
Premierzy przyjadą nad Olzę
WYDARZENIE: W poniedziałek po południu w Czeskim Cieszynie zjawią się premierzy Czech i Polski, Bohuslav Sobotka i 
Beata Szydło. Kilka godzin wcześniej szefowie rządów będą roboczo rozmawiać w Zameczku Prezydenckim na Zadnim Groniu 
w Wiśle. – Na całej czesko-polskiej granicy nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie tak często spotykaliby się ze sobą czescy i polscy 
politycy i to z najwyższej półki – cieszą się samorządowcy po obu stronach Olzy.
Jak poinformowała kancelaria pre-

miera RC, tematem poniedziałko-

wych rozmów będzie współpraca 

transgraniczna, ochrona środowiska, 

kwestie bezpieczeństwa oraz poli-

tyczna sytuacja w Unii Europejskiej. 

Na Zadnim Groniu w Wiśle premie-

rzy będą dyskutować o wzmocnieniu 

wzajemnej współpracy gospodarczej, 

m.in. o inwestycjach w infrastrukturę 

transportową, projektach w dziedzi-

nie energetyki i środowiska, w tym o 

działaniach na rzecz poprawy stanu 

połączeń lotniczych czy wpływu na 

środowisko planowanej rozbudowy 

kopalni Turów. 

– To pierwsza wizyta polskiego 

premiera w naszym mieście od lat. 

Premier Donald Tusk podczas swych 

dwóch kadencji ani razu nie gościł 

bowiem w Zameczku Prezydenckim 

na Zadnim Groniu. Raz, w 2014 r., 

był za to u nas wicepremier Janusz 

Piechociński, który nieofi cjalnie go-

ścił na Tygodniu Kultury Beskidz-

kiej – mówi Łukasz Bielski z refe-

ratu promocji Urzędu Miejskiego w 

Wiśle.

Dużo częściej do Wisły przyjeż-

dżali polscy prezydenci. W styczniu 

2013 r. Bronisław Komorowski spo-

tkał się w swej rezydencji z kończą-

cym kadencję prezydentem Republi-

ki Czeskiej Václavem Klausem oraz 

prezydentem Republiki Słowackiej 

Ivanem Gašparovičem. Pół roku 

później, w lipcu 2013 r., w Beskidach 

doszło do spotkania prezydentów 

państw Grupy Wyszehradzkiej z 

prezydentem Ukrainy.

W październiku 2008 r. prezydent 

Václav Klaus spotkał się z prezy-

dentem Lechem Kaczyńskim także 

w Czeskim Cieszynie. – Doskonale 

pamiętam to wydarzenie. Prezyden-

ci rozmawiali wówczas w ratuszu, 

ponieważ nie było jeszcze Avionu. 

Obiad zjedli natomiast w cieszyń-

skiej Cafe Muzeum – wspomina 

Dorota Havlik. Rzecznik prasowa 

czeskocieszyńskiego magistratu do-

daje, że nad Olzą jako ostatni gościli 

we wrześniu 2011 r. premierzy Petr 

Nečas i Donald Tusk. – Politycy uro-

czyście otworzyli wówczas w Cie-

szynie nowy gazociąg łączący Polskę 

i Czechy – stwierdza Havlik.

Jej zdaniem regularne spotkanie 

premierów lub prezydentów to nie 

tylko wielki zaszczyt dla miasta, ale 

także podkreślenie jego znaczenia 

dla utrzymywania dobrych kon-

taktów czesko-polskich. – Dzięki 

wykorzystaniu funduszy europej-

skich i wybudowaniu Czytelni i ka-

wiarni Avion nasze miasto zyskało 

też wprost na granicy dostojne i 

symboliczne miejsce do spotkań tej 

rangi. Warto bowiem przypomnieć, 

że oprócz premierów prowadzili w 

tym budynku rozmowy m.in. pol-

scy i czescy ministrowie w sprawie 

działań zmierzających do poprawy 

środowiska naturalnego – mówi 

Havlik.

Teraz Avion odwiedzą premierzy 

Sobotka i Szydło. W poniedziałek 

politycy przyjadą do Czeskiego Cie-

szyna bezpośrednio z Wisły, by tuż 

przy granicznym moście Przyjaźni 

spotkać się z reprezentantami mniej-

szości polskiej żyjącej w Republice 

Czeskiej. Organizacją tego wydarze-

nia z ramienia Kongresu Polaków w 

RC od kilku dni zajmuje się wice-

prezes Kongresu, Tomasz Pustówka. 

– Dziś mogę jednak powiedzieć 

jedynie, że spotkanie potrwa godzinę 

i będą w nim uczestniczyli zarów-

no reprezentanci najważniejszych 

polskich organizacji i instytucji, jak 

i władze Czeskiego Cieszyna. Prze-

krój gości będzie naprawdę szeroki, 

natomiast na temat scenariusza nie 

wiadomo jeszcze nic konkretnego. 

Po prostu na razie jest on w fazie 

bardzo roboczej i będzie się zmieniał 

pewnie aż do ostatniej chwili – mówi 

Pustówka. 

 WITOLD KOŻDOŃ

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz
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Zmiany w hokejowym 
Trzyńcu
| s. 8

W BLOKU PRODUKOWAŁ 
MARIHUANĘ 

Przez kilka miesięcy trzynieccy 

policjanci kompletowali materiał, 

który pozwolił im odkryć i zabez-

pieczyć uprawę konopi w Trzyńcu-

-Łyżbicach. Na początku grudnia 

zatrzymano 37-letniego mężczyznę, 

który w wynajętym mieszkaniu w 

bloku osiedlowym przez dłuższy 

czas nielegalnie uprawiał większą 

ilość roślin konopi. Wykorzystywał 

w tym celu specjalny sprzęt służący 

do uprawy. Z wyhodowanych roślin 

produkował następnie marihuanę. 

– Po wizji lokalnej zabezpieczono 

kilkadziesiąt roślin w różnych fazach 

rozwoju, większą ilość suszu kono-

pi zawierającego substancję THC 

oraz przedmioty służące do uprawy 

konopi metodą zwaną „in door”. U 

podejrzanego znaleziono także pew-

ną ilość innych substancji odurzają-

cych i psychotropowych, takich jak 

haszysz, kokaina i ekstaza – ofi cer 

prasowy Karolína Bělunková zrela-

cjonowała przebieg zatrzymania po-

dejrzanego. 

Policja wszczęła śledztwo ws. czynu 

karalnego niedozwolonej produkcji i 

dystrybucji substancji odurzających 

i psychotropowych. Sąd może orzec 

karę pozbawienia wolności w maksy-

malnym wymiarze do lat pięciu. 

 (dc)

Premierzy RC i Polski, Bohuslav Sobotka i Beata Szydło, spotkają się w Wiśle i Czeskim Cieszynie.

Adwent w naszych miastach 
W każdym większym mieście naszego 

regionu rozpoczął się cykl wydarzeń 

związanych z Adwentem i nadchodzą-

cymi świętami Bożego Narodzenia. 

We wtorek została uroczyście za-

palona choinka na rynku w Czeskim 

Cieszynie. Impreza miała charakter 

spotkania ze Świętym Mikołajem, 

odbyły się występy muzyczne i te-

atralne, m.in. polskiego chóru przed-

szkolnego „Cieszynianka”. W dwa 

kolejne piątki – 9 i 16 bm. – odbędzie 

się po południu na rynku „Cieszyń-

skie kolędowanie”. W jutrzejszym 

programie jest przewidziany m.in. 

występ chóru Polskiej Szkoły Pod-

stawowej „Trallala” (o godz. 16.30), w 

następny piątek o godz. 16.00 zapre-

zentuje się PZKO-wski zespół wo-

kalny „Ta Grupa”. W oba piątki na 

rynku będą obecne anioły – jutro w 

poetyczno-taneczno-cyrkowym pro-

gramie, za tydzień pojawią się długo-

nogie archanioły na szczudłach. 

W Trzyńcu także świeci się już 

duża miejska choinka, natomiast 

kioski ze świątecznymi przysmaka-

mi pojawią się na Rynku Wolności 

w najbliższy poniedziałek. Codzien-

nie od godz. 15.00 będą odbywały 

się „Wieczory adwentowe” z boga-

tym programem kulturalnym. Tak-

że w Trzyńcu nie będzie brakowało 

polskich wykonawców z naszego 

regionu – zagra kapela „Lipka”, za-

śpiewają chóry „Gorol” „Hutnik” i 

„Crescendo” oraz Noemi Macura z 

grupą Noemiracles. Zaraz pierwsze-

go dnia, o godz. 19.00, odbędzie się 

występ popularnej regionalnej kape-

li Blaf, w sobotę 17 bm. wieczorem 

wystąpi indie-popowa grupa Lake 

Malawi Alberta Černego.  (dc)

 Ciąg dalszy na str. 2
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Adwent w naszych miastach
Dokończenie ze str. 1

Karwina ma swój jarmark świątecz-

ny na Rynku Masaryka. Rozpoczął 

się w niedzielę i potrwa do 22 bm. 

Codziennie po południu odbywa 

się program muzyczny lub teatralny 

w wykonaniu zawodowych arty-

stów, jak również dzieci z miejsco-

wych szkół. Atrakcją Adwentu w 

Karwinie jest wystawiona w zamku 

Frysztat unikatowa szopka z cera-

miki, zespołowe dzieło uczniów 

Szkoły Podstawowej przy ul. Sło-

wackiej. Wystawę, którą można 

zwiedzać do 8 stycznia przyszłego 

roku, uzupełniają nietradycyjne 

ozdoby świąteczne wykonane przez 

miejscowy Klub Seniora. Duża ce-

ramiczna szopka powstawała przez 

pół roku. – W sumie stworzyliśmy 

195 fi gurek: postaci, domów, zwie-

rząt i lampek – zdradziły nauczy-

cielki Václava Mikulenková i Jana 

Čechovská. W szopce znajdziemy 

nawet karwińską orkiestrę dętą 

„Majovák”. W najbliższy weekend 

zwiedzanie frysztackiego zamku 

będzie połączone z żywymi scenka-

mi teatralnymi. 

Centrum Hawierzowa trady-

cyjnie zostało zajęte przez „Świą-

teczne miasteczko”. Można zajrzeć 

do kiosków z tematyczną ofertą i 

codziennie po południu obejrzeć i 

posłuchać programu artystycznego. 

– „Miasteczko świąteczne” w Ha-

wierzowie to okazja, by świątecz-

nie się nastroić, przypomnieć sobie 

tradycyjne bożonarodzeniowe zwy-

czaje, kupić prezenty dla bliskich, 

skosztować zimowych przysma-

ków. W kioskach będą podawane 

różne gatunki świątecznego pon-

czu, soków, produkty ze świniobi-

cia, najróżniejsze wędliny i wyroby 

mistrzów cukierników – zachęca 

do odwiedzin miasteczka Monika 

Hrabalová z  Miejskiego Ośrodka 

Kultury.  (dc)
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NADWYŻKOWY
KARWINA (dc) – Miasto ma 

już budżet na przyszły rok. Został 

jednogłośnie uchwalony na wtor-

kowej sesji Rady Miasta. Po stronie 

dochodów widnieje kwota 840 mln 

koron, po stronie wydatków 801 

mln. Miasto ma na swoich rachun-

kach bankowych rezerwy fi nansowe 

w wysokości 334 mln koron, które 

stopniowo wykorzystuje przede 

wszystkim na inwestycje. W przy-

szłorocznym budżecie przewidziano 

na nie 31 mln koron. 

* * *

W WIGILIĘ 

ZA DARMO 
CZ. CIESZYN (dc) – Stadion 

zimowy zaprasza rodziny z dziećmi 

w Wigilię i Sylwestra na bezpłatną 

ślizgawkę. W Wigilię można bę-

dzie pojeździć na łyżwach w godz. 

10.00-11.30, w Sylwestra od 9.00 

do 10.30 i od 14.00 do 15.30. 

* * *

NA NARTY!
BYSTRZYCA/NYDEK (dc) – 

Miłośnicy biegów narciarskich 

mogą już wyruszyć na trasę. We 

wtorek Urząd Gminy w Bystrzycy 

poinformował, że warunki śniego-

we są idealne i maszynowo zostały 

przygotowane trasy do biegania w 

Nydku na Odmiarku i w osadzie 

Ostry. Wczoraj miały zostać przygo-

towane trasy na Kolybiskach.

* * *

CIĄG DALSZY 

W LUTYM 
OSTRAWA (dc) – Rozprawa 

sądowa Martina Dědica i innych 

osób, oskarżonych o korupcję w 

związku z przetargami publicznymi 

w ostrawskich spółkach miejskich, 

została odroczona do połowy lutego 

przyszłego roku. O decyzji Sądu 

Wojewódzkiego poinformowała 

jego rzeczniczka Lucie Olšarová. 

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy. W czwar-

tek i piątek sekretariat redakcji 

będzie czynny od godz. 8.30 do 

15.30. Z kolei dziennikarka dy-

żurna, Beata Schönwald, będzie 

czekała na Państwa w redakcji w 

czwartek w godz. 8.30-11.30, tel. 

558 731 766, 775 700 896, e-mail: 

beata.schonwald@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

2006 2008 2010
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(3. kwartał)

Średnia płaca brutto w RC
(w koronach)

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny  (Opr. dc)

Ścieżka czeka na dokończenie 
Mieszkańcy Czeskiego Cieszyna 

mogą liczyć w przyszłości na nowe 

ścieżki rowerowe, które połączą mia-

sto z okolicznymi miejscowościami. 

– Już mamy dotację na ścieżkę dla 

rowerzystów, która bezpiecznie połą-

czy Czeski Cieszyn z Ropicą, przez 

Baliny, gdzie w tej chwili poruszanie 

się rowerzystów jest bardzo utrud-

nione – mówi wiceburmistrz Sta-

nisław Folwarczny. Kolejna ścieżka 

rowerowa oraz chodnik dla pieszych 

ułatwią dotarcie do pracy pracow-

nikom zakładów w strefi e przemy-

słowej przy ul. Frydeckiej. Miasto 

otrzyma na budowę dotację z Pań-

stwowego Funduszu Infrastruktury 

Transportowej. 

Niepewne jest natomiast dokoń-

czenie ścieżki rowerowej łączącej 

Czeski Cieszyn z Karwiną. Od 

strony Karwiny ścieżka jest gotowa, 

lecz kończy się w Kocobędzu. Cie-

szy się dużą popularnością wśród 

rowerzystów, a także rolkarzy. Wła-

dze Cz. Cieszyna już dawno chciały 

wykonać cieszyński odcinek trasy. 

– Mieliśmy już przygotowany 

pierwszy etap projektu w 2007 roku, 

ale Zarząd Infrastruktury Kolejo-

wej (SŽDC) nie wydał zgody na 

realizację, argumentując, że zostanie 

przeprowadzony remont torów ko-

lejowych, wobec czego ścieżki, które 

chcieliśmy odnowić i dostosować do 

potrzeb rowerzystów, będą wyko-

rzystywane w czasie budowy – tłu-

maczy Folwarczny. – Od tego czasu 

upłynęło dziewięć lat i nic się nie 

dzieje. Teraz znowu jest szansa na 

fundusze unijne, trzeba więc będzie 

przygotować nowy projekt i ponow-

nie ubiegać się o zgodę SŽDC. Jak 

długo można czekać? – pyta samo-

rządowiec. 

Władze miasta przygotowują się 

do realizacji innych dużych projek-

tów dofi nansowanych z UE. Naj-

ważniejszym będzie budowa Zin-

tegrowanego Centrum Interwencji 

przy ul. Sokołowskiej, w planie jest 

także budowa miejskiej hali sporto-

wej z widownią dla 250 osób, nowe-

go dworca autobusowego oraz rewi-

talizacja nabrzeża Olzy od kawiarni 

„Avion” w kierunku Karwiny.  (dc)

Radni przedłużyli umowę
Radni Karwiny uchwalili we wtorek 

przedłużenie umowy z OKD. Umo-

wa ta oznacza zgodę władz miejskich 

na wydobycie węgla przede wszyst-

kim pod Starym Miastem, ale też na 

obszarach Kopalnie i Karwina (te 

dwa ostatnie nie są już zamieszkane). 

– Nasz cel jest oczywisty: chcemy, 

by OKD dalej zatrudniała naszych 

mieszkańców, a do tego potrzeb-

na jest jej umowa obejmująca także 

lata, kiedy będzie ważna nowa ana-

liza wpływów wydobycia w Kopalni 

„Karwina“ na środowisko (EIA) – 

powiedział pezydent miasta, Tomáš 

Hanzel. – OKD potrzebuje tej zgo-

dy, by w ogóle mogła zwrócić się do 

państwa z  wnioskiem o pozwolenie 

na wydobycie zgodnie z nową EIA – 

dodał Jan Wolf, wiceprezydent mia-

sta ds. ekonomicznych.

Dotychczasowa umowa z  OKD 

jest ważna do 2020 roku, Rada Mia-

sta uchwaliła jej przedłużenie o trzy 

lata. Warunki umowy nie uległy 

zmianie, łącznie z  rekompensatą fi -

nansową w wysokości 38 mln koron 

rocznie, którą OKD zobowiązała 

się przekazywać na rzecz budżetu 

miasta. Oprócz wyżej wymienionej 

kwoty miasto pobiera także ustawo-

wy podatek od wydobycia surowców. 

Jego tegoroczna wysokość na dzień 1 

grudnia wynosiła 16,5 mln koron, o 

2 mln mniej niż w tym samym okre-

sie ub. roku. 

Rzeczniczka ratusza, Šárka Swi-

derová, podkreśliła, że nowa umo-

wa będzie obowiązywała jedynie w 

przypadku, gdy OKD wywiąże się z 

wszystkich zobowiązań wobec mia-

sta, łącznie z wpłatą tegorocznych 

rekompensat, których termin zapłaty 

upłynie 15 bm. W umowie jest tak-

że warunek, że w przypadku domów 

wykupowanych przez OKD w Sta-

rym Mieście spółka pokryje także 

koszty na tak zwaną „dotację kocioł-

kową”, którą niektórzy właściciele 

budynków w tej dzielnicy otrzymali 

na wymianę pieców w swoich do-

mach. W momencie ich sprzedaży 

nie wywiążą się bowiem z warunków 

umowy o dotacji.  (dc)

Od koperty
lepszy podarunek
Czesi bardziej od pieniędzy w kopercie wolą dostać na gwiazdkę konkretną 

rzecz. Wynika to z sondażu, który na przełomie listopada i grudnia przepro-

wadzili wśród 315 respondentów analitycy banku MONETA Money Bank. 

Okazało się, że aż 60 proc. osób ucieszy prezent – niespodzianka. 

W przeszłości dość powszechny był zwyczaj dawania w prezencie gotów-

ki, teraz większość osób rezygnuje z niego. Gotówkę preferuje tylko 11 proc. 

ankietowanych, 88 proc. woli otrzymać konkretną rzecz, jedna osoba ze stu 

najbardziej ucieszyłaby się z vouchera. Kupując prezenty dla bliskich, dwie 

trzecie uczestników sondażu uwzględnia życzenia obdarowanego, 62 proc. 

osób szuka także inspiracji w Internecie, 59 proc. robi zakupy pod wpływem 

chwilowej inspiracji. Jakie podarunki będą najczęściej w tym roku leżały pod 

choinką? Większość ankietowanych chciałaby otrzymać odzież, kosmetykę, 

książki i elektronikę. Zwłaszcza u młodszych osób znacząco wzrosła, w po-

równaniu z ub. rokiem, popularność kosmetyków. Niemile widziane będą z 

kolei sprzęt ogrodniczy, narzędzia i naczynia kuchenne.  (dc)

Czeskocieszyński rynek w świątecznej oprawie.
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

KOMBATANCKI LISTOPAD

Listopad jest dla członków Koła Pol-

skich Kombatantów w RC okresem 

wzmożonej aktywności. Z uwagi na 

skromne już dziś ich grono, na ich 

zaawansowany wiek i niedomagania 

zdrowotne zdarzają się imprezy, w 

których pomimo zaproszeń organiza-

torów nie mogą być obecni. Niemniej 

w miarę aktualnej kondycji starają się 

przychodzić szczególnie na uroczy-

stości wspomnieniowe, aby oddawać 

hołd tym, którym w walce o wolność 

nie było dane wolności doczekać.

Pierwszym miejscem gdzie „in 

persona” zjawiło się i złożyło kwia-

ty pięciu kombatantów był pomnik 

ofi ar Katynia na czeskocieszyńskim 

Konteszyńcu. Zaś 3 listopada w auli 

Pomnika Operacji Ostrawskiej w 

Hrabyni odbyło się spotkanie wetera-

nów z prezydentem Milošem Zema-

nem. Na to kameralne spotkanie zo-

stał zaproszony również prezes Koła 

Polskich Kombatantów w RC, Bro-

nisław Firla, dla którego to miejsce 

jest sprawą sercową, bo wraz z innym 

architektem – Oskarem Pawlasem 

partycypował w projekcie tego naj-

większego w Republice Czeskiej mo-

numentu upamiętniającego II wojnę 

światową. Nasz kombatant w trakcie 

pogawędki prezydenta z weteranami 

przekazał mu swój obraz wykonany 

techniką grafi ki komputerowej. Pre-

zydent skwitował ten prezent przy-

jaznym uśmiechem i uściskiem dłoni 

darczyńcy. To chyba dobry pomysł 

Firli, by zwrócić uwagę prezydenta 

w kierunku zaolziańskiego mikrore-

gionu.

Kolejną uroczystością z udziałem 

naszych kombatantów było złoże-

nie kwiatów pod pomnikiem Ar-

mii Czerwonej w ostrawskim Parku 

Komeńskiego. Uroczystość z udzia-

łem hetmana, prezydenta miasta i 

wicekonsul RP w Ostrawie, Marii 

Kovacs, odbyła się 11 listopada w ra-

mach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Weterana. Tutaj Bronisławowi 

Firli towarzyszył najmłodszy z trójki 

kombatanckich braci Czyżów, Bruno.

Z okazji obchodów Święta Nie-

podległości konsul generalny RP 

w Ostrawie, Janusz Bilski, zaprosił 

do siebie licznych gości. Należy się 

cieszyć z tego, że oprócz samorzą-

dowców, prezesów zaolziańskich 

organizacji i działaczy społecznych 

zaproszenie otrzymali również kom-

batanci. Udział w obchodach wzię-

li Bronisław Firla i Bruno Czyż. 

Uważam za stosowne podkreślić, że 

obecność ludzi, którzy brali bezpo-

średni udział w walkach o wolność i 

niepodległość, nadaje nie tylko ob-

chodom Święta Niepodległości, ale 

i innym imprezom szczególnie pod-

niosłej rangi i autentyzmu. Właśnie 

przy takich okazjach uświadamiamy 

sobie, jak to dobrze, że możemy jesz-

cze korzystać z osobistych kontaktów 

z tymi zasłużonymi dla naszej wolnej 

rzeczywistości ludźmi. Chciałoby się 

dodać – korzystajmy z nich jak naj-

częściej.  (r)

Czego Polakom w gminach brak?
Analiza odpowiedzi, jakie nadeszły do Kongresu Polaków w RC na pytania dotyczące zakresu realizacji prawa do dwujęzyczności w gminach zaolziańskich, gdzie 
według ostatniego Spisu Powszechnego zadeklarowało polską narodowość co najmniej 10 proc. mieszkańców, była głównym tematem drugiego posiedzenia roboczego 
Komisji Praw Mniejszości Narodowych Kongresu Polaków w RC. Spotkanie odbyło się w poniedziałek w siedzibie Kongresu przy ul. Komeńskiego w Czeskim Cieszynie.
Pierwszym konkretnym działaniem, 

którego podjęła się komisja pod ko-

niec września na swoim inaugura-

cyjnym otwartym posiedzeniu, było 

przygotowanie pisma do 31 gmin na 

Zaolziu, którego celem było zbada-

nie, w jakim stopniu i w jaki sposób 

jest realizowane na ich terenie prawo 

do dwujęzyczności. Zawarto w nim 

cztery pytania – o istnienie i skład 

narodowościowy gminnego komi-

tetu ds. mniejszości narodowych, o 

zapotrzebowanie na udzielanie ślu-

bów cywilnych w języku polskim, o 

język prowadzenia kroniki gminnej, 

a także o to, czy i z jakim skutkiem 

przedstawiciele polskiej mniejszo-

ści złożyli wniosek o wprowadzenie 

dwujęzycznego nazewnictwa w gmi-

nie. W poniedziałek wszystkie odpo-

wiedzi były już w komplecie. 

– Otrzymaliśmy odpowiedzi ze 

wszystkich gmin – potwierdził prze-

wodniczący Komisji Praw Mniej-

szości Narodowych, Dariusz Branny. 

Chociaż na spotkaniu nie było moż-

liwe, żeby dogłębnie przeanalizować 

wszystkie nadesłane odpowiedzi, 

pomogły one w określeniu kierunku 

dalszych działań. – Dowiedzieliśmy 

się na przykład, że zapotrzebowa-

nie na śluby cywilne w języku pol-

skim jest w poszczególnych gmi-

nach znikome, w związku z czym 

rodzi się pytanie, w jaki sposób i 

czy w ogóle drążyć ten temat dalej. 

Stwierdziliśmy jednak również, że 

w niektórych gminach przedstawi-

ciele polskiej mniejszości jak dotąd 

nie złożyli wniosku o wprowadzenie 

podwójnego nazewnictwa. W tych 

przypadkach mógłby to zrobić Kon-

gres Polaków, który reprezentując 

interesy polskiej mniejszości w da-

nej gminie od co najmniej pięciu lat 

spełnia wymóg ustawowy do złoże-

nia takiego wniosku – podsumował 

dla „Głosu Ludu” Branny, dodając, 

że dzięki wystosowaniu pisma do 

gmin Komisja uzyskała dane kon-

taktowe do przewodniczących ko-

mitetów ds. mniejszości narodowych 

w poszczególnych gminach. – Teraz 

Kongres Polaków będzie zwracać się 

bezpośrednio właśnie do przewodni-

czących komitetów, aby uzyskać bie-

żące informacje o zapotrzebowaniu 

na dwujęzyczność i problemach z nią 

związanych występujących w danej 

gminie – ustalono na poniedziałko-

wym posiedzeniu. 

Komisja postara się ponadto 

przygotować spis miejsc i instytucji, 

których nazwy powinny mieć dwuję-

zyczne brzmienie. W związku z tym, 

że istnieją problemy z interpretacją 

przepisu dotyczącego podwójnego 

nazewnictwa i tego, co właściwie 

należy rozumieć pod pojęciem prze-

strzeni publicznej, zostanie on pod-

dany pod dyskusję na planowanym w 

przyszłym roku spotkaniu z przed-

stawicielami Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych RC.

 (sch) 

Fo
t.

 B
EA

TA
 S

C
H

Ö
N

W
A

LD
 

Fo
t.

 A
R

C

OPINIE   |   NASZE SPRAWY

Analiza odpowiedzi nt. dwujęzyczności w zaolziańskich gminach była tematem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Praw 
Mniejszości Narodowych Kongresu Polaków.

Kombatanci składają kwiaty pod pomnikiem w Parku Komeńskiego.

Ankiety internetowe to niezła zabawa – wy-

starczy kliknąć i od razu widzimy, w jakim 

stopniu nasz głos wpłynął na dotychczasowe 

wyniki głosowania. Można by oczywiście dys-

kutować, na ile takie głosowanie jest obiektyw-

ne, ponieważ nie da się upilnować, by każda 

osoba głosowała tylko raz (kto ma więcej urzą-

dzeń podłączonych do Internetu, a więc więcej 

adresów IP, głosuje więcej razy). Precyzyjne 

wyniki zwykle zresztą nie są w tego typu an-

kietach potrzebne – chodzi przecież o zabawę. 

Myślę, że inaczej ma się sprawa z ankietą, 

która została uruchomiona na stronie inter-

netowej miesięcznika „Zwrot”. Podejrzewam, 

że postawione w niej pytanie „Na którą im-

prezę powinniśmy zaprosić prezydenta?” po-

traktowane zostało niezwykle poważnie. Tu 

nie chodzi o zabawę, tylko o kolejną odsło-

nę kampanii pt. „Kto tu rządzi – PZKO czy 

Kongres Polaków?”. W poprzedzającym an-

kietę artykule czytamy, że prezes PZKO Jan 

Ryłko zamierza zaprosić Andrzeja Dudę na 

przyszłoroczne Gorolski Święto, tymczasem 

Kongres zaproponował w Warszawie, by naj-

wyższy przedstawiciel państwa polskiego za-

szczycił swą obecnością obchody 85. rocznicy 

tragicznej śmierci polskich lotników na Żwir-

kowisku. I zaczynają się rozważania, która im-

preza jest ważniejsza – PZKO-wska, czy kon-

gresowska? To zresztą absurdalna dyskusja, 

ponieważ opiekę nad Żwirkowiskiem sprawu-

ją przecież PZKO-wcy z Cierlicka-Kościelca. 

Niezależnie od tego, czy prezydent przyjedzie 

więc do Jabłonkowa, czy do Cierlicka, (jeżeli 

w ogóle przyjedzie na Zaolzie), to będą to od-

wiedziny PZKO-wskiego środowiska. 

W związku z zapraszaniem prezydenta na 

Zaolzie PZKO nagle przypomniał sobie o 

(zazwyczaj przez siebie nieprzestrzeganej) 

Umowie o Współpracy i Współdziałaniu 

pomiędzy PZKO a Kongresem z 2013 roku. 

Sygnowali ją ówczesny wiceprezes PZKO Ta-

deusz Smugała (prezes Jan Ryłko był przez 

dłuższy czas nieobecny w kraju) oraz ówcze-

sny prezes Kongresu, Józef Szymeczek. Naj-

śmieszniejsze jest to, że Smugała, który pod-

pisywał tę umowę w imieniu PZKO, czułby 

się zaszczycony, gdyby prezydent Polski przy-

jechał na Żwirkowisko, którym opiekuje się 

wraz z kościeleckim Kołem PZKO. To kolej-

ny fakt wskazujący na to, jak zbędne są sztucz-

nie budowane podziały w naszym środowisku. 

Tak trudno nam powiedzieć: – Nieważne, czy 

prezydent przyjedzie na tę lub inną imprezę, 

do tej, czy innej miejscowości, ważne, by w 

ogóle przyjechał? 

Cała ta dyskusja przypomina przysłowiowe 

dzielenie skóry na niedźwiedziu, który jeszcze 

biega po lesie. 

 DANUTA CHLUP

Dzielenie skóry na... prezydencie
DANUTA CHLUP , danuta.chlup@glosludu.cz

moim zdaniem



czwartek   |   8 grudnia 20164

Księstwo Cieszyńskie ma przyszłość
Rozmowa z cieszyniakiem, dr. Michaelem Mo-

rysem-Twarowskim, autorem kilkudziesięciu pu-

blikacji naukowych poświęconych historii Śląska 

Cieszyńskiego, a także bestsellerowej książki „Pol-

skie Imperium”.

W sporze, jaki wybuchł niedawno wokół 
fl agi Księstwa Cieszyńskiego, opowiada się 
pan po stronie jej twórców. W działaniach 
fundacji Volens nie dostrzega więc pan pro-
mocji śląskiego separatyzmu?

Oczywiście, że nie. Naturalnym jest przecież, 

że obok tożsamości państwowej funkcjonuje 

tożsamość regionalna. To normalne, że ludzie 

zastanawiają się, dlaczego prawie żaden z nas 

nie ma szlacheckiego pochodzenia czy dlacze-

go, co czwarty z nas jest ewangelikiem. Związek 

uczuciowy mieszkańców z ich małą ojczyzną 

istnieje zresztą w wielu miejscach i w Europie 

nie jest żadnym ewenementem. Śląsk nie jest w 

tym względzie wyjątkowy, raczej typowy. Obawy, 

że obok tożsamości państwowej wyrośnie u nas 

tożsamość regionalna, są więc strachem osób, 

które nie wiedzą, że tożsamość regionalna istnie-

je obok tożsamości państwowej i była ona silna 

już w czasach Stalmacha i Londzina.

Normalnym jest również nazywanie polskie-
go państwa zaborcą czy okupantem?

Normalnym nie jest, ale każdy historyk wie, że 

mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego zawsze mieli 

różne poglądy. W czasie II wojny światowej zda-

rzali się przecież ludzie, którzy z radością witali 

okupantów. Tego typu postaw nie da się unik-

nąć. Nie można ich jednak wiązać z działaniami 

fundacji Volens, która postanowiła promować 

sztandar Księstwa Cieszyńskiego. Nikomu zwią-

zanemu z fundacją nawet nie przyszłoby przez 

myśl formułować takich stwierdzeń. Z faktu, że 

promuje się góralszczyznę, nie wyciągamy prze-

cież wniosku, że ktoś chce oderwać Podhale od 

Polski. Ideę fl agi i orła cieszyńskiego sprowa-

dzono do absurdu. Kierując się taką logiką także 

Książnicy Cieszyńskiej można zarzucić, iż nie 

dość, że do swych zbiorów włączyła pseudonau-

kową biografi ę Józefa Kożdonia, to jeszcze eks-

ponowała ją wśród swych nowości. Czy to jest 

również przejaw tendencji separatystycznych?

Jak więc pana zdaniem należy interpretować 
niedawne wydarzenia?

Przede wszystkim trzeba rozróżnić kilka rzeczy-

wistości. Jedną jest próba promocji naszego re-

gionu jako „Księstwa Cieszyńskiego”. Z punktu 

widzenia marki regionalnej nazwa jest lepsza niż 

„Śląsk Cieszyński”, bo zawiera pewien pierwia-

stek egzotyki. Inną rzeczywistością jest wizja 

przeszłości Śląska Cieszyńskiego, która bywa 

różna i tradycyjnie stanowi pole do dyskusji. 

Jeszcze inną rzeczywistością są skrajne poglądy 

po części obliczone na wzbudzenie kontrowersji, 

zwłaszcza w Internecie. Trudno jednak promo-

wać jakąś ideę, nie zakładając wystąpienia wa-

riantów skrajnych. Przecież pielęgnując patrio-

tyzm i miłość do ojczyzny również ryzykujemy, 

że ktoś odczyta te pojęcia opacznie. Podobnie 

więc, jak patriotyzm ma swoją ciemną stronę w 

postaci ksenofobii czy skrajnego nacjonalizmu, 

tak idee regionalistyczne mogą nieść podobne 

zagrożenia. Jeżeli jednak zrezygnujemy z samo-

dzielnej promocji Śląska Cieszyńskiego, możemy 

wepchnąć osoby o silnej tożsamości regionalnej 

w ramiona orędowników tożsamości górno-

śląskiej, która z naszą ma niewiele wspólnego. 

Zresztą Księstwo Cieszyńskie w działaniach 

fundacji Volens funkcjonuje przede wszystkim 

jako marka regionalna, a chyba każdemu zależy, 

by nasz region był rozpoznawalny i atrakcyjny 

zarówno dla turystów, jak i dla inwestorów.

Idee Ruchu Autonomii Śląska pana zdaniem 
na Śląsku Cieszyńskim nie mają szans?

Podejście zwolenników RAŚ-u do historii Ślą-

ska Cieszyńskiego jest dla mnie bardzo dziwne. 

Absurdem jest na przykład, że na swego „naro-

dowego” bohatera kreują Józefa Kożdonia, który 

w 1920 r. opowiedział się za Czechosłowacją, 

mimo że to Polska gwarantowała Śląskowi au-

tonomię. Kożdoń wolał się związać z Czecho-

słowacji, chociaż jego żona była Niemką, on 

sam urodził się w polskiej rodzinie w Lesznej, 

a w czasach austriackich zwalczał Czechów. 

Przedwojenny burmistrz Czeskiego Cieszyna 

skompromitował się także postawą w czasie II 

wojny światowej. Dość powiedzieć, że w 1943 

r. za zgodą Adolfa Hitlera otrzymał honorowe 

obywatelstwo Cieszyna. Dlatego nie wierzę, by 

„ślązakowska” narracja kiedykolwiek przyjęła się 

na Śląsku Cieszyńskim.

Nie obawia się więc pan, że śląskie ruchy 
separatystyczne przybiorą na ziemi cieszyń-
skiej realne kształty?

Nie, m.in. dlatego, że zwolennicy RAŚ-u stoją na 

stanowisku, że Śląsk Cieszyński nadal stanowi 

część Górnego Śląska, a taka narracja historycz-

na kłóci się z narracją historyczną mieszkańców 

Śląska Cieszyńskiego. Widać jednak wyraźnie, 

że wszyscy chcą zawłaszczyć historię naszego 

regionu. RAŚ chce ją wcielić w narrację gór-

nośląską, Bielsko-Biała chce z nas zrobić Pod-

beskidzie, także Morawianie starają się zacierać 

dawne granice. I stąd także bierze się potrzeba 

przywrócenia pamięci o Księstwie Cieszyńskim, 

zwłaszcza że istnieje możliwość powiazania na-

szej, cieszyńskiej narracji z narracją narodową. 

Jeżeli jednak sami zrezygnujemy z przypomi-

nania o naszej specyfi cznej historii, różnej od 

tej, jaka była doświadczeniem większości ziem 

polskich, stracimy coś wartościowego. A trzeba 

pamiętać, że w polskich podręcznikach, nawet 

tych akademickich, nie ma praktycznie nic o 

Księstwie Cieszyńskim. Polska historia opowia-

da wyłącznie o dziejach pierwszej Rzeczpospoli-

tej, pomijając Pomorze i Śląsk. Moim zdaniem 

jednak, najlepszym sposobem prowadzenia pol-

skiej polityki historycznej, byłoby zastąpienie 

agresywnego podejścia do wszelkich przejawów 

tożsamości regionalnej przemyślanym zaprezen-

towaniem dziejów wszystkich tych ziem, na któ-

rych od wieków żyli Polacy.

 Rozmawiał: WITOLD KOŻDOŃ

Walka o uczniów trwa
Stanisław Folwarczny od blisko miesiąca jest wicehetmanem ds. szkolnictwa, młodzieży i sportu województwa morawsko-śląskiego. Największym segmentem jego pracy 
są szkoły średnie na terenie całego województwa, kolejną część stanowią podstawowe szkoły artystyczne, niektóre specjalne szkoły podstawowe, część domów dzieci i 
młodzieży oraz placówki doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. 
W ostatnich latach szkolnictwo 
średnie borykało się z małą liczbą 
uczniów. Jak teraz wygląda sytu-
acja?

Moim zdaniem, szkolnictwo śred-

nie ma już za sobą najtrudniejszy 

okres, w którym doszło do drastycz-

nego spadku liczby uczniów, spowo-

dowanego przez niż demografi czny. 

W 2006 roku w szkołach średnich 

na terenie województwa kształciło 

się 73 tys. uczniów, w 2016 tylko 49 

tys. To był bardzo dotkliwy spadek 

i dlatego przeprowadzono opty-

malizację – likwidację lub łączenie 

niektórych placówek. W 2007 roku 

było 156 szkół średnich, w br. jest 

ich 138. Teraz niż demografi czny 

zatrzymał się i oczekujemy lekkiego 

wzrostu liczby uczniów w szkołach. 

W tym roku szkolnym ma się od-
być jednolity państwowy egza-
min wstępny do szkół średnich 
z matematyki i języka czeskiego. 
Ustalono poziom, na przykład 
liczbę punktów, które uczniowie 
muszą zdobyć na tym egzaminie, 
by szkoła mogła ich przyjąć?

Limit punktów każda szkoła będzie 

sama ustalała i może się, oczywiście, 

zdarzyć, że do niektórych szkół zo-

staną przyjęci uczniowie ze słabszy-

mi wynikami na egzaminie. My, jako 

województwo, nie możemy tego 

zmienić, a jeżeli nawet chcielibyśmy 

wprowadzić jakieś własne limity, to 

spotka się to z dużym oporem szkół, 

ponieważ są w bardzo trudnej sytu-

acji, nadal trwa walka o uczniów. 

No tak, ale w takim razie jedno-
lity egzamin nie do końca spełni 

swoją rolę. Chodzi przecież o to, 
by do szkół średnich z maturą nie 
przyjmować uczniów, którzy ob-
niżają ich poziom. 

Trochę jest w tym racji, niemniej 

uważam, że jednolity egzamin 

wstępny to krok we właściwym kie-

runku, skoro mamy jednolitą matu-

rę państwową. Egzamin państwowy 

odbędzie się po raz pierwszy. Do-

piero po nim będziemy mogli oce-

nić sytuację, porównać wyniki szkół 

i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. 

Egzamin ten oznacza także zmia-
nę dla uczniów zgłaszających się 
do Polskiego Gimnazjum i cze-
sko-polskiej klasy Akademii Han-
dlowej. Teraz, zamiast z polskie-
go, będą zdawali z czeskiego. Jaki 
jest pana pogląd na ten temat?

Wiadomo już, że matematyka zo-

stanie przetłumaczona na język 

polski. Jeśli chodzi natomiast o sam 

język czeski, to tak czy inaczej dużo 

absolwentów polskich podstawó-

wek zgłasza się do czeskich szkół 

średnich, polskie podstawówki nie 

będą więc miały problemu z przy-

gotowaniem wszystkich uczniów do 

egzaminu z czeskiego. Uważam – i 

powiedziałem to na Radzie Przed-

stawicieli Kongresu Polaków, że nie 

wiadomo, czy to nie będzie zmiana 

na naszą korzyść. Można będzie po-

równać wyniki uczniów wszystkich 

szkół i będzie wiadomo, jaki jest po-

ziom uczniów przyjmowanych do 

poszczególnych szkół średnich. 

Jak w tej chwili wygląda sytuacja z 
budynkiem Gimnazjum Polskiego, 
który wymaga pilnego remontu?

Urząd Wojewódzki ma w Czeskim 

Cieszynie dużo budynków, bo w 

naszym mieście zawsze było dużo 

szkół średnich. W tej chwili są to: 

czeskie i polskie gimnazjum, Aka-

demia Handlowa, Szkoła Średnia 

Albrechta. Niektóre budynki są 

wolne i trzeba się zastanowić, w jaki 

sposób je wykorzystać. Aktualnie 

robimy rozeznanie, nie wiem jesz-

cze, co będzie dalej, ale na 95 proc. 

Polskie Gimnazjum zostanie w 

swoim budynku. A jeżeli w nim zo-

stanie, to budynek ten musi zostać 

wyremontowany. Rozmawiałem już 

na ten temat z dyrektorem, orientuję 

się, w jakim stanie jest ten budynek, 

które remonty są bardzo pilne, co 

trzeba zrobić już w przyszłym roku. 

Generalnie trzeba przygotować 

projekt ocieplenia i remontu głów-

nego budynku, a także rozwiązania 

sytuacji z salą gimnastyczną, do któ-

rej cieknie od samego początku. 

Także niektóre podstawowe 
szkoły artystyczne borykają się 
problemami natury fi nansowej. 
Od pewnego czasu roztrząsany 
jest problem PSA w Orłowej, 
która ma zostać przeniesiona do 
innego, mniejszego budynku. 
Czy Urząd Wojewódzki pod-
jął już ostateczną decyzję w tej 
sprawie?

Szkoły artystyczne są w dużej mie-

rze fi nansowane z opłat uiszczanych 

przez rodziców. Jeżeli jest mało 

uczniów, jest też mało funduszy. W 

Orłowej problem polega na tym, że 

nauczyciele nie zgadzają się z prze-

prowadzką szkoły, którą wojewódz-

two zamierza zrealizować, zostali w 

to wciągnięci także rodzice i władze 

miasta. Poglądy na tę sprawę są 

bardzo skrajne. Problem nie został 

jeszcze do końca rozwiązany, nie 

podjęliśmy ostatecznej decyzji. 

W Ostrawie pracuje pan na eta-
cie jako wicehetman. W Czeskim 
Cieszynie jest pan nadal etato-
wym wiceburmistrzem?

Na razie tak, choć nie jestem już 

pierwszym wiceburmistrzem, to 

znaczy, że nie zastępuję burmistrza 

w okresie jego nieobecności. Moja 

sytuacja „na dwóch stołkach” nie 

jest ani nowa, ani wyjątkowa, nie 

jestem jedynym politykiem, który 

pracuje w ten sposób. Możliwości, 

jak dalej pracować na rzecz mia-

sta, jest więcej, do końca grudnia 

podejmę decyzję, jak rozwiązać tę 

sytuację. Faktem jest, że pracy jest 

bardzo dużo. Tu, w Czeskim Cie-

szynie, mam pewne zadania, które 

chcę dokończyć, jestem m.in. sze-

fem komisji grantowej, która zaj-

muje się realizacją projektów z fun-

duszy unijnych. Tę pracę chciałbym 

kontynuować. 

 DANUTA CHLUP
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Stanisław Folwarczny pełni równocześnie obowiązki wicehetmana województwa 
i wiceburmistrza Czeskiego Cieszyna. 

Michael Morys-Twarowski
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Odznaczenia dla szwedzkiej Polonii
Prezydent Andrzej Duda z żoną rozpoczęli trzydniową ofi cjalną wizytę w Szwecji od spotkania z Polonią w Sztokholmie. Prezydent wręczył zasłużonym działaczom 
polonijnym odznaczenia państwowe i podziękował im za kultywowanie polskiej tradycji i historii.
Krzyżem Komandorskim Orde-

ru Odrodzenia Polski  „za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz śro-

dowisk polonijnych w Szwecji, za 

promowanie polskiej kultury i hi-

storii”  została odznaczona Jolanta 

Halkiewicz, a Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski Ja-

nusz Górczyński i Tadeusz Opałko. 

Z kolei Tadeusz Rzeszótko otrzymał 

Krzyż Wolności i Solidarności  „za 

zasługi w działalności na rzecz nie-

podległości i suwerenności Polski 

oraz respektowania praw człowie-

ka w PRL”. – To są odznaczenia za 

działalność dla Polaków, dla Polski; 

to ostatnie – Krzyż Wolności i So-

lidarności – za walkę o Polskę nie-

podległą, suwerenną, sprawiedliwą. 

Pozostałe – Ordery Odrodzenia 

Polski – za to, co czynione było tutaj, 

w Szwecji: za pamięć o naszej naro-

dowej tradycji, za przekazywanie jej 

młodym, za jej krzewienie – powie-

dział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował działa-

czom polonijnym  „za pamięć o ro-

dakach w kraju w trudnych czasach, 

kiedy ze Szwecji do Polski szła po-

moc, którą państwo organizowaliście, 

także pomoc medyczną. Za dbanie o 

polską rację stanu, za dbanie o to, by 

kiedy mówi się w Szwecji o historii 

Polski, to żeby była ona przedstawia-

na w sposób prawdziwy”.

Podziękował też polskim duchow-

nym za organizowanie lekcji religii, 

na które – jak mówił – uczęszcza 

ponad 800 dzieci w samym Sztok-

holmie.

Prezydent wyraził nadzieję, że 

Polacy mieszkający za granicą, tak-

że w Szwecji, wrócą do kraju, szcze-

gólnie ci, którzy – jak mówił – wy-

jechali z Polski w ostatnim czasie. 

– Mam nadzieję, że Polsce uda się 

stworzyć warunki, które będą im 

sprzyjały, i to ich przekona, żeby 

wrócić do rodziny, do przyjaciół, do 

najbliższych, żeby się realizować w 

swoim kraju – mówił.

– Czynimy, co tylko możliwe z 

naszej strony, żeby takie warun-

ki stworzyć, ale póki co, jesteście 

państwo tutaj i jestem ogromnie 

wdzięczny, że pamiętacie o kraju – 

dodał.

Ambasador Wiesław Tarka wrę-

czył z kolei w imieniu szefa Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych, 

Witolda Waszczykowskiego Od-

znaki Honorowe „Bene Merito”. 

Odznaczeni zostali: Tor Johanson, 

Artur Sehn, Krystyna Larsson i Kaj 

Wahlberg. Ustanowiona w 2009 

roku odznaka jest przyznawana za 

działalność wzmacniającą pozycję 

Polski na arenie międzynarodowej.

  Według polskiej ambasady w 

Sztokholmie, szwedzka Polonia li-

czy ponad 100 tys. osób. W środę 

wczesnym popołudniem odbyło 

się spotkanie pary prezydenckiej z 

królem Karolem XVI Gustawem i 

królową Sylwią.

 Prezydent.pl/PAP

WIEŚCI POLONIJNE
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Andrzej Duda wręczył w ambasadzie wysokie polskie odznaczenia.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Pasowanie na ucznia Polskiej Szkoły to niezwykła uro-

czystość w szkolnym kalendarzu. Każdego roku Polska 

Szkoła IDEA w Athlone w Irlandii gromadzi tego dnia 

nie tylko samych uczniów, ale także ich rodziców oraz 

sympatyków, aby celebrować to niezwykłe wydarzenie.

Wszystkie klasy przygotowują dla swych młodszych 

kolegów i koleżanek słowno-muzyczny upominek w 

postaci akademii, specjalnie opracowanej na tę uroczy-

stość. Oprócz recytowania polskich wierszy i śpiewania 

piosenek, dyplomów i upominków, starsi uczniowie 

przekazują słowa otuchy i wsparcia dla najmłodszych. 

Z pewnością czasami mogą okazać się one potrzebne, 

chociażby z uwagi na specyfi kę funkcjonowania Szkoły. 

Polska Szkoła IDEA w Athlone, podobnie jak inne pla-

cówki społeczne w Irlandii, funkcjonuje na zasadach non 

profi t, a zajęcia odbywają się w sobotę. Czasami może to 

być wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Jednak 

niewątpliwie warto. I nie chodzi tutaj tylko o krzewienie 

znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji, 

ale również o świadomość atutów dwujęzyczności we 

współczesnym świecie. Tym bardziej cieszy fakt, iż po 

dwóch latach działalności szkoła rozrosła się ponadtrzy-

krotnie, co jeszcze bardziej motywuje pedagogów do 

dalszej pracy i pozwala żywić nadzieję na kolejne lata 

działalności w celu promocji języka polskiego oraz inte-

gracji lokalnej polskiej społeczności.

Misją Polskiej Szkoły IDEA w Athlone jest naucza-

nie dzieci przebywających na emigracji języka polskiego, 

historii i geografi i Polski, przekazywanie informacji na 

temat tradycji i zwyczajów polskich, podtrzymywanie 

patriotyzmu i więzi z krajem, a także wspieranie inte-

gracji środowiska Polaków w Athlone i całym regionie 

Midlands w Irlandii. Szkoła realizuje swoje cele poprzez 

edukację w języku polskim przedmiotów przewidzia-

nych w uzupełniającym programie nauczania zgodnie z 

rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

a także organizowanie imprez i spotkań w celu promocji 

tradycji i kultury polskiej. Oprócz pięciu godzin języka 

polskiego i wiedzy o Polsce, placówka oferuje również 

zajęcia fakultatywne: kółko artystyczne, kółko teatral-

ne oraz kółko logopedyczne „Wesoła gimnastyka buzi i 

języka”. Uczniowie uczestniczą z sukcesami w licznych 

konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz między-

narodowych.

 Magdalena Grześkiewicz, 

 dyrektor Polskiej Szkoły IDEA w Athlone

Facebookowe ziomki
Ziomki – to nowa aplikacja na Face-

booku, dzięki której w bardzo prosty 

i szybki sposób można poznać Pola-

ków mieszkających w Austrii. Serwis 

Ziomki.at poświęcony jest głownie 

osobom mieszkającym w Austrii. 

Jego celem jest ułatwienie zdobycia 

nowych znajomych wśród rodaków. 

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, 

wymaga jednak posiadania aktywne-

go konta na Facebooku, koniecznego 

do zalogowania się. Logowanie się 

za pomocą Facebooka jest bezpiecz-

ną i bardzo rozpowszechnioną formą 

logowania się na wielu renomowa-

nych portalach internetowych całego 

świata.

Główną funkcję serwisu stano-

wi możliwość wyszukania osób na 

podstawie wspólnych zainteresowań 

oraz wysyłania do nich wiadomości. 

Obecna wersja aplikacji jest aktu-

alizowana i jeszcze w tym miesiącu 

zostanie poszerzona o nowe, ciekawe 

funkcje.

 http://www.polonia-austria.at

Znamy najlepszy blog polskiej emigrantki!
Blog tur-tur.pl,  opowiadający o życiu 

w dzisiejszej Turcji, zdobył główną na-

grodę w pierwszej edycji konkursu na 

najciekawszy blog pisany przez polską 

emigrantkę. Jury przyznało również 

dwa wyróżnienia dla blogów: aniuko-

wepisadlo.com i riennahera.com. Na 

konkurs nadesłano prawie 80 zgłoszeń 

z wielu krajów Europy, Azji, Afryki i 

Ameryki Północnej. Organizatorem 

konkursu było Muzeum Emigracji w 

Gdyni. 

Zwycięzca konkursu – blog tur-tur.

pl  – został doceniony za barwność i 

wielowątkowość w pokazywaniu ży-

cia nad Bosforem. Uwagę jury zwró-

ciły cenne obserwacje, praktyczna 

wartość przekazywanych informacji, 

ale także interesujący, osobisty rys 

opowieści oraz wysokie walory gra-

fi czne bloga. Jego autorką jest Agata 

Bromberek, mieszkająca w Turcji od 

siedmiu lat.

Jury przyznało również dwa rów-

norzędne wyróżnienia. Pierwsze 

otrzymał blog ze Stanów Zjednoczo-

nych  aniukowepisadlo.com  – wciąga-

jący zapis życia codziennego w USA, 

pełen anegdot, iskrzący humorem, 

do którego z przyjemnością się wra-

ca i czeka na kolejne wpisy. Drugie 

przyznano blogowi z Wielkiej Bryta-

nii www.riennahera.com – za teksty (o 

często błyskotliwych tytułach!), które 

nie pozwalają czytelnikowi przejść 

obojętnie i zachęcają do refl eksji, a tak-

że za oryginalny styl grafi czny.

Blogi oceniało jury w składzie: Ka-

tarzyna Tubylewicz  – pisarka, publi-

cystka,  Anna Witowska  – twórczyni 

strony internetowej  Kobiecy Punkt 

Widzenia  i  Sebastian Tyrakowski  – 

zastępca dyrektora Muzeum Emigra-

cji w Gdyni. Jurorzy nie mieli łatwego 

zadania – blisko 80 blogów zgłoszo-

nych do konkursu reprezentowało nie 

tylko wielką rozpiętość geografi cz-

ną – obejmującą cztery kontynenty i 

kraje takie, jak m.in. Wielka Brytania, 

Egipt, RPA, Australia czy Wietnam, 

ale i tematyczną czy stylistyczną.

– Z nadesłanych blogów można by 

stworzyć ciekawą „mapę świata”, poka-

zującą w jak bogaty sposób doświad-

czają emigracji kobiety, które zdecydo-

wały się opuścić Polskę z rozmaitych 

powodów. Są pisane z pasją, chęcią 

dzielenia się przeżyciami, obserwa-

cjami, przemyśleniami związanymi z 

emigracyjną codziennością i bez wąt-

pienia bywają sposobem na pokonanie 

tęsknoty za krajem – powiedziała ko-

ordynatorka projektu, Anna Krajka z 

Muzeum Emigracji w Gdyni.

Katarzyna Tubylewicz podkreśli-

ła z kolei, że  przeważają wśród nich 

historie kobiet, dla których emigracja 

jest przygodą, sposobem na zaspoko-

jenie ciekawości świata, świadomym, 

choć nieostatecznym wyborem. – To 

są otwarte osoby, którym chce się żyć 

i ciągle uczyć czegoś nowego, bez 

względu na wiek – przyznała.

 Muzeum Emigracji w Gdyni
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-

derstwo (s.) 9.50 Hubert i Staller (s.) 

10.45 Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 

11.40 Czarne owce 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Sama w domu 

14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 Napi-

sała: Morderstwo (s.) 15.55 Hubert i 

Staller (s.) 16.50 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.05 Pěnička a 

Paraplíčko (fi lm) 21.40 Pr. dyskusyjny 
22.35 Gejzer 23.10 Poirot (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Pan Selfridge (s.) 9.45 

W niebie, pod ziemią 10.45 Powiąza-

nia Jana Pokornego 11.45 Na ratunek 

życiu 12.05 Kuchnia dla duszy 12.30 
Chcesz je? 12.35 Wioski Pilzna 12.55 

Vorga 14.10 Fighting Lady 15.10 Za-

pomniane wyprawy 15.35 Żołnierze 

spod Sokolova 16.35 Pavel Wonka się 

zobowiązuje 17.45 Nieznani bohatero-

wie 18.15 Zielnik 18.45 Wieczorynka 

18.55 Lotnicze katastrofy 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Z kucharzem dookoła świata 21.00 

Bedeker 21.30 Skarby naszej krainy 

22.00 Habsburgowie 22.25 Nauczyciel 

tańca (fi lm) 0.10 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia 

w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 

22.15 Gwiezdna party 23.15 Wykonać 

wyrok (fi lm) 1.00 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.20 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.50 
Ninjago (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. 

(s.) 8.35 Ostry kurczak (s.) 9.55 

Miejsce zbrodni: Kolonia (s.) 12.00 

Południowe wiadomości 12.10 Siska 

(s.) 13.35 Powrót komisarza Rexa 

(s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Uśpiony 

tygrys (fi lm) 17.30 Popołudniowe 

wiadomości 17.45 Nakryto do sto-

łu 18.55 Wiadomości, wiadomości 

kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Pan Doskonały (s.) 21.30 Top Star 

magazyn 22.30 Tak jest, szefi e! 23.45 

Poradnik Ládi Hruški. 

PIĄTEK 9 grudnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-

derstwo (s.) 10.10 Hubert i Staller (s.) 

11.00 Reporterzy TVC 11.40 Czarne 

owce 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Sama w domu 14.00 StarDance 

16.05 Podróżomania 16.30 Nie wahaj 

się i kręć 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-

mości regionalne 18.25 Farmerska wy-

prawa 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.05 Miłość na włosku 

(bajka) 21.55 Wszystko-party 22.50 

Koło pełne gwiazd 23.45 Sprawy de-

tektywa Murdocha (s.) 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Pan Selfridge (s.) 

9.45 Kto zamordował królewiczów w 

Tower? 10.35 Źródła Amazonki 11.05 

Podróżomania 11.40 Z kucharzem 

dookoła świata 12.35 Dzika Francja 

13.20 Czy potrzebujemy skowronka? 

13.40 Chcesz mnie? 14.10 Szpieg 

(s.) 14.30 Miejsca pielgrzymek 14.50 

Jukatan 15.45 Legendarne samoloty 

frontu wschodniego 16.35 Fighting 

Lady 17.40 Po Czechach 17.50 Histo-

rie przedmiotów 18.15 Habsburgowie 

18.45 Wieczorynka 18.55 Kwartet 

19.20 Na ratunek życiu 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Cudowna planeta 21.00 Czeski journal 

22.15 Szarada (fi lm) 0.05 Zabójstwa. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Najpiękniejsza zagadka (bajka) 22.20 

Zabójcza broń II (fi lm). 

PRIMA 
6.20 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.50 
Ninjago (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
8.35 Glina (s.) 9.55 Miejsce zbrodni: 

Kolonia (s.) 12.00 Południowe wiado-

mości 12.10 Siska (s.) 13.35 Powrót 

komisarza Rexa (s.) 14.35 Castle (s.) 
15.35 Zagubione serca (fi lm) 17.30 Po-

południowe wiadomości 17.45 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Przystań (s.) 21.40 27 sukienek (fi lm). 

SOBOTA 10 grudnia

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 O mądrej królewnie 

(bajka) 6.50 Duża policyjna bajka (baj-

ka) 7.30 Film o fi lmie „Anioł Pański” 

7.45 Uśmiechy Stanislava Fišera 8.30 

Przepaść (fi lm) 9.40 Gejzer 10.10 

Wszystko-party 11.05 Nasze zoo (s.) 

12.00 Tydzień w regionach 12.25 

Śladami gwiazd 13.00 Wiadomości 

13.05 Druciarz i gruszka mądrości 

(bajka) 14.00 Honza i królewna Do-

rinka (fi lm) 14.40 13. obwód (fi lm) 

16.20 Losy słynnych osób 17.15 Nadal 

tańczę 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 StarDance 22.50 Wielka włó-

częga (fi lm) 0.50 Bananowe rybki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Świerszcz i pająk 

6.10 Atlas zwierząt 6.30 Polo 6.40 

3-2-1 Pingwiny! (s. anim.) 7.00 Rycerz 

Rdzawek (s. anim.) 7.15 Show Gar-

fi elda 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 

wieś 9.30 Wędrówki w poszukiwaniu 

muzyki 9.55 Folklorika 10.25 Lotnicze 

katastrofy 11.10 Rząd (s.) 12.10 Sta-

lingrad 13.00 Babel 13.35 Wędzidło 

pięknego życia 14.15 Wielki Waldo 

Pepper (fi lm) 16.00 Bedeker 16.30 

Skarby naszej krainy 17.25 Cudowna 

planeta 18.15 Filantrop 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Indyjski szpital dla dzikich 

zwierząt 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Dawno temu w 

Ameryce (fi lm) 23.45 Bates Motel (s.). 

NOVA 
6.00 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 6.30 Potwory kontra obcy 

(s. anim.) 6.55 Stuart Malutki 

(s. anim.) 7.20 Tom i Jerry (s. anim.) 

7.50 Lwi patrol (s. anim.) 8.10 Księż-

niczka na ziarnku grochu (bajka) 9.25 
Facet od WF-u (fi lm) 11.05 Przypra-

wy 12.05 Dzwoń do TV Nova 12.40 

Poradnik domowy 13.55 Zamieńmy 

się żonami 15.15 Duchy moich byłych 
(fi lm) 17.20 Śnieżne psy (fi lm) 19.30 

Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 

II (fi lm) 22.45 Wygrać ze śmiercią 

(fi lm) 0.40 Rekinado (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Iron Man (s. anim.) 6.55 Ninjago 

(s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 7.55 Sa-

lon samochodowy 9.30 Pan Doskona-

ły (s.) 10.45 Daj miłości szansę (fi lm) 

12.45 Big Ben (s.) 14.50 Morderstwa 

w Midsomer (s.) 17.00 Kucharka Ka-

rolina 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 

Święta czwórka (fi lm) 22.05 Czasy 

ostateczne: Pozostawieni (fi lm) 0.35 

Sekretne ściany (fi lm). 

NIEDZIELA 11 grudnia

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 13. 

obwód (fi lm) 8.05 Uśmiechy L. Smol-

jaka 8.45 Narzeczona 9.45 Kalenda-

rium 10.00 Kamera na szlaku 10.25 

Obiektyw 10.55 Było nas pięciu (s.) 

12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 

Wiadomości 13.05 Gwiazda życia 

(bajka) 14.00 Ty, ty, ty, Moneti! (bajka) 
14.35 Dwa z torby policjanta (fi lm) 

15.20 Prelekcja w Suchej Vrbicy (fi lm) 

15.55 Pěnička a Paraplíčko (fi lm) 17.30 

Adwentowe koncerty 2016 18.25 Ziel-

nik 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Właściwa koszulka 

(fi lm) 21.45 168 godzin 22.20 Nakaz 

aresztowania królowej (fi lm) 23.50 Ko-

misarz Moulin (s.) 1.25 Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Świerszcz i skrzyp-

ce 6.10 Atlas zwierząt 6.30 Polo 6.40 

3-2-1 Pingwiny! (s. anim.) 7.00 Rycerz 

Rdzawek (s. anim.) 7.15 Show Garfi el-

da 7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosło-

wacki tygodnik fi lmowy 9.15 Poszuki-

wania utraconego czasu 9.35 Heydrich 

- ostateczne rozwiązanie 10.00 Legen-

darne samoloty frontu wschodniego 

10.55 Nie poddawaj się 11.50 Chcesz 

mnie? 12.15 Taniec błękitnych aniołów 

12.40 Słowo na niedzielę 12.45 Maga-

zyn chrześcijański 13.15 Przez ucho 

igielne 13.40 Magazyn religijny 14.10 

Historia przedmiotów 14.35 Podróż 

po Alzacji 15.05 Kamera w podróży 

16.00 Angkor 16.55 Habsburgowie 

17.20 Dzika Francja 18.15 Filantrop 

18.45 Wieczorynka 18.55 Zapomnia-

ne wyprawy 19.20 Ciekawostki z re-

gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Samuraj (fi lm) 21.50 

Igraszki losu (fi lm) 23.20 Wyspy na 

sprzedaż 0.10 Bates Motel (s.). 

NOVA 
5.55 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 6.20 Potwory kontra 

obcy (s. anim.) 6.45 Stuart Malutki 

(s. anim.) 7.15 Tom i Jerry (s. anim.) 

7.40 Lwi patrol (s. anim.) 8.00 

Gwiezdne talary (bajka) 9.15 Week-

end 10.15 Pierwszy krok (s.) 11.35 W 

krzywym zwierciadle: Witaj, Święty 

Mikołaju! (fi lm) 13.30 Królewska 

Gwiazdka (fi lm) 15.15 Najpiękniej-

sza zagadka (bajka) 17.25 Rodzinka 

(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Gladiator (fi lm) 23.20 

Odłamki 23.55 Śnieżne psy (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Iron Man (s. anim.) 6.40 Ninja-

go (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.45 

Film o fi lmie „Małe sekrety” 9.15 

Prima Zoom Świat 9.45 Największe 

bitwy czołgowe 10.45 Jak zbudować 

marzenie 11.50 Poradnik domowy 

12.45 Poradnik Ládi Hruški 13.45 Big 

Ben (s.) 15.50 Morderstwa w Midso-

mer (s.) 18.00 Pohlreich gotuje 18.55 

Wiadomości 19.25 Wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Glina 

(s.) 21.30 Tak jest, szefi e! 22.50 Arena 
(fi lm) 0.50 Komplikacje (s.). 

PONIEDZIAŁEK 12 grudnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Nasze zoo (s.) 9.55 

Śladami gwiazd 10.25 168 godzin 

10.55 Narzeczona 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Alfabet A plus Z 

13.25 Potyczki Amy (s.) 14.55 Opo-

wiadanie fi lmowe 15.20 Napisała: 

Morderstwo (s.) 16.05 Hubert i Stal-

ler (s.) 16.55 Podróżomania 17.30 AZ 

kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Zaginiona brama (s.) 21.20 Reporte-

rzy TVC 22.00 Kryminolog (s.) 23.00 

Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Pan Selfridge (s.) 

9.45 Kamera w podróży 10.40 Na 

tropie miłości 12.15 Żołnierze spod 

Sokolova 13.15 Babel 13.45 Magazyn 

religijny 14.10 Klucz 14.40 Czechosło-

wacki tygodnik fi lmowy 14.55 Zapo-

mniane wyprawy 15.20 Przygody na-

uki i techniki 15.50 Lotnicze katastrofy 

16.35 Latające Holendry 17.20 Nowa 

rzesza Hitlera 18.15 Skarby naszej kra-

iny 18.45 Wieczorynka 18.55 Filan-

trop 19.25 Miejsca pielgrzymek 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Eva Braun: Żona Adolfa Hitle-

ra 21.05 Dekalog skauta według Jíry 

Stránskiego 22.00 Kres długiego dnia 

(fi lm) 23.30 Wyścig z czasem (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-

ca (s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi? 12.00 Południowe 

wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.50 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.00 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Policja 

kryminalna Anděl (s.) 21.35 Agenci 

NCIS (s.) 22.35 Stalker (s.) 23.30 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.).

PRIMA 
6.05 Iron Man (s. anim.) 6.35 Ninja-

go (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.45 

Przystań (s.) 10.10 Miejsce zbrodni: 

Kolonia (s.) 12.05 Południowe wia-

domości 12.15 Siska (s.) 13.35 Powrót 

komisarza Rexa (s.) 14.40 Castle (s.) 
15.35 Róża z Kerrymore (fi lm) 17.30 

Popołudniowe wiadomości 17.45 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 

Tata na pełen etat 22.55 Jesteś tym, co 

jesz 0.05 Miejsce zbrodni: Kolonia (s.). 
WTOREK 13 grudnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-

derstwo (s.) 9.45 Hubert i Staller (s.) 

10.35 Pr. rozrywkowy 11.05 Losy 

słynnych osób 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Alfabet H plus W 

13.50 Potyczki Amy (s.) 15.15 Napi-

sała: Morderstwo (s.) 16.05 Hubert 

i Staller (s.) 16.55 Podróżomania 

17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomo-

ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 

dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-

domości, sport 20.00 Domina (fi lm) 

21.45 Poirot (s.) 23.30 Detektyw 

King (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Pan Selfridge (s.) 

9.50 Cudowna planeta 10.40 Dzika 

Francja 11.30 Ułan Bator 12.00 Nie 

poddawaj się 12.55 Chcesz je? 13.00 

Nowa rzesza Hitlera 13.55 Angkor 

14.50 Stalin kontra Trocki 15.40 Hey-

drich - ostateczne rozwiązanie 16.10 

Irlandia - ratownicy w ekstremalnych 

warunkach 17.05 Czeski journal 18.15 

Podróż po Alzacji 18.45 Wieczorynka 
18.55 Filantrop 19.25 Szpieg (s.) 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Legendarne samoloty na froncie 

wschodnim 21.05 Mallory 22.45 Rząd 

(s.) 23.45 Miasto kobiet (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Policja kryminalna Anděl (s.) 

11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.25 Dwóch i 

pół (s.) 12.50 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.00 Mentalista (s.) 

15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popo-

łudniowe wiadomości 17.25 Co o tym 

sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-

domości, sport, pogoda 20.20 Przy-

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 

Weekend 22.35 Stalker (s.). 

PRIMA 
6.10 Iron Man (s. anim.) 6.40 Nin-

jago (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
8.55 Ostry kurczak (s.) 10.10 Miej-

sce zbrodni: Kolonia (s.) 12.05 Po-

łudniowe wiadomości 12.1150 Siska 

(s.) 13.35 Powrót komisarza Rexa (s.) 

14.40 Castle (s.) 15.35 W blasku ognia 

(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-

mości 17.45 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Sprawy podpo-

rucznika Haniki (s.) 21.30 Pohlreich 

gotuje 22.15 Oczyma Josefa Klímy 

23.05 Poradnik domowy.

ŚRODA 14 grudnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Hubert i Staller (s.) 11.05 

Losy słynnych osób 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Alfabet D plus R 

13.40 Potyczki Amy (s.) 15.05 Opo-

wiadanie fi lmowe 15.20 Napisała: Mor-

derstwo (s.) 16.05 Hubert i Staller (s.) 

17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.00 Dzień 

bez wschodu słońca (fi lm) 21.25 3 plus 

1 z Miroslavem Donutilem 22.25 Na-

kaz aresztowania królowej (fi lm) 23.55 

Kryminolog (s.) 0.55 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Pan Selfridge 

(s.) 9.45 Dekalog skauta według Jíry 

Stránskiego 10.40 Osadné 11.40 Ir-

landia - ratownicy w ekstremalnych 

warunkach 12.35 Eva Braun: Żona 

Adolfa Hitlera 13.30 Po Czechach 

13.40 Nasza wieś 14.10 Wędrówki w 

poszukiwaniu muzyki 14.35 Folklori-

ka 15.05 Miejsca pielgrzymek 15.20 
Kwartet 15.50 Hotel Praha story 

16.15 Odkryty doping rosyjskich lek-

koatletów 16.55 Świąteczne królestwo 

17.20 Z kucharzem dookoła świata 

17.55 Taniec błękitnych aniołów 18.15 

Bedeker 18.45 Wieczorynka 18.55 

Ciekawostki świata 19.10 Przygody 

nauki i techniki 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 

podróży 21.00 Bedeker 21.30 Skar-

by naszej krainy 22.00 Samuraj (fi lm) 

23.40 Latające Holendry. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.50 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ak-

cja nowy dom 21.35 Agenci NCIS (s.) 

22.30 Siedem (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 6.40 Ninja-

go (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.20 
Sprawy podporucznika Haniki (s.) 

9.20 Miejsce zbrodni: Kolonia (s.) 
11.15 Siska (s.) 12.30 Południowe wia-

domości 12.40 Powrót komisarza Rexa 

(s.) 14.40 Castle (s.) 15.35 Wybrzeże 

marzeń (fi lm) 17.30 Popołudniowe 

wiadomości 17.45 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry 

kurczak (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.40 Telebazar 23.45 Kucharka Karo-

lina 0.20 Miejsce zbrodni: Kolonia (s.). 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Mały Książę (8, godz. 8.30, 

10.00);

 Pojďme spolu do Betléma (9, 

godz. 10.00);

 Malý princ (9, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Troll (8, 9, godz. 16.00); Pohádky 

pro Emu (8, 9, godz. 17.30); Un-

derworld: Wojny krwi (8, 9, godz. 

19.00); Filmowa Gwiazdka (8, 9, 

godz. 20.00); KARWINA – Cen-

trum: Filmowa Gwiazdka (8, godz. 

17.30; 9, godz. 19.30); Underworld: 

Wojny krwi (8, godz. 20.00; 9, godz. 

17.30); TRZYNIEC – Kosmos: 

Underworld: Wojny krwi (8, 9, 

godz. 17.30); Hologram dla kró-

la (8, 9, godz. 20.00); Fantastyczne 

zwierzęta i jak je odnaleźć (9, godz. 

22.00); CZ. CIESZYN – Cen-

tral: Underworld: Wojny krwi (8, 

9, godz. 17.30); Filmowa Gwiazd-

ka (8, 9, godz. 20.00); CIESZYN 

– Piast: Vaiana – Skarb oceanu (8,  

godz. 15.15, 17.30; 9, godz. 14.00, 

16.15); Doctor Strange (9, godz. 

18.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 

ČT1 SM, niedziela, wiadomości 

regionalne od godz. 6.00; powtórka 

na antenie ČT2, niedziela od godz. 

19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
KOŃSKA-PODLESIE – MK 

PZKO odwołuje dzisiejszą wigilij-

kę z powodów technicznych. Prze-

praszamy za utrudnienia.

OFERTA PRACY
POSZUKUJĘ PRACOWNIKA 

obsługi stacji benzynowej Shell w 

Cz. Cieszynie. Wymagania: dobry 

stan zdrowia i chęć do pracy. Infor-

macje na stacji osobiście.
 GL-797

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

NAWSIU zatrudni nauczycielkę 

przedszkola – zastępstwo za urlop 

macierzyński. Bliższe informacje: 

tel. 558 357 528 lub 774 932 435.
 GL-828

OFERTY
PRODÁM MULTIFUNKČNÍ 

OBJEKT v Třinci. Vhodné pro 

ordinace + byt. Pro více informací 

volejte: 603 589 378. GL-796

PRODÁM BYT 3+1 V OSOB-

NÍM vlastnictví v Bystřici. Pro více 

informací volejte: 603 589 378.
 GL-796

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Dyrekcja, gro-

no pedagogiczne oraz młodzież 

Polskiego Gimnazjum im. J. Sło-

wackiego w Czeskim Cieszynie 

zapraszają na tradycyjny Koncert 

Świąteczny w piątek 9. 12. o godz. 

11.00 i 17.00 do kościoła ewange-

lickiego Na Niwach.

OLDRZYCHOWICE – Pol-

ski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” 

zaprasza na Koncert Świąteczny 

w sobotę 10. 12. o godz. 15.00 do 

kościoła ewangelickiego w Ol-

drzychowicach. Dyryguje Anna 

Ostrowska.

WYSTAWY
GALERIA ZDROWEGO 

MIASTA KARWINA, Rynek 

Uniwersytecki 1934/3, Karwi-

na: do 22. 12. wystawy Dity Ma-

ruscákovej pt. „Ceramika” i Radima 

Gabrysza pt. „Fotografi e”. Czynne: 

po-pt: w godz. 10.00-17.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, 

SALA MÁNESA, Karwina: do 

28. 12. wystawa Patrycji i Marcina 

Wieczorków pt. „Rękodzieło arty-

styczne i fotografi e”. Czynna: po, 

śr, pt: godz. 9.00-15.00, czw: godz. 

9.00-19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 

Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 

„Na schodach”: do 30. 1. 2017 wy-

stawa pt. „Karel IV i inni”. Czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa pt. „Cesarz z 

łaski Bożej”. Czynna: wt-pt: godz. 

9.00-17.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa kostiumów z 

fi lmu „Noc w Karlsztejnie”. Czyn-

na: wt-pt: godz. 9.00-17.00; nie: 

godz. 13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 

Cieszynie, Praska 3/14: do 28. 2. 

2017 wystawa pt. „Jan Čapek – Brat 

i legionista”; stała ekspozycja pt. 

„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-

szyńskiego”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawie-

rzowie, Pavlovova 583/2: do 

29. 1. 2017 wystawa pt. „Atlas nie-

zwykłych ptaków”. Czynna: po-pt: 

godz. 8.00-16.00, nie: godz. 13.00-

17.00. 

 SALA WYSTAW w Jabłonko-

wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 

„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 

po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-

-Lutyni, Masaryka 958: do 23. 12. 

wystawa pt. „Ida Münzberg – Por-

trety”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-

dzie, K Muzeu 89: stała ekspozycja 

pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 12. 

wystawa pt. „Meble historyczne”. 

Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 

ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 11. 

2. 2017 wystawa pt. „Budziciele. W 

125. rocznicę śmierci Pawła Stal-

macha”. Czynna: wt-pt: godz. 8.00-

18.00, so: godz. 9.00-15.00.

MUZEUM DRUKARSTWA 

w Cieszynie, Przystanek „Grafi -

ka”, Głęboka 20, Cieszyn: do 22. 

12. wystawa eklibrisów Zbigniewa 

Jóźwika. Czynna: wt-pt w godz. 

9.00-17.00. 

WIEŻA PIASTOWSKA I RO-

TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

16.00. 

INFORMATOR

Z okazji zacnych, 80. urodzin serdeczne życzenia pogody ducha, szczęścia 

i zadowolenia, samych dni radosnych i spełnienia marzeń, dużo ciepła ro-

dzinnego i wszytkiego najlepszego 

pani  MARII HAROK
z Olbrachcic

składają: córki Maria, Helena, syn Zbyszek z rodzinami oraz najbliżsi. 
 AD-032

Z okazji moich 90. urodzin otrzymałam wiele gratulacji, kwiatów i poda-

runków. Pragnę tą drogą wszystkim składającym mi życzenia jak najserdecz-

niej podziękować.

Olga Orszulik GL-831

ŻYCZENIA

PODZIĘKOWANIA

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, rodzinie i bliskim z powodu zgonu

śp. mgr. JANA MUSIOŁA 

długoletniego członka zarządu Klubu Nauczycieli Emerytów, składają za-

rząd oraz członkowie KNE. GL-830

Wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie i bliskim z powodu zgonu 

śp. mgr. JANA MUSIOŁA 
emerytowanego dyrektora szkoły 

składa zarząd Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC.
 GL-833

NEKROLOGI
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Dnia 8. 12. 2016 mija 40. rocznica śmierci naszego Ko-

chanego, Nieodżałowanego

śp. HENRYKA JASICZKA

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodzi-

nami.
 GL-823

W naszych sercach i myślach pozostanie na zawsze.
W dniu 9 grudnia 2016 obchodziłby swoje 90. urodziny 

nasz Kochany Tatuś, Teść, Dziadek i Pradziadek

śp. JAN SKARKE
z Trzyńca

W dniu 5 listopada 2016 przypomnieliśmy sobie 13. 

rocznicę Jego śmierci. Z miłością i szacunkiem wspomi-

nają i o modlitwę proszą córki z rodzinami.
 GL-817

Tu Ciebie nie ma,
lecz jesteś przecież,
i pozostaniesz w jasnym świecie,
jest coś, co mrokom się opiera,
jest pamięć, a ona nie umiera.

Dnia 3. 12. 2016 wspomnieliśmy 10. rocznicę śmierci na-

szego Kochanego

śp. WŁADYSŁAWA ŻYDKA
z Suchej Średniej 

Z szacunkiem i miłością wspominają żona, syn i córka z rodzinami.
 GL-832

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 7. 12. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,49 zł

ON  4,29 zł

LPG 2,16

 Cieszyn, Statoil
E95  4,59 zł

ON  4,50 zł

LPG 2,39 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,65 zł

ON  4,52 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,59 zł  

ON  4,49 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,90 kc  

ON  28,90 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 7. 12. 2016

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,162 0,167

EUR  4,430 4,490

USD  4,130 4,200

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,168

EUR  4,400 4,420

USD  4,120 4,220

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,140

EUR 26,700 27,300

USD 24,700 25,400

 (wik)

Poszukujemy 
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

do pracy z dziećmi i młodzieżą
Proponujemy stałą pracę i stabilność finansową.

Wymagania: poziom A2-B2 /C1 i płynną konwersację.
Praca  w godzinach 13-18 (PO-PI) od zaraz!

Prosimy o szybki kontakt i przesłanie CV pod adres:
abc.english@seznam.cz

G
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CZESKO-POLSKIE 
AKCENTY TARGÓW 

ŚWIĄTECZNYCH
W ramach programu świątecznego 

na Rynku Masaryka w Ostsrawie w 

najbliższą sobotę odbędzie się Cze-

sko-Polski Dzień. Współorganizato-

rem imprezy jest Konsulat General-

ny RP w Ostrawie. 

Program dla wszystkich kate-

gorii wiekowych rozpocznie się o 

godz. 14.00. Na centralnym rynku 

w Ostrawie wystąpią m.in. polskie 

zespoły „Pod nutką” i „Błękitne nie-

bo”, czeskich barw będzie bronił 

m.in. zespół „Iršava”. Ostrawskie tar-

gi świąteczne cieszą się w tym roku 

dużą popularnością. Każdego dnia 

na Rynku Masaryka przygotowano 

dla widzów szereg atrakcji. Najcie-

kawsze propozycje zarezerwowane 

są zaś na weekendy. Oprócz uczty 

duchowej można się też raczyć wsze-

lakimi potrawami i trunkami, które 

oferują stoiska rozsiane zarówno po 

głównym rynku, jak też znajdujące 

się na sąsiednim Rynku Jiráska.  (jb)
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Jan Peterek nowym dyrektorem 
sportowym Stalowników Trzyniec
W hokejowym Trzyńcu doszło w środę do zmiany w fotelu dyrektora sportowego. Dotychczasowego szefa od transferów, Pavla 

Marka, zmienił wczoraj Jan Peterek.

O tej zmianie ćwierkały wróble na 

dachu od kilku dni. Jan Peterek, 

były znakomity napastnik Trzyń-

ca i Witkowic, ostatnio poświęcał 

się w Werk Arenie obowiązkom 

menedżerskim w młodzieżowych 

drużynach Stalowników. Po od-

wołaniu dyrektora do zadań spor-

towych Pavla Marka, który w roli 

trenera zdobył dla miasta histo-

ryczny złoty medal ekstraligi w 

sezonie 2010/2011, Jan Peterek 

awansował na fotel menedżer-

ski w seniorskim hokeju. Do jego 

obowiązków będzie należała m.in. 

polityka transferowa trzynieckiego 

klubu. Według naszych informacji, 

decyzja o odwołaniu Pavla Marka 

zapadła w kontekście ostatnich 

zawirowań w Werk Arenie doty-

czących m.in. protestu kibiców w 

sprawie absencji na tafl i hokeisty 

Jiřego Polanskiego. Pavel Marek 

stracił w środę nie tylko posadę 

dyrektora sportowego, od wczoraj 

nie jest również dyrektorem gene-

ralnym klubu. 
Dziś wieczorem Stalownicy za-

prezentują się w ekstraligowym 

meczu na tafl i Pilzna. Wczoraj w 

Werk Arenie trwały gorące roz-

mowy na linii władze klubu – tre-

ner, które miały na celu ugaszenie 

nerwowej atmosfery po meczach 

z Witkowicami i Pardubicami. W 

obu wygranych skądinąd przez 

Stalowników spotkaniach w ka-

drze zabrakło ulubieńca trzyniec-

kiej publiczności, Jiřego Polan-

skiego (o sprawie pisaliśmy już 

we wtorkowym numerze – przyp. 

autora). – Trwają rozmowy tak z 

trenerem Vladimírem Kýhosem, 

jak też z Jiřim Polanskim. Włoda-

rzom klubu zależy na jak najszyb-

szym rozwiązaniu konfl iktu – po-

informował wczoraj „GL” Tomáš 

Želazko, rzecznik prasowy HC 

Stalownicy Trzyniec.

Hokeiści Trzyńca w dzisiejszym 

wyjazdowym pojedynku z Pilznem 

(17.00) staną przed szansą powrotu 

na pierwsze miejsce w tabeli eks-

traligi. Warunek – muszą wygrać 

z Indianami i liczyć na piątkowe 

potknięcie prowadzącego Liberca, 

który gra ostatnio rewelacyjnie. 

 JANUSZ BITTMAR

Walka o każdą piłeczkę
PTTS „Beskid Śląski” w trosce o 

promocję sportu wśród zaolziań-

skiej młodzieży organizuje również 

imprezy skierowanych właśnie do 

uczniów polskich szkół działających 

na naszym terenie. 

Do sztandarowych imprez należy 

tradycyjny turniej uczniów polskich 

szkół podstawowych w tenisie sto-

łowym. Sekcja sportowa PTTS „Be-

skid Śląski” tegoroczny turniej zor-

ganizowała w minioną sobotę w sali 

gimnastycznej PSP w Czeskim Cie-

szynie, dokąd zjechało się niespełna 

trzydziestu zawodników reprezentu-

jących szkoły w Bystrzycy, Gnojni-

ku, Karwinie i Czeskim Cieszynie. 

– Niestety w ostatniej chwili z przy-

jazdu zrezygnowali zawodnicy z 

PSP w Lutyni Dolnej. A szkoda, 

bo wiem, że w tamtejszej szkole 

tenis stołowy cieszy się dużą popu-

larnością, a podopieczni nauczyciela 

Zbyszka Letochy regularnie walczyli 

na naszym turnieju o najwyższe lau-

ry – powiedział „GL” Henryk Cie-

ślar, wiceprezes PTTS „Beskid Ślą-

ski”, szef sekcji sportowej. – Marzy 

mi się, żeby w następnej edycji tur-

nieju wreszcie wystąpiły wszystkie 

nasze zaolziańskie szkoły. To jednak 

przede wszystkim pole do popisu dla 

dyrektorów poszczególnych placó-

wek. Informacje napłynęły bowiem 

do wszystkich szkół – dodał wice-

prezes PTTS „Beskid Śląski”. 

Turniej stał na wysokim poziomie, 

również za sprawą gospodarzy za-

wodów z PSP w Czeskim Cieszynie, 

którzy udostępnili do gry pięć profe-

sjonalnych stołów. – Nad sprawnym 

przebiegiem rywalizacji czuwał na-

uczyciel Adam Klus. Podziękowania 

należą się również ofi arnym rodzi-

com oraz członkom sekcji sportowej 

PTTS „Beskid Śląski” – podkreślił 

Cieślar. Wszyscy uczestnicy turnie-

ju otrzymali nagrody pocieszenia, a 

zwycięzcy dyplomy i wartościowe 

nagrody. 

WYNIKI TURNIEJU
Dziewczyny i chłopcy kat. I

1. Barbara Dywor (Cz. Cieszyn), 

Dominik Barteczek (Gnojnik), 

2. Tereza Górniak (Cz. Cieszyn), 

3. Ewa Teper (Cz. Cieszyn)

Dziewczyny kat. III
1. Magda Putzlacher (Cz. Cieszyn), 

2. Kamila Michalska (Karwina)

Chłopcy kat. II
1. Jakub Topiarz (Gnojnik), 2. Jakub 

Polašek (Cz. Cieszyn), 3. Josef Jalo-

wiczorz (Cz. Cieszyn)

Chłopcy kat. III
1. Kamil Raszka (Cz. Cieszyn), 

2. Andrzej Chylek (Gnojnik), 3. Fi-

lip Klimek (Cz. Cieszyn)

Chłopcy kat. IV
1. Laurent Lasota (Gnojnik), 2. An-

drzej Wacławik (Cz. Cieszyn), 3. Ja-

kub Chylek (Gnojnik) (jb)

Turniej tenisa stołowego po raz szósty
Tegoroczna, szósta już edycja turnie-

ju tenisa stołowego w Suchej Górnej 

odbyła się przy udziale 47 zawod-

ników. Organizacyjnie z ramienia 

MK PZKO przygotował go Marek 

Kriš, sędzią głównym był Bohdan 

Firla. Sprawna organizacja i dobre 

warunki w górnosuskiej hali sporto-

wej spowodowały, że pomimo sporej 

liczby uczestników rywalizujących w 

sześciu kategoriach, już wczesnym 

popołudniem poznaliśmy zwycięz-

ców w kategorii dziewcząt, chłop-

ców, pań oraz trzech kategoriach 

wiekowych panów. Z osiemnastu 

pozycji medalowych warto przed-

stawić przynajmniej zwycięzców 

najmłodszych.

Wśród dziewcząt triumfowały 

Karolina Žyla, Natalia Kux i Hor-

tenzie Izabela Míčová, w kategorii 

chłopców na podium stanęli Wiktor 

Przeczek, Filip Kux i Jan Sikora.

Rozgrywki pomiędzy zwycięzcami 

poszczególnych kategorii wyłoniły 

zwycięzcę absolutnego. Został nim 

Zdeněk Jáchym.

W ufundowaniu medali, pucharów 

i nagród wsparł MK PZKO w Suchej 

Górnej miejscowy Urząd Gminny, 

który równocześnie umożliwił wypo-

życzenie sali na dogodnych warun-

kach. Stołów do gry użyczyła szkoła 

czeska. Szósta edycja turnieju tenisa 

stołowego była imprezą pod każdym 

względem udaną. (B.P.)
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Wspólne zdjęcie uczestników turnieju.

Ćwierćfi nałowy 
falstart

Nie tak wyobrażali sobie pierwszą 

ćwierćfi nałową walkę w Lidze Mi-

strzów hokeiści Witkowic. Pod-

opieczni trenera Jakuba Petra prze-

grali u siebie 2:5 z przedostatnim 

zespołem ligi szwajcarskiej – HC 

Fribourg i do wtorkowego rewanżu 

muszą wyciągnąć konkretne wnio-

ski. – Szansa na awans do półfi nału 

wciąż istnieje, ale nie ukrywam, że 

na tafl i Fribourgu będzie piekielnie 

trudno – stwierdził szkoleniowiec 

Witkowic, Jakub Petr. 

Ostrawianie mieliby ze szwaj-

carskim rywalem o wiele łatwiejszą 

przeprawę, gdyby… Roman Červen-

ka w tym sezonie bronił jeszcze 

barw Chomutowa, a nie właśnie 

Fribourgu. Napastnik reprezentacji 

RC w Ostravar Arenie wprawdzie 

nie wpisał się na listę strzelców, ale 

jego cztery golowe asysty w dużym 

stopniu przyczyniły się do wygranej 

szwajcarskiego zespołu. Hat tric-

kiem popisał się we wtorkowym 

meczu Sprunger, który zwłaszcza w 

trzeciej tercji siał duży popłoch w 

defensywie Witkowic. 

Do najlepszych zawodników w 

przegranym zespole należał napast-

nik Jakub Illéš, który w 12. minucie 

zdobył gola na 1:1, zaś w 40. minucie 

zaliczył asystę przy trafi eniu Baranki, 

który golem na 2:3 wykrzesał iskier-

kę nadziei dla gospodarzy. – Zna-

liśmy słabe i mocne strony rywala. 

Niestety mocne strony gry Fribourga 

zadecydowały – skomentował prze-

graną Illéš. – Goście zagrali skutecz-

nie, zwłaszcza w polu bramkowym. 

No i mają w swoich szeregach Ro-

mana Červenkę, który wystawiał 

dziś krążki z niezwykłą precyzją – 

podkreślił witkowicki napastnik. 

Hokejowa Liga Mistrzów pod 

względem fi nansowym zaczyna się 

opłacać klubom dopiero w ścisłej fa-

zie pucharowej. Witkowice w najbliż-

szy wtorek spróbują odrobić straty z 

pierwszego spotkania. Drzwi do pół-

fi nału otworzy Witkowicom wygrana 

różnicą co najmniej czterech bramek. 

1/4 LIGI MISTRZÓW

HC WITKOWICE 
HC FRIBOURG 2:5

Tercje: 1:1, 1:2, 0:2. Bramki i asy-

sty: 12. Illéš (L. Kovář), 40. Baranka 

(Illéše) – 9. Rathgeb (Červenka), 33. 

Schmutz (Leeger, Mottet), 37. Spru-

nger (Červenka, Rathgeb), 47. Spru-

nger (Červenka, Birner), 52. Sprun-

ger (Maret, Červenka). Witkowice:  

Dolejš – Klok, Sloboda, Baranka, D. 

Krenželok, Výtisk, L. Kovář, Puzič, 

Rudl – Kucsera, Roman, Tybor – 

Olesz, Stastny, Zdráhal – D. Květoň, 

Kolouch, Vandas – E. Němec, Illéš, 

Tomi.  (jb)

Turniej odbył się w sali gimnastycznej PSP w Czeskim Cieszynie. 

Jan Peterek został wczoraj mianowany nowym dyrektorem sportowym Stalow-
ników Trzyniec.
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