
– Od razu rano, jak tylko wstałem z 
łóżka i wyjrzałem za okno, wiedzia-
łem, że będzie dobrze i w pięknej 
słonecznej pogodzie rekordy same 
będą się sypały z nieba – powiedział 
„Głosowi Ludu” Marek Grycz, dy-
rektor szkoły organizatora, PSP w 
Czeskim Cieszynie. – Tych igrzysk 
nie udałoby się zorganizować bez 
ofi arnej pomocy rodziców, człon-
ków Macierzy Szkolnej, oczywiście 
nauczycieli, a także sekcji lekkoat-
letycznej trzynieckiego klubu oraz 
oczywiście sponsorów – podkreślił 
Grycz. W tym roku dopisała też 
publiczność. Na trybunie stadionu 
w Trzyńcu spotkać można było nie 
tylko rodziców młodych sportow-
ców, ale również przypadkowe osoby, 
które z zaciekawieniem przygląda-
ły się rywalizacji o medale igrzysk. 
– Przejeżdżałem na rowerze obok 
stadionu i usłyszałem głośny doping. 
W pierwszej chwili pomyślałem, że 
to Usain Bolt przyjechał do Trzyńca. 
Tak mocno oklaskiwano tych mło-
dych sportowców – powiedział nam 
Richard Stařičný, który jest zatrud-
niony w pobliżu stadionu na Leśnej. 
Na trybunie nie zabrakło rzecz jasna 
znanych osób z zaolziańskiego świa-
ta polityki i kultury. Debiut w roli 
honorowego gościa imprezy zaliczył 
wczoraj Zbigniew Polakowski, wice-
prezes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Jak podkreślił w rozmowie 
z naszą gazetą, na pewno nie skończy 
się tylko na tym jednym udziale w 
igrzyskach. W dodatku Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki zamierza na-
wiązać bliższą współpracę z naszymi 
polskimi szkołami i aktywnie włą-
czyć się w organizację zaolziańskich 
imprez sportowych. – Zdaję sobie 
sprawę z tego, że kluczową sprawą 
dla organizatorów tego rodzaju im-
prez są środki fi nansowe. My jako 
związek oczywiście nie możemy 
wysłać wam konkretnych pienię-
dzy, możemy jednak otworzyć wam 
drzwi do konkretnych osób. Pomóc 
w wypromowaniu polskich imprez 
na Śląsku Cieszyńskim – powiedział 
nam Zbigniew Polakowski, wicepre-
zes PZLA ds. inwestycji (wywiad z 
ambasadorem polskiej lekkoatletyki 
zamieścimy w jednym z następnych 
wydań gazety – przyp. autor). 

W centrum wydarzeń znalazły się 
wczoraj oczywiście dzieci z prawie 
wszystkich naszych polskich szkół 

na Zaolziu. – Zawsze twierdzę, że 
mamy bardzo uzdolnioną młodzież. 
Nasi podopieczni wygrywają nie 
tylko olimpiady językowe i mate-
matyczne, ale świetnie radzą sobie 
również w igrzyskach sportowych 
– powiedziała „GL” Barbara Smuga-
ła, prezes Towarzystwa Nauczycieli 
Polskich w RC. W Trzyńcu rozdano 
wczoraj medale w najbardziej popu-
larnych dyscyplinach lekkoatletycz-
nych. Zabrakło tradycyjnie trudnej 
i niebezpiecznej konkurencji skoku 
o tyczce, ale emocje w sektorach 
skoku wzwyż, na bieżni czy w pia-
sku były przedniej klasy. Pierwsze 
medale igrzysk rozdano w sektorze 
rzutu piłeczką, czyli w rywalizacji 

przeznaczonej dla najmłodszych 
kategorii wiekowych. Złoto w kat. 
dziewczyn wywalczyła Natalia 

Pyszko z Nawsia, która podekscyto-
wana atmosferą ceremonii wręcze-
nia medali nawet nie chciała zejść z 
podium. – Bardzo się cieszę z tego 
zwycięstwa. Rzut piłeczką należy do 
moich ulubionych zajęć w ramach 
wychowania fi zycznego – zdradziła 
uczennica 3. klasy podstawówki w 
Nawsiu. Siłacze starszych kategorii 
rywalizowali natomiast w pchnięciu 
kulą. Rekord życiowy i złoty medal 
wywalczył dziewiątoklasista Dawid 
Martynek z PSP w Jabłonkowie. 
– Wynik 11,90 napawa mnie dumą. 
Nawet nie myślałem, że stać mnie na 
tak dalekie pchnięcie, bo na co dzień 
nie szlifuję tej dyscypliny – stwier-
dził wysoki siłacz z jabłonkowskiej 
szkoły. Do faworytów rywalizacji w 
sprincie należał z kolei Mateusz Pa-
sieka, reprezentant szkoły-organiza-
tora z Czeskiego Cieszyna. – Lubię 
sprinty, ale wyczynowo uprawiam 
unihokej. Gram w barwach cze-
skocieszyńskiego klubu – zdradził 
nam uczeń 8. klasy, który również w 
przyszłym roku chciałby stanąć do 
walki o medale igrzysk. – Sport jest 
dla mnie świetnym relaksem i lubię 
bronić barw naszej szkoły – dodał. 
Dla wszystkich sportowców najważ-
niejszy jest sam udział w igrzyskach. 
Natalia Curzydło z klasy 8. PSP w 
Gnojniku zajęła wprawdzie szóste 
miejsce w skoku wzwyż, nie żałuje 
jednak swojej decyzji, by powalczyć 
w Trzyńcu. – Skok wzwyż to spe-
cyfi czna, techniczna konkurencja. 
Dałam z siebie wszystko i jestem 
zadowolona z tego szóstego miejsca, 
tym bardziej, że rywalki były moc-
ne – powiedziała nam sympatyczna 
dziewczyna.   
 JANUSZ BITTMAR

Fotoreportaż na str. 12
Wyniki we wtorkowym nr.
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REKLAMA

dzień: 18 do 24 0C
noc: 14 do 12 0C
wiatr: 2-4 m/s

UWAGA ZMIANA!
Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków 
odbędzie się 25. 6. 2015

dzień: 16 do 21 0C
noc: 15 do 13 0C
wiatr: 3-5 m/s

Rozpoczęcie Igrzysk Lekkoatletycznych PSP w Trzyńcu.

PRZEJĘLI LEWE 
PAPIEROSY

Prawie 10 mln sztuk papierosów bez 
akcyzy znaleźli celnicy w ciężarów-
kach, które wyjeżdżały z magazynów 
jednej z fi rm w Czeskim Cieszynie. 
Celnicy oszacowali, że skarb państwa 
mógł stracić z tytułu niezapłacone-
go podatku akcyzowego blisko 24 
miliony koron. Celnicy zatrzymali 
najpierw ciężarówkę ze słowackimi 
tablicami rejestracyjnymi. Na pyta-
nie o to, co przewozi, kierowca odpo-
wiedział, że nic i że udaje się właśnie 
do myjni. Celnicy przystąpili zatem 
do kontroli przestrzeni ładunkowej. 
Znaleźli opony, nabrali jednak po-
dejrzenia, bo opony były przewożo-
ne w przyczepie-chłodni. Ciężarów-
kę przewieziono więc do hali Urzędu 
Celnego w Kocobędzu.  (kor)

SZKOLILI 
SAMORZĄDOWCÓW

„Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa” 
– taką nazwę nosiło szkolenie, któ-
re dla wójtów i burmistrzów wsi i 
miast województwa morawsko-ślą-
skiego zorganizowała w maju Woje-
wódzka Komenda Straży Pożarnej. 
W szkoleniu, które odbywało się w 
jednej z sal Wyższej Szkoły Górni-
czej – Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie, wzięli udział włodarze 
z 69 proc. miejscowości regionu. 
Podczas trzydniowego szkolenia 
wójtowie i burmistrzowie mogli 
wysłuchać wykładów, których te-
matem były działania władz gmin 
podejmowane podczas klęsk żywio-
łowych i sytuacji kryzysowych oraz 
ich współpraca z jednostkami Zin-
tegrowanego Systemu Ochrony.  
 (kor)
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Sienkiewicz 
w Kunínie
| s. 5

Od aksamitu 
po współczesność
| s. 10

Koniec emocji 
przy zielonym stole
| s. 7

Rekordy same sypały się z nieba
WYDARZENIE: 362 zawodników z 23 polskich szkół podstawowych na Zaolziu wystartowało wcoraj w 33. edycji Lekkoatle-

tycznych Igrzysk. Skąpany w słońcu stadion w Trzyńcu był świadkiem fantastycznych zmagań o medale, walki nie tylko z pomiarem 

czasu czy odległości, ale także z własnym sportowym „ja”. W klasyfi kacji medalowej szkół pełnoklasowych zwyciężyła PSP w Czeskim 

Cieszynie, wśród  szkół małoklasowych Gródek. Na wysokości zadania stanęli jednak wszyscy uczestnicy igrzysk. Istotne nie są 

bowiem medale, ale udział i chęć reprezentowania własnej szkoły. 

poniedziałeksobota
niedziela

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ
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KRÓTKO

PO SESJI
GRÓDEK (kor) – Radni na swojej 
majowej sesji powołali komisję ds. 
przetargów publicznych. Będzie 
działać w pięcioosobowym składzie, 
a jej przewodniczącym został były 
wicewójt Jakub Kawulok. Wybrano 
już też fi rmy, które podczas wakacji 
zajmą się pomalowaniem dachów 
na budynkach polskiej szkoły pod-
stawowej i przedszkola oraz posa-
dzeniem nowych kwiatów w małym 
parku przed Urzędem Gminy.

*   *   *

UKRADLI... 
LISICZKĘ
HUKWALDY (kor) – Z parku roz-
ciągającego się pod ruinami zamku 
Hukwaldy złodzieje skradli brązo-
wy posążek lisiczki, który na cokole 
przy parkowym amfi teatrze przed 
ponad 50 laty postawili – na cześć 
pochodzącego z Hukwaldów kom-
pozytora Leoša Janáčka – członko-
wie miejscowego kółka łowieckiego. 
Jak mówi kasztelan hukwaldzkiego 
zamku, Miroslav Holiš, lisiczka 
stała się symbolem zamku, parku 
i gminy. Trudno oszacować straty 
materialne. – Ten posążek ma war-
tość przede wszystkim historyczną 
i artystyczną – podkreśla kasztelan. 
Złodziei poszukuje policja.

*   *   *

RZEŹBIARZE 
PRACUJĄ
JABŁONKÓW (kor) – Czwór-
ka artystów z RC i Polski bierze 
udział w plenerze „Jabłonkowskie 
dni rzeźbiarskie 2015”, który od-
bywa się od 15 maja do 5 czerwca 
w kompleksie fi rmy R+M stavební 
s.r.o. Na plenerze czeską sztukę re-
prezentują: Martin Kuchař i Vlasti-
mil Malyjurek, z Polski przyjechali 
Katarzyna Fober i Grzegorz Maj-
chrowski. Ich dzieła będzie można 
oglądać na wystawie poplenerowej 
w parku przy Lasku Miejskim, któ-
rej wernisaż zaplanowano na piątek 
5 czerwca.

*   *   *

SOBOTNIE 
KOSZENIE
CZESKI CIESZYN (kor) – 
Zmienna, prawie kwietniowa 
pogoda komplikuje życie pra-
cownikom fi rmy odpowiedzialnej 
za utrzymanie w mieście zieleni. 
Na rozmiękczone po deszczach 
trawniki trudno wjechać ciężkimi 
maszynami, a trawa rośnie szybko. 
Dlatego fi rma musi kosić miejskie 
trawniki również w sobotnie przed-
południa. – Miejmy więc nadzieję, 
że szybko uwiniemy się z pierw-
szymi w tym roku miejskimi „sia-
nokosami” – mówi Lada Večeřová 
z Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Dodaje, że w Cze-
skim Cieszynie miasto troszczy się 
o utrzymanie pół miliona metrów 
kwadratowych terenów zielonych. 

*   *   *

BĘDZIE 
BEZPIECZNIEJ
NAWSIE (kor) – Włodarzom od 
lat leży na sercu bezpieczeństwo 
pieszych, w tym dzieci dzieci z 
polskiej szkoły i przedszkola, ko-
rzystających z ruchliwej ulicy Pod 
výtopnou. Dlatego zamierzają 
wybudować tam chodnik połączo-
ny ze ścieżką rowerową. Budowę 
zaplanowano na lipiec. Jak na razie 
ogłoszono przetarg.

„Ewangelizacja, misja i diakonia” to 
hasło pierwszej sesji XXXI Regu-
larnego Synodu Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W., która roz-
poczyna się dzisiaj o godz. 8.30 w 
Centrum Zborowym w Ligotce Ka-
meralnej. W obradach Synodu weź-
mie udział 62 delegatów: pastorów i 
przedstawicieli zborów i organizacji 
kościelnych ŚKEAW z całej czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Goś-
ćmi spotkania będą m.in. Grzegorz 
Giemza – przewodniczący Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce, Štefan Kiss – se-
kretarz ds. edukacji i misji Kościoła 
Ewangelickiego na Słowacji i Marek 
Zikmund z Rady Synodalnej Cze-

skobraterskiego Kościoła Ewangeli-
ckiego w RC.

Uczestnicy m.in. przyjmą budżet 
ŚKEAW na rok 2015, plan fi nan-
sowy Kościoła na lata 2015-2020, 
wybiorą też nowego zastępcę bisku-
pa ŚKEAW i nowego członka Rady 
Kościelnej. Wysłuchają ponadto 
sprawozdań: bp. Jana Wacławka z 
działalności Kościoła w roku 2014 
oraz sekretarza Kościoła, Bronisława 
Stebla, na temat gospodarowania w 
roku ubiegłym. Prelekcję pt. „Zna-
czenie misji w diakonii i diakonii w 
misji” przedstawią dyrektor Diakonii 
Śląskiej – Zuzana Filipková i prze-
wodniczący Społeczności Chrześci-
jańskiej, Milan Pecka. (kor)

Pierwsza sesja 

Wójtowie podgórskich miejscowo-
ści z radością przyjęli informację o 
dofi nansowaniu przez Unię Euro-
pejską – za pośrednictwem Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska RC 
– wielu projektów związanych z 
modernizacją boisk i placów zabaw 
dla dzieci. Na nowoczesne boisko 
przy przedszkolu może liczyć także 
Bystrzyca. – Jak się dowiedzieliśmy, 
resort dofi nansuje w sumie aż 2354 
projekty – powiedział nam Roman 
Wróbel, wójt Bystrzycy. – Nasz 
projekt, podobnie jak te złożone 

przez gminy Gnojnik i Mosty koło 
Jabłonkowa, może liczyć na dofi -
nansowanie z puli przeznaczonej 
na edukację ekologiczną. I to po-
kaźne, bo na ich realizację można 
uzyskać z ministerstwa od 600 tys. 
do 2,5 mln koron. W planie mamy 
modernizację boisk i placów zabaw 
przy przedszkolach. W Bystrzycy na 
przedszkolnym pla cu wybudujemy 
nowe elementy ruchowo-dydak-
tyczne z naturalnych materiałów, 
przeznaczone do zajęć ruchowych 
– wyjaśnił wójt Bystrzycy. (kor)

Ekologiczne place zabaw
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– Chociaż jest to już 26. edycja Festi-
walu, wiele rzeczy mamy w tym roku 
pierwszy raz. Po raz pierwszy festi-
wal w całości poświęcony jest dzie-
ciom, po raz pierwszy też impreza 
zawita do wiosek, a oprócz centrów 
miast przeniesie się też na osiedla 
– powiedziała jedna z organizatorek 
tegorocznej edycji, Andrea Foltero-
vá. 

 – Bardzo się cieszę, że w tym 
pięknym miejscu, perle kultury 
cieszyńskiej, znajduje się dzisiaj wi-
downia w waszym wieku. To do was 
adresowana jest ta edycja festiwalu 
sztuki teatralnej, niezwykłej sztuki, 
pokazującej świat poprzez formy 
teatralne. Życzę wam, abyście tak 
pokochali teatr, żebyście z widzów 
małych stali się kiedyś widzami 
dorosłymi – zwróciła się do dzieci 
i młodzieży konsul generalna RP w 
Ostrawie, Anna Olszewska. Na ot-
warciu pokazali się również włoda-
rze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 
bo to właśnie te dwa miasta od po-
czątku są gospodarzami Festiwalu, 
organizowanego przez Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacką.

Po ofi cjalnym rozpoczęciu mo-
gły ruszyć konkursowe prezentacje. 
Pierwsza z nich –  „Mikrokosmos”, 
inspirowana była „Calineczką” 
Hansa Christiana Andersena. Po-
sługując się plastyką teatralną, pan-

tomimą, światłem i dźwiękami, w 
tym muzyką Mozarta, artyści naj-
słynniejszego polskiego teatru ru-
chu pokazali wspaniałe widowisko.

Organizatorzy postanowili jed-
nak zaprosić do udziału nie tyl-
ko sceny zawodowe, ale również 
amatorskie teatry dziecięce, które 

w konkursie będą mogły otrzy-
mać statuetkę małego „Złamanego 
szlabanu”. O duży „Złamany szla-
ban” ubiega się 10 zawodowych 
teatrów z Czech, Słowacji i Polski. 
Trzy z nich wystąpią na deskach 
teatru, pozostałe prezentują się w 
przestrzeni miejskiej Cieszyna i 

Czeskiego Cieszyna, a także w Pio-
trowicach koło Karwiny i Zebrzy-
dowicach. Festiwalowi towarzyszy 
cykl warsztatów, m.in. lalkarskich, 
teatralno-plastycznych, tworzenia 
masek teatralnych, bębniarskich czy 
cyrkowych. Imprezy potrwa do 7 
czerwca.  (ep)

Teatr dla dzieci
Chociaż pierwsze teatralne przedstawienie w ramach tegorocznego Festiwalu Teatralnego Bez Granic odbyło się w środę, uroczyste 

otwarcie festiwalu i rozpoczęcie części konkursowej zaplanowano na czwartek. Zanim w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-

szynie widownia – w tym roku głównie dziecięca – obejrzała spektakl „Mikrokosmos” Wrocławskiego Teatru Pantomimy, zaproszeni 

goście uroczyście przywitali małych i starszych widzów.

W czwartek na deskach Teatru im. Adama Mickiewcza wystąpił najsłynniejszy polski teatr ruchu z widowiskiem „Mikrokos-
mos”.

Dwudziestozłotowy banknot „100. 
rocznica utworzenia Legionów Pol-
skich” z wizerunkiem marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego został najlepszym 
banknotem kolekcjonerskim świata 
– zdecydowano tak na międzyna-
rodowej konferencji w Vancouver 
w Kanadzie. W spotkaniu zorga-
nizowanym przez International 
Association for Currency Aff airs 
(IACA) wzięli udział przedstwi-
ciele ponad 70 banków central-
nych oraz instytucji emisyjnych z 
całego świata. Nagrodę w kategorii 
najlepszy banknot kolekcjonerski 
zdobyły ex aequo trzy banknoty: z 
Polski, Szkocji i Nigerii. Dwudzie-
stozłotowy banknot z wizerunkiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego zo-
stał doceniony już po raz drugi. W 
marcu podczas konferencji Europe-
an High Security Printing w Bu-
dapeszcie dostał nagrodę za grafi kę 
oraz wysoki poziom zabezpieczeń.

Banknot „100. rocznica utworze-
nia Legionów Polskich” jest szó-

stym banknotem kolekcjonerskim 
wyemitowanym przez Narodowy 
Bank Polski i pierwszym polime-
rowym. Zaprojektował go Andrzej 
Heidrich na podstawie swojego 
wcześniejszego projektu – bankno-
tu o nominale 5 000 000 zł z pierw-
szej połowy lat 90. Ze względu na 
denominację rozpoczętą w Polsce 1 
stycznia 1995 r. banknot nie wszedł 
jednak do obiegu. Połączenie kla-
sycznej szaty grafi cznej z nowo-
czesnym polimerowym podłożem 
sprawia, że nowy banknot, wprowa-
dzony do obiegu w sierpniu 2014 r., 
jest wyjątkowy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje niezwykle precyzyjnie 
wykonany hologram z wizerunkiem 
Belwederu, umieszczony w prze-
zroczystym polu banknotu. 

W sierpniu tego roku do obie-
gu zostanie wprowadzony kolejny 
banknot kolekcjonerski, tym razem 
wyemitowany przez NBP z okazji 
600. rocznicy urodzin Jana Długo-
sza.  (wik)

Polski banknot 
najlepszy na świecie

Poważny wypadek wydarzył się w 
czwartek po godz. 18.00 na stacji ko-
lejowej Ostrawa-Kończyce. 66-let-
ni mężczyzna wpadł pod pociąg. Z 

ciężkimi obrażeniami głowy, klatki 
piersiowej i kończyn został przewie-
ziony do Szpitala Akademickiego. 
Jego życie było zagrożone.  (dc)

WYPADEK NA STACJI
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Zwycięski banknot (awers).
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Krótki, ale ciekawy wyjazd
W czwartek 14 maja kluby Kobiet 
oraz Seniora działające przy MK 
PZKO w Milikowie-Centrum urzą-
dziły wycieczkę samochodową do 
gminy Istebna. Głównym organiza-
torem była prezes KK, Ewa Brózda. 
Najpierw zatrzymaliśmy się w Jawo-
rzynce, gdzie z sympatyczną prze-
wodniczką zwiedziliśmy muzeum 
regionalne „Na Grapie”. Po krótkim 
odpoczynku i przekąsce pojechali-
śmy do ośrodka agroturystycznego 
„Na Połomiu” w Istebnej. Właści-
cielka ośrodka oprowadziła nas po 
nim i pojechała z nami na obiad. Po 
smacznym i obfi tym posiłku udali-
śmy się do Koniakowa, by zwiedzić 
Muzeum Koronki. Panie były za-
chwycone, mogły bowiem podziwiać 
największą serwetę na świecie, która 
zresztą została wpisana do Księgi 
rekordów Guinnessa. Serweta ma 
średnicę  pięć metrów, szydełkowało 

ją pięć koronczarek przez pięć mie-
sięcy, a kiedy ją zważono, okazało się, 
że waży pięć kilogramów. Jest prze-
piękna i wkrótce wyjeżdża na wy-
stawę do Bratysławy i Pragi. Potem 
wyjechaliśmy jeszcze kolejką na górę 
Złoty Groń, skąd roztaczają się prze-
piękne widoki na Polskę i Słowację. 
Niestety deszcz, zimno i mgła zmu-
siły nas do skrócenia spaceru i wyru-
szenia w drogę powrotną. Wycieczka 
bardzo się wszystkim podobała, dla-
tego postanowiliśmy kontynuować 
takie krótkie, ale ciekawe wyjazdy.

Irena Cieślar
*   *   *

Podziękowanie od Cieślarów
Komitet Organizacyjny Spotkania 
Cieślarów w Wiśle pragnie z całego 
serca podziękować za dotychczaso-
we wsparcie i pomoc w organizacji 
naszych rodzinnych imprez. Jest 
dla nas, organizatorów, szczególnie 
ważne, byście państwo pomogli nam 

w promocji wydarzenia, ponieważ 
trudno nam dotrzeć do rozpro-
szonych po całej Polsce (i świecie) 
członków naszych wiślańskich ro-
dów.

W sobotę 30 maja o godz. 15.00 
na stadionie Ośrodka Sportowo-Re-
kreacyjnego Jonidło w Wiśle odbę-
dzie się Turniej Rodów Wiślańskich 
w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza 
miasta Wisła. Do turnieju Cieśla-
rowie zaprosili w tym roku druży-
ny Pilchów oraz Wisełków. Sędzią 
głównym turnieju będzie sam bur-
mistrz miasta – Tomasz Bujok.

W niedzielę 31 maja o godz. 12.00 
odbędzie się na szczycie góry Cieślar 
już tradycyjne Spotkanie na Szczy-
cie, czyli piknik rodzinny Cieślarów 
(i tych „co ich majóm radzi”).

Karol Cieślar, rzecznik komitetu 
organizacyjnego

*   *   *
KNE na zachodnich rubieżach 

Księstwa Cieszyńskiego
Zarząd KNE zawsze starannie wy-
biera miejsca wycieczek czy spa-
cerów. Tym razem postanowiono 
zwiedzić Ostrawę i jej najciekawsze 
zabytki. Przewodnikiem był prezes 
MK PKZO w Ostrawie, Emil Szot-
kowski. Kiedy na świątecznym spot-
kaniu KNE konsul generalna RP, 
Anna Olszewska, zaprosiła nauczy-
cieli, dodatkowo w planie wycieczki 
znalazło się zwiedzenie konsulatu 
RP. Nic dziwnego, że wszyscy nie 
mogli się doczekać wycieczki, bo ta-
kiej atrakcji jeszcze KNE nie miało.

Jadąc do Ostrawy oglądaliśmy z 
okien autokaru najciekawsze miejsca 
dawnego Księstwa Cieszyńskiego: na 

Mojskim Kopcu kapliczkę szwedz-
kich żołnierzy z czasów wojny trzy-
dziestoletniej, Dom Polski Żwirki i 
Wigury, dawny pałacyk myśliwski z 
murem głodowym na Kościelcu, Za-
porę Cierlicką, Żywocice oraz przy-
strojone kwiatami ulice Hawierzowa. 
Usłyszeliśmy też o „królu polskim” 
Jerzym Cienciale z Mistrzowic, o 
datyńskim rodaku, znawcy śląskich 
dialektów, Janie Bystroniu, o leka-
rzu górników i burmistrzu Karwiny, 
Wacławie Olszaku, urodzonym w 
Szonowie, również o stacjonujących 
na Kościelcu husarzach, śpieszących 
z odsieczą zagrożonemu Wiedniowi.

Po przyjeździe do Ostrawy ruszy-
liśmy do polskiego konsulatu. Powi-
tała nas Anna Olszewska. Chociaż 
kropił deszcz, nie odstraszyło to ni-
kogo od spaceru po ogrodzie konsu-
larnym. Pani konsul ze znawstwem 
pokazywała posadzone drzewa, 
kwitnące rododendrony, rozłożystą, 
ale niestety przekwitłą już magnolię. 
Pod zabytkowymi platanami obej-
rzeliśmy tablicę pamiątkową przypo-
minającą współpracę Lecha Wałęsy i 
Vaclava Havla. Opowiadając o pracy 
i obowiązkach konsula, Anna Ol-
szewska przytoczyła kilka ciekawych 
anegdot. Po tradycyjnym „sto lat” ra-
czyliśmy się kanapkami i pysznymi 
ciasteczkami. 

Następnie winda wywiozła nas na 
jedną z największych atrakcji tury-
stycznych miasta, wieżę widokową 
Nowego Ratusza, gdzie z platfor-
my widokowej oglądaliśmy tonące 
w zieleni miasto. Niestety mgła i 
chmury uniemożliwiały widok na 
Beskidy i Jesioniki.

Dalsza trasa wycieczki prowadziła 
do Petrzkowic, na teren kopalni „An-
zelm”, do jednego z największych za-
bytków czeskiej kultury – Muzeum 
Górnictwa Landek. Część nauczy-
cieli zeszła do kopalni, aby przeko-
nać się, jak trudna i niebezpieczna 
była praca górnika. Zainteresowanie 
wzbudziły aparaty tlenowe dla ra-
towników, a na tablicy pamiątkowej 
z nazwiskami tragicznie zmarłych 
górników niektórzy nauczyciele zna-
leźli nazwiska swoich uczniów. Dru-
ga część wycieczki spacerowała po 
ścieżkach dydaktycznych na terenie 
rezerwatu przyrody.

W pobliżu miejsca, gdzie Łucyna 
wpada do Ostrawicy, stoi Zamek Ślą-
ski w Ostrawie, wzniesiony przez Pia-
stów opolskich w XIII wieku. Strzegł 
on granicy Śląska do 1327 roku, kiedy 
to książęta śląscy złożyli hołd w Opa-
wie czeskiemu królowi. Przechodząc 
przez pomieszczenia zamku, każdy 
mógł poznać przebieg wojny trzy-
dziestoletniej, a na najwyższej kon-
dygnacji wieży przeczytać historię 
„Porzuconego” Ksawerego, okradają-
cego bogaczy. W podziemiach obej-
rzeliśmy galerię różnej maści czartów 
i czarownic, zaś w kaplicy zamkowej 
nabraliśmy promieniującej energii. 

Podczas wycieczki do Ostrawy 
dotarliśmy na sam kraniec piastow-
skiego Księstwa Cieszyńskiego. 
Mieliśmy możliwość poznać miej-
scowości, w których nasi przodkowie 
przeżywali chwile tragiczne i piękne. 
Za te ciekawe wycieczkowe przeży-
cia należą się podziękowania organi-
zatorkom – Irenie Dudzie i Janinie 
Wałach.   Halina Pawera

Żeby wprowadzić gości, którzy po-
jawili się w Klubie Dziennikarzy 
„Pod Gruszką”, w atmosferę Zaolzia, 
miejsc, w których na co dzień porusza 
się Marek Słowiaczek, wyświetlono 
krótki fi lm. Pojawiły się na nim do-
brze nam znane widoki – most Przy-
jaźni, rzeka Olza, większe i mniejsze 
szczyty Beskidu Śląsko-Morawskie-
go, Boconowice, w których mieszka 
i tworzy bohater poniedziałkowego 
spotkania w Krakowie. Przedstawia-
jąc autora, prowadzący wieczór Ru-
dolf Moliński, mówił, że jest on czło-
wiekiem wielu talentów. Wspomniał 
także jego przodków, choćby dziadka 
Wilhelma.

– Jego dziadek był aktorem, sce-
nografem, reżyserem – oczywiście w 
wymiarze amatorskim i społecznym. 
Zawodowo był żołnierzem. W 1938 
roku, kiedy nastąpiło zajęcia Zaolzia 
przez Polskę, odmówił oddania bro-
ni. W czasie wojny trafi ł do obozu w 
Mauthausen. Po wojnie został zatrzy-
many przez komunistyczne władze 
Czechosłowacji za niewykonanie roz-
kazu z 1938 roku – opowiadał Moliń-
ski, podkreślając przy tym, jak skom-
plikowane są losy mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego. Mówiąc o początkach 
poezji Marka Słowiaczka, zwrócił 
uwagę, że duży wpływ na niego miał 
na pewno Wilhelm Przeczek, z któ-
rym ten spotkał się w podstawówce.

– Przeczek zajął się tym talentem, 
karkołomnymi zwrotami, których 

wówczas używał Marek – mówił z 
uśmiechem aktor Sceny Polskiej Te-
atru Cieszyńskiego.

W tej opowieści nie mogło zabrak-
nąć Krakowa – studiów polonistycz-
nych, znajomości z Moniką, która 
została jego żoną. Dzięki tym i wielu 
innym czynnikom Kraków stał się dla 
niego „centrum świata”.

Sam Marek Słowiaczek, który 
przeczytał kilkanaście wierszy z de-
biutanckiego tomiku „Cisza skrzy-
deł”, mówił także o Boconowicach, 
tworzeniu polskiego domu, ale i o 
specyfi ce poezji. – W dotychczas wy-
danych tomikach poetyckich na Za-
olziu przewijają się motywy z naszej 
ziemi, u mnie tego nie ma – przyznał. 
Żartował, że niewiele brakowało, a 

przyjechałby na spotkanie mieszka-
niec Čapowic. – Pochodzę z Boco-
nowic, które kojarzą się z bocianami 
i tak jest. Kiedyś grupa osób chciała 
zmienić nazwę właśnie na Čapowice. 
I dobrze, że tak się nie stało, bo byłoby 
mi dziś wstyd – śmiał się Słowiaczek.

Po prezentacji wierszy przyszedł 
czas na dyskusję na temat poezji Mar-
ka Słowiaczka, ale także kondycji ję-
zyka polskiego na Zaolziu.

 – Czuje pan w sobie anioła i czy 
pan chce przerobić tych zjadaczy 
chleba w anioły? – pytał jeden z 
uczestników spotkania.

– Pierwszy raz spotkałem się z ta-
kim pytaniem – odpowiedział z wa-
haniem poeta z Boconowic. – Anioły 
występują w mojej poezji w stosunku do dzieci, bardziej o te relacje cho-

dzi, czyli niewinność dziecka, jego 
radość i stosunek dziecka do życia.
W kontekście ludzi dorosłych anioł 
nie pojawia się. Owszem w wierszu 
pt. „Tata”, napisałem „stałeś się anio-
łem”, ale w tym wypadku chodzi o 
przejście duchowe, o pewną symbo-
likę i szacunek.

Przyznał także, że relacje z Bogiem 
nawiązał w bardzo dojrzałym wieku.

Spotkanie odbyło się w Klubie 
Dziennikarzy „Pod Gruszką, działa-
jącym od 1955 roku. Jak powiedziała 
„Głosowi Ludu” Grażyna Potoczek, 
kierownik klubu z ramienia Śródmiej-
skiego Ośrodka Kultury, nie przypo-
mina sobie w ostatnich latach wyda-
rzenia związanego z Zaolziem.

– Muszę podkreślić, że dzieje się 
u nas bardzo dużo. Odbywają się 
tutaj promocje książek, spotkania 
polityczne, bardzo aktywne jest To-
warzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich. 
Praktycznie każdego dnia jest impre-
za, a czasami nawet dwie, trzy – przy-
znała Potoczek.

Ciekawy jest także sam budynek, 
czy wreszcie sala, w której zaprezen-
towano „Ciszę skrzydeł”. W obec-
nym klubie „Pod Gruszką” dawniej 
spotykali się między innymi Tadeusz 
Boy Żeleński, Włodzimierz Tetma-
jer czy Lucjan Rydel. Nie da ukryć, 
że miejsce zobowiązuje...

TOMASZ WOLFF

Największa serweta na świecie na wszystkich zrobiła duże wrażenie. 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

MAREK SŁOWIACZEK ZAPREZENTOWAŁ SWOJE WIERSZE W KRAKOWIE

Anioły w centrum świata
Anioły, przywołujące wspomnienia z dzieciństwa, ale i śmiało spoglądające w przyszłość, unosiły się w poniedziałkowy wieczór nad Rynkiem Głównym w Krakowie. 

W XIV-wiecznej kamienicy u splotu ulic Szczepańskiej, Sławkowskiej i Rynku Głównego swój debiutancki tomik poetycki „Cisza skrzydeł” przedstawił Marek Słowia-

czek z Boconowic. 

Rudolf Moliński (od lewej) i Marek Słowiaczek w wiekowych pomieszczeniach Klu-
bu Dziennikarzy „Pod Gruszką".

Po prezentacji „Ciszy skrzydeł” przyszedł czas na rozmowy.
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Po raz 21. młodzi śpiewacy spotkali 
się na przeglądzie Cieszyńskiej Pieś-
ni Ludowej. Organizowany przez 
Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„ARS MUSICA” i Centrum Peda-
gogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego Przegląd od-
był się 21 maja w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica”. 

Jak poinformowali organizatorzy, 
na scenie zaprezentowała się juro-
rom setka uczestników w różnych 
kategoriach: najwięcej było solistów, 
ale śpiewały także duety oraz zespoły 
wokalne i wokalno-instrumentalne. 
W konkursie brały udział dzieci i 
młodzież z Zaolzia w kilku grupach 
wiekowych, od przedszkoli do szkół 
średnich. Jury oceniało dobór reper-
tuaru i oryginalność (nowe, niezna-

ne piosenki), technikę wykonania, 
walory językowo-gwarowe, ogólny 
wyraz artystyczny oraz kompletność 
stroju ludowego.

Celem Przeglądu, który odbywa 
się corocznie w maju, jest pielęg-
nowanie tradycji folklorystycznych 
naszego regionu, zachęcanie dzieci 
i młodzieży do śpiewania piosenek 
ludowych i kultywowania gwary. 
Tak jak podczas każdego konkursu, 
bardzo ważne jest wzajemne wysłu-
chanie występów wszystkich uczest-
ników, porównywanie poziomu, 
podkreślenie szacunku wobec innych 
– powiedziała w imieniu organizato-
rów Rena Czader z Centrum Peda-
gogicznego. Jak dodała, w tym roku 
jury podkreślało wyrównany poziom 
wykonawczy, kompletność i niena-

ganny wygląd strojów. Żałujemy, że 
nie mogliśmy wysłuchać pięknych 
„dolańskich” piosenek, bowiem żad-
na z tamtejszych szkół nie przyje-
chała do Cieszyna. Czyżby śpiewa-
nie kończyło się już na Cieszynie? 
Byłoby to bardzo smutne. Już teraz 
zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni 
Ludowej, która odbędzie się w maju 
2016 roku – przyznała Renata Cza-
der.  (ep)

Wyniki 21. Przeglądu 
Cieszyńskiej Pieśni Ludowej:

Kategoria A (przedszkola)
1. Ellen Bolek (Gnojnik), 2. Maja 
Pyszko (Bukowiec), 3. Anežka Ja-
kubíková, Lucie Jakubíková ( Jabłon-
ków)

Kategoria B I (klasy 1.-5. soliści)
1. Judita Balušíková (Czeski Cie-
szyn), 2. Natalia Gazur (Bukowiec), 
Anna Chodura (Gnojnik), 3. Danie-
la Kufa (Mosty k. Jabłonkowa), Szy-
mon Sabela (Gnojnik), wyróżnienie: 
Adam Szkandera (Trzyniec), Izabela 
Bolek (Gnojnik), Marianna Szelong 
(Czeski Cieszyn).
Kategoria B II, III 
(klasy 1.-5. – duety, zespoły) 1. 
nie przyznano, 2. zespół „Okazja” 
(Gnojnik),
3. nie przyznano, wyróżnienie: duet 
Beata Zahradnik i Dorota Szotkow-
ska (Wędrynia)
Kategoria C I (klasy 6.-9. soliści)
1. Ewa Kurek ( Jabłonków), 2. Agata 
Bartnicka, Dorota Bartnicka (Trzy-
niec), 3. Jolanta Niemiec (Trzyniec), 

wyróżnienie: Szymon Kraina (Trzy-
niec), Agata Waszut ( Jabłonków), 
Ewa Mladá (Gnojnik).
Kategoria C II (klasy 6.-9. duety)
1. Ewa Mladá i Anna Chodura 
(Gnojnik), Alena Harmata i Ag-
nieszka Kiedroń (Wędrynia)
2. nie przyznano, 3. nie przyznano, 
wyróżnienie: Aleksandra Hladík i 
Karin Bartulec (Wędrynia),
Dorota Bartnicka i Jolanta Niemiec 
(Trzyniec).
Kategoria C III (klasy 6.-9. zespoły 
wokalne)
1. nie przyznano, 2. „Mietlorze” (By-
strzyca), 3. Zespół Wokalny Gnojnik
Kategoria C III (klasy 6.-9. zespoły 
wokalno-instrumentalne)
1. „Rozmarynek” ( Jabłonków), 2. nie 
przyznano, 3. nie przyznano.  (ep)

Rozśpiewali »Strzelnicę«, zabrakło »dołów«

– W większości są to prace nowe, 
stworzone przez naszych artystów w 
ostatnim czasie. Cechuje je duża róż-
norodność – wykonane zostały róż-
nymi technikami: poczynając od ex 
librisu, grafi ki, rysunku, przez akwa-
rele, po techniki olejne i abstrakcje 
– powiedział nam w czasie wernisażu 
prezes SAP-u, Paweł Wałach. Z pro-
gramem muzycznym wystąpiła gru-
pa uczniów z Gimnazjum Polskiego 
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. 

Powstałe w 2004 roku z prze-
kształcenia Sekcji Literacko-Ar-
tystycznej PZKO Stowarzyszenie 
zrzesza bardzo różnych artystów. 
Członkowie reprezentują różne kie-
runki w sztuce, sięgają po różne ma-
teriały i techniki plastyczne. Różnią 
ich też wiek, wykształcenie, łączy 
jednak region, z którym są związani 
– Zaolzie. Na karwińskiej wystawie 
zobaczyć można prace Agnieszki 
Pawlitko, Alicji Bartulec, Barba-
ry Kowalczyk, Józefa Dronga, Ewy 
Matykiewicz-Zachatowej, Moniki 
Milerskiej, Agaty Kalety, Zbigniewa 

Kubeczki, Jana Rusnoka, Stanisława 
Waszka, Władysława Ćmiela, Re-

naty Humel oraz Pawła Wałacha. 
Wkrótce prace zaolziańskich plasty-

ków powędrują za Olzę. – 6 czerwca 
zapraszamy na wystawę plastyków 

z Zaolzia w Domu Narodowym w 
Cieszynie. Wernisaż odbędzie się 
o godz. 17.00. Prace prezentowa-
ne będą u nas do końca miesiąca 
– zaprosiła w imieniu Domu Na-
rodowego Agnieszka Pawlitko. Jak 
wyjaśniła, wystawa będzie nieco 
skromniejsza, bo cieszyńska galeria 
jest dużo mniejsza od pomieszczeń 
zamku we Frysztacie, pojawią się 
na niej jednak także prace twórców, 
którzy nie prezentowali swoich prac 
w Karwinie. – Plastycy SAP-u będą 
wystawiać w Domu Narodowym po 
raz pierwszy. Mam nadzieję, że będą 
częściej pokazywać u nas swoje prace 
i że cieszyniacy poznają tutejszych 
artystów i zainteresują się nimi – do-
dała Agnieszka Pawlitko.

Zapytany o najbliższe plany Sto-
warzyszenia Paweł Wałach wyjaśnił, 
że po Cieszynie prace plastyków 
powędrują do Zawiercia, gdzie wy-
stawiane będą w miejscowej galerii. 
Natomiast już w sierpniu artyści 
spotkają się na międzynarodowym 
plenerze malarskim w Łomnej Dol-
nej.  (ep)

Siła tkwi w różnorodności
Twórcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Artystów-Plastyków w RC pochwalą się dziś swoim dorobkiem przed gośćmi Festiwalu PZKO w Karwinie. Wystawa 

zatytułowana „Artyści plastycy Zaolzia” będzie jedną z imprez towarzyszących Festiwalowi. Jej wernisaż odbył się już we wtorek. W galerii frysztackiego zamku zo-

baczyć można prace kilkunastu artystów. Bardzo różnorodne, tak samo, jak różnorodni są zrzeszeni w Stowarzyszeniu twórcy.

We wtorek odbył się wernisaż wystawy zaolziańskich plastyków, która towarzyszyć będzie sobotniemu Festiwalowi PZKO. 
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Dla zdrowego turysty powodem do satysfakcji jest zdo-
bycie kolejnego szczytu, dla człowieka, który przechodzi 
rehabilitację po udarze mózgu czy po wypadku, sukcesem 
staje się pokonanie kilkunastu czy kilkudziesięciu me-
trów. Szpital w Czeskim Cieszynie przygotował w parku 
szpitalnym dla swoich pacjentów trzy treningowe trasy. 
– Zajmujemy się zwłaszcza rehabilitacją osób o ograni-
czonej zdolności ruchowej. Dlatego zarówno my, jak i oni, 
uważamy za sukces nawet pokonanie kolejnych dziesięciu 
metrów. Bardziej ruchliwi pacjenci mogą chodzić po par-
ku sami, mniej ruchliwym może pomóc personel – powie-
działa ordynator oddziału rehabilitacji i prezes zarządu 
szpitala, Barbora Zbránková.

Trzy trasy mają różną długość: 355, 510 i 670 metrów. 
Dla lepszej orientacji każda oznakowana jest innym ko-
lorem. Wszystkie mają bezpieczną nawierzchnię. Pacjenci 
wybierają ścieżkę, która odpowiada ich możliwościom. 
– Będziemy testowali kondycję fi zyczną pacjentów i po-
równywali, czy po zakończeniu terapii na naszym oddzia-
le uległa ona poprawie – wyjaśniła lekarka. Dodała, że 
niektórzy pacjenci będą próbowali poruszania się z po-
mocą specjalnie zaprojektowanych, modnych dziś kijków 
trekkingowych.  (dc)

Szpitalny trekking

Niektórzy pacjenci korzystają ze specjalnych kijków trekkingowych. 
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Posłuchaj o pomocy 
trędowatym 
Trąd w Indiach i Afryce jest dla nas 
sprawą odległą. Ale tylko pozornie. 
Również w naszym regionie, m.in. w 
Trzyńcu i Olbrachcicach, są kobiety, 
które ofi arnie robią na drutach spe-
cjalne bawełniane bandaże dla trę-
dowatych. Dlaczego nie można ich 
zastąpić zwykłym, seryjnie produko-
wanym materiałem opatrunkowym? 
W jaki sposób można włączyć się w 
pomoc chorym na trąd? Odpowie-
dzi na te pytania zabrzmią podczas 
prelekcji Vladimíra Výlety pt. „Jak 
bandaże pomagają trędowatym w 
Indiach i w Afryce”, która odbędzie 
się w najbliższą środę o godz. 16.00 
w kawiarni „Pamoja” w Centrum 
Zborowym w Trzyńcu. Współorga-
nizatorem spotkania jest trzyniecki 
Caritas. Vladimír Výleta, przedsta-
wiciel stowarzyszenia Omega Plus 
z Kyjova na Południowych Mora-
wach, osobiście odwiedził szpital dla 
trędowatych w Kalkucie.  (dc) 
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– Wyrosłem na powieściach Sien-
kiewicza, a najbardziej podobali mi 
się „Krzyżacy”. Ta książka tak na 
mnie zadziałała, że później podją-
łem studia historyczne – uśmiechał 
się Jaroslav Zezulčík, kustosz zamku 
w Kunínie, prowadząc nas do pokoi 
na pierwszym piętrze, gdzie umiesz-
czono ekspozycję. – Wystawa składa 
się z ok. 130 eksponatów. Z przed-
miotów osobistych są to na przykład 
kałamarze, pióro, okulary, mnóstwo 
dyplomów, albumów, listów (w tym 
list, który Sienkiewicz otrzymał od 
prezydenta Roosevelta), jest kopia 
dyplomu Nagrody Nobla, dokumen-
tacja dotycząca przewozu prochów 
pisarza do Polski przez terytorium 
Czech w 1924 roku. Wystawę zwie-
dza się z przewodnikiem, w ramach 
standardowej trasy zwiedzania za-
mku – Zezulčík przedstawił ekspo-
zycję.

CZYTANY W CZECHACH 
Wystawa trafi ła do Kunína nie dzięki 
sentymentowi kustosza do polskiego 
pisarza, lecz za sprawą systematycznej 
współpracy Muzeum Ziemi Nowoji-
czyńskiej, którego fi lią jest zamek w 
Kunínie, oraz Muzeum Narodowego 
w Kielcach, pod skrzydłami którego 
działa Pałacyk Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku. – Zaproponowali-
śmy tę wystawę w ramach wzajemnej 
wymiany. A ponieważ Sienkiewicz 
cieszy się popularnością w Czechach, 
została ona przyjęta z entuzjazmem. 
Po raz pierwszy te eksponaty wysta-
wiane są poza Polską – powiedział 
„Głosowi Ludu” dyrektor kiele-
ckiego muzeum, Robert Kotowski. 
– Większość eksponatów, które przy-
wieźliśmy do Kunína, to oryginały. 
Wybieraliśmy je pod tym kątem, by 
przedstawić życie i twórczość Sien-
kiewicza „w pigułce”. Uwzględnili-
śmy również wątki czeskie – dodał. 

– Henryk Sienkiewicz zaliczany 
jest do najpopularniejszych w Cze-
chach pisarzy polskich. Popularność 
zawdzięcza przede wszystkim po-
wieściom historycznym, choć pierw-
szym tłumaczeniem jego utworu 
na język czeski była nowela „Z pa-
miętnika poznańskiego nauczyciela”, 

opublikowana w 1879 roku na ła-
mach praskiego czasopisma „Květy” 
– napisał w zapowiedzi wystawy 
Radek Polách z muzeum w Nowym 
Jiczynie. Najczęściej tłumaczoną i 
regularnie wydawaną w Czechach 
powieścią Sienkiewicza było „Quo 
vadis”. Popularne wśród czeskich 
czytelników są również „Trylogia” 
oraz „Krzyżacy”. 

PREZENTY DLA PISARZA 
Na wystawie znajdziemy wiele eks-
ponatów odnoszących się do 1900 
roku. To był rok, kiedy Sienkiewicz 
obchodził 25-lecie pracy twórczej. 
Naród polski ufundował podziwia-
nemu pisarzowi hojny dar – mają-
tek ziemski w Oblęgorku. Komitet 
Jubileuszowy zakupił go ze składek 
społeczeństwa trzech zaborów oraz 
Polonii. Od 1958 roku w pałacyku 
mieści się muzeum Sienkiewicza. 

W roku jubileuszowym pisarz 
otrzymał również wiele innych, 
mniejszych darów, dyplomów oraz 
życzeń. Niektóre z nich możemy 
oglądać na wystawie w Kunínie. 
Uwagę przykuwają ogromne, pięknie 
oprawione i ręcznie zdobione księgi 
z życzeniami od rodaków z różnych 

części rozebranej Polski. Te „adresy 
jubileuszowe” – jak je wówczas na-
zywano – pochodzą od Polaków z 
Moskwy, od ziemian znad Niemna, 
od Polaków z Litwy. Życzenia i akty 
uznania wpływały również z ziem 
czeskich i morawskich. Nauczyciele 
powiatu iwanczyckiego na południu 
Moraw urządzili uroczyste zgroma-
dzenie na cześć pisarza i wysłali do 
niego wspólne gratulacje. List zakoń-
czyli słowami: „Długo żyj w zdrowiu, 
chlubo Słowian!”. Uniwersytet Ja-
gielloński przyznał Sienkiewiczowi 
w 1900 roku tytuł doktora honoris 
causa, zaś Czeska Akademia Cesa-
rza Franciszka Józefa mianowała go 
swoim członkiem zaocznym. 

WIENIEC Z ZAOLZIA 
Szesnaście lat później popularny pi-
sarz zmarł w szwajcarskim Vevey. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości podjęto starania o sprowa-
dzenie jego prochów do Polski. W 
październiku 1924 roku wróciły do 
kraju i zostały ułożone w sarkofa-
gu w podziemiu katedry św. Jana w 
Warszawie. 

Pośmiertny powrót noblisty do 
ojczyzny był okazją do wielkiej ma-

nifestacji narodowej. Zwłoki pisarza 
przewożono koleją przez Austrię i 
Czechy. Pociąg zatrzymał się również 
na dwóch stacjach w naszym regio-
nie: w Boguminie oraz Piotrowicach, 
gdzie przekroczył granicę z Polską. 
Dla Polaków, świeżo oderwanych 
od Macierzy, był to impuls do pa-
triotycznej uroczystości. Dokumen-
ty przypominające atmosferę tego 
wydarzenia również znajdziemy na 
wystawie w Kunínie. Pierwszym jest 
ulotka informująca, że 25 paździer-
nika 1924 roku wczesnym rankiem 
przyjedzie z Bogumina do Piotro-
wic pociąg wiozący zwłoki Henryka 
Sienkiewicza. Komitet organizacyj-
ny zapraszał „ludność całego Śląska” 
na uroczystość, która miała odbyć 
się na piotrowickiej stacji. „Rodacy! 
Przyjdźcie tłumnie uczcić Tego, któ-
ry jest chlubą swego narodu” – nawo-
ływali organizatorzy. Obok znajdzie-
my oprawione w ramie duże zdjęcie 
srebrnego wieńca, który ufundowali 
zmarłemu pisarzowi i położyli na 
jego trumnie zaolziańscy Polacy. Wy-
tłoczona w srebrze dedykacja brzmi: 
„Wielkiemu Polakowi Henrykowi 
Sienkiewiczowi ludność polska Ślą-
ska czechosłowackiego”. 

Również Czesi oddawali hołd 
zmarłemu pisarzowi. – Na trasie 
prowadzącej przez Velenice, Tře-
boň, Lomnicę, Veselí-Mezimostí, 
Soběslav, Tábor, Benešov, Říčany, 
Hostivař i Pragę, wszędzie odbywały 
się uroczystości żałobne osiągające 
rozmiary manifestacji narodowej. Na 
wszystkich stacjach trumnę witano 
polskim hymnem narodowym oraz 
pieśniami „Boże, coś Polskę” i „Z 
dymem pożarów”. W oknach poja-
wiały się świeczki, na dworcach setki 
pochodni, latarni i świec. W Pradze 
trumnę przeniesiono do Panteonu 
Muzeum Narodowego i postawiono 
obok niej straż honorową. Tam od-
była się uroczystość, w której wziął 
udział również prezydent Masaryk – 
przypomniał historyk z nowojiczyń-
skiego muzeum.  

O tym, że czechosłowackim dy-
plomatom zależało, by transport 
prochów miał dostojny charakter, 
świadczy pismo (w całości można go 
przeczytać na wystawie), które am-
basada czechosłowacka wystosowała 
do odpowiednich urzędów w kraju. 
Apelowała, by zrobiły wszystko w 
celu ułatwienia przewozu prochów 
oraz podróży towarzyszących im 
osób, tak, by transport miał godny 
przebieg, adekwatny do znaczenia 
pisarza. 

POLSKA NOC NA ZAMKU 
Każdy, kto do końca sierpnia za-
wita do zamku w Kunínie, obejrzy 
sienkiewiczowską wystawę. Specjal-
ną, a zarazem ostatnią okazją do jej 
zwiedzenia, będzie „Noc zamkowa”, 
zaplanowana na ostatnią sobotę 
sierpnia. – W ramach nocnego zwie-
dzania można będzie obejrzeć wy-
stawę wyjątkowo bez przewodnika 
i poświęcić jej dowolną ilość czasu. 
Przed zamkiem będziemy ponadto 
wyświetlali czeskie i polskie fi lmy na 
motywach powieści Henryka Sien-
kiewicza, w restauracji „U dobrej 
hrabiny” będą podawane specjały 
polskiej kuchni. W kościele i zamku 
odbędą się koncerty polskiej muzyki 
barokowej – zapowiada polską noc 
Jaroslav Zezulčík.

DANUTA CHLUP

MORAWSKI ZAMEK WYSTAWIA ORYGINAŁY Z OBLĘGORKA

Sienkiewicz w Kunínie 
W ub. sobotę na zamku w Kunínie otwarto wystawę o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Eksponaty pochodzą z muzeum pisarza w Oblęgorku (województwo 

świętokrzyskie). W przyszłym roku upłynie 100 lat od śmierci pisarza. 

Zamek w Kunínie (dawniej Kun-
waldzie) należy do najcenniejszych 
zamków barokowych na północy 
Moraw. Dziś prezentuje się okazale, 
lecz jeszcze stosunkowo niedawno 
nie było mowy o jego zwiedzaniu. 
– 15 lat temu kunińskiego zamku 
w ogóle nie było na mapie czeskich 
zamków. Był zdewastowany. Pod 
koniec wojny splądrowały go wojska 
radzieckie, później służył do różnych 
celów użytkowych. Były tu magazyn 
leków, internat. W latach 90. ub. wie-
ku to była ruina – przypomina ku-
stosz Jaroslav Zezulčík. W 1999 roku 
zamek stał się własnością gminy 
Kunín. Samorząd, przy współpracy 
z Muzeum Ziemi Nowojiczyńskiej, 
które dziś zarządza obiektem, odno-
wiło go, korzystając m.in. z funduszy 
europejskich. W 2004 roku zabytek 

został uroczyście otwarty dla zwie-
dzających. Do zamku wracają cenne 
zbiory, również z zagranicy. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 
trwa ok. godziny. Można obejrzeć 
m.in. pokoje gościnne, sypialnie, 
salonik łowiecki, galerię, a nawet 
strych. Ekspozycja przypomina rów-
nież działającą w zamku na prze-
łomie XVIII i XIX wieku szkołę – 
tak zwany Instytut Wychowawczy 
– oraz jej założycielkę, hrabinę Marię 
Walburgę z Truchsess-Zeilu, uważa-
ną za jedną z najbardziej oświeco-
nych i wykształconych kobiet w mo-
narchii austriackiej. Wychowankiem 
jej szkoły był m.in. znany czeski hi-
storyk i pisarz, František Palacký. To 
na jej pamiątkę restauracja zamkowa 
nosi nazwę „U dobrej hrabiny”. 

(dc)

U dobrej hrabiny

Zamek w Kunínie z przylegającym do niego kościołem.

Kustosz zamku Jaroslav Zezulčík przedstawia księgę z życzeniami dla Sienkiewicza od ziemian znad Niemna. 
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KRZYŻÓWKA

Uwaga! Plastikowy konkurs

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 

Do niewielkiej szkoły i przedszkola w 
Koszarzyskach zajrzeliśmy we wtorek, 
26 maja, czyli dokładnie na Dzień 
Matki. Rzecz jasna dzieci pamiętały 
o tym ważnym dniu. Przedszkolaki 
obchodziły to święto już 19 maja, po-
nieważ każdego roku liczący 11 dzieci 
polski oddział obchodzi Dzień Matki 
wraz z całym przedszkolem według 
czeskiego kalendarza. Uroczystość dla 
mam przygotowały nauczycielki wraz 
polską i czeską grupą przedszkola-
ków. – Zwykle przygotowujemy dla 
mam występ: piosenki i wierszyki. 
Tym razem postanowiliśmy wymy-
ślić coś nowego... – opowiedziała nam 
nauczycielka polskiego oddziału, Ka-
tarzyna Pustówková. Jak wyjaśniła, 
nauczycielki nakręciły dla mam fi lm. 
Jego akcja rozgrywała się oczywiście 
w przedszkolu, a w głównych rolach 
wystąpiły dzieci. Nie była to jednak 
żadna fi kcja, a zwyczajny przedszkol-
ny dzień. Mamusie mogły zobaczyć, 
jak dzieci bawią się, śpią, jak smarują 
kanapki, jak ćwiczą i tańczą, jak ma-
lują dla nich piękne serca – w tych 
wszystkich sytuacjach kamera obser-

wowała dzieciaki, by potem w fi lmie 
oddać wierny obraz przedszkola. W 
czasie spotkania z okazji Dnia Matki 
odbyła się oczywiście nie tylko pre-
miera fi lmu. Mamy (ale także babcie 
czy ciocie) mogły zjeść ciastko i po-
rozmawiać, a dzieci oczywiście zło-
żyły im życzenia i wręczyły własno-
ręcznie wykonane prezenty – piękne 
świece. 

O majowym święcie pamiętali 
oczywiście także uczniowie. Kiedy 
we wtorek weszliśmy do jednej z klas, 
właśnie trwało pakowanie prezentów 
dla mam. Jak wyjaśniły nam nauczy-
cielki, uczniowie sami wykonali po-

darunki – ozdoby z ceramiki. Panie 
pomogły ładnie zapakować prezen-
ciki – i gotowe! Po południu mamy 
otrzymały małe, ale miłe i – co naj-
ważniejsze – wykonane własnoręcznie 
przez ich pociechy niespodzianki. Na 
pewno każde dziecko we wtorek po 
powrocie do domu złożyło swojej ma-
mie życzenia z okazji jej święta. My 
jednak postanowiliśmy dać uczniom 
możliwość złożenia życzeń również 
za pośrednictwem „Głosu Ludu”. 
Kiedy dziś mamusie otworzą naszą 
gazetę, będą mogły przeczytać kilka 
pięknych słów specjalnie dla nich.  
 (ep)

KAROLINKA STÝSKALOVÁ
Z okazji Dnia Matki 
chciałabym powie-
dzieć mojej mamie, 
że ją kocham, bo jest 
dobra, troszczy się o 
mnie. Chcę jej życzyć 
dużo zdrowia i spełnienia marzeń. 
Bardzo lubię moją mamę i chcę, żeby 
była zawsze wesoła.   

DOMINIK GILL
Chcę życzyć mojej 
mamie szczęścia i 
zdrowia. Dam jej dziś 
prezent – ozdobę z 
ceramiki, którą wyko-
nałem w szkole. Za-
wsze pamiętam o niej w Dniu Matki. 
Moja mama jest kochana, gotuje mi 
dobre obiadki, jest grzeczna i miła.

ONDRASZEK MICHALIK
Dziś złożę mamie 
piękne życzenia. Będę 
jej życzyć szczęścia, 
zdrowia, powodze-
nia. Zawsze na Dzień 
Matki daję mamie ja-
kiś prezent. W tym roku podaruję jej 
coś, co robiłem w szkole. Moja mama 
jest fajna, dobra i piękna.

PATRIK WISZCZOR
Chcę życzyć ma-
mie, żeby powodziło 
jej się w pracy, żeby 
miała dużo szczęś-
cia. Dam jej prezent, 
który zrobiliśmy w 
szkole, jeszcze coś dla 
niej narysuję i może dam też jakieś 
kwiatki. Kocham mamę za to, że się 
o mnie troszczy, że jest dobra i kocha 

nas bardzo – mnie i moje rodzeń-
stwo, bo mam trzy siostry i brata.

ABIGAIL MAZUR
Chciałabym, żeby 
mama była zdrowa, 
żeby miała wszyst-
ko, czego chce i 
żeby spełniły się jej 
wszystkie marzenia. 
Za co ją kocham? Za wszystko. Za 
to, że też mnie kocha, że się o mnie 
troszczy, że stara się spełniać moje 
życzenia i ufa mi.

SAMUEL KOCH
Życzę mamie, żeby 
była zdrowa i żeby 
powodziło jej się w 
pracy, żeby wszyscy 
jej słuchali. Moja 
mama jest dobra, 
troskliwa, staranna. Składam jej ży-
czenia i daję prezenty nie tylko raz 
w roku, na Dzień Matki, ale też na 
przykład na urodziny, imieniny i 
inne okazje.

LUCKA KANTOR
Życzę mojej kocha-
nej mamie, żeby jej 
się powodziło i żeby 
wszyscy ją lubili. 
Moja mamusia jest 
bardzo dobra, miła i 
pracowita. Mam brata i siostrę, oni 
też złożą dziś mamie życzenia. 

TOMASZ SIKORA 
Powiem dziś mo-
jej mamie: „kochana 
mamo, przepraszam 
za wszystko, co zrobi-
łem złego, będę lep-
szy i będę starał się ci 

pomagać”. Kocham moją mamę za 
to, że chce spełniać wszystkie moje 
życzenia, troszczy się o mnie i kocha 
mnie. Moja mama jest ładna, praco-
wita i miła. 

KONRAD BORSKI
Powiem dziś mojej 
mamie, że ją strasz-
nie kocham i złożę 
jej najlepsze życzenia, 
bo moja mama jest 
wspaniała: troszczy 
się o mnie, gotuje mi dobre obiadki, 
jest dobra oraz miła i kocha mnie. 
Oprócz życzeń chciałbym jej dać 
prezent i kwiaty.

WIKTOR ZALISZ
Kocham moją mamę 
– mówię jej to czę-
sto, ale dzisiaj też 
jej to powiem, bo 
jest Dzień Matki. 
Chciałbym jej życzyć 
szczęścia i powodzenia. Kocham ją, 
bo jest dobra dla mnie i kochana. 
Lubię dawać jej prezenty przy róż-
nych okazjach. 

NATALIA VINKLEROVÁ
Chcę życzyć mojej 
mamie, żeby była 
zdrowa i żeby jej się 
powodziło. Kocham 
moją mamę za to, że 
się o mnie troszczy, 
gotuje dla mnie, pierze moje ubra-
nia i stara się o wszystko, oraz za to, 
że mnie bardzo kocha. Często daję 
mamie prezenty, nie tylko na Dzień 
Matki, ale też na urodziny albo tak 
po prostu, bez okazji.  
 (ep)

Kocham cię, mamo!

Przedszkolaki pozdrawiają swoje mamy.

Kochany Głosiku!
Chcę Ci opowiedzieć o czytaniu scenicznym w bibliotece przy ulicy Havlíčka w 
Czeskim Cieszynie. Czytano nam, czyli klasie V, fragmenty z „Mikołajka”: m.in. 
rozdziały „King” i „Szachy” (było ich więcej, ale nie pamiętam tytułów). My też 
czytaliśmy sceniczną historię pod tytułem „Okulary Kleofasa”. Najbardziej po-
dobała nam się historyjka „Szachy”. Impreza odbyła się we wtorek 26 maja w 
ramach akcji Czytanie nad Olzą, a czytały nam aktorki Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego.  Wiktor Orzyszek, klasa V PSP w Czeskim Cieszynie

Zapraszamy do rozwiązywania. Na odpowiedzi czekamy do 10 czerwca. 
Nagrodę za poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki wylosowali Filip 
i Ania Böhm z Oldrzychowic.
1. Misiowy przysmak 2. Zadatek na harcerza 3. Ozdobne wypełnienie okna 
kawałkami kolorowego szkła – zobaczysz go na przykład w kościołach 4. Na 
przykład włoskie, arachidowe czy pistacjowe 5. Ta piękna kula wypełniona 
powietrzem powstaje ze zmieszania wody z mydłem lub płynem do mycia na-
czyń 6. Instrument muzyczny, nazywany też harmonią 7. Płynna część obiadu 
8. Budynek przeznaczony do prac kowalskich 9. Miejsce, w którym rzeka 
kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do morza 10. Mał-
żeńska biżuteria 11. Farby wodne 12. Region w południowej Polsce u pod-
nóża Tatr. (ep)

569 kilogramów plastikowych nakrę-
tek. Prawda, że dużo? Aż tyle udało 
się uzbierać rodzicom i dzieciom 
ze stowarzyszenia „Nigdy nie jesteś 
sam” oraz sympatykom tej organi-
zacji, którzy licznie włączyli się do 
zbiórki. Po co? Zbieranie nakrętek 
to nie żadne tam ko-
lekcjonerskie hobby. 
Jak wyjaśniła nam 
Renata Czader, na-
krętki z plastiku są 
surowcem wtórnym, 
mogą być ponow-
nie wykorzystane w 
produkcji. Dlatego 
stowarzyszenie od-
dało zebrane nakręt-
ki do skupu i dostało 
za to pieniążki. Te-
raz przeznaczy je na 
wycieczki lub zajęcia 
terapeutyczne dla 
dzieci niepełnosprawnych. – Pienią-
dze wykorzystujemy dla umilenia 
czasu dzieciom, którym w życiu nie 
jest łatwo. O tym, na co przekazuje-
my zzsk z nakrętek, można dowie-
dzieć się z naszej strony internetowej: 
www.nikdynejsisam.eu – wytłuma-
czyła pani Renata, która chciałaby 
za pośrednictwem naszej rubry-
ki podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w nakrętkową akcję. 
– Dziękujemy bardzo wszystkim, 

którzy pomagają nam, włączając się 
w zbieranie. Pomagać może napraw-
dę każdy! Zbierają mali, dorośli, mło-
dzi, starsi, całe rodziny, nawet całe 
szkoły i przedszkola. Jest to już nasza 
piąta zbiórka. W sumie nazbierali-
śmy aż 2345 kg nakrętek. Zbieramy 

również makulatu-
rę, której udało nam 
się zgromadzić 3200 
kg – powiedziała. 
Na pewno interesuje 
was też, co dzieje się 
z nakrętkami po od-
daniu ich do skupu. 
Na przykład w Trza-
nowicach, produkuje 
się z nich skrzynki, 
wykonane w stu pro-
centach z plastiko-
wych nakrętek. Na 
jedną skrzynkę po-
trzeba 850 nakrętek. 

500 sztuk nakrętek waży kilogram. 
Stowarzyszenie postanowiło ogłosić 
dla was konkurs. Na zdjęciu widzicie 
„wór konkursowy”. Spróbujcie osza-
cować, ile wynosi masa tego wora 
napełnionego nakrętkami. Odpowie-
dzi można przesyłać do 5 czerwca na 
e-mail: nikdynejsisam@seznam.cz. 
Wyniki ogłoszone zostaną w „Gło-
siku”, na stronie internetowej stowa-
rzyszenia oraz na Facebooku (Nikdy 
nejsi sám).  (ep)

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

ANKIETA
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– Dwóch uczniów nie zdało pań-
stwowej matury pisemnej z matema-
tyki, a trzy osoby nie zdały matury 
ustnej z języka czeskiego i języka 
polskiego. Cieszymy się natomiast 
ze wspaniałego wyniku, jaki osiąg-
nął jeden nasz maturzysta w teście z 
nadobowiązkowego przedmiotu ma-
tematyka+. Test napisał na ponad 98 
proc. – powiedział z dumą dyrektor 
gimnazjum, Andrzej Bizoń.

W ub. tygodniu egzamin dojrza-
łości zdawali uczniowie IV B i C. 
W ciągu ostatnich dni też jeszcze 
czasami można ich było zobaczyć w 
szkole. Jednak już nie w roli zdają-
cych, ale podnoszących na duchu, 
dodających odwagi. Ostatni tydzień 

matur należał bowiem do uczniów 
klasy IVA. „Głos Ludu” towarzyszył 
im zaraz w pierwszym dniu.

W poniedziałek maturzyści przy-
szli do szkoły wcześniej niż zwykle. 
Wspólne rozpoczęcie matur ust-
nych zaplanowano bowiem już na 
godz. 7.15. Na tych, którzy zdawali 
w tym dniu, wczesna pora raczej nie 
robiła wrażenia. I tak trudno było 
doczekać poranka... Kto natomiast 
próbował jeszcze przysypiać podczas 
powitalnych przemówień, budził się 
z chwilą, kiedy rozpoczęło się od-
czytywanie ocen z matury pisemnej 
z języka polskiego. A potem sala już 
opustoszała. Przed komisją stanęła 
pierwsza maturzystka z klasy IVA. 

W tym dniu zdawały same dziew-
częta. Niektóre próbowały zachować 
spokój, inne staczały walkę z tremą. 
Każdej jednak przed wejściem do 
klasy z ustawionym w środku zielo-
nym stołem serce biło mocnej. 

Monika Żwak zdawała maturę z 
języka polskiego, czeskiego, angiel-
skiego oraz biologii. Czy w wyborze 
pytań miała szczęśliwą rękę? – Na 

biologii tak, bo wylosowałam to py-
tanie, które chciałam. Na angielskim 
i czeskim w sumie też. Natomiast z 
języka polskiego nie byłam zbyt za-
chwycona, bo wyciągnęłam renesans. 
Ale też wyszło chyba nie najgorzej – 
powiedziała nam szczęśliwa Monika 
zaraz po wyjściu z maturalnej sali. 
Przyznała, że chociaż początkowo 
miała obawy z matury, to przy zie-

lonym stole udało się jej zachować 
spokój.    

Denisa Kurowska najbardziej oba-
wiała się biologii, której zresztą w 
czasie przygotowań do matury po-
święciła najwięcej czasu. – Do bio-
logii było bardzo dużo materiału do 
zapamiętania. Uczyłam się ciągle, od 
rana do nocy. Przerwy robiłam tyl-
ko po to, żeby coś zjeść albo wyjść 
na chwilę na podwórko i zaczerpnąć 
świeżego powietrza. Na inne spra-
wy nie miałam czasu – powiedziała 
Denisa, którą podobnie jak Monikę 
czekają jeszcze egzaminy wstępne na 
studia. Czyli dalsze wkuwanie.  

Matury ustne były ostatnim eta-
pem matur w Polskim Gimnazjum. 
Już w kwietniu gimnazjaliści pisali 
bowiem pisemną maturę z języka 
polskiego, a na początku maja zda-
wali pisemne matury państwowe z 
języka czeskiego oraz języka obcego 
lub matematyki.  (sch)

W połowie grudnia nie z własnej 
winy stał się ofi arą wypadku dro-
gowego. W poważnym stanie tra-
fi ł do szpitala. Dziś może powie-
dzieć, że cudem ocalał. Nauczyciel 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie oraz dyrygent szkolne-
go chóru „Collegium Iuvenum”, 
Leszek Kalina, opowiada o ostat-
nich niespełna sześciu miesiącach, 
które musiał przeżyć bez „gimpla” 
i dyrygenckiej pałeczki, a także 
– jak dodaje – bez „Ars Musici” 
i Centrum Pedagogicznego, bez 
„Canticum Novum” i „Zorómbka”.

To było przed świętami, kiedy 
córka-gimnazjalistka przyniosła 
do domu wiadomość, że miałeś 
wypadek i kto wie, czy „Colle-
gium Iuvenum” w ogóle wystąpi 
na dorocznym Koncercie Świą-
tecznym gimnazjum...

To wydarzyło się w czwartek wie-
czorem 11 grudnia. Młody kie-
rowca, który zajechał mi drogę, 
chciał skręcić na stację benzynową 
koło dworca kolejowego w Trzyń-
cu. Nie zauważył mnie i nastąpiło 
czołowe zderzenie. Kiedy się oc-
knąłem, zadzwoniłem komórką 
do żony, pamiętam też, jak straża-
cy wycinali mnie z samochodu, bo 
od pasa w dół byłem zaklinowany 
pod silnikiem. Po operacji kolana, 
którą przeprowadzono mi zaraz w 
nocy, w godzinach popołudnio-
wych następnego dnia zacząłem 
tracić kontakt z rzeczywistoś-
cią. A potem była już tylko mgła 
spowodowana wylewem krwi do 
mózgu i dwa tygodnie wycięte 
z życiorysu. Świadomość odzy-
skałem w pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia. Czułem się 
jak pijany. Okazało się, że chociaż 
przeszedłem już jedną operację 
głowy, wciąż jest coś nie tak i trze-
ba przeprowadzić kolejną. Kie-
dy na Sylwestra obudziłem się w 
ostrawskim szpitalu po kolejnym 
znieczuleniu, wreszcie poczułem 
się normalnie. Słaby jak mucha, 
ale już nie jak pijany. To był jednak 
dopiero początek, bo chociaż po-
trafi łem mówić, nie mogłem sobie 
przypomnieć wielu słów. Nie pa-
miętałem, że pomarańcza to „po-
marańcza”, że zamiast godz. 9.30 
można powiedzieć wpół do dzie-
siątej. Nie dawałem jednak za wy-

graną. Budziłem się o godz. 5.00 
i kiedy jeszcze na oddziale pano-
wał spokój, ćwiczyłem pamięć. 
Poskutkowało. Terapeutka, która 
przychodziła do mnie regularnie, 
była zaskoczona, jakie (podobno) 
robię postępy.

Ile czasu spędziłeś na szpitalnym 
łóżku?

Dwa miesiące, potem miesiąc by-
łem w domu i znowu jeszcze na 
dwa tygodnie trafi łem do szpitala 
w Ostrawie, żeby przejść kolejną 
operację. A właściwie dwie, bo po 
operacji plastycznej czaszki znowu 
pojawiły się komplikacje. Kiedy 
pod koniec marca wypisano mnie 
wreszcie ze szpitala, ordynator 
oddziału przyznał, że kiedy trzy 
miesiące temu po raz pierwszy 
przywieziono mnie do Ostrawy, 
raczej nie spodziewał się „happy 
endu”. 

Czy brałeś pod uwagę alterna-
tywę, że zostaniesz przykuty 
do wózka inwalidzkiego, że nie 
wrócisz do szkoły i nie będziesz 
mógł dyrygować?

Raczej nie, ponieważ pierw-
sze myśli na ten temat pojawiły 
się dopiero w momencie, kiedy 
wszystko wskazywało na to, że bę-
dzie jako tako. Że będę mógł cho-
dzić, mówić i pracować. Wiedzia-
łem jednak, że będzie problem z 

lewym okiem, na które prawie nie 
widzę. Zresztą prawe też nie jest 
jeszcze zupełnie w porządku.

Czego ci bardziej brakowało? 
„Gimpla” czy śpiewania?

„Gimpla”, śpiewania, „Ars Mu-
sici”, Centrum Pedagogicznego, 
moich zespołów. Wszystkich lu-
dzi, a także naszego pieska Doni-
sia. Kogo mi na szczęście najmniej 
brakowało, to mojej żony, która 
codziennie przychodziła do mnie 
do szpitala w Trzyńcu i przyjeż-
dżała co drugi dzień do Kliniki 
w Ostrawie-Porubie. Czytała mi 
artykuły z gazet, czasopism i włą-
czała muzykę moich zespołów z 
CD. Niestety niczego z pierw-
szego pobytu w szpitalu w Ostra-
wie nie pamiętam, ale nagrania 
być może działały pozytywnie na 
podświadomość.

Czy to, co musiałeś przejść, 
zmieniło jakoś twój stosunek do 
życia?

Po takich przeżyciach człowiek 
patrzy na świat zupełnie inaczej. 
Zawsze niby wiedziałem, że kie-
dyś przyjdzie taki moment, kiedy 
trzeba będzie popatrzeć na swoją 
przyszłość z innej perspektywy, 
ale nigdy nie myślałem, że od tej 
nowej nieznanej rzeczywistości 
będzie mnie dzielić tylko takie ka-
walątko. O sprawach przyszłych 

trochę więc myślałem, ale na pew-
no nie w tak intensywny sposób 
jak teraz.

Ostatnio można cię spotkać 
na niektórych imprezach. Czyli 
wracasz do towarzystwa?

Nie można trwać w bezruchu, 
dlatego jeżeli jest to tylko trochę 
możliwe i żona mnie podwozi lub 
ktoś inny zabiera, to wychodzę do 
ludzi. W połowie kwietnia byłem 
na przykład na Koncercie Finało-
wym Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej w Hawierzowie, we wtorek z 
kolei uczestniczyłem w uroczy-
stościach w Konsulacie General-
nym w Ostrawie.

Jak spędzasz czas?
Większość czasu spędzam z pie-
skiem w domu i na spacerach, po-
rządkuję papiery, trochę siedzę nad 
nutami, próbuję też czytać, ale ze 
względu na problemy ze wzrokiem 
jak na razie idzie mi to dość po-
woli. Raz w tygodniu idę też zoba-
czyć, co się dzieje w szkole, a także 
żeby uporządkować sprawy „Ars 
Musici”. Zwykle jestem w ponie-
działki, żeby przy okazji zajrzeć na 
próbę „Collegium Iuvenum”, które 
na czas mojej nieobecności prze-
jęła koleżanka Grażyna Sucha. 
Podejrzewam, że w czerwcu nawet 
dwukrotnie zadyryguję. M.in. na 
uroczystym rozdaniu świadectw 

maturalnych w Teatrze Cieszyń-
skim oraz na ślubie chórzysty z 
„Canticum Novum”.

Czy po wakacjach wrócisz do 
szkoły?

Chciałbym, ale o tym zdecydu-
ją lekarze. Poza tym czeka mnie 
jeszcze pobyt w darkowskim sa-
natorium.

BEATA SCHÖNWALD

W poniedziałek rozpoczęły się ustne matury klasy IVA.

Leszek Kalina

Ostatnie odpowiedzi, ostatnie emocje i wreszcie ulga. Wczoraj w 

Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cie-

szynie zakończyły się ustne matury. Dla większości pomyślnie. 

Tylko nieliczne wyjątki czeka jesienna poprawka.

Koniec emocji przy zielonym stole
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GIMNAZJALNY 
KALENDARZ

Dzień Dziecka, 1 czerwca. 
Czasami warto jeszcze poczuć się 
dzieckiem. Idealną po temu oka-
zją jest Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Może również nauczy-
ciele uwzględnią w tym dniu w 
swoich edukacyjnych planach 
święto swoich podopiecznych i 
nie będą stawiać ocen? W każ-
dym razie jest szansa na trochę 
mniej nieznośny poniedziałek.

Trochę studenckiej kultury,
3-6 czerwca. W tych dniach 
warto zajrzeć do czeskocieszyń-
skiej „Dziupli”, gdzie od środy 
do soboty będą odbywać się Dni 
Kultury Studenckiej, których or-
ganizatorem jest SMP, czyli Sto-
warzyszenie Młodzieży Polskiej.

»Gimpel, good bye«!, 5 czerw-
ca. O godz. 16.00 uroczyste roz-
danie świadectw maturalnych w 
Teatrze Cieszyńskim, a po nim 
komers w wędryńskiej „Czy-
telni”, czyli zabawa wszystkich 
czwartoklasistów i ich nauczy-
cieli do białego rana. Będzie się 
działo!  (sch)
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

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

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

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

tel.: 608 772 213

Leszek Kalina nie daje za wygraną
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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 poprze-
dzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić tele-
fonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.
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PartyLite
(www.partylite.com) 
to prężnie działająca 
firma amerykańska, 
oferująca w swoim 
asortymencie sze-
roką gamę wysokiej 
jakości świec oraz 
akcesoriów w sprze-
daży bezpośredniej. 
Firma PartyLite, jako 
członek grupy Blyth 
Inc., jest notowa-
na na giełdzie New 
York Stock Exchan-
ge. Blyth Inc. (www.
blyth.com). Jest 
obecnie jednym z li-
derów wsród świa-
towych firm na ryn-
ku świec, substancji 
zapachowych oraz 
akcesoriów upięk-
szających wnętrza. 
PartyLite działa na 
trzynastu rynkach 
europejskich.
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W związku z dynamicznym rozwojem 
oddziałów w Polsce, Czechach 
oraz na Słowacji poszukujemy do naszego 
biura w Warszawie osoby na stanowisko:  

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
Z JĘZYKIEM CZESKIM

Naszym celem jest oferowanie pomocy dla 
naszych konsultantek w celu dalszego 
rozwoju firmy. Customer Service to punkt 
natychmiastowej pomocy i ważny punkt 
kontaktowy reprezentujący PartyLite.

Do kluczowych zadań kandydata 
na tym stanowisku będzie należała:

Odpowiedź na pytania konsultantek 
w sposób merytoryczny 
i zorientowany na klienta

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania 
satysfakcjonującego 
zarówno konsultantkę, jak i PartyLite

Dostosowanie realistycznych rozwiązań 
do zasad przyjętych przez firmę

Zbieranie informacji dotyczących zapytań 
klientów i natychmiastowa odpowiedź 
na zadane pytania

Dokumentowanie zapytań przy pomocy 
dedykowanych narzędzi

Wprowadzanie lub modyfikowanie 
zamówień konsultantek

Od kandydata oczekujemy:
Wysokiej motywacji działania
Umiejętności samodzielnej pracy 

oraz zdolności podejmowania 
decyzji i wykonywania wielu działań 
jednocześnie

Proaktywnych działań
Zorientowania na klienta
Empatii
Silnych zdolności komunikacyjnych
Odporności na krytykę
Kreatywności

Wymagania:
Doskonała znajomość języka polskiego 

oraz czeskiego
Znajomość języka słowackiego 

będzie dodatkowym atutem
Ukończone studia wyższe
Umiejętność obsługi komputera
Doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku będzie dodatkowym atutem

PartyLite oferuje interesujące i stanowiące wy-
zwanie stanowisko pracy w międzynarodowej 
firmie. CV oraz list motywacyjny prosimy prze-
syłać do dnia 15. 6. 2015 na adres e-mail: 
aczerwinski@partylite.pl
z dopiskiem Customer Service Representative 
z językiem czeskim”.

G
L-
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W dniach 21 i 22 maja odbyły 
się w Bystrzycy dwudniowe war-
sztaty w ramach projektu „Euro-
region Śląsk Cieszyński oczami 
Mikroregionu Bystrzyca-Wędry-
nia-Nydek oraz ich PL partne-
rów“. Uczestnikami działań pro-
jektowych były delegacje gmin 
partnerskich z Brennej, Goleszo-
wa, Ustronia, Wędryni, Nydku i 
Bystrzycy.  Celem spotkania by-
ło podsumowanie i ocena do-
tychczasowych form współpra-
cy partnerskiej na podstawie już 

zrealizowanych projektów oraz 
omówienie kontynuacji współ-
pracy i możliwości realizacji ko-
lejnych projektów w okresie do-
tacyjnym 2014-2020. W ramach 
obrad omawiano m.in. prob-
lematykę osób niepełnospraw-
nych. 
W ramach działań projekto-
wych uczestnicy odwiedzili no-
we Krajobrazowe Centrum In-
formacji w Łomnej Dolnej, 
uczestniczyli w grupowych za-
jęciach team-buildingu oraz 

pokazie jednostek Zintegro-
wanego Systemu Ochrony.                                                                                                                                         
 Projekt jest dofinansowany ze 
środków Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšínské Slezsko – Progra-
mu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska 2007-2013 (POWT RCz-RP 
2007-2013), numer rejestracyj-
ny: CZ.3.22/3.3.05/15.04516.

(Artykuł sponsorowany,
GL-358)                                                             

 EŚC oczami Mikroregionu 
Bystrzyca-Wędrynia-Nydek i ich PL partnerów
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W najnowszym Pop Arcie 
oprócz tradycyjnych rubryk 
znalazło się miejsce również 
dla czwartej odsłony zabawy, 
której stawką są karnety na 
lipcowy festiwal Colours of 
Ostrava (16-19. 7.). Przypo-
minamy, że wystarczy wziąć 
udział w jednej odsłonie, by 
zdobyć szansę na darmowy po-
byt na festiwalu. Zapraszamy 
do naszej zabawy!

MUZYCZNA RECENZJA

FAITH NO MORE
Sol Invictus (2015)

Crossover to nie tylko określenie 
dla samochodów przystosowanych 
zarówno do jazdy w mieście, jak i w 
terenie. Crossover to również popu-
larny w latach 90. ubiegłego wieku 
gatunek muzyczny, odłam rocka na-
stawiony na łączenie różnych stylów, 
często na pozór niezbyt pasujących 
do siebie. Pionierzy gatunku, amery-
kańska formacja Faith No More, po 
osiemnastu latach przerwy uraczyli 
nas nowym albumem studyjnym. 
Określenie „wrócili z dalekiej po-
dróży” w przypadku Mike’a Pattona 
i spółki można traktować dosłownie. 
W historii rocka sporo było nieuda-
nych powrotów. Wystarczy wspo-
mnieć o ostatniej, fatalnej płycie 
legendy art rocka, grupy Pink Floyd. 
Chłopakom z Faith No More udało 
się jednak coś, o czym wróble będą 
ćwierkać na dachach jeszcze za kil-
kanaście lat. Album „Sol Invictus” 
brzmi po prostu świetnie, a osiemna-
ście lat wspólnej artystycznej kani-
kuły wcale nie odbiło się negatywnie 
na energii i chemii panującej obecnie 
w zespole. Po części to zasługa lide-
ra grupy, wokalisty Mike’a Pattona, 
który po zawieszeniu działalności 
przez Faith No More nie zrezygno-
wał z muzycznych poszukiwań, an-
gażując się w kilka całkiem udanych 
projektów (z metalową grupą Toma-
hawk pojawił się chociażby dwa lata 
temu na festiwalu Colours of Ostra-
va). Do reaktywacji Faith No More, 
o której fani marzyli od osiemnastu 
lat, doszło symbolicznie na weselu 
jednego z członków grupy. Muzyki z 
„Sol Invictus” nie polecam jednak do 
weselnych pląsów. Festiwalowe ba-
gienko z brzęczącymi komarami to 
najlepsze tło dla muzyki tych zwa-
riowanych dzikusów. 

Otwierający album tytułowy „Sol 
Invictus” rozpoczyna się w typowym 
dla Faith No More schemacie – 
wszystkie płyty tej grupy wyróżnia-
ły się bowiem oryginalnym, szybko 
wpadającym w ucho wstępniakiem. 
„Sol Invictus” niczym lawa z wulkanu 
bulgocze mieszanką lekko pretensjo-
nalnych klawiszy (Roddy Bottum), 
kłębiastych gitar ( Jon Hudson, Billy 
Gould) i soulowego wokalu Pattona. 
Prawdziwego kopniaka otrzymuje-
my jednak dopiero w ukrytym pod 
numerem 2 „Superhero”. Tu spraw-
dzają się wszystkie chwyty, którymi 
Faith No More zaczarowali swoich 
fanów na legendarnych płytach „Th e 
Real Th ing” (1989) i „Angel Dust” 
(1992). Połączenie rapu z metalem 
to patent, z którego skorzystało póź-
niej wiele innych formacji, Faith No 
More opanowali jednak tę zagrywkę 
to perfekcji. „Superhero” pędzi do 
przodu jak naszprycowany japońską 
senchą maszynista Shinkansenu, w 
którego wcielił się znajdujący się w 
rewelacyjnej formie perkusista Mike 
Bordin. Pozorny chaos w muzyce 
Faith No More zawsze prowadził 
do konkretnego celu. W przypadku 
utworu „Sunny Side Up” do przy-
jemnego, lekko funkowego przeboju, 
których w karierze grupy było cał-
kiem sporo (wystarczy wspomnieć 
piosenkę „Easy”, którą do dziś grają 
nawet najbardziej komercyjne stacje 
radiowe na świecie). Th rash meta-
lowy „Cone of Shame” wymaga od 
słuchacza dużo większego skupienia, 
w zamian odwdzięczy się jednak z 
nawiązką. W „Rise of the Fall” po 
metalu nie ma nawet śladu, jest za 
to niespodziewana szczypta reggae i 
lekko usypiający wokal Pattona. Pół 
żartem, pół serio brzmi też „Black 
Friday” – tu z kolei muzycy dowcip-
nie włączyli do swojego repertuaru 
elementy country, przeplatane fi lo-
zofi cznymi dywagacjami rodem z 
najlepszych płyt Th e Talking Heads. 
Czad powraca w końcówce albumu. 
„Motherfucker” i „Matador” to dla 
mnie jedne z najlepszych utworów 
w całej karierze grupy. Z prawdziwą 
satysfakcją słucha się całego fi nału 
albumu. Jak się okazuje, w muzyce 
rockowej warto jeszcze wierzyć w 
piękne powroty.

FILMOWA RECENZJA

BACKCOUNTRY 
(Kanada, 2014)

Kiedy fi lm obyczajowy, w którym 
grają raptem dwaj aktorzy i niedź-
wiadek grizzly, stwarza pozory 
thrillerra, ciekawość jest jak najbar-
dziej na miejscu. Postanowiłem więc 
sprawdzić na własne oczy, co też 
takiego wymyślił dla niszowych od-
biorców kina aktor Adam MacDo-
nald, który wcielił się zarówno w rolę  
reżysera, jak i scenarzysty fi lmu. 

Akcja toczy się w malowniczym 
rezerwacie przyrody w Górach 
Czarnych w Stanach Zjednoczo-
nych. To plus tego skromnego obra-
zu, w którym kamera (szkoda, że 
tylko do połowy fi lmu) raz po raz 

urzeka pięknymi widokami, a więc 
nawet na własnej kanapie w Ostra-
wie można się poczuć odrobinę jak 
traper muskany indiańskim wiatrem. 
Film w swoim założeniu miał być 
przestrogą dla wszystkich, którzy 
myślą, że wystarczy w galerii han-
dlowej zaopatrzyć się w ekwipunek 
trekkingowy przedniej niemieckiej 
marki sportowej i już można ruszać 
na podbój świata. Alex i Jenn tak 
właśnie pomyśleli. Skończyło się zaś 
trochę inaczej, niż w przypadku wie-
lu turystów w Tatrach szukających 
wrażeń na ofi cjalnie zamkniętych po 
sezonie trasach. Bo też spotkanie ze 
świstakiem w Tatrach wygląda nieco 
inaczej, niż randka z jednym z naj-
większych drapieżników planety.

Do połowy fi lmu strach przed 
czyhającym za drzewem niedźwie-
dziem made in USA spowodował 
u mnie uzależnienie od chipsów i 
słonych paluszków, gdyż musiałem 
jakoś zapanować nad nerwówką 
sączącą się z ekranu. Kiedy jednak 
wreszcie obiecywany grizzly po-
jawia się w namiocie pary narze-

czonych, wszelki czar pryśnie jak 
bańka mydlana. Druga połowa fi l-
mu, pomimo wszelkich starań, nie-
stety strasznie się dłuży. Adamowi 
MacDonaldowi udało się bowiem 
kompletnie zepsuć niepowtarzalną 
atmosferę strachu i zagrożeń czy-
hających na bohaterów za każdym 
krzakiem. Zepsuł ją w pierwszym 
rzędzie komputerowo wygenero-
wany grizzly, a dobiła niebotycznie 
nudna ucieczka bohaterki z miej-
sca zwierzęcej zbrodni. Najbardziej 
rozczarował mnie zaś sam grizzly, 
który pojawia się w fi lmie zaledwie 

trzykrotnie (!). Od 45. minuty fi lm 
zamienia się w zwykłą obyczajówkę, 
w której zdezorientowana kobieta 
próbuje odnaleźć drogę do cywiliza-
cji. Gdyby nie wszechobecne drze-

wa i pijany najwyraźniej kamerzysta 
trzęsący owymi drzewami, można 
by odnieść wrażenie, że bohaterka 

wraca nad ranem z zabawy na Sto-
dolní i za żadne skarby świata nie 
potrafi  sobie przypomnieć, gdzie 
zaparkowała swój samochód. 

CO SZEPTANE
* HARÓWKA W DISCO POLO. 
Brak talentu nie musi być przeszko-
dą. Gwiazdy disco polo według ra-
portu „Super Expressu” zarabiają 
miliony i to nie tylko ze sprzedaży 
płyt. Najwięcej pieniędzy pieniędzy 
płynie do kieszeni „gwiazd” pokro-
ju grupy Weekend czy piosenkarza 
Basty z koncertów. Jak czytamy na 

łamach „Super Expressu”, zdarza 
się im grać nawet po dziewięć kon-
certów w ciągu jednego weekendu, 
a artyści z najdroższej dziesiątki za 
występ biorą nawet 30 tys. złotych. 
Czapki z głów, bo tak nie haruje w 
weekendy nawet Cristiano Ronaldo. 
* ZNÓW POSZŁO O PUTINA. 
Znów zrobiło się głośno o niesfor-
nych dziewczynach z zespołu Pus-
sy Riot. Tym razem nie za sprawą 
udziału w serialu House of Cards. 
Poszło znów o prezydenta Putina. 
Jak donosi „Hollywood Reporter”, 
Nadeżda Tolokonnikova i Maria 
Aljochina pozwały do sądu rosyj-
skie władze. Członkinie Pussy Riot 
chcą zadośćuczynienia za biczo-
wanie, którego kozacy dokonali na 
zespole w zeszłym roku. 18 lutego 
ubiegłego roku zespół został za-
atakowany przez kozaków podczas 
kręcenia teledysku do utworu „Putin 

Will Teach You How to Love Your 
Motherland” („Putin nauczy cię, jak 
kochać ojczyznę”). Podczas kręce-
nia klipu na jednej z ulic członkinie 
zespołu zostały nagle zaatakowane 
przez kozaków biczami oraz gazem 
pieprzowym. Kozacy widocznie ko-
chają inaczej.
* B.B. KING ZAMORDOWA-
NY? Jak donosi Polska Agencja 
Prasowa, prawie dwa tygodnie po 
śmierci B.B. Kinga, amerykańskiego 
wokalisty, gitarzysty i kompozytora, 
wszczęto śledztwo ws. jego zabój-
stwa. Córki legendy bluesa oskarżyły 
menedżera o jego otrucie. 89-letni 
król bluesa zmarł 14 maja w Las Ve-
gas. Według amerykańskich dzien-
nikarzy, dwie córki artysty – Karen 
Williams i Patty King – uważają, że 
ich ojciec został otruty przez swego 
menedżera Laverne Toneya i jego 
asystenta. 
* STING U FRYZJERA. Kryzys 
wieku średniego dopadł również 
Stinga. Wybitny wokalista, miłośnik 
seksu tantrycznego, zaśpiewał słyn-
ny utwór „Roxanne” z... kwartetem 
fryzjerskim Th e Ragtime Gals – na-
dwornym zespołem popularnego 
talk show Jimmy’ego Fallona. Efekt 
był przeciętny, tak jak przeciętne są 
niestety ostatnie płyty Stinga. 
* STECZKOWSKA – CHIŃ-
SKIE HORYZONTY. Justyna 
Steczkowska postanowiła zdobyć 
nowe rynki muzyczne. Według pio-
senkarki z Polski najbliżej do Peki-
nu, gdzie odbyły się też w maju dwa 
koncerty. Jak donosi otoczenie PR 
artystki, Steczkowska wykonała nie 
tylko utwory ze swojej najnowszej 
płyty zatytułowanej „Anima”, ale 
również największe przeboje, jakie 
nagrała w czasie swej kariery. Trasa 
koncertowa po Chinach zniwelo-
wała więc pierwotne plany artystki 
- udział w kolejnej odsłonie „Th e 
Voice of Poland”.
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Rubrykę przygotował:

 JANUSZ BITTMAR

W trwającej na naszych łamach prawie od miesiąca zabawie można wygrać dwa cztero-
dniowe karnety na lipcowy festiwal Colours of Ostrava (16-19. 7.). Dwaj szczęściarze 
wybiorą się na Coloursy za darmo i będą mieli okazję obejrzeć na żywo takie gwiazdy 
muzyki, jak BjÖrk, Kasabian czy Swans. Dziś pora na czwartą odsłonę. Przypomnijmy, 
że tydzień temu bohaterem naszego pytania konkursowego był izraelski jazzman Avishai 
Cohen, który oczywiście na wszystkich swoich albumach gra na kontrabasie. 

PYTANIE NR 4
Do gwiazd tegorocznych Coloursów należy m.in. brytyjski wokalista Mika, nazywany 
przez niektórych odważnych dziennikarzy reinkarnacją Freddiego Mercury’ego. 16 czerw-
ca ukaże się najnowszy album artysty – „No Place in Heaven”. Proszę napisać, która to w 
kolejności płyta studyjna Miki. Na odpowiedzi czekamy tradycyjnie pod adresem mailo-

wym: info@glosludu.cz lub pocztowym: Głos Ludu, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn. 

Wygraj bilety na Colours of Ostrava!
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Chociaż przez 45 powojennych lat 
„Głos Ludu” ukazywał się jako organ 
partii komunistycznej, był od pierw-
szego numeru gazetą pisaną przez 
Polaków, o Polakach i dla Polaków. 
Określenie Gazeta Polaków, które 
pojawiło się po raz pierwszy w syl-
westrowym wydaniu w 1989 roku, 
zdawało się więc tylko potwierdzać 
to, o czym wszyscy dawno wiedzieli 
– „Głos Ludu” czytają Polacy. Okre-
ślenie Gazeta Polaków w Czecho-
słowacji, które zastąpiło nazwę orga-
nu partii komunistycznej, wyrażało 
jednak także otwarcie się pisma na 
wszystkich Polaków i na nurtujące 
ich tematy. Z drugiej jednak strony 
wszelkie próby stawiania znaku rów-
ności między Gazetą Polaków a Ga-
zetą wszystkich Polaków prowadziły 
często do ekstremalnych oczekiwań 
zarówno niektórych korespondentów, 
jak i czytelników. Ci pierwsi uwa-
żali, że podtytuł ten gwarantuje im 
opublikowanie każdego nadesłanego 
przyczynku i to w nieskróconej wer-
sji, ci drudzy zaś, że odtąd znajdą w 
„Głosie Ludu” tylko to, co akurat ich 
osobiście interesuje. Argument był 
zawsze taki sam. To przecież Gazeta 
Polaków, czyli „wszystkich nas Pola-
ków”. „Głos Ludu”, i chwała mu za 
to, nigdy nie przystał na te warunki. 
Gdyby tak zrobił, dziś miałby postać 
gazetki ściennej, a nie ukazującej się 
trzy razy w tygodniu w sumie na 28 
stronach Gazety Polaków w Repub-
lice Czeskiej z ponad 10-tysięczną 
rzeszą czytelników.

– Po 1990 roku gazeta zmieniła 
się gruntownie. Już nie trzeba było 
tłumaczyć z czeskiego na polski sąż-
nistych, często głupawych i tasiem-
cowych przemówień najróżniejszych 
partyjnych bossów. Gazeta zbliżyła 
się do czytelnika – a w każdym razie 
takie przekonanie żywili redakto-
rzy, którzy w tamtych latach „Głos” 
kształtowali. Starali się pisać o spra-
wach, które polskiego czytelnika naj-
bardziej frapowały i nękały. To też 
nie było proste, bo czytelnicy mieli 
najróżniejsze oczekiwania i wyobra-
żenia, a nie wszystkim można było 
sprostać. Zawsze czegoś w gazecie 
było „mało” lub „dużo”. Niektórym 
ludziom wydawało się, że skoro moż-
na pisać o wszystkim, to należy robić 
to dosłownie. Bez ograniczeń, bez za-
hamowań... Ale pismo, które ukazuje 
się trzy razy w tygodniu w określonej 
objętości, siłą rzeczy nie jest w stanie 
ogarnąć całej rzeczywistości. Bywało 
i tak, że podejmując jakiś trudny te-
mat, dziennikarze usatysfakcjonowali 
wprawdzie pewną grupę czytelników, 
od innych jednak otrzymywali jedno-
znaczny sygnał: „Jo odgłoszym »Głos 
Ludu«, jak fórt bydziecie pisać o...”. 
Oczywiście nikt w redakcji nie chciał, 
aby ktokolwiek rezygnował z prenu-
meraty. Ale jak dogodzić wszystkim? 
– zastanawia się długoletnia dzienni-
karka „Głosu Ludu”, a później redak-
tor naczelna gazety, Henryka Bittmar.

WIELKI 
TECHNICZNY BOOM

Komputery wprowadzono do redak-
cji jeszcze w 1990 roku. – Znaleźli-
śmy się bowiem w sytuacji „teraz albo 
nigdy”. Poza tym drukarnia zaczęła 
likwidować linotypy i przechodzić na 
komputery. Wiedzieliśmy, że nikt w 
drukarni nie będzie przepisywać po 
polsku naszych tekstów. I tak pod ko-

niec 1990 roku fachowcy z Brna zain-
stalowali nam komputery – wspomina 
ówczesny redaktor naczelny, Henryk 
Kiedroń. – Komputery całkowicie 
zmieniły pracę redakcji. Zrozumie 
to tylko ten, kto wcześniej pisał na 
maszynie. I przepisywał, przepisywał. 
Nagle można było dowolnie kasować, 
przerabiać, wstawiać, uzupełniać. To 
było ogromne ułatwienie – przeko-
nuje Henryka Bittmar, dodając, że o 
internecie, bez którego współczesny 
dziennikarz nie wyobraża sobie pracy, 
wtedy nikt nawet nie marzył.

Wkrótce jednak ziściły się marze-
nia redakcji o nieograniczonym do-
stępie do serwisu  PAP. To, co jeszcze 
na początku lat 90. było nie do za-
łatwienia ze względu na niebotycz-
ne koszty przekazu i eksploatacji, w 
1994 roku stało się rzeczywistością. 
Na dachu Domu Prasy została zain-
stalowana antena satelitarna i redak-
cja mogła odtąd korzystać z pełne-
go serwisu informacyjnego Polskiej 
Agencji Prasowej. W kilka lat później 
pierwszy komputer w redakcji został 
podłączony do internetu, a redak-
cja otrzymała swój pierwszy adres 
e-mailowy. Początkowo poruszać się 
w cyberprzestrzeni umiały w redakcji 

najwyżej 2-3 „uzdolnione technicz-
nie” osoby. Kiedy więc mężczyźni 
odkrywali nieprzebrane możliwości, 
jakie daje internet, kobiety trzymały 
się od niego z daleka. Nie trwało to 
jednak zbyt długo. Z nadejściem no-
wego tysiąclecia nie było już chyba 
w redakcji osoby, która nie umiałaby 
wysłać e-maila i nie korzystałaby z 
sieci. Zresztą nawet nie mogło być 
inaczej, skoro również rzecznicy pra-
sowi zaczęli wysyłać informacje do 
mediów drogą elektroniczną zamiast 
popularnym w latach 90. ub. wieku 
faksem.

Dla dziennikarza „Głosu Lu du”
po siadającego komputer z podłą-
czeniem do internetu oraz telefon 
komórkowy pozwalający dodzwonić 
się zewsząd i wszędzie jedynym ogra-
niczeniem był już tylko brak redak-
cyjnego samochodu. To też wkrótce 
się zmieniło. Jubileusz 60-lecia „Gło-
su Ludu” redakcja obchodziła już z 
własnym samochodem. Był to nie-
bieski fi at panda, który jeszcze dziś 
można zobaczyć w terenie na wielu 
polskich imprezach. 

Chociaż uważa się powszechnie, 
że najnowsze czasy nie sprzyjają dru-
kowanej gazecie, „Głos Ludu” nigdy 

nie ukazywał się w takiej objętości jak 
dziś. Jeszcze na początku lat 90. ub. 
wieku Gazeta Polaków w RC miała 
we wtorki tylko 4 strony, w czwartki 
6, a w soboty 8 stron. Potem stopnio-
wo dodawano kolejne do numerów 
wtorkowych i czwartkowych, dzięki 
czemu przez kilka lat wszystkie wy-
dania ukazywały się na 8 stronach. Po 
raz ostatni objętość pisma poszerzo-
no na początku 2009 roku. Odtąd so-
botnie numery liczą 12 stron, a wtor-
kowe i czwartkowe nadal mają ich 
po 8. Rozwój drukowanej gazety w 
żadnym względzie nie stanął na prze-
szkodzie zaistnieniu „Głosu Ludu” 
w sieci. Pierwsza strona internetowa 
pisma pojawiła się już w 2008 roku. 
Była jednak znacznie mniej rozbudo-
wana od tej dzisiejszej, a nowe arty-
kuły zamieszczano na niej z o wiele 
mniejszą częstotliwością niż obecnie.

POWRÓT NAD OLZĘ
Nowe tysiąclecie przyniosło „Głoso-
wi Ludu” również inne istotne zmia-
ny. Jedną z nich było przeniesienie 
redakcji na powrót do Czeskiego 
Cieszyna. Do tej pory w mieście nad 
Olzą istniała bowiem tylko fi lia „Gło-
su Ludu”. To zmieniło się w połowie 
2003 roku. Odtąd redakcja mieści się 
w tym samym budynku, co jego wy-
dawca, Kongres Polaków w RC. 

Przenosiny „Głosu Ludu” do Cze-
skiego Cieszyna miały zarówno swo-
ich zwolenników, jak i przeciwników. 
Ci pierwsi argumentowali głównie 
tym, że redakcja będzie wreszcie 
bliżej czytelnika, w centrum zaol-
ziańskich wydarzeń, w mieście, gdzie 
swoje siedziby mają liczne polskie 
organizacje, działa Teatr Cieszyński 
i polskie gimnazjum. Przeciwnicy 
z kolei traktowali przenosiny w ka-
tegoriach przeprowadzki z miasta 
wojewódzkiego na prowincję. Za nie-
zbyt szczęśliwe uważali wycofywanie 
się z miasta, w którym swoje siedziby 
ma szereg instytucji państwowych, 
samorządowych oraz społecznych, 
placówek dyplomatycznych, a wśród 
nich Konsulat Generalny RP, i uni-
wersyteckich z katedrą polonistyki 
włącznie.  

Powrót do Czeskiego Cieszyna 
spowodował, że odtąd redakcja miała 
bliżej nie tylko do Trzyńca czy Jabłon-
kowa, ale także do Polski. Wejście do 
Unii Europejskiej i strefy Schengen 
ułatwiło ponadto pozyskiwanie pra-
cowników zza Olzy – korektorów, 
dziennikarzy oraz redaktorów naczel-
nych. W roku jubileuszowym 70-lecia 
„Głosu Ludu” redaktorem naczelnym 
pisma jest Tomasz Wolff . 

BEATA SCHÖNWALD

Od aksamitu po współczesność
Dzwonię z „Głosu Ludu”. Z Gazety Polaków w Republice Czeskiej – wyjaśniają redaktorzy naszej gazety, kiedy po drugiej stronie słuchawki odzywa się osoba, która 

nie zna zaolziańskich realiów. „Głos Ludu” jako Gazeta Polaków w Republice Czeskiej, lub nieco wcześniej w Czechosłowacji, funkcjonuje już od przeszło 25 lat.

Wojciech Dębowski ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" przekazuje pamiątko-
wą statuetkę dla redakcji „Głosu Ludu" z okazji 60-lecia pisma.

1. Kto był pierwszym re dak torem 
naczelnym „Gło su Ludu”?

a) Henryk Jasiczek
b) Henryk Kiedroń
c) Henryka Bittmar

2. Ile kosztował 1. numer „Głosu 
Ludu”?

a) 10 halerzy
b) 50 halerzy
c) 1 koronę

3. Jak pół wieku temu pisano ar-
tykuły?

a)  wiecznym piórem na kartce 
papieru

b) rysikiem na tabliczce
c) na maszynie do pisania

4. W którym mieście re dak cja 
miała najdłużej swoją siedzibę?

a) w Karwinie
b) w Czeskim Cieszynie
c) w Ostrawie

5. Który redaktor naczelny został 
odwołany po wyda rzeniach Pras-
kiej Wiosny?

a) Henryk Jasiczek
b) Tadeusz Siwek
c) Stanisław Kondziołka

6. O jakiej porze odjeżdżał pociąg z 

dworca w Czeskim Cieszynie, który 
zabierał do Ostrawy materiały z 
cie szyńskiej fi lii?

a) wczesnym rankiem
b) w samo południe
c) późnym wieczorem

7. Ile lat pracował w „Głosie Ludu” 
redaktor sportowy Edward Firla?

a) 45
b) 47
c) 49

8. Gdzie zainstalowano an tenę 
satelitarną PAP?

a)  w biurze redaktora na czel nego

b) na oknie korytarza
c) na dachu budynku 

9. Jaki kolor miał pierwszy 
redakcyjny sa mo chód?

a) biały
b) żółty
c) niebieski

10. W którym roku so bot nie 
wydania zaczęły u kazywać się na 12 
stro nach?

a) 2009
b) 2011
c) 2013.
 (sch)

KONKURS NA 70-LECIE 

Zapraszamy do zabawy z »Głosem Ludu«!
Z okazji 70. urodzin naszej gazety przygotowaliśmy dla Was, Drodzy Czytelnicy, konkurs wiedzy o naszej gazecie. Aby wziąć w nim udział, nie trzeba spędzać 
długich godzin w archiwach i bibliotekach. Wystarczy przeczytać artykuły dotyczące „Głosu Ludu”, które pojawiały się na naszych łamach, począwszy od 
ub. soboty. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w postaci pobytu weekendowego w Pensjonacie „Rzehaczek” w Łom nej Dolnej dla 5 osób. Nagroda 
obejmuje 3 noclegi w 5-osobowym apartamencie, 2 wejścia do wellness, butelkę wina z Moraw oraz parking i wi-fi .

Na odpowiedzi, które należy kierować pod adres „Głos Ludu”, Komenskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn lub na e-mail: beataschonwald@glosludu.cz, 
czekamy do 8 czerwca br.

Uczestnicy obchodów 60-lecia „Głosu Ludu" w 2005 roku.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Panna Julia (31, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Sněhurka (1, godz. 10.00),
SCENA „BAJKA” – KOSZARZY-
SKA: Pasibrzuch (1, godz. 10.00),
CZ. CIESZYN: Obušku z pytle 
ven (1, godz. 15.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Fru! 
(30, 31, godz. 15.30); Gorący pościg 
(30, 31, godz. 17.30); San Andreas 
(30, 31, godz. 19.00); System: Child 
44 (30, 31, godz. 20.00); Mały pan 
(1, godz. 15.30); Przyjaciel na balko-
nie (1, godz. 17.30); Avengers: Czas 
Ultrona (1, godz. 19.00); Szybcy i 
wściekli 7 (1, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Pieśń morza (30, godz. 
15.00, 31, godz. 14.30); Gorący po-
ścig (30, godz. 17.00); San Andreas 
(30, godz. 17.00); System: Child 44 
(30, 31, godz. 19.30); Avengers: Czas 
Ultrona (31, godz. 16.30, 1, godz. 
19.00); Kopciuszek (1, godz. 16.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Pieśń mo-
rza (30, 31, godz. 15.00); San Andre-

as (30, 31, godz. 17.30); Život je ži-
vot (30, 31, godz. 20.00); Despicable 
me (1, godz. 15.30); Den blbec (1, 
godz. 17.30); Zabójcy bażantów (1, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Let’s 
dance all in (30, godz. 19.00); JA-
BŁONKÓW: Fotograf (31, godz. 
19.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Piłkarzyki rozrabiają (30, 31, godz. 
15.45); Život je život (30, 31, godz. 
17.45); San Andreas (30, 31, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Recho-
tek (30-1, godz. 14.30, 16.15); Wiek 
Adeline (30-1, godz. 18.00); Mad 
Max: Na drodze gniewu (30-1, godz. 
20.15).

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
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 5. 6. o godz. 
18.00 w salce Kamienicy Koncza-

kowskich w Cieszynie (PL), ul. Ry-
nek 19, pierwszy budynek po lewej 
stronie od hotelu „Pod Brunatnym 
Jeleniem”. Program: zebranie człon-
kowskie, uchwalenie nowego statutu 
PTM.
PTTS „BŚ” – Zaprasza członków 
i sympatyków na wycieczkę W54 
Ustroń – Mała Czantoria – Nydek, 
która odbędzie się 2. 6. Odjazd auto-
busu z Cieszyna (przystanek Celma) 
o godz. 8.00 do Ustronia. Prosimy 
zabrać dowód osobisty i złotówki. 
Inf. tel. 721 413 926.
SEKCJA KOBIET ZG PZKO 
– Informuje, iż są jeszcze wolne 
miejsca na wycieczkę SK do Frydku-
Mistku i do fabryki ciast miodowych 
– Marlenki w dniu 10. 6. Odjazd o 
godz. 8.00 sprzed ZG PZKO w Cz. 
Cieszynie. Cena wycieczki 230 kc. 
Zgłoszenia przyjmuje Anna Piszkie-
wicz, tel. 739 667 604, email: anna-
piszkiewiczova@seznam.cz, do 2. 6. 
Sekcja Kobiet ZG PZKO infor-
muje również, że odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej dla prof. Wandy Wój-
cik na grobie Wójcików na cmenta-
rzu w Orłowej, odbędzie się w sobotę 
20. 6. o godz. 10.00. Odjazd autobu-
su z Cz. Cieszyna sprzed ZG PZKO 
przy ul. Strzelniczej o godz. 9.15. Po 
uroczystości odsłonięcia tablicy, od-
będzie się spotkanie uczestników w 
Domu MK PZKO Orłowa-Poręba. 
O odjeździe autobusu do Cz. Cie-
szyna poinformujemy na miejscu. 
Zgłoszenia przyjmuje Anna Piszkie-
wicz, tel. 739 667 604, email: anna-
piszkiewiczova@seznam.cz, do 10. 6.
DOM  POLSKI  ŻiW KOŚCIE-
LEC – Festiwal PZKO 2015 w Kar-
winie. Zapraszymy  naszych   sym-
patyków i nie tylko  do naszej stacji 
odżywczej w parku B. Němcovej. 
Darmowa zagrycha zapewniona.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza swych członków i 
sympatyków na tradycyjną jajecznicę 
w niedzielę, 31.05 o godz. 15.00 do 
Domu PZKO. Prosimy o dwa jajka 
na osobę.
BYSTRZYCA– Klub Seniora i 
Klub Kobiet przy MK PZKO zapra-
szają na smażenie jajecznicy, które 
odbędzie się w środę, 3. 6., o godz. 
17.00 w Domu PZKO.
UWAGA! ABSOLWENCI VIII 
KLASY I JUKU BYSTRZYCKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 
rok ukończenia 1954. Spotkanie 
obu klas odbędzie się jak co roku 
1. 6. 2015. A więc w poniedziałek 
1. 6. o godz. 13.00 spotykamy się w 
bystrzyckim Domu PZKO w parku 
nad Głuchówką. Serdecznie zapra-
sza komitet organizacyjny.
LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków naszego Koła na smażenie ja-
jecznicy oraz obchody Dnia Dziecka 
w piątek 5. 6. od godz. 16.30 przy 
domku PZKO. Prosimy przynieść 
jajka i słoninę (dobry humor mile 
widziany). Prosimy zgłosić dzieci u 
Marysi Ševčík, nr tel: 737 248 219, 
najpóźniej do 31. 5. br.
Informujemy też o terminie wy-
cieczki, która odbędzie się w ostatnią 
sobotę sierpnia – 29.8. Planowana 
trasa: Muzeum Straży Pożarnej w 
Mysłowicach oraz inne ciekawostki. 
Zgłoszenia również u pani Ševčík.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków Koła do Domu Polskiego 
na wspólne smażenie jajecznicy w 
poniedziałek, 1. 6. od godz. 17.00. 
Każdy uczestnik przynosi kurze jaja, 
a resztę załatwia Zarząd Koła.

CIERLICKO – Macierz Szkolna i 
szkoła wraz z przedszkolem Żwirki 
i Wigury z Cierlicka zaprasza ro-
dziców, dziadków i sympatyków do 
ogrodu obok szkoły na festyn. Spo-
tykamy się w sobotę 6. 6. o godz. 
15.00.
CZ. CIESZYN – Kawiarnia i Czy-
telnia Avion zaprasza na koncert 
uczniów i nauczycieli Podstawowej 
Szkoły Artystycznej im. Pawła Kale-
ty w Czeskim Cieszynie. Odbędzie 
się on 4. 6. o godz. 16.00. Organiza-
torzy proszą o rezerwację miejsc.
CZ. CIESZYN – Międzygeneracyj-
ny Uniwersytet Regionalny zaprasza 
słuchaczy na wykład prof. dr. hab. 
Andrzeja Pikuli, kierownika Kate-
dry Fortepianu Wydziału Instru-
mentalnego Akademii Muzycznej 
w Krakowie na temat: „250. rocznica 
urodzin Michała Kleofasa Ogińskie-
go. Wspólna rocznica Polski, Litwy i 
Białorusi”. Wykład odbędzie 4. 6. o 
godzinie 17.00 w sali Domu PZKO 
przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cie-
szynie.
JABŁONKÓW – Macierz Szkolna 
Polskiej Szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Jabłonkowie oraz 
polskie przedszkole serdecznie za-
praszają na festyn szkolny w sobotę, 
6.6. o godz. 15.00 w Lasku Miej-
skim.

OFERTA PRACY
FIRMA Z TŘINCE přijme na 
HPP pracovníka na pozici el. opra-
vář, údržbář. Požadujeme kvalifikaci 
dle vyhl. č. 50/78 Sb. řidičský průkaz 
sk. B, spolehlivost, samostatnost, 
časovou flexibilitu. Praxe vítána. 
Nástup ihned. Životopisy zasílejte: 
personální@milkeffekt.cz.  GL-355

OFERTY
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1+1 
(2+kk) na ul. Kopernika w Cz. Cie-
szynie. Tel.: 773 522 203.  GL-353

SPRZEDAM ALBO WYNAJMĘ 
tanio garaż w Karwinie-N. Mieście 
obok Usług Technicznych. Tel.+420 
737 679 823.  RK-070

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

MALOWANIE DACHÓW i 
PŁOTÓW, skrobanie, 3 x lakier, 
120 kc/m2 z farbą. Balicki, 732 
383 700.  GL-334

USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 
0048 512 290 556.  GL-056

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów.  GL-207

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, TEATR CIE-
SZYŃSKI, Ostrawska 67: 31. 5. o 

godz. 17.00 wernisaż wystawy Dari-
ny Krygiel pt. „Obrazy”. Czynna do 
28. 6. w po-pt: godz. 9.00-15.00 po 
zgłoszeniu w portierni.
KARWINA-FRYSZTAT, Zamek 
Frysztat: do 30. 5. wystawa towa-
rzyszącą Festiwalowi PZKO 2015 
Artyści plastycy Zaolzia. Czynna: w 
godz. 10.00-17.00.
KARWINA, SALA MÁNESA, 
MIEJSKI DOM KULTURY: do 
30. 6. wystawa pt. „85 lat Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotografi czne-
go”. Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.00-
15.00, wt, czt: w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 7. 
wystawa pt. „Niemieckie zbrodnie na 
Śląsku Cieszyńskim (1939-1945)”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.

INFORMATOR
ŻYCZENIA

NEKROLOGI

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 18. 5. 2015 w wieku 78 lat opuścił nas na 
zawsze nasz kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Brat, Teść

ppłk inż. WŁADYSŁAW DONOCIK

Ostatnie pożegnanie z Drogim Zmarłym odbyło się 22 maja 2015 w sali 
obrzędów pogrzebowych w Koszycach. Odszedł od nas człowiek wielkie-
go serca, wyjątkowej skromności i życzliwości.

Zasmucona rodzina.  RK-073

Dziś obchodzi 60. urodziny 

pani JARMILA SIOSTRZONKOWA
z Olbrachcic, pochodząca z Suchej Górnej

Z tej uroczystej okazji życzenia jak najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślno-
ści i długich lat życia w kręgu swej kochającej rodziny składają mąż Józef, syn 
Danek, córka Agatka, zięć Renek oraz wnuczęta Sandra i Jakubek. Te same 
życzenia Jubilatce składają również szwagierki Ania i Hela z rodzinami.  
 GL-326

Kasia Běčák

z córką Janką

pięćdziesiątkę odprawiają.

A najbliżsi z gór i dołów

dużo życzeń im składają.  

 RK-071

Dzieci nie umierają, dzieci tylko zasypiają,
żeby się budzić każdego ranka
we wspomnieniach swych bliskich.

Jutro, 31 maja 2015, obchodziłaby swoje 27. urodziny na-
sza Ukochana

DOROTKA MROWIEC

zamieszkała w Suchej Górnej. Niechaj w sercach nas 
wszystkich pozostanie na zawsze. Z miłością wspominają 
mama, siostra z rodziną oraz najbliżsi.

 GL-352

Dnia 31. 5. 2015 mija 18. rocznica śmierci Drogiego

śp. Paed. Dr. WŁADYSŁAWA JOŚKA, CSc.

profesora Polskiego Gimnazjum w Cz. Cieszynie. Wspo-
mina żona i rodzina.  GL-359
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Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

Przyjeżdżamy także do klienta

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156
5 km od przejścia granicznego

w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
Tel. +48 606 452 479,  
+48 338 567 377
www.kamenictvi-wrzos.cz

Kamieniarstwo WRZOS
Najczęściej wybierana firma w regionie

Jakość potwierdzona liczbą zleceń

IMPREZY NA ZAMÓWIENIE
zatrudni dla obiektu 

gastronomiczno-hotelarskiego
w Cierlicku-Grodziszczu

KUCHARZA
KELNERA

Oferujemy:
pracę na etat stały 

lub dorywczo
atrakcyjne miejsce pracy
odpowiednie wynagrodzenie 

Wymagamy:
wykształcenie w zawodzie
min. 2 lata praktyki
uczciwość i lojalność 

wobec pracodawcy
język polski

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod 
adres Fortissimo group, s.r.o., 

ul. Lidicka 1264, 739 61 Trzyniec
lub e-mail: 

Karin.Farna@devizy.cz 
w terminie do 10 czerwca 2015.
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Krychowiak 
na celowniku 
szejków z Paryża
Grzegorz Krychowiak sięgnął w 
środę z klubem FC Sevilla po pu-
char dla najlepszej drużyny Ligi 
Europejskiej. Hiszpański zespół 
w fi nale rozegranym w Warszawie 
pokonał 3:2 ukraiński Dniepropie-
trowsk, a reprezentant Polski wpisał 
się również na listę strzelców. Po 
tym meczu notowania Krychowia-
ka jeszcze wzrosły. 

Jak donosi wczorajszy „Przegląd 
Sportowy”, polskim defensywnym 
piłkarzem zainteresowany jest 
mocno Paris Saint-Germain. Jeden 
z najbogatszych klubów świata do-
cenia talent i nietuzinkowe umie-
jętności Krychowiaka, który prócz 
ataku potrafi  zagrać równo na każ-
dej pozycji. 

Jak informują dziennikarze 
„Przeglądu Sportowego”, do sto-
licy Francji miałby sprowadzić go 
dyrektor sportowy Oliver Letang 
– ten sam, który przed trzema laty, 
jako dyrektor Stade Reims, pozy-
skał Krychowiaka za 600 tysięcy 
euro z Girondins Bordeaux. Teraz 
transakcja opiewałaby na kwotę 50 
razy większą – właśnie 30 milionów 
euro widnieje w kontrakcie Polaka 
jako klauzula odejścia. – Futbol jest 
taki, że nigdy nie powiem, że zosta-
ję w Sevilli na całe życie. Są kluby i 
oferty, których się nie odrzuca. Je-
stem tutaj szczęśliwy. W przyszłym 
roku zagramy w Lidze Mistrzów, 
cały czas się rozwijam. Zostawmy 
to. Na razie cieszę się swoim sukce-
sem – oznajmił Krychowiak. Polak 
znalazł się także na celowniku in-
nych klubów europejskich – Man-
chesteru United i Arsenalu Lon-
dyn.  (Opr. jb)

Gospodarze tegorocznych igrzysk podczas defi lady.

PIŁKA NOŻNA – SYNOT 
LIGA: Ostrawa – Dukla Praga 
(dziś, 17.15). FNL: Trzyniec – Zlin 
(jutro, 17.00). MŚLF. Orłowa – 
Hulin (dziś, 16.30). DYWIZJA: 
Witkowice – Hawierzów (dziś, 
16.30), Slavičín – Piotrowice (jutro, 
10.15). MISTRZOSTWA WO-
JEWÓDZTWA: Wędrynia – Po-
lanka, Cz. Cieszyn – Herzmanice, 
Szonów – Bogumin, Dziećmoro-
wice – Koberzyce (dziś, 17.00). IA 
KLASA – gr. B: Stonawa – Daty-
nie Dolne, Olbrachcice – Lutynia 
Dolna (dziś, 17.00), Bystrzyca – 
Dobratice (jutro, 17.00). IB KLA-
SA – gr. C: Gnojnik – Dobra, Żu-
ków Górny – ČSAD Hawierzów, 
St. Miasto – Sucha Górna, Mosty 
– Piosek (dziś, 17.00), Jabłonków 
– Luczina, Inter Piotrowice – Sn 
Orłowa, Śmiłowice – Nydek (jutro, 
17.00). MISTRZOSTWA PO-
WIATU KARWIŃSKIEGO: Sj 
Pietwałd – Orłowa B, Piotrowice 
B – Bogumin B, V. Bogumin – B. 
Rychwałd, Łąki – Cierlicko, Za-
błocie – Sj Rychwałd (dziś, 17.00), 
Wierzniowice – Sn Hawierzów, 
Olbrachcice B – Dąbrowa, G. Błę-
dowice – F. Orłowa (jutro, 17.00). 
MISTRZOSTWA POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Ostrawi-
ca – Toszonowice (dziś, 10.00), 
Hukwaldy – Oldrzychowice (dziś, 
17.00), Gródek – Rzepiszcze, 
Niebory – Janowice (jutro, 17.00). 
ROZGRYWKI POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Wędrynia 
B – Nawsie, Milików – Kuńczyce 
p. O., Bukowiec – Sedliszcze (jutro, 
17.00).  (jb)

Młodzi sprinterzy przed metą. W skoku wzwyż nie było łatwo.

Trybuny stadionu w Trzyńcu pękały w szwach.

Współzawodnictwo na bieżni było bardzo zacięte. Podium w rzucie piłeczką kategorii dziewcząt. 

W dal skacze – Nina Piechaczek.

Zwyciężczyni w skoku wzwyż – Karo-
lina Madzia.

33. Igrzyska Lekkoatletyczne PSP
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