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ŚWIĘTA

Trzej Królowie za 
nami
Trzyniec. Orszak Trzech Króli w Trzyń-
cu był piękną imprezą kończącą okres 
świąteczny. W sobotnim orszaku, który 
zorganizowało miasto wraz z Caritasem, 
wzięły udział przede wszystkim rodziny 
z dziećmi, dla których nie lada atrakcją 
byli monarchowie jadący powozem cią-
gniętym przez parę koni.  STR. 2

SPOŁECZEŃSTWO

Podwyżki dla 
chorych i rodzin
Kraj. Wyższe zasiłki chorobowe, bar-
dziej dostępne dodatki na dziecko oraz 
możliwość czerpania tygodniowego 
urlopu ojcowskiego to tylko kilka 
nowości, które przyniesie 2018 rok. 
Zasiłki chorobowe podniosą się od 1 
stycznia z dwóch powodów. Pierwszym 
jest nowy sposób naliczania podstawy 
wymiaru, drugim są wyższe stawki 
procentowe obowiązujące w przypadku 
przedłużającej się niezdolności do pra-
cy. W praktyce znaczy to, że w drugim 
miesiącu choroby pracownik będzie 
otrzymywać 66 proc. (a nie jak dotąd 
60 proc.) podstawy wymiaru, a począw-
szy od trzeciego miesiąca aż 72 proc. 
 STR. 2

SPOŁECZEŃSTWO

Szopka za prawie 
ćwierć miliona
Mosty koło Jabłonkowa. Nadspodzie-
wanym wynikiem zakończyła się licy-
tacja szopki rzeźbiarza ludowego Pawła 
Kufy na sobotnim 40. Balu Gorolskim w 
Mostach koło Jabłonkowa. Jej cena z 15 
tys. koron została wywindowana na 220 
tys. koron. Pieniądze zostaną przezna-
czone w całości na remont mosteckiego 
Domu PZKO.  STR. 3

Puszczą nas z torbami...
WYDARZENIE: W sklepach nie dostaniemy już darmowych toreb jednorazowych. 
Wynika to nie tyle z oszczędności handlowców, ile z nowych przepisów ekologicznych, 
obowiązujących zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Te z kolei wynikają z prawa 
europejskiego chroniącego środowisko naturalne. 

Danuta Chlup, Witold Kożdoń

Nowa ustawa o opakowaniach 
weszła w życie w Republice 
Czeskiej 1 stycznia. Mini-

sterstwo Środowiska podkreśla, że 
została przyjęta nie tylko dlatego, 
że tak nakazała Unia. Chodzi przede 
wszystkim o to, że plastikowe torby 
zaśmiecają środowisko. 

– Należy zdać sobie sprawę, że każ-
dy z  nas, według pesymistycznych 
prognoz, zużywa w ciągu roku ok. 
300 jednorazowych toreb, często zu-
pełnie niepotrzebnie. Czas degrada-
cji jednej takiej lżejszej torby wynosi 
25 lat – uzasadniał nowe przepisy 
Richard Brabec, minister środowiska 
RC. – Zużycie toreb naturalnie obniży 
się po wprowadzeniu opłat. W Wiel-
kiej Brytanii po wdrożeniu podobne-
go przepisu zużycie spadło nawet o 
85 procent – argumentował Jaromír 
Marhart, dyrektor Wydziału Odpa-
dów Ministerstwa Środowiska. 

Torby jednorazowe kojarzą nam 

się przede wszystkim z supermarke-
tami i innymi sklepami z żywnością. 
Te jednak w większości już wcześniej 
wprowadziły opłaty. Nadal nato-
miast otrzymywaliśmy darmowe tor-
by w sklepach z odzieżą, obuwiem, 
elektroniką. Teraz także te placówki 
handlowe muszą torby sprzedawać 
klientom. Co więcej – darmowo nie 
otrzymamy już nawet małych jedno-
razowych torebek w aptekach. W ap-
tece przy ul. Ostrawskiej w Czeskim 
Cieszynie dowiedzieliśmy się, że tak-
że one podlegają nowym przepisom i 
dlatego apteka sprzedaje je obecnie 
po koronie. 

Są jednak pewne wyjątki. – W na-
szym sklepie nigdy nie było cienkich 
reklamówek rozdawanych bezpłat-
nie. Mamy tylko torby z grubszego 
materiału, a te zawsze były odpłatne. 
Jeżeli natomiast chodzi o lekkie wo-
reczki, do których klienci wkładają 
na przykład pieczywo, to te nadal są 
darmowe. To jedyny wyjątek w usta-
wie – powiedziała „Głosowi” Milada 

Kajzarowa, kierowniczka sklepu „Bil-
la” w Czeskim Cieszynie. 

Ustawa o opakowaniach mówi, 
że klient musi zapłacić za torbę jed-
norazową kwotę, która pokrywa co 
najmniej koszty nabycia takiej torby, 
z wyjątkiem „torby bardzo lekkiej”. 
Przez „torbę bardzo lekką” ustawo-
dawca rozumie opakowanie o grubo-
ści ściany do 15 mikronów, które jest 
niezbędne do higienicznej sprzedaży 
wyrobów (a więc na przykład pieczy-
wa lub owoców) lub do spakowania 
luźno sprzedawanych produktów, 
nie posiadających własnego opako-
wania. 

Od nowego roku popularne „jed-
norazówki” są płatne także nad Wi-
słą, a wyjątkiem są tzw. zdzierki, 
czyli najcieńsze torby służące m.in. 
do kupna pieczywa, czy warzyw 
(podobnie jak w RC nadal pozostają 
bezpłatne). Opłata recyklingowa za 
plastikowe torby wynosi w Polsce 20 
groszy za sztukę, a jej niepobieranie 
przez handlowców zagrożone zosta-

ło administracyjną karą wynoszącą 
od 500 zł do 20 tys. zł. Podobnie jak 
w Czechach także w Polsce podjęte 
działania mają zachęcić konsumen-
tów m.in. do używania toreb wie-
lokrotnego użytku. Zdaniem Jacka 
Bożka, prezesa ekologicznego Klubu 
„Gaja” z Wilkowic, nowe rozwiązania 
legislacyjne idą w dobrym kierunku. 
– Przed 25 laty byłem w Australii i 
pamiętam, jak mocno mnie wówczas 
dziwiło, że klienci nawet dużego su-
permarketu przychodzili na zakupy z 
własnymi opakowaniami dosłownie 
na wszystko, na przykład na masło 
czy miód. Ale to pokazuje, że moż-
na. Powinniśmy też przyzwyczajać 
ludzi do pewnych zachowań, przede 
wszystkim do podejmowania świa-
domych wyborów i myślenia podczas 
zakupów. Pod tym względem nowa 
opłata jest stanowczo za niska i na 
pewno nie odstraszy wszystkich od 
hurtowego korzystania z „jednorazó-
wek – stwierdza w rozmowie z „Gło-
sem” Bożek.

300 
jednorazowych toreb  

zużywa każdy z nas w ciągu roku

MEDIA

Wystartował glos.live
Internet. W poniedziałek zadebiutowała 
internetowa strona „Głosu”. Dla inter-
nautów, którzy zaglądali wcześniej na 
stronę „Głosu Ludu”, nic się jednak nie 
zmienia.
Internetową stronę „Głosu” można zna-
leźć pod adresem www.glos.live, nato-
miast po wpisaniu naszego poprzednie-
go adresu (www.glosludu.cz) internauci 
są automatycznie kierowani na www.
glos.live.  (wik)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Trzej Królowie za nami

Orszak dotarł do Domu Kultury 
„Trisia”, gdzie przy żywej szopce 
Trzej Królowie oddali hołd Świętej 
Rodzinie i przekazali jej dary. Chór 
młodzieżowy z parafii katolickiej 
śpiewem upiększył popołudnie. 
– Orszak Trzech Króli stał się już 
tradycją w Trzyńcu. Bardzo ce-
nię sobie pielęgnowanie wartości 
duchowych i dziękuję Caritasowi 
Trzyniec za to, że przez organiza-

cję tej imprezy wspiera te wartości 
– powiedział Radim Kozlovský, za-
stępca burmistrza. 

W Trzyńcu, tak samo jak w całym 
kraju, do 14 stycznia potrwa Kwe-
sta Trzech Króli. Trzyniecki Cari-
tas gromadzi w tym roku fundusze 
przede wszystkim na działalność 
asystentów osobistych ludzi cho-
rych i seniorów.  

 (dc)

W I A D O M O Ś C I

środa

wtorek

czwartek

dzień: 6 do 8 C 
noc: 5 do 3 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 5 do 7 C 
noc: 4 do 2 C 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 4 do 6 C 
noc: 4 do 1 C 
wiatr: 2-6 m/s

Realizujecie już Państwo noworoczne postanowienia? Z tymi postano-
wieniami jest ponoć trochę tak jak z żartem o rzucaniu palenia. Każdy 

palacz twierdzi, że to bardzo proste. Robił to w końcu wiele razy...
Z badań opinii społecznej wynika, że co roku ponad połowa Polaków 

robi noworoczne postanowienia. Obiecujemy sobie przede wszystkim, że 
będziemy prowadzić zdrowszy tryb życia, uprawiać więcej sportu, zmieni-
my dietę, rzucimy nałogi, będziemy więcej oszczędzać, zmienimy pracę i 
poprawimy swoją sytuację zawodową. Podczas tworzenia listy noworocz-
nych przedsięwzięć jesteśmy z reguły mocno podekscytowani i zdecydo-
wana większość z nas jest przekonanych, że tym razem na pewno się uda. 
Tymczasem według statystyk jedynie co dwudziesta osoba, która wyzna-
cza sobie noworoczne cele, w stu procentach dotrzymuje wszystkich po-
stanowień. Czy ma to więc jakikolwiek sens? Psycholodzy twierdzą, że tak. 
Musimy tylko nauczyć się odpowiednio taką listę przygotować. Porywanie 
się z motyką na księżyc rzadko kiedy się udaje. Umiejętna ocena własnych 
możliwości to jeden z ważniejszych elementów skutecznego planowania i 
wprowadzania w życie zmian. Niestety mnie z reguły ta sztuka się nie uda-
je. Myślę jednak, że ważne jest jeszcze coś innego. Kapitan Jack Sparrow 
– ten z „Piratów z Karaibów” – posiadał magiczny przyrząd nawigacyjny. 
Był to kompas, który nie wskazywał północy lecz drogę prowadzącą do 
obiektu pożądania swego posiadacza. Trzeba było jedynie wiedzieć, czego 
się chce... 

I tego w nowym roku Państwu życzę. Życzę, byśmy wiedzieli, czego na-
prawdę chcemy. Mając tę wiedzę będzie nam o wiele łatwiej realizować nie 
tylko noworoczne postanowienia.

DZIŚ...

Imieniny obchodzą:  
Adrian, Antoni, Piotr
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 16.03
(Nie)typowe święta:
Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody 
Przysłowia: 
„Styczeń, styczeń wszystko 
studzi – ziemię, bydło, 
ludzi”

JUTRO...

Imieniny obchodzą:  
Agaton, Jan, Wilhelm
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 16.04
(Nie)typowe święta:
Dzień Obniżania Kosztów 
Energii  
Przysłowia: 
„Gdy słońce przygrzewa na 
Jana Dobrego spodziewać 
się można lata pogodnego”

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:  
Honorata, Krzesimir, 
Mechtylda
Wschód słońca: 7.40
Zachód słońca: 16.05
Przysłowia: 
„Święta Honorata figle 
płata”

9
stycznia 2018

10
stycznia 2018

11
stycznia 2018

Witold Kożdoń
kozdon@glosludu.cz

Jaroslava Němcowa,
minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie czeskim.

NASZ »GŁOS«

CYTATY NA DZIŚ

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

POGODA

•••
W planach nowego rządu są darmowe 
przewozy seniorów i studentów. Na 
jakich warunkach, to dopiero zostanie 
ustalone. 

HAWIERZÓW
Magistrat rozpoczął 
testowanie systemu 
rezerwacji on-line. W 
wersji próbnej będzie on 
działać przez trzy miesiące 
m.in. w ramach wydziału 
spraw wewnętrznych i 
będzie dotyczyć takich 
rzeczy, jak ewidencja 
mieszkańców, rejestr 
pojazdów oraz wyrabianie 
dowodów osobistych, 
paszportów i praw jazdy. 
Rezerwacja dotyczy tylko 
wtorków i piątków. Termin 
można zamówić na stronie 
internetowej miasta.  (sch)

JABŁONKÓW
Pięćdziesięciu 
wolontariuszy 
jabłonkowskiego Caritasu, 
którzy biorą udział w 
Kweście Trzech Króli, 
wyjechało w nagrodę do 
Brna na Koncert Trzech 
Króli, który w niedzielę 
emitowany był na żywo 
przez Telewizję Czeską. 
W koncercie wystąpili 
m.in. Hana Zagorowa i 
Kryštof, a przedstawione 
zostały wybrane projekty 
zrealizowane dzięki 
pieniądzom zebranym 
podczas kwesty.  (dc)

KARWINA
Miasto ma od wczoraj 
nowego prezydenta. Został 
nim Jan Wolf (ČSSD). W 

funkcji pierwszego męża 
Karwiny zastąpił swojego 
partyjnego kolegę 
Tomáša Hanzela, 
który po uzyskaniu 
mandatu poselskiego 
w ubiegłorocznych 
jesiennych wyborach 
parlamentarnych od 
razu zapowiedział, że nie 
będzie w stanie wykonywać 
równolegle obydwu funkcji. 
Jan Wolf był zastępcą 
prezydenta miasta od 2006 
roku, wcześniej pracował 
w bankowości, ma 49 lat. 
Na czele Karwiny będzie 
stać do październikowych 
wyborów samorządowych. 
Jako swój priorytet 
określił bezpieczeństwo 
mieszkańców. (sch)

KARWINA
W sobotę w naszym 
regionie zanotowano 
rekordy ciepła. Najcieplej 
było w Karwinie, gdzie 
termometry wskazywały 
aż 13,2 st. Celsjusza. Nowy 
rekord temperatury dla 6 
stycznia padł również w 
bogumińskim Zabłociu, 
gdzie słupek rtęci wspiął 
się do poziomu 12 st. C. W 
sumie rekordowo wysokie 

temperatury odnotowano 
aż w 29 stacjach pomiaru 
działających na terenie 
naszego kraju od co 
najmniej 30 lat. (sch)

TRZYNIEC
Czesko-słowackie 
„winszowanie” 
zainaugurowało nowy 
rok w Trzyńcu. Ratusz 
odwiedzili przedstawiciele 
Herczawy i Czernego. 
Składanie życzeń w 
strojach regionalnych, przy 
dźwiękach instrumentów 
ludowych, prowadził wójt 
Herczawy, Petr Staňo. Rok 
2018, w którym upłynie 
sto lat od założenia 
Czechosłowacji, będzie 
odbywał się w Trzyńcu pod 
znakiem całego szeregu 
imprez kulturalnych 
z udziałem Słowaków. 
 (dc)

TRZYNIEC

KARWINA

HAWIERZÓW

JABŁONKÓW

F O T O R E P O R TA Ż

• Orszak Trzech Króli przeszedł przez Trzyniec. Fot. mat. pras. UM

Podwyżki dla 
chorych i rodzin
Maksymalne wynagrodzenie dzienne, które chory będzie mógł 
odtąd uzyskać z ubezpieczenia chorobowego, wyniesie od poło-
wy pierwszego miesiąca niezdolności do pracy 1050 koron,  
w drugim miesiącu 1155 koron, a w trzecim 1260 koron. Nic nie 
zmieniło się natomiast w przypadku pierwszych dwóch tygodni 
choroby. Pierwsze trzy dni nadal chorujemy za darmo, a dopiero 
od czwartego do czternastego dnia wypłaca nam wynagrodzenie 
za czas choroby pracodawca. 

Począwszy od stycznia więcej ro-
dzin będzie mogło korzystać 
z  dodatków na dziecko. Górna 

granica wypłacania zasiłku, która wyno-
siła 2,4-krotności minimum życiowego, 
została przesunięta do wysokości 2,7. 
Wyższą sumę do wyczerpania będą mieli 
również rodzice wieloraczków na urlopie 
wychowawczym. W nowym roku wynosi 
ona 330 tys. koron za cały czas trwania 
urlopu. Dotąd wynosiła 220 tys. koron 
niezależnie od tego, czy rodzic opieko-

wał się jednym dzieckiem czy bliźniaka-
mi. 

Kolejnym krokiem, który ma ułatwić 
rodzinom wychowanie potomstwa, jest 
tygodniowy urlop ojcowski. Wprowa-
dzony zostanie od lutego, a ojcowie będą 
mogli go czerpać przez siedem dni w 
ciągu pierwszych sześciu tygodni życia 
dziecka. Urlop ojcowski nie będzie ob-
ciążał pracodawcy, ale będzie wypłacany 
z ubezpieczenia zdrowotnego w wysoko-
ści 70 proc. podstawy wymiaru. (sch)

Kiedy Paweł Kufa zapropo-
nował Miejscowemu Kołu 
PZKO, którego sam też jest 

członkiem, wystawienie szopki na 
sprzedaż, nawet mu się nie śniło, 
że przyniesie tak wielki dochód. 
Zaskoczeni byli również organiza-

torzy balu. – Ja byłem optymistą, 
ale nie myślałem, że cena końcowa 
przekroczy 30 tys. koron. Ktoś inny 
mówił, że 50 tys. koron. Z wyniku 
jesteśmy więc ogromnie radzi, choć 
nie oczekiwaliśmy takiego rozwoju 
wydarzeń – skomentował dla „Gło-

su” Andrzej Niedoba, prezes MK 
PZKO w Mostach koło Jabłonkowa. 

Cena wywoławcza szopki Pawła 
Kufy wynosiła 15 tys. koron. – Mi-
nimalną kwotę podnoszenia staw-
ki ustaliliśmy na 5 tys. koron, ale 
ludzie dorzucali nawet po 10 czy 

20 tys. koron. W sumie cenę podbi-
jano ok. piętnastu razy – przybliżył 
Alojzy Martynek, który wspólnie z 
Niedobą organizuje Bale Gorolskie 
od ich pierwszej edycji. Jak obaj 
zapewnili, licytacja pomogła nie 
tylko zdobyć pieniądze na remont, 

ale dzięki widowiskowemu przebie-
gowi stała się również oryginalnym 
urozmaiceniem sobotniego wieczo-
ru. 

 Tekst: sch,
 zdjęcia: WIESŁAW PRZECZEK/

„ZWROT”

Bal Gorolski 
w obiektywie40.



♩   5 Głos   |   wtorek   |   9 stycznia 2018Głos   |   wtorek   |   9 stycznia 20184   ♩ R O Z M O WA R O Z M O WA 

Szachy, czyli nauka przez zabawę
W Trzyńcu i okolicy od kilku miesię-
cy działa szkoła szachowa. Śmiało 
można powiedzieć, że robi furorę, 
ponieważ w regularnych zajęciach 
uczestniczy ok. 250 dzieci. Rozma-
wiamy z jej przewodniczącym, Ja-
nem Sikorą. 

Rozumiem, że jest pan zapalonym sza-
chistą i stara się pan zaszczepić innym 
zamiłowanie do królewskiej gry?
– Szachy pomagają we wszech-
stronnym rozwoju dziecka. Uczą 
myślenia abstrakcyjnego, logiki, 
strategii, podejmowania decyzji. 
A przecież całe nasze życie po-
lega na podejmowaniu szeregu 
decyzji. Długo myślałem o zaję-
ciach dla dzieci i latem ub. roku 
wreszcie założyliśmy w trójkę, 
z mamą i z kolegą, Trzyniecką 
Szkołę Szachową. Działa na za-
sadzie stowarzyszenia. Szuka-
łem inspiracji u szachistów, którzy 
prowadzą podobne szkoły w 
Ostrawie, Frydku-Mistku, Oło-
muńcu. Zachęcamy dzieci, mó-
wiąc im, że szachy to królewska 
gra, że różne znane osobistości i pre-
zydenci państw grają w szachy.

Na przykład kto?
– Chociażby nasz aktualny prezydent, 
Miloš Zeman. Zbiegiem okoliczności, 
nim został prezydentem, mieszkał na 

W y s o c z y ź n i e 
zaraz obok 
mojego te-
ścia i razem 
grywali w 
szachy. Teść 
jest także 
zapa-

lonym szachistą, a jego córka – moja 
żona – jest 17-krotną mistrzynią Re-
publiki Czeskiej w szachach. 

Gra więc cała rodzina?
– Tak, poznaliśmy się z żoną dzięki 
szachom, przez jakiś czas byłem jej 

trenerem. Jeśli chodzi o klasę wyczy-
nową, to jesteśmy na mniej więcej ta-
kim samym poziomie, z tym że wśród 
mężczyzn jest o wiele mocniejsza 
konkurencja, dlatego nie udaje mi się 
osiągać takich sukcesów, jak żona. Z 
tego też powodu cieszę się, że mamy 
córkę. W tej chwili ma dziewięć i pół 
roku i jest druga na Morawach w ka-

tegorii do dziesięciu lat. Dziewczy-
na, która weźmie się porządnie 

za szachy, ma sporą szansę na 
sukces. Także moi rodzice są 
szachistami, poznali się na 
turnieju szachowym – po-
dobnie jak my z żoną.  

Założyliście więc szkołę 
szachową i poszliście 
do szkół i przedszkoli?

– Trzyńcu, dwóch 
czeskich i do 

P o l s k i e j 
Szko-
ł y 

P o d -
stawowej 
im. Gu-

stawa Przeczka. Dyrektorzy ucieszyli 
się z naszej propozycji. Potem, dzięki 
przychylności burmistrz Věry Palko-
vskiej, przedstawiliśmy naszą ofertę 
na zebraniu dyrektorów. W tej chwili 
działamy już w 16 podstawówkach, 
prowadzimy 21 grup.

Jak nauczyć grać w szachy przedszko-
laka?
– Ważne jest odpowiednie podejście. 
To jest taka nauka poprzez zabawę. 
Opowiadam na przykład dzieciom, 
że król i królowa muszą się ukryć w 
swoim zamku (dlatego robimy rosz-
adę), że pionki tworzą wały obronne, 
przez które tylko konie mogą prze-
skoczyć, że strzelec może strzelać w 
określonym kierunku. Nie chcę, by 
małe dzieci za bardzo rywalizowały 
ze sobą, raczej, by wspólnie szukały 
rozwiązania jakiejś sytuacji. 

Poświęca pan sporo czasu na pracę  
z dziećmi. Jak to pan godzi ze swoimi 
obowiązkami zawodowymi?
– Jestem freelancerem, mam własną 
działalność, którą z powodu szachów 
musiałem zredukować mniej więcej o 
połowę. Kolega tak samo. Popołudnia 
spędzamy w szkołach, codziennie 
mamy po dwa kółka szachowe. 

Zajęcia są odpłatne?
– Tak, chociażby dlatego, że darmo-
we zajęcia są traktowane z lekcewa-
żeniem. Opłata wynosi 250 koron za 
półrocze, co – jak potwierdzili mi dy-
rektorzy szkół – jest kwotą, na którą 
praktycznie wszystkie rodziny mogą 
sobie pozwolić. 

Będą międzyszkolne turnieje szachowe?

– Już przed świętami rozegraliśmy 
turnieje w szkołach, a nawet w przed-
szkolach. Teraz, w styczniu, chcie-
libyśmy przeprowadzić turniej mię-
dzyszkolny o króla i królową regionu 
trzynieckiego. Oczywiście w poszcze-
gólnych kategoriach, według wieku 
szachistów. 

Wydaje mi się, że szachy w ostatnich 
latach nie były zbyt popularne wśród 
młodzieży?
– Z tym nie mogę się do końca zgo-
dzić, ponieważ ogólnie, w skali 
światowej, zainteresowanie królew-
ską grą rośnie. W Kanadzie i w USA 
szkoły szachowe powstają jak grzyby 
po deszczu, w Rosji wprowadzono 
w tym roku szkolnym obowiązko-
wą naukę szachów we wszystkich 
szkołach. W Polsce są starania, by w 
każdej większej szkole działało koło 
szachowe. Dlatego też postanowili-
śmy poświęcić swój czas na wycho-
wanie szachistów w naszym mieście 
i okolicy. Bardzo cieszymy się z tego, 
że dyrekcje szkół z radością przyjęły 
naszą propozycję i udostępniły nam 
zaplecze. W sumie pracujemy z ok. 
250 dziećmi. Pomagają nam sponso-
rzy, Huta Trzyniecka kupiła szachy 
do wszystkich placówek, w których 
prowadzimy zajęcia. 

 Rozmawiała: 
 DANUTA CHLUP

Babcia i wnuk w filmie Marka Davida 
W okresie świątecznym mogliśmy obejrzeć w Telewizji Noe film krótkometrażowy „Babi”, subtelnie pokazujący 
relacje pomiędzy babcią a jej wnukiem. Marek David, jego reżyser i autor scenariusza, ma 23 lata, mieszka  
w Cierlicku i jest studentem reżyserii teatralnej oraz twórczości audiowizualnej w Akademii Muzycznej Janáčka  
w Brnie. Na swym koncie ma już ciekawe projekty teatralne.

 Danuta Chlup

Babcia u schyłku życia oraz jej wnuk 
wkraczający w dorosłość – to są boha-
terowie pana filmu „Babi”. Jest w tym 
jakieś osobiste doświadczenie? 
– Nie, impulsem do nakręcenia tego 
filmu była rozmowa pomiędzy bab-
cią i wnuczkami, którą przypadkowo 
usłyszałem w autobusie. Pojawia się 
ona także na końcu mojego filmu.

Pana babcie i dziadkowie żyją? 
– Żyją babcia i dziadek ze strony 
mamy. Byli na premierze mojego 
filmu, która odbyła się w marcu ub. 
roku w Ostrawie, i byli bardzo dumni 
ze swojego wnuka, zwłaszcza dzia-
dek.

Jakub, bohater filmu, z jednej strony 
ładnie odnosi się do babci, z którą 
mieszka, z drugiej strony denerwuje 
go, że babcia ciągle mówi mu, co ma 
robić. Chciałby ułożyć życie po swoje-
mu, wyjechać w świat. Młodzi często 
muszą rozwiązywać takie dylematy?
– Raczej spotykam się z tym, że dzi-
siaj rodzice wspierają swoje dzieci 
w ich planach, już nie jest tak, że 
zmuszają ich, by szli drogą, którą 
im zaplanowali. Ale w moim filmie 
jest różnica dwóch pokoleń. Babcia 
opiekowała się wnukiem do pewne-
go czasu, teraz role się odwróciły. Po-
winien jej oddać to, co ona mu dała, 
lecz z drugiej strony chciałby żyć po 
swojemu.

Myślę, że zakończenie filmu musiało 
się spodobać starszemu pokoleniu. 
Jakub po śmierci babci spełnia jej ma-

rzenia, nawiązuje do kariery muzycznej 
swego przedwcześnie zmarłego ojca 
i odnosi sukcesy. Jak ten „happy end” 
przyjęli pana rówieśnicy?
– Myślę, że udało nam się nakręcić 
film, który przemawia do przedstawi-
cieli obu pokoleń pojawiających się 
w filmie, a także do tego średniego, 
które jest między nimi. Spotkałem się 
z samymi pozytywnymi reakcjami, 
nikt nie zarzucił mi, że koniec filmu 
jest niewiarygodny, choć faktem jest, 
że zakończenie to taka trochę „bajka”.

Jak obraz trafił do Telewizji Noe?
Nasz film był wyświetlany na festi-
walu młodych twórców w Ostrawie. 
Jednym z jurorów był przedstawiciel 
TV Noe. Sam zwrócił się do nas z tą 
propozycją. Nie mam na razie infor-
macji, jaka była jego oglądalność w 
telewizji, ale na seansach kinowych 
obejrzało go już ok. 900 osób. „Babi”, 
jako film krótkometrażowy, bywa 
wyświetlany w ramach seansów klu-
bowych, zwykle towarzyszy temu 
spotkanie z nami, dyskusja. Pokazy-
waliśmy go już chyba w dziesięciu 
miejscach.

Przy filmie współpracowało z panem 
wielu młodych Polaków z Zaolzia, ab-
solwentów czy też uczniów Polskiego 
Gimnazjum. Kogo w szczególności na-
leżałoby wymienić?
– Na pewno kamerzystę Tomasza 
Wałacha, który robił także ze mną 
montaż, Jakuba Kędziora – drugiego 
kamerzystę, Dominika Mendrka – 
autora muzyki, która – jak uważam 
– świetnie wpisała się w atmosferę 
filmu. Aleksandra Wałach zajęła się 

kostiumami i charakteryzacją, Jakub 
Chojnacki montował dźwięk, dużo 
mi pomagał Adam Smugała i wiele 
innych osób. 

W rolach głównych wystąpili Marian 
Mazur i Marie Vikowa. Mazur to aktor 
z Zaolzia…
– Tak, ma wykształcenie aktor-
skie, skończył Konserwatorium w 
Ostrawie i gra w Scenie Lalek „Baj-

ka” Teatru Cieszyńskiego. Jest też 
skrzypkiem w kapeli ludowej „Lip-
ka”. Natomiast panią Marię Vikową, 
długoletnią aktorkę Teatru Petra 
Bezruča, spotkałem w kawiarni. 
Wpatrywałem się w nią, mówiłem 
sobie, że to taka ładna, charyzma-
tyczna pani, którą chciałbym mieć 
w swoim filmie. Podszedłem więc 
do niej, powiedziałem jej o swoim 
scenariuszu. 

Kręci pan coś nowego?
– Tak, film pt. „Hrozny”. Temat bę-
dzie delikatny i nie chciałbym na 
razie zdradzać szczegółów. Powiem 
tylko, że to będzie obraz o dwojgu 
młodych ludzi, którzy spotkają się 
w hotelowym pokoju i rozpoczną 
konwersację, która rozwinie się w 
„coś” więcej. To będzie mój film ab-
solwencki na twórczości audiowizu-
alnej. 

• Marek David o „Babi”: Myślę, że udało nam się nakręcić film, który przemawia do przedstawicieli obu pokoleń pojawiają-
cych się w filmie, a także do tego średniego, które jest między nimi. Fot. Anna Turkowa  

• Jan Sikora chce przekazać setkom dzieci zamiłowanie do szachów. 
Fot. DANUTA CHLUP

Beata Schönwald

Będąc uczennicą nieraz spotykałam pana na 
korytarzu Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. Czy po przekroczeniu progów tej 
szkoły nasuwają się jakieś skojarzenia?
– Trochę żałuję, że nie jestem w tej części 
budynku, w której się uczyłem, ale aku-
rat w części dobudowanej. Wtedy pewnie 
skojarzeń byłoby więcej. Bardzo chciałem 
zobaczyć to miejsce, gdzie w sumie przez 
12 lat chodziłem najpierw do podstawów-
ki, a potem do gimnazjum.

Czy po maturze w gimnazjum krakowska 
PWST była dla pana jedyną możliwą opcją?
– Z tą uczelnią to była bardzo skompli-
kowana sprawa, bo to był dopiero 1989 
rok i bardzo trudne czasy, kiedy władze 
czeskie nie za bardzo chciały wypusz-
czać studentów za granicę. Tym bar-
dziej do „wrogiej” Polski, gdzie działała 
„Solidarność”. Najpierw więc w ogóle 
nie miałem pozwolenia, potem zostało 
co prawda wydane, z tym że z kolei nie 
było wiadomo, na którą trafię uczelnię. 
W podaniu napisałem Kraków, władze 
poinstruowały mnie jednak, że to nie 
tam będzie, gdzie ja bym chciał, ale gdzie 
będą mnie mogli lepiej pilnować. Potem 
była więc mowa o Warszawie, że niby bli-
żej ambasady. W końcu pojechałem na 
egzaminy wstępne do Łodzi, tam jednak 
się okazało, że nie ma mnie na liście stu-
dentów. Po wykonaniu kilku telefonów 
poinformowano mnie wreszcie, że je-
stem na liście w Krakowie, „bo przecież 
pan chciał Kraków”. Dziwnie się to więc 
wszystko potoczyło, choć dla mnie aku-
rat szczęśliwie. Mogłem rozpocząć stu-
dia na uczelni, którą wcześniej kończyła 
moja mama. 

Można zatem powiedzieć, że teatralną pasję 
wyssał pan z mlekiem matki?

– No chyba tak, bo już będąc dzieckiem 
dostałem w Scenie Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego trzy główne role – w „Historii 
żółtej ciżemki”, „Królu Maciusiu” i w „Pu-
styni i w puszczy”. 

Jednak matczyne mleko nie na każdego 
działa. Bo np. pana brat poszedł do zako-
nu. Czy zamiast życia na scenie, w blasku 
reflektorów, wyobraża pan sobie życie za 
kratą?
– Powiem szczerze, że raczej sobie nie wy-
obrażam. Choć też nie mitologizuję zawo-
du aktora, bo uważam, że jest to profesja 
taka, jak każda inna. Wcale więc nie jest 
tak, że nie mógłbym absolutnie niczego 
innego robić w życiu. Tak się jednak zda-
rzyło, że zostałem aktorem i szczęśliwym 
trafem udaje mi się ten zawód uprawiać, 
choć nie jest to łatwy kawałek chleba. 

Wróćmy do pana aktorstwa. Jakim jest pan 
aktorem?
– Ciężko mi powiedzieć, bo nie ja tu je-
stem od przypinania znaczków i jakichś 

łatek. Mam to szczęście, że od 25 lat udaje 
mi się być w tym samym teatrze w Kra-
kowie, który ma bardzo szeroki wachlarz 
repertuarowy. W Teatrze Bagatela mogę 
się spełniać zarówno w dramacie, jak i w 
komedii czy w sztukach muzycznych. W 
rezultacie we wtorek jestem więc aktorem 
musicalowym, w czwartek dramatycz-
nym, a w piątek jeszcze jakimś innym. 

W czym konkretnie teraz pan gra?
– Oj, w wielu rzeczach. W komediach typu 
„Szalone nożyczki”, w farsie francuskiej 
„Najdroższy”, gram w „Poskromieniu zło-
śnicy” Szekspira, w adaptacji teatralnej 
„Lotu nad kukułczym gniazdem”, a także 
w sztukach muzycznych. Na przykład w 
„Tajemniczym ogrodzie” dla dzieci wy-
stępuję od 18 lat. Co dzień spotykam się 
więc z innym repertuarem, czasem nawet 
w jednym dniu gram trzy różne przedsta-
wienia.

Jak udaje się panu zapamiętać te wszystkie 
role?
– To akurat najmniejszy problem.

Czyli większy problem sprawia aktorowi, 
kiedy przez 18 lat musi grać to samo?
– Wtedy potrzeba pewnej dyscypliny, 
żeby nie popaść w rutynę. Cały czas trze-
ba szukać w tej roli czegoś dla siebie, a 
przy tym uważać, żeby po 18 latach nie 
uciec za daleko od tego, co chciał reżyser. 

Pan gra i śpiewa. Który z tych dwóch świa-
tów jest ważniejszy?
– Dla mnie to dwie równorzędne sprawy 
i w zasadzie nawet niewiele się od siebie 
różnią, bo w obu przypadkach chodzi o 
wejście na scenę. Jednak nawet w samym 
śpiewaniu można wyodrębnić dwie for-
my. Jedna to taka, że śpiewam w spekta-
klu albo występuję na jakimś koncercie, 
gdzie różni muzycy tworzą jedną całość. 

Natomiast drugi rodzaj mojego występo-
wania na scenie jako wokalista, to recital, 
kiedy przed widownię wychodzę sam. W 
pierwszym przypadku chowam się więc 
za reżyserią, za tekstem sztuki, za całą 
koncepcję i jestem jednym z wielu. W 
drugim natomiast to ja jestem odpowie-
dzialny za wszystko, co będzie się działo. 
Widzowie nie przyszli na „Tajemniczy 
ogród” albo jakąś inną sztukę muzyczną, 
ale na Przemysława Brannego.

Nie ciągnie pana do filmu?
– Były takie epizody, że zagrałem w fil-
mach. Jednak aby to robić, to po pierwsze 
trzeba być bliżej Warszawy. Choć są wy-
jątki, oczywiście. Generalnie jednak nie 
mam czasu, żeby dojeżdżać tam codzien-
nie na castingi, bo jestem bardzo zajęty 
zawodowo w Krakowie. O role filmowe nie 
walczę więc usilnie, chociaż akurat tak się 
składa, że prosto stąd jadę do Warszawy 
na zdjęcia. 

Czyli jakby było bliżej, to byśmy częściej 
oglądali pana na planie?
– Jeżeli będzie taka propozycja, to pewnie 
rozważę ją pozytywnie. To jest wszystko 
jednak kwestia dobrej koordynacji termi-
nów. 

Pan debiutował, mając 8 lat, w roli Wawrzu-
sia w Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 
Czy pana dzieci też już poczyniły pierwsze 
teatralne kroki? 
– Moja córka bierze udział w warsztatach 
teatralnych i ma smykałkę do aktorstwa. 
Ja jednak dopóki będę mógł, będę jej od-
radzał ten zawód. Na razie córka ma do-
piero 10 lat, więc nie ma sprecyzowanych 
marzeń życiowych, bo w tym wieku trud-
no o coś takiego. Ja natomiast wiem do-
skonale, jaki ten zawód potrafi być piękny 
i przynosić dużo satysfakcji, ale też potrafi 
być bardzo niewdzięczny.

Zapamiętanie roli  
to najmniejszy problem

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Przemysław Branny
urodził się 24 grudnia 1970 roku w Czeskim Cie-
szynie. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i do 
gimnazjum. Po maturze rozpoczął studia w krakow-
skiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej L. Sol-
skiego. Na stałe związany jest z Teatrem Bagatela  
w Krakowie, ale współpracuje też z innymi scenami. 
Jako śpiewający autor występuje w całej Polsce, 
rozpoznawany jest jako solista oratorium „Tu es 
Petrus” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. W filmie 
„Śmierć jak kromka chleba” K. Kutza zagrał jedną  
z głównych ról. Jest laureatem festiwali we Wrocła-
wiu, Opolu i Sopocie.

to liczba sztuk teatralnych krakowskiego Teatru Bagatela, w których 
zagrał Przemysław Branny. W dziesięciu z nich występuje nadal. Naj-
dłużej w „Tajemniczym ogrodzie”, który miał premierę w 1999 roku. W 
„Cesarzu Kaliguli” gra natomiast zaledwie od 10 miesięcy.
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się jednym z najbardziej atrakcyjnych okresów w 
roku, okazją do nabijania kasy. Wystarczy wejść 
na stronę internetową dowolnego biura, by zna-
leźć szeroką ofertę majowych wycieczek, najczę-
ściej zagranicznych.

LIPIEC
Czechy 

5 lipca (czwartek) 
– Dzień Apostołów Słowian Cyryla i 

Metodego,
 6 lipca (piątek) 

– Dzień Spalenia 
Mistrza Jana Husa

Bez przesady można powiedzieć, że te dwa lip-
cowe święta należą do najbardziej ulubionych 
przez Czechów. Te dwa na wpół religijne, na 
wpół narodowe święta w tym roku płynnie prze-
chodzą w weekend. To szczególnie dobra wia-
domość dla osób, które w pierwszym wakacyj-
nym tygodniu wyjeżdżają na wczasy. Wystarczy, 
gdy zamiast pięciu dni urlopu, wezmą w pracy 
tylko trzy. A kto pracuje na początku lipca, może 
wypocząć przynajmniej w czasie długiego week-
endu.

 SIERPIEŃ
Polska

15 sierpnia (środa) 
– Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny
W tym dniu świeckie święto narodowo-militar-
ne łączy się ze świętem religijnym. W Warsza-
wie odbywają się centralne uroczystości Święta 
Wojska Polskiego, których najbardziej atrak-
cyjną dla widzów częścią jest defilada. Połowa 
sierpnia to szczytowy okres pielgrzymek na Ja-
sną Górę. Do Częstochowy zmierzają pielgrzy-
mi z całej Polski. 

WRZESIEŃ
Czechy 

28 września (piątek) 
– Dzień Państwowości Czeskiej

Choć w oficjalnej nazwie święta nie pojawia 
się imię głównego patrona Czech, to większość 
osób nazywa je świętem św. Wacława, które-
go przypomina w tym dniu liturgia kościelna. 
Główne obchody odbywają się tradycyjnie w 
Starym Bolesławcu, gdzie książę Wacław został 
zamordowany. W tym roku święto przypada 
na piątek, Czesi mogą się więc cieszyć długim 
weekendem. 

PAŹDZIERNIK
Czechy

28 października (niedziela) 
– Dzień Powstania 

Samodzielnego 
Państwa Czechosłowackiego 

W ostatnich latach w tym dniu odbywały się wie-
ce i manifestacje krytyków aktualnej sytuacji po-

litycznej. Jak będzie w tym roku, trudno przewi-
dzieć. Z pewnością wiele będzie zależało także od 
tego, kto zostanie nowym czeskim prezydentem. 
Od założenia Czechosłowacji upłynie w tym roku 
100 lat, dlatego uroczystości państwowe będą 
szczególnie podniosłe. 

LISTOPAD
Czechy

17 listopada (sobota)  
– Dzień Walki o Wolność  

i Demokrację 

Polska
1 listopada (czwartek)  
Wszystkich Świętych,  

11 listopada (niedziela)  
– Święto Niepodległości

Dzień Wszystkich Świętych i nawiązujący do 
niego Dzień Zaduszny są obchodzone przez 
zdecydowaną większość Polaków. To także 
okres wzmożonego ruchu na drogach, ponie-
waż „cała Polska” stara się dotrzeć na groby 
swych bliskich. Czesi również odwiedzają gre-
mialnie groby, lecz muszą przeznaczyć na to 
weekend lub popołudnie po pracy. 

Narodowe Święto Niepodległości bywa w 
Polsce obchodzone o wiele uroczyściej niż w 
Czechach. W tym roku to będzie szczególna 
uroczystość ze względu na setną rocznicę odzy-
skania niepodległości. 11 listopada jest zarazem 
dniem, kiedy na ulicach, zwłaszcza stolicy, lu-
bią „pokazać się” nacjonaliści. 

Czesi przypominają sobie w listopadzie je-
den z najnowszych przełomowych momentów 
w swojej historii – Aksamitną Rewolucję, którą 
zapoczątkowała manifestacja studencka. Dzień 
Walki o Wolność i Demokrację przypomina jed-
nak także zamknięcie czeskich uczelni przez 
nazistów w 1939 roku. Dziewięciu działaczy 
studenckich poniosło wówczas śmierć, 1,2 tys. 
młodych ludzi wywieziono do obozu koncen-
tracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. 

GRUDZIEŃ
Czechy

24 grudnia (poniedziałek) 
– Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (wtorek)
– Boże Narodzenie 

i 26 grudnia (środa) 
– Świętego Szczepana

Polska 
25 grudnia (wtorek)
– Boże Narodzenie

 i 26 grudnia (środa) 
– Świętego Szczepana

Boże Narodzenie obchodzą „wszyscy”. Nie trze-
ba rozpisywać się na ten temat, bo te święta 
właśnie mamy za sobą. Wiele osób zostawia so-
bie część urlopu na koniec roku, by przedłużyć 
wypoczynek świąteczno-noworoczny. Ale do 
tych świąt mamy jeszcze daleko. Prawie rok. 

P U B L I C Y S T Y K A P U B L I C Y S T Y K A

Danuta Chlup

MARZEC
Czechy

30 marca – Wielki Piątek
Niedawno wprowadzony dzień wol-
ny ułatwia przygotowania do Wiel-
kanocy, a szczególnie ważny jest dla 
ewangelików, dla których Wielki Pią-
tek jest bardzo ważnym świętem.

KWIECIEŃ
Czechy

2 kwietnia 
– Poniedziałek Wielkanocny 

Polska 
1 kwietnia 

– Niedziela Wielkanocna 
i 2 kwietnia 

– Poniedziałek Wielkanocny
Choć w obu krajach obchodzimy Wiel-
kanoc w niedzielę i w poniedziałek, są 
różnice w oficjalnym potraktowaniu 
tych świąt przez Polskę i Czechy. W Cze-
chach oficjalnym świętem jest tylko po-
niedziałek, w Polsce także niedziela. To 
ma wpływ między innymi na rozkłady 
jazdy transportu publicznego oraz na 
to, czy w tych dniach zrobimy zakupy 
w supermarkecie. W Polsce obowiązu-
je zakaz handlu w oba dni, w Czechach 
tylko w Poniedziałek Wielkanocny. 

MAJ
Czechy

1 maja (wtorek) 
– Święto Pracy 

i 8 maja (wtorek) 
– Dzień Zwycięstwa

Polska 
1 maja (wtorek) – Święto Pracy, 

3 maja (czwartek)  
– Święto Konstytucji,  

20 maja (niedziela)  
– Zesłanie Ducha Świętego, 

31 maja (czwartek) 
– Boże Ciało. 

Maj to miesiąc szczególnie obfitują-
cy w święta, zwłaszcza w Polsce. Fakt 
ten przyczynia się do popularności 
majówek, które dawno nie są już tyl-
ko wypadami za miasto i piknikiem 
nad rzeką. Dla biur podróży maj staje 

Jest różnica pomiędzy Czechami a Polską, jeśli chodzi o święta przypadające w 
sobotę. Według polskich przepisów, gdy święto przypada w sobotę, to pracow-
nikowi, który normalnie soboty ma wolne, przysługuje dodatkowy dzień wolny za 

święto, które nie obniżyło mu wymiaru czasu pracy. Pracownicy w Czechach nie mają 
takich przywilejów. Są także różnice, jeśli chodzi o zakaz handlu w dni świątecznie.  
W Polsce obowiązuje zakaz handlu (z wyjątkami) we wszystkie dni świąteczne 
wolne od pracy, także, gdy przypadają one w niedzielę. Ponadto nowa ustawa, która 
będzie obowiązywała od 1 marca, ograniczy liczbę niedziel handlowych. Zgodnie z 
nowymi przepisami, sklepy będą otwarte w bieżącym roku tylko w pierwszą i ostatnią 
niedzielę w miesiącu, w przyszłym roku będzie już tylko jedna niedziela handlowa, od 
2020 roku zakaz handlu będzie dotyczył wszystkich niedziel. 
W Czechach sklepy o powierzchni przekraczającej 200 metrów kw. muszą być 
nieczynne w następujące święta: Nowy Rok (1 stycznia), Poniedziałek Wielkanocny, 
Dzień Zwycięstwa (8 maja), Dzień Państwowości Czeskiej (28 września), Dzień Po-
wstania Samodzielnego Państwa Czechosłowackiego (28 października), Boże Naro-
dzenie i Świętego Szczepana (25 i 26 grudnia). 

Cały rok świętujmy z »Głosem«
W układaniu tegorocznych pla-
nów, zwłaszcza tych, które do-
tyczą spędzania wolnego czasu, 
pomoże nam kalendarz tegorocz-
nych świąt. Nowy Rok i Trzech 
Króli mamy za sobą, przyjrzyjmy 
się więc świętom, które są przed 
nami. W Czechach jest w ciągu 
roku 14 świąt państwowych  
i innych świąt uznanych przez 
państwo, w Polsce naliczymy ich 
13. Niektóre z nich przypadną  
w weekend.
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Tipsport Ekstraliga: Jest coraz lepiej

Stalownicy Trzyniec w nowym 
roku jeszcze nie poczuli gory-

czy porażki. Po zdobyciu skalpów 
Sparty i Chomutowa podopieczni 
trenera Václava Varadi pokonali rów-
nież Pardubice. Decydującego gola 
strzelił w karnych Martin Růžička. 
Za trzy punkty zagrali w weekend 
również hokeiści Witkowic, którzy 
przed własną publicznością upora-
li się z Litwinowem. Rzut okiem na 
tabelę Tipsport Ekstraligi robi wra-
żenie. Witkowice są trzecie, Trzyniec 
czwarty.  

Wyniki

PARDUBICE  
TRZYNIEC 2:3 (k)
Tercje: 0:1, 0:0, 2:1 - 0:0. Bramki i asy-
sty: 55. Perret, 56. P. Sýkora (Trončin-
ský, T. Svoboda) – 8. Roth (Hrňa), 45. 
Dravecký (Krajíček), dec. karny M. 
Růžička.  Trzyniec: Hrubec – M. Do-
udera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Mu-

sil, Jank, Adámek – Martin Růžička, 
Marcinko, M. Kovařčík – Hrňa, R. 
Vlach, Dravecký – Martynek, Polan-
ský, Adamský – Cienciala, Mikulík, 
Svačina.

WITKOWICE  
LITWINÓW 6:3
Tercje: 2:0, 3:2, 1:1. Bramki i asy-
sty:   6. Szturc (Kolouch, Kucsera), 
20. Hrbas (P. Zdráhal, Baranka), 22. 
D. Květoň, 23. Lev (Olesz, Bartovič), 
31. Kolouch (Tybor, Kucsera), 48. 
Lev (Roman, Tybor) – 27. M. Hanzl 
(K. Pilař, Trávníček), 40. Lukeš, 52. 
Hübl (Kubát).  Witkowice: Bartošák 
– Klok, Sloboda, Hrbas, Baranka, 
Urbanec, Trška, D. Krenželok – 
Olesz, Lev, Bartovič – D. Květoň, 
Roman, Tybor – Kucsera, Kolouch, 
P. Zdráhal – Szturc, Š. Stránský, Dej. 

Lokaty: 1. Pilzno 79, 2. Hradec Kr. 
71, 3. Witkowice 70, 4. Trzyniec 67 
pkt. Jutro (17.30): Pilzno – Witkowi-
ce. 

 (jb)

Skandynawska odyseja
Według greckiej mitologii, Jazon i Argonau-
ci po złote runo popłynęli do Kolchidy na 
wybrzeżu Morza Czarnego. Z racji tego, że 
współczesność lubi się posiłkować różnymi 
mitami, wyprawa Stalowników Trzyniec do 
Finlandii na pierwszy półfinałowy mecz hoke-
jowej Ligi Mistrzów przypomina więc trochę 
legendarną podróż Jazona i spółki.

Janusz Bittmar

Hokejowa Liga Mistrzów 
wkracza w fazę półfinało-
wą. Stalownicy Trzyniec 

dziś o godz. 18.00 zaprezentują się 
na tafli fińskiego klubu JYP Jyväsky-
lä. Drużyna znad jeziora Päijäne w 
ćwierćfinale wyeliminowała Kome-
tę Brno, wygrywając w stolicy Mo-
raw 5:3. Stalownicy przystępują do 
wtorkowego meczu w optymistycz-
nych nastrojach, podbudowanych 

ostatnimi świetnymi wynikami w 
ekstralidze. Trzyniecką drużynę 
wzmocniły psychicznie również 
udane poprzednie konfrontacje ze 
skandynawskimi zespołami w Lidze 
Mistrzów. W 1/8 finału podopiecz-
ni trenera Václava Varadi wyeli-
minowali szwedzkie Malmö, zaś w 
ćwierćfinale pokonali w dwume-
czu kolejnego szwedzkiego rywala, 
Brynäs IF, po zwycięstwach 3:1 i 5:3. 

Finowie, podobnie jak inne skan-
dynawskie zespoły z elity, stawiają 

na szybkość. Hokej w wykonaniu 
JYP Jyväskylä stoi więc pod zna-
kiem szybkiej wymiany krążków i 
wielu ostrych sprintów, zazwyczaj 
z krążkiem przyklejonym do kija. 
– Jazda na łyżwach w wykonaniu 
hokeistów JYP Jyväskylä to było 
mistrzostwo świata. Skandynaw-
skie zespoły są pod tym względem 
w innej galaktyce – skomentował 
wtorkowego rywala Stalowników 
brneński napastnik Tomáš Vincour, 
który na własne oczy przekonał się 

o klasie fińskiego klubu w przegra-
nym ćwierćfinale. 

Kluczem do sukcesu w dzisiej-
szym meczu będzie zespołowy ho-
kej. Finowie lubią grać pokazowo, 
nastawiają się często na pojedynki 
jeden na jeden, bez odpowiedniej 
asekuracji z tyłu. Stalownicy zagrają 
w możliwie najsilniejszym składzie, 
żeby nie pozostawić nic przypadko-
wi przed rewanżem w Werk Arenie 
zaplanowanym na następny wtorek 
o godz. 17.00. Idealny sport dla wszystkich

Ringo – dla części czytelników 
słowo kojarzące się z boksem, 

dla wtajemniczonych gra gumowym 
krążkiem na boisku siatkówki. W 
2017 roku świętowano 40-lecie ringo 
na Zaolziu.  

1977, CZYLI NARODZINY
Wszystko rozpoczęło się w 1977 roku, 
kiedy w Krakowie odbywały się III 
Polonijne Igrzyska Sportowe. Tam 
właśnie Włodzimierz Strzyżewski, 
twórca i zapalony działacz ringo, po 
raz pierwszy zaprezentował nową 
grę polonijnej młodzieży. Nowa gra 
podbiła serca naszych sportowców i 
po powrocie z igrzysk rozpoczęły się 
pierwsze próby gry ringo na Zaolziu. 
Do pierwszego oficjalnego meczu na 
naszym terenie doszło 1 październi-
ka 1977 roku w ramach Karnawału 
Sportowego w Żukowie Dolnym, w 
którym drużyna z Sibicy pokonała 
drużynę z Czeskiego Cieszyna. 

Nawiązano kontakt z Włodzimie-
rzem Strzyżewskim, który służył rada-
mi i pomocą przy szerzeniu ringo na 
Zaolziu. W marcu 1978 roku wyjeżdża-
ją dwaj zapaleńcy ringo – Leo Widenka 
i Roman Szewczyk – na kurs ringo do 
Warszawy, gdzie nawiązują pierwsze 
kontakty z zawodnikami i działaczami 
ringo w Polsce. We wrześniu tego sa-
mego roku zorganizowano I Mistrzo-
stwa PZKO w Ringo, w których w kate-
gorii jedynek zwyciężył Leo Widenka, 
zaś w kategorii trójek drużyna SAJ 
Ostrawa. Miesiąc później reprezenta-
cja PZKO wyjechała na swój pierwszy 
zagraniczny turniej – Srebrne Ringo 

Sądeczyzny do Nowego Sącza, w któ-
rym Leo Widenka wywalczył 2. miej-
sce w kategorii jedynek seniorów, a 
trójka mieszana PZKO (T. Franek, R. 
Szewczyk, M. Sawicka) uplasowała się 
również na drugiej pozycji. 

HOJNE LATA 80.
Początek lat 80. ubiegłego wieku 
związany jest ze wzrostem zainte-
resowania tym sportem również w 
innych regionach ówczesnej Cze-
chosłowacji. Pojawiają się pierwsze 
artykuły o ringo w czeskiej prasie, 
nasi zawodnicy wyjeżdżają często na 
mecze pokazowe w roli instruktorów. 
W ramach obchodów 5-lecia ringo na 
naszym terenie sekcja ringo Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego 
zorganizowała międzynarodowy tur-
niej – I Nagrodę Beskidów. W silnej 
konkurencji polskich drużyn, a także 
czeskich drużyn (m.in. Spartak Pra-
ga) zwycięstwo odniosła reprezenta-
cja Interpressu Warszawa. 

Połowa lat 80. to kolejne wielkie 
emocje z udziałem zaolziańskich za-
wodników. Rok 1985 zapisał się jako 
jeden z najbardziej udanych w histo-
rii. W Turnieju Miast we Wrocławiu 
drużyna PZKO w składzie L. Widenka, 
M. Wałach, L. Franek, L. Czernek, J. 
Urbaś, B. Tomasz zdobyła pierwsze 
miejsce, ale to nie koniec sukcesów. 
W XIII Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski dominowali w kategorii 
jedynek J. Urbaś i M. Wałach, w Pu-
charze Bałtyku rozgrywanym w Ust-
ce para J. Urbaś, M. Wałach zdobyła 
również złoty medal. Uwieńczeniem 

świetnego roku 1985 było zwycięstwo 
J. Urbasia i M. Wałacha w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Krakowa w 
grze pojedynczej. Medale powędrowa-
ły na Zaolzie także podczas VI Polonij-
nych Igrzysk Sportowych w Krakowie. 
W kategorii jedynek zwyciężyli Alina 
Štirba i Piotr Kukuczka, w dwójkach 
żeńskich dominowały A. Štirba i J. 
Štirba, w dwójkach męskich pierw-
szeństwo zdobyła para L. Widenka, A. 
Szymanik. 

Wrzesień 1987 roku kojarzy się z 
obchodami 10-lecia ringo na Zaolziu, 
w ramach których odbyła się VI Na-
groda Beskidów. W turnieju wzięło 
udział 12 najlepszych drużyn z Polski 
i Czechosłowacji. W silnej konku-
rencji zwycięstwo odniosła drużyna 
PZKO w składzie M. Wałach, L. Fra-
nek, A. Szymanik, J. Urbaś i J. Štirba. 

W 1987 roku VŠB w Ostrawie zorga-
nizowała I Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Czechosłowacji. W kategorii je-
dynek kobiet zwycięstwo odniosła J. 
Urbaś, w kategorii mężczyzn L. Fra-
nek uplasował się na drugim miejscu. 
Para M. Wałach, L. Widenka wywal-
czyła z kolei mistrzowski tytuł w ka-
tegorii dwójek. Sukcesem zakończyły 
się dla zaolziańskich zawodników 
również następne edycje mistrzostw. 

KRAJOBRAZ  
PO AKSAMITNEJ REWOLUCJI
Rok 1990 rozpoczęli ringowcy na Mię-
dzynarodowym Turnieju Miast we 
Wrocławiu. Drużyna PZKO w składzie 
M. Wałach, L. Widenka, L. Franek, J. 
Štirba i A. Štirba zajęła w turnieju trze-

cie miejsce, przegrywając z ekipami z 
Wrocławia i Ostrawy. Rolę faworytów 
potwierdzili w IV Międzynarodowych 
Mistrzostwach Czechosłowacji J. 
Urbaś i M. Wałach, zdobywając złote 
medale w grach pojedynczych. Oprócz 
tego złote medale zdobyła para L. Fra-
nek, A. Szymanik oraz dwójka miesza-
na M. Wałach, J. Urbaś. Jesienią odby-
ła się w Czeskim Cieszynie IX Nagroda 
Beskidów, która była zarazem potrak-
towana jako I Międzynarodowe Dru-
żynowe Mistrzostwa Czechosłowacji. 
Tam również zaolziańscy zawodnicy 
spisali się na medal. Złoto wywalczyła 
reprezentacja PZKO w składzie M. Wa-
łach, L. Franek, A. Szymanik, J. Urbaś, 
J. Štirba, wyprzedzając drużyny AZS 
Wrocław i VŠB Ostrawa. 

Zmiany polityczno-gospodarcze 
z początku lat 90. ubiegłego wieku  

odbiły się również w świecie ringo. 
Ubyło działaczy sportowych, wytra-
cił się entuzjazm, a kluby sportowe 
zaczęły borykać się z problemami fi-
nansowymi. Drużyna PZKO po 1993 
roku wycofała się z aktywnej rywali-
zacji sportowej, nie zaprzestając jed-
nak treningów. Do dziś regularnie co 
tydzień spotykają się ringowcy w sali 
gimnastycznej PSP w Czeskim Cie-
szynie, żeby porzucać krążkiem na 
boisku i z sentymentem wspominać 
dawne sukcesy sportowe. Ringowcy 
z naszego terenu zrzeszeni są nadal 
w Sekcji Ringo przy MK PZKO w Cze-
skim Cieszynie-Centrum. Wspólnie 
z miejscowym Kołem organizują co-
roczny Barbórkowy Turniej w Ringo. 

 (Opr. jb) 
W tekście wykorzystano materiały 

nadesłane przez Tadeusza Franka

S P O R T

S P O R T Thomas Morgenstern, 
trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich

Josef Mucha, 
trener piłkarzy MFK Karwina, o wzajemnych relacjach na linii sztab szkoleniowy – piłkarze

Polacy w tym sezonie zrobią jeszcze coś wielkiego Znamy się na wylot

LICZBA DNIA

W SKRÓCIENajbardziej szczęśliwa drużyna na świecie
Jestem niesamowicie szczęśliwy, ponieważ był to trudny dzień dla każdego członka naszego zespołu. Staraliśmy się robić wszystko, aby utrzy-
mać maksymalną koncentrację na swoich zadaniach. Nie było to jednak łatwe, ponieważ wokół toczyło się wiele dyskusji i ciążyła na nas spora 
presja – powiedział Stefan Horngacher, szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich po triumfie Kamila Stocha w 66. Turnieju 
Czterech Skoczni. 

Janusz Bittmar

Kamil Stoch wytrzymał presję, 
wygrywając w sobotę również 
czwartą odsłonę Turnieju Czte-

rech Skoczni. W Bischofshofen Stoch nie 
pozostawił cienia złudzeń, kto jest obec-
nie królem skoków narciarskich. Stoch, 
który obronił zwycięstwo w „generalce” 
TCS sprzed roku, wyrównał ponadto 
historyczny rekord Niemca Svena Han-
nawalda, który również triumfował w 
czterech konkursach Turnieju Czterech 
Skoczni w jednym sezonie (2001/2002). 
Hannawald pod skocznią pogratulo-
wał Stochowi zwycięstwa, podobnie 
jak cała polska ekipa, która z Turnieju 
Czterech Skoczni wróci z podniesioną 
głową. Stoch prowadził po pierwszej 
serii, wyprzedzając kolegę z kadry, Da-
wida Kubackiego. Kubacki w drugiej 
serii nie wytrzymał presji, spadając na 
9. miejsce. Na podium w Bischofshofen 
stanęli obok Stocha – Norweg Anders 
Fannemel i Niemiec Andreas Wellinger. 
Metry, które przejdą do historii, wyno-
szą 132,5 i 137 m. 

Stoch oddał dwa piękne skoki, pomi-
mo tego trener Horngacher zauważył 
pewne niedociągnięcia. – Seria próbna 

była naprawdę dobra, natomiast w próby 
konkursowe wkradło się trochę nerwów. 
Nie były to optymalne skoki Kamila, ale 
jest w takiej sytuacji, że może nie skakać 
idealnie, a i tak wygrywa. Jesteśmy naj-
bardziej szczęśliwą drużyną na świecie. 
Pierwsza seria przysporzyła mi zdecydo-
wanie najwięcej stresu. Duży błąd mógł-
by wprowadzić sporo wątpliwości przed 
rundą finałową, ale Kamil spisał się na 
tyle dobrze, że prowadził na półmetku, 
co dało nam więcej spokoju. Przed drugą 
serią nie miało dla mnie znaczenia, kto 
wygra konkurs, bo zwycięstwo w Turnie-
ju Czterech Skoczni było niemal pewne.

Polscy skoczkowie wrócili w niedzie-
lę do kraju. O długim urlopie, na który 
wszyscy w pełni zasłużyli, nie może 
być jednak mowy. – Proszę wszystkich 
o wyrozumiałość. Mamy bardzo mało 
czasu, by się przygotować do kolejnych 
ważnych startów. Potrzebujemy spokoju 
– zaapelował do kibiców i dziennikarzy 
Kamil Stoch. Kolejne ważne zawody po-
jawią się już niebawem. Na 19-21 stycznia 
w niemieckim Oberstdorfie zaplanowa-
no mistrzostwa świata w lotach, wcze-
śniej – w najbliższy weekend – skocz-
kowie sprawdzą formę na mamucim 
obiekcie w Bad Mitterndorf w ramach 

Pucharu Świata. Dla Stocha zbliżające 
się mistrzostwa świata w lotach mają 
szczególny wymiar. Do kolekcji polskie-
mu mistrzowi brakuje bowiem właśnie 

złotego medalu z lotów. Po czempio-
nacie w lotach skoczkowie przestawią 
się na najwyższy z możliwych pozio-
mów, szykując się do lutowych igrzysk 

olimpijskich w południowokoreańskim 
Pjongczangu. Nie tylko Stoch, ale cała 
polska drużyna może w igrzyskach wie-
le zdziałać. 

• Martin Adamský w roli mitologicznego Jazona? Dlaczego nie. Fot. MARIAN JEŻOWICZ

• Witkowice idą jak burza. Fot. PETR KOTALA

• Zaolziacy razem z twórca gry ringo Włodzimierzem Strzyżewskim  podczas Tur-
nieju Miast we Wrocławiu w 1983 roku. Od lewej: R. Pielesz, W. Strzyżewski,  
J. Urbaś, D. Palarčík, T. Franek, L. Widenka. Fot. ARC

• Kamil Stoch (z lewej) przyjmuje gratulacje od kolegów z drużyny.  Fot. ARC

•••
Hokeiści JYP Jyväskylä dwukrotnie  
(2009) i (2012) zdobyli mistrzostwo kraju. 

Swoją siedzibę mają w mieście leżącym 
nad najdłuższym jeziorem w Finlandii.

PUCHEL W CZESKICH BUDZIEJO-
WICACH. Erik Puchel, 21-letni wy-
chowanek MFK Karwina, od wczoraj 
trenuje z zespołem SK Dynamo 
Czeskie Budziejowice. Ofensywny 
pomocnik w jesiennej rundzie HET 
Ligi rzadko otrzymywał szansę od 
karwińskich trenerów, w Czeskich 
Budziejowicach pokusi się więc o 
restart swojej dobrze zapowiadającej 
się kariery. Jak na razie w planach jest 
opcja półrocznego wypożyczenia. 
RYSZARD KŁUSEK TRENEREM 
PIOTROWIC. Polski trener Ryszard 
Kłusek został nowym szkoleniowcem 
piłkarzy Lokomotywy Piotrowice. 
Dywizyjny zespół po słabej jesiennej 
rundzie, wiosną stanie przed trudnym 
wyzwaniem uratowania czwartoligo-
wej przynależności. Czy z nowym tre-
nerem pojawi się światełko w tunelu? 
Do tematu jeszcze wrócimy. 
TERAPIA REŽNAREM ZDAJE EG-
ZAMIN. Hokeiści Hawierzowa nie 
rezygnują w I lidze z walki o fazę pu-
charową. Podopieczni trenera Jiřego 
Režnara pokonali w niedzielę Ujście 
nad Łabą 4:2 i w tabeli zrównali 
się punktowo z ósmym Frydkiem-
Mistkiem. Terapia nowym trenerem 
Režnarem zdaje egzamin. Jutro 
hokeiści Hawierzowa zmierzą się na 
wyjeździe z Przerowem (18.00). 
DOBRY MECZ REINTAMA W BAR-
WACH ESTONII. Mikk Reintam, es-
toński obrońca w barwach drugoligo-
wego FK Fotbal Trzyniec, zaliczył całą 
drugą połowę towarzyskiego meczu 
Estonii ze Szwecją, zremisowanego 
1:1. Według estońskich dziennika-
rzy, piłkarz pokazał się w meczu z 
korzystnej strony. Reintam należy do 
najlepszych defensorów w drugiej 
najwyższej klasie piłkarskiej w RC, a 
więc bilet do kadry narodowej Estonii 
nikogo nie zdziwił. Po raz ostatni pił-
karz zagrał w barwach narodowych w 
2014 roku. 
JESZCZE BEZ DIOPA. Piłkarze 
pierwszoligowego Banika Ostrawa 
pokonali w pierwszym meczu kon-
trolnym 2018 roku trzecioligowy 
Hluczyn 2:1 po bramkach Ondřeja 
Šašinki i Dyjana Carlosa de Azevedo. 
Do meczu włączył się też Martin 
Fillo, który wzmocnił ostrawską dru-
żynę na przełomie roku. Podopieczni 
trenera Radima Kučery zagrali jeszcze 
bez Senegalczyka Damego Diopa. 
Piłkarz, który przyszedł do Banika 
w zimowym okienku transferowym, 
w poniedziałek zameldował się już 
w Ostrawie na pierwszym treningu. 
Jutro (15.00) na sztucznej murawie w 
Orłowej piłkarze Ostrawy zmierzą się 
z Wałaskim Międzyrzeczem.  (jb)

•••
To była poważna gimnastyka. W Pardubicach nikt 

nie ma łatwej przeprawy, a więc cieszymy się  
z punktu za zwycięstwo w rzutach karnych – Šimon 

Hrubec, bramkarz HC Stalownicy Trzyniec

•••
Z trzybramkową zaliczką czujesz się 

znacznie lepiej. Możesz dyktować warunki  
w meczu – Petr Kolouch,  

napastnik HC Witkowice Ridera

 5
Tyle meczów sparingowych zaliczą 
pierwszoligowi piłkarze Karwiny 
przed własną publicznością w zimo-
wym rozkładzie treningowym. Na 
pierwszy ogień w sobotę 13 stycznia 
z Górnikiem Zabrze (11.00). 
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Čertoviny 
(9, 10, godz. 16.00); Naznaczony: Ostat-
ni klucz (9, 10, godz. 19.00); Złe mamuś-
ki 2: Jak przetrwać święta (9, 10, godz. 
20.00); My Little Pony Film (11, godz. 
16.00); Přání k  máni (11, godz. 19.00); 
The Place (11, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Gra o wszystko (9, 
godz. 17.15); Špindl (9, godz. 20.00); 
Auta 3 (10, godz. 17.30); Król rozrywki 
(10, godz. 20.00; 11, godz. 17.15); Zah-
radnictví: Nápadník (11, godz. 15.00); 
Pomniejszenie (11, godz. 19.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Pitch Perfect 3 (9, 10, 
godz. 17.30); Król rozrywki (9, 10, godz. 
20.00); Pomniejszenie (11, godz. 17.30); 
Motorhead (11, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Pitch Perfect 3 (11, 
godz. 17.30); Naznaczony. Ostatni klucz 
(11, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Pierwsza Gwiazdka (9-11, godz. 14.15); 
Najlepszy (9-11, godz. 16.00); Na karu-
zeli życia (9-11, godz. 18.00); Pierwszy 
śnieg (9, 10, godz. 20.00); 

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

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora 
MK PZKO zapraszają na spotkanie 10. 1. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CIERLICKO – Kluby Kobiet i Seniora 
Cierlicko-Centrum, Kościelec, Stani-
słowice i Grodziszcz zapraszają swych 
członków na spotkanie klubowe w 
czwartek 11. 1. o godz. 16.00 do Domu 
Polskiego na Kościelcu.
CZ. CIESZYN – Styczniowy wykład 
MURu odbędzie się w czwartek 11. 1. 
o godz. 17.00 w auli Gimnazjum. Na 
temat historii i wpływu człowieka na 
krajobraz mówić będzie inż. Rudolf 
Klus.
JABŁONKÓW – Macierz Szkolna przy 
PSP H. Sienkiewicza w Jabłonkowie i 
Przedszkole zapraszają na Bal szkolny 
pt. „Z tysiąca i jednej nocy” 12. 1. o godz. 
19.00 w Domu PZKO w Nawsiu. Do tań-
ca przygrywa DJ Młynek, bufet zapew-
niony.
KARWINA-RAJ – Kluby Kobiet i Senio-
ra MK PZKO zapraszają swych człon-
ków na spotkanie 9. 1. o godz. 14.30.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na bal pn. „W Boguminie na Bahnho-
fie”, który odbędzie się w sobotę 20. 1. 
2018 o godz. 19.00 w sali restauracji „U 
Haladů”. W programie wystąpi zespół 
taneczny „Suszanie” z MK PZKO Sucha 
Górna, do tańca przygrywa DJ Roman 
Kriš. Przedsprzedaż miejscówek w ce-
nie 300 kc do 16. 1. od poniedziałku do 
czwartku w godz. 9.00-16.00 w biurze 
ČMSS-Liška na Rynku T. G. Masaryka 

942 w Boguminie, Tadeusz Guziur, ko-
mórka 604 576 461.
TRZYNIEC – Zarząd MK PZKO i Klub 
Kobiet zapraszają na Spotkanie nowo-
roczne w czwartek 11. 1. o godz. 16.00 do 
świetlicy Koła.
WĘDRYNIA – Dyrekcja, Grono Peda-
gogiczne Szkoły i Przedszkola oraz Ma-
cierz Szkolna zapraszają na Bal Szkolny, 
który odbędzie się w piątek 12. 1. o godz. 
19.00 w Czytelni.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Chór „Lira” 
z Darkowa zaprasza na Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek, który odbędzie się w 
niedzielę 14. 1. o godz. 15.00 w koście-
le katolickim Podwyższenia Krzyża 

Świętego. W programie wystąpią chóry: 
„Dźwięk” MK PZKO Karwina-Raj, „Hej-
nał-Echo” MK PZKO Karwina-Frysztat, 
Chór kameralny przy Parafii rzymsko-
katolickiej w Karwinie, Chór przy Para-
fii ŚKEAW w Karwinie, gość specjalny 
– „Lumen Crucis” Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz gospodarz, chór „Lira” MK PZKO z 
Darkowa.

WYSTAWY

BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”, Dom 
Seniora, Bystrzyca 1317: zaprasza 12. 1. 
o godz. 17.00 na wernisaż wystawy Dari-
ny Krygiel pt. „Obrazy”. Czynna do 23. 2. 
codziennie w godz. 10.00-17.20.
KARWINA, MIEJSKI DOM KUL-

TURY, sala Mánesa, Osvobození 
1639/43: zaprasza 9. 1. o godz. 17.00 na 
wernisaż wystawy Šárki Zwadrońovej 
pt. „Dwia światy – świat abstrakcji i 
rzeczywistości“. Czynna do 14. 2. po, śr, 
pt: w godz. 9.00-15.00; wt, pt: w godz. 
9.00-19.00.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, 
Komeńskiego 4: do 8. 2. wystawa pt. 
„Władysław Górniak, czyli śmierć bo-
haterów”. Czynna w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, OŚRODEK KULTU-
RY „Strzelnica”, Galeria „Půda”, ul. 
Strzelnicza 256/1: do 26. 1. wystawa 
„Bronisław Liberda. Obrazy” (retrospek-
tywa 1950-2010). Czynna w dni robocze 
w godz. 9.00-20.00.
MUZEUM MIASTA TRZYŃCA i 
HUTY TRZYNIECKIEJ, Frydecka 

PROGRAM TV

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli 
odbędzie się 18 stycznia 2018 o godz. 16.30.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz 
Instytut Euroschola z Trzyńca zapraszają młodzież szkolną do wzięcia udzia-
łu w konkursie fotograficznym pt. „Śladami profesora Jana Szczepańskiego”. 
Szczegóły na stronie www.wolnaszkola.us.edu.pl.I N F O R M A T O R 

WTOREK 9 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Spoty wyborcze kandy-
datów na prezydenta 10.00 Śladami 
gwiazd 10.25 Sublokatorzy (film) 11.45 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Spoty 
wyborcze kandydatów na prezydenta 
14.10 Dziewczyny, macie nas w garści 
(film) 14.55 Doktor Martin (s.) 15.45 
Napisała: Morderstwo (s.) 16.35 Podró-
żomania 17.05 Spoty wyborcze kan-
dydatów na prezydenta 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Jedna 
ręka nie klaszcze (film) 22.40 W imię oj-
czyzny 23.30 Taggart (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.05 Spoty wyborcze kandy-
datów na prezydenta 9.15 Cudowna 
planeta 10.10 Dzika Francja 11.00 Kró-
lestwo natury 11.30 Uratujemy sępy? 
11.55 Nie poddawaj się 12.45 Chcesz je? 
12.55 Etiudy małżeńskie: Ivana i Pavel 
13.30 Etiudy małżeńskie po 20 latach: 
Ivana i Pavel 14.25 Etiudy małżeńskie 
po 35 latach: Ivana i Pavel 15.25 Ślady, 
fakty, tajemnice 15.55 I wojna światowa 
na morzu 16.45 Edvard Beneš: tragedia 
polityka 18.00 Spoty wyborcze kan-
dydatów na prezydenta 18.15 Podróż 
po Ladakhu 18.45 Wieczorynka 18.55 
Geografia świata 19.10 Podróż po Pa-
tagonii 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Wojskowe projekty III 
rzeszy 20.50 Świat według Daliborka 
22.45 Indiańskie lato (film) 23.50 An-
tropocen – epoka człowieka. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.00 Specjaliści (s.) 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.40 Krok za krokiem (s.) 
13.05 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.35 Agenci NCIS: 
Nowy Orleans (s.) 23.25 Wzór (s.) 0.15 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Mrówka 
Ferda (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.25 Zakocha-
ne lato (film) 12.20 Południowe wiado-
mości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót ko-
misarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Wydział 
zabójstw (s.) 22.55 Top Star magazyn 
23.50 Policja w akcji. 

ŚRODA 10 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Spoty wyborcze kandy-
datów na prezydenta 10.00 Doktor 
Martin (s.) 10.50 Opowiadaj (s.) 11.45 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 To się 
nam nie może stać (film) 15.00 Pr. roz-
rywkowy 15.50 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Wścieklizna (film) 21.00 
Cyrk Bukowsky (s.) 21.55 Teściowa na 
102 (film) 23.20 Kryminolog (s.) 0.20 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.05 Spoty wyborcze kandy-
datów na prezydenta 9.15 Niebiański 
ogród południowo-wschodnich Chin 
10.10 Elżbieta I 11.00 I wojna światowa 
na morzu 11.55 Nasza wieś 12.20 Mu-
zyczne wędrówki 12.50 Folklorika 13.15 
Magazyn chrześcijański 13.45 Europa 
dziś 14.10 Palestyna 15.05 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 15.35 Stulecie 
czeskich zamachów 17.35 Cudowna 
planeta 18.25 GEN – Galeria elity naro-
du 18.45 Wieczorynka 18.55 Obrazki z 
Francji 19.15 Podróż po Ladakhu 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Etiudy małżeńskie: Marcela i Jiří 
20.50 Etiudy małżeńskie po 20 latach: 
Marcela i Jiří 21.50 Etiudy małżeńskie 
po 35 latach: Marcela i Jiří 22.55 Jesz-
cze żyję z wieszakiem, lizakiem i czapką 
(film) 0.25 Siostra Jackie (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.40 Krok za 
krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.15 Mentalista (s.) 
16.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Co o tym sądzą Czesi 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.30 To 
tylko seks (film) 23.45 Wzór (s.) 0.30 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka 
Ferda (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.25 Jesień 
miłości (film) 12.20 Południowe wia-
domości 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót ko-
misarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 22.45 Jak zbudować marzenie 
23.50 Policja w akcji. 

CZWARTEK 11 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 F.L. Věk (s.) 10.50 Nie-
zwykłe losy 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Opowiadanie filmowe 
14.15 Pr. rozrywkowy 15.10 Doktor 
Martin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Opowiadaj (s.) 21.00 De-
bata kandydatów na prezydenta 23.00 
Taggart (s.) 1.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kosmopolityczny Nowy 
Jork 10.45 Palestyna 11.40 Chcesz je? 
11.50 Etiudy małżeńskie: Marcela i Jiří 
12.35 Etiudy małżeńskie po 20 latach: 
Marcela i Jiří 13.35 Etiudy małżeńskie 
po 35 latach: Marcela i Jiří 14.35 Bogo-
wie i prorocy 15.05 Elżbieta I 15.55 Życie 
i czasy królowej Elżbiety II 17.25 Dzika 
Francja 18.15 Podróż po południowej 
Australii 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-
gody nauki i techniki 19.25 Geografia 
świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Kostaryka, most łączą-
cy Pacyfik i Morze Karaibskie 21.00 Po-
dróżomania 21.30 Nietolerancja 22.00 
Miesiąc miodowy (film) 23.40 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Zamieńmy się żonami 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.45 Krok za krokiem (s.) 
13.05 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.15 Mentalista (s.) 15.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.30 
Bach! 22.05 Wydział pościgowy (film) 
0.30 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 6.35 Mrówka 
Ferda (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.25 Przy-
pływmiłości (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót 
komisarza Rexa (s.) 16.35 Popołudnio-
we wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 
Prima Partička 22.35 Berlińska misja 
(s.) 23.45 Policja w akcji 0.45 Powrót 
komisarza Rexa (s.). 

WALUTY

BENZYNA

STAN POWIETRZA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 4. 1. 2018

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,45 zł
ON  4,40 zł
LPG 2,01 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,60 zł
ON  4,56 zł
LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,71 zł
ON  4,67 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,65 zł  
ON  4,63 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  29,30 kc  
ON  28,30 kc  (wik)

z dnia 8. 1. 2018
Czeski Cieszyn 42.5
Hawierzów 23.2
Karwina  22.3

Rychwałd  36.0
Trzyniec  39.8
Wierzniowice 33.2

Kursy walut w kantorach  
z dnia 8. 1. 2018

Cieszyn, ul. Zamkowa
                   kupno  sprzedaż
CZK  0,160 0,166
EUR  4,130 4,190
USD  3,420 3,560

Bielsko-Biała, CH Auchan
                   kupno  sprzedaż
CZK  0,161 0,165
EUR  4,110 4,210
USD  3,430 3,530

 Czeski Cieszyn, dworzec
                   kupno  sprzedaż
PLN 6,050 6,220
EUR 25,200 25,900
USD 21,000 21,600

Trzyniec, Albert
                   kupno  sprzedaż
PLN 6,000 6,170
EUR 25,280 25,870
USD 21,600 22,130

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu“ przy ul. Komeńskie-
go 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@gloslu-
du.cz • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w 
godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.
cz. • W Odd. Literatury Polskiej, Bibliote-
ki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza  godzinami otwarcia poda-
nie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie 
pod nr.: 596 312 477 lub 724 751 002, e-ma-
il: knih-k1pl@rkka.cz.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 • Adres redakcji: Redak-
cja „Głos”, ul. Ko meńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glosludu.cz • Redaktorzy tere-
nowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glosludu.cz • Witold Kożdoń, kozdon@glosludu.cz • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glosludu.cz • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@gloslu-
du.cz • Telefony: sekretariat/centrala 558 731 766, fax: 558 740 044, e-mail: info@glosludu.cz • www.glosludu.cz • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení pe-
riodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 1212-4222.

W naszych sercach stale żyjesz z nami.
Dziś, 9 stycznia 2018, mija już drugi rok, kiedy od nas na 
zawsze odeszła nasza Kochana Żona, Mamusia, Babcia, 
Siostra, Ciocia, Kuzynka i Koleżanka

śp. KAZIMIERA SANTARIUS
z Hawierzowa-Szumbarku

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 RK-001

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w naszym sercu ...
W głębokim żalu pogrążona zawiadamiam wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 5. 1. 2018 w wie-
ku 66 lat zmarł

śp. EDUARD GALUSZKA
zamieszkały w Suchej Górnej 

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się  w piątek dnia 12. 1. 2018 
o godz. 13.30 z kościoła katolickiego w Suchej Górnej na 
miejscowy cmentarz. Żona Marta.

 GŁ-011

Z wielkim ubolewaniem informujemy, iż 5 stycznia zmarł 
nagle w wieku 37 lat 

śp. MICHAL ZÁLEŠÁK
z Olbrachcic

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 11 stycznia 
2018 o godz. 14.30 w kościele ewangelickim w Olbrach-
cicach. Krewnych, znajomych i przyjaciół zawiadamiają 
pogrążeni w żałobie rodzice z siostrą oraz Ewa z rodziną.

 RK-003

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Rynce z »Gorola«

Klub Dziupla Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w RC zaprasza w czwartek 11 stycznia o godz. 18.00 na wernisaż wysta-
wy fotograficznej Beaty (indi) Tyrny „Rynce z »Gorola«”.

Ręce są rozgadane. Zawsze mówią jakimś skinieniem, jakimś ruchem; zawsze coś sygnalizują. Pokazują społeczny 
status i całe ludzkie życie. Ponoć można z nich wyczytać przyszłość,  ale kiedy coś robią – to przede wszystkim teraź-
niejszość.  Tym razem zostały przyłapane in flagranti na „Gorolskim Święcie” w Jabłonkowie, gdzie w ciągu kilku dni 
(od czwartkowych przygotowywań przez sobotnio-niedzielną zabawę aż po poniedziałkowe sprzątanie) przetaczają się 
w Lasku Miejskim tysiące ludzi i dwa razy tyle rąk. I trzydzieści z nich zostało uchwyconych w kadrze. Teraz można 
spojrzeć na nie na wystawie śląsko-cieszyńskiej fotoreporterki Beaty (indi) Tyrny.  (wik)

•••

POLECAMY

387, Trzyniec, DUŻA i MAŁA SALA 
WYSTAW: do 19. 1. wystawa pt. „Cha-
loupka na vršku aneb večerníčky z 
ateliéru Šárky Váchové”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-
17.00.

 GALERIA „NA SCHODACH”: do 19. 
1. wystawa pt. „Vánoční pozdrav dříve a 
dnes ze soukromé sbírky Mgr. Jaromíra 
Poláška”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW MAKETA HT: do 
19. 1. wystawa pt. „Święta Bożego Naro-
dzenia na Śląsku Cieszyńskim”. Czynna: 
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Hawierzowie, 
Pavlovova 583/2: do 4. 3. wystawa pt. 
„Duše hořící. Jaroslav Zahradník”; stała 
ekspozycja pt. „Zanim powstało mia-
sto”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 
nie: godz. 13.00-17.00. 

 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 28. 2. wystawa 
pt. „Šancmajstři a šancknechti aneb 
Jak se budovaly pevnosti”; stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonkowa 
i okolicy”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8: do 28. 2. wystawa 
pt. „Petr Bezruč”. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-Luty-
ni, Masaryka 958: stała ekspozycja pt. 

„Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. 
Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, K 
Muzeum 89: do 4. 2. wystawa pt. „Zima 
na Śląsku Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIE-
GO, Galeria Wystaw Czasowych, ul. 
T. Regera 6, Cieszyn: do 25. 2. wysta-
wa pt. „Śląsk Cieszyński w okresie mię-
dzywojennym”. Czynna w godzinach 
otwarcia ekspozycji stałej; wt, czw, pt, 
so i nie – wejście na ekspozycję o godz. 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr – wej-
ście na ekspozycję o godz. 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00
MUZEUM DRUKARSTWA, Przysta-
nek „Grafika”, Cieszyn, Głęboka 50: 
zaprasza 11. 11. o godz. 16.00 na wernisaż 
wystawy pt. „Jazzgrafy” Jerzego Pustel-
nika. Czynna wt-pt: w godz. 10.00-16.00; 
so i nie: w godz. 14.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Menni-
cza 46, Cieszyn: do 17. 2. wystawa pt. 
„Siedem cudów świata i inne słynne bu-
dowle”. Czynna: wt-pt: godz. 8.00-18.00; 
so i nie: godz. 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA 
św. Mikołaja, Cieszyn: Czynne co-
dziennie w godz. 9.00-17.00. 

W siedzibie PZKO w Czeskim Cieszynie, ulica Strzelnicza 28, można kupić książkę Józefa Wierzgonia „Z dziejów pol-
skiego, społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej”. Kosztuje 
100 koron. Fot. BEATA SCHȌNWALD

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

POLECAMY

• Jedna ręka nie klaszcze. 
Wtorek 9 stycznia, godz. 20.55,  
TVC 1

• Cyrk Bukowsky. 
Środa 10 stycznia, godz. 21.00,  
TVC 1

• Mentalista. 
Czwartek 11 stycznia, godz. 14.15,  
NOVA
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MINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

MEM DNIA

NASI DZIAŁACZE

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

Wśród autorów poprawnych rozwiązań  zostanie 

rozlosowana książka. Termin nadsyłania rozwią-

zań upływa w czwartek 25 stycznia 2018 r. 

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

Aktualizowany serwis  
o Polakach na Zaolziu



Fot. Demotywatory.pl

Pionowo i poziomo jednakowo: 
1. hardy do zginania
2. jesienny kwiat
3. przyznawana inwalidzie
4. jadalny morski skorupiak
Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: RENTA (BJK)

Pionowo i poziomo jednakowo: 
1. niespodziewane powodzenie
2. oberwanie chmury
3. cząstka elementarna
4. japoński trunek ryżowy
Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: KWARK  (BJK)
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HELENA KAPUSTKOWA

Urodziłam się 92 lata temu w 
Lesznej. Miałam czterech braci, 

ale ci już poumierali. Do szkoły cho-
dziło się wtedy pieszo, nawet po kilka 
kilometrów. Najpierw jednak trzeba 
było rozwieść w wózeczku mleko po 
kolonii. W szkole w Lesznej Dolnej 
kierownikiem był pan Tomoszek. 
Kiedy wchodził do klasy, musieliśmy 
stanąć prosto jak polski oficer, ładnie 
go przywitać, a potem śpiewaliśmy 
„Kiedy ranne wstają zorze”. Potem, 
kiedy wybuchła wojna, z nauką było 
gorzej. Rozpoczęły się prześladowa-
nia Polaków. Starszego brata zabrali 
na roboty przymusowe, a my musie-
liśmy nosić na ubraniu wielką literę 
„P”. Po 1948 roku zaczęły się kolejne 
problemy, bo zabrano nam konie 
i krowy do spółdzielni. Brat, który 
uwielbiał konie, mocno to przeżył, a 
mama aż się pochorowała z żalu. Do 
PZKO w Lesznej Dolnej wstąpiłam w 
1947 roku i długo byłam rejonową. Od 
dwóch lat zastępuje mnie pan Śnie-
goń, ale wcześniej to była moja praca. 
Dalej staram się jednak być na impre-
zach naszego Koła PZKO. Nie potra-
fię już przyjść o własnych siłach, bo 
nogi mi nie służą jak kiedyś, kiedy 
wszędzie chodziliśmy na piechotę. 
Dlatego córka mnie tutaj przywozi. 
Zresztą ten Dom PZKO też pomaga-
łam budować. Koleżanki, z którymi 
razem pracowałyśmy przy budowie, 
już – niestety – poumierały. Tylko ja 
jeszcze zostałam na tym świecie jako 
najstarsza ze wsi.

 (sch) 
 Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wczoraj obchodziliśmy... Dzień Sprzątania Biurka. Święto 
ma zachęcić do wkroczenia w nowy rok z głębokim po-
czuciem estetyki naszego najbliższego otoczenia. Czyste 
biurko to nie tylko możliwość dostrzeżenia blatu i uwol-
nienia się od zagnieżdżonych w zakamarkach pokładów 
kurzu, to również lepsza organizacja i wydajność pracy. 
Biurka zwykle zasypane są stertami papierów – warto 
wiedzieć, że może to doprowadzić do przykrych konse-
kwencji w razie kontroli Inspektoratu Ochrony Danych 
Osobowych. Przechowywanie luzem „na widoku” infor-
macji podlegających ochronie jest zabronione i zagrożo-
ne karą dla firmy w wysokości do 50 tysięcy złotych. W 

wielu amerykańskich biurach obowiązuje tak zwana „po-
lityka czystego biurka”, która nakazuje każdemu pracow-
nikowi sprzątnąć swoje stanowisko pracy na koniec dnia, 
tuż przed wyjściem do domu. O znaczeniu estetycznego 
środowiska pracy cała Polska miała okazję przekonać się 
kilka lat temu za pośrednictwem Kamila Durczoka, ów-
czesnego prezentera Faktów w TVN, który przed rozpo-
częciem programu na żywo w mało estetyczny sposób dał 
do zrozumienia swoim współpracownikom, że brudne 
biurko (tudzież stół) to rzecz niedopuszczalna i nieprofe-
sjonalna.  
 (Kalbi.pl)

•••
Czyste biurko 

to nie tylko 
możliwość 

dostrzeżenia blatu 
i uwolnienia się od 

zagnieżdżonych 
w zakamarkach 

pokładów kurzu, 
to również lepsza 

organizacja  
i wydajność pracy.


