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dzień: 2 do 3  0C
noc: 2 do 1 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 4 do 7 0C 
noc: 3 do 2  0C
wiatr: 1-2 m/s

WIELKA TRAGEDIA 
Kilkaset osób zgromadziło się wczo-
raj o godz. 10 przed restauracją 
„Družba” w Uherskim Brodzie, gdzie 
we wtorek szalony strzelec zabił 
osiem osób. Ludzie składali na miej-
scu kwiaty i zapalali znicze. Miesz-
kańcy Uherskiego Brodu mocno 
przeżywają wtorkową masakrę. Na 
budynkach ratusza i Domu Kultury 
od wtorku wisi czarna fl aga. Pracow-
nicy Urzędu Miasta przyszli wczoraj 
do pracy ubrani na czarno. W żałob-
nej oprawie grafi cznej pokazała się 
największa gazeta regionalna, „Slo-
vácký deník”. 

Rzeź w restauracji miała miejsce 
we wtorek w porze obiadowej. Poli-
cja o godz. 12.38 otrzymała wiado-
mość, że do „Družby” wszedł męż-
czyzna i zaczął strzelać do obecnych 
z broni palnej. Pierwszy patrol poli-
cji przybył na miejsce po dziewięciu 
minutach, następnie wezwano na 
pomoc jednostki specjalne. Policja 
otoczyła budynek i starała się nego-
cjować ze strzelcem. – W momen-
cie, kiedy dowódca akcji doszedł do 
wniosku, że sprawcę należy wyeli-
minować, policjanci w standardowy 
sposób dostali się do środka – poin-
formował Pavel B. Stránský, rzecz-
nik prasowy Wojewódzkiej Komen-
dy Policji w Zlinie. 

Funkcjonariusze znaleźli w loka-
lu dziewięć ciał. Agresor zastrzelił 
43-letnią kobietę i siedmiu męż-
czyzn w wieku od 27 do 66 lat, a 
następnie skierował broń przeciwko 
sobie. Przeżył jeden mężczyzna, któ-
ry ukrył się w bocznym pomiesz-
czeniu oraz 37-letnia postrzelona 
kobieta, której udało się wydostać na 
zewnątrz. 

– Nie był to atak terrorystyczny, 
lecz najprawdopodobniej popełnio-
ny w afekcie czyn agresora, który 
był pod wpływem silnego stresu 
psychicznego. Sprawcą był 63-let-
ni mężczyzna z Uherskiego Brodu, 
niekarany, legalnie trzymający dwie 
krótkie bronie palne – powiedział 
Stránský.  (dc)

Europejska Karta Języków Re-
gionalnych lub Mniejszościowych 
obowiązuje w RC od 2007 roku i 
dotyczy ochrony języka polskiego w 
takich dziedzinach, jak szkolnictwo, 
władze sądownicze, władze admini-
stracyjne i służby publiczne, media, 
działalność kulturalna i obiekty kul-
tury, życie gospodarcze i społeczne 
oraz wymiana transgraniczna. Wraz 
z przyjęciem karty językowej RC 
zobowiązała się umożliwiać Radzie 
Europy przeprowadzanie periodycz-
nych monitoringów dotyczących re-
alizacji karty. Wczoraj odbył się on 
po raz trzeci. Za trzy lata komisja 
ponownie zawita na nasz teren. 

– System naszych pytań wynika z 
ustaleń Europejskiej Karty Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych. 
Pytamy o to, jakie zastosowanie ma 
karta w praktyce. Nie zadajemy za 
każdym razem tych samych pytań, 
ale interesuje nas, jak sytuacja zmie-
niła się od ostatniego monitoringu. 
Na podstawie raportu RC, który 
obejmuje ostatnie trzy lata, skupiamy 
się na tym, co zmieniło się na lepsze, 
a co na gorsze – powiedziała „Gło-
sowi Ludu” Mahulena Hofmannová, 
członkini komisji Europejskiej Karty 
Języków Regionalnych lub Mniej-
szościowych za RC. Dodała, że tym 
razem pytania dotyczyły głównie 
składu gminnych komitetów ds. 
mniejszości narodowych, na co już 
wcześniej zwracali uwagę przedsta-
wiciele polskiej mniejszości, dwuję-
zycznego nazewnictwa oraz nowych 
mediów.

Prezes Kongresu Polaków, Józef 
Szymeczek, przyznał, że na spotka-
nie szedł przygotowany.

– Wiedzieliśmy, o czym będzie 
mowa. W temacie szkolnictwa pol-
skiego zwracaliśmy uwagę na spro-
wadzane z Polski podręczniki, któ-
re nie mają certyfi katu czeskiego 
Ministerstwa Szkolnictwa i dlatego 
nie wiadomo, za jakie pieniądze je 
kupić. Do tej pory były fi nansowane 
z grantów ministerstwa szkolnic-
twa. Taki sposób fi nansowania nie 
daje jednak gwarancji na przyszłość 
– przekonywał Szymeczek, który za 
niefortunne uznał również coroczne 
składanie projektów na polską prasę 
oraz koszty dystrybucji, które po-
chłaniają połowę dotacji państwowej 

przeznaczonej na wydawanie „Głosu 
Ludu”. – W praktyce wygląda to tak, 
że państwo daje pieniądze państwu. 
Czeska Poczta, która ma w tej dzie-
dzinie monopol, jest bowiem insty-
tucją państwową – zauważył prezes 
Kongresu, który jest równocześnie 
wydawcą „Głosu Ludu”. Szymeczek 
poruszył na spotkaniu również spra-
wę interpretacji historycznych. Jego 
zdaniem, wiele mogłoby pomóc, 
gdyby państwo czeskie wspierało ja-
kąś polską instytucję, która wyważa-
łaby poglądy czeskich narodowców.

Jan Ryłko, prezes Zarządu Głów-
nego PZKO, wysoko ocenił jakość 
pytań, które komisja zadawała w 
czasie wczorajszego monitoringu, a 
które świadczyły o dobrej orientacji 
w temacie. – Cieszę się, że zostałem 
zaproszony na to spotkanie i że mo-
głem poruszyć parę spraw – stwier-
dził w rozmowie z „Głosem Ludu”. 
Jedną z nich był problem składu 
narodowościowego gminnych komi-
tetów ds. mniejszości narodowych, 
które chociaż w wielu przypad-
kach są powoływane dzięki polskiej 
mniejszości, która przekracza po-
trzebny do powołania komitetu 10-

proc. próg, to Polacy mają w niej nie-
wielu przedstawicieli. – W rezultacie 
w ub. kadencji w Trzyńcu komitet ds. 
mniejszości narodowych nie był w 
stanie przeforsować wprowadzenia 
dwujęzycznych napisów, bo pozosta-
łe mniejszości nie poparły Polaków. 
Nie widzę w tym problemu osobo-
wego, ale problem systemowy, bo to 
kulejący system pozwala na taką in-
terpretację ustawy – powiedział pre-
zes ZG PZKO, który uczulił komi-
sję również na problem nieuznania 
przez czeskie Ministerstwo Spra-
wiedliwości wykształcenia zdobyte-
go w Polsce na równi z wykształce-
niem zdobytym w RC. – Aplikacja 
Andrzeja Mrózka na prokuratura 
w RC została przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości RC w Pradze od-
rzucona z tego powodu, że rzekomo 
nie spełnia kwalifi kacji. Aplikant nie 
doczekał się jednak merytorycznej 
odpowiedzi na swoje pytania – podał 
konkretny przykład, który, jego zda-
niem, nie powinien mieć miejsca w 
warunkach Unii Europejskiej.

Z kolei Stanisław Gawlik z Ruchu 
Politycznego „Wspólnota-Coexi-
stentia” przygotował pisemny mate-

riał do komisji ekspertów przy Ra-
dzie Europy, w którym zwraca uwagę 
na „małą siłę informacji, która idzie 
do czeskiego społeczeństwa większo-
ściowego o tym, że poruszane przez 
Polaków sprawy wypływają ze zobo-
wiązań RC, która podpisała traktaty 
europejskie o ochronie mniejszości 
oraz o ochronie języków mniejszo-
ściowych”. – Chcę również zwrócić 
uwagę na błędny sposób obliczania 
odsetka mniejszości narodowych 
w gminach. Zarówno w ustawie o 
województwach, jak i w ustawie o 
gminach jest napisane, że odsetek 
ten należy obliczać w odniesieniu do 
grupy większości czeskiej. Tymcza-
sem Czeski Urząd Statystyczny trak-
tuje jako Czechów również te osoby, 
które nie zadeklarowały żadnej naro-
dowości – zauważył Gawlik.

Komisja ekspertów Rady Europy 
spotka się już w marcu w celu opra-
cowania raportu na temat stosowa-
nia w praktyce na terenie RC ustaleń 
Europejskiej Karty Języków Regio-
nalnych lub Mniejszościowych. Na-
stępnie zostanie on przedstawiony 
Rządowi RC.

BEATA SCHÖNWALD
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Język polski w praktyce 
WYDARZENIE: O tym, czy mniejszość polska w Republice Czeskiej może używać języka polskiego w takim zakresie, jak prze-
widuje to Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, przyjechała się przekonać do Czeskiego Cieszyna komisja 
Rady Europy w Sztrasburgu, monitorująca stosowanie Karty w naszym kraju. W siedzibie Kongresu Polaków w RC na pytania 
członków komisji odpowiadali przedstawiciele wydawców polskich mediów, organizacji polskich, ugrupowań politycznych oraz sze-
fowie gminnych komitetów ds. mniejszości narodowych. 

Małe, skromne 
arcydzieło
| s. 4

Najlepsze dopiero 
przed nami
| s. 8

Światowe sukcesy 
polskich lekarzy
| s. 5

POGODA

Wczoraj w siedzibie Kongresu Polaków odbyło się spotkanie monitorujące stosowanie w praktyce europejskiej karty językowej.
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CIASNO 
W PRZEDSZKOLU
JABŁONKÓW (kor) – Włoda-
rze poszukują nowego lokalu dla 
polskiego przedszkola. Dzieci w 
przedszkolu jest tak dużo, że tylko 
dwa oddziały mieszczą się w jego 
budynku. Trzeci musi od dwóch lat 
korzystać z jednego pomieszczenia 
stojącego niedaleko gmachu polskiej 
podstawówki. Ponieważ jednak to 
zostało przekształcone w klasopra-
cownię, a  w przyszłym roku liczba 
dzieci ma jeszcze wzrosnąć, będzie 
trzeba pomyśleć o dodatkowych 
lokalach. Jabłonkowianie rozważają 
m.in. możliwość przeniesienia pol-
skiego przedszkolnego oddziału do 
byłego budynku czeskiej szkoły przy 
ul. Bezruča lub rozszerzenie gmachu 
przedszkola o przybudówkę.

* * *

DOTACJA 
DLA KOŁA 
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Zarząd gminy uchwalił na swoim 
lutowym posiedzeniu przyznanie 
dotacji dla Miejscowego Koła Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego. Kwotę w wysokości 130 tys. 
koron PZKO-wcy wykorzystają na 
utrzymanie swojej siedziby.

* * *

SALA 
SPRZEDANA
KARWINA (ep) – Sala gimna-
styczna przy czeskiej szkole podsta-
wowej Nejedlego w Karwinie-Raju 
ma nowego właściciela. Urząd Mia-
sta znalazł kupca, który deklaruje, że 
sala znów będzie służyła do celów 
sportowych. W tej chwili trwa wy-
burzanie korytarza łączącego salę 
gimnastyczną z budynkiem szkoły, 
która po zamknięciu już od kilku 
lat stoi pusta. Miasto będzie starało 
się znaleźć zastosowanie także dla 
pozostałych pomieszczeń byłej pod-
stawówki.

* * *

MNIEJ PYŁU
OSTRAWA (ep) – Filtr ekologicz-
ny wielkości trzypiętrowego domu 
zostanie zainstalowany w hucie 
Arcellor Mittal Ostrawa. Kolejna z 
ekologicznych inwestycji, dotowa-
nych z Unii Europejskiej, kosztować 
będzie 365 mln koron i zapewni 
obniżenie emisji pyłu o 94 tony 
rocznie. Na pierwsze efekty trzeba 
jednak poczekać do przyszłego roku, 
ponieważ w tej chwili trwają przy-
gotowania do instalacji inwestycji, 
a nowy fi ltr zostanie włączony naj-
później w grudniu tego roku. 

* * *

PECHOWY 
SAMOCHÓD
SUCHA ŚREDNIA (sch) – Do 
poważnego wypadku doszło we 
wtorek przed południem w Hawie-
rzowie-Suchej Średniej podczas wy-
ciągania samochodu, który wjechał 
do rowu. Pojazd, który próbowano 
wyciągnąć za pomocą liny, przy-
gniótł trzydziestoletniego mężczy-
znę do betonowego słupa. Chociaż 
w momencie dotarcia na miejsce 
służb medycznych poszkodowany 
był przytomny, lekarz stwierdził 
obrażenia głowy. Pacjenta przetrans-
portowano śmigłowcem do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Ostrawie. Jego 
stan jest poważny.
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Dwoje radnych, wybranych do Rady 
Miasta w Trzyńcu z listy Ruchu Po-
litycznego Coexistentia, Jan Ferenc 
i ks. Anna Bystrzycka – złożyło we 
wtorek ślubowanie. Ferenc dlatego, 
że nie był obecny na pierwszej sesji 
wybranej w ub. roku Rady, Bystrzyc-
ka objęła mandat, który zwolnił Zbi-
gniew Chodura. 

Chodura zrezygnował z pracy na 
rzecz miasta po 16 latach. – Przyczy-
ną były powody osobiste. Na mojej 
decyzji zaważyło jednak również to, 
że nie zwrócono się do Wspólnoty, 
by zaproponowała swoich kandy-
datów do poszczególnych komisji i 
komitetów, z wyjątkiem komitetu ds. 
fi nansów oraz ds. rozwoju strategicz-
nego – powiedział Chodura. 

Z jego pretensjami utożsamia się 
Karol Madzia, szef Sekcji Polskiej 
RP Coexistentia. W rozmowie z 
naszą gazetą dodał, że w szczegól-
nie karygodny sposób kierownictwo 
miasta potraktowało Chodurę – rad-
nego z dzielnicy Podlesie, tworząc 
na Podlesiu komitet dzielnicowy bez 
porozumienia z nim. – Z kierownic-
twem Coexistentii nie konsultowano 

też składu komitetu ds. mniejszości 
narodowych. Dobrze, że wszedł tam 
„nasz człowiek”, Jan Kaleta, lecz ze 

mną nikt o tym nie rozmawiał – 
ubolewał Madzia. Przewodniczący 
komitetu, ks. Bogusław Kokotek, od-

rzucił ten zarzut. – Tworząc komitet, 
dbaliśmy o to, by miały tam swych 
przedstawicieli poszczególne partie, 
a także poszczególne dzielnice mia-
sta oraz polskie organizacje. Więk-
szość członków komitetu jest Pola-
kami. Jan Kaleta jest reprezentantem 
Coexistentii, startował z jej listy. Nie 
mam natomiast obowiązku konsul-
tować składu z przewodniczącym 
ruchu politycznego – powiedział ks. 
Kokotek. 

Wolny mandat objęła ks. Anna 
Bystrzycka, która była radną przez 
cztery kadencje. W ostatnich wy-
borach z siódmego miejsca na liście 
dostała się na trzecie miejsce, lecz 
partia zdobyła tylko dwa mandaty. 
– W trzynieckiej Radzie Miasta jest 
wielu Polaków, nie tylko ci wybrani 
z Coexistentii. Chciałabym, byśmy 
wszyscy razem starali się pracować 
na rzecz polskości – powiedziała 
radna „Głosowi Ludu”, precyzując 
dalej: – Przede wszystkim chciała-
bym, by miasto dokończyło remont 
polskiej szkoły przy ul. Dworcowej, 
a także by zostały wprowadzone pol-
skie nazwy ulic w mieście.  (dc)

Ks. Anna Bystrzyca objęła mandat, który zwolnił Zbigniew Chodura.

Bystrzycka wróciła do ratusza

Kolejny etap modernizacji korytarza 
kolejowego przyniesie nowe utrud-
nienia dla podróżujących pociągami 
na trasie między Mostami koło Ja-
błonkowa a Boguminem lub Ostra-
wą. W centrum regionu, w Czeskim 
Cieszynie, remont dworca, który 
obejmie m.in. przejście podziemne 
przy poczcie, zacznie komplikować 
życie w marcu zarówno podróż-
nym, jak i wszystkim cieszyniakom 
potrzebującym przejść pod torowi-
skiem do centrum miasta. 

Prace na innych odcinkach, poza 
Czeskim Cieszynem, mogą też być 
powodem opóźnień pociągów, nie-
przewidzianych w rozkładzie jazdy. 

A to za sprawą możliwych awarii 
zasilania, związanych m.in. z budo-
wą nowej stacji zasilania trakcji przy 
dworcu w Olbrachcicach. W ramach 
tego przedsięwzięcia budowane będą 
też na trasie w kierunku Hawierzo-
wa i Ostrawy nowe słupy trakcyjne. 
Prace powinny zostać sfi nalizowane 
w listopadzie bieżącego roku. Jak za-
pewniają realizatorzy przedsięwzię-
cia, prace będą wykonywane głównie 
podczas weekendów lub w godzinach 
nocnych, kiedy ruch na trasie między 
Czeskim Cieszynem a Opawą jest 
mniejszy. Niemniej do utrudnień i 
opóźnień pociągów może dochodzić 
również w ciągu tygodnia.  (kor)

Na bezpłatne wczasy lecznicze do 
Karlowa pod Pradziadem wyjedzie 
w okresie od tegorocznego marca do 
kwietnia przyszłego roku 550 dzie-
ci pierwszego stopnia hawierzow-
skich szkół podstawowych. 90 proc. 
kosztów pobytu pokryje Państwowy 
Fundusz Środowiska Naturalnego z 
programu wspierania wczasów lecz-
niczych dzieci mieszkających w za-
nieczyszczonych rejonach. Pozostałe 
10 proc. dofi nansuje miasto.

Hawierzowskie dzieci korzystały 
z wczasów leczniczych również rok 
temu. Wówczas pooddychać świe-
żym powietrzem wyjechało aż 858 
uczniów miejscowych szkół. Tym ra-

zem będzie ich mniej, ponieważ Ha-
wierzów otrzymał na ten cel mniej 
pieniędzy – konkretnie 1,79 mln ko-
ron. Niemniej suma ta pozwoli zor-
ganizować w Jesionikach jedenaście 
jedenastodniowych turnusów. Pierw-
szy rozpocznie się zaraz po feriach 
zimowo-wiosennych, w poniedziałek 
2 marca. Kolejne turnusy odbędą się 
dopiero jesienią i dzieci będą wyjeż-
dżać na nie od listopada do kwietnia 
przyszłego roku. 

Już teraz wiadomo, że zaintereso-
wanie wczasami trzykrotnie przewyż-
sza podaż. Pierwszeństwo będą miały 
te dzieci, który jeszcze nie korzystały 
z podobnych ofert miasta.  (sch)

Radni Ligotki Kameralnej z zado-
woleniem przyjęli informację o tym, 
że gminny Zintegrowany Zakład 
Socjalny gospodarował w ubie-
głym roku z plusem i jego dyrekcji 
udało się zaoszczędzić ponad 125 

tys. koron. Jak te pieniądze zostaną 
wykorzystane dla poprawy jakości 
życia pensjonariuszy wchodzących 
w skład ZZS placówek, zadecydują 
radni na kolejnej sesji.  
 (kor)

Brzegi granicznej rzeki Olzy w Cze-
skim Cieszynie ulegają kolejnym 
przemianom. Po zimowej przerwie 
na nabrzeże powrócili budowlańcy, 
by kontynuować budowę prowa-
dzącej wzdłuż rzeki nowej ścieżki 
rowerowej. Wszystko w ramach 
projektu „Ogród dwóch brzegów”. 
Już podczas tegorocznych wakacji 
z nowej ścieżki będą mogli korzy-
stać rowerzyści. Rolkarze na pewno 
z radością przywitają odnowiony 
chodnik, rodziny zaś dwa nowe 

atrakcyjne place zabaw dla swoich 
pociech. Jak informuje Monika To-
miczková z wydziału inwestycji cze-
skocieszyńskiego Urzędu Miasta, 
ścieżka rowerowa będzie miała dwa 
metry szerokości, biegnący wzdłuż 
niej chodnik 1,5 do 2 metrów. Je-
żeli rowerzyści będą chcieli wjechać 
na polski brzeg Olzy, będą mogli 
skorzystać z kładki sportowej przy 
Parku Sikory lub mostu Przyjaźni i 
Wolności.  
 (kor)

Bezpłatnie po
zdrowie do Jesioników

Byle do wakacji

Remonty na kolei utrudnią życie

Widziałeś wandala, dzwoń!

Gródeccy radni apelują do mieszkańców o pomoc w walce z wandalami. Kon-
kretnie zaś graffi  ciarzami, którzy od dłuższego czasu niszczą przede wszystkim 
ściany stacji kolejowej i znajdujące się tam tablice informacyjne. Wójt Robert 
Borski zwraca uwagę, że graffi  ciarstwo jako akt wandalizmu należy traktować 
jako przestępstwo. – Jesteśmy dumni z tego, że nasza wieś jest czysta i zadba-
na. Dlatego liczymy na pomoc mieszkańców. Mamy nadzieję, że jeżeli zauważą 
„sprayerów” w akcji, powiadomią o tym urzędników lub policję. Z wandalami 
należy walczyć – podkreśla Borski.  (kor)

Na nabrzeżu Olzy w Czeskim Cieszynie ruszyły prace budowlane.
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Konkurs »na tak«
Udział w uroczystej gali w Zamku 
Królewskim w Warszawie oraz wa-
kacyjny pobyt w Polsce to nagroda 
w szóstej edycji konkursu „Być Po-
lakiem”. Wziąć w nim udział może 
każdy młody człowiek narodowo-
ści polskiej, mieszkający za granicą. 
– Jeśli masz od 8 do 25 lat, znasz 
język polski, ale żyjesz za granicą, 
lubisz Polskę i chcesz tu przyjechać, 
prześlij pracę pisemną lub multi-
medialną na jeden z wybranych te-
matów – zachęcają organizatorzy, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych oraz Fundacja „Świat na Tak”.

Dla pierwszej grupy wiekowej – 
dzieci w wieku 8-12 lat – wybrano 
temat „Bohaterowie polskich książek 
w podróży dookoła świata”. Kolej-
na grupa (13-15 lat) pisać będzie 
na temat „Wnioskuję o przyznanie 

Orderu Uśmiechu Polce/Polako-
wi –…”. Młodzież w wieku 16-18 
lat ma za zadanie napisać pracę na 
temat „PRL we wspomnieniach 
moich najbliższych”, a najstarszych 
uczestników (19-25 lat) obowią-
zuje temat „Aby Polska fl aga nigdy 
nie powiewała niżej niż fl agi innych 
państw”. Forma prac konkursowych 
to prace pisemne w języku polskim, 
na przykład opowiadanie, reportaż, 
wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, 
opis wydarzeń na podstawie relacji 
przekazanych przez bliskich, przy-
jaciół, znajomych lub na podstawie 
materiałów archiwalnych m.in. prasy 
polonijnej, reportaży fi lmowych itp. 
Prace mogą być wzbogacone ilustra-
cjami i zdjęciami.

Konkurs trwa do 31 marca – do 
tego terminu należy dostarczyć prace 
do Fundacji „Świat na Tak”. Szczegó-
ły na stronie www.swiatnatak.pl.  (ep)

Julius Mařák, wybitny XIX-wieczny 
malarz pejzażysta, będzie bohaterem 
wykładu w Zamku Frysztackim. Na 
prelekcję pod tytułem „Julius Mařák 
i jego uczniowie” zaprasza 5 marca 
Andrea Kozlowa. Prelegentka przy-
bliży sylwetkę twórczą tego wybitne-
go artysty, który studiował malarstwo 
w Pradze, Monachium i Wiedniu. 
Mařák od 1858 mieszkał w Wiedniu, 
po 1887 przeniósł się do Pragi, gdzie 

objął posadę profesora na Akademii 
Sztuk Pięknych. Mařák był autorem 
pejzaży utrzymanych w duchu ro-
mantyzmu i realizmu. Interesowały 
go leśne plenery i miejsca związane 
z historią Czech. Wykład przedstawi 
nie tylko życie i twórczość Mařáka, 
ale także przybliży sylwetki jego stu-
dentów. Prelekcja, otwarta dla wszyst-
kich i bezpłatna, odbędzie się w przy-
szły czwartek o godzinie 16.00.  (ep)

Zaczęło się od Stanisława Augusta
Na miłośników teatru w tym roku 
czeka w Polsce wiele atrakcji. Bilet za 
250 groszy do teatrów w całej Polsce, 
Elektroniczna Encyklopedia Tea-
tru Polskiego, Teatroteka Szkolna, 
internetowe kolekcje specjalne, fi lm 
o Tadeuszu Kantorze czy spektakl 
„Umarła Klasa” na DVD – to naj-
ważniejsze wydarzenia w ramach ob-
chodów 250-lecia teatru publicznego 
w Polsce.  

Dokładnie 19 listopada 2015 roku 
minie 250 lat od pierwszego przed-
stawienia zespołu aktorów polskich 
stworzonego z inicjatywy króla Sta-
nisława Augusta. Data ta uważana 
jest za początek dziejów Teatru Na-
rodowego, a jednocześnie za począ-
tek polskiego teatru publicznego. Z 
tej rocznicy pod patronatem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego prowadzone będą różno-
rodne projekty. 

– Wszystkie zaplanowane w tym 
roku wydarzenia złożą się na pro-
gram, którego celem jest uświado-
mienie Polakom, jak znaczącą sztuką 
jest teatr. Teatr powinien pełnić rolę 
miejsca, które bywa kontrowersyjne, 
czasami niepokoi, czasami nudzi, ale 
na pewno jest miejscem, które jak 
soczewka skupia najpoważniejsze 
dylematy współczesności – wyjaśnia 
minister kultury, Małgorzata Omila-
nowska.

Główne cele obchodów to ukaza-
nie roli teatru publicznego, uświado-
mienie jego dorobku artystycznego i 

miejsca w dziejach Polski i jej kultury, 
popularyzacja i zachęcenie do czyn-
nego uczestnictwa w życiu teatral-
nym oraz upowszechnienie i ułatwie-
nie dostępu do wiedzy o przeszłości i 
teraźniejszości teatru polskiego. 

Największym wydarzeniem ob-
chodów jest „Bilet za 250 groszy”. 23 
maja, który stanie się Dniem Teatru 
Publicznego, we wszystkich teatrach 
w Polsce zostaną zagrane spektakle 
z biletami w specjalnej cenie. To po-
wszechna, ogólnopolska akcja umoż-
liwiająca każdej osobie w Polsce za-
kupu biletu do teatru za symboliczne 
250 groszy.

Dodatkowe inicjatywy to m.in. 
uruchomienie strony www.250teatr.
pl zawierającej m.in. kalendarium 
wydarzeń odbywających się w ramach 
obchodów oraz materiały dotyczące 
historii teatru. Stworzona zostanie 
również Elektroniczna Encyklope-
dia Teatru Polskiego – rozbudowana 
platforma integrująca wszystkie ist-
niejące już cyfrowe zasoby dotyczące 
polskiego teatru, poszerzona o bazy 
źródłowe i nowe archiwa, powiązana 
z e-biblioteką i e-czytelnią czasopism 
oraz Teatroteka Szkolna, zawierająca 
materiały dydaktyczne dla nauczy-
cieli i animatorów kultury.  (ep)

70 lat służy polskim i czeskim czytelnikom
W Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie rok 2015 upłynie pod znakiem jubileuszy. Najważniejszym jest 70-lecie tej placówki, powołanej do życia w roku 1945, 
a mija też 5 lat od otwarcia przy moście Przyjaźni Czytelni i Kawiarni Avion|Noiva. – Przypominamy sobie ponadto 60. rocznicę połączenia czeskiej do tej pory Bi-
blioteki Miejskiej z biblioteką Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, dzięki czemu od 1950 roku nasi czytelnicy mogą korzystać także z bogatego polskiego księ-
gozbioru – mówi dyrektor jubilatki, Jana Galášová.

Łazienki Królewskie w Warszawie podczas widowiska w tanecznym teatrze na 
wyspie. Rysunek Dymitrowicza.

Raczej nie wiadomo, jak wyglądała 
sieć biblioteczna na terenie Czeskie-
go Cieszyna w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. – Trudno dotrzeć do 
historycznych materiałów. Wpraw-
dzie już w roku 1919 zaczęła obo-
wiązywać ustawa prezydenta Masa-
ryka o bibliotekach publicznych, w 
myśl której biblioteka miała powstać 
w każdej gminie i były takie we 
wszystkich okolicznych wioskach. O 
Czeskim Cieszynie informacji brak. 
Znalazłam w archiwum Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej skromną ksią-
żeczkę ze spisem książek takiej pla-
cówki, ale gdzie miała swoją siedzi-
bę, kto w niej pracował, nie wiemy. 
Działały głównie chyba biblioteki 
różnych organizacji, szkół... Nasza 
biblioteczna historia rozpoczyna się 
więc w roku 1945 – wyjaśnia dyrek-
tor Galášová.

W roku zakończenia II wojny 
światowej powstała pięcioosobowa 
Rada Biblioteki Miejskiej. Księgo-
zbiór zaczęto tworzyć dzięki darom 
mieszkańców miasta, organizacji 
Slezská matice osvěty lidové. Pierwsi 
czytelnicy mogli wypożyczyć książ-
ki w nowej czeskiej bibliotece rok 
później. Miała ona swoją siedzibę w 
tylnym skrzydle ratusza, w którym 
później mieściła się szkoła specjalna, 
a obecnie dyrekcja Muzeum Zie-
mi Cieszyńskiej. Później biblioteka 
przeniosła się na parter narożnego 
budynku przy skrzyżowaniu wycho-
dzącej z rynku ulicy z ulicą Smetany.

– Tam placówka miała swoją sie-
dzibę do początku lat 90. Na począt-
ku mieściła się tam także dyrekcja 

biblioteki, ale w 1961 roku po jej 
przenosinach do nowoczesnego bu-
dynku Teatru Cieszyńskiego pozo-
stała tam już tylko fi lia Biblioteki 
Miejskiej – opowiada Galášová.

W latach 90. fi lia z rynku Armii 
Czechosłowackiej przeprowadziła 
się do pomieszczeń przy ulicy Hav-
líčka. Oprócz niej i centrali w teatrze 
są jeszcze Biblioteka Multimedialna 
w Sibicy oraz fi lie w dawnych samo-
dzielnych wioskach: Żukowie Dol-
nym, Koniakowie i Stanisłowicach. 

Każda z fi lii wypożycza zarówno 
czeskie, jak i polskie książki, czaso-
pisma, ma dostęp do internetu, w 
każdej odbywają się liczne imprezy, 
spotkania. Najwięcej imprez kultu-
ralnych odbywa się jednak w Czytel-
ni i Kawiarni Avion|Noiva, która jest 
siódmym bibliotecznym ośrodkiem. 
Cała biblioteka to księgozbiór liczą-
cy 97 646 jednostek bibliotecznych, 
z którego korzysta ponad 5 tys. czy-
telników (w tym 1661 do 15. roku 
życia).

Jak będą wyglądać obchody ju-
bileuszy? – Na pewno będziemy je 
obchodzić bez wielkiej pompy, za 
to na wielu imprezach. Chociaż-
by na tych odbywających się w ra-
mach dyskusyjnych salonów „Bez 
stereotypów” – odpowiada dyrektor 
biblioteki-jubilatki. – Są one bardzo 
ważne, bo pomimo że Republika 
Czeska i Polska wspólnie wstąpiły 
do strefy Schengen, a przejścia gra-
niczne zostały zniesione, ciągle jeste-
śmy świadkami granic istniejących w 
mentalności ludzi. Czesko-polskie 
salony pomagają zobaczyć naszych 
najbliższych sąsiadów w trochę in-
nym świetle, bez stereotypów. Na 
tym marcowym spotkaniu gościem 
będzie polski publicysta, dzienni-
karz i tłumacz Andrzej Jagodziński, 

z czeskim jeszcze prowadzimy roz-
mowy. Później będą jeszcze salony 
dotyczące sportu, ekonomii, kultury. 
Ciekawą urodzinową imprezą będzie 
też majowe spotkanie pt. „Szum-
na biblioteka”, której gośćmi będą 
twórcy telewizyjnego cyklu „Szumne 
miasta” Radovan Lipus i David Váv-
ra. Będzie o tyle ciekawiej, że drugi z 
wymienionych jest synem architekta, 
który zaprojektował budynek Teatru 
Cieszyńskiego, a więc i naszej siedzi-
by. Jesienią zaś zaprosimy naszych 
kolegów-bibliotekarzy do Avionu 
na seminarium pn. „Dziedzictwo 
kulturowe i historia regionalna”. Ale 
takich imprez będzie na pewno wię-
cej i będziemy o nich informować na 
bieżąco – dodaje Jana Galášová.

 JACEK SIKORA

Jana Galášová

Tak dawniej wyglądała biblioteka.
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Polski fi lm pełnometrażowy zdo-
był Oscara za dziesiątym podej-
ściem. Nagroda, której nie przy-
znano fi lmom Andrzeja Wajdy, 
Jerzego Hoff manna czy Agniesz-
ki Holland, trafi ła do twórców 
„Idy”. Czy spodziewała się pani, 
że tym razem się uda?

Spodziewałam się, bo reakcje na 
ten fi lm na świecie były i są bar-
dzo piękne, wręcz entuzjastyczne. 
Z ogromną radością patrzyłam na 
wszystkie recenzje, które napły-
wały ze świata w ciągu ostatnich 
wielu miesięcy promocji tego fi l-
mu. Liczyłam na to, że członkowie 
Amerykańskiej Akademii Filmo-
wej, podobnie jak recenzenci, kry-
tycy i fi lmowcy na całym świecie, 
po prostu „Idę” pokochają. Przy-
znam, że gdyby „Ida” nie dostała 
Oscara, byłabym nawet rozczaro-
wana. 

Czy sukces „Idy” to głównie za-
sługa reżysera i współautora sce-
nariusza, Pawła Pawlikowskie-
go, czy też fi lm ma inne atuty, 
które przyczyniły się do tego, że 
zdobywa jedną nagrodę za dru-
gą?

Jest kilka rzeczy, które sprawiają, 
że „Ida” jest odbierana tak fanta-
stycznie. Po pierwsze to uniwersal-
na historia, zrozumiała dla odbior-
ców na całym świecie. To bardzo 
ważne, bo czasem zdarza się fi lm 
bardzo polski, zamknięty, który 
nie ma szans na sukces na świecie, 
bo świat nie jest w stanie go zro-
zumieć i nim się zachwycić. Dru-
gim, bardzo silnym elementem, 

który składa się na ten duży sukces 
„Idy”, są zdjęcia. „Idę” pokochali 
operatorzy na całym świecie. Za-
chwycili się jego prostotą, skrom-
nością. Miałam okazję rozmawiać 
z wieloma wybitnymi fi lmowcami, 
którzy się zajmują sztuką opera-
torską. Kiedy pytałam ich o „Idę”, 

mówili, że właśnie tak chcieliby 
sobie wyobrażać kino przyszłości 
– mniejsze kamery, czarno-białe 
zdjęcia, skromniejszy format. To 
taki powrót do kina sprzed lat, do 
fi lmów Bergmana, do fi lmów, na 
których wychowało się pokolenie 
twórców „Idy”. Zdjęcia i historia 

to dwa najsilniejsze czynniki, które 
się składają na ten sukces. 

„Ida” spodobała się nie tylko 
znawcom fi lmu, ale podoba się 
też widzom. Pani producent 
powiedziała w jednym z wywia-
dów, że fi lm został sprzedany do 
ok. 60 krajów, w Stanach Zjed-
noczonych cieszy się wysoką 
oglądalnością. Może widzowie 
są już przesyceni fi lmami akcji 
z mnóstwem skomplikowanych 
efektów?

Jeżeli w zderzeniu z superproduk-
cją za niebotyczne pieniądze, która 
skrzy się i akcją, i słowem, i muzy-
ką, ludzie wybierają „Idę”, o której 
sami producenci mówią, że zrobili 
mały, czarno-biały fi lm, to może 
jest to tęsknota do kina sprzed lat. 
Teraz „Ida” wróciła do polskich 
kin, znów można ją oglądać na 
dużym ekranie. Warto ją pierwszy 
raz zobaczyć właśnie w kinie, choć 
był też pokaz w telewizji, który 
zgromadził rekordową liczbę osób 
przed telewizorami. Cały czas jest 
też pokazywana w różnych krajach 
za granicą. 

Bohaterka „Idy” jako dorosła 
dziewczyna dowiaduje się, że 
jest Żydówką. Podobny wą-
tek pojawia się w biografi i jej 
twórcy, Pawła Pawlikowskiego. 
Reżyser już w wieku dorosłym 
dowiedział się, że jego babka, 
Żydówka, zginęła w Auschwitz. 
Może dzięki temu potrafi ł bar-
dziej autentycznie oddać przeży-
cia bohaterki swego fi lmu?

To jest pytanie do reżysera, on sam 
musiałby na nie odpowiedzieć. Ja 
mogę powiedzieć tylko tyle, że na 
pewno ogromną rolę odegrała jego 
wrażliwość. Nie wiem, czy zrobił-
by taki sam fi lm, gdyby nie odkrył 
pewnych faktów ze swojego życia. 
Wiem natomiast, że ten fi lm robił 
bardzo długo, bardzo starannie się 
do niego przygotowywał. Scena-
riusz, który napisał w pierwszej 
wersji, był później jeszcze zmienia-
ny, praca nad fi lmem została nawet 
w pewnym momencie przerwana. 
Proszę sobie wyobrazić, że kilka 
lat zmagał się z tym tematem. To 
świadczy o tym, że chciał to zro-
bić niezwykle starannie i najlepiej, 
jak potrafi . I to mu się udało. W 
związku z „Idą” rozsypał się worek 
nagród. Rozmawiałam z twórcami 
fi lmu jeszcze przed Oscarami i 
pytałam ich, czy te sukcesy wciąż 
jeszcze ich dziwią. Odpowiedzie-
li mi, że cały czas są zaskoczeni, 
bo kiedy zaczynali robić „Idę”, to 
zakładali, że to będzie mały, czar-
no-biały fi lm z aktorką-amatorką 
w głównej roli, że to będzie fi lm 
dla garstki widzów. A okazało się, 
że ta „garstka” jest ogromna. W 
recenzjach, które dostają od dys-
trybutora w Ameryce czy z innych 
stron świata, pada słowo „arcydzie-
ło”. To jest niesamowicie piękne – 
droga od momentu, kiedy robi się 
mały fi lm, do powstania arcydzie-
ła nagrodzonego Oscarem, który 
podkreśla te sukcesy, ale wcale ich 
nie kończy. Nie wiemy, co jeszcze 
się w związku z „Idą” wydarzy. 

DANUTA CHLUP

W poniedziałkowy wieczór, kiedy 
wszystkie polskie media donosiły 
o oscarowym sukcesie fi lmu Pawła 
Pawlikowskiego „Ida”, Michał Przy-
wara opowiadał w klubie „Atlantic” 
w Ostrawie o historii i sukcesach 
polskiego kina animowanego. Swą 
opowieść ilustrował fragmentami fi l-
mów. Spotkanie odbyło się w ramach 
cyklu „Stolik Polski”. 
– Polskie fi lmy animowane zostały 
nagrodzone Oscarami dużo wcze-
śniej, niż udało się to klasycznemu 
fi lmowi pełnometrażowemu – pod-
kreślił wykładowca Uniwersytetu 
Ostrawskiego. „Tango” Zbigniewa 
Rybczyńskiego, nagrodzone Osca-
rem za 1982 rok, było nie tylko 
pierwszym polskim krótkometra-
żowym fi lmem animowanym, ale w 
ogóle pierwszym w historii fi lmem 
zrealizowanym w Polsce, który został 
doceniony przez Amerykańską Aka-
demię Filmową. Awangardowy pro-
jekt wyprodukowany został w zna-
nym studio rysunkowym Se-ma-for 
w Łodzi. „Tango” to ruchomy kolaż z 
papierowych wycinanek, fi lm bez fa-
buły, który można zinterpretować na 
różne sposoby. Jego „bohaterami” jest 
przeszło dwadzieścia postaci, które w 
powtarzającym się rytmie wykonują 
wciąż te same, rutynowe czynności, 
nie zwracając uwagi na pozostałe 
osoby, które pojawiają się w tym sa-
mym pokoju. 

Drugiego polskiego Oscara w ka-
tegorii krótkometrażowych fi lmów 
animowanych zdobył za 2007 rok 
brytyjsko-polski fi lm lalkowy „Pio-
truś i wilk”, będący adaptacją baśni 
muzycznej Sergiusza Prokofi ewa. 
Do prestiżowej nagrody fi lmowej 
kilkanaście lat temu został nomino-
wany jeszcze jeden obraz – „Kate-
dra” Tomasza Bagińskiego, animacja 
komputerowa na motywach opowia-
dania sci-fi  Jacka Dukaja. Inspiracją 
był „żywy organizm” słynnej katedry 
Sagrada Familia Antona Gaudiego. 

– Historia fi lmu animowanego za-

częła się pod koniec XIX wieku. Już 
wtedy podejmowano pierwsze pró-
by. Polska animacja szła w parze ze 
światowymi eksperymentami i może 
się poszczycić jednym z najstarszych 
fi lmów animowanych na świecie, 
który w 1912 roku stworzył Włady-
sław Starewicz, pochodzący z Kow-
na – Przywara cofnął się o przeszło 
sto lat. Widzowie mogli obejrzeć 
fragment drugiego fi lmu Starewicza, 
„Konik polny i mrówka”. Prelegent 
wyświetlił również eksperymentalny 
obraz animowany pary polskich pla-
styków awangardowych, Franciszki 

i Stefana Th emersonów, którzy w 
latach międzywojennych stworzyli 
m.in. „Oko i ucho”, fi lm bez fabuły 
do muzyki Karola Szymanowskiego. 

– Dziś fi lm animowany kojarzy się 
głównie z twórczością dla dzieci, lecz 
w latach 20. ub. wieku, nim powstały 
produkcje Walta Disneya, jego do-
meną były różne eksperymenty ze 
światłem, dźwiękiem i tym podobnie 
– wyjaśniał Michał Przywara. 

Rozmach kreskówek dla dzieci, 
zapoczątkowany w latach 30. w Sta-
nach Zjednoczonych, po II wojnie 
światowej nie ominął Polski. Przede 
wszystkim w założonym w 1947 
roku Studiu Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej oraz w łódzkim Se-
ma-forze powstawały seriale, które 
zdobyły popularność w kraju i na ca-
łym świecie. – Polska kreskówka od 
początku ujmowała nie tylko dzieci, 
ale też dorosłych prostą fabułą bez 
negatywnych emocji, pozytywnym 
nastrojem – mówił wykładowca, 
przypominając znane bajkowe po-
stacie: Bolka i Lolka, Reksia, Misia 
Uszatka, Misia Colargola i inne. 
Zwrócił uwagę na wysoki poziom 
tła muzycznego do fi lmów animo-
wanych, które nieraz tworzyli znani 
kompozytorzy. 

W latach 50., gdy polscy fi lmowcy 
zmuszeni byli tworzyć w konwencji 
realizmu socjalistycznego, fi lm ani-
mowany dla dorosłych był traktowa-

ny marginalnie i dlatego cieszył się 
większą swobodą wyrazu. Tworzono 
eksperymentalne, surrealistyczne ob-
razy, nieraz nawet z podtekstem po-
litycznym, których nie tolerowano w 
klasycznym fi lmie. Przywara przypo-
mniał trzech znanych powojennych 
twórców polskiego animowanego 
kina eksperymentalnego, którzy roz-
sławili się w świecie: nieżyjących już 
Waleriana Borowczyka i Jana Lenicę 
oraz Piotra Dumałę, który jest wy-
kładowcą na Uniwersytecie Harvar-
da w USA. Obecni obejrzeli „Czar-
nego Kapturka” i „Nerwowe życie 
kosmosu”, dwa horrorowo-grotesko-
we fi lmy rysunkowe Dumały, oraz 
„Był sobie raz” – surrealistyczny fi lm 
Borowczyka i Lenicy z 1957 roku. 

– Są to fi lmy trudniejsze w od-
biorze, gdzie widz musi mocno 
zapracować nad własną fantazją – 
uśmiechał się Przywara. Podkreślił, 
że fi lm animowany był w przeszło-
ści przez artystów awangardowych i 
performerów uważany za najwyższą 
możliwą wypowiedź artystyczną. 
– W większości był wypowiedzią w 
pełni autorską. Poza tym w fi lmie 
animowanym dajemy ducha rze-
czom martwym – podsumował wy-
kładowca. 

Wspomniane fi lmy, nawet te stare, 
można również dziś oglądać na po-
pularnych portalach internetowych. 

DANUTA CHLUP

Magdalena Miśka-Jackowska trzymała kciuki za „Idę”.
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Małe, skromne arcydzieło
Dramat psychologiczny „Ida” Pawła Pawlikowskiego zdobył pierwszego w historii Oscara dla polskiego fi lmu pełnometrażowego. W kategorii fi lmów nieanglojęzycz-
nych pokonał czterech konkurentów. Historia dziewczyny, która przed złożeniem ślubów zakonnych poznaje tragiczną historię swojej rodziny, fascynuje widzów na 
całym świecie. Rozmawiamy o nagrodzie z Magdaleną Miśką-Jackowską, pochodzącą z Cieszyna dziennikarką i prezenterką radia RMF Classic, autorką audycji 
o kinie i muzyce fi lmowej. 

Film animowany już zdobywał Oscary

Michał Przywara opowiadał o polskim fi lmie animowanym.
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Wystawa „Skarby z kraju Chopina. 
Sztuka polska XV-XX wieku” odby-
wa się w Chińskim Muzeum Naro-
dowym w Pekinie. Według minister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
Małgorzaty Omilanowskiej, jest 
to największa prezentacja polskiej 
sztuki zagranicą w tym roku. W 
Chińskim Muzeum Narodowym, 
położonym przy Placu Bramy Nie-
biańskiego Spokoju w Pekinie (plac 
Tiananmen), będącym największą 
instytucją muzealną na świecie, w sa-
lach o powierzchni 1800 m kw., pre-
zentowane są arcydzieła sztuki pol-
skiej: średniowieczne ołtarze, rzeźby 
– piękne madonny przedstawiające 
stojącą Maryję z Dzieciątkiem na 
ręku, kielichy mszalne, portrety sta-
ropolskiej szlachty, zbroje rycerskie, 

kontusze, pasy słuckie, obrazy Me-
hoff era, Ruszczyca, Stanisławskiego 
oraz plakaty; w sumie 350 dzieł.

– Wybór obiektów na wystawę 
podyktowany był z jednej strony 
ich charakterem typowym dla sztu-
ki polskiej, z drugiej ich artystyczną 
klasą. Staramy się pokazać swoiste 
cechy sztuki polskiej, jaką jest przy-
kładowo doniosła rola malarstwa hi-
storycznego w wieku XIX. Z drugiej 
strony, próbujemy przybliżyć ją chiń-
skiemu widzowi, wskazując na pew-
ne bliskości, których świadectwem 
mogą być wpływy orientalne, typowe 
dla czasów sarmatyzmu – wyjaśnia 
profesor Maria Poprzęcka, autorka 
scenariusza i kuratorka wystawy.

Według Małgorzaty Omilanow-
skiej, minister kultury i dziedzictwa 

narodowego, zwiedzający ekspozycję 
będą mogli nie tylko zapoznać się z 
najstaranniej wybraną grupą arcydzieł, 
dającą obraz dokonań artystycznych 
ostatnich pięciu wieków w Polsce, 
ale także zyskają możliwość pozna-
nia zrębów naszych dziejów. Wysta-
wę sztuki polskiej w Pekinie „dużym 
i ważnym wydarzeniem w Chinach” 
nazwał ambasador Chińskiej Repu-
bliki Ludowej, Xu Jian. Według nie-
go pokaz sztuki polskiej w Chińskim 
Muzeum Narodowym będzie okazją 
dla chińskiej publiczności do po-
znania kultury kraju, z którym łączą 
Chińczyków dobre relacje w innych 
sferach, na przykład biznesowych.

Wprowadzeniem do ekspozycji 
jest animowana mapa, ukazująca 
geografi czne położenie Polski w ser-

cu Europy, pomiędzy Wschodem a 
Zachodem. Na mapie zaznaczono 
też historyczną zmienność polskich 
terytoriów, co silnie odcisnęło się na 
naszej kulturze i sztuce.

Wystawa została tak zaaranżo-
wana, aby sztukę polską pokazać 
w układzie chronologicznym: od 
XV wieku – późnego średniowie-
cza, aż prawie do końca XX wieku. 
– Przedstawiamy poszczególne epo-
ki poprzez sztukę, a więc pokazuje-
my średniowieczne ołtarze, piękne 
madonny, rzeźby świętych, portrety 
– cały splendor kultury staropolskiej. 
Mocno wyeksponowany jest też czas 
sarmatyzmu; są to portrety polskiej 
szlachty, portrety trumienne, zbroje 
rycerskie, skrzydła husarskie, siodła, 
kontusze, pasy słuckie, kielichy, kufl e, 

wspaniałe malarstwo polskie – po-
wiedziała Polskiej Agencji Prasowej, 
koordynatorka wystawy Iwona Da-
nielewicz, kurator Zbiorów Sztuki 
Polskiej do roku 1914 w Muzeum 
Narodowym w Warszawie.

Na wystawie znalazła się też – co 
podkreśliła Danielewicz – tzw. rol-
ka sztokholmska, czyli malowany 
akwarelą na papierze 16-metrowy 
zwój ukazujący orszak ślubny króla 
Zygmunta III, a także okazały ob-
raz Jana Matejki „Stefan Batory pod 
Pskowem”.

Nasze skarby w największym muzeum świata

WIEŚCI POLONIJNE

CHŁOPIEC URATOWANY 
Z GŁĘBOKIEJ HIPOTERMII
Kiedy zaczęła się akcja ratowania 
dwuletniego Adasia spod Krakowa, 
nikt z jej uczestników nie przypusz-
czał zapewne, że jej efekty zadziwią 
medyczny świat. Cała historia za-
częła się w środku nocy 30 listopada 
2014 r., kiedy chłopiec niezauważo-
ny przez babcię, u której nocował, 
wyszedł z domu. Gdy znaleziono go 
po paru godzinach, był już skrajnie 
przemarznięty. Po przywiezieniu do 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Prokocimiu pod Krakowem, 
jego ciało było schłodzone do za-
ledwie 12,7 st. C. Malec był w tzw. 
głębokiej hipotermii. Gdy Adasia 
przewożono do szpitala karetką, ra-
townicy wykonywali mu masaż ser-
ca. Ale jak najszybciej trzeba było 
go podłączyć do urządzenia zapew-
niającego krążenie pozaustrojowe o 
nazwie ECMO. To ono mogło ura-
tować mu życie.

Do żył i tętnic chłopca podłącza-
no tzw. kaniule (plastikowe rurki), za 
pomocą których krew z organizmu 
wyprowadzana jest na zewnątrz. 
Wtedy przechodzi przez aparat, któ-
ry działa jak sztuczne płuco-serce. 
Utlenia on krew, która dodatkowo 
jest podgrzewana o 6-9 st. C. na 
godzinę. Dzięki temu temperatura 
wychłodzonego ciała malca stopnio-
wo była podnoszona, a jednocześnie 
pobudzano „uśpione” narządy we-
wnętrzne.

Wszystkie te działania sprawnie 
przeprowadzili specjaliści pod kie-
runkiem prof. Janusza Skalskiego, 
kierownika Kliniki Kardiochirurgii 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dzie-
cięcym w Prokocimiu. Polscy lekarze 
mieli już w tym spore doświadczenie. 
W tym samym szpitalu wykonywana 
jest co piąta w Europie operacja na-
prawy wady wrodzonej serca nazy-
wanej hipoplazją lewego serca (nie-
dorozwój lewej komory serca).

W tych wyjątkowo trudnych ope-
racjach wykorzystuje się ECMO, 
gdyż część z nich wymaga schło-
dzenia ciała dziecka do 12-15 st. C. 
W ciągu 50 minut trzeba wykonać 
zasadniczą część zabiegu. Potem 
ciało małego pacjenta jest ponownie 
ogrzewane, w taki sam sposób, jak 
ratowano dwuletniego Adasia.

Jednak nigdy wcześniej nikogo nie 
ratowano z tak skrajnie niską tempe-
raturą ciała. Dr Tomasz Darocha z 
Centrum Leczenia Hipotermii Głę-
bokiej w krakowskim szpitalu Jana 
Pawła II twierdzi, że najbardziej wy-
chłodzona osoba – kobieta ze Skan-
dynawii – której udało się pomóc, 
miała 13,7 st. C.

 PIERWSZY PILNY
 PRZESZCZEP TWARZY

Równie dramatyczna jest histo-
ria 33-letniego pana Grzegorza, u 
którego w maju 2013 r. specjaliści 
Centrum Onkologii w Gliwicach 
przeprowadzili pierwszy na świecie 
przeszczep twarzy tzw. pilny, czyli 
ze wskazań życiowych. Pochodzący 
z okolic Wrocławia pan Grzegorz 
doznał 23 kwietnia 2013 r. rozległe-
go urazu podczas pracy –  maszyna 
do cięcia kamieni amputowała mu 
większą część twarzy. Próba replan-
tacji zakończyła się niepowodze-
niem, przede wszystkim dlatego, że 
oderwany fragment twarzy, który po 
wypadku zawisł na stalowej belce, 
był zmiażdżony, a poza tym trafi ł 
do lekarzy dopiero po kilku godzi-
nach. Pierwsza operacja, próba tzw. 
replantacji twarzy, się nie powiodła. 
Operacja przeprowadzona przez dr. 
Klaudiusza Łuczaka w Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym we Wro-
cławiu uratowała mu jednak wzrok 
i dolną część twarzy.

Potem mężczyzna trafi ł do Cen-
trum Onkologii w Gliwicach, jego 
życie nadal było jednak zagrożone. 2 
maja 2013 r. gorączkowo rozpoczęto 
poszukiwania dawcy. Okazał się nim 
mężczyzna w podobnym wieku; zo-
stał on też dawcą narządów dla innych 
chorych. Zaplanowana wcześniej 
drobiazgowo operacja przeszczepu 
odbyła się 15 maja, trwała prawie 
27 godzin. Prof. Adam Maciejewski, 
który kierował zabiegiem, twierdzi, że 
gdyby nie ta operacja, mężczyzna by 
nie przeżył. Obrażenia były tak roz-
ległe, że nie mógłby normalnie oddy-
chać i jeść, groziłyby mu też poważne 
infekcje. W styczniu 2014 r. podczas 
dorocznego zjazdu Amerykańskiego 
Towarzystwa Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej i Mikronaczyniowej przepro-
wadzony w Gliwicach zabieg uznano 
za najlepszy na świecie zabieg rekon-
strukcyjny 2013 r. 

SPARALIŻOWANY 
MĘŻCZYZNA NARODZIŁ 

SIĘ NA NOWO
Z kolei w 2014 r. wielkim osiągnię-
ciem polskiej medycyny było przy-
wrócenie czucia w nogach u 40-let-
niego Dariusza Fidyki z przerwanym 
rdzeniem kręgowym. Wszystko dzię-
ki przeszczepieniu glejowych komó-
rek z opuszki węchowej w mózgu. W 
2010 r. pan Dariusz został ugodzony 
nożem w plecy i od tego czasu był cał-
kowicie sparaliżowany od pasa w dół. 
Wydawało się, że nigdy już nie będzie 
w stanie wstać z wózka inwalidzkiego. 
Polscy neurochirurdzy pod kierun-
kiem dr. Pawła Tabakowa z Kliniki 
Neurochirurgii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
po raz pierwszy na świecie wykonali 
zabieg, który przywrócił mu czucie i 
kontrolę nad mięśniami. Przeprowa-
dzili go już pod koniec 2012 r., ale po-
informowano o nim w październiku 
2014 r., gdy po rehabilitacji pacjenta 
uzyskano pierwsze efekty.

Do regeneracji rdzenia kręgowe-
go mężczyzny wykorzystano tzw. 
glejowe komórki węchowe. Dzięki 
nim po przeziębieniu odzyskuje-
my zmysł węchu, ale można dzięki 
nim regenerować również komórki 
rdzenia kręgowego. Badania nad tą 
metodą prowadził brytyjski badacz 
Geoff rey Raisman z Instytutu Neu-
rologii University College London’s. 
Polscy specjaliści wykorzystali jego 
doświadczenia. Najpierw pobrali od 

chorego glejowe komórki węchowe, 
a po ich rozmnożeniu w laborato-
rium wszczepili je w miejsce, gdzie 
doszło do przerwania rdzenia krę-
gowego. Dariusz Fidyka pierwsze 
efekty odczuł trzy miesiące po za-
biegu, gdy zaczął poruszać mięśnia-
mi lewego uda. Po kolejnych trzech 
miesiącach stanął między poręcza-
mi do ćwiczeń i próbował postawić 
pierwsze kroki. – Czuję się, jakbym 
się na nowo narodził –  powiedział 
na spotkaniu z dziennikarzami pod 
koniec października 2014 r.

 JEDYNA TAKA SIEĆ 
NA ŚWIECIE

W 2014 r. kolejny sukces zanotowali 
także polscy specjaliści z Centrum 
Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. 
Na początku grudnia 2014 r. otrzy-
mali w Monte Carlo złoty medal 
międzynarodowego konkursu Prix 
Galien za opracowanie pierwszej na 
świecie Krajowej Sieci Teleaudiolo-
gii. Nagrodę Prix Galien ufundował 
w 1970 r. we Francji farmaceuta Ro-
land Mehl, jego intencją było pro-
mowanie znaczących i najbardziej 
przełomowych postępów dokona-
nych w przemyśle farmaceutycznym 
i medycznym. Z biegiem lat, nagro-
da zyskała prestiż i uznanie na całym 
świecie. Uznawana jest za największe 
wyróżnienie w zakresie urządzeń 
medycznych po Nagrodzie Nobla w 
dziedzinie medycyny.

Pomysłodawcą i twórcą Krajowej 

Sieci Teleaudiologii jest szef Mię-
dzynarodowego Centrum Słuchu 
prof. Henryk Skarżyński. Wykorzy-
stuje się go u pacjentów, którym wsz-
czepiono implant ślimakowy.

–  Po założeniu implantu ślima-
kowego dla uzyskania najlepszych 
wyników poprawy słuchu konieczna 
jest długofalowa opieka poopera-
cyjna – powiedział Polskiej Agencji 
Prasowej prof. Henryk Skarżyński. 
Aby dobrze go dostroić, pacjent musi 
odbyć wiele wizyt w placówce zakła-
dającej ten aparat, co związane jest z 
częstymi długimi podróżami, uciąż-
liwymi zwłaszcza dla zaledwie kilku-
miesięcznych czy rocznych dzieci.

–  Aby zmniejszyć koszty, skrócić 
czas dojazdu i odległość, jaką pa-
cjent musiałby pokonać, by dotrzeć 
do grupy specjalistów, i jednocześnie 
zapewnić pacjentowi usługi na naj-
wyższym poziomie, stworzyliśmy 
nowoczesny system telemedyczny. 
Umożliwia on prowadzenie taniej 
i skutecznej rehabilitacji słuchu i 
mowy oraz zdalnej obsługi pacjen-
tów korzystających z różnych im-
plantów słuchowych – wyjaśnia prof. 
Skarżyński.

Prace nad systemem podjęto przed 
14 laty. W 2007 r. pokazano pierwsze 
jego efekty na arenie międzynarodo-
wej. Dziś Krajowa Sieć Teleaudio-
logii obejmuje ponad 20 ośrodków 
położonych na terenie całej Polski. 
Jest jedynym tego typu systemem w 
opiece zdrowotnej.

Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu słuchowego typu MET, przeprowadzona przez prof. Henryka Skarżyń-
kiego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Światowe sukcesy polskich lekarzy
Polska medycyna coraz częściej może się pochwalić osiągnięciami na skalę międzynarodową. Do annałów największych osiągnięć medycyny trafi  np. uratowanie przez 
polskich lekarzy 2-letniego Adasia będącego w głębokiej hipotermii. Równie spektakularne było przywrócenie sprawności sparaliżowanemu od pasa w dół 40-letniemu 
Dariuszowi Fidyce. 
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Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po morskich fi ordach 
10.30 Hobby naszych czasów 10.55 
Kawałek nieba (reality-show) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Rajskie ogrody 15.05 Kojak (s.) 15.55 
Hubert i Staller (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 21.30 Pr. 
dyskusyjny M. Jílkovej 22.25 Motyw 
(s.) 23.10 Policja kryminalna Paryż (s.) 
0.00 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.55 Doo-
koła świata wzdłuż Zwrotnika Raka 
10.55 Lotnicze katastrofy 11.40 Moja 
prywatna wojna 12.10 Magiczne góry 
12.30 Tarcze czeskiego królestwa 
12.55 Pojedynek przywódców 13.45 
Królowe sawanny 14.35 Chcesz je? 
14.45 Techniczne cuda świata 15.35 
Siedem cudów islamskiego świata 
16.35 Największe klęski żywiołowe 
17.20 Cudowna planeta 18.15 Istryj-
skie wariacje 18.45 Wieczorynka 18.55 
Płetwonurkowie na Jukatanie 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Z 
kucharzem dookoła świata 21.00 Po-
dróżomania 21.30 Regionalne podró-
że 21.55 Brama śmierci 22.25 W imię 
ojczyzny (s.) 23.15 Q 23.45 Tajemnice 
seksapilu 1.15 Europa dziś. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 22.15 Repli-
kant (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.05 Winx 
Club (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Nakryto do stołu! 10.15 Julie Lescaut 
(s.) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Spuścizna 
miłości (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Śluby w We-
necji (s.) 21.35 Kto jest kim 22.35 Pr. 
kulinarny 23.55 Prawo i porządek (s.) 
0.50 Zabójcze umysły (s.). 

PIĄTEK 27 lutego  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Dominikanie 10.35 
Chłopaki w akcji 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Rajskie ogrody 15.05 Miej-
sce zbrodni - Schimanski (s.) 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Znak konia 
(s.) 20.55 13. komnata V. Hybša 21.25 
Wszystko-party 22.20 Koło pełne 
gwiazd 23.15 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Królestwo natu-
ry 9.30 Skryte życie salamander 9.40 
Boliwijska Arka Noego 10.35 Podró-
żomania 11.10 Siedem cudów islam-
skiego świata 12.10 Z kucharzem doo-
koła świata 13.05 Zlodowaciała planeta 

13.55 Chcesz mnie? 14.20 Pompeje 
15.10 Przygody nauki i techniki 16.00 
Nauka na własnej skórze 16.50 Tajem-
nice domu życia 17.20 Genetyka i wiek 
klonów 18.15 Podróż po południowej 
Macedonii 18.45 Wieczorynka 18.55 
Fenomen Underground 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Pan Selfridge (s.) 21.45 
Afera Th omasa Crowna (fi lm) 23.35 
Na miejscu zbrodni 0.30 Stand-up. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Dowody 
zbrodni (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości 17.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Słońce, siano, mordobi-
cie (fi lm) 22.35 Parker (fi lm) 0.55 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.05 Winx 
Club (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Nakryto do stołu! 10.15 Julie Le-
scaut (s.) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Karu-
zela życia (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Sněženky a 
machři (fi lm) 22.10 Miami Vice (fi lm) 
0.50 Mucha II (fi lm). 

SOBOTA 28 lutego  
TVC 1 

6.10 Zioła 6.40 Zauroczenie (s.) 7.30 
Łopatologicznie 8.25 Co za ślub (fi lm) 
9.15 Gejzer 9.45 Slovácko się nie sądzi 
(s.) 10.20 Wszystko-party 11.15 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Hobby 
naszych czasów 13.00 Wiadomości 
13.05 Królowa Zorza (bajka) 14.05 
Jak szewc Dratewka został królewskim 
teściem (bajka) 15.00 Pod Borsuczą 
Skałą (fi lm) 16.20 Historie sław 17.15 
Nieznana Wieczorynka 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Jak wyrwać 
wielorybowi ząb trzonowy (fi lm) 21.25 
Sissi (fi lm) 23.10 Biuro na tranzysto-
rach (fi lm) 0.50 Policja kryminalna 
Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Podróż po 
południowej Macedonii 10.50 Istryj-
skie wariacje 11.20 Stulecie latania 
12.15 Mroczna charyzma Adolfa Hit-
lera 13.05 Babel 13.35 Trzej muszkie-
terowie II (fi lm) 15.15 Magiczne góry 
15.35 Kamera w podróży 16.25 Mija-
ko, wyspa długiego życia 17.20 Czesi 
na misjach 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Technicz-
ne cuda świata 19.50 Wiadomości w 
języku migowym 20.00 Różowa Pan-
tera (fi lm) 21.35 Tajemnica Brokeback 
Mountain (fi lm) 23.45 Bates Motel 
(s.) 0.25 Czarna Dalia (fi lm). 

NOVA 
6.15 Batman: Odważni i bezwzględni 
(s. anim.) 6.40 Król dżungli (s. anim.) 
7.05 Wilk i zając (s. anim.) 7.30 Tom i 
Jerry (s. anim.) 8.00 Pingwiny z Mada-
gaskaru (s. anim.) 8.30 Pierwszy krok 
(s.) 9.40 Przyprawy 10.40 Dzwoń do 
TV Nova 11.10 Pr. kulinarny 11.25 
Julia i Julia (fi lm) 13.50 Zamieńmy 
się żonami 15.05 Au Pair (fi lm) 17.05 
Poradnik domowy 18.10 W kuchni u 
Haliny 18.50 Helena (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Policja Modrava (fi lm) 
21.45 Likwidator (fi lm) 23.55 Niezna-
ny sprawca (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Niesamowi-
ty Spider-Man (s. anim.) 7.15 Jake 
i piraci z Nibylandii (s. anim.) 7.45 
Salon samochodowy 9.05 Z zaciśnię-
tymi zębami (fi lm) 11.50 Sněženky a 
machři (fi lm) 13.45 Alibi na wodzie 
(fi lm) 15.50 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 18.10 Kucharka Karolina 18.55 
Wiadomości 20.15 Z diabłami nie ma 
żartów (fi lm) 22.15 Surogaci (fi lm) 
0.15 Piła IV (fi lm) 2.05 Morderstwa w 
Midsomer (s.). 

NIEDZIELA 1 marca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Zauroczenie (s.) 7.35 Pod Borsuczą 
Skałą (fi lm) 8.50 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Rynek 
(s.) 12.00 Pytania V. Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Ostatnie zaklęcie 
(bajka) 14.05 Jaś i królewna Dorinka 
(bajka) 14.45 Komicy na piątkę 15.45 
Dziki kraj (s.) 17.30 Talk-show z M. 
Dejdarem 18.25 Zioła 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Szko-
da miłości 21.25 168 godzin 22.00 W 
koło Macieju (fi lm) 23.50 Komisarz 
Moulin (s.) 1.20 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.55 Tajemnice domu życia 
10.25 Samoloty myśliwskie w walce 
11.10 Nie poddawaj się 12.05 Chcesz 
mnie? 12.35 Królestwo natury 13.05 
Słowo na niedzielę 13.10 Magazyn 
chrześcijański 13.35 Przez ucho igiel-
ne 14.05 Pielgrzymka otuchy 14.30 
Tarcze czeskiego królestwa 15.00 Do-
okoła świata wzdłuż Zwrotnika Raka 
16.05 Słynne bitwy: Aleksander Wiel-
ki 16.55 Na pływalni z N. Bollettierim 
17.25 Lwy 18.15 Jeden rok z Fulbrig-
htem 18.45 Wieczorynka 18.55 Poje-
dynek przywódców 19.50 Wiadomości 
w języku migowym 20.00 Żyj i pozwól 
umrzeć (fi lm) 22.00 Za kilka dolarów 
więcej (fi lm) 0.10 Fenomen Undergro-
und 1.05 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.40 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 7.05 Król dżungli (s. anim.) 
7.35 Tom i Jerry (s. anim.) 8.00 Lo-
oney Tunes (s. anim.) 8.25 Kung 
Fu Panda: Legenda o niezwykłości 
(s. anim.) 8.50 Bajka o rybaku i jego 
żonie 10.10 Weekend 11.05 Ona to 
on (fi lm) 13.10 Panowie sami w domu 
(fi lm) 14.40 Godzilla (fi lm) 17.15 Pu-
sto w kieszeni (fi lm) 18.50 Helena 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja Modrava (s.) 21.20 Mi-
strzostwa powiatu (s.) 21.55 Odłamki 
22.35 Pole rażenia (fi lm) 0.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 7.40 Jake i pira-
ci z Nibylandii (s. anim.) 8.15 Tajem-
nice wojny 9.20 Prima Zoom Świat 
9.55 Dwóch policjantów (s.) 11.00 
Partia 11.45 Boskie torty 12.20 Porad-
nik domowy 13.35 Big Ben (s.) 15.40 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 20.15 
Przeboje i podboje (s.) 21.30 Władcy 
umysłów (fi lm) 23.45 Hawaii 5-0 (s.) 
0.40 Tajemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 2 marca  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 LekarKA 9.55 Po-
dróż po Filipinach 10.30 168 godzin 
11.05 Znak konia (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Doktor Quinn (s.) 14.50 Rajskie 
ogrody 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 

Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Morderstwa 
w kręgu (s.) 21.20 Reporterzy TVC 
22.00 Kryminalista (s.) 22.55 Na tro-
pie 23.20 Tajniacy (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Regionalne podróże 10.20 Talk
-show z M. Dejdarem 11.15 Babel 
11.45 Pielgrzymka otuchy 12.10 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 12.40 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.55 
Największe klęski żywiołowe 13.40 
Tajemnice II wojny światowej 14.35 
Nauka na własnej skórze 15.30 Mijako, 
wyspa długiego życia 16.25 Żołnierz 
Jon Hendricks 17.15 Wzlot i upadek 
Wersalu 18.15 Tarcze czeskiego kró-
lestwa 18.45 Wieczorynka 18.55 Kos-
mos 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Wojna na pustyni: Tobruk 20.55 
Techniczne cuda świata 21.50 Dom 
(fi lm) 23.30 Tandem (fi lm) 1.00 Q. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.05 Policja Modrava (s.) 11.20 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dowody zbrodni (s.) 13.25 Bez śla-
du (s.) 14.25 Agenci NCIS (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Lekarze z 
Początków (s.) 21.35 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 22.30 Czarna lista 
(s.) 23.25 Szubrawiec (s.) 0.15 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Nakryto do stołu 10.15 Strażnik 
Teksasu (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Dzi-
ki tymianek (fi lm) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Top Star magazyn 
22.45 Raj dla par (fi lm) 1.10 Morder-
stwa w Kitzbuhel (s.). 

WTOREK 3 marca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Trentinie 10.25 Repor-
terzy TVC 11.05 Historie sław 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Rajskie ogrody 15.05 Kojak (s.) 15.55 
Hubert i Staller (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Opo-
wiadaj (s.) 20.55 Morderstwo w hotelu 
Excelsior (fi lm) 22.25 Dwie z policyj-
nego notatnika (fi lm) 23.10 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 23.55 AZ 
kwiz 0.20 Kalendarium. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Dookoła świata 
wzdłuż Zwrotnika Raka 10.00 Gene-
tyka i wiek klonów 10.55 Mauritius 
11.35 Nie poddawaj się 12.30 Czesi 
na misjach 13.00 Magiczne góry 13.20 
Samoloty myśliwskie w walce 14.05 
Przygody nauki i techniki 14.50 Poje-
dynek przywódców 15.40 Tajemnice II 
wojny światowej 16.35 Kosmos 17.20 
Historia rzeki Inn 18.15 Podróżoma-
nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Królowe 
sawanny 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 USS Franklin 21.00 Lot-
nicze katastrofy 21.50 Moja prywatna 
wojna 22.15 Śmierć w siodle (fi lm) 
23.40 Miasto kocic (s.) 0.00 W imię 
ojczyzny. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.25 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Weekend 22.35 Czar-
na lista (s.) 23.30 Szubrawiec (s.) 0.20 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Nakryto do stołu! 10.15 Julie Lescaut 
(s.) 12.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 
Miłosna roszada (fi lm) 16.25 Komi-
sarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wia-
domości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Śluby 
w Wenecji (s.) 21.35 Oczyma Josefa 
Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.35 Poli-
cja kryminalna Stuttgart (s.). 

ŚRODA 4 marca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Cyprze 10.35 13. kom-
nata V. Hybša 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Rajskie ogrody 15.05 Kojak 
(s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Kawałek nieba 21.05 LekarKA 
21.55 Miejsce zbrodni - Schimanski 
(s.) 23.30 Tajniacy (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Wojna na pustyni 10.45 Nasza wieś 
11.15 Ta nasza kapela 11.40 Folklori-
ka 12.10 Alchemia czasu 12.25 Jeden 
rok z Fulbrightem 12.55 Kwartet 13.20 
Wyspy Christiana Karembeu 14.15 
Wzlot i upadek Wersalu 15.15 Vinito-
rium Moravicum 15.50 Klucz 16.15 Z 
kucharzem dookoła świata 17.10 Do-
okoła świata wzdłuż Zwrotnika Raka 
18.10 Królestwo natury 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Lwy 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po Apulii 21.25 Amator 
przygód 21.55 Plemiona: Punk 22.25 
Sex Pistols: Wściekłość i brud 0.10 Na 
miejscu zbrodni. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Lekarze z Począt-
ków (s.) 21.35 Agenci NCIS (s.) 22.35 
Grobowiec smoka (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Nakryto do stołu! 10.15 Straż-
nik Teksasu (s.) 11.15 Julie Lescaut 
(s.) 13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 
Wiatr nadziei (fi lm) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.35 Telebazar 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 
0.45 Zabójcze umysły (s.).
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8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00. 
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, ul. Głęboka 50: do 17. 3. 
wystawa pt. „Nasza pasja – litogra-
fi a”. Czynna: wt-pt w godz. 10.00-
17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-16.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 25. 2. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,34 zł

ON  4,38 zł

LPG 1,72 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,58 zł

ON  4,80 zł

LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,53 zł

ON  4,68 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,50 zł  

ON  4,60 zł

LPG 1,80 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,80 kc  

ON  30,60 kc  (wik)

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Zambezia (26, 27, godz. 15.30); 
Focus (26, 27, godz. 17.45); Teoria 
wszystkiego (26, 27, godz. 18.00); 
Ghoul (26, 27, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Siódmy syn (26, 
godz. 16.30); Paddington (27, godz. 
10.00); Focus (27, godz. 20.00); 
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 
(27, godz. 17.30); Pięćdziesiąt twa-
rzy Greya (27, godz. 19.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Kingsman: Tajne 
służby (26, 27, godz. 17.30); Teoria 
wszystkiego (26, 27, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Focus 
(26, 27, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Baranek Shaun (26, godz. 
15.15); Królowa Śniegu 2 (27, godz. 
15.15); Tajemnice lasu (27, godz. 
17.00).

CO W TERENIE
CIESZYN – Pierwsze spotkanie 
– Koła gwary – pod hasłem „Rzón-
dzymy, rozprawiómy, śpiywómy po 

naszymu a nie jyny” odbędzie się w 
Domu Narodowym w Cieszynie w 
poniedziałek 2. 3. o godz. 17.00, w 
sali nr 28 na drugim piętrze.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza  złonków na spotka-
nie, które  odbędzie się we wtorek  3. 3. 
o godz. 15.00 w „Czytelni”. W pro-
gramie prelekcja Jana Lazara pt. „Po-
dróże po Ameryce”.

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

KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne i antyki. Tel. 608 374 432.

GL-105

MALOWANIE, prace murarskie, 
okna. Tel. 603 854 651. GL-086

OFERTA PRACY
ZATRUDNIMY DO DZIAŁU 
SPRZEDAŻY osobę władającą 
biegle językiem polskim i czeskim, 

ze znajomością obsługi PC, wysoką 
kulturą osobistą, zaangażowaniem i 
motywacją do pracy, umiejętnością 
pracy w zespole. Firma Rudorfer 
PL w Cieszynie, marketing@rudor-
fer.eu. GL-043

CO NA ANTENIE  
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, Komeńskiego 4: do 9. 3. 
wystawa pt. „Działalność Klubu 99”. 
Czynna w dni powszednie w godz. 
8.00-15.00. 
GALERIA „MOST”, ul. 
Główna 1a: do 11. 3. wystawa pt. 
„Zdjęcia dawnych Mostów koło Ja-
błonkowa i Istebnej”. Czynna w po-
pt: 9.00-15.00.
KARWINA, BIBLIOTEKA RE-
GIONALNA, Rynek Masaryka: 
do 27. 2. wystawa Juliusza Szczęs-
nego Batury pt. „Znaki”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.

SALA JOSEFA MÁNESA 
MIEJSKIEGO DOMU KULTU-
RY: do 25. 3. wystawa pt. „Karwina 
w moim sercu”. Czynna: po, śr, pt: 
9.00-15.00, wt, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” w 
Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 3. 
wystawa pt. „Tajemnice fi lmu ani-
mowanego”. Czynna: wt-pt: godz. 

Czas mija, lecz smutek we wspomnieniach pozostaje...
Dnia 27 lutego minie dziesiąta rocznica śmierci naszego 
Kochanego 

BRONISŁAWA DROPCZYŃSKIEGO 

z Suchej Górnej.
O chwilę wspomnień proszą córki Ewa i Lidia z rodzina-
mi. GL-133

WSPOMNIENIA

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 25. 2. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,151  0,152 0,149  0,154

EUR  4,150 4,190   4,110  4,210

USD  3,640  3,720  3,610  3,710

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,55    6,66   6,52    6,65

EUR  27,40 27,90 27,02 27,80

USD  24,00 24,60 23,74 24,48 (wik)
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Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2015 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz

Czas wszystko zabiera, co zabrać jest w stanie,
lecz nigdy nie zabierze tego, co w sercu zostanie.

Jutro, 27. 2. 2015, obchodziłaby 89. urodziny nasza Ko-
chana Mama

śp. GERTRUDA KAŁUŻOWA 

zaś 15. 1. 2015 minęło 6 lat od Jej śmierci. Z miłością i 
szacunkiem wspominają syn z rodziną oraz mąż. RK-015

NEKROLOGI

Najpiękniejsza miłość na świecie gaśnie, 
gdy serce Matki zaśnie.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że 22. 2. 2015 zmar-
ła po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 75 lat nasza 
Ukochana Żona, Matka, Babcia, Siostra, Teściowa, 
Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. ANNA CIENCIAŁOWA

z Hawierzowa-Błędowic. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w ponie-
działek 2. 3. 2015 o godz. 14.00 w kościele ewangelickim w Hawierzowie
-Błędowicach, następnie zwłoki zostaną złożone na miejscowym cmenta-
rzu. Mąż Jurek, córka Karin i syn Bogdan z rodzinami. GL-142

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas...
Dzisiaj, w czwartek 26 lutego 2015, obchodziłby swe 100. 
urodziny 

śp. LEOPOLD TROMBIK

z Orłowej-Lutyni
Z miłością i szacunkiem wspomina syn z żoną. GL-118

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 2. 
2015 zmarł nagle w wieku 57 lat nasz Kochany Mąż, 
Syn, Zięć, Ojciec, Teść i Wujek 

śp. STANISŁAW MENCNER

zamieszkały w Piotrowicach-Piersnej. Pogrzeb naszego 
Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 27 lutego 
2015 o godz. 14.30 z kościoła rzymskokatolickiego w 
Piotrowicach. Zasmucona rodzina. RK-017

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 20. 2. 2015 
zmarł nagle w wieku 79 lat nasz ukochany Ojciec, Teść, 
Dziadek, Szwagier i Kuzyn

śp. ERVIN MORCINEK

zamieszkały w Trzyńcu-Łyżbicach 999. Pogrzeb Dro-
giego Zmarłego odbędzie się w czwartek 26. 2. 2015 o 
godz. 14.30 w kościele ewangelickim w  Bystrzycy. W 
smutku pogrążona rodzina. GL-139

Wyrazy głębokiego współczucia koledze prezesowi  Franciszkowi Jasio-
kowi z powodu zgonu   

MATKI 

składają członkowie zarządu MK PZKO w Hawierzowie-Suchej. GL-138

KONDOLENCJE

Choć zabrzmi to trochę 
dziwnie, miło nam poin-
formować miłośników 
historii, że szef Ofi cyny 
Wydawniczej Volumen, 
Adam Borowski, mylił 
się w ubiegły piątek 
podczas wieczoru pro-
mocyjnego w Książ-
nicy Cieszyńskiej. 
Na spotkaniu, na 
którym przedsta-
wiono unikalną 
książkę Wiesła-
wa Wysockiego, 
Wiktora Cygana i Jana 
Józefa Kasprzyka „Legiony Pol-
skie 1914-1918”,  wydawca poinfor-

mował, że publikacja ta jest, niestety, 
niedostępna w księgarniach. Oka-

zuje się, że można ją już 
zakupić spokojnie 
w... Czeskim Cie-

szynie. Od wczoraj 
można tak zrobić 

w Klubie Polskiej 
Książki i Prasy przy ul. 

Čapka.
– Wiedząc, że ta 

książka na pewno zain-
teresuje czytelników nad 

Olzą, złożyliśmy po pro-
stu zamówienie i udało się 

– powiedział nam szef 
polskiej księgarni, Zenon 

Wirth. (kor)

»Legiony« do kupienia



czwartek   |   26 lutego 20158 SPORT
JAN WALICA 

(OLZA TRZYNIEC):

Szlifujemy formę 
do mistrzostw RC
Nie milkną pistolety członków 
strzeleckiego klubu Olza Trzyniec. 
W „Wielkiej Nagrodzie Rymarzo-
wa” w ostrej konkurencji nie zgubił 
się doświadczony Jan Walica, który 
w męskiej kategorii zajął piąte miej-
sce. Jeszcze lepiej poszło Walicy w 
zawodach „O puchar gimnazjum w 
Rymarzowie”, gdzie uplasował się na 
świetnym drugim miejscu. Triumfo-
wał reprezentant RC Martin Cho-
vančík z Rożnowa pod Radhosz-
czem. 

– W naszym klubie szlifujemy 
formę do marcowych mistrzostw 
RC w Pilźnie – powiedział „Głoso-
wi Ludu” Jan Walica. Minimum na 
czempionat strzelecki wywalczyli już 
w klubie Mirosław Zawada, Izabela 
Sobek, Marek Tietz, Andrzej Przy-
hoda, a także Jan Walica. Mistrzo-
stwa RC we wszystkich kategoriach 
wiekowych zaplanowane są w termi-
nie od 14 do 15 marca tradycyjnie 
w Pilźnie. W ubiegłym roku Olza 
Trzyniec święciła sukces głównie w 
młodszych kategoriach wiekowych. 
– Młodzi strzelcy to przyszłość na-
szego klubu – podkreślił Walica. Za 
sprawdzian generalny posłużą za-
wody, które odbędą się w najbliższą 
sobotę w Koprzywnicy.  (jb)

Z Pucharem Prezydenta w kieszeni 
przystąpią do jutrzejszej konfron-
tacji ze Zlinem hokeiści Trzyńca, 
którzy od dłuższego już czasu nie 
muszą się martwić o awans do play-
off s. Stalowników nurtuje obecnie 
tylko jedna niewiadoma – z którym 
zespołem zagrają w ćwierćfi nale 
zaplanowanym na 13 marca. Zmar-
twienia i to poważne nękają z kolei 
graczy Witkowic, którzy w jednym 
z kluczowych meczów sezonu – ze 
Spartą Praga – kompletnie się roz-
kleili. Wtorkowa porażka 1:5 skom-
plikowała Witkowicom kwestię 
awansu do fazy pucharowej. Ostro 
fi niszuje obrońca mistrzowskie-
go tytułu – Zlin, który po wtorku 
przebił się już na szóstą pozycję w 
tabeli premiowaną bezpośrednim 
udziałem w ćwierćfi nałach. Przy-
pomnijmy, że jeszcze kilka tygodni 
temu Zlin zamykał ekstraligową 
stawkę świecąc na ostatnim miejscu 
tabeli niczym czerwona latarnia. 

W Trzyńcu celebrują od niedzieli 
zdobycie Pucharu Prezydenta przy-
znawanego najlepszej drużynie fazy 
zasadniczej. Dla Stalowników to 

drugie tak prestiżowe wyróżnienie 
w dziejach klubu. Po raz pierwszy 
Puchar Prezydenta trafi ł pod Jawo-
rowy w sezonie 2010/2011, wów-
czas też hutniczy klub świętował 
zwycięstwo w całym sezonie – wy-
grywając w fi nale z Witkowicami. 
– Marzy nam się powtórka tamtych 
pięknych chwil. Na pewno mamy 
zespół, który stać na złoto w ekstra-
lidze, ale bez pokory wobec rywali 
nic nie zdziałamy. W playoff s panu-
je specyfi czna atmosfera, tu liczy się 
każdy błąd, każdy mecz jest w zasa-
dzie walką o wszystko – stwierdził 
drugi trener Trzyńca Václav Varaďa, 
który doskonale pamięta euforię z 
historycznego sukcesu Trzyńca w 
sezonie 2010/2011. Ponad dwa ty-
godnie, które pozostały do ćwierćfi -
nałów, pragną w Trzyńcu wykorzy-
stać do regeneracji. Szybki powrót 
do zdrowia schorowanych zawod-
ników może być alfą i omegą suk-
cesu. W niedzielnym pojedynku z 
Kometą Brno zabrakło m.in. kapi-

tana Rostislava Klesli, napastników 
Martina Adamskiego, Jiřego Po-
lanskiego, Jakuba Klepiša i Adama 
Rufera, do dyspozycji trenerzy nie 
mieli też lidera punktacji kanadyj-
skiej wśród obrońców – Vladimíra 
Rotha. Rzecznik prasowy trzynie-
ckiego klubu, Tomáš Želazko, sko-
mentował tymczasem wczorajsze 
doniesienia czeskiej prasy dotyczą-
ce powrotu do treningów napast-
nika Zbyňka Irgla. – Irgl po udanej 
operacji raka nerki powoli wraca do 
indywidualnych treningów. Nie-
spełna miesiąc trenuje w pojedyn-
kę, w przyszłym tygodniu chciałby 
włączyć się do zajęć z całą drużyną. 
Spekulacje, czy zdąży się przygoto-
wać do playoff s, są na razie bezpod-
stawne – powiedział nam Želazko. 

Hokeiści Witkowic po fatalnej 
grze ze Spartą Praga spadli na dzie-
siątą lokatę. To jeszcze wprawdzie 
nie tragedia, bo również z dziesiąte-
go miejsca prowadzi droga do fazy 
wstępnej playoff s, pod warunkiem 

jednak, że ostrawianie wygrają te-
raz obie najbliższe kolejki – jutro z 
Mladą Bolesławią i na zakończenie 
z Pilznem. – Wszystko mamy w 
swoich rękach. To dobra wiado-
mość. Gorsza to ta, że w meczu ze 
Spartą Praga zagraliśmy rzeczywi-
ście koszmarnie – przyznał rozcza-
rowany obrońca Richard Stehlík, 
autor asysty przy jedynym golu 
Witkowic we wtorkowym meczu w 
ČEZ Arenie. Ostrawianie próbo-
wali wygrać ze Spartą w pięknym 
stylu, efektownie niczym na Play-
station, rzeczywistość była jednak 
zgoła odmienna. Prażanie poka-
zali nowoczesny hokej, efektywny, 
miejscami też taki, o jakim marzyły 
Witkowice – czyli efektowny. – 
Większość naszych akcji była roz-
grywana w bardzo naiwny sposób. 
Dużo niepotrzebnych zagrań z mi-
nimum strzałów na bramkę rywala 
– ocenił przegraną Stehlík. 

JANUSZ BITTMAR

Najlepsze dopiero przed nami!
Już tylko dwie kolejki dzielą nas od fi nału fazy zasadniczej Tipsport Ekstraligi hokeja na lodzie. Znawcy tematu twierdzą, że dopie-
ro po zakończeniu walk w rundzie zasadniczej zaczynają się prawdziwe emocje. Playoff s to zupełnie inna hokejowa galaktyka.
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– Widać zmianę na lepsze. To może 
jeszcze nie erupcja wulkanu, ale je-
stem optymistą – twierdzi szkole-
niowiec Banika Karwina przed arcy-
ważną jutrzejszą walką ze Zlinem w 
ramach ekstraligi piłkarzy ręcznych. 
Jeśli szczypiorniści Banika chcą za-
grać w fazie pucharowej ekstraligi, 
piątkowego meczu nie mogą prze-
grać. – Zapraszam wszystkich ki-
biców do naszej hali. Potrzebujemy 
wsparcia! 

Piłkarze ręczni Banika Karwina 
w poprzedniej kolejce zremisowa-
li pechowo 27:27 na wyjeździe z 
Brnem i w tabeli zajmują dziewią-
tą lokatę. Piątkowy przeciwnik ze 
Zlina w ostatnich meczach wyszedł 
z impasu, wygrał m.in. niespodzie-
wanie z Jičínem 28:25, a więc jutro 
spodziewane są w Karwinie bardzo 
wyrównane zawody. Na gwiazdę 
Banika powoli wyrasta Ivan Ivko-
vić, który do Karwiny trafi ł z Za-
grzebia. Młodzieżowy reprezen-
tant Chorwacji chyba długo nie 
zagrzeje miejsca w Karwinie, tym 
bardziej, że prezentuje się w no-
wym klubie wręcz fenomenalnie. 

W meczu z Brnem Ivković zdobył 
dziesięć bramek, a to jak na zawod-
nika, który dopiero aklimatyzuje 

się w klubie, świetny wynik. Ivko-
vić, który przyćmił resztę kolegów 
z drużyny, symbolicznie zdobył też 

z Brnem wyrównującego gola – tra-
fi ając z karnego po faulu na Užeku. 
 (jb)

Jan Walica
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Chorwacka broń Banika Karwina

W SKRÓCIE

Ivan Ivković (z lewej) wyrasta na nową gwiazdę Banika Karwina. 

W Trzyńcu panuje pełne zadowolenie. Zespół wypatruje już ćwierćfi nałów.

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE 
SPARTA PRAGA  1:5

Tercje: 0:1, 0:2, 1:2. Bram-
ki i asysty: 52. Olesz (Stehlík, 
Svačina) – 20. Rolinek (Ba-
rinka), 22. Rolinek (Kumstát, 
Polášek), 37. Pech (Rolinek, 
Barinka), 41. Rolinek (Pech), 
47. Volek (Pech, Polášek). Wit-
kowice: Dolejš (22. Šindelář) 
– Kovář, Stehlík, Zíb, Dlapa, 
Čerešňák, Klok, Štencel, Pa-
stor – Szturc, M. Hlinka, Olesz 
– Huna, Roman, Svačina – T. 
Svoboda, Burger, E. Němec – 
Vandas, Húževka, Kucsera.

Lokaty: 1. Trzyniec 107,... 10. 
Witkowice 70 pkt. Jutro: Trzy-
niec – Zlin i Mlada Bolesław – 
Witkowice (18.20). 
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SUKCES KARWIŃSKIEGO 
LEKKOATLETY. Ludvík Sa-
lamon z klubu TJ Jäkl Karwina 
zdobył brązowy medal halowych 
lekkoatletycznych mistrzostw RC 
w biegu na 800 m. W fi nałowym 
biegu młodzieżowej kategorii Sa-
lamon przegrał tylko z Václavem 
Staňkiem ze Zlína i Lukášem Sy-
merskim z Witkowic. Ludvík Sa-
lamon należy do grona utalento-
wanych karwińskich lekkoatletów, 
którym nie brakuje determinacji i 
motywacji w treningach. Na mecie 
Salamon osiągnął czas 1:59,55, któ-
ry jest zarazem nowym rekordem 
klubowym. 

*   *   *
MŚ W FALUN: DZIŚ O ME-
DALE NA DUŻEJ SKOCZNI. 
Bez Jana Ziobry, który najlepiej 
spisał się w konkursie na normalnej 
skoczni w Falun, zaprezentowali 
się Polacy we wczorajszych kwali-
fi kacjach do dzisiejszego konkursu 
na dużej skoczni w ramach MŚ w 
narciarstwie klasycznym w Falun. 
Trener kadry, Łukasz Kruczek, zre-
zygnował z Ziobry z powodu jego 
słabszej postawy na treningach. W 
kwalifi kacjach, które zakończyły 
się po zamknięciu numeru, wystar-
towali: Kamil Stoch, Piotr Żyła, 
Dawid Kubacki, Klemens Murań-
ka i Aleksander Zniszczoł. Polscy 
skoczkowie spróbują dziś poprawić 
swój sportowy wizerunek po dosyć 
kiepskim występie na normalnym 
obiekcie. Początek rywalizacji o 
medale mistrzostw świata w sekto-
rze skoku o godz. 17.00.  (jb)
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