
W Święcie Wolności, zorganizowa-
nym przez MK PZKO i Kongres 
Polaków w RC, uczestniczyli przed-
stawiciele polskich organizacji w Re-
publice Czeskiej na czele z prezesem 
Kongresu – Józefem Szymeczkiem 
i prezesem PZKO – Janem Ryłką, 
wójt Cierlicka – Martin Polášek 
oraz wszyscy ci, którzy razem chcieli 
uczcić to święto. Zaproszenie przy-
jęła również konsul generalna RP w 
Ostrawie – Anna Olszewska wraz z 
mężem. 

– Nasze spotkanie towarzyskie to 
odpowiedź na apel prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Bronisława 
Komorowskiego, który zaapelował 
do rodaków na całym świecie, by 
wspólnie uczcić dzisiejszą pamiętną 
datę – 4 czerwca – podkreślił Tadeusz 
Smugała, prezes Koła PZKO. Impre-
za odbyła się pod patronatem głowy 

państwa. Kancelaria Prezydencka 
przekazała organizatorom naklejki 
oraz plakietki z logiem 25-lecia Wol-
ności, które otrzymał zaraz przy wej-
ściu każdy z uczestników. 

Prezes Kongresu Polaków w RC, 
historyk Józef Szymeczek, wygłosił 
referat o rodzeniu się wolności na 
Zaolziu i o zmianach, jakie zaszły w 
naszym społeczeństwie na przestrze-
ni ostatnich 25 lat (fragmenty pub-
likujemy na s. 6). Anna Olszewska 
przytoczyła słowa Bronisława Ko-
morowskiego, który w środę podczas 
wspólnego posiedzenia Sejmu i Se-
natu powiedział: – Możemy z dumą 
mówić, że w tej części Europy „Free-
dom was made in Poland”. 

– Możemy powiedzieć, że to właś-
nie u nas, 25 lat temu, 4 czerwca ta 
droga do wolności otworzyła się. 
Otworzyła się częściowo, trochę, po 

kawałku, ale otworzyła się szeroko – 
szeroko z perspektywą, którą dzisiaj 
mamy po 25 latach za sobą – nawią-
zała konsul do słów prezydenta. – I 
możemy powiedzieć tylko jedno: że 
niezależnie od ocen cząstkowych, 
od pewnych trudów, niewątpliwych 
transformacyjnych kłopotów, które 
są także udziałem naszych bratnich 
krajów, niewątpliwie ta droga jest 
drogą wolności, jest drogą, która nas 
nie ogranicza, która daje nam prawo 
wyboru i budowania swojej przy-
szłości.

Prezes MK PZKO w Cierlicku-
Kościelcu, Tadeusz Smugała, przy-
pomniał, że w marcu pamiętnego 
1989 roku rozpoczęła się również 
budowa Domu Polskiego na Koś-
cielcu. – Z okazji 25. rocznicy ufun-
dowaliśmy sami sobie podarunek 
– umieściliśmy na budynku drugi 

napis „Dom Polski Żwirki i Wigury” 
widoczny z głównej drogi – powie-
dział prezes. Prezes PZKO, Jan Rył-
ko, symbolicznie odsłonił napis. 

W czasie imprezy promowano 
polską żywność – w myśl hasła „Co 
dobre, to z Polski”. Kanapki i ciasta 
zostały przygotowane z polskich 
produktów. Gospodarze nie zapo-
mnieli o rurkach katowickich oraz 
krówkach – najpopularniejszych pol-
skich cukierkach (Tadeusz Smugała 
przeczytał nawet odę do krówki, na-
pisaną przez licealistkę z Chorzowa). 
Spotkanie odbywało się przy dźwię-
kach muzyki jazzowej w wykonaniu 
Dariny Krygiel i jej kapeli. Na uwagę 
zasługiwała wystawa rysunków saty-
rycznych z okresu PRL-u autorstwa 
Andrzeja Krauzego, wypożyczona z 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

DANUTA CHLUP
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PRZYŁAPANI 
PRZY TYTONIU

Ostrawscy celnicy wpadli na ślad 
nielegalnej produkcji i handlu tyto-
niem. W tym tygodniu w jednym z 
obiektów przemysłowych w powie-
cie karwińskim odkryli nielegalny 
magazyn, a w nim 1,5 tony liści tyto-
niu i 200 kilo niekrojonego tytoniu.
– Kiedy patrol przyjechał na miejsce, 
celnicy zobaczyli dużą liczbę pustych 
kartonowych opakowań i poczuli 
charakterystyczny zapach tytoniu, 
co wzbudziło ich podejrzenia. Przy-
stąpili zatem do dokładnej kontroli 
całego obiektu – opisuje zdarzenia 
rzeczniczka wojewódzkiego Urzędu 
Celnego,  Pavla Zdobnická. – W bu-
dynku pracowali właśnie dwaj męż-
czyźni. Jeden obsługiwał elektryczną 
maszynkę do cięcia tytoniu, drugi, 
z respiratorem na twarzy, rozdzielał 
zlepione liście tytoniu i przygotowy-
wał je do krojenia – dodała.  (ep)

DZIECI 
ILUSTROWAŁY PODANIA
W tym tygodniu odbyła się promocja 
książki „Karwińskie podania” znanego 
miejscowego rzeźbiarza Stanislava 
Filipa. Zbiór osiemnastu wierszowa-
nych miejscowych legend uzupełnia-
ją ilustracje stworzone przez dzieci z 
pięciu karwińskich szkół podstawo-
wych oraz uczniów miejscowej szkoły 
artystycznej. Przed wydaniem książki 
ze wszystkich dostarczonych przez 
dzieci prac plastycznych, ilustrujących 
miejscowe podania, specjalna komisja 
wybrała 70, które potem znalazły się w 
publikacji. Niektóre karwińskie szko-
ły już zakupiły egzemplarze książki 
Stanislava Filipa. Prawdopodobnie od 
przyszłego tygodnia publikację będzie 
można dostać w centrum informacji 
na rynku we Frysztacie.  (ep)

ZDARZYŁO SIĘ

niedziela
poniedziałek

sobota

POGODA

dzień: 19 do 23 0C
noc: 15 do 10 0C
wiatr: 1-3 m/s

Chcemy, żeby »Benji« 
pozostał w zespole
| s. 12

Wycieczka klasyczna
czy z animatorem?
| s. 5

Książki chrzczone 
miodulą
| s. 3

Święto Wolności na Kościelcu
WYDARZENIE: W Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu świętowano w środę 25-lecie wolności w Polsce. Miejsco-
we Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego przypomniało równocześnie 25. rocznicę rozpoczęcia budowy Domu Polskiego. 
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dzień: 22 do 28 0C
noc: 16 do 11  0C
wiatr: 1-2 m/s

Uczestnicy spotkania w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu wysłuchali z uwagą referatu Józefa Szymeczka o rodzącej się wolności na Zaolziu.
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BARDZIEJ 
KOMFORTOWO
CZ. CIESZYN (dc) – Pacjenci 
oddziału opieki pozabiegowej będą 
mieli lepsze warunki. Oddział zo-
stał rozbudowany i poszerzony o 
salę rehabilitacyjną. Zmodernizo-
wano również zaplecze sanitarne. 
Koszty remontu wyniosły ok. 250 
tys. koron. Teraz oddział dysponuje 
dwiema salami do ćwiczeń, dzięki 
czemu w jednej mogą się odbywać 
ćwiczenia grupowe, w drugiej in-
dywidualne. 

*   *   *

PRZESZKOLĄ 
SOCJALNYCH
KARWINA (ep) – Karwińskie 
Usługi Socjalne otrzymały dotację 
w wysokości przeszło 1 mln koron. 
Przeznaczą ją na przeszkolenie 
swoich pracowników. Finansowany 
z funduszy europejskich projekt 
„Znalostmi k profesionalitě II” 
realizowany jest od stycznia tego 
roku, a zakończy się w  czerwcu 
2015. Pracownicy socjalni wezmą 
udział w szeregu szkoleń z zakresu 
jakości usług, pracy socjalnej z 
klientami czy rozwoju osobistego. 
Nie zabraknie kursów podnoszą-
cych kwalifi kacje menedżerskie dla 
kierownictwa organizacji.

*   *   *

PO PRZETARGACH
MOSTY k. JABŁONKOWA 
(kor) – Zarząd Gminy ogłosił 
wyniki przetargów publicznych 
na wykonawców tegorocznych 
gminnych inwestycji. Z fi rm, które 
zgłosiły się do przetargu na re-
mont dróg, wybrano fi rmę Alpine 
z Wałaskiego Międzyrzecza. Nato-
miast pracami budowlanymi, któ-
rych celem jest ratowanie jednego 
z zabytków, ruin pochodzących z 
XVI wieku Szańców, zajmie się 
jabłonkowski Renopol.

KRÓTKO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Ostrawie opubli-
kowała aktualne wyniki badań ja-
kości mikrobiologicznej pokarmów 
przyrządzanych z serów. Na celow-
nik wzięła 21 placówek gastrono-
micznych z całego województwa 
morawsko-śląskiego. Pracownicy 
WSSE pobrali próbki z popularnych 
produktów typu rolada z sera, her-
melin w zalewie, twarożki ołomunie-
ckie w czarnym piwie i tym podob-
nie. Na szczęście dla konsumentów 
w żadnej z siedemnastu pobranych 
do analizy próbek nie stwierdzono 
groźnych dla człowieka bakterii – 
salmonelli, listerii, stafylokoków ani 

E coli. W niektórych restauracjach 
czy bufetach doszło natomiast do 
naruszenia zasad higieny pracy. – To 
znaczy, że powierzchnie robocze, 
wnętrza lodówek i tym podobnie nie 
były regularnie czyszczone, stwier-
dzono na nich zanieczyszczenia. W 
kilku przypadkach pracodawca nie 
wyposażył pracowników w środki 
do mycia rąk. Ponadto stwierdzono 
wadliwe składowanie produktów, 
często nie były w ogóle oznakowa-
ne, co uniemożliwiało kontrolę daty 
ważności – wyjaśnił w rozmowie z 
„Głosem Ludu”  kierownik wydziału 
higieny żywności, Roman Letošník.  
 (dc)

Sery na celowniku
Dziennikarze (poza Clarkiem Ken-
tem z Daily Planet, czyli komikso-
wym Supermanem) też są zwykłymi 
śmiertelnikami. I popełniają błędy. 
Niektóre kiksy są jednak dużo bar-
dziej niewybaczalne, niż 142 stopni 
Celsjusza w prognozie pogody na 
styczeń czy źle podliczone przeze 
mnie sekundy przewagi liczebnej 
Stalowników Trzyniec. 

W czwartkowym wydaniu „Wy-
darzeń z regionu” redakcji ostraw-
skiego studia Czeskiej Telewizji w 
ostatnim, bardzo ciekawym skąd-
inąd reportażu, autor zagalopował 

się w rejony, na które my, Polacy, 
jesteśmy szczególnie wrażliwi. Re-
portaż o nazistowskim obozie pracy 
w okolicach Karwiny, który służył 
jako przystanek na drodze w inne 
miejsca nazistowskiej zagłady, ze-
psuły określenia: polski obóz pra-
cy przymusowej i żydowski obóz 
koncentracyjny. Autorowi chodziło 
oczywiście o obóz pracy przymuso-
wej na terenie Polski, zaś w drugim 
przypadku o nazistowski obóz dla 
Żydów. 

Oczytana, inteligentna część wi-
dzów  z pewnością zrozumiała, że to 

nie Polacy czy też Żydzi budowali te 
obozy  i nimi zarządzali. Sęk w tym, 
że to nie pierwszy przypadek, gdy 
ktoś tak właśnie mówi o nazistow-
skim obozie na terenie okupowanej 
Polski. 

Kilka lat temu oburzenie spowo-
dowały słowa o polskim obozie kon-
centracyjnym w Oświęcimiu, łago-
dzone później drogą dyplomatyczną. 
Jeśli już tego rodzaju niefortunna 
pomyłka zdarzy się młodemu dzien-
nikarzowi, to doświadczony edytor 
powinien w każdym razie ją wyłapać 
i wyrzucić do kosza.  

KIEDY EDYTOR ŚPI, BUDZĄ SIĘ DEMONY
JANUSZ BITTMAR, bittmar@glosludu.cz

moim zdaniem

Wybijający się uczniowie karwiń-
skich szkół mieli w środę okazję 
zagrać w golfa... z prezydentem 
miasta. Tradycją już się stało, że w 
czerwcu prezydent Karwiny Tomáš 
Hanzel spotyka się z najlepszymi 
uczniami i nagradza ich za osiągnię-
cia w szkole, reprezentowanie mia-
sta w konkursach i olimpiadach czy 
też w kategorii wyrazista osobowość 
uczniowska.

Nominowanych wybierają po-
szczególne szkoły. W polskiej pod-

stawówce we Frysztacie wyróżnione 
zostały dwie uczennice klasy 9., Ema 
Trávníčková oraz Weronika Kończy-
na. 

Ema, nominowana w kategorii 
„reprezentowanie miasta w konkur-
sach uczniowskich”, to uzdolniona 
pianistka, która ma na swym koncie 
wiele sukcesów, także w międzyna-
rodowych konkursach. Jej ostatnie 
osiągniecie to drugie miejsce na 
międzynarodowym konkursie pia-
nistycznym w Kamenicy nad Lipą, 

który odbył się pod koniec maja. 
Dziewiątoklasistka osiąga również 
dobre wyniki w innych przedmio-
tach szkolnych. Natomiast Weronikę 
nagrodzono w kategorii „wyrazista 
osobowość uczniowska”. Już od kil-
ku lat bezinteresownie pomaga ona 
starszej niewidomej osobie – odwie-
dza ją, pomaga w zajęciach domo-
wych i podnosi na duchu. Aktywnie 
angażuje się również  w działalność 
na rzecz swojej klasy. 

–  Emę i Weronikę nominowała 

do nagrody prezydenta miasta opie-
kunka klasy 9., do której uczęszczają 
dziewczyny, po dyskusji z całą klasą 
– wyjaśnił dyrektor polskiej szkoły, 
Tomasz Śmiłowski. 

– Ema odnosi wiele sukcesów za-
równo w konkursach muzycznych, 
jak i w konkursach oraz olimpiadach 
przedmiotowych. Natomiast Wero-
nika w swoim wolnym czasie poma-
ga starszej niepełnosprawnej osobie, 
mieszkającej w sąsiedztwie – dodał, 
uzasadniając wybór dwóch uczennic.

Tegoroczne spotkanie władz mia-
sta z wybitnymi uczniami było niety-
powe. Tym razem prezydent zaprosił 
ich do ośrodka golfowego w Lipi-
nach, gdzie w nagrodę mogli zagrać 
w golfa pod okiem trenera, poznali 
podstawy tego sportu i obowiązują-
cą w nim etykietę. Zagrali również z 
Tomášem Hanzelem, który jest za-
palonym miłośnikiem golfa. Po czę-
ści nieofi cjalnej nastąpiło rozdanie 
wyróżnień oraz wspólny obiad. 

 (ep)

Wybitni uczniowie zagrali w golfa

Modernizacja sali w budynku na 
Bożka została przeprowadzona w 
ramach projektu pn. Kulturalna ini-
cjatywa edukacyjno-naukowa „Ra-
zem dla pogranicza”, realizowanego 
przez PZKO i WSB dzięki pomocy 
fi nansowej Euroregionu Śląsk Cie-
szyński. Projekt przybliżyła uczest-
nikom spotkania Joanna Kurowska-
Pysz, koordynator Rady Ekspertów 
cieszyńskiego oddziału WSB.

– Projekt ten, realizowany od li-
stopada 2013 do grudnia 2014 roku, 
to pierwsze wspólne przedsięwzięcie 
PZKO i naszej uczelni. Jego naj-
bardziej namacalnym efektem jest 
z pewnością odnowiona sala, którą 
dzisiaj otwieramy, ale zaplanowaliśmy 
też inne działania. Przygotowaliśmy 
program kształcenia dla członków 
PZKO na różne tematy: kulturalne, 
oświatowe, odbyła się już konferencja 
dotycząca zarządzania w kulturze. W 
tej chwili przygotowujemy się do war-
sztatów edukacyjnych dla osób zwią-
zanych z kulturą, które odbędą się w 
dniach 14 i 15 czerwca w tej właśnie 
sali. Jesienią zaś m.in. zaproponujemy 
cztery wykłady w ramach MUR-u – 
poinformowała Kurowska-Pysz.

Na spotkaniu ponadto zakończono 
ósmy już rok akademicki tej uczelni. 
Dyrektor Danuta Chwajol wręczy-
ła certyfi katy i nagrody książkowe 
najwierniejszym słuchaczom. Sama 
też odebrała certyfi kat z rąk prezesa 
ZG PZKO, Jana Ryłki. Ponownie 
poinformowała bowiem studentów 

MUR-u, że po ośmiu latach rezygnu-
je z prowadzenia tej uczelni. Dodała, 
że wybory nowego dyrektora i Rady 
Programowej powinny odbyć się po 
wakacjach. Do tego czasu obowiązki 
szefa MUR-u będzie pełnić Stanisław 
Gawlik.

Słuchaczy i wszystkich gości bardzo 
zainteresował wykład dziekana WSB, 
Łukasza Wróblewskiego. W swojej 
prelekcji opowiadał on o dawnych in-
strumentach nawigacyjnych, takich jak 

astrolabium lub sekstant, które przez 
tysiące lat służyły marynarzom lub 
uczonym do określania położenia geo-
grafi cznego, wysokości budynków lub 
wyznaczania godzin zarówno w ciągu 
dnia, jak i nocy. Wszystkie te urządze-
nia można było oglądać również na 
małej wystawie, przygotowanej przez 
gościa MUR-u przed rokiem z okazji 
obchodów rocznicy śmierci i urodzin 
wybitnego polskiego uczonego, Mi-
kołaja Kopernika. A ponieważ Łukasz 

Wróblewski jest również muzykiem i 
podróżnikiem, który zwiedził prawie 
wszystkie kontynenty świata, zapre-
zentował też uczestnikom spotkania 
liczne instrumenty muzyczne zebrane 
podczas swoich podróży.

Dodajmy, że czwartkową uroczy-
stość upiększył występ zespołu fl eci-
stów „Skowronki”, działającego pod 
kierownictwem Renaty Dobner przy 
polskiej podstawówce w Czeskim 
Cieszynie. (kor)

Salę otworzyli z... 
astrolabium i sekstantem
Przedstawiciele władz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Bi-
znesu w Dąbrowie Górniczej otworzyli w czwartek uroczyście zmodernizowaną w ramach wspólnego ponadgranicznego projektu 
salę konferencyjną w czeskocieszyńskim Klubie PZKO przy ul. Bożka. Pierwszą imprezą, która towarzyszyła otwarciu sali, było za-
kończenie roku akademickiego PZKO-wskiego Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego.

Podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanej sali konferencyjnej w Klubie PZKO przy ul. Bożka wstęgę przecięli prezes 
ZG PZKO, Jan Ryłko, i dyrektor czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, Václav Laštůvka.
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Gości popołudnia, wśród których 
byli przedstawiciele władz Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński, obu gmin 
oraz działających w nich instytucji i 
organizacji, witano nie tylko miodu-
lą, ale też góralską muzyką. Zatrosz-
czyli się o to istebnianin Zbyszek 
Wałach i „mostorze” Andrzej Nie-
doba i Bolek Niedoba.

Ponadgraniczny projekt przed-
stawiły podczas spotkania Alena 
Kolčárková – dyrektor mosteckie-
go Gorolskigo Centrum Informacji 
Turystycznej GOTIC, oraz Aneta 
Legierska – kierownik referatu pro-
mocji Urzędu Gminy Istebna. Przy-
pomniały, że projekt, który został 
dofi nansowany z Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cie-
szyński, ruszył w grudniu 2012 roku. 
W ramach tej inicjatywy powstał 
m.in. wspólny kalendarz na rok 2014, 

ale najważniejszym owocem były 
właśnie pierwsze tak ważne książki o 
tych dużych góralskich wioskach.

Wójt Mostów Josef Szotkowski 
i wicewójt Istebnej Henryk Gazu-
rek zgodnie stwierdzili, że był to 
wyjątkowy projekt. Jego owocem 
są bowiem książki, które są w pew-
nym sensie podsumowaniem 10-le-
cia wstąpienia Polski i RC do Unii 
Europejskiej. – Książka zaś jest tym, 
co po nas zostanie, tym, co możemy 
ze spokojnym sercem przekazać po-
tomnym – powiedział Gazurek.

Małgorzata Kiereś, znana etnograf 
i badaczka historii i kultury górali 
beskidzkich, która jest autorką pub-
likacji o Istebnej (o okresie II wojny 
światowej pisał jej mąż, Krzysztof 
Kiereś), powiedziała: – To książka, 
która jest o mojej mamie, o moim 
taciku, o wszystkim, co jest moje, bo 

jest istebniańskie. Cieszę się też, że 
ukazała się książka o Mostach, bo z 
ludźmi z tej wioski współpracuję już 
od 35 lat. Te książki to wprawdzie 
dopiero pierwsza próba zestawienia 
materiałów historycznych o tych 
wioskach po ponad 400 latach ich 
istnienia i mamy na tym polu jesz-
cze wiele do zrobienia, niemniej są 
to publikacje bardzo istotne – pod-
kreśliła.

Z kolei o mosteckiej książce 
opowiedzieli jej autorzy z Muze-
um Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim 
Cieszynie: Jan Al Saheb, Radim Jež, 
Martin Krůl, David Pindur i Pavla 
Pindurová. 

Jak zapewnili uczestnicy projektu 
i autorzy tekstów, zadbano o to, aby 
informacje w książkach prezentu-
jących głównie historię Mostów i 
Istebnej były obiektywne. Dlatego 
przedstawiono je wcześniej do re-
cenzji historykom z obu brzegów 
Olzy: Januszowi Spyrze z Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
i Radkowi Lipowskiemu z Uniwer-
sytetu Ostrawskiego, a wspomogła 
ich także Anna Machej, kierownik 
cieszyńskiego oddziału Archiwum 
Państwowego w Katowicach. 

Spotkanie zakończył wernisaż 
przygotowanej w ramach projek-
tu wystawy starych zdjęć Mostów 
i Istebnej w Drzewiónce „Na Foj-
stwiu”. Można ją oglądać do 30 
czerwca. Warto też dodać, że pre-
zentacja książek po polskiej stronie 
Beskidów odbędzie się 25 czerwca w 
siedzibie Leśnego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej.

JACEK SIKORA

Książki »ochrzczone« miodulą
Miodulą „ochrzczono” w środę w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa dwie piękne i cenne 
książki: „Mosty u Jablunkova. Včera a dnes/Wczoraj i dzisiaj” oraz „Istebna. Zarys dziejów beskidz-
kiej wsi/Náčrt dějin beskydské vesnice”. Wydanie tych ukazujących się w językach polskim i czeskim 
– i z angielskojęzycznym podsumowaniem – publikacji jest zwieńczeniem realizowanego przez obie 
gminy od półtora roku ponadgranicznego projektu „Mosty koło Jabłonkowa i Istebna, wczoraj i dziś 
– Mosty u Jablunkova a Istebna, včera a dnes”.

Uczestnicy spotkania otrzymali książki.

WYDANO NAD WISŁĄ

GRAŻYNA PLEBANEK 

Bokserka
Wydawnictwo W.A.B.
Boks to jeden z najbardziej kontaktowych spor-
tów, jakie człowiek wymyślił w długiej historii. 
Zapasy z własnym życiem, boksowanie się z 
własnymi uczuciami, bliskimi i dalekimi to coś, z 
czym wielu z nas zmaga się na co dzień, nie opi-
sując jednak dogłębnie tego uczucia. O coś takie-
go pokusiła się Grażyna Plebanek, a jej książkę 
„Bokserka” wydawnictwo W.A.B. przyporządko-
wało do Serii z Miotłą. Bohaterką jest Lu, Polka 
o szerokich horyzontach myślowych, właściwie 
Europejka, współczesna Nomadka, podążająca 
za pracą, następnym uczuciem. Kolejne miasta 
– Warszawa, Kopenhaga, Bruksela..., kolejne za-
wiedzione nadzieje. Pracownica polskiej ambasa-
dy w Brukseli, która w wolnych chwilach zaczyna trenować boks. – Zapisałam 
się na boks. Nowy początek – mówi w pewnym momencie główna bohaterka. 
To dla niej dużo więcej niż sport, prawie religia, sposób na uporanie się ze swo-
im, nieco pogmatwanym życiem. „Rozgrzewka bokserska trwała tyle, co godzina 
lekcyjna, tyle że 45 minut w sali ćwiczeń było autentyczną nauką”. Lu, wycho-
dząc z ambasady do sali treningowej, lubiła tę harmonię: prawy, lewy, sierp, pra-
wy, lewy... Sporo ciosów odebrała zarówno na ringu, jak i w życiu, błąkając się w 
ramionach żonatego Belga i wolnego jak ptak Afrykańczyka. Klasyczny wybór, 
ale podany w ciekawej formie, z malowniczą Brukselą w tle.

MAREK SIEROCKI, WITOLD GÓRKA 

Alfabet Muzyczny. 
Od Abby do Zuchero

Wydawnictwo Olé
Tegoroczny Konkurs Eurowizji upłynął pod zna-
kiem szeroko komentowanego występu Con-
chity Wurst, w poprzednim wcieleniu Th omasa 
Neuwirtha. Tymczasem jakoś niezauważenie 
przeszła okrągła rocznica związana z tym festiwa-
lem – 40 lat temu na scenę weszła nikomu niezna-
na czwórka, dwie panie, dwóch panów, co równało 
się dwóm małżeństwom – i zaśpiewała piosenkę 
„Waterloo”. Od tego przeboju rozpoczęła się wiel-
ka przygoda szwedzkiego kwartetu Abba.

– Jak to zwykle bywa, publiczność podzieli-
ła się na dwa wrogie obozy. Jedni kochali Abbę 
– za przebojowe, niezwykle melodyjne piosenki 
inni pogardzali nią, uznając ją za kwintesencję 
kiczu. Oczywiście byłem wśród tych pierwszych 
– pisze w swoim muzycznym alfabecie, który właśnie wydało wydawnictwo 
Olé znany prezenter telewizyjny i radiowy, Marek Sierocki. To pozycja obo-
wiązkowa nie tylko dla miłośników muzyki, ale nawet tych, którzy muzyki 
słuchają tylko w rozgłośni radiowej podczas jazdy samochodem. Sierocki, od 
lat zakochany w muzyce, mający dostęp do gwiazd światowego formatu, z 
wieloma polskimi zwyczajnie zaprzyjaźniony, opowiada bowiem rzeczy, któ-
rych nie dowiemy się na co dzień, z ofi cjalnego protokołu, serwuje muzycz-
ne anegdoty, które mało kto zna. Jak choćby tę, że Bon Jovi, meldując się w 
hotelach podczas tras koncertowych używa nazwiska szefa ochrony zespołu, 
pochodzącego z Białegostoku Roberta Kozłowskiego. Ponadto nigdy nie po-
wiedziałbym, że ten sceniczny lew uwielbia na obiad jeść... żurek i pierogi.

Na stronach książki Marek Sieorcki opisał ponad 50 artystów i zespołów. 
Wspólnego mianownika nie ma. Oprócz poważnych artystów – zespołów Pet 
Shop Boys czy Queen, sięgnął także po... Britney Spears oraz Dodę. Są także 
między innymi Bee Gees, Depeche Mode, Czerwone Gitary, Edyta Górniak, 
Jerzy Grunwald, Julio Iglesias, Maanam, Madonna, SBB oraz Andrzej Zau-
cha. Ta książka naładowana jest wieloma pozytywnymi elektrodami.

TOMASZ WOLFF

W niedzielę na czeskocieszyńskim 
rynku odbędzie się IX Dzień Trady-
cji i Stroju Regionalnego. W ramach 
tej imprezy ogłoszony został konkurs 
plastyczny dla dzieci „Przysłowia i 
przypowieści Śląska Cieszyńskiego”.  
Komisja w składzie Erika Tomanek, 
Małgorzata Rakowska, Janina Pro-
cner i Ewa Sikora zdecydowała się 
nagrodzić prace następujących mło-
dych autorów (w kolejności alfabe-
tycznej): Elżbieta Bień (Przedszkole 
Cz. Cieszyn, Grabińska), Johanka 
Brych (Przedszkole Gnojnik), Ame-
lia Budzińska-Lipka (SP nr 2 Cie-
szyn, kl. II), Klaudia Doskoč (PSP 
Sibica, kl. II), Marek Hrabiec (PSP 
Cierlicko, kl. V), Jakub Huppert 

(PSP Sibica, kl. II), Nikolas Kolasa 
(PSP Łomna Dolna, kl. III), Helena 
Mitręga (PSP Cz. Cieszyn, kl. VIII), 
Magdzia Ramik (PSP Sibica, kl. I), 
Monika Śliż (PSP Cz. Cieszyn, kl. 
VII), Natalia Sokalska (PSP Cz. 
Cieszyn, kl. VIII), Martyna Szucio 
(SP nr 2 Cieszyn, kl. II), Katarzyna 
Štirba (PSP Cierlicko, kl. IV), Patrik 
Žyta (PSP Sibica, kl. V)

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 
w niedzielę o godz. 14.00 na rynku 
w Czeskim Cieszynie. Wszystkich 
laureatów serdecznie zapraszamy nie 
tylko po to, by można im było wrę-
czyć na podium nagrody, ale by wraz 
z  rodzicami obejrzeli bardzo bogaty 
program folklorystyczny. Ewa Sikora

Konkurs rozstrzygnięty

W czwartek 14 czerwca 1984 roku 
w godzinach wieczornych w 4-pię-
trowym bloku mieszkalnym przy 
ówczesnej ulicy Gottwalda, obecnie 
Jabłonkowskiej, w Trzyńcu-Łyżbicach 
doszło do wybuchu gazu ziemnego. W 
wyniku eksplozji zniszczeniu uległo 
wejście nr 420, kolejne dwa zostały 
znacznie uszkodzone. W bliżej poło-
żonych domach mieszkalnych zostały 
stłuczone okna, w sklepach witryny 
wystawowe. W wypadku zginęło pięt-
nastu mieszkańców Trzyńca, wśród 
nich bardzo popularny na naszym 
terenie i nie tylko „Maciej” – Ludwik 
Cienciała z żoną. Więcej o jego posta-
wie życiowej i śmierci można przeczy-
tać w artykule Kazimierza Jaworskie-
go w ostatnim numerze „Zwrotu”.

 Było to największe tragiczne wy-
darzenie w dziejach miasta, o którym 
ówczesne władze komunistycznie 
bardzo skąpo informowały, a jeśli już, 
to podawano informacje niepełne. 
Natomiast następnego dnia po wy-
padku pojawiła się w „Głosie Ludu” 
wiadomość o tragedii w Trzyńcu. 
Dowiadujemy się, że specjalna ko-
misja Północnomorawskiej Okrę-
gowej Rady Narodowej, Powiatowej 

Rady Narodowej Frydek-Mistek oraz 
miejscowych władz partyjnych i pań-
stwowych bada przyczyny tragicznego 
wypadku i zapewnia wszechstronną 
pomoc i opiekę poszkodowanym. Na 
miejsce tragicznego zdarzenia przy-
był I sekretarz Komitetu Okręgowe-
go KPC, tow. Miroslav Mamula, wi-
cepremier Rządu CSR Zdeněk Krč, 
przewodniczący Okręgowej Rady 
Narodowej – František Skácel oraz 
inni przedstawiciele życia polityczne-
go i państwowego. 

W pracach ratunkowych udział 
wzięli pracownicy Huty Trzynieckiej 
i innych zakładów z terenu miasta, 
powiatowe jednostki przeciwpoża-
rowe, członkowie Korpusu Bezpie-
czeństwa Narodowego i wojsk Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. 
Dopiero znacznie później ogłoszono 
przyczynę wypadku, potwierdzającą 
wybuchu gazu ziemnego. Natomiast 
nigdzie nie pojawiła się imienna 
wzmianka o ofi arach. Dlatego warto, 
a nawet trzeba po 30 latach od tych 
wydarzeń, uczcić ich przynajmniej 
przez podanie do wiadomości wszyst-
kich nazwisk. Byli to (w porządku 
alfabetycznym i rokiem urodzenia): 

Jadwiga Cienciała (1922), Ludwik 
Cienciała (1922), Lucie Chwastková 
(1980), Petr Chwastek (1983), Helena 
Krettková (1930), Jan Kretek (1924), 
Markéta Kubiczková (1982), Miroslav 
Kubiczek (1979), Marcela Kubiczko-
vá (1959), Dana Mikulová (1951), Jan 
Mikula (1982), David Mikula (1977), 
Jana Vilímová (1947), Radovan Vilím 
(1970); jednej ofi ary nie udało się zi-
dentyfi kować. Stanisław Zahradnik

Tragiczny wypadek w Trzyńcu 
pochłonął 15 ofi ar

Nierozerwalny duet: Maciej (z lewej) 
i Jura spod Grónia.
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W drugiej połowie września w 
Cieszynie odbędą się uroczyste 
obchody 100. rocznicy wymarszu 
kompanii śląskiej Legionów Piłsud-
skiego z Cieszyna do Mszany Dol-
nej. Jednym z punktów bogatego 
programu będzie przygotowywana 
przez Książnicę Cieszyńską wysta-
wa planszowa „Cieszyńscy Żołnie-
rze Niepodległości”, która na okres 
kilku tygodni zagości na płycie ryn-
ku. Na ekspozycji przedstawione 
zostaną sylwetki ponad dwudziestu 
postaci ze Śląska Cieszyńskiego, 
które położyły największe zasługi 
w walce o niepodległość Rzeczy-
pospolitej, począwszy od pierwszej 
wojny światowej, a na partyzantce 
antykomunistycznej pierwszych lat 
po drugiej wojnie światowej skoń-
czywszy.

Będąca już w zaawansowanym sta-
dium praca nad wystawą pokazała, 
że w przypadku wielu postaci, nawet 
tych powszechnie znanych i zalicza-
jących się do ścisłego kanonu histo-
rycznych bohaterów Śląska Cieszyń-
skiego, zasób dostępnych materiałów 
ikonografi cznych jest nader skąpy. 
W związku z tym biblioteka zwraca 
się z prośbą o kontakt do wszystkich, 
którzy są w posiadaniu niepubliko-
wanych materiałów, które mogłyby 

wzbogacić przygotowywaną ekspo-
zycję. Dlatego na wagę złota może 
być każda fotografi a, dokument czy 
nawet ustna relacja. Na wystawie nie 
będą eksponowane oryginały. Otrzy-
ma ona formę planszową, toteż nie 
zachodzi potrzeba długotrwałego 
wypożyczania pamiątek, a jedynie 
ich udostępnienia do zeskanowania 
bądź sfotografowania. Wszystkie 
osoby zainteresowane współpracą 
proszone są o kontakt z pracowni-
kiem Książnicy Cieszyńskiej, Rafa-
łem Cholewą pod numerem telefonu 
(33) 851 38 42 (w godz. 10.00-16.00) 
lub adresem e-mailowym: cholewa@
kc-cieszyn.pl. 

*   *   *
Książnica Cieszyńska poszu-

kuje materiałów na temat 
następujących postaci:

Bernard Adamecki (1897-1952), 
ur. w Marklowicach Dolnych. Ofi -
cer lotnictwa w stopniu pułkowni-
ka. Szef Wydziału Lotnictwa Od-
działu III Komendy Głównej AK. 
Uczestnik p owstania war szawskiego. 
Wykładowca w wyższych szkołach 
lotniczych. Zamordowany przez 
władze komunistyczne. 
Franciszek Barteczek (1891-1983), 
ur. w Dziećmorowicach. Nauczyciel, 
działacz społeczny. Jeden z przy-

wódców przewrotu wojskowego w 
1918 r. 
Karol Emeryk Błaszczyk (191 0-
2001), ur. w Boguminie. Organizator 
i dowódca sieci wywiadu przemy-
słowego „Lido”. Zastępca dowódcy 
Oddziału Drugiego Sztabu Okręgu 
Śląskiego ZWZ-AK.
Leon Derlich (1905-1965), ur. w 
Karwinie. Dialektolog, publicysta, 
który pozostając obłożenie chory, był 
współpracownikiem komórek ruchu 
oporu na Zaolziu oraz organizato-
rem pomocy dla więźniów obozów 
koncentracyjnych w czasie II wojny 
światowej. 
Henryk Flame (1918-1947), ur. we 
Frysztacie. Działacz ruchu oporu, 
kapitan NSZ, nazywany „najsław-
niejszym śląskim partyzantem”. 
Jeden największych bohaterów pol-
skiego podziemia antykomunistycz-
nego. Zamordowany w 1947  r. 
Paweł Heczko (1906-1946), ur. 
w Brennej. Działacz ruchu oporu. 
Najsłynniejszy dowódca Oddziału 
Partyzanckiego AK i NSZ „Wędro-
wiec”. Zamordowany przez władze 
komunistyczne. 
Gwido Karol Langer (1894-1948), 
ur. w Żylinie. Kr yptolog. Kierownik 
Biura Szyfrów, gdzie pod jego do-
wództwem w 1932 r. grupa polskich 

kryptologów złamała system niemie-
ckiej maszyny szyfrowej Enigma. 
Jan Łysek (1887-1915), ur. w Jawo-
rzynce. Nauczyciel, poeta nazywany 
„śląskim Tetmajerem”, działacz spo-
łeczny. Jeden z twórców oraz dowód-
ców kompanii śląskiej Legionów 
Piłsudskiego.
Rudolf Matuszek (1892-1949), 
ur. w Kiczycach. Nauczyciel, ofi cer 
Wojska Polskiego w stopniu podpuł-
kownika, komendant Szkoły Podofi -
cerskiej Piechoty dla Małoletnich w 
Nisku. Odznaczony Virtuti Militari 
uczestnik I wojny światowej, wojny 
polsko-ukraińskiej, wojny polsko-
bolszewickiej i II wojny światowej.
Jan Mrózek (1913-1945), ur. w Wę-
dryni. Dowódca wiedeńskiej komór-
ki sieci wywiadowczej dalekiego za-
sięgu AK „Stragan”. 
Paweł Musioł (1905-1943), ur. w 
Lesznej Górnej. Wybitny działacz 
społeczno-kulturalny, publicysta, 
nauczyciel. Organizator i kierownik 
ru chu oporu na Śląsku Cieszyńskim 
w latach 1939-1941. 
Adolf Pilch (1914-2000), ur. w Wi-
śle. Cichociemny, żołnierz ruchu 
oporu, jeden z najsłynniejszych pol-
skich partyzantów.
Ludwik Skrzypek (1891-1965), ur. 
w Górkach Wielkich. Nauczyciel, 

 przedsiębiorca. Jeden z inicjatorów i 
przywódców przewrotu wojskowego 
w Cieszynie w 1918  r. Organizator 
i dowódca Pułku Piechoty Ziemi 
Cieszyńskiej.
Jerzy Szczurek (1892-1941), ur. 
w Kostkowicach. Nauczyciel. Od-
znaczony Virtuti Militari uczestnik 
I wojny światowej, wojny polsko-
c zeskiej, wojny polsko-bolszewickiej. 
Twórca Milicji Polskiej Księstwa 
Cieszyńskiego. Komendant Tajnej 
Organizacji Wojskowej w 1920 r. 
Działacz konspiracyjny podczas II 
wojny światowej.
Jan Wadoń (1888-?), ur. w Kętach. 
Bojowiec PPS w Kongresówce, dzia-
łacz PPSD Galicji i Śląska Cieszyń-
skiego, redaktor prasy socjalistycznej, 
legionista, twórca i dowódca „Kon-
fe de racji Śląskiej”, w latach dwu-
dziestych szef komórki wywiadu w 
Cieszynie. 
Ludwik Zych (1894-1964), ur. w 
Rychwałdzie. Ofi cer Wojska Pol-
skiego w stopniu podpułkownika. 
Żołnierz kompanii śląskiej Legio-
nów Piłsudskiego. Uczestnik wojny 
polsko-ukraińskiej, polsko-bolsze-
wickiej oraz II wojny światowej. Szef 
sztabu 6. Dywizji Piechoty w Krako-
wie. Komendant Legionu Zaolzie w 
1938 r.  (r)

KAŻDY MOŻE POMÓC PRZYGOTOWAĆ WYSTAWĘ »CIESZYŃSCY ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI«

Na 100-lecie wymarszu kompanii śląskiej

ZBLIŻENIA

Mało tego, organizatorki tegorocznej 
edycji, Halina Roszka, Iwona Ko-
żusznik i Barbara Owczarzy, posta-
nowiły pójść jeszcze dalej. Zaprosiły 
do współpracy Dom Dziecka w Cie-
szynie. Dzięki temu kilka tamtejszych 
wychowanek w wieku 14-16 lat mo-
gło przekonać się choć przez chwilę, 
jak smakuje życie modelki. Leszek 
Toman, dyrektor Domu Dziecka 
w Cieszynie, nie ukrywa, że telefon 
gimnazjalistek zza Olzy z zaprosze-
niem do udziału w projekcie był dla 
niego dużym zaskoczeniem. – Sam 
pomysł i następnie jego realizacja 
spotkały się z dużym zainteresowa-
niem naszych wychowanek. Dziew-
czyny bardzo chętnie uczestniczyły w 
przygotowaniach, jak również w dzi-
siejszym spotkaniu. Jako widz muszę 
powiedzieć, że jestem zachwycony. 
Bardzo mi się podobało i chciałbym 
również w imieniu moich podopiecz-
nych za to wszystko podziękować – 
powiedział w rozmowie z „Głosem 
Ludu” dyrektor, który wybrał się na 
„Strzelnicę” z grupą wychowanków i 
pracowników placówki. 

Czwartkowy „Kwiat Morwy” ot-
worzył w stylu jazzowym zespół 
uczniów gimnazjum, Marmela-
da z solistką Karoliną Veselą. Jego 
muzyka stała się ciekawym uzu-
pełnieniem całej imprezy. Sam po-
kaz odbywał się w dwóch blokach, 
w czasie których modelki i jeden 
model przedstawiały kreacje spod 
igły szkolnych projektantek mody 

– Agnieszki Krainy, Dariny Gociek, 
Sylwii Zuczek, Natalii Jendrulek, 
Janiny Byrtus i jej koleżanek Jo-
anny Szczotki i Joanny Wierzgoń, 
Krystyny Karolczyk, Anieli Gach i 
Lucki Švec, Sabiny Kasztury i Bar-
bary Taciny, Alicji Ryłko, Anety 
Wałach, Karoliny Staś, Barbary Wa-
łach, Haliny Roszki oraz gościnnej 
projektantki Terezy Švidrnochovej. 
Poszczególne kolekcje zapowiadali 
konferansjerzy imprezy, Sebastian 
Garcia n’Dua oraz Adam Škňouřil. 
Publiczność mogła się więc dowie-
dzieć, co która modelka lubi, a cze-
go nie, z jakich korzysta materiałów 
i skąd czerpie pomysły. O tym, że 
dziewczętom nie brakuje fantazji, 
świadczyły same modele oraz ich 
nazwy, takie jak Anielski Świat, 
Uroczy Buntownik, Szum, Księżyc, 

Plastic is fantastic czy męski model 
Ja versus Społeczeństwo.  

Punktem kulminacyjnym pokazu 
była licytacja ekologicznych torebek 
przygotowanych przez projektantki 
„Kwiatu Morwy”. Spośród zapre-
zentowanych torebek publiczność 
wyłoniła w głosowaniu cztery, które 
później stały się obiektem licytacji. 
Cena wywoławcza wynosiła 50 ko-
ron, niemniej jednak dzięki zaan-
gażowaniu konferansjerów, którzy 
skutecznie podgrzewali atmosferę, 
oraz szerokiemu sercu uczestników 
torebki sprzedano ostatecznie za 
1500, 1400, 1350 i 1000 koron. 

Dochód z imprezy zostanie prze-
kazany na kurs hipoterapii dla 8-let-
niego niepełnosprawnego Tadzia z 
Trzyńca.

 BEATA SCHÖNWALDAnna Onderek w modelu „Ania” zaprojektowanym przez Darinę Gociek.

Kwiaty na wybiegu
Oryginalne stroje, sympatyczne modelki, gra świateł, głośna muzyka i błyski fl eszów. W czwartek po 
południu w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbyła się kolejna edycja charyta-
tywnego pokazu mody „Kwiat Morwy”. Pomysł organizowania pokazów mody z udziałem szkolnych 
projektantek i modelek zrodził się kilka lat temu w głowie uczennicy Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie, Julii Polok. Odtąd impreza organizowana jest co roku, zataczając 
coraz szersze kręgi. Ze szkolnego korytarza przeniosła się do sali „Strzelnicy” z prawdziwym wybie-
giem i profesjonalnym oświetleniem, przyciągając tłumy widzów oraz uzyskując wsparcie sponsorów.
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Projektantka Karolina Staś z torebką wylicytowaną za 1500 koron.
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W podstawówkach na naszym terenie 
od dziesięcioleci panował zwyczaj, że 
młodsi uczniowie wyjeżdżali na wy-
cieczki w Beskidy, starsi wybierali się 
w bardziej odległe strony. Typowa wy-
cieczka młodszych klas miała charak-
ter pieszego wymarszu w góry połą-
czonego ze wspólnymi grami i zabawą 
przy schronisku. Wiele szkół po dziś 
dzień trzyma się tego sprawdzonego 
scenariusza, inne korzystają z ofert 
gotowych wycieczek tematycznych. 
Istnieją nawet specjalistyczne stro-
ny internetowe oferujące zapięte na 
ostatni guzik wycieczki szkolne, ofer-
ty wpływają również bezpośrednio do 
szkół. Do wyboru są parki sportowo-
-rozrywkowe, ośrodki łączące zabawę 
z edukacją, miasteczka westernowe, a 
także (szczególnie w polskiej części 
Beskidów) chaty góralskie oferujące 
warsztaty rzemieślnicze czy kulinarne. 

Klasy I stopnia polskiej podsta-
wówki z Suchej Górnej wyjadą w tym 
roku do „Army Landu” we Wraci-
mowie. Ośrodek, specjalizujący się w 
popularyzacji historii wojskowej oraz 
sportów sprawnościowych, przygotuje 
dla dzieci kompletny program. – Ucz-
niowie poznają historyczny sprzęt 
wojskowy, zobaczą wojskowe okopy, 
w programie jest także bieg po po-
ligonie z wyposażeniem, pojawią się 
elementy przysposobienia obronnego 
i wychowania zdrowotnego. Ośrodek 
zapewni nam animatorów – przybliża 
program wycieczki nauczycielka Ha-
lina Piętak. 

Z kolei polska szkoła w Gródku nie 
korzysta z tego rodzaju ofert. – Zwykle 
dotyczą one odległych miejsc. Cho-
dzimy z uczniami w nasze góry, nato-
miast co dwa lata zamawiamy autobus 
i wyjeżdżamy na przykład do ogrodu 

zoologicznego na Świętym Pagórku 
koło Ołomuńca czy w Ostrawie. Wy-

cieczki w góry staramy się zawsze tak 
zaplanować, by znalazł się w nich jakiś 

element edukacyjny, związany z po-
znawaniem przyrody – mówi dyrektor 
placówki, Kazimierz Cieślar. 

Największa polska podstawówka 
– w Czeskim Cieszynie – również w 
minimalnym stopniu korzysta z go-
towych programów wycieczkowych. 
Dyrektor Marek Grycz informuje, że 
uczniowie młodszych klas wyjeżdżają 
na wycieczki turystyczne w Beskidy, 
do zoo w Ostrawie, zwiedzają Kar-
winę i Cieszyn. Z parków rozrywki 
najczęściej odwiedzany jest Leśny 
Park Niespodzianek w Ustroniu. We 
wstępnych planach na przyszły rok 
jest natomiast wyjazd do Koziej Za-
grody w Brennej. Właściciele góral-
skiej chaty oferują tam m.in. zajęcia 
dla dzieci: warsztaty pieczenia chleba 
czy poznawanie życia pasterskiego 
połączone z własnoręczną produkcją 
sera.  DANUTA CHLUP

Wycieczka klasyczna czy z animatorem?
Czerwiec to czas wycieczek szkolnych. Tak było „od zawsze”. Zmienił się natomiast program tych imprez. Wypady w góry coraz częściej zastępuje zabawa w różnego 
rodzaju tematycznych ośrodkach i parkach rozrywki. Sprawdziliśmy, na ile nowa moda zadomowiła się w naszych szkołach. 

Nasze szkoły i przedszkola często wyjeżdżają na wycieczki do Polski. Jednym z 
ulubionych miejsc jest Park Miniatur w Inwałdzie w powiecie wadowickim.

75 uczniów i pięciu opiekunów z Gimnazjum z 
Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie gościło w połowie maja nad Bałtykiem. 
Wyjazd edukacyjny nazwany „Śladami Miko-
łaja Kopernika” odbył się w dniach 13-18 maja, 
a relację z niego otrzymaliśmy od uczennicy 
klasy trzeciej, Judith Hurty.

WTOREK 13. 5. WYJEŻDŻAMY!
Zgromadzeni na parkingu nie mogliśmy do-
czekać się odjazdu. Zamówili dla nas dwupię-
trowy autobus! Każdy wybrał miejsce. Ostatnie 
przytulanie, całusy, machanie... Wyruszamy! Z 
poduszką i kołdrą przetrwaliśmy nocny, trwają-
cy dziewięć godzin przejazd przez Polskę. Pol-
skie drogi wcale nie były straszne, jechaliśmy 
autostradą. Około piątej nad ranem obudziłam 
się. Księżyc jeszcze w pełni rozświetlał niebo, 
ale kilka minut później słońce zaczęło wstawać. 
Obudziło całe niebo, całą ziemię. Rozpoczął 
się następny dzień.

ŚRODA 14. 5. ZAKWATEROWANIE!
Po przyjeździe na miejsce otrzymaliśmy klu-
cze do naszych chwilowych domków. Chatki 
były naprawdę luksusowe. Każda miała własną 
kuchenkę, łazienkę i wspólny pokój dla gości. 
Popołudniami można było usiąść i odpocząć. 
Mogliśmy pójść powitać się z morzem! Więk-
szość z nas wybrała spacer na plażę. Wspaniała 
przechadzka, a wokół lasy sosnowe! Tuż przed 
zejściem z wydm usłyszeliśmy szum morza, fal, 
dlatego pędziliśmy szybko, aby zasmakować 
bałtyckiej wody. Słońce chowało się za chmu-

rami, ale czasami pokazało swoje promienie. 
Przechadzaliśmy się po plaży, zbieraliśmy bur-
sztyny, chłopcy grali w piłkę. Później zrobiliśmy 
sobie przechadzkę po Stegnie (miejscowość 
położona na Żuławach Wiślanych, w woje-
wództwie pomorskim – przyp. red.). Jedzenie 
mieliśmy zorganizowane w jadalni w ośrodku. 
Stoły obładowane były przepysznymi polskimi 
daniami. Na zimno i na ciepło. Wszędzie kope-
rek. Wieczorem opiekunowie przygotowali dla 
nas dyskotekę. 

CZWARTEK 15. 5. ZWIEDZAMY!
Przed południem wyjazd do Malborka. Jest 
to potężny, ceglany zamek w stylu gotyckim. 
Najpierw w latach 1309-1457 był siedzi-
bą  wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, 

a następnie w latach 1457-1772 rezydencją 
królów Polski. Jest jednym z najznakomit-
szych przykładów  średniowiecznej architek-
tury obronno-rezydencyjnej w Europie. Nigdy 
nie został przez nikogo zdobyty. Po powrocie z 
Malborka każdy mógł spędzić popołudnie jak 
chciał. Niektórzy wybrali przechadzki po plaży, 
zbieranie bursztynów, paru odważnych wyką-
pało się w lodowatym Bałtyku! Reszta miała 
dużo możliwości do wyboru – ośrodek zapew-
niał nam szeroki wybór sportów – piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, tenis, tenis stołowy itp.

PIĄTEK 16. 5. OGLĄDAMY!
Następnego dnia kilku zapalonych biegaczy po-
szło rankiem pobiegać na plażę. Towarzyszył 
nam pan profesor Tomasz Łabudek. Słońce się 

do nas uśmiechało i było naprawdę cudownie. 
Tego dnia odwiedziliśmy Frombork, jak wiado-
mo to miasto związane jest z Mikołajem Koper-
nikiem. Znajduje się tam jego planetarium. Od-
poczęliśmy przez chwilę, usiedliśmy wygodnie 
i oglądaliśmy gwiazdy podczas dnia! W środku 
oczywiście było ciemno. Zwiedzaliśmy miasto, 
wspaniałą katedrę, przewodnik opowiadał nam 
historię życia słynnego astronoma. Po południu 
animatorzy sportu i turystyki przygotowali dla 
nas w ośrodku grę terenową. Na początku nie 
wszystkim chciało się biegać po lesie, zabierać 
butelki nieprzyjacielskim drużynom i uciekać ze 
zdobyczą. Jednak myślę, że w ciągu gry spodoba-
ło się większości. Kto zdobył najwięcej butelek 
wody – wygrał! W nagrodę dostaliśmy wspaniałą 
kolację – mięso z grilla. Wieczorem zaintereso-
wani poszli obserwować zachód słońca.

SOBOTA 17. 5. 
ŻEGNAMY SIĘ Z MORZEM!

Po śniadaniu następuje pożegnanie z morzem. 
Na ostatni dzień zaplanowano zwiedzanie To-
runia z przewodnikiem. Znajduje się tam Dom 
Mikołaja Kopernika. Zobaczyliśmy miejsce, 
gdzie najprawdopodobniej odkrył, że to Ziemia 
krąży wokół Słońca, a nie na odwrót. Mieliśmy 
też czas wolny, aby kupić upominki, toruńskie 
pierniki itp. Potem autokar, wspólne śpiewy albo 
sen. W godzinę po północy dotarliśmy do na-
szego ukochanego Cieszyna. Wspólny wyjazd 
klas trzecich naszego gimnazjum uznaliśmy za 
wspaniały i udany! Judith Hurta

Śladami wielkiego astronoma
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I nam minęło 60 lat…
Właśnie tyle czasu upłynęło, jak 
opuściliśmy mury naszej bystrzyckiej 
podstawówki. Z niecierpliwością cze-
kaliśmy na niedzielę 1 czerwca – ile 
też nas się na spotkaniu zjawi? Ale 
nie było tak, jak w znanym dowcipie, 
kiedy stary pan jedzie w pociągu na 
spotkanie koleżeńskie po 60 latach, a 
młody chłopak po krótkiej rozmowie 
go pyta: „A wiela was sie jeszcze scho-
dzi po tela rokach?”; „Abych prowde 
powiedział, ostatni trzi roki już jeż-
dżym sóm!”.

U nas, na szczęście było inaczej, 
spotkało się nas 26 osób z dwóch klas: 
ósmej i JUK-u. Tradycyjnie uczcili-
śmy minutą ciszy tych, którzy ode-
szli od nas w ostatnim roku. Potem 
już było tylko sympatycznie i wesoło. 
Przyjemnie było posłuchać wiersza 
„Smutki i radości objawów starości” 
(chociaż w tej „starości” tkwimy już 

kilka lat), perełek z zeszytów szkol-
nych i dowcipów z ławy szkolnej. 
Do tego nawiązywały wspomnienia 

szkolne, a także recytacje wierszy 
szkolnych Jasia Heczki, który najle-
piej z nas je pamięta. Do tego doszło 

oczywiście oglądanie zdjęć szkolnych 
i rodzinnych. Na kilka chwil dopisała 
nam też pogoda, chmury deszczowe 

się rozstąpiły, co wykorzystał Zbyszek 
Olszar, robiąc nam piękne wspólne 
zdjęcie. Pod koniec zjazdu były już 
nawet gotowe, za co ofi arnemu foto-
grafowi bardzo dziękujemy.

Od strony kulinarnej spotkanie 
było równie udane – świetny obiad, 
kołacze z twarogiem i bombowe cia-
sto, za upieczenie, którego chcemy 
podziękować Hani Foniok. Ostatnią 
część spotkania poświęciliśmy śpie-
waniu pieśni śląskich, szkolnych oraz 
sentymentalnych – dostosowanych do 
naszego wieku – np. „Nie bądź smut-
ny emerycie’... Całość przygotowały i 
przeprowadziły, jak zawsze, koleżanki 
z komitetu organizacyjnego, a więc: 
trzy Hanie: Olszar, Samiec i Krze-
mień, Milka Kantor i Bronka Guziur, 
za co zebrały sporo podziękowań 
Z nadzieją czekamy na spotkanie 1 
czerwca 2015 roku.

 Bronisława GuziurPogoda pozwoliła na wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
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Nad pięknym, ale zimnym Morzem Bałtyckim...
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY...
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Wykładowca Uniwersytetu Ostraw-
skiego przypomniał, że kiedy przed 
25 laty doszło do upadku komuni-
zmu w Polsce, po wyborach 4 czerw-
ca 1989 roku, w których triumfowała 
Solidarność, został powołany pierw-
szy demokratyczny rząd Tadeusza 
Mazowieckiego, w ówczesnej Cze-
chosłowacji nadal rządzili komuni-
ści. – To stwarzało pewne napięcie, 
ponieważ nowa Polska poszukiwała 
nowych partnerów. Tymczasem Za-
olzie wciąż jeszcze było komuni-
styczne – zauważył Szymeczek. – Już 
wcześniej istniały pewne kontakty 
między antykomunistyczną opozycją 
polską i czeską, istniała Solidarność 
Czechosłowacko-Polska. Próbowa-
ła przebić się na Zaolzie, lecz raczej 
bez skutku. Działała we Wrocławiu, 
wśród Czechów, kontaktowała się 
z czeskimi dysydentami, w spotka-
niach odbywających się w górach 
brał udział Václav Havel. Niemniej 
niektórzy działacze Solidarności pra-
cowali wśród nas. Najważniejszym z 
nich był Jerzy Kronhold, późniejszy 
konsul generalny RP w Ostrawie, 
który prowadził antykwariat w Cie-
szynie. Przychodzili do niego Zaol-
ziacy, a także m.in. historyk Mečislav 
Borák, czy późniejszy polityk Piskoř 
– opowiadał wykładowca.

Kolejną, w tym wypadku w jakimś 
stopniu tolerowaną przez komuni-
styczne władze formą współpracy 
ugrupowań opozycyjnych, był dialog 
na niwie ekologicznej. Odbywały się 
wspólne protesty na granicy, głów-
nie przeciwko zamierzanej budowie 
koksowni w Stonawie. Rząd Ma-
zowieckiego powołał ministra ds. 

współpracy z organizacjami poli-
tycznymi i stowarzyszeniami. Został 
nim Aleksander Hall. Do jego zadań 
należały również kontakty z Zaol-
ziem. – Pamiętne było ściśle tajne 
spotkanie ministra Halla z przed-
stawicielami polskiej mniejszości na 
Zaolziu, które odbyło się rankiem w 
sobotę 18 listopada w hotelu „Pod 
Brunatnym Jeleniem” w Cieszy-
nie – przypominał Szymeczek. Na 
to spotkanie, o ile można po latach 
wierzyć żyjącym świadkom, przy-
były cztery osoby z Zaolzia, którym 
nowy polski rząd najbardziej ufał. 
Główną postacią był znany w Polsce 
Karol Raszyk, współpracownik Ra-
dia Wolna Europa. Dobrano dwóch 
ekspertów, znających się na sprawach 
zaolziańskich – Władysława Miler-
skiego i Stanisława Zahradnika. 
Czwartą osobą był dysydent Marian 
Siedlaczek, pracujący wówczas jako 
psycholog w zakładzie psychiatrycz-
nym w Opawie. Do takich zakładów 
w czasach komunistycznych często 
usuwano różne niewygodne osoby, 
w tym dysydentów. – Uczestnicy 
spotkania, słuchając słów ministra 
Halla o nowej przyszłości, w pew-
nym momencie zaoponowali: „Prze-
cież u nas jeszcze nic nie ruszyło”. I 
wtedy minister, który wiedział już o 
piątkowych zamieszkach w Pradze, 
powiedział: „Szanowni panowie! Już 
się zaczęło!” – opowiadał Szymeczek. 

Ten nurt przemian zaowocował 
utworzeniem Sekcji Polskiej Forum 
Obywatelskiego. Jednym z głów-
nych działaczy był Tadeusz Wantu-
ła, który później został posłem do 
Czeskiej Rady Narodowej w Pradze. 

Na drugiego posła promowano Jana 
Rusnoka, który jednak zrezygno-
wał. Zamiast niego została wybrana 
Danuta Branna. Dochodziło rów-
nież do zmian w Polskim Związku 
Kulturalno-Oświatowym. Pierwsze 
kroki rozpoczęły się na zebraniu pre-
zydium 28 listopada 1989 roku. 30 
listopada „Głos Ludu” po raz pierw-
szy pojawił się już nie jako pismo 
Północnomorawskiego Komitetu 
Okręgowego KPC, ale jako gazeta 

Polaków w Czechosłowacji, a jego 
wydawcą został później PZKO. 22. 
stycznia 1990 roku przyjechał do 
Pragi premier Mazowiecki i spotkał 
się w ambasadzie z przedstawiciela-
mi polskiej mniejszości. 

Oba kierunki – i ten, który wyty-
czało Forum Obywatelskie, i związ-
kowy – rozwijały się bardzo intensyw-
nie i zyskały powiązania polityczne. Z 
FO wzeszli dwaj posłowie, natomiast 
kierunek związkowy zbliżył się z ru-

chem politycznym Wspólnota, który 
był wówczas bardzo mocny, ponieważ 
miał duże poparcie wśród Węgrów 
na Słowacji. Również Wspólnota 
wypromowała dwóch posłów – Po-
laków: Władysława Niedobę, później 
Stanisława Gawlika. 

Forum Obywatelskie zwołało na 
3 marca Zlot Polaków, który wybrał 
Radę Polaków jako reprezentanta 
ludności polskiej w okresie prze-
mian. Wtedy wybrano najlepszych 
z możliwych przedstawicieli – Da-
niela Kadłubca, Kazimierza Kaszpe-
ra, Władysława Jośka, Bogusława 
Chwajola, Tadeusza Wantułę, Da-
nutę Branną, Otylię Tobołę, Jana 
Rusnoka i Tadeusza Kożdonia. Pod 
koniec marca odbył się Nadzwyczaj-
ny Zjazd PZKO, a w dwa miesiące 
później Związek zgłosił akces do 
Rady Polaków. 

Szymeczek podsumował sytuację 
polskiej grupy na Zaolziu po 25 la-
tach wolności: – W czasach demo-
kratycznych, niestety, nas ubyło, choć 
na początku żywiliśmy nadzieje, że 
wolność będzie sprzyjała rozwojo-
wi mniejszości. Przede wszystkim 
doszło do naturalnej asymilacji w 
wyniku zawierania małżeństw mie-
szanych. Dziś jest nas na Zaolziu 
tylko ok. 30 tys. Oczywiście można 
zapytać, czy to dużo, czy mało po stu 
latach życia poza Macierzą? O poło-
wę ubyło dzieci w szkołach (było ok. 
4 tys., teraz jest ok. 2) – i to jest bar-
dzo alarmujące. Nadzieja w tym, że 
w chwili obecnej od kilku lat dzieci 
w pierwszych klasach przybywa. Za-
chowaliśmy też swoją wiarę – polska 
mniejszość jest najbardziej wierzą-
cym skupiskiem ludzi w Republice 
Czeskiej, bo tylko 11 proc. Polaków 
uważa się za ateistów. Zachowaliśmy 
też wielką żywotność. 

DANUTA CHLUP

Czy ćwierć wieku wolności spełni-
ło nasze oczekiwania? Jak ocenia-
my ten okres? Na te pytania od-
powiedziało kilkoro uczestników 
Święta Wolności w Cierlicku. 

ALFRED KUBIENA, 
Czeski Cieszyn

Bardzo podobał mi się referat prezesa 
Kongresu Polaków, bo obiektywnie 
opowiedział, jak było. Można by jedy-
nie poddać pod dyskusję jego słowa, 
że dopiero historia za 50 lat oceni te 
wydarzenia. Przecież my pamiętamy 
tamte wydarzenia, a za 50 lat nie bę-
dzie już świadków i ktoś może zupeł-
nie je odwrócić. Oceniając 25-lecie, 
bardzo mnie martwi, że początkowe 
starania poszły trochę na marne, bo 
początki zmian sygnalizowały coś in-
nego. Martwi mnie, że niektórzy mylą 

demokrację z anarchią. Nie wszystko 
jest dobre w dzisiejszych czasach, są-
dziliśmy, że będzie o wiele lepiej. 

URSZULA PRZYWARA, 
Cierlicko

Cieszę się, że znikły kolejki do Polski, 
że nawet kilka razy dziennie można 
dowolnie przekraczać granicę. Świat 
się bardziej otworzył,  można  wię-
cej podróżować. Widzę to po swoich 
dzieciach, które mają ogromne moż-
liwości – mogą w ramach studiów 
brać udział w programach Erasmus 
i innych, dzięki temu wyjeżdżać w 
świat. Z drugiej strony życie niesa-
mowicie przyspieszyło. Pamiętam, 
że kiedy rozpoczynałam pracę zawo-
dową, to korespondencja odbywała 
się drogą listową. Jeden dzień list 
wychodził, przez dwa dni czekało się 

na odpowiedź. Dzisiaj przychodzi 
nawet 50 e-maili dziennie, na które 
trzeba odpowiadać. Żyjemy w bar-
dzo przyspieszonym świecie. 

IRENA HAROK, 
Czeski Cieszyn

Z zawodu jestem przedszkolanką, w 
tej chwili już długo na emeryturze. 
Mam dużo przeżyć z okresu, kiedy 
wolności nie było. Można to było 
odczuć również w pracy zawodowej. 
Wszystko było z góry dane, rygory-
stycznie i dogmatycznie. Zmuszało 
to nauczycielki do bardzo twardego 
przestrzegania programów naucza-
nia. Teraz wolność w szkolnictwie 
powiązana jest z wielkim spektrum 
nowoczesności w zdobywaniu wie-
dzy. Posłużę się słowami Jana Pawła 
II: „Nie lękajmy się”. Nie lękajmy się 

wolności. Ona ma plusy i  minusy, ale 
trzeba zawsze zacząć u siebie. Czło-
wiek nie powinien lekceważyć słowa 
wolność, powinien z niej korzystać z 
rozsądkiem i godnością.

JADWIGA KAROLCZYK,
Piotrowice

Nie miałam specjalnych oczekiwań 
związanych z 25-leciem wolności. 
Najważniejsze oczekiwanie – moż-
liwość „bycia sobą”, także bycia tym, 
kim byli przodkowie – nie było w 
pełni zrealizowane ani w okresie po-
przedzającym obecne 25-lecie, ani w 
czasie ostatniego 25-lecia i zapewne 
teraz też nie będzie. Dziś cieszę się 
tym, że nie muszę już tak bardzo 
ukrywać swojej tożsamości i swoich 
poglądów. Młodzież natomiast w 
dużej części nie chce dziś zgłębiać 

tajników dwóch przeciwności: cza-
su niepokoju i czasu wolności. Są 
świadkami drobnych utarczek, kon-
sumpcjonizmu i konformizmu, co 
nie pomaga im w budowaniu właś-
ciwych postaw życiowych. 

RYSZARD TARABA, 
Sucha Górna

Dwadzieścia pięć lat po rewolu-
cji dało mi bardzo dużo. Dało mi 
wolność – bardzo lubię jeździć po 
świecie, dało mi swobodę w biznesie, 
możliwość założenia fi rmy. Wiem, że 
za komuny na pewno by tak nie było. 
Boli mnie natomiast brak moralno-
ści w polityce, korupcja i związane 
z tym negatywne zjawiska. Gdyby 
było lepiej z moralnością polityków, 
o wiele lepiej by się żyło – w Cze-
chach, w Polsce, w Europie.  (dc)

Początki demokratyzacji w polskim środowisku na naszym 
terenie przedstawił podczas Święta Wolności w Cierlicku prezes 
Kongresu Polaków w RC, historyk Józef Szymeczek.

ANKIETA

Z wolności trzeba rozsądnie korzystać

Jak rodziła się wolność na Zaolziu

Świat mrocznego Peerelu

W Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku zainstalowano wystawę 
„Gdy rozum śpi” znanego polskiego grafi ka, rysownika i plakacisty An-
drzeja Krauzego. Ekspozycja wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodo-
wej zawiera twórczość Krauzego z lat 1970-1989. Rysunki satyryczne i 
towarzyszące im komentarze pobudzają – bardziej niż do śmiechu – do 
gorzkiej refl eksji nt. komunistycznej przeszłości. Piętnują zastój gospodar-
czy, arogancję władzy komunistycznej,  represje z okresu stanu wojennego. 

„Powiedzcie mi, obywatelu Jeż, przeciwko czemu wy macie te kolce?” – 
czytamy pod jednym z obrazków. „Gdyby robotnicy zaprotestowali kilka lat 
wcześniej, nie doszłoby do tak katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Dlatego 
bezpośrednią odpowiedzialność za obecną sytuację w kraju ponoszą sami 
robotnicy!” –  grzmi przedstawiciel władzy na kolejnym rysunku. Na jeszcze 
innym rosyjski niedźwiedź trzyma pod gardłem polskiego orła i nie daje mu 
wyboru: „Powtarzaj za mną: Jestem wolny! Jestem wolny...”. Pod wieloma 
rysunkami widnieje uwaga, że w okresie, gdy powstały, zostały zdjęte przez 
cenzurę. Inne mogły być opublikowane jedynie za granicą.  (dc)
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...i solistki Dariny Krygiel. 
Rysunek Andrzeja Krauzego zdjęty przez komunistyczną 
cenzurę. 

Konsul Anna Olszewska dzieli się refl eksjami nt. wolności. 

Święto Wolności odbyło się w Domu Polskim Żwirki i Wigury. 

Gospodarze poczęstowali uczestników oryginalnymi rurkami katowickimi. 

Wystawa rysunków satyrycznych Andrzeja Krauzego przykuwała uwagę. 

Koncert kapeli jazzowej...

Tadeusz Smugała przywitał uczestników spotkania. 
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Tak świętowaliśmy wolność

Dyrektor Gimnazjum Polskiego, Andrzej Bizoń i dyrektorka PSP w Cierlicku, Bar-
bara Smugała.

Nowy napis na Domu Polskim Żwirki i Wigury. 
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Zareklamuj się w »GŁOSIE LUDU« 
BEATA SCHÖNWALD, doradca do spraw reklamy, tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu
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Pensjonat Rzehaczek,
Łomna Dolna
laureat nagrody

»2014 Travellers Choice Winner«
oferuje

tradycyjną kuchnię beskidzką oraz wynajem apartamentów
z aneksem kuchennym i łazienką dla 4-5 osób od 200Kč/os/noc

Tel.: +420 608 81 44 31
E-mail:penzion.rzehaczek@gmail.com, www.rzehaczek.cz
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739 61 Třinec, Lesní 568, Komórka 728 916 794
Wykonujemy prace budowlane murarskie i tynkarskie
Ścianki i sufity z płyt gipsowych, prace malarskie
Ocieplenia domów, kompleksowe remonty
Prace izolacyjne wraz z robotami ziemnymi      
Kompleksowe remonty łazienek
Podłogi panelowe oraz z płytek 
Obkładamy kamieniem naturalnym i sztucznym
Wykonujemy ogrodzenia, chodniki i podjazdy
Montujemy oraz sprzedajemy okna i drzwi

Materiały w atrakcyjnych cenach, 
prace wykonujemy tanio, szybko i solidnie.
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KLUB POLSKI, REGION 
ŚRODKOWE POWAŻE 

(ZAŁ. 2001)

Pierwsze kroki zmierzające do założenia or-
ganizacji polonijnej w tym regionie podjął 
Zbigniew Podleśny z Dubnicy nad Wagiem. 
Za pośrednictwem „Monitora Polonijnego” w 
I 2000 r. wezwał on miejscowych Polaków do 
zintegrowania się. Na apel ten odpowiedziały 
dwie Polki z Trenczyna, panie Staková i Pav-
lasková, zamieszczając w lokalnym tygodniku 
„Pardon” ogłoszenie o pierwszym planowanym 
spotkaniu. Odbyło się ono 9 VI 2001 r. w sali 
Krajského Úradu, a przybyło na nie 10 osób z 
Trenczyna i Dubnicy nad Wagiem. Postano-
wiono wówczas kontynuować spotkania raz 
w miesiącu, a także dążyć do założenia no-
wego regionalnego KP. Na czwartym z kolei 
spotkaniu Polaków ze Środkowego Poważa 
7 XI 2001 r. gościły prezes KP Lidia Grala-
Bednarčik i redaktor naczelna „Monitora Po-
lonijnego” Joanna Nowak-Matloňová. Podczas 
spotkania włączono 179 Polaków z tego regio-
nu do KP (jako pododdział KP, region Braty-
sława). Rok później podczas V Kongresu Klu-
bu Polskiego w XI 2002 r. Polaków z Regionu 
Środkowe Poważe włączono do KP jako piąty 
Klub Regionalny. Pod koniec 2002 r. KP, re-
gion Środkowe Poważe liczył 54 członków do-
rosłych i 15 dzieci. W r. 2012 formalnie nale-
żało do niego łącznie ok. 80 osób. Honorowym 
członkiem Klubu była najstarsza Polka na Sło-
wacji Maria Urbasiówna-Holoubková, przez 
ponad 80 lat związana z Trenczynem, znana 
i ceniona fotografka i działaczka społeczna. 
Klub Regionalny Środkowe Poważe zrzesza 
Polaków z obszaru doliny Wagu, rozrzuconych 
na przestrzeni 75 km, od Dolnego Srnia, po-
przez Nowe Miasto nad Wagiem, Trenczyn, 
Dubnicę nad Wagiem, Poważską Bystrzycę, 
aż po Puchow. W związku z tak znaczną roz-
ciągłością tego obszaru podjęto decyzję o po-
dziale Klubu Regionalnego na trzy koła miej-
scowe – w Trenczynie, Dubnicy nad Wagiem 
i Poważskiej Bystrzycy. Pierwszym prezesem 
Klubu Regionalnego i zarazem koła miejsco-
wego w Trenczynie została Renata Straková, 
wiceprezesem i równocześnie prezesem koła 
w Dubnicy nad Wagiem – Zbigniew Podleś-
ny, zaś prezesem koła w Poważskiej Bystrzy-
cy – Danuta Cingelová. Na kolejną kadencję 
(2004-2006) prezesem Klubu Regionalnego 
Środkowe Poważe został Zbigniew Podleśny, 
wiceprezesami zaś – Renata Straková i Danu-
ta Cingelová. Funkcję prezesa KP Środkowe 
Poważe Zbigniew Podleśny pełnił także przez 
kolejne kadencje – tj. w latach 2008-2014. Z 
kolei kołu miejscowemu w Trenczynie od po-
czątku prezesuje Renata Straková. Prezesem 
koła miejscowego w Dubnicy nad Wagiem po 
Zbigniewie Podleśnym został Bronislav Pod-
rubský. Ostatnim prezesem miejscowego koła 
w Poważskiej Bystrzycy była Maria Peruňská. 
W VII 2009 r. poinformowała ona Radę KP o 
zawieszeniu działalności miejscowego koła w 
tym mieście, w związku z czym zadecydowa-
no, iż do czasu odnowienia jego działalności 
funkcja prezesa koła w Poważskiej Bystrzycy 
zanika. Podupadanie, a w konsekwencji roz-
wiązanie KP w Poważskiej Bystrzycy było 
spowodowane m.in zgonem dwóch aktyw-
nych Polaków, którzy byli w nim zrzeszeni. 
Spotkania koła KP w Trenczynie odbywały 
się w miejscowym muzeum, w siedzibie Cen-
trum Kultury „Sihot”, a od r. 2012 w siedzibie 
Klubu Emeryta, z kolei koła KP w Dubnicy 
nad Wagiem – początkowo w klubie emery-
tów, następnie zaś w jednej z sal lekcyjnych w 
budynku dawnej szkoły, natomiast koła KP w 
Poważskiej Bystrzycy – w urzędzie miasta. Jak 
dotąd, nie powiodły się próby nawiązania kon-
taktu z Polakami z Prievidzy i Partyzańskiego 
i stworzenia tam kolejnych kół miejscowych. 
KP, region Środkowe Poważe od początku ak-
tywnie podjął działalność polonijną. W dniach 
16-18 V 2003 r., z inicjatywy Koła Miejsco-
wego w Trenczynie, po raz pierwszy zorga-
nizowano imprezę pod nazwą „Przyjaźń bez 

granic”. Uczestniczyli w niej, oprócz miesz-
kańców Trenczyna, zaproszeni goście z Polonii 
czeskiej i węgierskiej. W trakcie imprezy za-
prezentowały się Zespół Pieśni i Tańca „Ol-
drzychowice” z Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego w Repub-
lice Czeskiej oraz Dziecięcy Zespół Muzyczny 
„Melodia”, działający przy Podstawowej Szko-
le Artystycznej w Poważskiej Bystrzycy. Po-
nadto koło KP w Trenczynie wraz z Muzeum 
Trenczyńskim przygotowały wystawę „Wie-
liczka nie tylko dla Polaków”. W sali kongre-
sowej tego muzeum odbył się również koncert 
kwartetu Orkiestry Kameralnej im. Bogdana 
Warchala z Bratysławy. W pierwotnych za-
mierzeniach organizatorów impreza ta miała 
się odbywać rokrocznie w maju dla uczczenia 
Światowego Dnia Polonii i Polaków z zagrani-
cy. Zamiary te faktycznie udało się zrealizować 
– w 2013 r. „Przyjaźń bez granic” odbyła się już 
po raz jedenasty. Imprezie tej towarzyszą wer-
nisaże artystów polskiego pochodzenia, wystę-
py dziecięcych zespołów folklorystycznych, a 
także wyjazdy krajoznawcze do miejscowości 
położnych na Środkowym Poważu, pomyślane 
głównie dla przybyłych do Trenczyna gości, 
zarówno ze Słowacji, jak i z krajów sąsiednich 
(Polski, Czech i Węgier). Aktywną działalność 
prowadzi także Koło Miejscowe KP w Dubni-
cy nad Wagiem. W dniach 29-31 VIII 2003 r. 
jego członkowie zorganizowali po raz pierw-
szy Dubnickie Dni Polonijnej Współpracy, 
Przyjaźni i Folkloru. Odbyły się one w ramach 
X Międzynarodowego Dubnickiego Festiwa-
lu Folklorystycznego. Przewodnim tematem 
pierwszych Dubnickich Dni Polonijnych były 
Polonijne Warsztaty Edukacyjne Państw Gru-
py Wyszehradzkiej. Stanowiły one okazję do 
wymiany doświadczeń między działaczami 
polonijnymi ze Słowacji, Czech i Węgier, z 
zakresu nauczania języka polskiego, pracy kul-
turalno-oświatowej oraz sportu i rekreacji. W 
r. 2013 festiwal ten doczekał się swojej jede-
nastej edycji. KP Środkowe Poważe w ramach 
swej działalności prowadził także szkółki po-
lonijne. Istniały one we wszystkich trzech ko-
łach miejscowych – w Dubnicy nad Wagiem 
(w latach 2002-2006), Poważskiej Bystrzycy 
(2003-2007) oraz w Trenczynie (2009-2012). 
Członkowie i sympatycy KP Środkowe Powa-
że oprócz organizacji wymienionych przed-
sięwzięć spotykają się także kilkanaście razy 
w ciągu roku. Szczególną ku temu okazją są 
organizowane na przemian w Trenczynie i w 
Dubnicy nad Wagiem spotkania opłatkowo
-mikołajkowe, podczas których oprócz wrę-
czania prezentów dla najmłodszych śpiewane 
są polskie kolędy i spożywane tradycyjne pol-
skie dania. Polacy z Koła Miejscowego KP w 
Dubnicy nad Wagiem są także gospodarzami 
imprezy plenerowej, organizowanej z okazji 
Święta Zesłania Ducha Świętego. Ma ona cha-
rakter ogólnosłowacki, ponieważ przybywają 
na nią Polacy ze wszystkich regionów KP. W 
trakcie weekendowego spotkania świętują oni 
także Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień 
Dziecka, uczestniczą w konkursach i zabawach 
sportowych, warsztatach malarskich, wyciecz-
kach i przejażdżkach konnych zakończonych 
mszą świętą, celebrowaną w języku polskim. 
W 2011 r. w imprezie tej wzięło udział ok. 130 
osób, w tym ponad 50 dzieci.

Michał Lubicz Miszewski

KAROL KLUS
(1911–1977)

Pastor i działacz społeczny. Ur. w Trzyńcu na 
Śląsku Cieszyńskim. Ukończył Gimnazjum 
im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (1930) oraz 
Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1936-1939 był wi-
kariuszem w Skoczowie. Jesienią 1938 r. został 
wybrany prezesem Związku Polskiej Młodzie-
ży Ewangelickiej. W czasie II wojny świato-
wej był więziony w obozie koncentracyjnym w 
Dachau. W 1945 r. objął urząd proboszcza Pa-
rafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczbor-
ku. Przystąpił do pracy z zapałem i wykonywał 
ją z pełnym poświęceniem. Były to dla Klusa 

czasy bardzo ciężkie. Jego zadanie polegało na 
zabezpieczeniu mienia kościelnego i organizo-
waniu życia kościelnego nawet w najbardziej 
oddalonych miejscach parafi i kluczborskiej. Po 
30 latach pracy duszpasterskiej w r. 1975 scho-
rowany K. odszedł na zasłużony odpoczynek, 
a posadę proboszcza objął młody i energiczny 
ksiądz Henryk Schröder. Karol Klus, emeryto-
wany proboszcz kluczborski, zmarł po dłuższej 
chorobie w 1977 r. W pamięci miejscowego 
ludu ewangelickiego pozostał jako rzetelny, 
sumienny i bardzo skromny człowiek.

Marian Steff ek

KAROL KLUS 
(1930–2003)

Międzynarodowy sędzia narciarski. Ur. 17 
II 1930 r. w Piosku jako syn Pawła Klusa i 
Marii z domu Chraścina. Do szkoły ludowej 
uczęszczał w rodzinnej miejscowości. W cza-
sie okupacji pomagał przy pracy na pile, która 
była własnością rodziny. Po zakończeniu wojny 
kształcił się najpierw w Gimnazjum Realnym 
w Czeskim Cieszynie, po dwu latach prze-
szedł zaś do Liceum Mechanicznego w Cie-
szynie, gdzie w 1951 r. zdał maturę. Następnie 
studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Ostrawie w dziale maszynowym. W 1955 
r. rozpoczął pracę w biurze projektów Huty 
Witkowickiej z siedzibą w Trzyńcu. Tutaj pra-
cował 35 lat aż do przejścia na emeryturę w 
1990 r. Od dzieciństwa uwielbiał sport. Od 
1946 r. uprawiał zapasy grecko-rzymskie, naj-
pierw reprezentował Czeski Cieszyn, pózniej 
Trzyniec. W latach 1947–1952 był członkiem 
Klubu Sportowego „Pogoń” w Piosku. Na stu-
diach wchodził w skład narciarskiej kadry aka-
demickiej. Stopniowo zaliczył kursy sędziow-
skie klasy III, II i I. W 1975 r. uzyskał tytuł 
sędziego głównego. Trzy lata pózniej (1978) 
zdobył tytuł międzynarodowego sędziego 
FIS. Sędziował na zawodach w skokach nar-
ciarskich w Czechosłowacji (przede wszyst-
kim w Harrachowie i w Tatrach), ale również 
w Polsce, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, 
Norwegii i Szwecji. Uzyskał też licencję na 
budowę skoczni narciarskich. W 1952 r. zbu-
dował skocznię o punkcie konstrukcyjnym K 
42 w Szygle w Piosku. Następnie zbudował 
dwie skocznie K 24 i K 40 w Nydku. Długi 
okres piastował funkcje prezesa Sekcji Spor-
towej przy ZG PZKO i prezesa Powiatowego 
Związku Narciarskiego. Był również jednym 
z organizatorów, twórcą regulaminu i sędzią 
głównym Zjazdów Gwiaździstych, czyli za-
wodów narciarskich dla młodzieży szkół pod-
stawowych z polskim językiem nauczania. Był 
także zastępcą dyrektora odbywającego się w 
Trzyńcu w latach 1958-1983 kolarskiego Wy-
ścigu Przyjaźni. W młodości grał w orkiestrze 
„Hawaje” w Lesznej Górnej i był długoletnim 
członkiem jabłonkowskiego chóru „Gorol”. Z 
małżeństwa z Anną Klus z domu Heczko, któ-
ra przez całe życie pracowała jako nauczyciel-
ka, miał dwie córki: Halinę i Grażynę Zmarł 

15 lipca 2003 r. w wieku 73 lat i został pocho-
wany na cmentarzu w Trzyńcu- Łyżbicach 18 
lipca 2003 r.

Marian Steff ek

JAN KŁAPSIA
(1759–1805)

Kaznodzieja, pisarz, budowniczy kościoła i 
szkoły w Jaworzu. Ur. 24 IX w Skoczowie jako 
syn wolnego chłopa Jana i Zuzanny Sikorówny. 
Po ukończeniu ewangelickiej szkoły ludowej i 
gimnazjum (1768–1773) na podstawie zezwo-
lenia cesarskiego udał się na studia teologiczne 
do Lipska i po ich ukończeniu (1782) objął 
posadę pierwszego pastora w nowym zborze w 
Jaworzu. Pracę w zborze rozpoczął od wznie-
sienia kościoła, potem szkoły i plebanii (fary). 
Aby zdobyć fundusze na pokrycie kosztów 
budowy, wydał własnym nakładem 9 wcześ-
niej wygłoszonych kazań w różnych zborach 
(1786), ale dały one nikły dochód. Wydał więc 
obszerniejszą pracę „Modlitwy i rozmyślania 
nabożne” (Wrocław 1794), obejmujące poza 
rozmyślaniami religijnymi „krótki zbiór histo-
rii religii chrześcijańskiej” oraz rozprawkę pe-
dagogiczno-wychowawczą „Krótko o należy-

tym dziatek ćwiczeniu nauką”. Książka, pisana 
w archaicznej polszczyźnie, miała powszechne 
wzięcie i przyniosła autorowi oczekiwany do-
chód, który do dziś procentuje w murach ja-
worzańskiego kościoła. W 1800 r. na prośbę 
superintendenta J. Bartelmusa przeniósł się do 
Cieszyna, jednak niedługo tu pracował. Zmarł 
w połowie XII zaraziwszy się tyfusem w czasie 
odwiedzin u chorego. Jego syn Gustaw Hen-
ryk Kłapsia w latach 1836-1865 był pastorem 
w tym samym cieszyńskim kościele.

Jan Broda

Jan Kłapsia: „Modlitwy i rozmyślania naboż-
ne”, wydane nakładem Chrystyana Fryderyka 
Gutscha, Wrocław 1794.
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SOBOTA 7 czerwca  
TVP 1 

6.20 Santo Subito III - Relikwie i pa-
mięć 6.55 Pełnosprawni 7.15 Las bli-
żej nas - Witamy w Bieszczadach 7.30 
Rok w ogrodzie 7.55 Dzień dobry w 
sobotę 8.20 Naszaarmia.pl 8.50 Week-
endowy magazyn fi lmowy 9.25 Polskie 
drogi 11.05 Pogotowie rachunkowe 
11.55 Ingres abp. Wojciecha Polaka 
- prymasa Polski do Katedry Gnieź-
nieńskiej 14.00 Spotkanie młodzieży 
- Lednica 2014 14.35 Okrasa łamie 
przepisy - Piernikowa kuchnia Koper-
nika 15.10 102 Dalmatyńczyki 17.00 
Teleexpress 17.30 Ojciec Mateusz (s.) 
18.30 Rolnik szuka żony 19.30 Wia-
domości 20.15 Piąty Stadion 20.30 51. 
KFPP - Opole 2014 - SuperJedynki 
2014. 

TVP 2 
6.25 Skarb sekretarza 7.00 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.15 Droga do Brazylii 11.50 Barwy 
szczęścia (s.) 13.25 Polacy w Rzymie 
i Watykanie 13.50 Sabat czarownic - 
felieton 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.40 Baron24 (s.) 15.40 Słowo na 
niedzielę 15.50 Stawka większa niż 
życie (s.) 16.55 Dzięki Bogu już week-
end 17.25 Na sygnale (s.) 17.50 Sabat 
czarownic 18.00 Panorama 19.05 Po-
staw na milion 20.05 Płocka Noc Ka-
baretowa 2013 22.15 Terrorysta 23.50 
Piąty Stadion 0.00 Soundgarden. Live 
from the Artists Den at the Wiltern 
Th eatre. 

TV KATOWICE 
7.00 Raport z Polski 7.30 Echa dnia 
8.00 Przystanek Ziemia 8.30 Rusz się 
człowieku 8.40 Odkryj Małopolskę... 
na rowerze - Podhale 9.00 AgroSzansa 
9.30 ABC Rodzinnej Ekonomii 10.00 
Za miastem 10.15 Ciocia Jabłonka i 
Wujek Seler z Krainy Witaminy 10.30 
Studio Silesia 11.00 Wstęp wolny - z 
kulturą 11.30 W rajskim ogrodzie - 
Delta Dunaju 12.00 Rączka gotuje 
12.30 Mówię i godom 13.00 Siostry 
(s.) 13.20 Damy radę kapitanie 14.00 
AgroSzansa 14.30 Eurosąsiedzi 14.40 
Naturalnie tak 14.55 Moi mali bracia 
16.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie... 16.15 Iskierka 16.30 Wstęp 
wolny - z kulturą 17.00 Męska strefa 
17.30 Alter Sound 18.00 Rączka go-
tuje 18.30 Aktualności 19.30 Blisko, 
coraz bliżej - Witajcie w domu 21.00 
Naturalnie tak 21.15 Dla niesłyszą-
cych - Dziennik Regionów 21.45 
Felieton z regionów 22.00 Aktualno-
ści Wieczorne 22.45 Gramy dla Was 
23.05 Kultowe rozmowy 23.35 Mó-
wię i godom 00.00 Wszystko po kra-
kowsku - Dopóki Ziemia kręci się... 
- II Międzynarodowy Festiwal im. B. 
Okudżawy Kraków 2003. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Jeźdźcy smoków 9.00 Scooby-Doo i 
Brygada Detektywów 10.00 Ewa go-
tuje (mag.) 10.35 Straszny dom (fi lm 
USA) 12.25 Flicka III. Najlepsi przy-
jaciele (fi lm USA) 14.10 Spacer w 
chmurach (fi lm kopr.) 16.15 13. poste-
runek (s.) 17.15 Hell’s Kitchen - pie-
kielna kuchnia (mag.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Zakazane królestwo (fi lm kopr.) 
22.15 Blackjack (fi lm kanad.) 0.20 Boa 
kontra pyton (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Mała farma 6.20 Zauroczenie (s.) 
7.15 Podróż po Jukatanie 7.45 Histo-
rie sław 8.35 Bez kobiety i tabaki (s.) 
9.30 Wszystko-party 10.15 Hercules 
Poirot (s.) 12.00 Tydzień w regionach 
12.25 Hobby naszych czasów 12.50 
Spostrzeżenia z zagranicy 13.00 Wia-
domości 13.05 Bajka 14.05 Dobro i 
zło (bajka) 14.35 Cech panien kutno-

horskich (fi lm) 16.10 Podróbka (fi lm) 
17.35 Dynastia Novaków (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Maneż 
Bolka Polívki 21.15 Czołgowy bata-
lion (fi lm) 22.35 Fabio Montale (s.) 
0.15 Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Pingu 6.35 Samochodziki 7.00 
Mikołajek (s. anim.) 7.15 Show Gar-
fi elda (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Nasza wieś 9.25 Ta nasza kapela 
9.55 Folklorika 10.20 Jarmek 10.55 
Broń specjalna: Latający żołnierz 
11.45 Stulecie latania 12.40 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 13.25 Babel 13.55 
Rzadki gość (fi lm) 14.05 Płonąca 
gwiazda (fi lm) 15.35 Z kucharzem 
dookoła świata 16.30 Kamera w po-
dróży 17.25 Cudowna planeta 18.15 
Auto Moto Revue 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Bracia i siostry (s.) 19.35 W 
cieniu Góry Duchów 20.00 Hercules 
Poirot (s.) 21.35 Cud w Bernie (fi lm) 
23.30 Luther (s.) 0.20 Mała Brytania. 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s.) 6.10 Spi-
derman (s. anim.) 6.35 Liga Szpaków 
(s. anim.) 7.00 Taz-Mania (s. anim.) 
7.25 Król dżungli (s. anim.) 7.50 Pin-
gwiny z Madagaskaru (s. anim.) 8.20 
Roszpunka (bajka) 9.30 Głos 11.50 
Przyprawy 12.45 Anton Špelec, os-
trostřelec (fi lm) 14.15 Zamieńmy się 
żonami 15.40 Ewolucja (fi lm) 17.35 
Poradnik domowy 18.45 Dzwoń do 
TV Nova 19.30 Wiadomości 20.20 
Kod da Vinci (fi lm) 23.05 Nożownik 
(fi lm) 0.50 Twarze w tłumie (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Wiadomości 7.20 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.50 Marvel Avengers - 
Zjednoczeni (s. anim.) 8.20 Niesamo-
wity Spider-Man (s. anim.) 8.50 Salon 
samochodowy 10.05 Beethoven (fi lm) 
12.05 Dobre gołębie wracają (fi lm) 
14.30 Big Ben (s.) 16.35 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.55 Wiadomości 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Kocha-
my Czechy 22.20 Max Payne (fi lm) 
0.35 Krwawa powieść (fi lm). 

NIEDZIELA 8 czerwca
 

TVP 1 
6.05 Bulionerzy 6.30 My Wy Oni 
7.00 Transmisja Mszy Świętej z 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 
8.25 Świat się kręci - the best of 8.50 
Ziarno 9.30 Janosik (s.) 10.35 Nie ma 
jak Polska - Gliwice 11.05 Biegajmy 
razem 11.20 Droga do Brazylii 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Regina 
Coeli 12.10 Między ziemią a niebem 
12.55 Jeździectwo - CSIO Sopot - 
Konkurs GP 14.05 Natura w Jedynce 
- Dzika planeta - Koela 14.35 Opole! 
Kocham Cię! - Extra 15.00 Pogoto-
wie rachunkowe 15.55 Romeo i Julia 
17.00 Teleexpress 17.25 Komisarz 
Alex (s.) 18.20 Opole! Kocham Cię! 
18.55 Słodkie życie (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.05 MŚ w rajdach samocho-
dowych - Rajd Sardynii 20.15 Piąty 
Stadion (s.) 20.30 51. KFPP - Opole 
2014 - 25 lat! Wolność - kocham i 
rozumiem! - Gala Jubileuszowa 0.05 
Opole! Kocham Cię! - Extra. 

TVP 2 
6.05 Milion ton śmieci 6.40 M jak mi-
łość (s.) 7.35 Barwy szczęścia (s.) 8.45 
A la show - Joanna Kulig 9.15 Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki - Półfi nał 2014 
9.45 Rodzinne oglądanie: Wędrówka 
kontynentów - Europa. Niespokojna 
przyszłość 10.50 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Mariachi 11.30 
Makłowicz w podróży - Zanzibar 
12.05 Gwiazdy w południe - Żądło 2 
13.50 Sabat czarownic - felieton - Ku-
rozwęki 14.00 Familiada (s) 14.40 Ro-

dzinka.pl (s.) 15.45 Kabaretowy Klub 
Dwójki - Mariolka prawdę Ci powie 
16.30 Na dobre i na złe (s.) 17.25 Ku-
rier Pojednania - Relacja z wręczenia 
Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego 
17.50 Sabat czarownic - felieton - 
Sielpia 18.00 Panorama 18.55 Dzięki 
Bogu już weekend 20.05 Rejs z ka-
baretem - the best of 21.10 Twierdza 
23.35 Kocham Kino - mag. fi lmowy 
Grażyny Torbickiej 0.05 WOK - 
Wszystko o Kulturze. 

TV KATOWICE 
7.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie... 7.15 Iskierka 7.35 Szlakiem 
gwiazd - Zbigniew Zamachowski 8.00 
Małe ojczyzny - Poznańscy Bambrzy 
8.35 Pogoda na przygodę 9.00 Rącz-
ka gotuje 9.30 Ogródek bez ogródek 
9.45 Mój pies i inne zwierzaki 10.00 
Producenci 10.15Alter Sound 10.35 
Rączka gotuje 11.00 Rusz się czło-
wieku 11.15 Odkryj Małopolskę... na 
rowerze - Podhale 11.30 Podwodna 
Polska - Statek widmo 12.00 Głos 
Regionów 12.30 Astroregion 13.00 
Zapraszamy na kawę extra 13.35 Żu-
żel - Nice Polska Liga: Carbon Start 
Gniezno - PGE Marma Rzeszów 
16.00 Młodzież kontra 17.00 Było, nie 
minęło - kronika zwiadowców historii 
17.30 Z Telewizją Katowice dooko-
ła świata 18.00 Twarze uczelni 18.30 
Aktualności 18.50 Czas na jazdę 19.30 
EFS gotuje z Rączką 20.15 Gwarowy 
koncert życzeń 21.00 Echa tygodnia 
- kraj 21.45 Ktokolwiek widział, kto-
kolwiek wie... 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.45 Gramy dla Was 23.05 
Dla niesłyszących - Telekurier extra 
23.35 A gdyby tak się stało. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
8.10 Jeźdźcy smoków 8.35 Straszny 
dom (fi lm USA) 10.30 Stuart Malutki 
(komedia kopr.) 12.20 Zakazane kró-
lestwo (fi lm kopr.) 14.30 Jumanji (fi lm 
USA) 16.40 Miodowe lata (s.) 17.45 
Nasz nowy dom 18.50 Wydarzenia 
19.30 Państwo w państwie 20.00 Liga 
Światowa: Włochy - Polska (siatków-
ka) 22.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 0.00 Mój mąż zabójca (fi lm 
australijski). 

TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.35 
Zauroczenie (s.) 7.30 Cech panien 
kutnohorskich (fi lm) 9.00 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.25 Obiektyw 
10.55 Grzechy dla księdza Knoxa (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Bajka 14.15 O 
leniwym Janie (bajka) 14.55 Historie 
sław: Karel Zich 15.50 Wiewiórka 
i cudowna muszla (fi lm) 17.00 Ar-
rowsmith (fi lm) 18.25 Zioła 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Lidice (fi lm) 22.05 168 godzin 
22.35 Nikt nie miał cukrzycy (fi lm) 
0.05 Komisarz Moulin (s.). 

TVC 2 

6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Pingu 6.35 Samochodziki 7.00 
Mikołajek (s. anim.) 7.15 Show Gar-
fi elda (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 9.15 Poszukiwania czasu utracone-
go 9.35 Uratujemy sępy? 10.00 Trans-
misja mszy 11.00 Nie poddawaj się 
11.55 Chcesz mnie? 12.20 Królestwo 
natury 12.55 Wyspy Christiana Ka-
rembeu: Wallis i Futuna 13.45 Słowo 
na niedzielę 13.50 Magazyn chrześci-
jański 14.20 Przez ucho igielne 14.50 
Podróż po Jukatanie 15.15 Trabantem 
przez Amerykę Południową 15.45 
Specgrupa nurków 16.35 Ren - od 
źródła po ujście 17.20 Nasze tradycje 
17.50 Historie nawracania 18.15 Na 
pływalni z H. Grimaud 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Bracia i siostry (s.) 
19.35 Czeskie wsie 20.00 Z kucha-
rzem dookoła świata 20.55 Zatopienie 
statku Costa Concordia - rok po tra-
gedii 21.45 Szuani! (fi lm) 0.10 Lidice 
- promyk w ciemności. 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 
6.15 Spiderman (s. anim.) 6.40 Liga 
Szpaków (s. anim.) 7.05 Taz-Mania 
(s. anim.) 7.30 Looney Tunes Show 
(s. anim.) 7.55 Kung Fu Panda: Legen-
da o niezwykłości (s. anim.) 8.25 Bach! 
9.00 Weekend 9.50 Łowca krokodyli 
(fi lm) 11.40 Matylda (fi lm) 13.35 
Kung Fu Panda (fi lm) 15.15 Uzgod-
nimy to w przyszłym roku (fi lm) 17.00 
Legenda Zorro (fi lm) 19.30 Wiado-
mości 20.20 Lekarze z Początków 
(s.) 21.30 Odłamki 22.10 Niewierna 
(fi lm) 0.35 Łowca krokodyli (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.15 Mała syrenka (s. 
anim.) 7.45 Niesamowity Spider-Man 
(s. anim.) 8.15 Przedwieczór wojny 
9.20 Prima Świat 9.55 Rosemary & 
Th yme (s.) 11.00 Partia 11.55 Porad-
nik domowy 13.30 Big Ben (s.) 15.45 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Trzej muszkie-
terowie (fi lm) 22.30 Nic do stracenia 
(fi lm) 0.45 Zwykli Amerykanie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 9 czerwca 
TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Sąsiad na widelcu 9.30 Czołówka. Na-
tura w Jedynce 9.30 Natura w Jedynce 
- Dzika planeta - Koala 9.55 Dzika 
Polska - Czas leśnych brodaczy 10.25 
Moda na sukces (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.05 Agrobiznes 12.35 Czołów-
ka. Natura w Jedynce 12.40 Natura w 
Jedynce - Tasmania 13.40 Nie ma jak 
u mamy - koncert z okazji Dnia Mat-
ki 14.35 Opole! Kocham Cię! 15.00 
Wiadomości 15.10 Polska non stop 
- magazyn reporterów 15.25 Okrasa 
łamie przepisy - Piernikowa kuchnia 
Kopernika 15.55 MacGyver (s.) 17.00 
Teleexpress 17.25 Galeria (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.30 Wiadomości 
20.05 Finał ENERGA Basket Cup 
20.15 Piąty Stadion (s.) 20.25 Down-
ton Abbey III 22.10 Radio na fali 0.35 
MacGyver (s.). 

TVP 2 
6.35 Coś dla Ciebie 7.05 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 10.45 
Sztuka życia - Małgorzata Pieczyń-
ska 11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.45 
Na dobre i na złe (s.) 12.50 Polacy w 
Rzymie i Watykanie 13.15 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Poga-
niacz słoni 13.50 Baron24 (s.) 14.30 
Schody do spełnienia 15.30 Panorama 
Kraj 15.50 Zaginiona 16.55 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Tomasz 
Lis na żywo 22.50 Stroje w PRL 0.00 
Piąty Stadion (s.) 0.15 Wojna polsko 
- ruska. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 9.00 
AgroSzansa 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 Se-
niorada 10.55 Oglądam sobie ptaszki 
11.40 Młodzież kontra 12.55 Agrobi-
znes 13.20 Zapraszamy na kawę OPP 
13.35 Pożyteczni.pl 14.00 Las bliżej 
nas 14.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 14.55 Mistrzostwa Polski se-
niorów w wioślarstwie 16.00 Raport z 
Polski 16.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.30 Czas na Pracę! Praca 

na Czasie! 17.00 Przystanek Ziemia 
17.30 Aktualności Flesz 17.40 Fo-
rum Regionu 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności 20.05 Ptak też czło-
wiek 20.25 Schlesien Journal 20.40 
Co, gdzie, kiedy? 20.50 Gramy dla 
Was 21.00 Echa dnia 22.00 Aktualno-
ści Wieczorne 22.35 Telekurier 23.10 
Druga strona plakatu 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.00 Dzień Niepodległości (fi lm 
USA) 23.00 Drive (fi lm USA) 1.05 
Rok dwutysięczny (fi lm kopr.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Maneż Bolka Polívki 11.00 Pierwsza 
republika (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Hercules 
Poirot (s.) 16.00 Pr. rozrywkowy 16.40 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Mi-
gawka (s.) 20.55 Nadmierne drob-
nostki 21.30 Reporterzy TVC 22.15 
Policja kryminalna Paryż (s.) 23.10 
Tajniacy (s.) 0.05 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podró-
ży 9.50 Z kucharzem dookoła świata 
10.45 Babel 11.15 Historie nawróce-
nia 11.40 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 12.10 Wojna powietrzna 12.55 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.10 Piękność w łuskach 14.00 Gro-
teski: Charlie Chaplin 14.05 O skarb 
Agnieszki Czeskiej 14.45 Poszukiwa-
nia świętego Graala 15.35 Nauka na 
własnej skórze 16.30 Ostatni bohate-
rowie dnia 17.20 Tak, panie ministrze 
(s.) 17.50 Poszukiwania świętego Gra-
ala 18.45 Wieczorynka 19.00 Bracia i 
siostry (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Inwazja 1944 20.55 Tech-
niczne cuda świata: Taipei 101 21.45 
Pani Bovary (fi lm).

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.20 Odłamki 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Sue Th omas (s.) 13.20 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek: Zbrodni-
czy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 21.25 Mentalista (s.) 22.20 
Impersonalni (s.) 23.15 Lekarz mafi i 
(s.) 0.05 Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napisała: 
morderstwo (s.) 9.50 Policja Hamburg 
(s.) 10.50 Julie Lescaut (s.) 13.05 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.10 Siska (s.) 15.25 
Partnerki (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.30 Top Star 
magazyn 22.40 Ferajna 23.25 Cienka 
czerwona linia (fi lm).

PROGRAM TV
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Ich czworo (8, godz. 17.30);

„BAJKA” – MOSTY k. JA-
BŁONKOWA: Długi, Szeroki i By-
strooki (9, godz. 9.00);

MOSTY k. JABŁONKOWA: 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (9, godz. 
10.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Charleyova teta (7, godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Sput-
nik (7-9, godz. 15.30); Zakázané 
uvolnění (7-9, godz. 17.45); Gwiazd 
naszych wina (7, 8, godz. 18.00); Na 
skraju jutra (7-9, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Khumba (7, 8, 
godz. 13.30); Zakázané uvolnění (7, 
godz. 17.45, 9, godz. 17.45); Diwer-
gencja (8, godz. 17.15, 9, godz. 20.00); 
Na skraju jutra (7, 8, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Dino mama 
(7, 8, godz. 15.30); Bony a klid 2 (7, 
8, godz. 17.30); Na skraju jutra (7, 8, 
godz. 20.00); Kapitan Ameryka (9, 
godz. 17.30); Diwergencja (9, godz. 
20.00); JABŁONKÓW: Příběh 
kmotra (8, godz. 17.00, 19.30); BY-
STRZYCA: Czas na miłość (7, godz. 
19.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Robaczki z Zaginionej Doliny (7, 8, 
godz. 15.45); Czarownica (7, 8, godz. 

17.45); Na skraju jutra (7, 8, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Czarow-
nica (7-9, godz. 15.30, 17.30); Medi-
cus (7-9, godz. 19.30).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają na spot-
kanie 11. 6. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO.
BYSTRZYCA – Koło Macierzy 
Szkolnej wraz ze szkołą i przedszko-
lem zapraszają na tradycyjny festyn w 
sobotę 14. 6. od godz. 15.00
GRÓDEK – Koło Macierzy Szkolnej 
PSP i Przedszkola w Gródku, dziatwa 
szkolna oraz pedagodzy zapraszają w 
sobotę 7. 6. od godz. 15.00 na festyn 
ogrodowy. Program, atrakcje, niespo-

dzianka, muzyka oraz ładna pogoda 
– zapewnione.

CIERLICKO, STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet oraz Seniora MK 
PZKO zapraszają na klubowe sma-
żenie jajecznicy w czwartek 12. 6. o 
godz. 16.00 do Domu Polskiego ŻW 
na Kościelcu. Przynosimy po 3 jajka.

HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – 
Macierz Szkolna PSP i Przedszkola 
zaprasza na festyn ogrodowy 14. 6. o 
godz. 14.00 do Domu PZKO. W pro-
gramie: występ przedszkolaków oraz 
uczniów PSP oraz występ kapeli mło-
dzieżowej Amplifi re ze Stonawy.

JABŁONKÓW – Zarząd Macierzy 
Szkolnej i Przedszkola zaprasza na fe-
styn ogrodowy 7. 6. o godz. 15.00 do 
Lasku Miejskiego. Muzyka DJ Łabaj. 
Bilet wstępu 50 kc.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 10. 6. o godz. 15.30.

KOŃSKA-PODLESIE – MK 
PZKO zaprasza na jajecznicę 12. 6. 
o godz. 16.00 przed lokalem PZKO. 
Prosimy zabrać jajka.
LESZNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na przedstawienie pt. „Po-
cztówki z Europy” w wykonaniu Ze-
społu Teatralnego im. Jerzego Cien-
ciały z Wędryni. Impreza odbędzie się 
w piątek 13. 6. o godz. 18.00 w Domu 
PZKO, wolne datki.

OLBRACHCICE – MK PZKO za-
prasza sympatyków dalekich podróży 
w czwartek 12. 6. o godz. 17.00 do 
Domu PZKO na Klub Propozycji. 
W programie: Izrael oczyma inż. 
Aleksandry Zdražil – wrażenia z piel-
grzymki do Ziemi Świętej.

STONAWA – Macierz Szkolna, 
dzieci ze szkoły i przedszkola, grono 
pedagogiczne i MK PZKO zaprasza-
ją na festyn w niedzielę 8. 6. o godz. 
14.30 w PZKO. Przedsprzedaż koła-

czy w sobotę 7. 6. w godz. popołudnio-
wych w PZKO.
PTTS „BŚ”, REJON KARWINA 
– Zaprasza członków i sympatyków 
w środę 11. 6. o godz. 16.00 do Klubu 
PZKO w Karwinie-Nowym Mieście 
na smażenie jajecznicy. Bliższe infor-
macje pod nr. tel. 723 823 435.
STOWARZYSZENIE EMERY-
TÓW I RENCISTÓW POL-
SKICH W RC – Zaprasza członków 
na wycieczkę na Ochodzitą w Konia-
kowie w dniu 10. 6. Wyjazd autobusem 
o godz. 9.01 z przystanku koło Celmy 
w Cieszynie. Koszt przejazdu pokry-
wa Stowarzyszenie. Zabrać złotówki. 
W razie deszczu wycieczka się nie od-
będzie. Tel. 776 257 070. 
UWAGA SPOTKANIE! – Przypo-
minamy absolwentom Polskiej Szkoły 
Handlowej w Orłowej z roku 1950, 
wychowawcy śp. prof. Józef Jursa i śp. 
prof. Leopold Polok, że tegoroczne 
spotkanie odbędzie się już w czwartek 
12. 6. o godz. 13.00 w ogrodzie restau-
racji „U Dzika” w Cz. Cieszynie przy 
ul. Jabłonkowskiej obok dworca kole-
jowego, za domem handlowym „Billa”.

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

KUPIĘ ANTYKI, INSTRUMEN-
TY muzyczne, książki i biblie. Tel. 
608 374 432.  GL-269

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

ANTYKI KUPIĘ – meble przedwo-
jenne, obrazy, zegary, odznaczenia, sre-
bra, militaria, stare zdjęcia, pocztówki 
i wiele innych, tel. 0048 605 255 770. 
 GL-308

MALOWANIE DACHÓW i pło-
tów, skrobanie, 3 x lakier, 120 kc/m2 
z farbą. Balicki, 732 383 700, 558 742 
469. Przyjmuję zamówienia na malo-
wanie pokoi na sezon zimowy. GL-307

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci 
do domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów.  GL-264

KONCERTY
KARWINA – Zapraszamy w środę 
11. 6. o godz. 18.30 do Podstawowej 
Szkoły Artystycznej w Karwinie-Mi-
zerowie na koncert pianistki Wandy 
Miech. Gośćmi koncertu będą Chór 
Koncertowy „Permoník”, kameralny 
zespół wokalny „Quadricinium Vo-
cale Carviniense” i Marta Juriková 
(sopran) z Podstawowej Szkoły Arty-
stycznej, chór męski „Hejnał-Echo”, 
chór żeński „Kalina” oraz Oktet Męski 
MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. 
KARWINA – Zapraszamy na Festi-
wal Chrześcijańskich Orkiestr Dę-
tych, 8. 6. o godz. 15.00 w kompleksie 
„Lodičky” w parku B. Němcowej w 
Karwinie.
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WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Tej Ziemi służyłem,
w tej Ziemi odpocznę.   

Dotknięci bolesną stratą podajemy do wiadomości, że dnia 3. 6. 2014 
zmarł w wieku 76 lat nasz Drogi Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat i Wujek

śp. KAROL TOMICZEK

z  Karwiny-Łąk. Drogiego Zmarłego pożegnamy w środę 11. 6. 2014 
o godz. 14.30 w kościele w Łąkach, potem na miejscowym cmentarzu. 
W żałobie pogrążona rodzina.  GL-321

Pani Wandzi Tomiczek oraz Jej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci Męża

KAROLA TOMICZKA

składa Zarząd MK PZKO Łąki.  RK-096

Dnia 9. 6. obchodzi swoje 75. urodziny

pan KAROL FUKAŁA

zdrowia i wszystkiego co dobre życzą żona i synowie. RK-094

W dniu 6 czerwca 2014 obchodził swój zacny jubileusz Prezes ZG PZKO

 inż. JAN RYŁKO

Z tej okazji życzenia zdrowia, pomyślności i trwałego dobrego humoru skła-
dają pracownicy Biura ZG PZKO oraz redakcji ZWROT.  GL-320

W dniu tak pięknym i wspaniałym,
 życzymy Tobie sercem całym,
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia i radości.

Jutro, 8. 6. 2014, obchodzi zacny jubileusz życiowy nasza 
Kochana Mamusia

pani WALERIA ŽABKOWA
z Czeskiego Cieszyna. Z tej okazji bukiet najserdeczniejszych życzeń zdro-
wia, błogosławieństwa Bożego, pogody ducha oraz optymizmu na co dzień 
składają córka i syn z rodzinami.  GL-322

Dnia 11 czerwca 2014 minie już dziesiąta rocznica, kiedy 
na zawsze przestało bić szlachetne serce naszej Najdroż-
szej i Najukochańszej 

śp. DASZY HLIŚNIKOWSKIEJ

z domu Toček, z Trzyńca-Sosny. Wszystkich, którzy 
znali Daszkę, Jej dobroć, skromność, pracowitość, cią-
gły uśmiech na twarzy, prosimy o chwilę wspomnień. 
Najbliższa rodzina.  GL-311

Dnia 8 czerwca br. minie 5. rocznica śmierci

śp. HILDEGARDY SIKOROWEJ

z Mostów koło Cieszyna, dawniej z Łąk. O  chwilę wspo-
mnień proszą synowie z rodzinami.  RK-085

Tak mało powiedziałem,
nie zdążyłem      Czesław Miłosz

8 czerwca minie 30 lat, gdy odszedł na zawsze nasz Najdroższy Mąż, Tatuś, 
Brat, Dziadziuś, Szwagier i Wujek

śp. MUDr ANDRZEJ KOŁORZ
Krewnych i przyjaciół o chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą żona 
Urszula, syn Michał, córka Joanna z mężem Stanisławem, wnuczkowie Ku-
buś i Adaś, siostra Alicja z mężem Zdeňkiem, siostrzenice Alicja i Magda-
lena z rodzinami, szwagierka Jadwiga.  GL-298

Kto w pamięci i sercach żyje, nie umiera...

W dniu 8. 6. 2014 obchodziłby 75. urodziny nasz Kocha-
ny Tatuś, Teść i Dziadek

śp. JAN TOMICZEK

z Suchej Górnej, zaś w styczniu minęły już 3 lata od Jego 
śmierci. Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w życz-

liwej pamięci, prosimy o chwilę wspomnień i cichą modlitwę. Z szacunkiem 
i miłością wspominają córka Kasia z rodziną oraz syn Marian.  GL-323

Potok płynie, kwiat usycha,
lecz wspomnienie nie zanika.

Dnia 10. 6. 2014 minie 5. rocznica śmierci

śp. JÓZEFA KULI

ze Stanisłowic. O chwilę wspomnień proszą żona, syn i 
córka z rodzinami.  GL-310

Dnia 11. 6. 2014 minie dwudziesta rocznica śmierci na-
szego Drogiego

śp. WŁADYSŁAWA WILKA

z Orłowej-Lutyni. O chwilę wspomnień prosi syn z ro-
dziną.  RK-097

G
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Kamieniarstwo WRZOS
Z SERCA WIELKIE RZECZY

Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

WYJĄTKOWA OFERTA I PROFESJONALIZM
Przyjeżdżamy także do klienta

Filia: Goleszów, ul. Grabowa 4

3 km od przejścia granicznego
w Górnej Lesznej

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

ŻYCZENIA

G
L-

28
4

Firma ARAGMA s.r.o., ortodoncja MUDr. Agaty Mohammad, zatrudni 

ASYSTENTKĘ 

do gabinetu ortodontycznego na stanowisko recepcjonistki
Kwalifikacje:
  Ukończona szkoła średnia, kurs asystentki dentystycznej mile widziany, 

odpowiedzialność, komunikatywność, praca z PC (programy MC Word, 
Excel, Power Point), otwartość i przyjazny sposób bycia. Znajomość 
języka polskiego w słowie i piśmie, znajomość języka czeskiego oraz 
podstawy języka angielskiego. 

Oferujemy:
 Interesującą pracę na pełny etat w miłym kolektywie.

CV prosimy wysyłać pod adres e-mailowy: 
contact@big-smile.eu do 13. 6. 2014
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REKLAMA

Proszę przyjąć gratulacje za bar-
dzo dobry wiosenny futbol w 
wykonaniu drużyny. Chyba mało 
kto liczył na tak wyraźną progre-
sję w stylu gry całego zespołu...

To racja, bo w jesiennej rundzie 
graliśmy kiepsko. Ten fakt przeło-
żył się na dosyć nerwową zimową 
przerwę, gdyż wszyscy w klubie 
zdawali sobie sprawę z powagi sy-
tuacji. Widmo spadku do trzeciej 
ligi zmotywowało nas do działa-
nia. W zimowej przerwie, która 
tak na dobrą sprawę miała raczej 
charakter wiosennej, bo tempera-
tura za oknem atakowała miejsca-
mi nawet 15 stopni, nastawiliśmy 
się na poprawę wszystkich ele-
mentów piłkarskich. Uważam, że 
sprawdziła się też formuła rozgry-
wania trudnych meczów sparingo-
wych. W większości zmierzyliśmy 
się z ambitnymi, mocnymi zespo-
łami z pierwszej ligi. Drużyna za-
hartowała się w tych sparingach, 
nabrała pewności siebie. I jak 
wspominałem, w dużym stopniu 
ułatwiła nam treningi wiosenna 
pogoda. Zresztą chyba wszystkie 
kluby w naszym regionie nie miały 
powodów do narzekań. Warunki 
do przeprowadzenia zimowych 
zajęć były wręcz idealne. 

W siedmiu meczach rewanżo-
wej rundy zespół Trzyńca scho-
dził z boiska z czystym kontem. 
Czy defensywa była kluczowym 
składnikiem wiosennej poprawy 
gry?

Można to tak ująć. Oczywiście 
na poprawę gry złożyło się wię-
cej czynników, ale defensywa była 
jednym z najważniejszych. Pozy-
skaliśmy doświadczonego stopera 
Benjamina Vomáčkę, linię obrony 
wzmocnił też Lukáš Kubáň. Ta-
kich piłkarzy zabrakło w jesiennej 
jedenastce. Vomáčka zresztą po-
twierdził także w ostatnim meczu 
z Żiżkowem, że należy do naszych 
kluczowych piłkarzy. Zależy nam 

na tym, żeby „Benji” został z nami 
również w nowym sezonie. Prowa-
dzimy w tej sprawie rozmowy z Ba-
nikiem Ostrawa, bo Vomáčka grał 
w naszym klubie na zasadach wy-
pożyczenia z Ostrawy. Nie zdołamy 
jednak utrzymać pod Jaworowym 
Kubania, który wraca do swojego 
macierzystego klubu z Uherskiego 
Hradziszcza. Podobnie wygląda sy-
tuacja w przypadku napastnika Ro-
mana Hašy. Ten chłopak też letnie 
zajęcia przedsezonowe rozpocznie 
w klubie FC Slovácko. 

Przejdźmy do chyba najważniej-
szego pytania. Kiedy drużynę 
przejmie nowy trener Marek Ka-
livoda, o którym ćwierkały wrób-
le na dachu od kilkunastu dni?

Marek rozpoczyna zajęcia z ze-
społem 23 czerwca. Wtedy startuje 

ofi cjalna część przedsezonowych 
przygotowań. Wierzę jednak, że 
nawet w tej dwutygodniowej prze-
rwie chłopaki nie zmarnują czasu. 
Zawodowy piłkarz musi dbać o 
siebie nawet na wakacjach. 

Marka Kalivodę poznałeś już 
w trakcie wojaży trenerskich w 
Karwinie. Czy to był jeden z po-
wodów, które grały na jego ko-
rzyść w podejmowaniu decyzji o 
nowym sztabie szkoleniowym?

Tak, Marka poznałem w Kar-
winie. To skromny, inteligentny 
chłopak, który nie boi się no-
wych trendów w piłce nożnej. 
Celowaliśmy właśnie w młodego, 
progresywnego szkoleniowca, a 
Marek Kalivoda spełniał wszyst-
kie wymagane kryteria. Marek 
będzie odpowiedzialny za meto-
dykę treningową, prowadzenie 
drużyny, z kolei Martin Zbončák 
za kondycję fi zyczną drużyny. W 
tej materii też doszło w rewanżo-
wej rundzie do znacznej poprawy. 
Kiedy rywale opadli z sił, nasz 
zespół wciąż grał tak samo agre-
sywnie, z aktywnym pressingiem. 
Dlatego też nie chcemy zlekce-
ważyć letnich zajęć przedsezono-
wych. Plusem dla mnie jest to, że 
nie będę musiał brać udziału we 

wszystkich treningach. Skupię się 
na obowiązkach menedżerskich w 
klubie.

Do pierwszej ligi awansowały 
zespoły Czeskich Budziejowic i 
Hradca Kralowej. Zasłużenie?

Jak najbardziej. Obie drużyny za-
służyły na powrót do najwyższej 
klasy rozgrywek. W dodatku dys-
ponują ładnymi stadionami, a więc 
nie powtórzy się sytuacja ze Znoj-
mem, które swoje domowe mecze 
zmuszone było rozgrywać w Brnie. 
Budziejowice awans wywalczyły 
efektownie, miażdżąc w ostatniej 
kolejce Táborsko. Czyli bez dwóch 
zdań zasłużyły na grę w pierwszej 
lidze. 

12 czerwca rusza mundial w Bra-
zylii. Której ekipie, pod nieobec-
ność reprezentacji RC, będziesz 
kibicował?

Przyznam się, że nie myślałem 
jeszcze o mundialu w Brazylii w 
takich kategoriach. Nasze, trzy-
nieckie mecze w drugiej lidze, po-
chłaniały mi sporo czasu. Mundial 
to dla każdego fana futbolu praw-
dziwe święto. Spędzę go jednak 
bez nerwówki, w roli neutralnego 
widza. Z profesjonalnego punktu 
widzenia chciałbym obejrzeć kil-
ka meczów w wykonaniu drużyn 
afrykańskich. Chodzi o inną or-
ganizację gry, niż w Europie, a w 
zespołach z Czarnego Lądu aż roi 
się od ciekawych, utalentowanych 
piłkarzy. Przede wszystkim jednak 
czerwiec i lipiec chciałbym po-
święcić rodzinie, która z wyrozu-
miałością podchodziła do moich 
trenerskich obowiązków w trakcie 
całego, męczącego sezonu. 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR
TABELA 2013/2014

  1. Cz. Budziejowice 30 62 57:20
  2. Hradec Kr. 30 61 54:27
  3. Táborsko 30 59 46:27
  4. Varnsdorf 30 47 42:31
  5. Żiżków 30 47 39:30
  6. Sokolov 30 46 33:37
  7. Ujście n. Ł. 30 43 38:37
  8. Karwina 30 42 44:39
  9. Trzyniec 30 39 37:44
10. Zlin 30 37 33:30
11. Pardubice 30 37 32:32
12. Most 30 37 34:46
13. Vlašim 30 36 29:46
14. Frydek-Mistek 30 34 33:40
15. Bohemians 30 22 30:66
16. Vltavín 30 20 25:54

KAREL KULA, DYREKTOR GENERALNY FK FOTBAL TRZYNIEC, DLA »GL«:

Chcemy, żeby »Benji« 
pozostał w zespole
Z Karlem Kulą, dyrektorem generalnym i menedżerem FK Fotbal Trzyniec rozmawiamy o zakończonym drugoligowym sezonie 
i najbliższych planach. Także tych związanych z osobą nowego szkoleniowca pod Jaworowym. 

SPORT

Karel Kula w roli trenera podczas jednego z drugoligowych meczów.

PIŁKA NOŻNA – MEMORIAŁ 
KAROLA JUNGI: jutro od 11.30 
na boisku w Żukowie Górnym. 
Uczestnicy: Bielskie Orły, Kończyce 
Wielkie, OŠK Bziny i Orły Zaolzia. 

*   *   *
PIŁKA NOŻNA – MŚLF: Opa-
wa – Orłowa (dziś, 16.30). DYWI-
ZJA: Nowy Jiczyn – Lokomotywa 
Piotrowice (dziś, 16.30), Karwina B 
– Szumperk, Hawierzów – Slavičín 
(jutro, 16.30). MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA: Bruszperk – 
Wędrynia, Cz. Cieszyn – Polanka 
(dziś, 17.00), Bogumin – Dziećmo-
rowice (jutro, 17.00). I A KLASA 
– gr. B: Lutynia Dolna – ČSAD 
Hawierzów, Veřovice – Bystrzyca, 
Stonawa – Czeladna, Datynie Dol-
ne – Szonów (dziś, 17.00), Olbrach-
cice – Sedliszcze (jutro, 17.00). I B 
KLASA – gr. C: Gnojnik – Gródek 
(dziś, 17.00), Piosek – Mosty, Ny-
dek – Inter Piotrowice, Jabłonków 
– Sucha Górna (jutro, 17.00). MP 
FRYDEK-MISTEK: Ostrawica 
– Bukowiec (dziś, 17.00), Niebo-
ry – Śmiłowice (jutro, 17.00). RP 
FRYDEK-MISTEK: Oldrzycho-
wice – Wojkowice, Prżno – Nawsie, 
Toszonowice – Kuńczyce p. O. (dziś, 
17.00), Paskov – Wędrynia B, Mi-
lików – Sedliszcze B (jutro, 17.00). 
MP KARWIŃSKIEGO – gr. A: 
Dąbrowa – Sn Orłowa, Łąki – Żu-
ków G., Sj Rychwałd – Cierlicko, 
Orłowa B – Piotrowice B (dziś, 
17.00), Wierzniowice – TJ Pietwałd 
(jutro, 17.00). MP KARWIŃ-
SKIEGO – gr. B: Bogumin B – B. 
Rychwałd, V. Bogumin – G. Błędo-
wice (dziś, 17.00), F. Orłowa – Sn 
Hawierzów (jutro, 17.00).  (jb)
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Bolt zrezygnował 
z przyjazdu
A jednak. Jamajczyka Usaina Bolta 
zabraknie 17 czerwca w peletonie 
lekkoatletycznego mityngu Zla-
tá Tretra w Ostrawie. Najdroższy 
lekkoatleta planety zrezygnował 
wczoraj z przyjazdu do Ostrawy ze 
względów zdrowotnych. 

W Ostrawie-Witkowicach za-
stąpi go inny znakomity sprinter, 
Amerykanin Justin Gatlin, który 
po raz ostatni zaprezentował się 
na Zlatej Tretrze dziesięć lat temu. 
– Gatlin prowadzi w tegorocznym 
rankingu sprinterów. Aż trzy biegi 
na 100 metrów zaliczył z czasem 
poniżej dziesięciu sekund – poin-
formował „GL” Alfons Juck, dyrek-
tor ostrawskiego mityngu.  (jb)

Vlhko v domě,
mokré sklepy?

Objevuje se plíseň. hřib 
a nepříjemný pach?

Straší Vás vysoké ceny 
za topení?

Máme pro Vás řešení!
Návštěva znalce s přesnou 

analýzou vlhkosti 
a cenová nabídka zdarma!

Používáme pouze nejlepší 
materiály se zárukou výrobce – 

to je zárukou kvality služeb!

e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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REKLAMA

MFK KARWINA
Niedosyt panuje w Karwinie. Nadolziański drugoligowiec przegrał 
w ostatniej kolejce sezonu 1:2 z Varnsdorfem, plasując się ostatecznie na 
ósmej pozycji w drugoligowej tabeli. Oczekiwania w Raju były tymcza-
sem zgoła odmienne. Między innymi z tego powodu z klubem pożeg-
nał się doświadczony szkoleniowiec Josef Mazura. W Karwinie trenerzy 
zmieniają się jak skarpetki w wojsku, wymarzonych wyników jak na ra-
zie brakuje i zabrakło ich również w zakończonym sezonie 2013/2014. 
– Chciałbym podziękować piłkarzom za cały sezon. Były wzloty i upadki, 
ale nie żałuję, iż mogłem prowadzić tę drużynę. Z niektórymi na pewno 
spotkam się w innym miejscu i innym czasie – stwierdził Josef Mazura. 
Bilans końcowy Karwiny to 12 zwycięstw, sześć remisów i 12 porażek. 

FK FOTBAL TRZYNIEC
Piłkarze drugoligowego Trzyńca golem Benjamina Vomáčki pokonali 
w środę Żiżków 1:0, żegnając się w bardzo korzystnym świetle z ca-
łym sezonem 2013/2014. Podbeskidzki klub nie przegrał w wiosennej 
rundzie ani jednego meczu na własnym stadionie. Twierdza Rudolfa 
Łabaja sprawdziła się nawet w pojedynkach z dużo wyżej notowany-
mi przeciwnikami. Trzyńczanie, którzy sezon zakończyli na dziewiątym 
miejscu w tabeli, mogli liczyć na dokładną, prawie bezbłędną defensywę. 
W siedmiu wiosennych meczach podopieczni trenera Karla Kuli nie 
stracili bramki. Bilans końcowy to 11 zwycięstw, 6 remisów i 13 porażek. 
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