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ZDARZYŁO SIĘ

Region stawia na turystykę

»DYPLOMATYCZNE«
PAPIEROSY NIE PRZESZŁY
Prokuratura sporządziła akt oskarżenia wobec członków rozbitej przez
Straż Graniczną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego międzynarodowej grupy przestępczej
przemycającej papierosy jako pocztę
dyplomatyczną. Na ślad działalności
grupy, która przemyciła do Polski
ponad 23 miliony paczek papierosów, trafili funkcjonariusze Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu podczas kontroli w przejściu
granicznym w Cieszynie w sierpniu
2007 roku. Materiały zebrane w
toku blisko trzyletniego śledztwa,
prowadzonego przez Śląski Oddział
Straży Granicznej w Raciborzu i
Delegaturę ABW w Lublinie, pozwoliły Prokuraturze Apelacyjnej na
sporządzenie aktu oskarżenia wobec
członków międzynarodowej grupy
przestępczej dopuszczającej się przestępstw skarbowych na dużą skalę.
Akt oskarżenia objął 12 osób, w tym
obywateli Polski (6), Rosji, Białorusi,
Gruzji, Mongolii, Ukrainy i Bułgarii.
Grupa przestępcza naraziła Skarb
Państwa na uszczuplenia szacowane
na 66 mln złotych.
(kor)

– Targi to wspaniała okazja nie tylko do zaprezentowania naszego regionu, ale także do obejrzenia stoisk
innych regionów naszego kraju i
zastanowienia się nad tym, co jeszcze zrobić, by przyciągnąć do nas
turystów. A to ważna sprawa: turyści
zostawiają u nas pieniądze. Dla Podbeskidzia, gdzie miejsc pracy nie jest
za dużo, to bardzo istotne – uważa
David Ćmiel, wójt Piosecznej, a zarazem przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Jabłonkowskiego (SGRJ).
Jago kolega Petr Gawlas, wiceburmistrz Jabłonkowa, który w Brnie
jako wojewódzki radny w Ostrawie
reprezentował także cały region,
uważa, że tegoroczne targi Regiontour były mniej udane niż w latach
ubiegłych. – Było mniej stoisk, mniej
zwiedzających. Może dlatego, że
kryzys objął ostatnio także branżę
turystyczną... – zastanawia się Gawlas.
Co gminy robią żeby przyciągnąć
w Beskidy jeszcze więcej turystów?
– Nasza wieś raczej mniej stawia
na turystów – odpowiada Ćmiel.
– Przez gminę nie prowadzi główna
droga, więc chociaż możemy się pochwalić jednymi z najpiękniejszych
beskidzkich krajobrazów, turystów
przyjeżdża mniej. Staramy się jednak
pomagać osobom prywatnym, które
oferują turystom kwatery.
Na turystykę stawia natomiast
całe SGRJ. – Zrealizowaliśmy kilka
ważnych projektów, współpracując
z polskimi partnerami, zwłaszcza
z władzami Trójwsi, w skład której
wchodzą Istebna, Koniaków i Jaworzynka. Powstały trasy dla amatorów
rowerów górskich, a także dokładna
mapa turystyczna polsko-czeskosłowackiego pogranicza czy całe
zaplecze dla turystów na Trójstyku,

Fot. MAREK SANTARIUS

WYDARZENIE: Przed tygodniem w Brnie zakończyły się targi turystyczne Regiontour 2011. Prezentowały się na nich wszystkie regiony Republiki Czeskiej. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć zaolziańskich gmin i związków komunalnych, które prezentowały
się wspólnie w stoisku województwa morawsko-śląskiego.

Jaworowy to jedno z ulubionych miejsc nie tylko narciarzy.

gdzie zbiegają się granice tych trzech
państw. W tym roku jednak na dalsze
inicjatywy w tym kierunku nie mamy
pieniędzy. Ale nadal współpracujemy z Polakami i Słowakami, więc w
przyszłości na pewno pomyślimy o
nowych turystycznych przedsięwzięciach – zapewnia szef SGRJ.
O rozwoju turystyki nie zapomi-

na Jabłonków. – Promujemy nasze
miasto na wystawach i targach turystycznych, w mediach, a także na
stronach internetowych. Mamy się
czym pochwalić, mamy wspaniałe imprezy, jak chociażby Gorolski
Święto – mówi wiceburmistrz Gawlas. – Zamierzamy też wypromować
Jabłonków jako miejscowość uzdro-

wiskową, występują bowiem u nas
źródła wody jodobromowej i chcemy
je zagospodarować z wykorzystaniem dotacji z Unii Europejskiej. Powstaje też ścieka rowerowa między
Jabłonkowem a Łomną Dolną czy
nowe centrum informacji turystycznej w budynku Domu Kultury, który
udało się miasto wreszcie odzyskać.
Tu pomoc obiecał nam Urząd Wojewódzki w Ostrawie – informuje
Gawlas.
O turystów walczą władze rozciągającego się pod stokami Czantorii
Nydku. – Wioska ma wspaniałe warunki do tego, żeby turyści do niej
przyjeżdżali przez cały rok – mówi
wójt Jan Konečný. – Jest wieża widokowa na Czantorii, pięć przejść
granicznych. Wspólnie z Ustroniem
wybudowaliśmy kilka ścieżek rowerowych, m.in. „Śladami hutnictwa”.
Od wielu już lat nosimy się też z
zamiarem wybudowania kolejki linowej z Nydku na Czantorię. Obecnie czekamy na decyzję w tej sprawie
czeskiego resortu środowiska. Mamy
nadzieję, że ministerstwo się zgodzi.
Bo ta kolejka przyciągnęłaby do nas
jeszcze więcej ludzi i przyniosła dodatkowe pieniądze dla wioski – podkreśla Konečný.
Zaolziański „dolańskie” gminy turystyka mniej interesuje. – Nie robimy w tym kierunku praktycznie nic,
bo nie jesteśmy gminą turystyczną,
lecz górniczą – wyjaśnia wójt Stonawy, Andrzej Feber. – Pomimo to
często gościmy u nas grzybiarzy czy
wędkarzy, dla których mamy u nas
wspaniałe warunki. Zjeżdżają do nas
z całych górniczych „dołów” bo środowisko u nas jest piękne i można w
Stonawie fajnie odpocząć po pracy,
zrelaksować się. A o to przecież chodzi – dodał wójt Stonawy.
JACEK SIKORA

NA »GAZIE«
Na szczęście nie było żadnych rannych w wypadku, do którego doszło
w czwartek wieczorem w Hawierzowie. Spowodował go pijany polski
kierowca, który jechał bez zapalonych
świateł i nie ustąpił pierwszeństwa
autobusowi. Samochód jadącego pod
wpływem alkoholu kierowcy samochodu osobowego skręcał z ul. Astronautów na Robotniczą. – Widziałem,
że samochód jedzie bez zapalonych
świateł, nie mogłem jednak zapobiec
zderzeniu. Na szczęście, nikt z sześciu pasażerów, którzy w tym czasie
jechali autobusem, nie odniósł obrażeń – powiedział kierowca autobusu,
który właśnie kończył popołudniową
zmianę. Policjanci ustalili, że sprawca
wypadku miał w wydychanym powietrzu 2,4 prom. alkoholu.
(kor)
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Minister zdrowia Leoš Heger po
wczorajszych rozmowach z premierem Petrem Nečasem, dotyczących
m.in. akcji „Dziękujemy, odchodzimy”, podkreślił, że rząd nie może
ulec szantażowi. – Nasze stanowisko
jest jasne, choć mamy świadomość,
że szpitale są niedofinansowane –
powiedział Heger. Przedstawiciele
Lekarskiego Klubu Związkowego
tymczasem w czwartek ponownie

oświadczyli, że albo państwo znajdzie fundusze na podwyżki płac, albo
3,8 tys. lekarzy odejdzie ostatniego
lutego ze szpitali.
Minister zdrowia zapewnił związkowców, że stara się spełnić te postulaty, które nie mają charakteru finansowego. Heger i Nečas przekonują,
że reforma zdrowia powinna być gotowa jeszcze w tym roku.
(dc)

GL-012

Nieugięty rząd

REGION

2

SKARGI ZEWSZĄD
CZ. CIESZYN (wib) – Kolejne
dwie skargi wyborcze, związane z
powtórzonym głosowaniem wpłynęły do Sądu Wojewódzkiego w
Ostrawie. Autorem pierwszej jest
lider listy SOS dla Czeskiego Cieszyna, Marian Kuś, który, zdaniem
Transparency International, zyskał
najwięcej głosów wskutek korumpowania wyborców. Druga skarga jest
dziełem koalicji ugrupowań – Ruch
dla Cieszyna oraz Partia Zielonych.
– Skarżący domagają się anulowania
wyników głosowania – powiedziała
Lucie Böhmová, rzeczniczka sądu.
Autorzy drugiego doniesienia
uważają także, iż oddane głosy na
SOS dla Cz. Cieszyna powinny
być nieważne. – Na rozpatrzenie
każdej skargi sąd ma 20 dni, licząc
od momentu jej wpłynięcia – wyjaśniła Bőhmová. Wcześniej wspólne
doniesienie złożyli już koalicjanci z
KDU-ČSL, ODS i Bezpartyjnych.
* * *

ZŁAPALI POLAKA
KARWINA (wib) – Poszukiwanego
europejskim listem gończym Polaka
dopadła w Karwinie Policja RC.
46-letni mężczyzna ukrywał się na
terenie RC od 2006 r., w Polsce ścigany jest za przestępstwa majątkowe
i gospodarcze, których dopuścił się
jako szef zorganizowanej grupy przestępczej. W trakcie zatrzymania kryminalista miał przy sobie broń palną,
której na szczęście nie zdążył użyć.
W trakcie pobytu w RC posługiwał
się sfałszowanymi dokumentami,
ukrywał się w różnych miejscach.
* * *

O DOTACJACH I REMIZIE
GRÓDEK (kor) – Rada Gminy
zbiera już prośby działających we wsi
organizacji ubiegających się o przyznanie im gminnych dotacji na działalność kulturalną. O dotację poprosili m.in. strażacy, Miejscowe Koło
PZKO czy Klub Sportowy Sokol. O
tym, ile kto z nich otrzyma pieniędzy,
zadecyduje Rada na lutowym posiedzeniu. Radni będą też dyskutować
o tym, jak zagospodarować puste
pomieszczenia w remizie, które opustoszały po przeprowadzce poczty do
odnowionego budynku Urzędu Gminy. – Najprawdopodobniej powstaną
tam dwa nowe mieszkania gminne.

Liczba dnia

850
tysięcy koron – to wysokość
długu, jaki mają przedsiębiorcy,
którzy wcześniej wynajmowali
lokale miejskie w Boguminie. Z
dłużnikami, którzy przez cztery miesiące nie płacą czynszu,
miasto automatycznie rozwiązuje umowę, a wierzytelności
ściąga drogą sądową. Natomiast
tym przedsiębiorcom, którzy na
czas wywiązują się z zobowiązań, miasto nie podniesie w tym
roku czynszu nawet o odsetek
inflacji.
(dc)

Czeski Cieszyn ma już dosyć
Nieporadność władz państwowych i Policji RC oraz patowa sytuacja w mieście spowodowały, iż w Czeskim Cieszynie zawiązała się
inicjatywa obywatelska, której celem jest wpłynięcie na Parlament Republiki Czeskiej, by ten zajął się zmianą prawa wyborczego.
inicjatywy obywatelskiej jest zwrócenie uwagi władz państwowych i
opinii publicznej na niedoskonałości prawa wyborczego, związanego
z wyborami komunalnymi. Niejednoznaczność jego zapisów sprawia,
że wynik wyborów staje się nierzadko odzwierciedleniem zdolności
niektórych podmiotów wyborczych
do „zorganizowania” sobie głosów
w sposób mało demokratyczny.
– Chcemy, by w prawie wyborczym
pojawił się ewidentny zakaz korumpowania wyborców i by tego rodzaju
praktyki traktowane były jako przestępstwo – zaznaczyła Katrušák.
– Nie mamy ustanowionej sumy
podpisów, którą chcielibyśmy zebrać
– wyjaśniała Andrea Pavlíková. – Liczymy jednak na duże wsparcie ze
strony obywateli – przyznała. Po zamknięciu lista podpisów przekazana
zostanie Parlamentowi RC. Zbieranie sygnatariuszy petycji wzywającej
do zmiany prawa wyborczego trwać
będzie co najmniej trzy miesiące. W
samym Czeskim Cieszynie zlokali-

Inicjatywa jest sprawą niezwykle
świeżą, pomysł jej powstania wysunięty został zaledwie przed kilkunastoma dniami. Jednak już w
czwartek odbyła się pierwsza konferencja prasowa. Wśród osób, które
znalazły się w komitecie założycielskim inicjatywy, są ludzie związani
z lokalną polityką (Lubomír Matěj, Stanislav Vincour z Ruchu dla
Cieszyna oraz Klára Brzobohatá i
Lukáš Brzobohatý z Partii Zielonych), a także osoby bez przynależności partyjnej (Ewa Katrušák i Andrea Pavlíková). Do wymienionych
powyżej mieszkańców Czeskiego
Cieszyna dołączyli także Miroslava
Bačová z Krupki (gdzie także dochodziło do nieprawidłowości przy
głosowaniu) oraz Ondřej Liška,
przewodniczący Partii Zielonych.
– Inicjatywę należy jednak traktować w całkowitym oderwaniu od
polityki, jako inicjatywę społeczną,
myślę też, że wyraża ona opinię dużej części obywateli – powiedziała
w czwartek Ewa Katrušák. Celem

zowanych będzie minimum dziesięć
miejsc, w których mieszkańcy będą
mogli wyrazić poparcie dla inicjatywy (m.in. w ratuszu, bibliotekach czy
Teatrze Cieszyńskim). W planach
jest także postawienie stoiska w centrum Ostrawy, inicjatorzy liczą również na wsparcie ze strony tych gmin,
w których dochodziło do nieprawidłowości podczas ostatnich wyborów
komunalnych. – Zamierzamy zorganizować kolejne wydarzenia i hap-

peningi, których zadaniem będzie
zwrócenie uwagi mediów i opinii
publicznej na fakt, że w Czeskim
Cieszynie dzieją się także rzeczy
pożyteczne i że jego mieszkańcom
naprawdę zależy na jak najlepszym
funkcjonowaniu miasta – zapowiedziała Ewa Katrušák.
Więcej informacji o inicjatywie
społecznej znaleźć można na stronie internetowej www.petice.org.
WITOLD BIERNAT

Fot. ARC

SZKOŁA POD MŁOTEK
ORŁOWA (dc) – Miasto sprzeda na aukcji budynek byłej szkoły
podstawowej w Zimnym Dole.
Licytacja odbędzie się 10 lutego br.
w Ostrawie-Mariańskich Górach,
inwestorzy zainteresowani nabyciem
nieruchomości mogą ją obejrzeć 27
stycznia. Cena wywoławcza wynosi
2 mln koron.
* * *

Tego rodzaju banknoty rozdawano na czwartkowej konferencji prasowej. Na
taką właśnie gratyﬁkację może podobno liczyć każdy sygnatariusz petycji...

Dziś Zjazd Gwiaździsty
Aż 552 młodych zawodników zmierzą dziś siły na jubileuszowym 40.
Zjeździe Gwiaździstym, największej zimowej imprezie sportowej
zaolziańskich polskich podstawówek. Zjazd odbędzie się w sobotę w
kompleksie narciarskim „Ski areál” w
Mostach koło Jabłonkowa, a jubileuszową edycję organizuje bystrzycka
Polska Szkoła Podstawowa im. Sta-

nisława Hadyny. – W Mostach są
wprost kapitalne warunki śniegowe,
prognoza pogody kształtuje dobre nastroje, wszystko zatem wskazuje na to,
że impreza będzie udana. Rozpoczynamy w sobotę o godz. 8.30 – mówi
dyrektor bystrzyckiej podstawówki i
szef sztabu organizacyjnego imprezy,
Roman Wróbel.
W zawodach narciarskich wystar-

tuje 341 slalomowców i 193 biegaczy, a także... 18 skoczków. – Chcę
przypomnieć, że konkurs w skokach, jako impreza towarzysząca,
odbędzie się w najbliższy wtorek
o godz. 9.30 na skoczniach w Goleszowie – mówi Wróbel. – Oczywiście Zjazd Gwiaździsty to też
dziesiątki organizatorów, opiekunów, a mamy nadzieję, że też setki

rodziców, kibiców oraz bywalców tej
imprezy, która ma nie tylko wymiar
sportowy, ale też niejako wznieca
„gorolskigo” ducha...
Na uczestników 40. Zjazdu
Gwiaździstego czekają jednak nie
tylko sportowe emocje. Na imprezie
zagrają – około godz. 12.30 – kapela
góralska „Nowina” oraz rockowa formacja Folkoperacja.
(kor)

Stypendium i pewna praca
Niejedna rodzina wydaje tysiąc czy
nawet kilka tysięcy koron na miesiąc,
by opłacić wykształcenie dziecka w
prywatnej szkole średniej. Może być
również odwrotnie – uczeń inkasuje
pieniądze za to, że wybrał sponsorowany kierunek. Taką szansę mają
tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, którzy zdecydują się uczyć
zawodu górnika.
Po 1990 roku zlikwidowano w
regionie ostrawsko-kar wińskim
wszystkie średnie szkoły zawodowe o
profilu górniczym. Po 20 latach klasy
dla przyszłych górników otwierane są
na nowo. W Średniej Szkole Techniki
i Usług w Karwinie-Nowym Mieście kształci się 74 uczniów w zawodach górniczych, zaś w nowym roku
szkolnym zamierza uruchomić dwie
klasy Szkoła Średnia w Hawierzowie
-Szumbarku. Plany te wspiera finan-

Fot. ARC
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Tomáš Siuda uczy się zawodu górnika ślusarza.

sowo spółka OKD. – W górnictwie
poczyniono duże inwestycje, wprowadzone zostały nowe technologie.

OKD potrzebuje pracowników wyszkolonych do ich obsługi. W 2008
roku firma zaczęła systematycznie

wspierać szkolnictwo górnicze.
Podpisanie umowy z hawierzowską
szkołą w znaczący sposób poszerzy
tę współpracę – zapowiedział Radim
Tabášek, dyrektor ds. personalnych
OKD.
We wrześniu w Hawierzowie naukę rozpoczną przyszli górnicy elektrycy i górnicy ślusarze. Mogą liczyć
na stypendium w wysokości tysiąca
koron na miesiąc, bezpłatne bilety na
imprezy sportowe i inne korzyści. Po
zakończeniu nauki spółka OKD zagwarantuje im pracę. – A kto zdecyduje się kontynuować naukę na kierunku maturalnym czy nawet podjąć
studia wyższe na kierunku związanym z górnictwem, nadal może liczyć na pomoc finansową OKD, staże i konsultacje prac dyplomowych
– deklaruje rzecznik spółki, Vladislav
Sobol.
(dc)

Bezpieczniej na I/11?
Czytelnicy regionalnych gazet w ostatnich kilku latach zwykli łączyć problematykę drogi ekspresowej
I/11 tylko z jej budową i wszelkimi związanymi z
tym przedsięwzięciem problemami (kwestie wykupu gruntów, burzenie domów stojących na terenie przyszłej drogi). Okazuje się jednak, iż z tą tak
ważną dla naszego regionu inwestycją związany jest
kolejny ciekawy projekt.
– Musimy zdać sobie sprawę, że I/11 to nie tylko nieustanne korki, ale to tak samo ogromna liczba wypadków, w tym, niestety, wielu śmiertelnych

– mówi wicewójt Bystrzycy, Roman Wróbel. – Z
inicjatywy Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Transgranicznej, a przede wszystkim jej szefa,
Václava Laštůvki, oraz byłego senatora Igora Petrova
zrodził się projekt pn. „Bezpieczna droga I/11”. Jego
celem jest zminimalizowanie wypadków oraz ochrona pieszych w tym problematycznym obszarze. Projekt przewiduje, że na terenie Bystrzycy zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna na tzw. karpęckim
skrzyżowaniu. Powstanie też nowe rondo przy stacji
benzynowej Slovnaft w centrum gminy.

– Mamy świadomość ryzyka, że to spowoduje
spowolnienie ruchu na drodze I/11. Jesteśmy jednak
przekonani, że równocześnie zmaleje prawdopodobieństwo wypadków i wzrośnie relatywny komfort
dla pieszych. Na razie przygotowujemy dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia
na budowę. Dodam jeszcze, że pula wydatków sięgnie prawdopodobnie 10 mln koron. Mamy jednak
nadzieję, że całą inwestycję dofinansuje z 85 proc.
dotacja z Unii Europejskiej – dodał wicewójt Wróbel.
(kor)
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Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
Roman Madecki, prezes
Klubu Polskiego „Polonus”
w Brnie

Przyznam, że jak na razie nie zastanawialiśmy się nad tym problemem.
Myślę, że osoby związane z naszym
klubem, bezpośrednio lub pośrednio,
w Spisie Powszechnym zaznaczą

narodowość polską. Być może pojawią się przypadki deklaracji narodowości Śląskiej i tutaj faktycznie
można by próbować przekonywać,
że narodowość Śląska tak naprawdę
nic nam nie daje, ale wydaje mi się,
że zakres występowania tego problemu nie jest chyba specjalnie duży.
Według statutu jesteśmy stowarzyszeniem i bycie naszym członkiem
nie jest zależne od deklarowanej
narodowości. Niemniej jednak 99
procent naszych członków to osoby,
które uważają się za Polaków. Wysokość odsetka mniejszości jest dla
nas ważna zwłaszcza w sytuacjach
ściśle organizacyjnych. Gdy prosimy
władze miasta o wsparcie finansowe,
najczęściej towarzyszy temu pytanie,
ilu Polaków czy osób deklarujących
narodowość polską mieszka na terenie województwa. Obecnie w Brnie
mieszka około 500 Polaków. Gdyby

nowy Spis wykazał, że nas Polaków
ubywa, wtedy z pewnością pociągnęłoby to za sobą konsekwencje. Dobrze się stało, że zwróciliście nam
uwagę na ten problem. Zapewniam,
że na pewno się nim zajmiemy.

Władysław Adamiec, prezes
Klubu Polskiego w Pradze
Prawdopodobnie także nasz klub
włączy się jakoś w problematykę

Kampania się rozkręca
Kampania informacyjna Kongresu
Polaków w Republice Czeskiej, dotycząca tegorocznego Spisu Powszechnego, nadal się rozwija. – Jesteśmy w
trakcie realizacji lub przygotowania
kilku przedsięwzięć – mówi Józef
Szymeczek, prezes Kongresu Polaków.
Najświeższym jest wydrukowanie
2000 tysięcy naklejek z logo kampanii
„Postaw na Polskość”. – Wiele osób
pytało nas, gdzie można dostać takie
logo. Zdecydowaliśmy więc o wydrukowaniu naklejek, które rozesłane zostaną do organizacji polskich na Zaolziu – tłumaczy Szymeczek. Logo, w
formie elektronicznej, dostępne będzie
w przyszłym tygodniu na stronie internetowej KP, www.polonica.cz.
Kolejną inicjatywą Kongresu Polaków, realizowaną wspólnie z Komisją ds. Mniejszości Narodowych

w Trzyńcu oraz Śląskim Kościołem
Ewangelickim A.W., jest zaplanowane na 2 lutego spotkanie zatytułowane „Pytania wokół spisu ludności
2011 w Republice Czeskiej”. Odbędzie się ono w ośrodku zborowym
Hutnik ŚKEAW (dawne kino Hutnik) w Trzyńcu. – Zainteresowanie
spotkaniem jest ogromne. Dlatego
postanowiliśmy zaprosić na nie tylko osoby, które legitymują się jakimś
mandatem, a więc wójtów i burmistrzów, przewodniczących komisji
ds. mniejszości narodowych, prezesów polskich organizacji na Zaolziu,
prezesów miejscowych kół PZKO
– wyjaśnia Szymeczek. W programie spotkania, które rozpocznie się o
godz. 16.00, znajdą się m.in. wystąpienia fachowców i historyków oraz
dyskusja. – Swój udział zapowiedział

już przedstawiciel Czeskiego Urzędu Statystycznego, przybędzie także
burmistrz Trzyńca, Věra Palkovská –
informuje prezes KP. Jego zdaniem
nieścisłości, błędów i pytań związanych ze spisem jest naprawdę dużo i
nie dotyczą one tylko kwestii deklarowania narodowości. Szymeczek:
– Przykładem może być przypadek
pochodzący z minionego spisu, kiedy
to członków ŚKEAW zaliczono do
praskiego kościoła ewangelickiego.
W wyniku tego błędu kościół „stracił” statystycznie 25 tys. członków.
Kongres rozkręca także kampanię
promocyjną na większą skalę, skierowaną także do środowisk, które nie
są ściśle związane z polskimi organizacjami na Zaolziu. Więcej szczegółów na jej temat podamy w kolejnych
numerach naszej gazety.
(wib)

Rada ds. mniejszości
na razie nie w komplecie
Nie wszyscy uczestnicy czwartkowego, pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rządu Republiki Czeskiej
do spraw Mniejszości Narodowych
mogli na spotkaniu zagłosować, a
także w dyskusji mogli zabrać pełny głos. Niektórzy przedstawiciele
mniejszości dysponowali tylko głosem doradczym. Powód? Czeski rząd
nie zatwierdził na razie nowego statutu Rady.
– To spowodowało, że nie można
było jeszcze na razie dokooptować do
Rady nowych przedstawicieli mniejszości, m.in. trzeciego przedstawiciela
mniejszości polskiej, który by zastąpił
byłego członka Rady, Michała Chrząstowskiego – powiedział nam wiceprezes Kongresu Polaków, Tadeusz
Wantuła, reprezentujący w Radzie
polską mniejszość wspólnie z Władysławem Niedobą. – To sparaliżowało
poniekąd posiedzenie i miało ono raczej charakter informacyjny.
Wantuła poinformował nas, że w
związku z powyższą sytuacją człon-

kowie Rady wystosowali list do premiera Petra Nečasa, w którym żądają
jak najszybszego mianowania nowego
przewodniczącego tego ciała oraz zatwierdzenia jego statutu.
Rozmawiano, na przykład, o przygotowaniu dokumentu sprawozdawczego dla Rady Europy dotyczącego
realizacji zobowiązań Republiki Czeskiej wypływających z przyjęcia Europejskiej Karty Języków Regionalnych
lub Mniejszościowych oraz materiału
o sytuacji mniejszości narodowych w
RC w roku 2010. Poruszono też temat
marcowego Spisu Powszechnego.
– My, Polacy, zwróciliśmy uwagę
na zaniepokojenie co do możliwości
interpretacji wpisywania w formularzach podwójnej narodowości i tego,
jak te dane będą podliczane – stwierdził wiceprezes Wantuła. – Nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.
Może uzyskamy ją na początku lutego, kiedy na Zaolzie powinien przyjechać dyrektor Sekretariatu Rady
Rządu ds. Mniejszości Narodowych,

Ondřej Klípa, a także przedstawiciele Czeskiego Urzędu Statystycznego.
Spotkanie z nimi ma się odbyć 2 lutego, najprawdopodobniej w Trzyńcu.
Padły też informacje o programach dotacyjnych dla mniejszości
narodowych, które realizują resorty
szkolnictwa i kultury. Jak powiedział
nam Tadeusz Wantuła, członkowie
Rady nie otrzymali stuprocentowego
zapewnienia, ale wydaje się, że pule
dotacyjne powinny utrzymać się na
poziomie z ubiegłego roku sprzed cięć
budżetowych. – Zwróciłem też uwagę
na to, że należałoby najbardziej skrócić proces decyzyjny w sprawie dotacji
dla mniejszościowych mediów, gdyż
opóźnienia w tej kwestii znacznie
komplikują życie redakcjom na początku każdego roku kalendarzowego.
Poparł mnie w tym Czesław Walek,
który jest obecnie szefem Sekcji ds.
Praw Człowieka przy Urzędzie Rady
Ministrów RC. Miejmy więc nadzieję,
że i tu coś ruszy – dodał wiceprezes
Kongresu Polaków.
(kor)

Zdjęcia: JACEK SIKORA

Polacy w Republice Czeskiej nie żyją tylko na Zaolziu. Dlatego wysokość odsetka naszej mniejszości w kontekście całego kraju może zależeć także od deklaracji narodowości, którą składać będą nasi rodacy mieszkający w każdym innym miejscu Republiki Czeskiej. Czy działające w dwóch największych czeskich miastach organizacje
zrzeszające miejscowych Polaków włączą się w kampanię „stawiania na polskość”? Zapytaliśmy o to ich prezesów.

Spisu Powszechnego, jednak na razie nie jestem w stanie powiedzieć
nic bardziej konkretnego. Trzeba
sobie uzmysłowić, że w Pradze jest
troszeczkę inna sytuacja, tutaj nie
trzeba przesadnie afiszować polskości, bo tutejsi polscy imigranci trochę
inaczej na to patrzą. Trudno mówić

o jakimś forsowaniu większości. Niektórzy imigranci z Polski zrzeszają
się w różnych organizacjach, inni nie,
są też tacy, którzy wolą nie przyznawać się do swojej polskości. Myślę, że
to jest problem wielu dużych miast
europejskich. Oczywiście w naszym
Klubie jako takim staramy się tę polskość podtrzymywać i tutaj myślę, że
zdecydowana większość jego członków nie ma problemu z deklaracją
narodowości. Jednak to nie jest decydujące, nie przeważa szali. Jestem
w Radzie Kongresu Polaków, zatem
znam plany Kongresu i wiem, że dla
Zaolzia problematyka Spisu jest o
wiele bardziej istotna, u nas jest to
raczej statystyka. Dlatego też dla nas
w gruncie rzeczy nie jest aż tak ważne, czy będzie nas o 10 mniej, czy o
10 więcej, dla was natomiast jest to
niezmiernie ważne.
(wib)

moim zdaniem

KRNOV, PARIS I ROMA
DANUTA CHLUP, danuta.chlup@glosludu.cz
Na biurku znalazłam liścik. Ktoś, kto
„zapomniał” się podpisać, zarzuca
mi, że nie umiem czytać, bo w jednym z artykułów użyłam polskiego
odpowiednika miasta Krnov – Karniów. – Och ci redaktorzy z poza
Olzy!!! – oburza się anonim, mieszkający prawdopodobnie – sądząc po
stemplu na kopercie – w Ostrawie.
Nie jestem redaktorką spoza Olzy (a
propos, Szanowny Anonimowy Krytyku, pisze się spoza, a nie „z poza”),
zresztą to nie gra tu roli. Zainteresował mnie fakt, że autorowi tej krytyki przeszkadza w polskiej gazecie
użycie polskiej nazwy geograficznej.
Nawet to, że Krnova chyba nikt na
Zaolziu nie nazywa Karniowem, nie
zmienia faktu, że Karniów jest poprawną, historycznie uzasadnioną
nazwą miasta, leżącego na pograniczu czesko-polskim. W źródłach
historycznych (nie jestem znawcą,
ale wystarczy trochę poszperać w
internecie) znajdziemy też określenia Księstwo Opawsko-Karniowskie
oraz Śląsk Karniowsko-Opawski.
Przyznaję, że Krnów, który – jak

ustaliłam – jest drugim, również stosowanym polskim odpowiednikiem
Krnova, brzmi dla nas naturalniej i
może faktycznie lepiej byłoby używać właśnie tej nazwy, niemniej Karniów jest jak najbardziej poprawną
formą.
W ostatnich latach poświęcamy
dużo uwagi wprowadzaniu polskich nazw miejscowych na Zaolziu.
Walczymy o to, by nikt nam ich nie
zamazywał, by były respektowane
przez Czechów. A już najbardziej
nas oburza, że Polacy przyjeżdżający
do nas z drugiej strony Olzy mówią
„Trinec” i „Havirov”, zamiast Trzyniec i Hawierzów. Może po prostu
nie słyszeli o tym, że te miasta mają
też polskie nazwy? Tak samo, jak
autor anonimowego maszynopisu
nie słyszał – jak pisze – o Karniowie i dlatego automatycznie uważa
tę formę za błędną. Na szczęście
chyba wszyscy słyszeliśmy o Paryżu
czy Rzymie i nie oburzają nas spolszczone nazwy tych metropolii, bo w
przeciwnym razie musielibyśmy jeździć do Parisa i Romy...

Kwesta podsumowana
Znane są już wyniki Kwesty Trzech
Króli w miastach naszego regionu.
Lokalne organizacje Caritasu odnotowały lepsze wyniki niż w poprzednim roku. Kolędnicy Caritasu
Czeski Cieszyn ruszyli w teren z 167
skarbonkami. Wczoraj zakończyli
podliczanie dochodów zbiórki. Dochód wyniósł niespełna 881 tys. koron, o 74 tys. więcej niż w ub. roku.
Czeskocieszyński Caritas kwestował
nie tylko w mieście i okolicy, ale też
w Hawierzowie, Karwinie i przyległych miejscowościach. Większość
zebranych funduszy Caritas przeznaczy na remonty i modernizację
domów opieki społecznej w Czeskim Cieszynie i Gnojniku.
O 22 tys. koron więcej niż w poprzednim roku wrzucili do skarbonek mieszkańcy Bogumina, Orłowej
i okolicznych miejscowości. W sumie

zebrano 203 tys. koron. Wolontariusze jabłonkowskiego Caritasu zebrali
673 tys. koron, o 52 tys. więcej niż
rok temu. – Pogoda nam sprzyjała,
nie było tyle śniegu, więc dotarliśmy
nawet do trudno dostępnych miejsc.
Natomiast główny powód lepszego
wyniku widzę w tym, że w ub. roku
wyremontowaliśmy ośrodek dzienny
Caritastu i ludzie widzieli konkretne
wyniki kwesty – uważa dyrektorka
jabłonkowskiego Caritasu, Beata Sikora. Trzyniecki Caritas zebrał 436
tys. koron (o 9 tys. więcej), wzrost
dochodów odnotował również Caritas w Ostrawie.
Wyniki kwesty w całej diecezji
ostrawsko-opawskiej nie były wczoraj jeszcze znane. W niektórych
lokalnych organizacjach Caritasu
trwało podliczanie zawartości skarbonek.
(dc)
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»GŁOS LUDU« ROZMAWIA Z POETKĄ I AKTORKĄ LENĄ PEŠÁK

Między teatrem a poezją
Większość widzów, którzy przed tygodniem wracali w piątkowy wieczór do domu z Teatru Cieszyńskiego z drugiej w tym sezonie premiery Teatru Lalek „Bajka”,
przedstawienia „Wilk, robal i koźlęta”, nuciła słowa miłej piosenki, którą w spektaklu śpiewał sympatyczny robal: „Nie widziałem, nie słyszałem, komu trzeba pomagałem”... Nuciły ją dzieci, nucili dorośli, wszyscy wspominali piękne piosenki, które zabrzmiały podczas przedstawienia. Muzykę do nich napisał Andrzej Macoszek,
słowa zaś Lena Pešák, mieszkająca w Czeskim Cieszynie poetka, a także aktorka, którą niedawno mogliśmy obejrzeć m.in. w „Trzech siostrach” Czechowa, które wystawiła Scena Polska TC.
Jesteś autorką nie tylko tekstów
do piosenek, ale też wierszy dla
dorosłych miłośników poezji.
Jak się zaczęła twoja przygoda z
poezją?
Pierwszym człowiekiem, który
mnie zachęcał do pisania poezji,
był w Gimnazjum Polskim profesor Władysław Josiek. Zadał
nam zadanie domowe, w których
chodziło o napisanie kilku wierszy.
Pisali wówczas wiersze nawet ci,
którym bliższa była matematyka...
Poza tym wyrastałam w środowisku twórczym – po śmierci ojca
mama wyszła za poetę Piotra Horzyka i miałam możliwość obcowania z poezją na co dzień...

Do dziś współpracujesz z Renatą
Putzlacher, na przykład w Towarzystwie AVION…
Doskonale pamiętam, jak „Kawiarnia AVION, której nie ma...”
rodziła się w Teatrze Cieszyńskim.
Właśnie przyjechałam z Polski ze
studiów aktorskich. Było nas w
teatrze kilka osób, które czuły pewien niedosyt i nie chciały grać na
scenie wyłącznie to, co było proponowane ze strony kierownictwa
zespołu. Chcieliśmy robić jeszcze
coś poza tym. I wtedy powstał
AVION, w którym mieliśmy okazję zagrać. Śpiewałam sporo piosenek, zwłaszcza do wierszy Reni
z tomiku „Małgorzata poszukuje
Mistrza”. Także na pierwszej płycie AVION-u, „Lamus”.
Wspominałaś o kursach w Koszarzyskach. Tam zdecydowałaś
się zostać aktorką?
Chyba tak, chociaż z początku
– grywając w małych kursowych
etiudach teatralnych – wiedziałam,
że aktorstwo w moim przypadku
będzie trudnym orzechem do
zgryzienia. Wiedziałam też, że nie
tylko teatr będzie odgrywał ważną
rolę w moim życiu, że nie jestem
osobą, która zwiąże się wyłącznie
z aktorstwem.
W końcu rozpoczęłaś jednak

To musi cieszyć, bo dzieci to
przecież najwspanialsza publiczność.
Na pewno, ale jak na spektakl
przychodzą dorośli i też im się
podoba, wyciągają z tekstów inne
skojarzenia, to wtedy dopiero jest
naprawdę frajda. Cieszy mnie
więc, że kierownik „Bajki”, Jakub
Tomoszek, zamierza wydać płytę z
piosenkami z „bajkowych” spektakli, po którą będą mogli sięgnąć i
mali, i duzi sympatycy zespołu.

Fot. MAREK SANTARIUS

Pamiętam, jak wspólnie z Przemysławem Brannym, wówczas
też jeszcze gimnazjalistą, czytaliście na spotkaniu poetyckim
wiersze Renaty Putzlacher. To
też na pewno cię kształtowało...
To wydarzenie związane było z
inną postacią, która wprowadzała mnie w poezję, Wandą Cejnar,
ówczesnym kierownikiem literackim Sceny Polskiej. To ona zaproponowała, żebyśmy wówczas
zinterpretowali wiersze starszej
naszej koleżanki. Było to bardzo
przyjemne. Pamiętam, że mama
Przemka, Halina Paseková, zrobiła
nam na drutach fajne sweterki i w
nich czytaliśmy utwory Reni. Do
dziś pamiętam tamten wieczór. Z
Przemkiem znaliśmy się nie tylko
z gimnazjum, ale też z kursów reżysera i aktora w Koszarzyskach.

Zaolziu. Redaktor naczelna powiedziała mi wtedy: „Pani Leno,
treść niby tak, ale forma jest nie
dla dzieci”... Czyli nie jest to sprawa prosta. Trzeba się uczyć, żeby
dzieci w końcu wierszyki czy teksty piosenek przyjęły za swoje. Ja
uczyłam się tak, że z dwójką swoich dzieci czytałam sporo wierszyków i teraz udaje mi się pisać
bardziej swobodnie.

Poetka i aktorka Lena Pešák

studia w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej w Krakowie.
Zagrałaś jako studentka nawet
w ﬁlmie...
To był epizod w filmie Michała
Rosy „Gorący czwartek”. Grałam
dziewczynę sprzedającą w małym
sklepiku, do którego przychodzili
często główni bohaterowie, trójka młodych chłopców. Grali ich
chłopcy z domów dziecka, naturszczycy, długo jeszcze później śledziliśmy ich losy. Ale nie wiem, jak
potoczyło się dalej ich życie... Ale
podczas studiów było też kilka innych ciekawych przygód, na przykład z Teatrem Telewizji, gdzie
grałam w sztuce „Wesele Figara” w
reżyserii Andrzeja Łapickiego, czy
program z piosenkami Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. „Kobieta
źródło zła”. Wielu z nas mogło też
przeżyć przygodę z filmem amerykańskim. Steven Spielberg kręcił
przecież wtedy w Krakowie „Listę
Schindlera”. Tam też miałam okazję zagrać małą rólkę i na własne
oczy obserwować, jak działa cała
ta amerykańska machina filmowa. Zawładnęła ona wtedy całym
Krakowem, nawet nasz akademik
przekształcił się w siedzibę gestapo i na co dzień spotykaliśmy się
ze swastykami, flagami Niemiec
hitlerowskich. Na własnej skórze
odczuwaliśmy atmosferę lat okupacji...
Po studiach powróciłaś na Zaolzie, do Teatru Cieszyńskiego?

Nie od razu, postanowiłam odpocząć od środowiska aktorskiego,
wyjechałam więc do Pragi, gdzie
chciałam stwierdzić, co mnie właściwie w życiu pociąga. Pracowałam w radio, w dubbingu... Oprócz
tego wykonywałam zawód w ogóle
nie związany z teatrem.
Ale jednak powróciłaś. I grałaś
nie tylko w polskim ale i czeskim
zespole...
To, że mogłam grać w obu scenach
Teatru Cieszyńskiego, było dla
mnie ogromną przyjemnością. Ale
praca w teatrze nad Olzą była stosunkowo krótkim epizodem, bodajże od roku 1995 do 1998. Ale
był to piękny okres. W pamięci
utkwiły mi głównie przedstawienia w reżyserii Janusza Klimszy,
w Scenie Czeskiej zaś spektakle
„Gazdina roba” w reżyserii Ondry
Spišáka i „Sladké ptáče mládí” Josefa Janíka. To była dla mnie wielka nauka, a praca naładowała mnie
też ogromną energią.
Dlaczego pożegnałaś się z Teatrem Cieszyńskim?
Głównie chodziło o problemy
zdrowotne, ale powodów było
więcej. Międzyludzkich, teatralnych, które mi nie odpowiadały.
Doszłam po prostu do wniosku,
że nie chodzi mi o pracę w teatrze za wszelką cenę, ale o pracę
z ludźmi, którym tak samo, jak i
mnie, zależy na efekcie i atmosferze pracy. I że chcę mieć większy

wpływ na to, co robię, i mieć możliwość wyboru.
Po blisko 13 latach powracasz do
Sceny Polskiej, widzieliśmy cię
ostatnio w „Trzech siostrach”…
Człowiek dochodzi w pewnym
momencie do wniosku, że jednak
są rzeczy mu bliskie, których potrzebuje do życia. Ale nie chcę,
żeby stało się tak, że praca stanie
się monotonią, z której wytraci się
euforia, w której nie ma twojego
wkładu, gdzie jesteś tylko marionetką. Chcę więc zatem zawsze
mieć możliwość realizowania się
twórczo także poza teatrem...
Współpracujesz jednak teraz
głównie z trzecią sceną TC, z
„Bajką”?
Tam ostatnio właśnie napisałam
kilka tekstów do piosenek. Uważam, że w pisaniu dla dzieci mam
trochę doświadczenia, sama jestem
mamą i chyba mi się to udaje. Napisałam teksty do piosenek nie tylko dla „Bajki”, ale też do „Przygód
Tomka Sawyera” Sceny Polskiej.
Dla „Bajki” zaś tłumaczę też teksty
do utworów, które zabrzmią w „Calineczce”. Jej premiera odbędzie się
wiosną. To będzie kolejny czeskopolski spektakl, a ja mam swobodę
poruszania się w obu językach.
Czy trudno pisać dla dzieci?
Trudno... Pamiętam, jak kiedyś na
początku starałam się pisać wiersze dla dziecięcych pisemek na

A twoje wiersze bardziej dorosłe? Wiem, że wydałaś polskoczeskojęzyczny tomik „Światło
- Světlo”, w wydawnictwie wspominanego już AVION-u...
Sama czytałam te wiersze na
wieczorze promocyjnym, sama je
tłumaczyłam na czeski. Chociaż
nie, nie można powiedzieć, że tłumaczyłam. Starałam się po prostu
sens wiersza przenieść do innego
języka. Poza tym miałam też wieczór autorski, na którym śpiewałam swoje teksty, do których napisał muzykę Zbyszek Siwek, od lat
współpracujący z AVION-em.
A do czego przymierzasz się teraz?
Głównie tłumaczę na czeski polskie teksty do „Calineczki”, prowadzę „Bajkowanie” w kawiarni
„Noiva”, gdzie wierszyki dla dzieci
czytają aktorzy Teatru Cieszyńskiego. No i mam nadzieję, że
pojawią się nowe propozycje dla
mojego pióra. Bo ja nie piszę do
szuflady, ale jak gdyby na zamówienie. Tak tłumaczyłam różne
sztuki, na przykład z chorwackiego, bo w moim życiu był też epizod chorwacki.
Łatwo się nauczyłaś chorwackiego?
Tak, bo interesują mnie języki.
To, że znam dobrze języki polski i czeski, a także gwarę śląską,
bardzo mi pomogło. Uczyłam się
chorwackiego nie w szkole językowej, ale porównując ten język z
naszymi słowiańskimi. Jestem po
prostu fanką języka, nie tylko w
jego oficjalnej, ogólnopolskiej czy
ogólnoczeskiej wersji, ale też jego
odmian gwarowych. I to pomaga
mi w życiu, a sądzę, że pomaga też
nam wszystkim, którzy urodzili się
na Zaolziu, w regionie wielu języków i kultur.
Rozmawiał: JACEK SIKORA
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Karwińskimi śladami Gustawa Morcinka
Już dzieci w szkole podstawowej wiedzą, że Gustaw Morcinek, autor „Ondraszka” i „Łyska z pokładu Idy”, urodził się w Karwinie. Niełatwo jednak odnaleźć miejsca,
związane z latami jego dzieciństwa i młodości. Nie da się wsadzić dzieci w autokar i pokazywać im: – Tu stoi dom, w którym urodził się Morcinek, a tamten budynek
to jego pierwsza szkoła. Części Karwiny, związane z życiem pisarza, dziś wszystkie wyglądają podobnie – to nieużytki porośnięte trawą, doły zalane wodą, zniszczony krajobraz. By choć trochę zorientować się, gdzie odgrywały się poszczególne etapy życiorysu sławnego karwiniaka, poprosiłam o pomoc polonistkę Danutę Ondruch i
miłośnika historii Karwiny, kolekcjonera archiwaliów, Józefa Chmiela.
jącą, kto tu spoczywa, widnieje druga
tabliczka, podpisana inicjałami MS,
z tekstem: „Z tego miejsca został
skradziony przez hieny cmentarne
pomnik upamiętniający tragiczne
wydarzenie z 14. 6. 1894 roku. Przetrwał przeszło 100 lat”.
Po ukończeniu szkoły Gustaw
Morcinek rozpoczął pracę w kopalni.
Najpierw był „polewaczem”, taczkarzem, później został nawet maszynistą. – Pracował na szybie Głębokim,
który znajdował się na Granicach, o
tam, w lewo, gdzie jest ten las – pokazuje Józef Chmiel, gdy spod kopalni
Armii Czechosłowackiej jedziemy w
kierunku Dąbrowy.

MIEJSCE,
GDZIE MIESZKAŁY ŻABY
Matka pisarza, Marianna Smusz,
pochodziła z Raju. Z mężem Józefem przez jakiś czas mieszkała w
Darkowie, później przenieśli się na
Henryków i wreszcie na Żabków.
Morcinkowie mieli ośmioro dzieci,
lecz czworo z nich zmarło. Gustaw
(a właściwie Augustyn – bo tak został ochrzczony) był najmłodszym
z potomstwa. Karwińskiemu Żabkowowi, gdzie spędził najwcześniejsze lata dzieciństwa, daleko dziś do
malowniczego zakątka. Hałdy, rury,
nieciekawy teren przylegający do
kopalni Armii Czechosłowackiej –
tak dziś wygląda miejsce, gdzie stały
„budele” – cztery budynki, w których
znajdowały się mieszkania służbowe należące do hrabiego Larischa.
Ojciec pisarza, Józef Morcinek, był
u niego zatrudniony w charakterze
woźnicy. W biografii Morcinka czytamy, że pisarz urodził się 25 sierpnia 1891 właśnie na Żabkowie. Józef
Chmiel jest przekonany, że faktycznie przyszedł na świat w innym
miejscu, w kolonii na Henrykowie,
w miejscu, gdzie Karwina graniczy
z Łazami. – Mówiła mi o tym dalsza kuzynka Morcinka, Małgorzata
Wiejowa. Podobno Morcinek urodził się właśnie tam, lecz zaraz potem rodzina przeprowadziła się do
Żabkowa i gdy matka zgłaszała narodziny dziecka, w metryce zapisano już Żabków – wyjaśnia. Żabków
zawdzięczał swą nazwę żabom, które
zagnieździły się w tak zwanym „kamieńszczoku” – dole napełnionym
wodą, który powstał po wydobyciu
kamienia z dawnego kamieniołomu.

ZGINĄŁ POD KOŁAMI
WOZU

Pracując na kopalni, Morcinek włączył się w wir pracy społecznej.
– Górnicy w Karwinie byli w tym
czasie bardzo dobrze zorganizowani
społecznie. Działał związek katolickich górników, czytelnia, i Morcinek
brał w tym udział. Mając 16 lat, został
bibliotekarzem. Była to, rzecz jasna,
praca społeczna. W Karwinie był też
bardzo silny ruch teatralny. Morcinek
mocno się angażował, miał zresztą

Nieciekawa okolica Kopalni Armii Czechosłowackiej to dawny Żabków, gdzie Morcinek spędził najwcześniejsze lata dzieciństwa.

na-Granice.
Marianna Morcinkowa ciężko zarabiała na utrzymanie, zbierając na
hałdzie opukę i wożąc ją na wózku
do Frysztatu, czy też wynajmując się
do prania bielizny oraz sprzątania
biur na kopalni. Morcinek pięknie
pisze o matce i jej spracowanych
rękach w książce „Po kamienistej
drodze”. Pisząc o ojcu, fabularyzuje.
– Nie wiadomo, co jest prawdą, a co
zmyśleniem czy mitem w biografii
Gustawa Morcinka. Krystyna Heska
-Kwaśniewicz stworzyła jego biografię głównie na podstawie bogatej
korespondencji Morcinka, którą prowadził z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury, m.in. Kornelem
Makuszyńskim. Morcinek stwarzał
jednak dużo mitów wokół własnej
postaci, często zmyślał. Chcąc poprawić wizerunek swej rodziny, pisał,
że jego ojciec zginął w wypadku na
kopalni. A to nieprawda – mówi Danuta Ondruch.
Gustaw Morcinek zaczął chodzić
do szkoły w starej Karwinie. Dwie
szkoły – biała i czerwona – stały
nieopodal kościoła św. Piotra z Alkantary, naprzeciwko cmentarza w
dzisiejszej Karwinie-Kopalniach.

Po nich też nie ma dziś śladu. Później Gustaw kontynuował naukę w
szkole na Granicach. Swe dzieciństwo spędzał w towarzystwie kolegów z bandy Czarnej Julki, o której
pisze w powieści pod takim właśnie
tytułem. Wspólnie czytali „Robinsona Crusoe” i przeżywali „robinsonowskie” przygody – nad Olzą,
łapiąc żaby, a nawet bawiąc się na
gnojowiskach. – Morcinek wspomina nauczyciela Michnika, który był
nastawiony proaustriacko, nazywał
dzieci „chacharami”, opowiadał im
o Wiedniu, mówił, że powinni niemieckie wiersze czytać. I wspomina
Skupienia, który mówił im o Polsce,
o Piastach Śląskich, o tym, że Śląsk
pod różnymi był panami, lecz oni są
Polakami – opowiada Danuta Ondruch. – Uczniowie tak się w końcu
zemścili na Michniku, że włożyli mu
między chleb zdechłą mysz. Wtedy
całą bandę za karę rozproszono po
różnych szkołach.

BOHATER, KTÓREMU
SKRADZIONO POMNIK
Na cmentarzu w Karwinie-Kopalniach, po prawej stronie, na uboczu,
stoi grobowiec górników, którzy

Danuta Ondruch przy grobie Celestyna Racka, z którego skradziono pomnik.

moc górnikom, zasypanym po eksplozji gazu. Ta postać przewija się
w twórczości Morcinka. Jest jedną
z najpiękniejszych postaci w „Pokładzie Joanny”, pisarz nadmienia
o nim również w „Czarnej Julce”.
– Wspomina, że dzieci z bandy
Czarnej Julki chodziły ozdabiać

Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Gdy mały Gustlik miał niespełna
rok, jego ojciec zginął. Spadł z kozła
pod koła własnego wozu. Wdowa z
dziećmi przez jakiś czas mogła zostać na Żabkowie, później musiała
opuścić służbowe mieszkanie. Wynajmowała później lokum w domu
pewnego muzykanta na Granicach.
Tego domu, podobnie jak innych w
okolicy, też już dawno nie ma. Zarośla i stawy, które powstały po wydobyciu węgla – tak wyglądają dawne
Granice, przylegające do Dąbrowy.
Nie mają nic wspólnego z dzisiejszą,
nowo wybudowaną dzielnicą Karwi-

ZRZUTKA GÓRNIKÓW

Gustawa Morcinka przypomina ulica w Karwinie-Nowym Mieście.

– Tu stały szkoły – Józef Chmiel pokazuje miejsce w sąsiedztwie kościoła pw. św.
Piotra z Alkantary.

zginęli w największej katastrofie
górniczej w historii zagłębia – w
1894 roku na szybie Franciszka. Pochłonęła ona 235 ofiar. Jedną z nich
był pochodzący z Wieliczki inżynier Celestyn Racek, który zginął,
spiesząc z ekipą ratowniczą na po-

drzewko rosnące koło jego grobu, bo
dla nich był to wielki bohater – opowiada Danuta Ondruch. Grób Celestyna Racka znajduje się niedaleko
wspólnego grobowca ofiar katastrofy.
Z pomnika został tylko cokół, resztę
skradziono. Nad tabliczką informu-

talent aktorski – opowiada Danuta
Ondruch. Górnicy, którzy poznali
się na nim, zrobili zbiórkę pieniędzy,
by mógł się dalej kształcić. Mając 19
lat, w 1910 roku, Morcinek wyjechał
do Białej (dziś to jedna z dzielnic
Bielska-Białej), by tam kształcić się
w ludowej szkole nauczycielskiej. Do
Karwiny już nie powrócił, choć nadal była obecna w jego twórczości.
Po I wojnie światowej pracował jako
nauczyciel w Skoczowie, w czasie II
wojny więziono go w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych. Po wojnie osiadł w Katowicach. Zmarł w
1963 roku w Krakowie, a pochowano
go w Cieszynie.
W Karwinie znajduje się dziś ulica nosząca imię i nazwisko pisarza.
Przy niej stoi budynek, gdzie jeszcze
kilka lat temu znajdowała się polska szkoła w Nowym Mieście. Dobrze, że choć tabliczki z nazwą ulicy
przypominają sławnego karwiniaka, skoro trudno już w zniszczonej
dawnej Karwinie znaleźć namacalne ślady jego życia.
DANUTA CHLUP
Za tydzień Morcinek w Skoczowie
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ZAOLZIAŃSKI ARTYSTA FRANCISZEK ŚWIDER WŁAŚNIE

Spacer pośród wspomnień
– Tato piekł najlepszy w świecie brótfaniok. Miał ładny głos
– bas. Śpiewał i grał na heligonce, starej harmonii, którą kupił
mu jego ojciec, gdy był małym chłopcem. Rodziców zaczyna nam
brakować zwykle dopiero wtedy, gdy odejdą – przyznaje z żalem
Jan Świder. Jego ojciec, Franciszek Świder, czołowy zaolziański
artysta plastyk i rzeźbiarz XX wieku, zmarł w 1997 roku.
W czwartek 27 stycznia obchodziłby 100. urodziny.
Zanim syn artysty Jan zaprosi mnie
we wspomnieniach do rajkowej kolonii, do skromnego domu na Pulcerówce, pobliskiej gospody u Mokrosza, gdzie „zbierały się przeróżne
elementy, wybijmordy i zabijaki”, o
Franciszku Świdrze mówić będą jego
dzieła.
– Kupę rzeczy szlag trafił. Oznaczono je jako twórczość socrealizmu.
Tatę zawsze ponosiło, gdy słyszał
takie określenia. Mawiał, że realizm
jest jeden, bez przymiotników – ani
socjalistyczny, ani kapitalistyczny.
Niestety, przez taką interpretację
ginęły dzieła sztuki – stwierdza pan
Jan.

ralne drewno oraz pozłacane aureole
świętych. Cierpienie i chwała.
Na drodze życiowej Franciszka
Świdra też nie brakowało cierni. Takie są drogi artystów. Może właśnie
po to, by z bólu lub na przekór bólowi mogły powstawać dzieła tym bardziej wzniosłe i wymowne? – Ojciec
był prywaciarzem przez całe swoje
życie. Pracował na własną rękę nawet
w czasach komuny. Nie było to mile
widziane, zwłaszcza, że był zażartym
Polakiem. Kto tylko mógł, podkładał
mu kłody pod nogi. Oczywiście, jakoś żyliśmy, ale było to ciężkie życie.
Jak to się mówi „z rynki do gymby”
– wspomina jego syn, Jan.

DROGA KRZYŻOWA

NIKT O NIEJ
NIE WIEDZIAŁ...

Nasza wędrówka rozpoczyna się na
cierlickim Kościelcu. Ściany miejscowego kościoła pw. św. Wawrzyńca
zdobi Droga Krzyżowa. To jedno

W Muzeum Tragedii Żywocickiej
Jan Świder dokona niespodziewanego odkrycia. Jeszcze nie wchodzimy

W Muzeum Tragedii Żywocickiej Jan Świder odnalazł „zapodzianą“ statuetkę
cierpiącej matki.

z pierwszych dzieł artysty. Na poszczególnych stacjach zapisany jest
1939 rok. – Drogę Krzyżową ufundowali obywatele Cierlicka. Właśnie
niedawno, kiedy szperałem w starych dokumentach taty, znalazłem
umowę. Droga Krzyżowa miała być
wykonana z drewna lipowego. Były
to piękne płaskorzeźby polichromowane – J. Świder celowo używa czasu
przeszłego, bo owa polichromia została później pokryta zwykłą farbą.
– Można powiedzieć, że w ten
sposób Droga Krzyżowa została
zniszczona. Na szczęście udało się ją
odnowić. Owe okropne farby udało
się usunąć, jednak razem z nimi również usunięto pierwotną polichromię. Przyznaję, że nie miałem jeszcze okazji oglądać jej po renowacji...
Teraz nadarza się okazja. Wpatrujemy się w poszczególne stacje opowiadające o męce Chrystusa. Natu-

do środka. Najpierw przystajemy na
zewnątrz, przed pomnikiem poświęconym ofiarom miejscowej tragedii z
6 sierpnia 1944 roku. – Krzyż oraz
płyty z nazwiskami zostały wykonane z piaskowca godulskiego, a figura matki oraz leżącego u jej stóp
zamordowanego syna z piaskowca
horzyckiego. Piaskowce te różnią się
między sobą zabarwieniem. Piaskowiec z Rzeki nabiera odcieni zielono
-niebieskich, natomiast piaskowiec
horzycki ma kremowe zabarwienie
– wyjaśnia syn artysty. Dzisiejszy pomnik różni się od tego z wczesnych
lat powojennych. – Pierwotne płyty z
piaskowca zostały zastąpione nowymi. Krzyż, który teraz stoi samodzielnie, był umieszczony nad pomnikiem. Tato próbował kiedyś pomnik
czyścić, konserwować... – J. Świder
wskazuje miejsca, gdzie piaskowiec
się już wykruszył. Podłoże pomnika

Odnowione stacje Drogi Krzyżowej w świątyni na cierlickim Kościelcu.

pokrywa warstwa mchu... – Wszystkie figuralne dzieła ojca powstawały
w zakładzie kamieniarskim Kubiczka
na granicy Suchej i Karwiny. Najpierw ojciec wykonał małą gipsową
statuetkę. Potem z gliny ulepił model
w skali 1:1, dla którego sztukator wytworzył formę. Do formy nalał gips i
w ten sposób powstał model gipsowy,
na podstawie którego ojciec wykuł
w kamieniu rzeźbę. Gipsowy model
żywocickiego pomnika stał w którejś
z polskich szkół na Zaolziu. Pojawiły
się jednak głosy, że dzieci się go boją.
Model odkupiło więc muzeum – wyjaśnia pan Jan.
Wchodzimy do Muzeum Tragedii Żywocickiej. Oglądamy model.
Szkoda, że oryginalnego pomnika
nie udało się utrzymać w równie dobrym stanie... Nagle J. Świder podchodzi do jednego z wystawionych
eksponatów. – To przecież zaginiona
statuetka żywocickiej matki, którą
przed przeszło 25 laty ojciec pożyczył muzeum! Kiedy później pytaliśmy o nią, nikt nic nie wiedział...
Cieszę się, że nie zginęła! – w głosie
pana Jana słychać mieszaninę radości i zdumienia. Czy to możliwe, że
kierownictwo muzeum tak mało wie
o swoich eksponatach?

PRZEZ PÓŁ WIEKU
POKRYTY FARBĄ
Tylną ścianę auli górnosuskiej polskiej szkoły zdobi tryptyk Franciszka Świdra. Tematem jest droga do
szkoły miejscowych uczniów. – Ojciec malował tryptyk w 1933 roku
jako młody artysta, dopiero co po
studiach, które kończył najpierw w
Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego i Sztuk Zdobniczych
w Krakowie, a potem na Akademii
Sztuk Plastycznych w Pradze, na
kierunku malarstwo monumentalne.
Jako modele służyli mu uczniowie
szkoły. Podobno nawet jeden z nich,
podczas odsłonięcia tryptyku w 1995
roku, w namalowanym przez ojca
chłopcu rozpoznał samego siebie... –
opowiada syn artysty.
Górnosuski tryptyk większość
czasu pokryty był warstwą farby. W
czasie okupacji Niemcy zamalowali
dzieło Świdra i tak pozostało przez
kolejne pół wieku. Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych postanowiono go odkryć. Osiemdziesięciopięcioletni artysta sam podjął
się jego renowacji, używając do tego
tych samych farb, co sześćdziesiąt lat
wcześniej – tempery jajowej.
Podobnych malowideł naścien-

Tryptyk na ścianie auli górnosuskiej szkoły przez pięćdziesiąt lat pokrywała farba.

nych Franciszek Świder stworzył o
wiele więcej. – Na ścianie ośrodka
zdrowia w Hawierzowie ojciec namalował pielęgniarkę z dziećmi, w
hawierzowskim Domu Kultury „Radość” jest obraz o założeniu miasta.
Razem z Żebrokiem stworzył również naścienne malowidło w czeskocieszyńskim hotelu „Piast” oraz w
marklowickim kościele. Tamtejszy
kościółek zbudowany jest z drewna.
Najpierw trzeba było więc naciągnąć papier, a dopiero potem można
było przystąpić do malowania. Ojciec zaprosił do współpracy Rudolfa
Żebroka, ponieważ wiedział, że jest
wspaniałym kolorystą – stwierdza J.
Świder.

HAWIERZOWSKIE
WITRAŻE
W Domu Kultury „Radość”, dawniej
kinie o tej samej nazwie, oglądamy
więc kolejne naścienne malowidło Franciszka Świdra. „Dekretem
ze dne 4. 12. 1955 bylo prohlašeno
sídliště Šumbark-Bludovice městem
Havířov a dne 17. 12. 1955 předáno
lidu v této budově” – naścienny napis przypomina wydarzenia sprzed
55 lat.
Do hawierzowskiej „Radości”

ZBLIŻENIA
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OBCHODZIŁBY STO LAT

i dzieł sztuki
przyciągnęło nas jednak inne dzieło
Świdra. Są nim witraże widoczne
od frontu budowy, a na nich górnik,
hutnik, rolnik... Typowi mieszkańcy śląskiej ziemi tamtych czasów.

a starzik pracował w koksowni na
Honegrze. Wspólnie wychowywali
trzech synów i jedną córkę. Ojciec
był najmłodszy i jako jedyny się
kształcił. Starzik na jego edukację co

mapę i pokazuje poszczególne zabudowania. – Aż trudno uwierzyć,
jak przyroda potrafi zatrzeć wszelkie ślady ludzkiej obecności – kręci głową. – Jestem tu pierwszy raz

Witraże dla ówczesnego kina „Radość“ Franciszek Świder tworzył w trudnych czasach. Właśnie umierała mu żona.

– Każdy witraż ojciec malował na
osobnym pasie papieru. W tym celu
wynajął „gastcymrę” w gospodzie u
Mokrosza. Tam na całej dużej ścianie miał porozwieszane papiery.
Najpierw węglem rysował postacie, a
następnie całość dzielił na poszczególne kawałki. Potem dokładnie według projektu pewna firma z Pragi
specjalizująca się w zakresie witraży,
wykonała całość – wyjaśnia nasz rozmówca.
– W 1955 roku umierała mama, a
ojciec wtedy miał tyle pracy... Byłem
wówczas małym chłopcem, więc niewiele z tych czasów pamiętam. Dla
niego musiał to być trudny okres –
przekonuje.

TO BYŁA ŻYWA DZIELNICA

po 30, a może 40 latach... Na Pulcerówce J. Świder spędził swoje
dzieciństwo. Później razem z ojcem
przeprowadzili się na ulicę Svatopluka Čecha, niedaleko karwińskiej
kopalni Barbara. – Tato robił dla
nas, co mógł. A wcale nie było to
łatwe. Sam musiał załatwić sobie
pracę, a potem sam ją wykonać. U
nas w domu nigdy się nie przelewało. Bywało tak, że na przemysłówkę
chodziłem w garniturach ojca. Tato
nauczył się gotować, piekł najlepszy
w świecie „brótfaniok”. Żyliśmy nad
wyraz skromnie. Niemal do wszystkiego piliśmy białą kawę albo zioła.
Z czarną herbatą spotkałem się dopiero później. Tato lubił zbierać zioła. Pamiętam, jak suszył dziewannę,
zasypywał cukrem, a potem na alkoholu robił wyśmienitą nalewkę. Kto
jej spróbował, nie znajdował słów
pochwały...

POMNIK PRZY DRODZE
Obok głównej drogi prowadzącej z
Karwiny na Ostrawę stoi pomnik poświęcony ofiarom drugiej wojny światowej. Pochodzi z 1953 roku. To nasz
ostatni przystanek w wędrówce śladami dzieł Franciszka Świdra. – Proszę
zauważyć – mówi J. Świder – nazwiska poległych zostały umieszczone na
tylnej stronie płyty. Z tego, co wiem,
nazwisk w ogóle miało nie być. Ojcu
jednak zależało, żeby się tam znalazły, więc przeforsował chociaż ich
umieszczenie z tyłu pomnika.
W drodze powrotnej do Cieszyna
pan Jan wraca do wspomnień. Nie
przerywam mu. Dzięki nim sylwetka
Franciszka Świdra staje się bardziej
realna. – Ojciec był ciekawą osobistością. Interesowało go wszystko.
Był niesamowicie oczytany. Świadczą o tym książki, które zostawił.
Miał też ładny głos – bas. Śpiewał i

Zdjęcia: MAREK SANTARIUS

Franciszek Świder urodził się w Rajkowej kolonii obok kopalni Barbara
w Karwinie. – Starka była w domu,

miesiąc przeznaczał połowę wypłaty.
Starzik był złotą rączką, wszystko
potrafił zrobić – uszyć spodnie z koziny, co trzeba naprawić. W kolonii
każdy miał kawałek ogródka, kozę,
kury, tak żeby dało się przeżyć. Tato
zawsze mówił, że chociaż bieda doskwierała, życie było o wiele weselsze
niż dzisiaj – opowiada pan Jan, który
odziedziczył imię po starzikowi.
W karwińskim lesie, kawałek za
górnosuskim wysypiskiem śmieci,
zatrzymujemy samochód. Droga
prowadząca wgłąb lasu jest zagrodzona. Idziemy nią kilkaset metrów.
Przecinamy potok, przystajemy.
– W tym miejscu pod kopcem stała gospoda u Mokrosza, a powyżej
rozciągała się Pulcerówka. To była
żywa kolonia. Tu był krawiec Kantor, tam rzeźnik, a wokół mnóstwo
domów – na potwierdzenie swoich słów nasz przewodnik wyciąga

Pomnik przy głównej drodze na Ostrawę przypomina oﬁary II wojny światowej.
Nazwiska poległych umieszczono z tyłu pomnika.

Jan Świder pokazuje na mapie zabudowania, które tu niegdyś stały.

W tym miejscu była gospoda u Mokrosza.

grał. Sam nauczył się grać na akordeonie. Uważał, że nie warto się mścić,
że sprawiedliwość wymierzy sam los.
Myślę, że nigdy nikomu nie podstawił nogi, nie umiał też krytykować.
Kiedy ktoś przychodził do niego,
żeby ocenił jego prace, starał się go
podnieść na duchu, a nie zniechęcić.
Nie potrafił powiedzieć: „To się nie
nadaje”. Niestety ojciec był okropnie
łatwowierny. A do tego brakowało
mu żyłki kupieckiej. Nie lubił sprzedawać swoich obrazów, a jeśli już się
zdecydował, to za parę koron...
Ostatnim dziełem Franciszka
Świdra jest Chrystus malowany na
blasze. – To była ostatnia rzecz, jaką
robił – wspomina jego syn. – Chrystus miał zostać umieszczony na
krzyżu przydrożnym w Lutyni. Ojciec nie zdążył go dokończyć, zmarł.
Zostawił dzieło gotowe w 99 procentach... BEATA SCHÖNWALD

REKLAMA
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Bramy wjazdowe

Rolety

Markizy

Poradnia pulmonologiczna
MUDr TOMASZ SKWARŁO
Od 3. 1. 2011 prowadzi
diagnostykę i leczenie chorób
płuc u dorosłych
pod adresem:
Havířská 1821/51b,
Karviná-Nové Město, 735 06
Godziny przyjęć w poradni:
Po: 7.00-11.30 12.00-14.00
Wt: 7.00-11.30 12.00-13.00
Śr: 7.00-11.30 12.00-14.00
Czw: 7.00-11.30 12.00-14.00
Pt: 7.00-12.00
Rejestracja do poradni może
odbywać się osobiście,
telefonicznie
lub za pośrednictwem
osób trzecich
tel.: 596 315 000
kom.: 733 482 591
plicni.skwarlo@seznam.cz
www.plicni-skwarlo.cz

Szklenie loggii

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU!
Leszna Dolna 14 (przystanek u Němce)
Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00 Środa 8.00-17.00

Oferujemy:
Okna plastikowe – z dostawą pod klucz
Żaluzje ISO – z łańcuszkiem, ponad 8 typów
Żaluzje drewniane – bambus, lipa, 25 i 50 mm
Moskitiery – okienne – 8 odcieni, drzwiowe stałe i rolowane
Roletki materiałowe – w szynach prowadzących i bez szyn
Markizy – wysuwane i koszowe
Szklenie loggii – system ramkowy i bezramkowy
Rolety – zewnętrzne z tkaniną nieprzepuszczającą ciepła
Japońskie ściany przesuwne
Bramy garażowe – rolowane, segmentowe
Bramy wjazdowe – samonośne, skrzydłowe

PROMOCJA STYCZEŃ
ZNIŻKA 20 %
ŻALUZJE I ROLETY

GL-194

www.sldtrading.cz e-mail: info@sldtrading.cz
tel: 558 341 889, 731 413 658, 603 806 900

Ogłoszenia do »Głosu Ludu«
przyjmowane są w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz.
8.30-15.30. e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W biurze firmy AD SERVIS, ul. Strzelnicza 18, Cz. Cieszyn w godz. 8.0016.00. Tel. 558 711 027; e-mail: ad.serwis@hudeczek.cz
W Odd. Literatury Polskiej Biblioteki w Karwinie Frysztacie (przy rynku)
w po, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 13.0017.00, so: 9.00-12.00. Tel.: 596 312 477; e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

Jeszcze się nie zdecydowałeś? Inni już to zrobili!
Zareklamuj się
w »GŁOSIE LUDU«!
Na Twój telefon czeka BEATA SCHÖNWALD
doradca ds. reklamy Tel. 775 700 896

CZYTAJ
NAS
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Codziennie
aktualizowany
serwis
o Polakach
na Zaolziu

GL-805

Bramy garażowe

Moskitiery

Codziennie
nowe
informacje

GL–790

Żaluzje

GL-008

Okna PCV

GL-021

GL-330

GL–115
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Jeszcze o Roku Języka Polskiego na Zaolziu
Na łamach „Głosu Ludu” podsumowaliśmy już zakończony 31 grudnia
Rok Języka Polskiego na Zaolziu.
Wypowiadali się na ten temat pomysłodawca ten inicjatywy, konsul generalny RP w Ostrawie Jerzy
Kronhold, polonista Karol Daniel
Kadłubiec oraz Barbara Kubiczek
z Centrum Pedagogicznego dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego. Organizatorzy RJP
zaproponowali jednak, że warto by
jeszcze odnotować przynajmniej kilka ciekawych inicjatyw, które miały
miejsce w roku 2010 w zaolziańskich
szkołach.
W polskiej podstawówce w Gródku, na przykład, podczas RJP odby-

ły się przedstawienie „O okrutnym
Bełce” oraz konkurs czytelniczy w
ramach projektów „Cała Polska czyta dzieciom” i „Celé Česko dětem”.
Szkoła w Czeskim Cieszynie zorganizowała wielki festyn ogrodowy
„Pod polskim niebem”, Festiwal Piosenki Polskiej – Karaoke, świąteczny koncert kolęd i konkurs „Poeta
szkolny” na najpiękniejszy wiersz o
szkole.
W trzynieckiej PSP na ul. Dworcowej pod znakiem RJP odbyły
m.in. się konkursy recytatorski i
plastyczny („Bajki, baśnie, podania
i legendy polskie”), a także festyn
szkolny „Wędrówki po Polsce” czy
konkurs na temat wiedzy o języ-

ku polskim i historii szkolnictwa
w Trzyńcu. Jabłonkowska PSP im.
Henryka Sienkiewicza zaś z okazji
Dnia Matki zaprosiła wszystkich
na „Spacer po Wierszolandii” czy
do udziału w konkursie plastycznym podobnym do trzynieckiego.
Zrealizowano też projekt „Bliżej
Polski”, w którym uczniowie szkoły zwiedzili Cieszyn, zabytki Śląska
Cieszyńskiego czy udali się na „Wycieczkę do źródeł”.
Olbrachciczanie z kolei urządzili
dzień projektowy „Co wiesz o Polsce?”, bystrzyczanie całoroczny konkurs internetowy na temat wiedzy
o Polsce, jej kulturze i literaturze.
Szkoła w Orłowej-Lutyni kultywo-

wała polskie tradycje ludowe, przygotowała konkurs o Polsce i Święcie
Niepodległości, a w Lutyni Dolnej
zorganizowano V Konkurs Literacki im. Haliny Kowalczyk, wyjazdy
edukacyjne do Polski czy akademię z okazji Święta Niepodległości.
Młodzi nawsianie wzięli np. udział
w Święcie Poezji i spotkaniu z pisarzem Pawłem Beręsewiczem oraz
wystawili przedstawienie „Niepodarzóne galaty” Władysława Młynka.
Sporo imprez było też w Wędryni:
konkurs wiedzy o Polsce czy Wierszobranie, udział w projekcie edukacyjnym „Opowiem ci o wolnej Polsce
– spotkania młodzieży ze świadkami
historii”. Redakcja szkolnego czaso-

pisma „Kalejdoskop” nawiązała ponadto współpracę z gazetką „Czytadełko” z Cieszyna.
Macierz Szkolna, jeden z organizatorów RJP, ogłosiła konkurs historyczny, na który wpłynęło aż 13
cennych prac autorstwa młodych
Zaolziaków. Zorganizowała też
tradycyjny Przegląd Recytatorski
Dzieci Przedszkolnych, a także uroczystości z okazji potrójnego jubileuszu Macierzy. Z kolei Zakład Polonistyki Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Ostrawskiego urządził
Studencką Konferencję naukową.
Zaprosił też na wykłady do Ostrawy
polonistów: Andrzeja Markowskiego i Leszka Szarugę.
(kor)

SPORT
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MISTRZOSTWA ŚWIATA PIŁKARZY RĘCZNYCH: RUSZA DRUGA FAZA

Zwieramy szyki i walczymy dalej
sekundach meczu pogrążył Norwegów. Nie mielibyśmy nic przeciwko
temu, by Artur Siódmiak powtórzył
swój wyczyn także w tych mistrzostwach. Obrotowy reprezentacji Polski krótko ocenił występ przeciwko
Szwedom. Jak zawsze było to trzeźwe spojrzenie na sprawę. – Przegraliśmy z drużyną, niestety trzeba to
powiedzieć, lepszą. Mieliśmy ich na
widelcu, ale przegraliśmy, bo w drugiej połowie popełniliśmy zbyt dużo
błędów technicznych, gubiliśmy
piłki, traciliśmy gole grając w przewadze – podkreślił. – Teraz zagramy
z trzema drużynami, które dobrze
znamy. Z Serbią i Danią graliśmy na
poprzednich mistrzostwach świata, z
Chorwacją zaś w ubiegłym roku w
półfinale mistrzostw Europy. To są
drużyny w naszym zasięgu. Zwieramy szyki i walczymy dalej. Turniej
nabrał rumieńców. Myślę, że jeszcze
wszystko przed nami – ocenił Siódmiak.
Fot. ARC

Plan minimum został spełniony, ale
mogło być dużo lepiej. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej rozpoczyna
dziś drugą fazę mistrzostw świata z
dorobkiem dwóch punktów, za zwycięstwo z Argentyną w rywalizacji
grupowej. Biało-czerwoni niestety
przegrali ostatni mecz ze Szwedami
21:24, stawką którego były kolejne dwa punkty w walce o półfinały.
Podopieczni trenera Bogdana Wenty dziś o godz. 20.15 zmierzą się z
Danią. Kolejnymi przeciwnikami
Polaków w grupie II będą Serbowie
(jutro, 20.15) i Chorwaci (wtorek,
18.15).
Dzisiejszy mecz z Duńczykami może mieć kluczowe znaczenie,
Polacy zmierzą się bowiem z liderem grupy II. Dania do drugiej fazy
czempionatu przebiła się z czteroma
punktami w kieszeni. Po dwa mają,
oprócz Polaków, Szwedzi i Argentyńczycy. Po jednym zaś Chorwaci
i Serbowie. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z grupy.
Reprezentacja, która zajmie trzecie
miejsce, zagra o piątą pozycję w turnieju. Równie ważne (w kontekście
eliminacji igrzysk olimpijskich w
Londynie) jest czwarte miejsce w
grupie II. Pozwoli ono bowiem zagrać o siódmą pozycję w mistrzostwach, która też zapewnia jeszcze
start w eliminacjach igrzysk olimpijskich bez konieczności udziału w
jednym z turniejów kwalifikacyjnych.

Artur Siódmiak i Marcin Lijewski próbują zatrzymać jednego ze Szwedów.

W polskim zespole panowała
wczoraj dobra atmosfera. O przegranym meczu ze Szwedami już zapomniano. – Mamy dwa punkty, a to
też niezła zaliczka do dalszej fazy
– stwierdził Bogdan Wenta, trener
reprezentacji Polski. Przypomnij-

my, iż dwa lata temu Polacy awansowali do drugiej fazy czempionatu
z zerowym dorobkiem, a mimo to
zdołali awansować do półfinału.
Wtedy bohaterem ekipy Bogdana
Wenty był Artur Siódmiak, który
rzutem do pustej bramki w ostatnich

POLSKA – SZWECJA
21:24
Do przerwy: 12:14. Polska: Sławomir Szmal – Marcin Lijewski 6, Tomasz Tłuczyński 4, Bartosz Jurecki
3, Bartłomiej Jaszka 2, Patryk Kuchczyński 2, Karol Bielecki 2, Grzegorz
Tkaczyk 1, Bartłomiej Tomczak 1,
Artur Siódmiak, Mariusz Jurasik,
Piotr Grabarczyk, Mariusz Jurkiewicz, Mateusz Zaremba.
JANUSZ BITTMAR

Uspokoiła się sytuacja w hokejowym
klubie HC Stalownicy Trzyniec
związana z domniemanymi nieścisłościami transferowymi na linii Pilzno – Trzyniec. Jak zapewnił naszą
redakcję Stanislav Šulc, szef Tipsport
Ekstraligi, w Trzyńcu wszystkie dokumenty dotyczące transferu napastnika Martina Adamskiego są w porządku. – Jeśli na zebraniu Asocjacji
Profesjonalnych Klubów wyciągnięte
zostaną jakiekolwiek wnioski, to nie
przełożą się one na odebranie punk-

tów Trzyńcowi. Kibice mogą spać
spokojnie – powiedział Šulc. Jak już
informowaliśmy w czwartkowym
numerze gazety, dziennikarze TV
Nova sugerowali, iż pomyłka Trzyńca poniesie za sobą takie same konsekwencje, jak w przypadku klubów z
Pilzna, Kladna i Mladej Bolesławi –
bohaterów afery z początku sezonu.
Wiceprezydent trzynieckiego klubu,
Jan Czudek, od początku rozpętania
afery uspokajał kibiców, ze stoickim
spokojem zwracał się też do dzien-

Fot. ARC

Stanislav Šulc: Kibice mogą spać spokojnie

Stanislav Šulc

nikarzy – Nie popełniliśmy żadnego
błędu – stwierdził. – Widocznie komuś zależy na tym, by zdyskredytować tegoroczne rozgrywki – dodał.
Sami hokeiści nie chcieli komentować całego zamieszania. Drużyna
trenerów Pavla Marka i Břetislava
Kopřivy skupiła się na przygotowaniach do wczorajszego wyjazdowego
spotkania z Kladnem. Stalownicy na
lodzie przedostatniego zespołu tabeli zagrali po zamknięciu tego numeru.
(jb)

Dziś szlagier Hawierzów – Orłowa

HAWIERZÓW
PROŚCIEJÓW
6:3
Tercje: 2:1, 1:0, 3:3. Bramki i asysty:
9. Maruna (Říčka), 19. Klimša (Prokop, Najdek), 33. Maruna (L. Zientek, Najdek), 42. Prokop (Říčka, Maruna), 52. Najdek (Maruna, Říčka),
59. Sztefek (Krisl) – 45. Smejkal
(Šebek), 47. Smejkal, 57. Stejskal
(Duba). Hawierzów: L. Daneček –
L. Zientek, Prokop, Krisl, Machálek,
Balčík, Jurčík, Doczy, Jindřich – Klimša, Najdek, Maruna – Stránský,

Vydra, Sztefek – Říčka, Pavlas, J.
Daneček – Pechanec.
Gospodarze skomplikowali sobie
sprawę tylko w trzeciej tercji. Mecz,
w którym hawierzowianie dominowali od pierwszej minuty, zdramatyzował w 47. minucie Smejkal
obniżając na 4:2. Spokój na hawierzowskie kije powrócił wraz z trafieniem Najdeka. Napastnik w 52.

minucie w przewadze liczebnej 5 na
3 strzelił do siatki Prościejowa piątego gola, definitywnie przesądzając
o losach meczu. Znakomity występ
zaliczył elitarny atak Hawierzowa:
Klimša, Najdek, Maruna.
ORŁOWA – SZUMPERK 5:1
Tercje: 1:1, 2:0, 2:0. Bramki i asysty:
19. Grygar (Studený), 26. Hegegy

Fot. hc-havirov

II LIGA HOKEJA
Trwa druga faza sezonu w grupie
wschodniej II ligi. Na dziś szykuje
się szlagier pomiędzy Hawierzowem a Orłową. W ostatnich derbach ze zwycięstwa radowali się
hokeiści AZ-u, orłowianie pałają
więc chęcią rewanżu. Regionalna
bitwa o drugie miejsce w tabeli „final six” rozpoczyna się na stadionie
w Hawierzowie o godz. 17.00. W
poprzednich pięciu wzajemnych
konfrontacjach zwyciężyli hokeiści
AZ Hawierzów.

Dziś na stadionie w Hawierzowie spodziewane są duże emocje. Drużyna Az-u podejmuje w derbach ekipę Orłowej. Tak właśnie potraﬁą kibicować fani Hawierzowa.

(Studený, Grygar), 38. Valchař (Galvas), 44. Moravec (Mikšan, Luka),
53. Ivan (Galgonek, Studený) – 9.
Červenka (Haas). Orłowa: Gleich
– Javín, Vnenk, Štefanka, Urbánek,
Tomis, Sznapka, Galvas, Golab –
Mikšan, Moravec, Luka – Studený,
Ivan, Grygar – Vlachař, Blatoň, Holuša – Galgonek, Hegegy.
Orłowianie rozbili u siebie lidera tabeli. Skalp najlepszego zespołu
finałowej grupy świadczy o zwyżce formy ekipy Aleša Flašara, która
szykuje się do dzisiejszych grand
derbów z Hawierzowem. Szumperk
wyszedł w Orłowej na prowadzenie,
ale reszta meczu przebiegała pod
dyktando lepiej grających Orłów. Na
listę strzelców wpisali się też dwaj
najbardziej doświadczeni zawodnicy
w orłowskim zespole. W 44. minucie
na 4:1 trafił David Moravec, a „kropkę nad i” postawił w 53. minucie Marek Ivan.
Lokaty: 1. Szumperk 74, 2. Hawierzów 66, 3. Orłowa 66, 4. Nowy
Jiczyn 55, 5. Przerów 53, 6. Prościejów 53 pkt.
(jb)

W SKRÓCIE
LIGOCKA POZA PODIUM.
Paulina Ligocka zajęła 11. miejsce
podczas finałowej rywalizacji w konkurencji half-pipe’u snowboardowych mistrzostw świata w hiszpańskiej La Molinie. Cieszynianka, która
w swoim dorobku ma już dwa brązowe medale mistrzostw świata, tym
razem nie stanęła na podium. Polka
słabo spisała się w pierwszej próbie,
w drugiej zaś nie dała rady poprawić
swojego rezultatu. Wygrała reprezentantka Australii Holly Crawford
srebro zdobyła Szwajcarka Ursina
Haller, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentantka Chin
Jiayu Liu.
* * *
KIBICE ODRY NIE CHCĄ
ZLÁMALA. O bandyckie zakłócenie środowego sparingu piłkarzy
Odry Wodzisław w Kromierzyżu
oskarżyli działacze śląskiego klubu
grupę własnych kibiców. Były prezes
klubu, którego autokarem przyjechali kibice, przedstawia inny przebieg
wydarzeń. Były prezes Odry, Dariusz
Kozielski, relacją jest zdumiony. –
Kibice Odry wynajmują od mojego
klubu (Gosław Jedłownik) autokar
przez cały sezon. I tak było w środę.
Pojechało ponad 20 osób. Spóźniłem
się co prawda na mecz, ale z relacji
wiem, że cała ta akcja skończyła się
na wejściu kibiców na boisko i prezentacji transparentów w proteście
przeciwko władzom Odry. Żadnej
zadymy ani zniszczeń nie było – powiedział Kozielski. Kozielski w minionym sezonie działał w zarządzie
broniącej się nieskutecznie przed
spadkiem z ekstraklasy Odry, a potem na krótko został jej prezesem.
Wycofał się z klubu po przejęciu
większości udziałów klubu przez
Czecha Zdeňka Zlámala.
* * *
BACHTOW: ADAMEK NIE
MA SZANS. Zdaniem rosyjskiego
pięściarza Denisa Bachtowa, Tomasz
Adamek nie ma szans w starciu z
Witalijem Kliczko. Opinia jest o tyle
ciekawa, że „Góral” przygotowuje się
do walki z młodszym bratem Witalija, Władimirem. Bachtow zapytany o opinię na temat walki Kliczki
z Tomaszem Adamkiem po prostu
pomylił Władimira ze starszym bratem. – Mówią, że Adamek będzie
potrafił się przeciwstawić Witalijowi
Kliczko. Tak się składa, że niedawno byłem w Polsce na sparingach z
Sosnowskim i widziałem pojedynek
Adamka. Zgadzam się z opinią, że
Tomasz jest silnym zawodnikiem, ale
czegoś mu brakuje. Moim zdaniem
Polak przegra pojedynek ze starszym
z braci, jeśli jego promotorzy doprowadzą do takiej walki – zakończył
rosyjski pięściarz.
* * *
SMUDA ZABIERA AŻ TRZYDZIESTU PIŁKARZY. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski
Franciszek Smuda powoła w poniedziałek ponad 30 piłkarzy na zgrupowanie w Portugalii (2-10 lutego),
podczas którego jego drużyna rozegra
mecze z Mołdawią i Norwegią. W
pierwszym z nich wystawi tzw. krajowy skład. Kadra (już w najmocniejszym składzie) spotka się 9 lutego z
Norwegią. Mecz zostanie rozegrany
na arenie finałów Euro 2004 – Estadio Algarve. Oba spotkania białoczerwonych odbędą się o godz. 20.30
naszego czasu. Wiadomo, że na razie
do polskiej kadry nie może zostać
powołany Damien Perquis, obrońca francuskiego Sochaux. Zawodnik
chce występować w biało-czerwonych
barwach, ale musi poczekać na otrzymanie polskiego paszportu.
(jb)
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SOBOTA 22 stycznia
TVP 1
6.00 Vipo i przyjaciele 6.25 Projekt
Ziemia 6.35 Moi przyjaciele - Tygrys i
Kubuś 7.05 Czarodzieje z Waverly Place 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Wiadomości 8.15 Ziarno 8.50 Pocahontas II Podróż do nowego świata 10.15 Stawka
większa niż życie 12.30 Gwiezdny
karnawał Jedynki 13.00 Wiadomości
13.15 Komisarz Rex (s.) 14.15 Keith
(film USA) 16.05 Puchar Świata w
Zakopanem 17.25 Teleexpress 17.30
Puchar Świata w Zakopanem 18.30
Gwiezdny karnawał Jedynki 19.00
Smerfy 19.30 Wiadomości 20.20 Deja
vu (film kopr.) 22.35 Diagnoza zbrodni
(film USA) 0.50 Koń trojański.
TVP 2
6.30 Człowiek wśród ludzi 7.00 Flinstonowie 7.35 Czarna strzała (film
włoski) 8.40 M jak miłość (s.) 9.35
Barwy szczęścia (s.) 10.05 Puchar
Świata w Otepää 11.50 Wojciech Cejrowski boso przez świat 12.25 Smaki
czasu z Karolem Okrasą 12.55 Hrabia
Monte Christo (film kopr.) 14.00 Familiada (teleturniej) 14.35 U fryzjera
15.15 Kocham cię, Polsko! 16.40 Słowo
na niedzielę 16.50 Made in Moscow
18.00 Panorama 18.40 Barwy życia (s.)
18.55 Hit dekady 20.10 Wino, kabaret
i śpiew 21.00 Urodziny kabaretu RAK
22.05 Śmiertelne przebudzenie (film
kanad.) 23.50 W głębi lasu (film USA)
1.25 Wojownik (film USA).
TV KATOWICE
6.12 Przegląd prasy 6.48 Info poranek
7.12 Przegląd prasy 7.37 Info poranek
7.45 Paziowie 8.20 Narciarski weekend
8.45 Serial animowany 9.13 Infonuta
9.50 Info poranek 11.00 Reportaże z
prawdziwego zdarzenia 12.00 Eurosąsiedzi 13.00 Debata po europejsku
14.00 Raport z Polski ekstra 15.00
Było, nie minęło 16.00 Studio Wschód
17.00 Sekrety sukcesu 17.30 Fascynujące Śląskie 18.00 Program rozrywkowy 18.30 Aktualności 18.50 Gość
Aktualności pora na kulturę 19.15
Magazyn meteo 19.25 Warmia i Mazury na zimę 19.50 Narciarski weekend
20.00 Newsroom 21.00 Telekurier extra 23.03 Sportowy wieczór 23.22 Kłopoty z wagą - życie w rozmiarze zero
(dok. bryt.) 0.20 Koniec Europy.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15
Kudłaty i Scooby Doo na tropie 8.15
Małe potwory (komedia USA) 10.15
Ewa gotuje 10.45 Szpilki na Giewoncie (s.) 11.45 Hotel 52 (s.) 12.45 Jej
Szerokość Afrodyta (film USA) 13.45
Dom nie do poznania (film USA)
14.45 Się kręci 15.30 Koń wodny - Legenda głębin (film kopr.) 17.45 Światowe rekordy Guinnessa 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich
(s.) 20.00 Ludzie Chudego (s.) 22.00
Gala Siatkarskie Plusy 23.30 Zgon na
pogrzebie (film kopr.) 1.30 Wymyślona
przyjaciółka (film USA).
TVC 1
6.00 Bajka 6.20 Babar 6.45 Dookoła świata z Willim Fogiem (s. anim.)
7.05 Tajemnice antycznego Rzymu
7.40 Mądronos 7.55 Podróż w kosmos 8.05 Słoniowe opowieści (film
kopr.) 9.40 Wiadomości dla dzieci
9.55 Labirynt 10.30 Wielkie wakacje
(film fr.-wł.) 12.00 Tydzień w regionach 12.30 Auto Moto Revue 13.00
Pogotowie kulinarne 13.30 Cicha poczta (film niem.) 15.00 Przyjaciółki (s.)
15.55 Zawodowcy (s.) 17.00 Chłopaki
w akcji (mag.) 17.30 Taksówka 17.55
Talk-show Jana Krausa 18.45 Wieczorynka 19.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.00 Cuda natury 21.20 Next (film
USA) 22.55 Przetrzymać tę miłość
(film br.) 0.40 Californication (s.) 1.05
13. komnata Johna Muchy.

TVC 2
5.55 Operacja bodyguard (dok.) 6.40
Jiří Ješ - życie między polityką a muzyką (dok.) 7.10 Groźna Eyjafjallajokull (dok.) 8.00 Kultura.cz (mag.) 8.30
Panorama 9.10 Magazyn chrześcijański 9.40 333 (mag.) 10.35 Game Page
(mag.) 11.05 Meduza 11.35 Kult_off
(mag.) 12.05 Filmkompas (mag.)
12.35 Muzyczna wizytówka 13.10
Dzienniczek lektur 13.25 Świat książek 13.55 Cudowna planeta: Oceany
(cykl dok.) 14.50 Życie na wybrzeżu
15.35 Motocykle (dok.) 16.00 Tajemnice skryte pod powierzchnią wody
16.25 Historie domów 16.50 Ludzie,
miejsca, wspomnienia Dagmar Hochovej 17.10 Zamek-pułapka (film fr.-wł.)
18.45 O języku czeskim 19.00 Terra
musica (mag.) 19.30 Kultura.cz 20.00
Placido Domingo: Moja największa
rola (dok.) 21.20 Piękne miasta 21.45
Artmix (mag.) 22.40 Narzeczony z
nieba (film austral.) 0.20 Na pływalni
z Awrahamem B. Jehoszuą 0.45 Snow
Patrol 1.40 Filmkompas.
NOVA
6.10 Roary: Samochodzik wyścigowy (s. anim.) 6.35 3-2-1 pingwiny! (s.
anim.) 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
(s. anim.) 7.25 Tajemnica jeziora Loch
Ness (film niem.) 9.15 Pingwiny z
Madagaskaru (s. anim.) 9.45 Sezon rezerwowych (film USA) 12.00 Dzwoń
do TV Nova 12.30 Adam i Ewa (film
czes.) 14.15 Shrek II (film anim.)
16.10 Dzień zagłady (film USA) 18.25
Zabawa w TV Nova 19.30 Wiadomości 20.00 Prosto w serce (film USA)
22.10 Słaby punkt (film kopr.) 0.15
Testament strachu (film USA) 2.25
Dzwoń do TV Nova.
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.25 Wiadomości kryminalne 6.40 VIP wiadomości
7.00 Magazyn kulinarny 7.30 Klub
przyjaciół Myszki Miki (s. anim.) 8.00
M.A.S.H. (s.) 8.35 Salon samochodowy 9.40 M.A.S.H. (s.) 10.40 Świry (s.)
11.35 Jak Stella zdobyła miłość (film
USA) 14.05 Na łonie natury (film
USA) 16.05 Julie Lescaut (s.) 18.00
Jak zbudować marzenie 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50
VIP wiadomości 20.00 Sky High (film
USA) 22.15 Pasażer 57 (film USA)
0.05 Naciągacze (film USA) 2.00
Dzwoń do jasnowidza.

NIEDZIELA 23 stycznia
TVP 1
6.00 Dla przyszłości 6.30 Dziesięcioro
przykazań - opowieści dla dzieci 7.00
Transmisja mszy św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 8.40 Smerfy
9.05 Awantura o Basię (s.) 10.20 Świry
(s.) 11.15 Gwiezdny karnawał Jedynki
11.40 Wypasiona zima 11.50 Między
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem 13.00
Wiadomości 13.15 Komisarz Rex (s.)
14.10 Wielka Gala Liderów Polskiego
Biznesu 2010 14.30 Wypasiona zima
14.35 Puchar Świata w Zakopanem
17.00 Teleexpress 17.30 Ojciec Mateusz (s.) 18.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 19.00 Chip i Dale 19.30 Wiadomości 20.00 Kronika Pucharu Świata
20.20 Blondynka (s.) 22.15 Dziedziczki (film USA) 0.05 Na rozstaju (film
USA) 1.50 Rzym (s.).
TVP 2
6.50 Natura się o(d)płaca 7.25 M jak
miłość (s.) 8.15 Barwy szczęścia (s.)
9.20 Strefa gwiazd 9.50 Puchar Świata w Otepää 12.00 Pechowiec (film
kopr.) 14.00 Familiada (teleturniej)
14.35 U fryzjera 15.15 Szansa na sukces 16.15 Na dobre i na złe (s.) 17.15
XV Festiwal Kabaretowy w Koszalinie
2009 18.00 Panorama 18.55 Tak to
leciało! (teleturniej) 20.05 Kabaretowy

Klub Dwójki 21.10 Wodny świat (film
USA) 23.30 Kocham kino 0.00 Lech
Majewski - Świat wg Bruegela 0.55
Strefa gwiazd.

TV KATOWICE
7.00 Za kulisami PRL 7.45 Muzyczne
maksymy Maksymiuka 8.15 Narciarski
weekend 8.45 Ferdynand Wspaniały 9.00 Podróże z barometrem 10.00
Gdzie diabeł nie może... 10.30 Serwis
info 11.00 Teleplotki 12.00 Serwis info
13.00 Medycyna niekonwencjonalna fakty i mity 13.15 Ekonomia z ludzką
twarzą 14.00 Wierzę, wątpię, szukam
15.00 Elementarz mam 16.00 Teleplotki 17.00 Londyńczycy 18.00 Laury
umiejętności i kompetencji 18.30 Aktualności 19.20 Śląski koncert życzeń
20.00 Listy gończe 20.52 Młodzież
kontra 23.00 Sportowa niedziela 23.23
Za kulisami PRL 23.52 Ręka fryzjera
0.50 Teleplotki 1.10 Listy gończe.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15
Kudłaty i Scooby Doo na tropie 7.45
Kaczor Donald przedstawia 8.15 Scooby Doo, gdzie jesteś? 8.45 Gumisie
9.45 Kacze opowieści 10.45 I bądź tu
mądra (komedia USA) 12.35 Roksana
(komedia USA) 14.55 Wyznania panny młodej (film USA) 16.45 Rodzina
zastępcza plus 17.45 7420 Milion od
zaraz 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat
według Kiepskich (s.) 20.00 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 22.00
Kości (s.) 23.00 Instynkt mordercy
(film USA) 0.00 Konkwistador (film
hiszpański).
TVC 1
6.00 Pawi król 6.45 Trojaczki 7.10
Wszystkie poranki świata: Bali 7.30
Studio Kolega 9.45 Kalendarium
10.00 Kamera na szlaku (mag.) 10.30
Obiektyw (mag.) 11.00 Saturnin (s.)
11.40 Pr. rozrywkowy 12.00 Pytania
Václava Moravca 13.00 Słowo na niedzielę 13.05 Bajka na życzenie 14.05
Córka aptekarza (s.) 14.35 Jak ukraść
milion (film czes.) 16.10 Retro (mag.)
16.35 TVC 17.00 Hobby naszych czasów 17.30 List od Ciebie 18.25 Gdzie
pieniądze pomagają 18.45 Wieczorynka 19.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.00 Kukułki (film czes.) 20.55 168
godzin (pr. publ.) 21.25 Tajemniczy
głos (film czes.) 23.05 TVC 23.30
Małe rodzinne morderstwa (s.) 1.05
Wszystko-party.
TVC 2
6.05 Chcecie je? 6.10 Magazyn religijny 6.35 Dusza Europy 7.00 Kolory
życia (mag.) 8.00 Kultura.cz (mag.)
8.30 Panorama 9.10 Poszukiwania
czasu utraconego 9.35 Żyjemy z wiarą
10.35 Skarby świata (cykl dok.) 10.50
Macao (dok.) 11.05 Dołącz do nas
11.20 Nie poddawaj się 11.40 Chcecie
mnie? 11.55 Macie mnie! 12.15 Magazyn folklorystyczny 12.40 Nasza wieś
13.05 Królestwo dzikiej natury 13.30
Kamera w podróży 14.20 Mity i fakty historii (cykl dok.) 15.15 Znikające
strony rodzinne 15.35 Świat sztuki:
Życiorys Eddiego Murphy’ego 16.20
Kuhnův dětský sbor w Korei (dok.)
16.40 Magazyn religijny 17.10 Cztery z Nowego Jorku (cykl dok.) 17.40
Wiadomość od Pavla Šruta 18.00
Intolerancja 18.30 Teatr żyje! (mag.)
19.00 Magazyn muzyki dętej 19.30
Kultura.cz 20.00 Łzy Kongo (dok.)
20.40 Na pływalni z Radkiem Jarošem
21.10 Wszystko gra (film kopr.) 23.10
Reporterzy (s.) 0.10 Świat sztuki: Życiorys Eddiego Murphy 0.50 Meduza
1.20 Kult_off.
NOVA
5.45 Spiderman (s. anim.) 6.05 Baby
Looney Tunes (s. anim.) 6.30 Co nowego u Scooby’ego? (s. anim.) 6.55
Skippy (s.) 7.30 Przyprawy 8.25 Tuż
przed tragedią 9.25 Motyw morderstwa (film czes.) 11.15 Kwiaciarka
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(film USA) 12.55 Prosto w serce (film
USA) 15.00 Mój grzeszny mąż (film
czes.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, sport, pogoda 17.35 Legalna blondynka (film USA) 19.30 Wiadomości
20.00 Czarownica (film USA) 22.05
Odpryski 22.35 Fatalna namiętność
(film USA) 0.50 Świat gliniarzy (s.).

PRIMA
6.00 Wiadomości 6.25 Wiadomości kryminalne 6.40 VIP wiadomości
7.00 Magazyn kulinarny 7.30 Klub
przyjaciół Myszki Miki (s. anim.) 8.00
M.A.S.H. (s.) 8.25 Ludzie Hitlera (s.
dok.) 9.30 Świat 2011 10.00 M.A.S.H.
(s.) 11.00 Partia (pr. dys.) 11.45 Poradnik domowy 12.50 Rosemary &
Thyme (s.) 13.50 Ta podstępna miłość
(film USA) 16.05 Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 Kobiety w podróży
18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50 VIP wiadomości 20.00
New York Taxi (film USA-fr.) 22.10
Tajemnica Andromedy (film USA)
23.55 W imię ojca (film br.-irl.).

PONIEDZIAŁEK 24 stycznia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka
przy kawie 8.20 Stawiam na Tolka Banana 9.05 Pocahontas II - Podróż do
nowego świata 10.20 Zagubieni z lotu
29 (s.) 10.50 Niepokonani 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.40 Świry
(s.) 13.45 Plebania (s.) 14.10 Klan (s.)
14.45 Smaki polskie 15.00 Wiadomości 15.15 Jaka to melodia? (teleturniej)
15.50 Moda na sukces (s.) 16.40 Celownik 17.00 Teleexpress 17.25 Plebania (s.) 17.55 Klan (s.) 18.35 Jaka
to melodia? (teleturtniej) 19.05 Przygody rozbójnika Rumcajsa 19.15 Bajki
z mchu i paproci 19.30 Wiadomości
20.05 Velux 5 Oceans - samotnie dookoła świata 20.30 Bananowy doktor
(film USA) 21.20 Zagubieni (s.) 23.10
Mistrzowie horroru (film USA) 0.20
Śmierć na telefon (film bryt.).
TVP 2
6.15 M.A.S.H. (s.) 6.40 Pytając o
Boga 7.05 Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu 7.30 Na dobre i na złe (s.)
8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 Aleja
gwiazd 11.15 Familiada (teleturniej)
11.50 Potrzebna od zaraz 12.15 Anna
Dymna spotkajmy się 12.50 Pytając o
Boga 13.20 10. Mazurska Noc Kabaretowa 14.25 Święta wojna 15.00 Na dobre i na złe (s.) 16.00 Panorama świat
16.15 Giełda 16.30 Tancerze 17.25
Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00
Panorama 18.40 Gorący temat 19.00
Licencja na wychowanie (s.) 19.35 Sąsiedzi (s.) 20.10 Barwy szczęścia (s.)
20.45 M jak miłość (s.) 21.50 Tomasz
Lis na żywo 22.55 Zabójcze umysły
(film kopr.) 23.50 Zbrodniczy pakt
(film USA) 1.35 Nowa wojna gazowa.
TV KATOWICE
6.12 Info poranek 6.23 Info traffic 7.48
Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka
9.22 Info poranek 10.00 Serwis info
10.12 Biznes otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 12.17 Biznes 13.10 Raport z
Polski 15.30 Serwis info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 17.30 Aktualności 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Forum
regionu 18.30 Aktualności 18.50 Gość
Aktualności 19.15 Po bandzie 20.10
Minęła 20-ta 21.06 Telekurier 22.45
Info dziennik 0.12 Para mieszana.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00
Miś, który przespał święta 8.35 Niebiańska droga 9.10 Miodowe lata (s.)
10.00 Szpital na perypetiach (s.) 11.00
Malanowski i Partnerzy (s.) 11.30 I
kto tu rządzi? 12.00 Rodzina zastępcza
plus 13.00 Niania (s.) 14.00 Pierwsza
miłość (s.) 14.45 Gotowe na wszystko (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski i

Partnerzy (s.) 17.00 Dlaczego ja? 18.00
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.)
20.00 Transporter (film kopr.) 22.05
Żar (film USA) 0.00 Na każde wezwanie (film bryt.).

TVC 1
5.59 Dzień dobry z Jedynką 8.30 Czarodziejskie przedszkole 9.00 Pszczółka
Maja (s. anim.) 9.30 Doktor Quinn (s.)
10.20 Zauroczenie (s.) 11.10 O skarb
Agnieszki Czeskiej 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu
(mag.) 15.00 Planeta YÓ 16.30 AZkwiz 17.00 Czarne owce 17.30 Wiadomości 17.45 Szpital na peryferiach (s.)
18.45 Wieczorynka 19.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.00 Żandarmskie
humoreski (s.) 21.20 Reporterzy TVC
(pr. publ.) 22.05 Podróż po Wyspach
Liparskich 22.35 Na tropie (mag.)
23.00 TVC Live: Fešáci i Nedvědi w
Lucernie 0.00 Pr. dyskusyjny Michaeli
Jílkovej 0.45 Pogotowie kulinarne 1.30
Z metropolii.
TVC 2
5.55 Romowie w Europie 6.25 Magazyn folklorystyczny 6.55 Dołącz
się 7.10 Nie poddawaj się 7.30 Świat
książek 8.00 Kapusta (j. ros.) 8.30 Panorama 9.10 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 9.30 Osobistość w Dwójce
9.35 Akademia telewizyjna - Historia
9.40 Białe miejsca 10.00 Alfabet komunistycznych zbrodni 10.20 Odpryski czasu 10.45 Czechosłowacki tygodnik filmowy 11.00 Powrót biblijnych
katastrof 12.00 Georgie Fame Quartet
12.40 Zaproszenie do Dwójki 12.55
Klucz (mag.) 13.30 Akademia telewizyjna - Historia 15.50 Osobistość w
Dwójce 16.00 Pierwsza wojna światowa w kolorze (dok.) 16.50 Jubileusz
Nowoświeckiej 17.05 Romowie w
Europie 17.30 Historie domów 17.55
Folklorika 18.25 Game Page (mag.)
18.55 Moja rodzina (s.) 19.30 Wiadomości w czes. j. migowym 19.40 Osobistość w Dwójce 19.45 Zaproszenie
do Dwójki 20.00 Kultura z Dwójką
20.20 Pierwsza wojna światowa w kolorze (s. dok.) 21.10 Nieznani bohaterowie 21.40 Historie.cs (mag.) 22.40
Hanami - czas kwitnących czereśni
(film niem.) 0.45 Al Foster 1.40 Andy
Warhol: Silver Factory.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.30 Stefanie (s.) 9.25 Zgadnij, kim jestem?
(film USA) 11.20 Tescoma ze smakiem
11.30 Lenssen i spółka (s.) 11.55 Detektyw Monk (s.) 12.45 Strażnik Teksasu (s.) 13.40 Gwiezdne wrota: Atlantyda (s.) 14.35 Kobra 11 (s.) 15.35
Krok za krokiem (s.) 16.00 Bez śladu
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości
17.30 Dowody zbrodni (s.) 18.30 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości 20.00 Dowody
zbrodni (s.) 20.55 Weekend (mag.)
21.40 Mr GS (talk-show) 22.20 Agenci NCIS (s.) 23.10 Lucky You - Pokerowy blef (film kopr.) 1.25 69 rozkoszy
dla śmiertelników.
PRIMA
6.00 Supermix 6.25 Pokemon (s. anim.)
6.55 Wiadomości regionalne 7.05 Fakty Barbory Tachecí 7.20 Magazyn kulinarny 7.50 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 8.50 Will & Grace (s.)
9.30 Przyjaciele (s.) 10.00 M.A.S.H.
(s.) 10.30 To morderstwo, napisała
(s.) 11.25 Diagnoza morderstwo (s.)
12.25 M.A.S.H. (s.) 12.55 Babski
oddział (s.) 13.55 Will & Grace (s.)
14.20 Przyjaciele (s.) 14.50 Medium
(s.) 15.45 Columbo (s.) 17.40 Wiadomości regionalne 17.50 Fakty Barbory
Tachecí 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.50 VIP wiadomości 20.00 Przesilenie letnie (film niem.) 22.00 Kości (s.)
22.50 Show Jana Krausa 23.50 Profesjonalistki (s.).

INFORMATOR

ŻYCZENIA
Dzisiaj składam Ci Mamo najlepsze życzenia
za Twe przykrości, za Twe cierpienia
za noce bolesne, za noce czułe
za wszystko, Mamo, dziś Ci dziękuję.
Dnia 22 stycznia obchodzi jubileusz życiowy
pani ALINA GŘIBKOWA
z Orłowej-Poręby. Z tej okazji życzenia zdrowia oraz pogody ducha składają
AD-006
córki Irena i Magda, wnuki Daniel, Jakub i Agata.
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SWABUD i SWAKOŃ

śp. ANNA SŁONKA

docieplanie elewacji, podbitki
(palubky), wymiana okien PCV

z Suchej Górnej. Z szacunkiem i miłością wspominają
GL-030
córka i syn z rodzinami.
Dnia 22 stycznia obchodziłby 78 lat nasz Kochany

WSPOMNIENIA

śp. ERICH TOMICZEK

Jutro, 23 stycznia, minie 20. rocznica nagłej i jakże przedwczesnej śmierci naszej Drogiej

z Suchej Górnej. O chwilę wspomnień proszą żona i synowie z rodzinami.
GL-814

śp. JOLI FOLWARCZNEJ
z Domu Sikora z Cierlicka. W grudniu ub. roku obchodziłaby swoje 44. urodziny. Z miłością i żalem wspominają mama z mężem i siostra.
GL-029
Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera.
Dnia 22. 1. obchodziłaby 90. urodziny
nasza Kochana Mama
śp. MARIA PIERCHAŁA
zaś 22. 12. 2010 minęła 21. rocznica
śmierci naszego Kochanego Ojca
śp. WOJCIECHA PIERCHAŁY
Z szacunkiem i miłością wspominają
najbliżsi.
GL-020

Czas jak potok płynie, lata przemijają,
nasza miłość i wspomnienia w sercu nadal trwają.
Dnia 23. 1. minie 15. rocznica śmierci naszej Kochanej
Mamusi i Babci
śp. ZUZANNY HENACZ
Z miłością i szacunkiem wspominają córka z mężem oraz
wnuki.
GL-041

NEKROLOGI
W smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 20. 1.
2011 zmarł w wieku 87 lat nasz Kochany Ojciec, Dziadek, Teść i Wujek
śp. LESZEK CHOBOT

Dnia 21. 1. 2011 minęła 15. rocznica śmierci
śp. GUSTAWA SCHIMKE

zamieszkały w Hawierzowie-Błędowicach. Pogrzeb
Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek dnia
24. 1. 2011 o godz.14.00 z sali obrzędowej w Orłowej.
GL-040

z Czeskiego Cieszyna. Tych, którzy Go znali i szanowali,
o chwilę cichych wspomnień proszą żona oraz córki z roGL-027
dzinami.

CO W TEATRZE

107,3 MHz i Trzyniec 105,3 MHz,
po-pt: godz. 19.00; nie: godz. 18.30.

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: Słodkie rodzynki, gorzkie
migdały (23, godz. 17.30).

CO W TERENIE

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Podróże
Guliwera (22, 23, godz. 15.30,
17.45); Amerykanin (22, 23, godz.
20.00); KARWINA – Ex: Občanský
průkaz (22, 23, godz. 19.00); TRZYNIEC – Kosmos: Podróże Guliwera (22, 23, godz. 15.30, 17.30);
Wszystko w porządku (22, 23, godz.
20.00); Potiche (24, godz. 17.30);
Sexy 40 (24, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Central: Amerykanin (22,
23, godz. 17.00); Morderca we mnie
(22, 23, godz. 19.00); BYSTRZYCA: Harry Potter i relikwia śmierci
(22, godz. 16.00, 19.00); JABŁONKÓW: Iluzjonista (23, godz. 18.00);
CIESZYN – Piast: Polowanie na
czarownice (22-24, godz. 17.30,
19.45); Ostatni władca wiatru (2224, godz. 15.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT
24, piątek, wiadomości regionalne od
godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: Ostrawa

BŁĘDOWICE – Klub Kobiet i Seniora zapraszają 26. 1. o godz. 15.00
na spotkanie do Domu PZKO.
BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza 28. 1. o godz. 19.00 na Bal Prehistoryczny do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Zapraszamy na
Bajkowanie 22. 1. o godz. 16.00 z
Ewą Kus i Zdeňkiem Klusákiem do
kawiarni „Noiva”.
CZ. CIESZYN-OSIEDLE – MK
PZKO zaprasza na tradycyjny bal w
piątek 4. 2. o godz. 19.00 do lokali
restauracji na Brandysie. Przygrywa
DJ Bartnicki, atrakcyjny program.
Przedsprzedaż biletów w biurze adwokackim A. Branna, Cz. Cieszyn,
ul. Moskiewska 12, tel: 558 712 120.
MK PZKO DĄBROWA – Zaprasza na Tradycyjny bal PZKO 29. 1.
o godz. 19.00 do Domu Narodowego w Dąbrowy. Do tańca przygrywa
„Combo Music” MK PZKO Poręba,
program w wykonaniu zespołu „Błędowianie” MK PZKO HawierzówBłędowice. Bilety w cenie 250 kcz
(kolacja, kawa, ciastko) można zamawiać pod nr. tel. 596 520 982.
KARWINA-STARE MIASTO –

MK PZKO zaprasza na Bal PZKO
29. 1. o godz. 19.00 do Domu
PZKO. Bilet wstępu w cenie 250
kcz. Do tańca przygrywa „Amadeus”. Bilety do nabycia u H. Kucharczyka, kontakt: Janusz Wiesław, tel.
595 178 171, 731 785 345.
KARWINA RAJ – Klub Seniora
MK PZKO zaprasza członków na
spotkanie 25. 1. o godz. 15.30.
SEKCJA HISTORII REGIONU
ZG PZKO – Spotyka się we wtorek
25. 1. o godz. 14.00 przy wejściu do
Muzeum Cieszyńskiego, oddział w
Karwinie-Frysztacie, Rynek Masaryka (obok Biblioteki Regionalnej).
Zapraszamy razem z nami do zwiedzenia wystawy „Polacy na Zaolziu”,
z wykładem Mariana Steffka i innych zainteresowanych.
SKRZECZOŃ – MK PZKO w
Boguminie-Skrzeczoniu zaprasza na
walne zebranie 30. 1. o godz. 15.00
do Domu PZKO.
UWAGA KOMBATANCI! –
Składki członkowskie można uiścić
na zebraniu zarządu KPK w środę
26. 1. o godz. 14.00 w Piaście.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO
zaprasza na doroczne zebranie
członkowskie 25. 1. o godz. 17.00 do
lokalu TV Klub przy ul. Přívozskiej.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO
zaprasza na walne zebranie 27. 1. o
godz. 17.00 do Ośrodka Kultury.
WĘDRYNIA – MK PZKO zapra-

Wybierz najlepszego lekarza
Unia Pacjentów RC po raz trzeci
ogłosiła ankietę „Lekarz Roku”. Nie
tylko jej członkowie, ale wszyscy zainteresowani, mogą oddać swój głos
na lekarza, którego najbardziej sobie
cenią. Głosowanie będzie się odbywało w trzech kategoriach: 1 – lekarz
szpitala, lecznicy, 2 – lekarz rodzinny,

pediatra, 3 – lekarz specjalista. Głosować można od 24 stycznia do 14
marca br., na stronie internetowej
www.lekarroku.cz, na kartkach ankietowych w placówkach służby zdrowia,
lub wysyłając pod numer 9000610
SMS-a o treści: LEKAR NR KATEGORII IMIĘ LEKARZA NA-

Firmy budowlane

Dnia 23. 1. 2011 obchodziłaby 100. urodziny nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia

ZWISKO MIEJSCOWOŚĆ, w
której lekarz prowadzi działalność.
Przykład: LEKAR 2 JAN NOVAK
OSTRAVA. Przypomnijmy, że w
zeszłorocznej edycji plebiscytu Lekarzem Roku w kategorii lekarz specjalista został chirurg Stanisław Czudek
z Mostów koło Jabłonkowa.
(dc)

sza 5. 3. od godz.19.00 na tradycyjne
ostatki do Czytelni. W programie
wystąpi zespół „Olza”, do tańca
przygrywać będzie Mr Baby oraz
kapela ludowa „Oldrzychowice”.
Bilety wstępu wraz z miejscówkami
można zdobyć pod numerem tel. 732
601 816.

OFERTY
SPRZEDAM
szczeniaki-suczki
rasy berneński pies pasterski z rodowodem. Bliższych informacji można
otrzymać na tel.: +420 736 480 554.
GL-038

ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel. 0048
GL-780
605 255 770.
KUPIĘ, nawet starszy, dom jednorodzinny w okolicy Czeskiego Cieszyna. Tel. 777 841 772.
KUPIĘ STARSZY DOM jednorodzinny lub domek letniskowy całoroczny w Trzyńcu i okolicy. Tel.
775 699 388.
KUPIĘ MIESZKANIE w Czeskim Cieszynie. Tel. 775440404.
KUPIĘ DZIAŁKĘ
Tel. 725 228 913.

budowlaną.
GL-042

PIELGRZYMKI
CZ.

CIESZYN,

PARAFIA

przyjmujemy zlecenia na 2011 r.
także w systemie dotacji zacieplenie
ścian i wymiana okien (zelená úsporám)
kom. cz. 776 218 494, 608 556 915,
774 085 874
Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93
www.swabud.cz

GL-748
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RZYMSKOKATOLICKA ZAPRASZA: Rzym 29. 4.- 3. 5. 2011
– Pielgrzymka do Rzymu z okazji
uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Trasa: Rzym –
Mentorella – Manoppello – Loret
– Padwa; 16. 7.-21. 7. 2011 – XXI
Piesza Pielgrzymka Zaolzie-Jasna
Góra; 20. 7.-21. 7. 2011 – IX Pielgrzymka Rowerowa Zaolzie-Jasna
Góra; 21. 7.- 22. 7. 2011 – XIX
Pielgrzymka Autokarowa ZaolzieJasna Góra; 10. 9. 2011 – IX Piesza
Pielgrzymka do Frydku; 11. 9.-20.
9. 2011 – Pielgrzymka Autokarowa
do Kleku i Medjugorje. Informacje
i zapisy: Jadwiga Franek, tel: (00420)
739 002 715, (00420) 739 002 723,
(00420) 595 174 202.

WYSTAWY
DUŻA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO: do 23. 1. wystawa fotografii Jana Kufy pt. „Kičerok”. Czynna: po-pt: 9-15.
POWIATOWE ARCHIWUM
PAŃSTWOWE
KARWINA:
Wystawy: „Grzeszni ludzie miasta
Karwina”; foyer „Wirtualna Karwina”. Czynne: po, śr: 8-17, wt, czw, pt:
8-15.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 20. 3.
wystawa pt. „Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim”; stała ekspozycja
„Obrazki z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. Czynne: wt-pt: 9-17.
SALA WYSTAW w Hawierzowie, Robotnicza14: do 6. 3. wystawa pt. „Czeski teatr kukiełkowy
– historia i teraźniejszość”; wystawa
pt. „Środki płatnicze na Śląsku Cieszyńskim”. Czynna: wt-pt: 9-17, so:
9-13, nie: 13-17.
SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: do 17. 4. wystawa
pt. „Polacy na Zaolziu”; stała ekspozycja „Střípky z dějin Karviné”.
Czynna: wt-pt: 9-17, so: 9-13, nie:
13-17.
MUZEUM TECHNIKI w
Pietwałdzie, K muzeu 89: do 20. 2.
wystawa pt. „Wózki dziecięce”; stała ekspozycja „Czarodziejski świat
tramwajów”. Czynne: wt-pt: 9-17.
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 27. 2.
wystawa pt. „Z życia owadów”; wystawa stała „Z przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 9-17,
so: 9-13, nie: 13-17.

OFERTA PRACY
Spółka Pol-Press s.r.o. poszukuje osoby
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ROZMAWIAMY Z NAJPOPULARNIEJSZYM »PANEM POGODYNKĄ«, CZYLI JAROSŁAWEM KRETEM,
ZAPOWIADAJĄCYM POGODĘ W TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Wszyscy jesteśmy dziećmi natury…
Kilka zjawisk zbiegło się w jednym czasie
– rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży
z województwa śląskiego i, żeby tradycji
stało się zadość, nie ma śniegu. Przepraszam, jest, ale ten wyprodukowany przez
armatki śnieżne. W Beskidy przyjechał Jarosław Kret, znany prezenter pogody. Nie
po to jednak, żeby mówić o pogodzie, ale
o podróżach w dalekie kraje…
Mało tego, to są na dodatek ciepłe kraje, jak
na przykład Ziemia Święta, w której powstały zdjęcia do mojego albumu. Odnośnie
zimy, to proszę mnie nie łączyć z żadnym
lobby czy korporacją produkującą armatki
śnieżne. Ja się do tego nie przyczyniam, że
śnieg z armatek jest dziś popularniejszy, niż
naturalny (śmiech)…

Postrzeganie pogody przez pryzmat mediów jest dziś mniej więcej takie – kilka
cieplejszych dni w styczniu czy lutym i już
pojawiają się rozpaczliwe pytania, czy to
aby nie jest anormalne. I na odwrót. Kiedy w środku lata spadnie śnieg w Tatrach,

Fot. ARC

Prezenterzy pogody lubią przyjeżdżać w
Beskidy, nadają relacje na tle naszych pagórków i od razu wyglądają ładnie, a ich
informacje o pogodzie wydają się być bardziej wiarygodne. Często pan tu bywa?
Raz byłem na nartach w Szczyrku, to było
przy okazji programu „Zima z Jedynką”.
Choć sformułowanie „byłem na nartach”
to tak trochę na wyrost, bo tak naprawdę
zjeżdżałem na oponach i innych systemach
podobnych w ślizgu do nart, ale nie w wyglądzie.

była, jest i będzie nieprzewidywalna. I dobrze, że tak jest, bo mam pracę…
W grudniu, kiedy tak naprawdę mieliśmy jeszcze jesień, było śnieżnie, zimno i
potwornie. Nagle przyszło ocieplenie, od
początku stycznia jest z kolei mokro i wilgotno. Do końca miesiąca nie spodziewamy
się gwałtownego nawrotu zimy. Na pewno
będzie trochę prószyć, temperatura spadnie
co najwyżej do minus dwóch, trzech stopni.
Dla gestorów bazy narciarskiej to wystarczy,
żeby uruchomić armatki, bo nocami będzie
chłodniej.

Jarosław Kret

zaraz o tym informują wszystkie dzienniki. Jak jest naprawdę z tą pogodą?
Trzeba to powiedzieć wyraźnie – obecna
pogoda jest całkiem normalna. Jej normalnością jest anormalność. My żyjemy trochę
wyobrażeniami o pogodzie, nam się cały czas
wydaje, że zimą powinno być zimno i powinien leżeć śnieg, a latem ma być słoneczne,
ciepło i sucho. Problem w tym, że pogoda

Ale jeśli rozmawiać ze starymi góralami
beskidzkimi, wielu z nich mówi: „Kiedyś to były zimy. Pierwszy śnieg spadał
w listopadzie i leżał nawet do marca”…
Wydaje mi się, że nasza pamięć jest zawodna.
Być może było tak 50, 60 lat temu, natomiast
mogę powiedzieć na temat tego, co działo się
w ostatnich 20 latach, odkąd sięgam pamięcią, a od ośmiu lat, jak kontroluję pogodę, z
racji zawodowej. Nie ma jednego i sprawdzonego przepisu na wiosnę czy zimę. Żyjemy w
czasach, kiedy my, jako ludzie, wpływamy na
zmianę klimatu. On się rzeczywiście zmienia, niektórzy nazywają to ociepleniem, ja
nazywam to zmianami w klimacie. Być może
za kilka lat, granice między porami roku
będą się jeszcze bardziej zacierać niż dziś.
Żeby zostać prezenterem pogody nie trzeba skończyć specjalistycznych studiów.
Pan obserwuje przyrodę, jak na przykład
górale od świętej Łucji do Wigilii Bożego

WSZECHSTRONNY
DZIENNIKARZ
Jarosław Kret, rocznik 1963, dziennikarz
telewizyjny i fotoreporter. Choć znany
jest głównie jako prezenter pogody, prowadzi wiele innych ciekawych inicjatyw.
Na przykład w 2007/2008 współtworzył
i prowadził w TVP 1 cykliczny program
telewizyjny o kulturze języka polskiego
„Od słów do głów”. Z wykształcenia jest
egiptologiem.
Narodzenia, czy tylko przekazuje to, co
podał na tacy synoptyk?
Bardzo się interesuję pogodą. Siedzę w tej
materii, bo w końcu muszę wiedzieć, o czym
mówię. Bardzo zajmują mnie związki naszego środowiska naturalnego z pogodą. Chodzi
mi o to, jak pogoda oddziałuje na środowisko
naturalne, na zwierzęta, rośliny. I na odwrót,
jak one, nazwijmy to potocznie, antycypują to, co ma się dziać w pogodzie, czyli jak
przewidują i dostosowują się do tego, co nam
przyniesie aura. Rośliny i zwierzęta zwariowały, to są dziwne procesy, bardzo dynamiczne, które następują od 20, 30 lat.
I na koniec ważna uwaga – musimy obserwować naturę, bo jesteśmy dziećmi natury.
Nam się wydaje, że możemy zapanować nad
nią, podporządkować ją sobie. Musimy to
włożyć między bajki. Natura rządzi nami,
robi to, co chce. Lepiej ją zrozumieć i się do
niej dostosować, a nie walczyć z nią.
Rozmawiał: TOMASZ WOLFF

ROZMOWA Z DAGMARĄ KANTOR, WŁAŚCICIELKĄ BIURA »FOR YOU REALITY«

Nieruchomości to nie jest zwykły towar – wymagają serca

Dagmara Kantor zaprasza do biura „For you reality".

Wielu ludzi decydując się na
sprzedaż domu, ogrodu, działki, zastanawia się, czy szukać
nabywcy na własną rękę, czy raczej skorzystać z usług biura nieruchomości. Co klient zyskuje,
zwracając się do Was o pośrednictwo?
Przede wszystkim zyskuje kompletną usługę, począwszy od serwisu prawnego, przez przygotowanie
opinii rzeczoznawcy, podpisanie
umowy kupna sprzedaży, aż po
przygotowanie zeznania podatkowego i wreszcie odprowadzenie
podatku od sprzedaży nieruchomości. To wszystko robimy dla
klienta. Klient zaś oszczędza czas
oraz zyskuje pewność, że jest w
porządku względem urzędów. Na-

tomiast co szczególnie należy podkreślić, to fakt, że biuro nieruchomości dysponuje całą bazą danych
klientów, toteż znalezienie nabywcy danej nieruchomości lub odwrotnie osoby chcącej nieruchomość sprzedać przychodzi mu o
wiele łatwiej, niż osobie prywatnej,
która takich kontaktów nie posiada i nie ma żadnych doświadczeń.
Dla starszej osoby sprzedaż
domu, z którym związała niemal całe swoje życie, jest nieraz
sprawą „sercową”... Nie ma jednak innego wyjścia. Dom musi
sprzedać, bo nie ma już sił na
jego utrzymanie. Jak takiej osobie FOR YOU REALITY może
pomóc?

Wachlarz Waszych usług na tym
się jednak nie kończy...
Ależ skąd! Klientowi, który kupi
starszy dom lub mieszkanie pomożemy przeprowadzić remont tak,
żeby mógł się wprowadzić i zaraz
wygodnie mieszkać. Pomagamy
znaleźć odpowiednie działki pod
budowę domów jednorodzinnych,
załatwiamy pozwolenia na budowę, a we współpracy z firmą budowlaną również budowę domów
energooszczędnych. Bardzo często
zwracają się też do nas klienci z
poważnym problemem, jakim jest
egzekucja z nieruchomości, pytają
o możliwości wykupu nieruchomości. Nawet w tak zawiłych sprawach nie odwracamy się do klienta
plecami. Potrafimy mu pomóc wywiązać się z egzekucji, zapewniając

zarazem dach nad głową. Usług,
które świadczymy jest cała masa.
Pełny serwis dla klienta to dla nas
oczywista rzecz, trudno mi je więc
tutaj wszystkie wymienić...
Dokąd mają się udać nasi czytelnicy, którzy chcieliby skorzystać
z usług FOR YOU REALITY?
Nasze biura mieszczą się w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Frydku
-Mistku. Do starszych osób przyjedziemy osobiście na konsultację
wprost do domu. Wystarczy zadzwonić pod nr 776 666 601. Taka
konsultacja jest bezpłatna i do
niczego nie zobowiązuje. Oczywiście chętnie przyjmiemy w naszych biurach nawet całe rodziny.
W przyjemnej atmosferze wypijemy kawę, dla dzieci mamy przygotowany kącik zabaw. Wbrew
różnym pogłoskom krążącym o
nieuczciwych praktykach biur nieruchomości, my klienta do niczego
nie zmuszamy. Proponujemy więcej rozwiązań, a klient wybiera to,
które mu najbardziej odpowiada.
Serdecznie zapraszam!
Kontakt:
FOR YOU REALITY s.r.o.
Dworcowa 39/17
Czeski Cieszyn
tel. 776 666 601

Artykuł sponsorowany, GL-042

Taki klient wymaga szczególnej
wrażliwości. Dom rodzinny w
przeciągu dziesiątek lat stał się
jakby jego integralną częścią. To
nie jest zwykły towar, który ma
do sprzedania i za który dostanie
pieniądze. To coś znacznie więcej,
to jego życie... Rozumiemy sytuację starszych osób, które stanęły
przed koniecznością sprzedaży
domu rodzinnego. Z naszej strony
oferujemy im najlepszą możliwą
pomoc. Pomożemy znaleźć solidnego nabywcę, a także załatwić
nowe mieszkanie tak, żeby starszy człowiek nie został bez dachu
nad głową. Nasze usługi obejmują
również pomoc w przeprowadzce
oraz końcowe wysprzątanie domu.

Fot. MAREK SANTARIUS

Od kilku lat działa w Czeskim Cieszynie przy ulicy Dworcowej biuro
nieruchomości FOR YOU REALITY. Jego właścicielka Dagmara
Kantor jest absolwentką Gimnazjum
Polskiego. Jak podkreśla zaraz na
wstępie, to właśnie zaolziańscy Polacy tworzą trzon jej klientów.
– Polacy dla Polaków, to motto
naszej działalności – wyjaśnia Dagmara Kantor. – Większość naszych
pracowników jest absolwentami
polskich szkół. Obsługa w języku
polskim jest więc dla nas sprawą naturalną. Mieszkańcy Zaolzia, którzy
zwrócą się do nas o pośrednictwo
w sprawach dotyczących nieruchomości, mogą więc mieć pewność, że
wszystko im zrozumiale wytłumaczymy, że będziemy rozmawiać jak
„swój ze swoim”. Jako przykład mogę
podać sytuację z ostatniej chwili.
Właśnie zwrócił się do nas tutejszy
Polak, któremu bardzo zależy na
kupnie domu na Konteszyńcu. Może
akurat ktoś z czytelników „Głosu
Ludu” ma zamiar sprzedać w dobre
ręce dom w tej dzielnicy albo po prostu wie o kimś, kto nosi się z takim
zamiarem? Będziemy wdzięczni w
imieniu naszego klienta. Informacje
można podać pod nr tel. 776 666
621.
Inną poważną grupę, która zwraca
się do nas o pomoc jako do polskojęzycznej firmy, tworzą firmy z Polski. Pomagamy im zakładać spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością na
terenie naszego kraju, czyli czeskie
s.r.o., oraz znajdywać siedziby i pomieszczenia dla ich firm.

