowiedzi czekamy do 2 czerwca. 
Prosimy o podawanie adresu, ponieważ nagrody wysyłamy pocztą. Książkę za 
rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymuje Gabriela Nožička, uczennica 
klasy 4. PSP w Olbrachcicach.

1. Inaczej nietakt, faux pas 2. Roślina-przyprawa z „majem” w nazwie 
3. Tkackie dzieło pająka 4. Godzina ma ich 60 5. Na plecach turysty 6. Miej-
ski pojazd szynowy 7. Poczytasz w niej codzienne wiadomości 8. Dęty in-
strument muzyczny, inaczej dudy 9. Jedyne warzywo pisane przez „ó” 10. Bije 
na kościelnej wieży 11. Jest zazwyczaj zaszklone 12. Czerwone kwitną pod 
Monte Cassino.  (ep)

DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Niektórzy uważają, że w maju przy-
pada najważniejsze święto w roku. 
Zdania co do tego są wprawdzie 
podzielone, pewne jest jednak, że 
właśnie w tym miesiącu swoje świę-
to obchodzi najważniejsza osoba na 
świecie – mama. 27 maja (a według 
czeskiego zwyczaju – w drugą nie-
dzielę tego miesiąca) obchodzony 
jest Dzień Matki. Wszystkie szkoły 
i przedszkola przygotowują ciekawy 

program z tej okazji. My postano-
wiliśmy zajrzeć do szkoły podsta-
wowej w Mostach koło Jabłonkowa, 
gdzie impreza dla mam z okazji ich 
święta odbywa się właśnie dzisiaj. 
Dzieci z polskiego przedszkola w 
Mostach święto w gronie rodziców 
obchodziły natomiast już we wtorek. 
Wszystkie mamy (a także tatusio-
wie) uczniów mosteckiej podsta-
wówki obejrzą przygotowany przez 

nich program dziś o godzinie 15.30. 
Żeby nie zdradzać za dużo, powie-
my tylko, że w programie kultural-
nym dzieci popiszą się swoimi ar-
tystycznymi, nie tylko muzycznymi, 
zdolnościami. Na mamy czeka też 
smaczny poczęstunek oraz... prezen-
ty. Warto dodać, że w podarunki dla 
swoich mam dzieci włożyły wiele 
serca i wykonały je własnoręcznie. 
 (ep) 

Kochany Głosiku!
30 kwietnia wyjechaliśmy do Kar-
winy. Byliśmy podzieleni na cztery 
grupy, według nazw legend z „Cu-
downego chleba” Józefa Ondrusza. 
Grupy nazywały się: „Myśliwi i 
Rusałki” (w oparciu o opowieść „O 
jeziorku koło rajskiego zamku”), 
„Ondraszkowe lipy” („O Ondrasz-
kowych dukatach w Karwińskim 
lesie”), „Gustlicy” („O upartym Gu-
stliku i jeszcze bardziej upartym 
Pusteckim”), „Kamraci utopców” 
(„O utopcu spod darkowskiego mo-
stu”). 

Najpierw była pogadanka w pol-
skiej bibliotece, zwiedzanie rynku 
w Karwinie-Frysztacie oraz zamku. 
Widzieliśmy krzywy kościół w Kar-
winie-Kopalniach, a potem byliśmy 
przy kościółku ewangelickim w Sto-
nawie i na cmentarzu, gdzie znajduje 
się grób Józefa Ondrusza. Na koniec 
byliśmy na Szwedzkim Kopcu. Wy-
cieczka była super!

Nela Grochol, Basia Novák, 
Mateusz Mandrysz, klasa 4, 

PSP w Czeskim Cieszynie

Wizyta polskich 
uczniów w naszej szkole

Przed kilkoma dniami w ramach 
współpracy międzynarodowej pro-
wadzonej w naszej szkole do PSP 
w Hawierzowie-Błędowicach 
przybyło dwudziestu uczniów z Ja-
strzębia-Zdroju. Na długo przed 
planowaną wizytą rozpoczęły się 
intensywne przygotowania podjęte 
przez uczniów klasy szóstej i siód-
mej. Goście przybyli około godziny 
dziesiątej. Najpierw zostali oprowa-
dzeni po szkole przez pana dyrek-
tora. Następnie uczniów zaproszono 
do sali gimnastycznej i przedstawio-
no zespół „Mali Błędowianie”. Ze-
spół zatańczył nasze najpopularniej-
sze śląskie tańce. Potem ze swoim 
programem wystąpił niższy stopień. 
Wszystkim bardzo podobał się wy-
stęp młodych tancerzy.

Po przedstawieniu uczniowie wró-
cili do klas na lekcje. W sali gimna-
stycznej z gośćmi pozostali jedynie 
uczniowie szóstej i siódmej klasy. 
Następowały gry i zabawy. Nowi 
koledzy byli weseli i przyjacielscy. 
Wszystkich zauroczyła zabawa pt. 
„małpi wirus”. W grze chodziło o 
bieganie i aktywność. Najbardziej 
jednak podobała mi się zabawa z 

balonikami. Ustawiliśmy się w pary i 
każdemu do nogi przywiązano balo-
nik. Trzeba było trzymać się za ręce 
i nadepnąć koledze na balonik. Kto 
pierwszy zniszczył balonik – zwycię-
żał. Pod koniec tej części programu 
uczniowie otrzymali przygotowane 
przez nas prezenty z czeskimi sło-
dyczami. My również dostaliśmy 
podarunki. Wymieniliśmy też swoje 
e-maile. 

Zadzwonił dzwonek na przerwę i 
wszyscy udali się do kuchenki na po-
częstunek. Po posiłku był zaplanowa-
ny spacer po mieście. Zwiedziliśmy 
zabytkową, drewnianą chatę Kotuli, 
a następnie uliczkami przeszliśmy na 
centralny plac miasta. Uczniowie z 
Jastrzębia-Zdroju odwiedzili jeszcze 
Żwirkowisko na Kościelcu, a potem 
udali się w drogę powrotną do domu. 

Jestem bardzo zadowolony z tego 
dnia i przekonany, że jeszcze kiedyś 
się zobaczymy. Warto organizować 
takie spotkania. Dzięki nim nawią-
zujemy nowe znajomości z rówieśni-
kami z sąsiedniego państwa.

Adam Svačina, klasa 7, 
PSP Błędowice

Kochany Głosiku!
W wielu okolicznych szkołach pią-
tek 9.5.2014 był dniem wolnym. 
W naszej szkole jednak bylo wesoło 
i bardzo ciekawie, ponieważ  zawi-
tał do nas nietypowy gość. Chodzi-
ło o studentkę piątego roku praskiej 
wyższej uczelni plastycznej, rodacz-
kę z Trzyńca Dorotę Branną, która 
poprowadziła zajęcia – workshopy 
plastyczne z wszystkimi uczniami 
naszej szkoły. Ze względu na zbli-
żający się Dzień Matki wykonywa-
liśmy prezenty dla naszych mam. 

Poznaliśmy technikę papieru skro-
biowego, na którym wytwarzaliśmy 
różnego rodzaju ornamenty i napisy. 
Używaliśmy do tego 7 kolorów. Na-
stępnie zrobiliśmy odbitkę naszego 
wytworu, którą włożyliśmy do ram-
ki. Obrazki, które powstały, były bar-
dzo oryginalne i ciekawe. 

Pani Dorota miała dla nas przy-
gotowaną jeszcze jedną niespodzian-
kę – otóż chodziło o medale. Miała 
wycięte z ozdobnego papieru kółka, 
z których zrobiliśmy medale dla na-
szych mam. Medale te ozdobiliśmy 
techniką skrobiowego papieru, którą 
poznaliśmy, a na powstałym orna-
mencie zrobiliśmy odbitkę dużej, 
złotej jedynki – bo mama to przecież 
NUMER 1!

Cieszymy się już na ten dzień, kiedy 
wręczymy nasze wytwory mamusiom. 
Uczcimy ich dzień (trochę wcześniej) 
22. 5., kiedy to odbędzie się w naszej 
szkole Majowa Akademia.

O tym, czy podobały się upomin-
ki i nasz występ, na pewno Głosiku 
napiszemy!

Pozdrawiamy Ciebie i całą redak-
cję.

Tereska Mrózek w imieniu całej 
oldrzychowickiej szkoły

Kocham cię, mamo!

Twórcze zabawy w Oldrzychowicach.

Dla gości z Polski przygotowano w Błędowicach m.in. różne gry i zabawy. 

MICHAELA KLUZ
Z okazji Dnia 
Matki będę ży-
czyć mojej ma-
mie wszystkie-
go najlepszego 
i dużo zdrowia. 
Chciałbym, żeby 
upiekła dla mnie 
piernikowe serce. 
Święto mam jest ważne, bo jest to 
dzień naszych mam, które się o nas 
troszczą i kochają nas.

DENIS WACŁAWEK
Będę życzyć mo-
jej mamie z okazji 
jej święta, żeby 
miała zawsze 
szczęście, zdrowie 
i żeby była zawsze 
radosna. Moja 
mama jest fajna. 
Dzień Matki ob-
chodzimy co roku, to ważne święto, 
lubi je każda mama. 

EMA SAMIEC
Chciałabym ży-
czyć mamusi 
dużo zdrowia, 
szczęścia i rado-
ści. Co roku pa-
miętam o Dniu 
Matki, zawsze 
przygotowujemy 

w szkole jakiś program dla naszych 
mam. W tym roku nauczyliśmy się 
na przykład piosenki i wierszyków 
dla mam. Mamy też dla nich poda-
runki.

TEREZA BARON
Chciałabym zło-
żyć mojej kocha-
nej mamie ży-
czenia szczęścia, 
zdrowia i żeby się 
nie denerwowa-
ła. Dzień Matki 
to ważne i ładne 
święto, trzeba 
o nim pamiętać każdego roku. Na 
imprezie szkolnej dla mam powiem 
wierszyk, który zaczyna się tak: „Ko-
cham cię mamo, bo twoje serce bije 
jak refren w mojej piosence...”. 

TERESA HLÁVKA
Chciałabym ży-
czyć mamie dużo 
zdrowia i szczę-
ścia, żeby się ni-
czym nie martwi-
ła i była zawsze 
radosna. Dzień 
Matki mi się po-
doba, bo mamusia 
jest wtedy szczęśliwa, że się o niej 
pamięta. Co roku składam mamie 
życzenia z tej okazji. Moja mama jest 
bardzo fajna. (ep)Z
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Niespokojne umysły - Polska 
Akademia Nauk 8.50 My Wy Oni 
9.25 Natura w Jedynce - Tajemnice 
trzmieli. 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.05 Agrobiznes 12.25 Sma-
ki polskie - Wszystko o mące 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.50 Natura w Je-
dynce - Planeta wróbli 13.55 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.15 
Polska non stop - magazyn reporte-
rów 15.30 Klan (s.) 15.55 Drużyna 
A (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.55 Klan 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 Prze-
pis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.30 
Ojciec Mateusz (s.) 21.30 Sprawa 
dla reportera 22.25 Audycje Komi-
tetów Wyborczych 22.55 Oglądaj z 
Andrzejem Fidykiem - Złe miejsce 
0.05 Niesamowici Bracia Bloom. 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Barwy szczęścia (s.) 
11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.50 Ma-
kłowicz w podróży - Słowacja 13.20 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
13.55 Baron24 (s.) 14.35 Postaw na 
milion 15.30 Panorama Kraj 15.50 Na 
dobre i na złe (s.) 16.50 Rodzinka.pl 
(s.) 17.20 Audycje Komitetów Wybor-
czych 18.00 Panorama 18.50 Tylko Ty! 
19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na 
sygnale (s.) 21.45 Kocham kino - Ha-
wana - miasto utracone 0.15 Witaj w 
domu, panie Jenkins 

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 Mój 
pies i inne zwierzaki 9.15 Jedź bez-
piecznie 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 EkoA-
gent 10.55 Reportaż 11.40 Kwartet 
- magazyn regionów Czwórki Wy-
szehradzkiej 12.05 Glob - Magazyn 
Nowości Naukowych 12.35 Zapra-
szamy na kawę 12.55 Agrobiznes 
13.35 Małe ojczyzny - Dlaczego 
Zamość 14.05 Antenowe remanenty 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzien-
ny 14.55 Kiniarze z Kalkuty 16.00 
Raport z Polski 16.25 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 16.30 Relacje 
17.00 Audycja Komitetów Wybor-
czych Europarlament 2014 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Odkrywanie 
Jury 17.50 Szukamy skarbów - Juraj-
skie warownie 18.15 Kronika Miasta 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Ak-
tualności 19.00 Audycja Komitetów 
Wyborczych Europarlament 2014 
20.25 Pociąg kulturalny 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Kiniarze z 
Kalkuty 0.25 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 

Świat według Kiepskich (s.) 9.00 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 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Zdrady 
3 (s.) 21.05 Przyjaciółki (s.) 22.05 To 
nie koniec świata! 2 23.05 Chyba ko-
cham swoją żonę (komedia kopr.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Chłopaki w akcji 10.15 List do ciebie 
11.15 Wszystko-party 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Policja kryminalna Paryż (s.) 15.10 
Pogotowie kulinarne 15.35 Pr. rozryw-
kowy 16.35 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 Wia-
domości regionalne 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 21.00 Europejska 
debata 22.40 Na tropie 23.05 Sprawy 
inspektora Lynleya (s.) 0.40 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Wichry wojny 
(s.) 10.20 Rodzina Nicka 12.00 Ar-
chitektura 12.25 Translokacje wojsk 
13.20 Winko 13.45 Auto Moto 
Revue 14.15 Trabantem przez Ame-
rykę Południową 14.40 Spostrzeżenia 
z zagranicy 14.50 Helikopter wojsko-
wy AH-64D Apache 15.40 Th omas 
Jeff erson 16.30 Jeden ocean: Tajem-
nicze otchłanie 17.25 Tak, panie mi-
nistrze (s.) 17.55 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 19.00 Bracia i 
siostry (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Kamera w podróży 21.05 
Tatarskie tęsknoty 22.00 Matrioszki 
(fi lm) 22.45 Zakazane imperium (s.) 
23.40 Queer: Granice tolerancji 0.10 
Cougar Town: Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Głos 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Dallas (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.15 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.15 
Kolonia karna (fi lm) 0.30 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 1.15 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napisała: 
morderstwo (s.) 9.55 Policja Ham-
burg (s.) 10.55 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 Stare wygi 
(fi lm) 22.05 Kulinarny reality-show 
23.20 Th e Finder (s.) 0.20 Zabójcze 
umysły: Okiem sprawcy (s.). 

PIĄTEK 23 maja
 

TVP 1 
5.55 TVP info w TVP 1 7.45 ZUS 
dla Ciebie 8.00 Wiadomości 8.08 Po-
lityka przy kawie 8.25 Słodkie życie 
- Konkury 8.55 Okrasa łamie przepi-
sy - Różne smaki wieprzowiny z gril-
la 9.30 Natura w Jedynce - Planeta 
wróbli. 10.25 Galeria (s.) 11.00 Świat 
się kręci 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Przepis dnia (s.) 
12.45 Rolnik szuka żony 13.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.15 
Polska non stop - magazyn reporte-
rów 15.30 Klan (s.) 16.00 Sprawa 
dla reportera 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Galeria (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.30 Dziewczyna z indyjskim 
szmaragdem 21.30 Audycje Komite-
tów Wyborczych 22.00 Weekendowy 
Hit Jedynki - Straszny fi lm 3 23.35 
Anatomia prawdy 0.25 Wszystko co 
chcielibyście wiedzieć o Parlamencie 
Europejskim 0.55 Galeria (s.). 

TVP 2 
6.10 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia 
(s.) 11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Wielkie ucieczki zwierzaków 13.10 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 13.45 Reporter Polski 14.30 
Płocka Noc Kabaretowa 2012 Jestem 
Gwiazdą! 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Na sygnale (s.) 16.50 Rodzinka.pl (s.) 
17.20 Audycje Komitetów Wybor-
czych 18.00 Panorama 18.50 Tylko 
Ty! 19.30 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
Baron24 (s.) 21.45 Dzięki Bogu już 
weekend 23.05 Tylko dla dorosłych 
23.25 Piąty Stadion 23.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 0.25 Hooligans. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Pol-
ski 8.55 Rączka gotuje 9.30 Co nie-
sie dzień 10.00 Zapraszamy na kawę 
10.05 Relacje 10.55 Reportaż 11.40 
Eurosąsiedzi 11.50 Nożem i widelcem 
12.05 Zaproszenie - Wigry, znaczy 
kręty 12.55 Agrobiznes 13.35 Polacy 
tu i tam 14.05 Miejsce mojego życia 
- Jan Tulik 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.55 Reprezentacja 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.40 Kronika Miasta 
17.55 Trudny rynek 18.30 Aktualności 
20.00 Męska strefa 20.35 Zamki kre-
sowe Rzeczypospolitej - Trembowla 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.35 Telekurier 23.10 Re-
prezentacja 0.15 Reportaż. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 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 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Dancing 
with the Stars: Taniec z  gwiazdami 
(rozr.) 22.00 Underworld. Bunt Lyka-
nów (horror kopr.) 0.00 Czas zapłaty 
(fi lm kanad.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Biuro rzeczy znalezionych 10.05 

Hobby naszych czasów 10.30 Alfabet 
gwiazd 11.30 Kamera na szlaku 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 15.00 Pogotowie kulinarne 15.25 
Nie wahaj się i kręć - wydanie specjal-
ne 16.20 AZ kwiz 16.45 Mała farma 
17.10 Łopatologicznie 17.55 Wia-
domości regionalne 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Pierwsza republika (s.) 20.55 13. 
komnata O. Moravca 21.25 Wszystko
-party 22.10 Koło pełne gwiazd 23.05 
Zawodowcy (s.) 0.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Th omas 
Jeff erson 10.35 Królestwo natury 11.05 
Chcesz mnie? 11.35 Życie na wybrze-
żu 12.20 W pułapce mikropożyczek 
13.20 Czeskie wsie 13.40 Stulecie lata-
nia 14.35 Druga wojna światowa 15.20 
Pamiętnik z Chile - W piasku 15.50 
Przygody nauki i techniki 16.35 Na-
uka na własnej skórze 17.30 Tak, panie 
ministrze (s.) 18.00 Pot, łzy i nadzieja 
18.45 Wieczorynka 19.00 Bracia i sio-
stry (s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Cudowna planeta: Afryka 20.55 
Kosmos: Słońce 21.40 Zabić Sekala 
(fi lm) 23.30 Jej pierwszy raz (fi lm) 1.00 
Szkoła dla drani (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 
Ulica (s.) 10.00 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.15 Krok za 
krokiem (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Dallas (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
E.T. (fi lm) 22.40 Mechanik: Prawo 
zemsty (fi lm) 0.15 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napisała: 
morderstwo (s.) 9.55 Policja Ham-
burg (s.) 10.55 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 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Julie 
Lescaut (s.) 22.15 Show Jana Krausa 
23.15 W cywilu (fi lm) 1.10 Wzgórza 
mają oczy (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 21. 5. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,150  0,156

EUR  4,160 4,190   4,140  4,240

USD  3,030  3,070  3,000  3,100

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,52    6,65   6,45    6,61

EUR  27,35 27,75 26,80 27,64

USD  19,70 20,40 19,58 20,18 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 21. 5. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,11 zł

ON  5,06 zł

LPG 2,20 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,33 zł

ON  5,32 zł

LPG 2,49 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,28 zł

ON  5,27 zł

 Zebrzydowice, Bliska
E95  5,24 zł  

ON  5,16 zł

LPG 2,34 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,70 kc  

ON  35,70 kc  (wik)

PIĄTEK 23 maja

6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnote-
ka 7.15 Polonia w Komie - Toskania 
7.25 Mordziaki - Wyspa Robinsona 
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 M jak miłość (s.) 
13.50 Komisarz Alex (s.) 14.35 Zapi-
ski Łazęgi - Widzeńsko 14.50 Jak to 
działa - program popularnonaukowy 
- Pomoc osobom starszym 15.25 Zło-
topolscy (s.) 16.00 Hala odlotów (s.) 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie - Chiny 17.30 Te-
leexpress 17.55 Audycje Komitetów 
Wyborczych 18.10 „...bo to życie to bal 
jest nad bale...” - fragmenty koncertu 
„Zielono mi” 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Ex Libris 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 220.55 Na dobre 
i na złe (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Polonia 24 22.45 Pół serio 0.15 
OPOLE! Kocham Cię! 0.45 Dwie 
strony medalu (s.). 

SOBOTA 24 maja  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko 10.05 Niespokojne 
umysły - Wojciech Stec 10.25 Świat 
się kręci 11.15 Rycerze i rabusie 12.05 
Polonia w Komie - Cypr 12.10 Łami-
główka 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 
Bank nie z tej Ziemi 13.30 Makłowicz 
w podróży - Malta 14.00 Na dobre i na 
złe (s.) 15.00 Tam, gdzie się ludzie nie 
umawiali 16.00 Kulturalni PL 17.30 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.50 Kazimierz Kowalski zaprasza 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.45 Sprawiedliwi 
21.35 Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy 
tu i tam - mag. polonijny 22.40 Kawa-
lerskie życie na obczyźnie 0.25 Opole! 
Kocham Cię! 

NIEDZIELA 25 maja  
6.00 Galeria (s.) 6.30 Dwie strony 
medalu (s.) 8.20 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 8.55 Zapiski Łazęgi 
- Widzeńsko 9.05 Awantura o Basię 
(s.) 9.40 Pamiętaj o mnie 10.00 Trans-
misja Mszy Świętej - z Sanktuarium 
Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach 
Śląskich 12.35 Jak cudne są wspo-
mnienia 13.40 Pod Tatrami 13.50 
Saga rodów - Ród Fertnerów 14.20 
Zbigniew Wodecki i jego goście 15.10 
Polonia w Komie 15.20 Okrasa ła-
mie przepisy - Różne smaki barszczu 
15.50 Alchemia zdrowia i urody 16.15 
Moczary i uroczyska - fi lm przyrod-
niczy 16.55 Made in Poland 17.30 
Teleexpress 17.50 M jak miłość (s.) 
18.50 Pamiętaj o mnie 19.10 Dobra-
nocka 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.05 U Pana Boga w ogródku 
(s.) 20.55 Wieczór Wyborczy 22.20 
Opole 2011 na bis 23.00 Jak cudne są 
wspomnienia 0.05 Moczary i uroczy-
ska - fi lm przyrodniczy. 

PONIEDZIAŁEK 26 maja  
6.10 Nie ma jak u mamy - koncert z 
okazji Dnia Matki 7.05 Nożem i wi-
delcem 7.25 Siedem stron świata 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.45 Mój ojciec 
generał 11.30 Polonia w Komie 11.40 
Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 U Pana 
Boga w ogródku (s.) 13.45 Made in 
Poland 14.20 Kulturalni PL 15.20 
Naszaarmia.pl 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Studio Wschód 16.55 Galeria 
(s.) 17.20 Polonia w Komie 17.30 Te-
leexpress 17.55 Nie ma jak u mamy 
- koncert z okazji Dnia Matki 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Cafe Hi-
storia - Historia łączy kibiców 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.50 Na sygnale (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 
24 22.45 Tomasz Lis na żywo 23.50 
Fascynujące Śląskie - Profesor Zofi a 
Rozanow 0.20 Naszaarmia.pl 0.45 
Galeria (s.).

TV POLONIA 
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Już tylko niespełna półtora miesiąca pozo-
stało do wakacji teatralnych. Ten czas spę-
dzą jednak aktorzy Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego bardzo roboczo. Spektakli, 
które będziemy mogli obejrzeć w wykona-
niu polskiego zespołu do końca czerwca, jest 
sporo.

W ostatni piątek maja Scena Polska wy-
stawi po raz kolejny w plenerze „Makbeta” 
Williama Szekspira. Stanie się tak ponow-
nie na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. 
Natomiast w niedzielę 1 czerwca zespół 
wspólnie ze swoimi młodymi widzami uczci 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. W swoje 

święto młodzież będzie mogła obejrzeć w 
teatrze spektakl oparty na arcydziele litera-
tury światowej dla młodzieży, „Ania z Zie-
lonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. 
Czerwiec to także kolejna repryza komedii 
„Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej (3. i 8. 6.), 
premiera doskonałej komedii „Bożyszcze 
kobiet” Neila Simona, jednego z czołowych 
współczesnych dramaturgów amerykań-
skich (14 czerwca). 

Będziemy mogli też jeszcze przed waka-
cjami  obejrzeć dwa wznowienia. W piątek 
6 czerwca, w ramach Festiwalu Teatralnego 
„Bez granic” Scena Polska zagra na Wzgó-

rzu Zamkowym w Cieszynie komedię 
„Cyrano de Bergerac” Edmonda Rostanda. 
Sezon polski zespół zakończy zaś „Ondrasz-
kiem” Renaty Putzlacher, Tomáša Kočki i 
Bogdana Kokotka. Ten wznowiony z myślą 
o plenerze spektakl muzyczny obejrzymy 20 
czerwca na Wzgórzu Zamkowym oraz 27. 6. 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Pasieczki” w 
Koszarzyskach.

Jak poinformowała nas Joanna Wa-
nia, kierownik literacki zespołu, bilety na 
wszystkie spektakle można zamawiać w biu-
rze organizacji widowni Sceny Polskiej TC 
lub zakupić na miejscu w kasie. (kor)

Spektakli do wakacji pod dostatkiem

Fo
t.

 K
A

R
IN

 D
Z

IA
D

EK

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYN-
Wzgórze Zamkowe: Makbet, Cy-
rano…, Ondraszek (23, godz. 21.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Długi, Szeroki i Bystrooki 
(22, godz. 10.00);

Dlouhý, Široký a Bystrooký (23, 
godz. 18-23.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Khumba (22, 23, godz. 15.30); Bony 
a klid 2 (22, 23, godz. 17.45); Przeży-
ją tylko kochankowie (22, 23, godz. 
18.00); Babovřesky 2 (22, 23, godz. 
20.30); KARWINA – Centrum: 
X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 
(22, godz. 17.30, 23, godz. 20.00); 
Bony a klid 2 (22, godz. 20.00);  Dino 
mama (23, godz. 15.15); 10 pravidel 
(23, godz. 17.45); TRZYNIEC – 
Kosmos: X-Men: Przeszłość, któ-
ra nadejdzie (22, 23, godz. 17.30); 
Medicus (22, 23, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: X-Men: Prze-
szłość, która nadejdzie (22, 23, godz. 
17.45); Transcendencja (22, 23, godz. 
20.00); BYSTRZYCA: Wałęsa: 
Człowiek z nadziei (23, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Muppety: Poza 
prawem (22, godz. 15.15); Godzil-
la (22, godz. 17.30, 23, godz. 18.00, 
20.15); Rio 2 (23, godz. 14.00, 16.00).

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 Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Dyrekcja PSP, by-
strzycie chóry szkolne oraz goście 
zapraszają na XVI Koncert Majo-
wy pt. „Świat się zaczyna”. Koncert 
odbędzie się w piątek 30. 5. o godz. 
17.00 w starej sali gimnastycznej by-
strzyckiej czeskiej szkoły. Wystąpią: 
„Wiolinki”, „Crescendo”, PChM 
„Collegium Canticorum” oraz męski 
duet wokalno-gitarowy.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza na uroczystość z 
okazji Dnia Matki oraz na zebra-
nie członkowskie w niedzielę 25. 5. 
o godz. 15.30 do Domu PZKO. W 
programie występ uczniów polskiej 
szkoły, a poczęstunek i kwiatek przy-
gotują ofi arni panowie z zarządu 
MK PZKO.

NIEBORY – MK PZKO zapra-
sza na 61. Dzień Oszeldy, któ-
ry odbędzie się w sobotę 24. 5. w 
Domu PZKO w Nieborach.

KARWINA-STARE MIASTO 

– MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków razem z partnerami na 
spotkanie towarzyskie z okazji Dnia 
Matki w niedzielę 25. 5. o godz. 
15.00 do Domu PZKO. Poczęstu-
nek i program przygotowała grupa 
Ofi arnych Panów z Zarządu MK.
LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne sma-
żenie jajecznicy oraz Dzień Dziecka 
w piątek 30. 5. od godz. 16.30 obok 
Domku PZKO. W programie gry 
i zabawy dla dzieci oraz turniej w 
strzelaniu z wiatrówki. Prosimy za-
brać wiktuały i dobry humor. Zgło-
szenia dzieci u pani Przeczkowej, tel. 
606 719 187, do 25. 5.

OLBRACHCICE – MK PZKO 
zaprasza na wystawę obrazów Anny 
Kożusznik-Gąsiorkiewicz z  Zabrza 
w dniach 24.-25. 5. w Domu PZKO. 
Wernisaż w sobotę 24. 5. o godz. 
16.00 W niedzielę 25. 5. wystawa 
czynna w godz. 9.00-16.00.

SIBICA – Zarząd MK PZKO za-
prasza na Jajecznicę 23. 5. o godz. 
17.00 do ogrodu Domu PZKO. Pro-
simy zabrać 3 jajka (na osobę) i po-
krojone: słoninę, chleb i szczypiorek.

PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę na Groń Jana Pawła 
II dnia 24. 5. nastąpi o godz. 6.00 
z Karwiny, o godz. 6.40 z Cz. Cie-
szyna. Prosimy zabrać dowody oso-
biste, ubezpieczenie, złotówki. Są 
jeszcze wolne miejsca w autokarze. 
Informacje i zgłoszenia pod nr. tel.: 
603 193 004, 596 311 685.

TKK PTTK „Ondraszek” – Za-
prasza na wycieczkę rowerową pt. 
„Dzień wędrowniczka”. Zbiórka 
nastąpi 25. 5. o godz. 9.00 na ryn-
ku w Cieszynie. Następnie drogami 
i dróżkami cieszyńskiego powiatu 
pojedziemy do Koziej Zagrody w 
Brennej.

WĘDRYNIA – Uczniowie oraz 
Grono Pedagogiczne PSP zapra-
szają na przedstawienie szkolne pt. 
„Dwie Marysie”, które odbędzie się 
w czwartek 22. 5. oraz piątek 23. 5. o 
godz. 16.00 w Czytelni.

OFERTA PRACY
SZKOŁA PODSTAWOWA w 
Czeskim Cieszynie poszukuje na-

uczyciela I stopnia na pełny etat (w 
zastępstwie za urlop macierzysty) 
oraz nauczyciela do przedszkola na 
ul. Moskiewskiej na pół etatu. Prośbę 
o pracę wraz z CV prosimy wysłać na 
adres skola@zsptesin.cz w terminie 
do 23. 5. 2014. GL-274

PRODUCENT MATERIA-
ŁÓW do posadzek przemysłowych 
Fortemix poszukuje pracownika w 
dziale administracji i ekspedycji ze 
znajomością języka polskiego i nie-
mieckiego. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie swojego CV na: 
rekrutacja@fortemix.pl. GL-280

OFERTY
ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815. GL-282

KUPIĘ ANTYKI, INSTRU-
MENTY muzyczne, książki i biblie. 
Tel. 608 374 432. GL-269

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: do 27. 6. wysta-
wa Jarki Rybovej, Miloslavy Sztema-
novej i Tomáša Franty pt. „Výtvarná 
tvorba přibližující se dětem”. Czynna 
po, śr, pt: 9.00-15.00, wt-czt: 9.00-
19.00.
F O Y E R  U N I W E R S Y T E T U 
ŚLĄSKIEGO, Karwina, Uni-
verzitní náměstí 1934/3: do 20. 6. 
wystawa członków Polskiego Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków w 
RC. 
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 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 Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 7. 9. 
wystawa pt. „Garnuszki babuni”; wy-
stawa stała „Z przeszłości Jabłonko-
wa 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 rysun-
ku Agnieszki Pawlitko pt. „Barwy 
fokloru”.
GALERIA SZTUKI „PULS”, 
Głęboka 25/111, Cieszyn: do 30. 5. 
wystawa Stefanii Bojda pt. „Chwile 
ulotne”.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-18.00. 

Scena ze spektaklu „Ich czworo”.

WSPOMNIENIA

Z żalem w sercu wspominamy dzisiaj drugą bolesną rocz-
nicę, kiedy nas opuściła nasza Ukochana Żona, Mama, 
Babcia, Siostra

śp. MARIA GRZEBIEŃ

z domu Halfar z Lutyni Dolnej. Za życie jakie było, za 
miłość jaką była, za wszystko dziękujemy. Mąż Albert, syn 
i córka z rodzinami.  RK-079
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NEKROLOGI 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.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 19. 5. 2014 
zmarła w wieku 79 lat nasza Ukochana 

śp. ANNA KOZOKOWA

z domu Lyżbicka  z Trzyńca-Kanady. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w czwartek 22. 5. 2014 o godz. 
15.00 z kościoła ewangelickiego w Trzyńcu. Zasmuco-

na rodzina. GL-284
Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 25. 4. 2014 minęła 6. rocznica 
zgonu

śp. ANNY MIZIOWEJ

z Nydku, zaś 21. 5. 2014 minęła 1. rocz-
nica śmierci Jej Męża 

śp. JÓZEFA MIZI

O modlitwę i chwilę wspomnień prosi córka z rodziną. GL-285
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Z Trzyńca dotarła smutna wiadomość 
dla wszystkich fanów Radka Bonka. 
Kapitan Stalowników w wieku 38 lat 
postanowił zakończyć karierę.

Bonk dołączył do innych legend 
trzynieckiego i czeskiego hokeja – Ja-
na Peterka i Václava Varadi, którzy 
też postanowili nie kontynuować już 
swojej profesjonalnej kariery na lodo-
wisku. Varaďa został asystentem tre-
nera Jiřego Kalousa, 42-letni Peterek 
na razie relaksuje w rodzinnym kręgu 
i rozważa ofertę ze strony trzynieckie-
go klubu na kontynuację współpracy 
poza tafl ą lodową. 38-letni Radek 
Bonk w swojej bogatej karierze zali-
czył występy w reprezentacji RC, klu-
bach NHL (m.in. Ottawa Senators), 
w sezonie 2010/2011 poprowadził 
Trzyniec po historyczny mistrzow-
ski tytuł w Tipsport Ekstralidze. W 
zakończonym w kwietniu sezonie 
2013/2014 należał do najlepszych 
napastników w kadrze Jiřego Kalousa. 
Włodarze trzynieckiego klubu bez-
skutecznie próbowali namówić Bonka 
do kontynuacji kariery. – Uwielbiam 

hokej, ale nie chciałem grać do eme-
rytury. Moi rówieśnicy, Peterek z Va-
radią, też podjęli męską decyzję i po 
tym sezonie ofi cjalnie zakończyli ka-
rierę. To w dużym stopniu rzutowa-
ło też na moją decyzję – powiedział 
Bonk. – Żałuję tylko, że nie zagram 
już w nowej Werk Arenie. To będzie 
piękna hala. 

Wielu zawodowych sportowców 
po zakończeniu kariery nie potra-
fi  odnaleźć się w codziennym życiu. 
Radek Bonk zapowiedział jednak, że 
nie zmarnuje teraz nadmiaru wolnych 
dni, których tak brakowało podczas 
profesjonalnej kariery. – Rodzina 
jest dla mnie najważniejsza. Wresz-
cie mogę spłacić moim najbliższym 
dług wdzięczności za lata poświęcenia 
– stwierdził hokeista. – Szalone i za-
razem piękne lata w NHL kosztowały 
mnie wiele wolnego czasu. Tak samo 
było w Trzyńcu, który też miał naj-
wyższe ambicje – zwierzył się Bonk. 
– Zdarzało się, że w domu byłem dwa 
dni w tygodniu – dodał mieszkający w 
Koprzywnicy hokeista. 

Sport w dalszym ciągu pozosta-
nie w ścisłym kręgu zainteresowań 
nie tylko Bonka, ale także Peterka i 
Varadiego. Radka Bonka przy odro-
binie szczęścia będzie można spot-
kać na szlakach w Beskidach. Były 
kapitan Trzyńca uwielbia bowiem 
jazdę na rowerze górskim. – Zawsze 

wolałem rower od siłowni – przy-
znał Bonk w jednym ze starszych 
wywiadów dla naszej gazety. Pete-
rek z kolei zakochany jest w jach-
tingu, a Varaďa w wolnych chwilach 
gra amatorsko w piłkę ze swoim 
dobrym kumplem Pavlem Kubiną. 
 (jb)

W centrum mistrzostw świata w hokeju na 
lodzie – Mińsku – rozlosowano wczoraj fazę 
grupową staro-nowej Ligi Mistrzów. Pomysł 
wznowienia po długiej przerwie klubowych 
rozgrywek hokejowych na Starym Kontynen-
cie odbił się szerokim echem także wśród ki-
biców Trzyńca, Witkowic, Zlina, Sparty Praga, 
Pardubic i Liberca. Szóstka czeskich zespołów 
poznała wczoraj swoich rywali w fazie grupo-
wej rozgrywek, która startuje 21 sierpnia. 

Stalownicy Trzyniec trafi li do grupy E obok 
zespołów Tappara Tampere (Finlandia), SC 
Bern (Szwajcaria) i Stavangers Oilers (Norwe-
gia). Mocną grupę wylosowali też gracze Wit-
kowic, którzy zmierzą się z ERC Ingolstadt 
(Niemcy), SaiPa Lappeenranta (Finlandia) i 
EV Zug (Szwajcaria). Mistrz RC, PSG Zlin, 
zagra w grupie D z Fribourg-Gottéron (Szwaj-
caria), Eisbären Berlin (Niemcy) i  Djurgaar-
den Sztokholm (Szwecja).

Kibice naszych drużyn mogą liczyć na emo-
cjonujące spotkania z czołowymi europejskimi 
drużynami. Ciekawie zapowiada się w Trzyńcu 
rywalizacja z jednym z najbardziej utytułowa-
nych fi ńskich klubów – Tappara Tampere – w 

barwach którego ubiegły sezon spędził trzynie-
cki napastnik Tomáš Plíhal. Burzliwa atmosfe-

ra powinna towarzyszyć też występom Trzyńca 
z SC Bern. Szwajcarski klubowy hokej należy 

do europejskiej czołówki, a hala w Bernie do 
najpiękniejszych w Europie. Mecze SC Bern 
regularnie oglądają tłumy widzów. Najmniej 
utytułowanym zespołem w grupie E jest aktu-
alny mistrz Norwegii, Stavangers Oilers. Klub 
został założony dopiero w 2000 roku. 

W Lidze Mistrzów zagra w nowym sezonie 
44 drużyn podzielonych na jedenaście grup. 
System rozgrywek zapowiada się bardzo atrak-
cyjnie. Mecze startują już w okresie letnim, 
a więc posłużą też za sprawdzian generalny 
przed rozpoczęciem krajowych rozgrywek. W 
rundzie zasadniczej, która potrwa do 7 paź-
dziernika, wyłonione zostaną drużyny do play-
off s. Ukoronowaniem fazy pucharowej będzie 
mecz fi nałowy zaplanowany na 3 lutego na lo-
dowisku lepszego zespołu. Do playoff s awan-
sują triumfatorzy poszczególnych zmagań 
grupowych oraz piątka najlepszych zespołów 
z drugich miejsc. Według wcześniejszych usta-
leń, w staro-nowej Lidze Mistrzów miała wal-
czyć czterdziestka zespołów, w ostatniej chwili 
uwzględniono jednak prośbę czterech klubów, 
które zagrają na zasadach dzikiej karty. 

JANUSZ BITTMAR

Stalownicy w grupie E Ligi Mistrzów

Wyniki losowania fazy grupowej Hokejowej Ligi Mistrzów.

Z przymusu dogrywają sezon pił-
karze ręczni Banika Karwina. Pod-
opieczni trenera Jaroslava Hudečka 
zaliczyli w Zubrzi jeden z najgor-
szych występów w całym sezonie. 
W przedostatniej kolejce ekstrali-
gowych rozgrywek Banik przegrał 
na wyjeździe sromotnie 25:39. – W 
zasadzie polegliśmy różnicą klasy. 
To wstyd – ocenił fatalną postawę 
swoich podopiecznych Jaroslav Hu-
deček. 

Karwiniacy od ubiegłego tygo-
dnia mają już zapewnione ostatecz-
ne siódme miejsce w tabeli. Rywale 
ze strefy play down, w tym Zubrzi, 
nie mogą już wyprzedzić karwiń-
skiej drużyny. Stąd taki, a nie inny 
szczypiorniak w wykonaniu Banika. 
– Nasza gra wyglądała tragicznie – 
stwierdził bez owijania w bawełnę 
Hudeček. – Niektórzy zawodnicy 
przyjechali do Zubrzi na wycieczkę. 
Pohasać swobodnie na parkiecie i jak 
najszybciej wrócić do domu – dodał. 

– Drużyna powinna uświadomić so-
bie, że reprezentuje chlubną tradycję 
piłki ręcznej w Karwinie. Dwunasto-
krotny mistrz RC nie może pozwolić 
sobie na takie mecze, jak ten na par-
kiecie Zubrzi. 

W najbliższą niedzielę Banik po-
dejmuje przedostatni w tabeli Prze-
rów. Dla zawodników będzie to oka-
zja do rehabilitacji. – Mam nadzieję, 
że pożegnamy się z godnością z ca-
łym sezonem – zadeklarował kar-
wiński szkoleniowiec. Mistrzem RC, 
już na trzy kolejki przed końcem, zo-
stali szczypiorniści klubu Talent Pil-
zno. Puchar dla najlepszej drużyny 
czeskiej ekstraligi wrócił do Pilzna 
po długich piętnastu latach. 

ZUBRZI – KARWINA  39:25

Do przerwy: 22:14. Karwina: Vydra, 
Nolč – Vančo 4, Vučkovič 1, T. Mlo-
tek 3, Sliwka 2, Hricišon 1, Jan Užek 
5, Chudoba 7/1, Dudek, Paululik 1, 
Michalisko 1.  (jb)

Najgorszy mecz Banika w sezonie
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POLSCY SIATKARZE BLISKO 
AWANSU DO ME. Polscy siatkarze 
odlecieli wczoraj do Lublany, gdzie 
od piątku wezmą udział w drugim 
turnieju eliminacyjnym mistrzostw 
Europy. Już wygrana w pierwszym 
meczu turnieju może zapewnić biało
-czerwonym awans do europejskiego 
czempionatu. Podopieczni trenera 
Stephane´a Antigi w pierwszym tur-
nieju eliminacyjnym we Wrocławiu 
zanotowali komplet zwycięstw. Polacy 
mają pięć punktów przewagi nad dru-
gą Słowenią i trzecią Łotwą.  

*   *   *
DZIŚ PODBESKIDZIE – WI-
DZEW, CZYLI MECZ O 
WSZYSTKO. Piłkarze Podbe-
skidzia Bielsko-Biała w dzisiejszym 
meczu z Widzewem mogą zapew-
nić sobie pozostanie w ekstraklasie. 
– Wiemy, co nam może przynieść 
wygrana w tym meczu. Stawka jest 
ogromna. W czwartek zobaczymy, 
czy ta świadomość nas uskrzyd-
li, czy też nieco spowolni. Robimy 
wszystko, aby stała się ona naszym 
sprzymierzeńcem. Chcemy wygrać 
i dwa ostatnie mecze zagrać już na 
większym luzie – powiedział szkole-
niowiec „Górali”, Leszek Ojrzyński. 
 (jb)

W SKRÓCIE
KAPITAN TRZYŃCA, RADEK BONK, ZAKOŃCZYŁ KARIERĘ

»Nie chciałem grać do emerytury«

Karwiniacy skompromitowali się na parkiecie Zubrzi. 
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Radek Bonk
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