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Perfekcyjny Zlot

GÓRNICTWO

Znaleziono ciała
górników
Jastrzębie-Zdrój. W sobotę i niedzielę w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju ratownicy odnaleźli ciała
dwóch z trzech poszukiwanych górników. Ratownicy zlokalizowali je w zalewisku podczas wypompowywania
wody – podała Jastrzębska Spółka
Węglowa. W poniedziałek, dziesiątym dniu akcji, akcja ratunkowa w kopalni trwała jednak nadal, ponieważ w
dalszym ciągu poszukiwany był ostatni z zaginionych górników. (wik)

SPOŁECZEŃSTWO

Młodych nie trzeba
»aktywizować«

• Ach, co to był za wieczór. W sobotę w Parku PZKO w Bystrzycy odbył się kolejny Zlot. Gwiazdą był Perfect, który zagrał w zapełnionym po brzegi Parku
PZKO. Występ legendy polskiego rocka poprzedziły udane koncerty zespołów Ampli Fire, Žlutý Pes i IMT Smile. (jb) Więcej na stronie 6
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

»Wizja« nagrodzona brawami
S

trategia rozwoju polskości na
Zaolziu „Wizja 2035” oraz możliwości jej wdrażania przy współpracy polskich instytucji państwowych były głównym tematem
spotkania, które odbyło się w piątek w Domu Polonii w Warszawie.
Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Dariusza Piotra Bonisławskiego,
wzięli w nim udział Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP, Kazimierz Kuberski,
dyrektor Biura ds. Kontaktu z Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta, Mateusz Stąsiek, dyrektor
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ,
Adam Hlebowicz, dyrektor Biura
Edukacji IPN, Beata Tarłowska z
Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Stefan Gajda. Zaolzie reprezentowali prezes Kongresu Polaków w RC, Mariusz Wałach, i jego

zastępca, Józef Szymeczek, wiceprezes PZKO, Andrzej Suchanek,
oraz pomysłodawca i współautor
„Wizji 2035”, Zygmunt Rakowski.
– Bardzo przyjemnie nas zaskoczył
skład uczestników spotkania, za
co chciałbym bardzo serdecznie
podziękować prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariuszowi Bonisławskiego – stwierdził
prezes Kongresu Polaków, Mariusz
Wałach, odnosząc się do obecności
dyrektorów poszczególnych departamentów.
Tym bardziej cieszy fakt, że
przedstawione skądinąd w bardzo
profesjonalny sposób przez Zygmunta Rakowskiego założenia oraz
dotychczasowe osiągnięcia „Wizji
2035” zostały skwitowane gromkimi oklaskami. – Strategia rozwoju
polskości opracowana na 20 lat do
przodu jest w środowiskach Polaków za granicą absolutnym ewenementem w skali europejskiej,
a nawet światowej. Cieszymy się,

że dokument ten został przyjęty z taką estymą oraz że wzbudził
wśród obecnych zainteresowanie
implementacją naszego „know
how” w środowiskach polonijnych
w innych krajach – zaznaczył prezes Kongresu Polaków. Dodał, że
chociaż prace nad realizacją „Wizji 2035” trwają już od dwóch lat,
nadszedł czas, by zakasać rękawy
i prowadzić jeszcze bardziej intensywne działania. Jak będą one
wyglądać, ustalono na spotkaniu w
stolicy. – Umówiliśmy się, że w połowie czerwca przyjedzie na Zaolzie delegacja „Wspólnoty Polskiej” i
wtedy rozpoczniemy prace w kilku
grupach tematycznych. Do Warszawy wyślemy już wcześniej listę
konkretnych zadań do rozwiązania, by móc później pracować nad
konkretnymi sprawami – poinformował Wałach.
Na początek będzie chodziło o
trzy grupy robocze. Kongres Polaków zaprosi do pracy w nich przed-

stawicieli wszystkich znaczących
organizacji polskich na Zaolziu,
liczy też na mocną reprezentację
polskiego szkolnictwa. – Bardzo
bym się cieszył, gdyby PZKO stał
się w tych działaniach naszym najważniejszym i najbliższym partnerem – powiedział Wałach.
(sch)

„Wizja 2035” to strategiczny
dokument opracowany przez
ekspertów z Kongresu Polaków
w RC. Zawiera diagnozę oraz
proponowane działania w najważniejszych obszarach służących podtrzymaniu tożsamości
narodowej i ma w efekcie końcowym zapobiec postępującemu zmniejszaniu się liczebności
polskiej grupy narodowej.

Region. Ile działa obecnie klubów
młodych PZKO? – Właśnie staramy
się to ustalić. Pismo z takim pytaniem
wysłaliśmy do wszystkich miejscowych kół i liczę, że niebawem spłyną
odpowiedzi. Na razie wiemy o kilku
oficjalnych klubach. Ale czekam na
kolejne zgłoszenia. Przy tym informacje na ten temat mają służyć Radzie
Kultury czy Zarządowi Głównemu
PZKO jedynie do wyrobienia sobie
poglądu, gdzie i jak działają dziś kluby
młodych – mówi w rozmowie z „Głosem” Gabriel Kopeć, członek Zarządu
Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. STR. 5

WYDARZENIE

Pożar od pioruna
Wędrynia. Uderzenie pioruna doprowadziło w piątek do pożaru drewnianego domu rodzinnego. Straty
spowodowane przez ogień wstępnie
oszacowano na 3 miliony koron. Na
szczęście nikt nie doznał obrażeń. Na
miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej. Palił się dach i poddasze
budynku. Strażacy zdołali opanować
pożar w ciągu półtorej godziny. Ogień
strawił poddasze i część dachu, ale
udało się zapobiec rozprzestrzenieniu
płomieni na inne części domu. wik

Czytaj
»Głos«
online
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W

piątek miałam okazję obejrzeć przedstawienie polskiej podstawówki w Nawsiu pt. „Z sakiewki beskidzkiego górala”. Sądząc
po tytule, spodziewałam się typowego folklorystycznego widowiska.
Ten spektakl miał jednak o wiele głębszą treść. Nauczycielka Grażyna
Štirba wyreżyserowała sztukę opartą na opowiadaniach Anieli Kupiec.
Chociaż ta szkoła składa się tylko z klas pierwszego stopnia, udało jej
się przygotować wraz z koleżankami spektakl poruszający niełatwe i
raczej smutne (z jednym wyjątkiem) tematy. Byłam zaskoczona, jak
dzieci potraﬁły wczuć się w role górala odchodzącego za chlebem do
Ameryki i jego żony spodziewającej się dziecka, jak potraﬁły oddać
smutną historię chłopca, nieustannie bitego przez ojca oraz jego przyjaźń z samotnym staruszkiem, jak pięknie pokazały dylemat rodziców
gromadki dzieci, którzy muszą podjąć decyzję, czy jedno z nich oddadzą bogatej parze na wychowanie.
Kiedy oglądałam to przedstawienie, przypomniałam sobie, że moja
babcia kiedyś śpiewała mi piosenkę o dziecku odwiedzającym grób
swojej mamy. Podobno uczyła się jej w szkole. Mocno mnie to dziwiło – my nie uczyliśmy się przecież takich utworów. Dopiero później
zrozumiałam, że w czasach dzieciństwa babci śmierć matki była sytuacją, z którą musiało się uporać niejedno dziecko.
Świat większości naszych dzieci wypełniony jest rozrywką i zabawą.
Nauczycielki z Nawsia postanowiły pokazać swoim podopiecznym, że
życie nie zawsze było – i nie zawsze jest – wesołe. Uważam, że należy
im się za to pochwała.
Dodam, że reportaż z przedstawienia zamieścimy w piątkowym
wydaniu gazety, natomiast galerię zdjęć można już oglądać na Facebooku „Głosu”.
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DZIŚ...

maja 2018

Imieniny obchodzą:
Izydor, Nadzieja, Zofia
Wschód słońca: 5.02
Zachód słońca: 20.21
Do końca roku: 230 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Niezapominajki
Święto Polskiej Muzyki i
Plastyki
Przysłowia:
„Na Izydora pusta
komora”

16
JUTRO...

maja 2018

Imieniny obchodzą:
Szymon
Wschód słońca: 5.01
Zachód słońca: 20.23
Do końca roku: 229 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Straży Granicznej
Przysłowia:
„Kiedy w maju wiatr z
północy, ma się u nas
zimno w nocy”

17

Czas kończyć p
Tanio i w terminie
niekoniecznie musi
oznaczać dobrze
i z jakością. Zwłaszcza
gdy chodzi o drogi.
Dlatego władze
wojewódzkie
w Ostrawie wspólnie
z Zarządem Dróg
Województwa
Morawsko-Śląskiego
postanowiły sprawdzić,
czy drogi, którym
niebawem skończy
się gwarancja, zostały
dobrze wyremontowane.

W

przetargach na wykonawcę remontu często udaje
nam się znacznie obniżyć
cenę zamówienia. W ub. roku w kilku
przypadkach nawet poniżej połowy
planowanej ceny, co wzbudziło w nas
pewne wątpliwości. Kontrole pokazały, że były one uzasadnione – wyjaśnił
wicehetman ds. infrastruktury, Jakub
Unucka. Dodał, że kontrole jakości
wyremontowanych dróg przeprowa-

• Tomáš Böhm (z lewej) i Jakub Unucka podczas śr

dzone są za pomocą drogich badań
laserowych, w związku z czym pozostaje pytanie o ich opłacalność. Ubiegłoroczne badania wykazały jednak,
że należy je kontynuować. Na wyremontowanym odcinku drogi między
Dobrą i Frydkiem stwierdzono np.
cieńszą warstwę żywicy od tej, jaką
zakładał projekt. Wykonawca musiał
więc na własny koszt położyć nową
nawierzchnię.

POJUTRZE...

maja 2018

W niedzielę Rynek Główny w Krakowie zamienił się w parkiet taneczny.
W samo południe, po hejnale z wieży mariackiej, tancerze zespołu „Słowianki” Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosili do wspólnego poloneza
mieszkańców i turystów. Tańczyły setki osób, wspólnie rozpoczynając największą imprezę studencką w Krakowie, Juwenalia. Trwać będą przez cały
tydzień. Fot. BEATA SCHÖNWALD

E STREFA

Imieniny obchodzą:
Sławomir, Weronika
Wschód słońca: 4.59
Zachód słońca: 20.24
Do końca roku: 228 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Telefonów Zaufania dla
Dzieci
Przysłowia:
„Grzmot w maju sprzyja
urodzaju”

Wi-Fi na każdym kroku
W

ięcej ogólnodostępnego internetu
w mieście to marzenie nie tylko
nastolatków poszukujących stref Wi-Fi,
ale także władz Karwiny. Miasto postanowiło skorzystać z możliwości, jakie

Komisja Europejska daje w zakresie
ﬁnansowania bezpłatnych bezprzewodowych hot spotów w przestrzeni publicznej.
Dotacja będzie przyznawana w formie

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

LUTYNIA DOLNA

POGODA
wtorek

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotoreportażu z ostatniej edycji Bystrzyckiego
Zlotu.

dzień: 16 do 18 C
noc: 12 do 10 C
wiatr: 1-4 m/s
środa

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z jubileuszu 110-lecia polskiego śpiewactwa
w Lutyni Dolnej.

dzień: 17 do 19 C
noc: 11 do 9 C
wiatr: 1-4 m/s
czwartek

Zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum krótkich materiałów filmowych.

dzień: 15 do 17 C
noc: 13 do 11 C
wiatr: 3-7 m/s

CZESKI CIESZYN
W ramach miejskiego
programu telewizyjnego
„Cieszyńskie minuty”
zostanie wyemitowany
10-odcinkowy serial
dokumentalny nt.
powstania i rozbudowy
miasta w okresie
międzywojennym. Dzisiejszy
pierwszy odcinek będzie
poświęcony założeniu
miasta (1918-1920), które
było następstwem podziału
Śląska Cieszyńskiego i
Cieszyna między Polskę i
Czechosłowację. Kolejne
odcinki będą poświęcone
mi.in. szkolnictwu, kawiarni
„Avion”, budowie osiedla
na Rozwoju, wspólnocie
żydowskiej. Cykl powstał

CZESKI CIESZYN

przy współpracy z
historykami Muzeum
Ziemi Cieszyńskiej.
(dc)
LUTYNIA DOLNA
Spółka z Hulina
wybuduje ogromne
szklarnie, w których będą
uprawiane pomidory.
Wyrosną na działce o
powierzchni ponad 11
hektarów. Roczna produkcja
ma wynosić ok. 3 tys. ton.

Ciepło do ogrzewania
dolnolutyńskich szklarni
będzie dostarczane
ciepłociągiem z elektrowni
w Dziećmorowicach.
(dc)

REGION
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Przyjeżdża prezydent
P

rezydent RC Miloš Zeman spędzi trzy
dni w województwie morawsko-śląskim. Wizytę rozpocznie dziś przed południem od spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrawie, po południu uda się do
Jakartowic w powiecie opawskim. Natomiast
cały jutrzejszy dzień bawić będzie w naszym
regionie. W programie znalazły się spotkania z pracownikami Huty Trzynieckiej oraz
mieszkańcami Karwiny i Orłowej. Ostatni
dzień wizyty prezydent spędzi w Śląskich
Pawłowicach w powiecie bruntalskim. Tym,
co łączy miasta i wioski, które znalazły
się na prezydenckiej trasie w naszym
województwie, jest wynik wyborczy. W
drugiej turze wyborów Zeman uzyskał w
nich ponad 75-proc. poparcie. W Śląskich
Pawłowicach głosowało na niego aż 89,41
wyborców.
(sch)

Kościoły dla turystów

Z

kontroli inwestycji drogowych. Fot. ARC

W związku z kolejnymi planowanymi inwestycjami drogowymi dyrektor Zarządu Dróg Województwa
Morawsko-Śląskiego,
Tomáš Böhm, już zapowiedział,
że nowe przetargi zostaną obwarowane dodatkowymi kryteriami.
Do dwóch z nich na przykład zostanie pilotażowo wprowadzone
kryterium ekologiczne oraz zobo-

wiązanie wykonawcy do zapłacenia w terminie podwykonawcom.
- Wykorzystamy doświadczenia
naszych polskich sąsiadów, gdzie
dzięki temu doszło do wyraźnej
poprawy w wywiązywaniu się
z płatności dużych ﬁrm wobec
mniejszych przedsiębiorców - zaznaczył Unucka.
(sch)

tzw. kuponów. W pierwszej fazie do
dyspozycji RC będzie ich raptem 15.
Zastępca prezydenta, Lukáš Raszyk,
liczy jednak na to, że zaproszeń do
składania wniosków będzie kilka i
że Karwina w końcu się załapie. W
tym celu wytypowano już dziesięć
miejsc, gdzie sponsorowane przez

Unię punkty Wi-Fi mogłyby działać.
Należą do nich m.in. budynek Biblioteki Regionalnej, tereny wokół kina
letniego, przystani i placu zabaw w
parku B. Němcowej, rynku Masaryka, placu uniwersyteckiego, parku
leśnego Dębina czy darkowskiego
mostu.
(sch)

wykle zamknięte są na cztery spusty, teraz można oglądać je również wewnątrz. Na
początku maja ruszyła druga, poszerzona edycja projektu Diecezji
Ostrawsko-Opawskiej pn. „Otwarte
kościoły”. Przyniosła z sobą kilka
nowości.
Kiedy rok temu projekt ruszał,
dla zwiedzających otwarło swoje
podwoje 29 ciekawych pod względem architektonicznym kościołów i miejsc pielgrzymkowych. W
ciągu kilku miesięcy odwiedziło
je ponad 130 tys. turystów. W tym
sezonie dołączyły do nich kolejne
cztery - w tym krzywy kościół św.
Piotra z Alkantary w Karwinie-Kopalniach. Spośród tegorocznych
nowości należy również wymienić
trzy nowo otwarte wieże. Najbliższa została udostępniona w kościele św. Jana Chrzciciela we Frydku.
Województwo wsparło projekt 1,3
mln koron.
(sch)

Większość kościołów otwarta jest
tylko w ciągu weekendów, chociaż są
wyjątki, jak np. kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie, bazylika we Frydku czy katedra w
Ostrawie, do których można zajrzeć
również w pozostałe dni. Zwiedzanie
jest bezpłatne, wszędzie do dyspozycji jest przewodnik. Oprócz kościołów
katolickich w ofercie są również trzy
ewangelickie - w Orłowej, Ostrawie i
Suchdolu.
Godziny otwarcia danego obiektu
można sprawdzić na stronie internetowej www.doo.cz/otevrenechramy.

• Krzywy kościół w Karwinie-Kopalniach został wzniesiony w 1736 roku w
stylu barokowym. Prowadzona od połowy XIX wieku intensywna eksploatacja górnicza doprowadziła do przechylenia się świątyni.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Jest nadzieja dla Polski
C

• Rafał Matyja. Fot. JAROSŁAW jot DRUŻYCKI

o powinni zrobić Polacy, aby
wyjść z obecnego politycznego klinczu? Ta kwestia była jedną
z wielu, jakie zostały poruszone
podczas spotkania 7 maja z dr.
hab. Rafałem Matyją, znanym historykiem i politologiem, wykładowcą uniwersyteckim i autorem
koncepcji budowy IV Rzeczypospolitej z 1998 r. Naukowiec gościł
na zaproszenie Krytyki Politycznej w Cieszynie.
Spotkanie było połączone z
promocją jego najnowszej książki
pt. „Wyjście awaryjne”, w której
apeluje on o zmianę zbiorowej
wyobraźni politycznej, aby doprowadzić do trwałej zmiany w
Polsce.
- Jeśli ktoś sobie wyobraża nasz
naród jako aniołów z niewielką
liczbą zdrajców, a potem w życiu
codziennym widzi zachowania,
które nie pasują do tego obrazu,
to musi wyjść z tego dysonansu
poznawczego - stwierdził Matyja. - Uważam, że jeżeli zobaczymy
siebie jako naród, który żył zdecydowanie bardziej normalnie, niż
w tej „anielskiej wersji historii”,
że miał zupełnie inne problemy,
to łatwiej nam będzie akceptować
współczesność.
Zwrócił też uwagę, że nauczanie polskiej historii kończy się w

szkole średniej na roku 1956, czyli
w tym momencie, kiedy „mogłaby
być już ważna dla współczesnych”.
Poza tym autor „Wyjścia”
przedstawił kondycję polskiego państwa, które jest „potwornie scentralizowane kulturowo
i mentalnie”. Ponadto młodym
ludziom, rocznikom z wyżu 197585 bardzo trudno jest zaistnieć w
polityce i to już na szczeblu lokalnym. W Polsce rządzi bowiem
wciąż pokolenie, które jako młodzież doszło do władzy po 1989 r.,
a tym samym RP ma najstarszych
polityków w całej Europie.
Zwrócił też uwagę, że Polakom
brakuje „w miarę uzasadnionej,
nienaiwnej nadziei”, by dostrzegli, że gdzieś się poprawia, że są w
czymś dobrzy. I w tym kontekście
podał przykład, niemający nic
wspólnego z polityką czy gospodarką, ale ze sportem. Wspomniał
o spotkaniu z Czesławem Langiem,
kolarzem i organizatorem Tour de
Pologne, który mówił, że w rankingach UCI (Międzynarodowej Unii
Kolarskiej), wyścig ten ma bardzo
wysokie notowania i to większe od
podobnych imprez we Włoszech
czy Hiszpanii.
- Bo okazało się, że coś potraﬁmy
zrobić. Ja strasznie się tego uczepiłem - skonkludował politolog. (jot)

•••

Kibicowanie
Tour de Pologne
jest bardziej
patriotyczne,
niż te sprawy
związane
z pamięcią
historyczną. Bo
potrzebujemy
takich twardych
przesłanek
nadziei
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Fotograﬁczna spuścizna
Do końca maja w czeskocieszyńskiej kawiarni Avion można oglądać wystawę fotografii ks. Kazimierza Suchanka.
Piątkowy wernisaż, połączony z benefisem z okazji 90. urodzin nestora artystów-fotografików, przyciągnął do
Avionu grono znajomych, przyjaciół, a także wielbicieli nieprzeciętnej twórczości pastora.
Zdjęcia jak modlitwa

G

oście wernisażu obejrzeli krótki ﬁlm poświęcony
sylwetce księdza Suchanka. - Nakręciliśmy go bodaj na
jego 85. urodziny. Niestety, kolejnego obrazu nie udało nam się
już zrobić, ponieważ ks. Suchanek podupadł na zdrowiu i od
jakiegoś czasu przebywa w Domu
Spokojnej Starości w Ligotce Kameralnej - mówił w imieniu Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego Marian Siedlaczek.
ZTF wraz z Biblioteką Miejską w
Czeskim Cieszynie jest organizatorem wystawy.
Jedną z uczestniczek piątkowego wernisażu była Krystyna Piwko,
krewna księdza Suchanka, która na
co dzień przechowuje jego fotograﬁczne archiwum i która na potrzeby wystawy udostępniła kilka niepublikowanych do tej pory zdjęć
rodziców pastora.
- Kiedy ksiądz Suchanek przeprowadzał się do Ligotki, postanowiłam, że zaopiekuję się jego
fotograﬁczną spuścizną. Myślę, że
zdjęcia księdza cieszą się taką popularnością, ponieważ są bezpośrednie. Ks. Suchanek portretował
ludzi, wśród których żył, a ponieważ na co dzień był bardzo blisko
nich, fotograﬁe nie są pozowane
lecz bardzo naturalne - mówiła
Piwko, przekonując, że zdjęcia ks.

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Suchanka to także dokument czasów, w jakich przyszło mu żyć.
Zebrani w Avionie wysłuchali
krótkiego koncertu utalentowanej,
młodej pianistki z Suchej Górnej
Emy Trávniček. Bohatera beneﬁsu wspominał też jego przyjaciel i
uczeń, Jan Myrdacz z Gutów.

- Z powodu sędziwego wieku
ksiądz Suchanek nie może być razem z nami, ale myślami i uczuciami jesteśmy dziś blisko niego. Z
głębokim ukłonem dziękujemy mu
za wszystko, czym nas ubogacił.
Składamy też życzenia pokoju i bożej opieki - mówił.

Myrdacz zdradził ponadto, że
trwają właśnie rozmowy z jednym
z wydawnictw, by wydać kolejną
publikację zdjęć pastora. - To byłby wspaniały prezent urodzinowy,
choć z pewnym opóźnieniem stwierdził.
(wik)

Ksiądz Kazimierz Suchanek urodził
się 11 maja
1928 r. w
Szumbarku.
Ukończył
studia teologiczne w
1953 r. w
Bratysławie.
Fot. WIESŁAW PRZECZEK/
W latach
Zwrot
50. XX wieku
został objęty zakazem prowadzenia
pracy duszpasterskiej, przyjął więc
posadę w biurze projektowym w Bratysławie. Na rodzinny Śląsk powrócił
w 1959 r. W latach 1965-1977 pełnił posługę duszpasterską w Gutach
i stąd pochodzi większość jego fotografii. Był też pastorem w Cierlicku,
Błędowicach i Stonawie.
Jego zdjęcia to w dużej mierze portrety guckich parafian oraz dzieci.
W 1983 r. ks. Suchanek otrzymał
Nagrodę im. św. Brata Alberta za
twórczość w dziedzinie fotografii
artystycznej. Nagroda przyznawana
jest za szczególne osiągnięcia w
kulturze i sztuce sakralnej oraz za
działalność społeczną i ekumeniczną.
Jest również honorowym członkiem
Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

»Zręczne ręce dawniej i dziś«
W

piątek i sobotę można było
obejrzeć w Trzyńcu wystawę
pt. „Zręczne ręce dawniej i dziś”.
Przygotowały ją członkinie Klubu
Kobiet działającego przy Miejscowym Kole PZKO w Trzyńcu-Starym
Mieście.
W świetlicy Koła przy ul. 1 Maja
zebrano wiele ciekawych rzeczy. Na ekspozycji prezentowane
były zarówno bardzo stare, bo
XIX-wieczne ozdoby, jak i współczesne prace wykonane przez
uczniów polskiej podstawówki
im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu.
Zgromadzono tam także dawne
domowe przedmioty codziennego
użytku - wagę, maselniczkę, młynek czy żelazko.
- Nasze panie z ogromnym entuzjazmem włączyły się w przygotowanie tej wystawy. Ponieważ
jednak nie mamy doświadczenia w
organizacji takich przedsięwzięć,
bo po raz pierwszy robimy razem
coś takiego, towarzyszyła nam także obawa, czy wszystko wyjdzie tak,
jakbyśmy chciały - mówiła Wanda
Zientek, szefowa Klubu Kobiet.
Jak przypomniała, przy Kole
PZKO w Trzyńcu-Starym Mieście
istniał już dawniej Klub Kobiet.
Niestety z przyczyn „naturalnych” kilka lat temu zaprzestał
działalności. - Wszystko dlatego,
że jego członkinie są już bardzo
wiekowe. Jesienią zeszłego roku
postanowiłyśmy jednak, że reaktywujemy działalność Klubu i
oﬁcjalnie włączymy się w pracę
Sekcji Kobiet, działającej przy Zarządzie Głównym PZKO. Zwłasz-

Patchwork
i Richelieu
Ha Richelieu, inaczej zwany
weneckim, to rodzaj ażurowego ha u imitującego koronkę.
Jest on biały, z dzierganymi,
ażurowymi kompozycjami wypełnionymi słupkami lub pajączkami, umieszczanymi jako
łączenia w miejscu usuniętej
tkaniny. Wprowadzony w XVII
wieku we Francji, wykonywany w ręku, uchodzi za łatwy i
efektowny. Nazwę przyjęto na
cześć francuskiego męża stanu, kardynała Richelieu.
Z kolei patchwork to metoda
szycia, w której zszywa się
małe kawałki materiału (o
podobnych geometrycznie
kształtach, np. patchwork z kawałków trójkątnych) w większą
całość, tworząc nowy wzór.

• Klub Kobiet ze Starego Miasta
w Trzyńcu, chociaż niezbyt liczny, pokazał się z bardzo dobrej
strony. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
cza że spotykałyśmy się nieformalnie już od dawna - mówiła
Zientek.
Trzyniecki Klub Kobiet liczy
obecnie siedem stałych członkiń,
a wystawa „Zręczne ręce dawniej i

dziś” to jego pierwszy duży projekt.
- Na ekspozycji można zobaczyć
prace zarówno najstarszych członkiń naszego Koła PZKO, jak i najmłodszych. Są to głównie piękne
hafty i koronki służące jako deko-

racje stołów, ale także XIX-wieczne
czepce - tłumaczyła autorka wystawy, Wanda Zagóra. - W naszej
świetlicy zebrałyśmy starocie, na
przykład dawne hafty Richelie, ale
również współczesne prace wyko-

nane techniką patchworku. Ciekawym eksponatem jest ponadto
niepozorna książeczka z 1898 r. o
św. Albrechcie, patronie naszego
trzynieckiego kościoła- dodała.
(wik)
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Młodych nie trzeba »aktywizować«
Rozmowa z Gabrielem Kopciem, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w
Republice Czeskiej.
Witold Kożdoń
Został pan pełnomocnikiem PZKO
do spraw młodzieży?
– Jestem członkiem Rady Kultury,
Oświaty, Młodzieży i Sportu PZKO,
natomiast z własnej inicjatywy postanowiłem, że będę zajmował się
sprawami młodzieży. Moim zamiarem jest bowiem wspierać młodych
ludzi w ich działaniach, obojętnie
czy mają one charakter formalny,
czy nie.

Zaczął pan od swoistego „przeglądu wojsk”. Ile działa obecnie
klubów młodych PZKO?
– Właśnie staramy się to ustalić.
Pismo z takim pytaniem wysłaliśmy do wszystkich miejscowych
kół i liczę, że niebawem spłyną odpowiedzi. Na razie wiemy o kilku
oﬁcjalnych klubach młodych. Ale
czekam na kolejne zgłoszenia. Przy
tym informacje na ten temat mają
służyć Radzie Kultury czy Zarządowi Głównemu PZKO jedynie do
wyrobienia sobie poglądu, gdzie
i jak działają dziś kluby młodych.
Ważniejsze jest natomiast, by dowiedzieć się, jakie formy przyjmuje obecnie działalność naszej
niezrzeszonej młodzieży. Bo mnie
osobiście wcale nie zależy, by młodzi Polacy działali oﬁcjalnie zrzeszając się pod patronatem PZKO
czy w jakiejkolwiek innej polskiej
organizacji.

Można powiedzieć, że także pan
jest jednym z polskich liderów
młodzieżowych na Zaolziu.
– Osobiście znam kilka innych

go społeczeństwa do młodzieży.
Tyle że to zadanie z pewnością
wykracza poza ramy jednej kadencji Zarządu PZKO. Nie zależy
mi natomiast, aby młodzi ludzie
opuszczali mury szkół ze znaczkami PZKO. Ważne, by czuli polską tożsamość, by nie była ona dla
nich obca, by się jej nie wstydzili i
by uważali, że mogą coś na rzecz
polskiej kultury zrobić. A jak to
osiągnąć? Generalnie widzę dwie
drogi, którymi można podążać.
Pierwszą jest organizacja atrakcyjnych imprez młodzieżowych.
Osobiście uwielbiam Festiwal Piosenki Dziecięcej, ale bardzo fajne
przedsięwzięcia adresowane do
najmłodszych
zaprezentowano
także w tegorocznych „Inicjatywach PZKO”. Przykładem choćby
PZKO w Nieborach. Moim zdaniem przedsięwzięcia dla młodych
warto wspierać, bo tkwi w nich
potencjał, dzięki któremu można
promować polską kulturę już od
najmłodszych lat. Generalnie więc
imprez dla dzieci i młodzieży powinno być więcej i powinny być
bardziej widoczne.

podobnych osób, ale chciałbym
ich poznać dużo więcej. Dlatego
można się ze mną kontaktować,
na przykład przez Messengera na
Facebooku, albo telefonicznie (tel.
739 765 26). W łonie PZKO zrodził
się bowiem wstępny pomysł, by
zorganizować coś na kształt warsztatów dla młodych liderów. Zastanawiamy się wprawdzie, czy takie
przedsięwzięcie jest potrzebne i
czy młodzież musi być koniecznie organizowana w oﬁcjalny sposób, ale jako Zarząd Główny PZKO
chcielibyśmy jednak dać młodym
kilka rad, jak działać efektywniej.

Dużo jest młodych, którzy chcą
działać?
– Moim zdaniem młodych ludzi,
którzy chcą coś robić, jest całkiem
sporo. Tyle, że w czasach internetu
i Facebooka zmieniają się formy
ich działalności. Dawniej, jeśli nie
spotkano się osobiście, nie wymyślono niczego. Dziś nie wychodząc
z domu można robić nawet telekonferencje. Nadal jednak każda
grupa potrzebuje lidera, który jest
nosicielem pomysłów i idei, i który
jest w stanie coś załatwić. Dlatego
chcemy do nich dotrzeć.

Wydaje się jednak, że młodzi nie
lubią sformalizowanych struktur
z prezesami, zarządami, sprawozdaniami i protokołami. Wolą
się organizować po swojemu.
Jak więc do nich dotrzeć? Jak ich
aktywizować?
– Ale ja wcale nie uważam, że trzeba ich „aktywizować”. Sadzę, że
nasza młodzież chce działać, zawsze chciała tyle, że nie zawsze jest

Gabriel Kopeć, młody działacz, któremu na sercu leżą sprawy młodzieży. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
wspierana na tyle, na ile jest to potrzebne. 28 grudnia byłem w Karwinie, gdzie młodzi urządzili bardzo
udany kluboturniej. Spotkało się
tam sporo młodych ludzi z różnych
zakątków, a ja zaprezentowałem
zarys planów obecnego Zarządu
Głównego PZKO, któremu naprawdę zależy na ściślejszej współpracy
z młodzieżą. Teraz z kolei wybie-

ram się na majówkę do Sibicy, by
także tam poruszyć te tematy. Ale
moim zdaniem równie ważne jest,
by usłyszeć od młodych ludzi, czego oni potrzebują. Bo przecież to
oni są naszą przyszłością.

Co więc uzna pan za swój sukces?
– Moim zdaniem potrzebna jest
zmiana nastawienia całego nasze-

To jedna droga. A druga?
– Drugą jest działalność samego PZKO. Chodzi bowiem o to, by
młodzież nie była pozostawiana
sama sobie. By nie dochodziło do
sytuacji: „tu macie pomieszczenie
i bawcie się. Nas nie obchodzi, co
tam robicie”. Moim zdaniem istotne jest, by młodzież miała przekonanie, że oﬁcjalne władze nie są
obojętne na jej problemy, że jest
ważna i że chcemy z nimi współpracować.


Robota z najwyższej półki
R

ozmowa z reżyserem musicalu
„Zwycięzcy”, którego premiera
odbędzie się 23 czerwca w Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie – Sebastianem Chmielem,
znanym wokalistą, autorem aranżacji muzycznych oraz projektów
musicalowych. Obecnie jest także
wokalistą w legendarnej Grupie
Furmana.

Premiera twojego kolejnego musicalu, „Zwycięzcy”, zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowano ją na 23
czerwca, a z tego, co się orientuję,
w przedsięwzięcie zaangażowani
są Polacy z obu stron Olzy. Skąd
pomysł na „Zwycięzców”?
– Musical napisała aktorka Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej – Marta
Gzowska-Sawicka. Przygotowujemy go w dobrym czasie, bo 2018 jest
obchodzony jako Rok Tolerancji.
Przedstawia on wydarzenia w artystycznej szkole, w której właśnie
trwają przygotowania do corocznego konkursu talentów. Przygotowanie jednak komplikuje pojawienie
się dwóch osób – dziewczyny na
wózku inwalidzkim, musicalowej
Marysi, oraz niewidomego chłopaka (Arek), którzy w ramach projektu ,,ZWYCIĘZCY” zostają przyjęci
do jednej z klas. Tym samym mają
możliwość wzięcia udziału w corocznym, szkolnym konkursie ta-

lentów, gdzie nagrodą jest wyjazd
na Broadway. Pełnosprawna młodzież musi się zmierzyć z osobami niepełnosprawnymi, tak samo
przecież zdolnymi.
W musical „Zwycięzcy” jest zaangażowanych ponad 50 młodych
ludzi, wybranych drogą castingów.
W tym gronie są także mieszkający
na lewym brzegu Olzy Polacy – Dorota Bartnicka oraz Mateo Rucki. Z
kolei jedną z osób, która czuwa nad
wokalną stroną całości, jest Adam
Bubik.

Tolerancja… Tak niewiele trzeba,
żeby być tolerancyjnym. Ale w
tych zwariowanych czasach dużo
osób ma z tym problem, niestety…
– To nie chodzi o to, że cię toleruję,
bo jesteś. Weźmy pod uwagę kontekst – znajdujemy się w elitarnej
szkole, za którą nasi rodzice płacą
ciężkie pieniądze. Nagle pojawia
się dwójka niepełnosprawnych.
„Zwycięzcy” pozwalają spojrzeć
świeżym okiem… Jak nie tylko być,
ale zaistnieć i być cenionym za to
co robimy.

Co dalej z musicalem? Skończycie
na dwóch występach 23 czerwca?
– Absolutnie nie. Już mogę zaprosić na „Zwycięzców” do Czeskiego
Cieszyna. Prawdopodobnie będzie
to wrzesień. Planujemy również

trasę z tym musicalem po południowej części Polski. Wierzę, że
musical zagości w różnych zakątkach Polski.

W ostatnich latach jak grzyby po
deszczu zarówno w Polsce, jak
i Czechach, powstały programy
telewizyjne promujące młode
talenty. Wam też chyba nie byłoby
się tak łatwo przebić, gdyby nie
„talent-showy”?
– Wszelkiego rodzaju „talenty-showy” to jest bardzo dobra sytuacja. Mnie z kolei programy nauczyły tego, że nawet jeśli nie jest
to produkcja telewizyjna, to musi
być to robota z najwyższej półki.
Każdy szczegół się liczy. Kiedy na
ostatniej próbie, miałem gości z
zewnątrz, nie chcieli uwierzyć, że
coś takiego w ogóle się dzieje. Inna
sprawa, że nie jesteśmy nowicjuszami. To nasz szósty musical. A
kolejny już się pisze. Jestem przekonany, że kiedy ogłosimy casting,
drzwi do Domu Narodowego w Cieszynie nie będą się zamykać.

Przekraczasz granicę jednak nie
tylko jako głównodowodzący
„Zwycięzcami”, ale również jako
lider Grupy Furmana… Dawniej
zespół kojarzył się głównie z
country. Teraz jest chyba trochę
inaczej.

• Grupa Furmana w całej okazałości. W środku Sebas an Chmiel, człowiek
orkiestra. Fot. ARC
– Słuszne skojarzenia, weźmy
choćby pod uwagę Piknik Country
w Mrągowie. To się zupełnie zmieniło. Repertuar cały czas mamy
furmański, bo przecież do tej pory
zespół wydał sześć płyt i nie można się od tego całkowicie odciąć.
Zmieniło się natomiast instrumentarium (doszły klawisze, na niektórych koncertach także kontrabas),
ja zupełnie inaczej śpiewam, niż
poprzedni lider. Mam, mówiąc kolokwialnie, głos zupełnie nie-countrowy. Mamy całe rzesze fanów,
ale gdziekolwiek się nie pojawia-

my, ludzie mówią: brzmi to wszystko świetnie, jest świeżo.

Skąd pomysł, żeby wejść na czeski
rynek i kiedy zaplanowano najbliższe koncerty?
– Grupa Furmana koncertowała już
w Czechach, więc nie jest to żadna
nowość. W najbliższym czasie wystąpimy 9 czerwca w Karwinie oraz
7 lipca w Łomnej Dolnej (Festiwal
na pomezi). Z kolei 1 września nie
pójdziemy do szkoły, bo wystąpimy na Festiwalu Mohelnický Dostavník.
(wot)
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Perfekcyjny Zlot
– Nasza oferta była skierowana do przedstawicieli wszystkich pokoleń. Myślę, że lista tegorocznych wykonawców zadowoli każdego – powiedział
„Głosowi” przed rozpoczęciem imprezy Paweł Sajdok, szef fes walu. Jego obietnice spełniły się co do joty. Ucztę muzyczną spotęgowała dobra
oprawa mul medialna i rewelacyjne nagłośnienie porównywalne z tym, jakie oferują największe fes wale muzyczne. Niemniej skromność, rodzinna
atmosfera i życzliwość na każdym kroku pozostały znakiem firmowym Zlotu.
Janusz Bimar

O

rganizatorzy z MK PZKO
w Bystrzycy zatroszczyli
się tradycyjnie nie tylko
o sprawny przebieg imprezy, ale
też o kulinarne zaplecze festiwalu. – Jest świetnie. Osobiście
nie mogę się doczekać występu
moich ulubieńców, Perfectu – powiedział nam Przemek Orszulik,
wokalista Ampli Fire, uradowany

tuż po koncercie swojej młodej
ferajny.
Ivan Tásler ze słowackiej grupy
IMT Smile rozhuśtał fanów piosenką „Hej sokoły”, którą zaśpiewała z
nim publiczność po polsku. – Dla
was, Polaków, to ważny utwór. Ja
wykorzystałem go w ﬁlmie „Čiara”,
po słowacku. Ale w Bystrzycy w
waszej wersji poczułem, jak ciarki
przechodzą mi po plecach – stwierdził w rozmowie z „Głosem” Tásler.
Ondřej Hejma z czeskiej grupy

Žlutý Pes też był pod wrażeniem
polszczyzny – wszechobecnej na
Zlocie. – Widać że imprezę organizują Polacy. To dla mnie fajna
sprawa, bo w młodości słuchałem
Czesława Niemena i zawsze doceniałem waszą odwagę pójścia pod
prąd – stwierdził.
Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali jednak koncertu głównej
gwiazdy wieczoru. Lider Perfectu,
Grzegorz Markowski, przed wejściem na scenę powiedział nam:

– Wiem, że będzie dobrze, bo
u was zawsze dajemy z siebie
wszystko.
I faktycznie było... perfekcyjnie.
Zespół zaprezentował przekrój
swojej twórczości, włącznie z największymi przebojami. Nie mogło
zabraknąć „Autobiograﬁi”, „Chcemy być sobą” czy „Lokomotywy z
ogłoszenia”. A na bis? „Nie płacz
Ewka”.
Pod sceną można było spotkać
zarówno nastolatków, jak też dłu-

goletnich, zagorzałych fanów Perfectu. – Kiedy dowiedziałem się, że
na Zlocie zagra w tym roku Perfect,
byłem w siódmym niebie. Perfect
to moja młodość, piękne przeżycia i świetna muzyka – powiedział
nam Bogdan Kokotek.
Nieoﬁcjalnie mówi się o tym, że
na kolejnym Zlocie być może wystąpi inna kultowa polska formacja, Wilki. Ale to dopiero za dwa
lata, organizatorzy chcą bowiem
zachować dwuletni cykl.


GRZEGORZ MARKOWSKI DLA „GŁOSU”: ŁĄCZYMY POKOLENIA
S
potkaliśmy się jeszcze przed
koncertem. Pod sceną festiwalową fani drżeli z niecierpliwości,
tymczasem Grzegorz Markowski
spokojnie odpowiadał na pytania
„Głosu”, tryskając jak zawsze pozytywną energią.

Lubicie wracać w miejsca, gdzie
spotkało was coś dobrego...

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

– Oczywiście. Pamiętam wszystkie
koncerty na tej ziemi. Chociażby
ten ostatni z Karwiny, kiedy to zagraliśmy dla miejscowych Polaków,
a dochód z naszego występu traﬁł
na renowację Domu Polskiego. Pa-

miętam też koncert z 1993 roku.
I to ze wszystkimi szczegółami,
włącznie z gorącą atmosferą i bardzo zdradliwym winem, po którym wracałem lekkim truchtem do
hotelu. Lubimy grać dla Polaków i
Polonii za granicą. Często występujemy w Anglii, Irlandii, Niemczech. Odbiór naszej muzyki jest
tam szczególny.

wcześniej uprzedzam kolegów z
zespołu i robię sobie jedną sobotę
wolną. W soboty i niedziele my pracujemy, a ludzie odpoczywają przy
naszej muzyce.

Od 35 lat wolny weekend to dla
Perfectu temat tabu. Jak wytrzymujesz to tempo?

– Dokładnie. Była to trasa do płyty
„Śmigło”. Od tego czasu nie robimy
już fanom takich numerów. To się
kompletnie nie opłaca. My łączymy pokolenia.

– Jak widzisz, daję radę. Jak jest
jakiś ślub w rodzinie, to pół roku

Tylko raz zdarzyło wam się zagrać
na koncercie wyłącznie utwory z
jednej płyty, pomijając największe
przeboje. I była to nauczka na całe
życie...

REKLAMA

Głos | wtorek | 15 maja 2018

♩

7

Park Mirakulum zaprasza
Park Mirakulum
zajmuje powierzchnię
ponad 10 hektarów,
którą wypełnia
mnóstwo urządzeń
do zabawy oraz parki
linowe. Znajduje się
w mieście Milovice,
które zamieszkiwali
w przeszłości głównie
żołnierze armii
radzieckiej. Po swoim
odejściu w 1990
roku pozostawili
wyeksploatowane
tereny.

Z

ałożycielem
parku
jest
przedsiębiorca Jiří Antoš,
który odkupił spustoszony
brownﬁeld na potrzeby magazynu
swojej ﬁrmy meblowej TR Antoš.
– Zajmowaliśmy się produkcją
stylowych pseudorenesansowych
mebli z drewna. W latach 90. ub.
wieku cieszyły się one ogromnym
zainteresowaniem, a my byliśmy
jednym z liderów rynkowych.
Eksportowaliśmy towar do Niemiec, Austrii, Francji lub Belgii –
opowiada Jiří Antoš. Zamówienia
rosły, a meble trzeba było gdzieś
magazynować, dlatego ﬁrma zakupiła praktycznie całe dotychczasowe obiekty pułku czołgów
armii radzieckiej oraz sąsiednie
grunty.

• Jiří Antoš, właściciel Parku Mirakulum. Fot. David Turecký

Mniej więcej po 17 latach biznes meblowy jednak się skończył.
Klienci zaczęli preferować inne
style, swoją rolę odegrały w tym
również problemy związane z kursem korony. Firma przerzuciła się
więc na produkcję wyposażenia
placów zabaw. – Postanowiłem realizować zamówienia dla samorządów i administracji państwowej,
ponieważ liczyłem na mniejszą
konkurencję. W przetargach, które miasta i gminy muszą ustawowo ogłaszać, nie startują bowiem
drobni przedsiębiorcy i małe ﬁrmy,
które nie mają tak dużych zdolności przerobowych oraz brakuje im
obowiązkowych certyﬁkatów – wyjaśnia przedsiębiorca. Urządzenia
do zabawy z jego warsztatu moż-

na dziś spotkać m.in. w ogrodzie
zoologicznym w Dworze Królowej,
w Królestwie Lasu koło zbiornika
lipeńskiego, w praskim parku „Parukářka” i, co jest zrozumiałe, w
Parku Mirakulum. Jiří Antoš jest
bowiem nie tylko jego właścicielem, ale także twórcą wszystkich
atrakcji.
Budując park inspirował się tym,
co zobaczył w Niemczech. – Odwiedziłem tam ﬁrmę, która również
produkuje place zabaw dla dzieci,
a oprócz tego ze swoich urządzeń
zbudowała mniejszy park rozrywki. Stwierdziłem, że ładnie to
wygląda i że u nas też może się to
podobać. Milovice zaś ze względu
na swoje położenie doskonale się
do tego nadają. Prowadzą bowiem

tędy aż dwie autostrady – na Liberec i Hradec Kralowej, zaś z Pragi
można tu dojechać w pół godziny.
Ponadto projekty, które potraﬁą
zmienić wizerunek Milovic jako
miasta zdewastowanego przez armię radziecką, mogły liczyć na
wsparcie miejscowego ratusza –
mówi. Od pomysłu wybudowania
rodzinnego parku rozrywki do jego
otwarcia upłynęły dwa lata.
We wrześniu park będzie obchodzić już szóste urodziny. Do
tej pory przez jego bramy przeszło
ponad milion osób, od najmłodszych dzieci aż po ich dziadków.
Od samego początku jego dominantą był zamek, który stał się
zresztą logo parku i jego znakiem
rozpoznawczym. Oprócz tego po-

wierzchnię ok. 7 hektarów zajmowały huśtawki, karuzele oraz labirynty podziemne. Z biegiem czasu
park był poszerzany, dochodziły
oryginalne urządzenia zabawowe,
których na darmo szukać gdzie
indziej. – Jako przykład może
posłużyć Leśne Miasto oraz Park
Linowy. Ich koncepcja jest zasadniczo podobna, choć park powstał
na tzw. zielonej łące, a Leśne Miasto dosłownie wkomponowaliśmy
w wysoki las. W tym roku oba
miejsca połączymy dodatkowo
65-metrowym labiryntem prowadzącym w koronach drzew. Dzięki
temu powstanie duża atrakcja dla
tych, którzy nie boją się patrzeć na
świat z wysokości – przybliża Jiří
Antoš.

Akcent położony na bezpieczeństwo i wygodę

Zdjęcia: Archiwum Mirakulum

Wszelkie urządzenia do zabawy
spełniają normę ČSN EN 1176 o
kontroli placów zabaw, są bezpieczne i eliminują możliwości obrażeń.
Doczekały się również szeregu nagród – chociażby wybudowana w
ub. roku Wioska dla Najmłodszych
zwyciężyła w konkursie Drewniana
Budowla Roku 2018.
Park nie tylko bawi, ale też
uczy. Są tutaj ogrody edukacyjne, w których dzieci mogą się
zapoznać z produktami rolnymi,

oraz leśna ścieżka edukacyjna.
Jednym z ciekawszych miejsc
jest Cmentarz Śmieci, który pokazuje, ile potrzeba czasu, zanim
w przyrodzie dojdzie do samoistnego rozkładu papieru, kawałka
szmatki czy plastikowej butelki. Z kolei w Ptasim Miasteczku
można wspiąć się po mostkach
i drabinkach sznurowych aż do
lunet w koronach drzew. Przez
nie można zobaczyć wierne kopie
ptaków pochowanych na drze-

wach. Chodzi o gatunki zagrożone wyginięciem, jak np. dzwoniec
zwyczajny, pełzacz leśny czy kowalik zwyczajny.
Sezon w parku trwa od połowy
kwietnia do końca października.
W pozostałych miesiącach Mirakulum jest zamknięte, choć życie
toczy się tutaj nawet zimą. Poza
sezonem wciąż tutaj się coś planuje i buduje. To też jednak ma
się zmienić. – W przyszłości chcemy poszerzyć park o sąsiadujące

z nim budynki, które do tej pory
stały niewykorzystane. Mają służyć do zabawy i stać się rozwiązaniem zastępczym w razie deszczu
i chłodu. Jeżeli nam się to uda,
poszerzymy park o kolejny hektar
powierzchni do zabawy i mamy nadzieję, że będą nas częściej odwiedzać również przedszkola – snuje
plany przedsiębiorca, który – jeżeli
zezwolą na to władze miasta – chce
nabyć dalsze grunty i podwoić
powierzchnię parku. Mirakulum

Park Mirakulum w liczbach
10 hektarów – powierzchnia
870 metrów korytarzy podziemnych – znajdują się one pod Zamkiem, w Leśnym Mieście, gdzie jest ich najwięcej (310 metrów) czy w strefie Gaudi
1008 – metrów liczą łącznie kładki drewniane i linowe, najwięcej (420 metrów) jest ich w Leśnym Mieście
2539 metrów kwadratowych – zajmują strefy gastronomiczne

może dzięki temu uzyskać międzynarodowy rozgłos i przyciągnąć
rocznie o 100 tys. gości więcej niż
dotychczas. – Miałem wizję stworzenia obiektu, w którym wszyscy
będą szczęśliwi. Myślę, że jest to
rzeczywiście rodzinny park, w którym każdy znajdzie coś dla siebie
– od dzieci stawiających pierwsze
kroki, przez nastolatki, ich rodziców, aż po babcie i dziadków – podsumowuje Jiří Antoš.
Artykuł sponsorowany GŁ-279

Ceny biletów na rok bieżący
pozostają bez zmian.
Więcej na www.mirakulum.cz
lub na
www.facebook.com/ParkMirakulum
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S P ORT
PRZED
MUNDIALEM
»ZŁOTY BUT« NIE DLA
LEWANDOWSKIEGO. Robert
Lewandowski nie zdobędzie
„Złotego Buta”. Polski napastnik
klubu Bayern Monachium
zakończył sezon Bundesligi z 29
golami na koncie. W rywalizacji
o „Złoty But” Polak stracił w
weekend szansę na podium po
przegranym meczu Bayernu
w ostatniej kolejce Bundesligi.
Obecnie liczą się już tylko
trzej piłkarze – Lionel Messi
(Barcelona, 34 gole), Mohamed
Salah (Liverpool, 32) i Harry Kane
(To enham, 30). Klasyfikacja
„Złotego Buta” to ranking,
który uwzględnia najlepszych
strzelców lig europejskich.
Bramki zdobyte przez piłkarzy w
poszczególnych ligach są mnożone
przez współczynnik trudności
tych rozgrywek. Najwyższy (x2)
mają ligi, których przedstawiciele
najlepiej spisywali się w
europejskich pucharach w pięciu
ostatnich sezonach.

•••
PIĘKNY GOL MILIKA. Arkadiusz
Milik coraz lepiej spisuje się w
barwach Napoli. Kolega „Lewego”
z ataku reprezentacji Polski wrócił
po kontuzji do dobrej strzeleckiej
formy. W ostatnim meczu Serie
A polski napastnik potrzebował
kilkudziesięciu sekund, by zdobyć
piękną bramkę dla Napoli w starciu
z Sampdorią. Milik w 71. minucie
zmienił Driesa Mertensa, a w 72.
fantastycznym strzałem w okienko
bramki Vida Beleca dał Napoli
prowadzenie. Drużyna Maurizio
Sarriego wygrała ostatecznie 2:0.

•••
SZCZĘSNY: SUKCES SMAKUJE
SZAMPANEM. Z mistrzostwa
Włoch cieszy się po weekendzie
bramkarz piłkarskiej reprezentacji
Polski, Wojciech Szczęsny.
Polak bronił bramki Juventusu
w ostatnim ligowym meczu z
AS Romą (0:0) i po końcowym
gwizdku sędziego wspólnie z
kolegami z drużyny mógł otworzyć
szampana. Dla Szczęsnego to
pierwszy mistrzowski tytuł w
karierze. – Na razie sukces smakuje
szampanem. Potem pewnie
czymś cięższym. Wygraliśmy nie
tylko tytuł, ale i pięć dni wakacji
– stwierdził Szczęsny. Z sukcesu
Szczęsnego cieszy się również
trener polskiej reprezentacji, Adam
Nawałka.

•••
ŁZY W OCZACH FABIAŃSKIEGO.
Łukasz Fabiański, bramkarz
reprezentacji Polski, z bólem serca
przyjął wiadomość o tym, że jego
klub Swansea City spada z Premier
League. O spadku walijskiego
zespołu zadecydowała przegrana
ze Stoke City 1:2 w ostatniej
kolejce sezonu. Fabiański trafił do
Swansea przed sezonem 2014/15
i od razu stał się podstawowym
bramkarzem nowego klubu. Teraz
w kolejce po Fabiańskiego ustawiły
się czołowe zespoły europejskie.
(jb)

Złoto coraz bliżej
Tylko jedno zwycięstwo dzieli piłkarzy ręcznych Banika Karwina od złotego medalu
ekstraligi. - Decydujący krok bywa jednak najtrudniejszy - powiedział „Głosowi”
szkoleniowiec karwińskiego klubu, Marek Michalisko. W finałowej serii z Pilznem jego
podopieczni prowadzą po weekendzie 2:0.

1270

Widzów oklaskiwało w niedzielę w hali
Banika popisy piłkarzy ręcznych Karwiny i Pilzna

Janusz Bi mar

K

arwiniacy idą jak burza. W
play oﬀ wyeliminowali kolejno Jičín i Lowosice, zaś
w ﬁnale kompletnie zaskoczyli
faworyzowane Pilzno. – Gramy na
luzie, cieszymy się z każdej udanej akcji i to procentuje – zdradził
receptę na sukces Marek Michalisko. Szczypiorniści Pilzna, którzy
trzy razy z rzędu sięgnęli po mistrzostwo RC, w niedzielę wrócili
na zachód Czech w sporych depresjach.
W pierwszym ﬁnałowym meczu Banik dyktował warunki, w
drugim pojedynek był wyrównany aż do ostatnich sekund. Gospodarze ponownie nastawili się
na nietypową grę z wykorzystaniem dwóch obrotowych w podstawowej siódemce, wspieranych
z tylnej linii przez rewelacyjnego Brůnę. Niedzielny pojedynek
nie był przeznaczony dla osób z
problemami serca. Goście prowadzili do przerwy różnicą dwóch
bramek, a po zmianie stron mieli kilka okazji, żeby wyrwać się
z defensywnego bloku Karwiny
i zdobyć komfortową zaliczkę.
Za każdym razem jednak na posterunku stał świetny Nemanja
Marjanović. Ofensywne akcje gospodarze konstruowali ze stoickim spokojem. Kiedy nie wyszło

• W szarży na bramkę Pilzna niezawodny Marek Monczka. Fot. IVO DUDEK

na skrzydłach, uderzali ze środka.
Najczęściej traﬁał doświadczony
Marek Monczka, którego 11 bramek w niedzielnym spotkaniu
robi wrażenie, biorąc pod uwagę
klasę rywala.
Finałowa seria rozgrywana jest
do trzech zwycięskich spotkań.
Karwiniacy wywalczyli w weekend
pierwszy meczbol, który spróbują zamienić na złoto w najbliższą
sobotę na parkiecie Talentu Pilzno. – W Pilźnie gospodarze zgotują
nam piekło. Znów będą decydowały drobnostki, warto chociażby
ustrzec się gry w osłabieniu i błędów technicznych – zaznaczył Michalisko.


Finał ekstraligi piłki ręcznej

KARWINA - PILZNO 30:24

Do przerwy: 18:11. Karwina: Marjanović, Mokroš - Brůna 5, Monczka 7/4,
Solák, S. Mlotek 2, Piątek 2, Drzyzga 4, Nedoma 6, Jan Užek 1, Zbránek 3,
Plaček, T. Mlotek, Jiří Užek, Nantl, Wozniak.

KARWINA - PILZNO 32:31

Do przerwy: 15:17. Karwina: Marjanović, Juráš - Monczka 11/8, S. Mlotek 4,
Brůna 3, Zbránek 8, Solák, Piątek, Nedoma 6, Jan Užek, Nantl, Drzyzga, Plaček,
T. Mlotek, Jiří Užek.

Powalczą o mundial
A

dam Nawałka, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski,
ogłosił szeroki skład drużyny narodowej na zbliżające się mistrzostwa
świata w Rosji.
W kadrze znajdują się m.in. trzej
gracze rewelacji ekstraklasy, Górnika Zabrze. 4 czerwca podczas
zgrupowania w Arłamowie podany
zostanie ostateczny skład zespołu, który będzie liczył 23 piłkarzy.
Początek mundialu 14 czerwca,
pierwszy mecz Polacy zaliczą zaś
19 czerwca z Senegalem.
Bramkarze: Bartosz Białkowski
(Ipswich Town), Łukasz Fabiański
(Swansea City), Łukasz Skorupski
(AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).
Obrońcy: Jan Bednarek (So-

uthampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago
Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS
Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński
(VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora
(Dynamo Kijów), Michał Pazdan
(Legia Warszawa), Łukasz Piszczek
(Borussia Dortmund).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski
(VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz
(US Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad),
Kamil Grosicki (Hull City), Damian
Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz
Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria
Genua), Maciej Makuszewski (Lech

• Od teraz Adam Nawałka będzie
już tylko skreślał. Fot. PZPN
Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko
(Lechia Gdańsk), Maciej Rybus
(Lokomotiw Moskwa), Sebastian
Szymański (Legia Warszawa), Piotr
Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Dawid Kownacki
(Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof
Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga). (jb)
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Walczymy do końca. Wierzę, że uratujemy pierwszą ligę w
Karwinie

Pavel Dreksa,
obrońca MFK Karwina

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
Jedna łamigłówka została w weekend rozwiązana. Piłkarze Opawy po remisie z Olympią Praga wracają po
trzynastu latach do najwyższej klasy rozgrywek - HET Ligi.
•••

O tym, które
dwa zespoły
spadną z HET Ligi,
zadecydują ostatnie
dwie kolejki. W
trudnej sytuacji
znajdują się
nadal kluby MFK
Karwina i Banik
Ostrawa szykujące
się do wzajemnych

Věčorek, Kempný, R. Schimke
- Wilfried Jr., J. Renta (62. Holoubek), Matušík (87. Šoustek), N´Da
- Hruška, D. Renta.
Wynik nie odzwierciedla w pełni przebiegu gry. Slavia pokazała
sympatyczny futbol i jeśli zminimalizuje błędy, ma realną szansę
na uratowanie piątej ligi.

L. PIOTROWICE
HRANICE 4:1

SZONÓW
CZ. CIESZYN 2:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 8. i
49. Bibaku, 58. i 62. Hanusek 80. Vyka. Piotrowice: Mrozek Bajzath, Gill, Ruisl, Hujo - Klimas
(72. Bujok), Hoﬀmann, Dayero,
Czyž - Bibaku (76. Urban), Hanusek
(86. Mbayi).
Piłkarze Lokomotywy zobaczyli
światło w tunelu. Do uratowania
czwartej ligi potrzebne są jednak
kolejne zwycięstwa. Chociażby w
najbliższą środę z Brumowem.

Do przerwy: 1:1. Bramki: 44. Maleňák, 79. Klimša - 33. i 53. Kiška.
Cz. Cieszyn: Gradek - Bolek, Sostřonek, Rac, Byrtus - Michalisko
(66. J. Zogata), Mendrok, Kantor,
S. Zogata - Kiška, Folwarczny.
Terapia nowym trenerem Lubomírem Luhovym daje pierwsze
efekty. Cieszyniacy obudzili m.in.
swojego strzelca, Petera Kiškę, nieźle zagrała też defensywa.
Lokaty: 1. Dziećmorowice 59, 2.
Herzmanice 55, 3. Bruntal 54,… 14.
Cz. Cieszyn 21, 15. Orłowa 21 pkt.

WSECIN
BOGUMIN 2:1

derbów.

Do przerwy: 0:1. Bramki: 61. Hořelica, 90. Matůš - 41. Šiška. Bogumin:
Švrčina - Šiška, Leibl, Košťál, Baculák (87. L. Poštulka) - Palej, Vaclík (66. Ferenc), Halaška, F. Hanus
- Jatagandzidis (76. M. Hanus), J.
Padych.
Mecz o przysłowiowych sześć
punktów rozstrzygnęli na swoją
korzyść gospodarze, którym w 90.
minucie sędzia wręczył w prezencie „jedenastkę”. - Przegraliśmy nie
z karnego, a po własnych błędach.
Sytuacja w klubie zrobiła się dramatyczna - stwierdził trener Bogumina, Marek Poštulka.
Lokaty: 1. Ujście 49, 2. Beneszów
D. 48, 3. Hawierzów 46,… 12. Bogumin 24, 15. Piotrowice 16 pkt.

Janusz Bi mar

HET LIGA

JABLONEC
KARWINA 2:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 34. Chramosta, 71. Doležal - 63. Dreksa. Karwina: Le Giang - Čolić, Dreksa, Janečka, Eismann - Panák, Šisler (61.
Ramirez) - Štepanovský (61. Voltr),
Budínský, Letić - Wágner.
Piłkarze Karwiny znajdują się na
krawędzi przepaści. Wystarczy jeden zły krok i spadek do drugiej ligi
będzie nieunikniony. - Zadecydują
najbliższe derby z Ostrawą. Jeśli u
siebie przegramy, możemy zamawiać bilety do drugiej ligi - stwierdził trener Karwiny, Josef Mucha.
Walczący o europejskie puchary
Jablonec nie pozostawił w niedzielę nic przypadkowi.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

DZIEĆMOROWICE
FRENSZTAT 3:0

OSTRAWA
LIBEREC 1:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 52. Poznar - 45. Oscar. Ostrawa: Laštůvka
- Pazdera, Procházka, Šindelář,
Fleišman - Fillo, Hlinka (46. Jirásek), Hrubý, De Azevedo - Poznar
(73. Granečný) - Baroš (21. Diop).
Deszczowa nawałnica, która nawiedziła w sobotę wyłącznie okolice Miejskiego Stadionu w Witkowicach, zepsuła humor Barošowi
- którego w 21. minucie zniesiono
z boiska z kontuzją, a co za tym
idzie też całej ostrawskiej drużynie. - Remis nas nie urządza - powiedział trener Banika, Bohumil
Páník.
Lokaty: 1. Pilzno 60, ... 3. Ołomuniec 52,… 14. Ostrawa 27, 15. Karwina 26, 16. Brno 23 pkt.

- Omasta, Lišaník (88. Sedláček),
Förster.
Indianie potraktowali spotkanie
jak partię szachową. Rozpoczęli od
ostrożnej gry pionkami, by zaatakować w końcu swoimi strzelcami.
Na 1:0 traﬁł po błędzie bramkarza
Lišaník, na 2:0 z podania Förstera
niezawodny Wojnar.

• Karwiński obrońca Bojan Le ć ostro potraktował
jabloneckiego Holeša. Fot. MICHAL CHADIM

FNL

ŻIŻKÓW
TRZYNIEC 0:4
Do przerwy: 0:2. Bramki: 16. Trávniček (samob.), 40. Janošík, 59.
Juřena, 78. Čelůstka. Trzyniec:
Adamuška - Velner, Čelůstka, Reintam, Bedecs, Janoščín - Buchvaldek (69. Vaněk), Samiec, Šumbera,
Janošík (83. Cienciala) - Juřena (78.
Dedič).
Podopieczni Jiřego Nečka rozkręcali się wiosną powoli, by eksplodować w Pradze. Gospodarze
nie znaleźli antidotum na ofen-

sywne wypady Trzyńca. Dla podbeskidzkiego klubu to dwunaste
zwycięstwo w sezonie.
Lokaty: 1. Opawa 56, 2. Przybram
54, 3. Hradec Kr. 46, 4. Trzyniec 45
pkt.

DYWIZJA

HAWIERZÓW
N. JICZYN 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki:
45. Lišaník, 67. Wojnar. Hawierzów: Směták - Klejnot, Hottek,
Igbinoba - Matušovič (58. K. Skoupý), Wojnar, Zupko, L. Skoupý

Do przerwy: 1:0. Bramki: 4. Ristovský, 48. Škuta, 53. Tomáš. Dziećmorowice: Kotrla - Derík, Hrtánek,
Mleziva, Holý - Škuta, Kurušta Uher (46. Nitka), Ristovský (72. Siekiera), Macko (40. Zahatlan) Tomáš (79. Popek).
Piknik na trawie - tak w skrócie
można scharakteryzować weekendowy futbol pod kominami
elektrociepłowni. Faworyt nie
dał przyjezdnym najmniejszych
szans. - Przed nami kluczowy
mecz z Bruntalem. Wszyscy wiemy, na co nas stać - powiedział
„Głosowi” trener Dziećmorowic,
Josef Jadrný.

HERZMANICE
ORŁOWA 3:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 34. i 59.
Opata, 5. Tomšů - 64. samob. Orłowa: Silber - Koník (70. Jurček),

IA KLASA - gr. B

Jabłonków - Stonawa 1:1 (T. Niesłanik - Káňa), Wędrynia - Bruszperk
1:3 (dla gosp.: Szymczyk), Datynie
Dolne - Bystrzyca 2:2 (Gistinger,
Marek - Martinčík, Kreželok), Dobra - Olbrachcice 3:1 (dla gości:
Hovůrka). Lokaty: 1. Datynie Dolne
43, 2. Bruszperk 37, 3. Dobra 36,…
5. Stonawa 35, 6. Jabłonków 31, 8.
Olbrachcice 29, 9. Bystrzyca 29, 13.
Wędrynia 18 pkt.

IB KLASA - gr. C

Dąbrowa - Gnojnik 0:1, Toszonowice - Luczina 0:5, Lutynia Dolna - Raszkowice 2:1, Sucha Górna
- Wacławowice 2:0, L. Piotrowice
B - Wierzniowice 1:0, I. Piotrowice Rzepiszcze 2:4, Nydek - Śmiłowice
1:4. Lokaty: 1. Luczina 48, 2. Śmiłowice 43, 3. Wierzniowice 43 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

F. Orłowa - V. Bogumin 2:0, Cierlicko - G. Błędowice 0:3, Zabłocie - G. Hawierzów 6:2, L. Łąki Żuków Górny 3:2, TJ Pietwałd - B.
Rychwałd 6:1, Sn Hawierzów - Sj
Pietwałd 3:2. Lokaty: 1. Zabłocie 45,
2. G. Błędowice 38, 3. TJ Pietwałd
35 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK

Gródek - Palkowice 1:5, Kozlowice
- Bukowiec 1:3, Piosek - Mosty 2:1,
Niebory - Noszowice 1:1, Wojkowice - Nawsie 3:0, Oldrzychowice
- Baszka 8:2. Lokaty: 1. Oldrzychowice 57, 2. Mosty 52, 3. Palkowice 37
pkt.

RP FRYDEK-MISTEK

Śmiłowice B - Milików 2:3. Lokaty:
1. Liskowiec 56, 2. Janowice 49, 3.
Prżno 22 pkt.
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE

WALUTY
Kursy walut w kantorach
z dnia 14. 5. 2018

Cieszyn, ul. Zamkowa
kupno
sprzedaż
CZK
0,163
0,169
EUR
4,230
4,280
USD
3,540
3,620
Bielsko-Biała, CH Auchan
kupno
sprzedaż
CZK
0,164
0,169
EUR
4,210
4,310
USD
3,520
3,620
Czeski Cieszyn, dworzec
kupno
sprzedaż
PLN
5,950
6,120
EUR
25,200
26,900
USD
21,100
21,800

BENZYNA
Ceny paliw na stacjach
z dnia 14. 5. 2018

Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,85 zł
ON
4,80 zł
LPG
2,05 zł
Cieszyn, Circle K
E95
4,95 zł
ON
4,92 zł
LPG
2,14 zł

SCENA POLSKA – ORŁOWA:
Mayday (16, godz. 19.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN:
Pinokio (15-18, godz. 8.30, 10.00);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW:
Kočíčí hra (15, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Čertoviny (15, 16, godz. 16.00); Miami
(15, godz. 17.30); Player One (15, 16,
godz. 19.00); Hastrman (15, 16, godz.
20.00); Maria Magdalena (16, godz.
17.30); Uprowadzona księżniczka
(17, godz. 16.00); Twój Vincent (17,
godz. 17.30); Deadpool 2 (17, godz.
19.00); Jak rozbić bank (17, godz.
20.00); KARWINA – Centrum: Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych
krasnali (16, godz. 15.00); Věčně tvá
nevěrná (16, godz. 15.00); Jak obrobić
bank (16, godz. 19.30); Deadpool 2 (17,
godz. 20.00); KARWINA – Ex: Věčně
tvá nevěrná (16, godz. 15.00); TRZYNIEC – Kosmos: Ferdinado (15,
godz. 15.30); Nieznajomy żołnierz
(15, 16, godz. 17.30); Mściciel (15, 16,
godz. 20.00); Wyspa psów (17, godz.
17.30); Deadpool 2 (17, godz. 20.00);
JABŁONKÓW: Ferdinando (16,
godz. 17.00); CZ. CIESZYN – Central: Wyspa psów (16, godz. 17.30);
Kazišuci (17, godz. 17.30); Deadpool
2 (17, godz. 20.00); CIESZYN – Piast:
Piotruś Królik (15-17, godz. 16.00);
Nić widmo (15, 16, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,

Cieszyn, Shell
E95
4,95 zł
ON
4,92 zł

niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 8.15 na 103
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO zapraszają na spotkanie 16. 5. o godz. 15.00 do Domu
PZKO.
 Kluby Kobiet i Seniora zapraszają wszystkich członków na smażenie jajecznicy 16. 5. o godz. 15.00 w
ogrodzie Domu PZKO.
CZ. CIESZYN-OSIEDLE – MK
PZKO zaprasza członków i sympatyków na tradycyjną jajecznicę, która odbędzie się dnia 25. 5.
w ośrodku „Bowling and Squash”
przy ul. Svojsíka. Początek o godz.
16.00. Równocześnie zapraszamy
na tradycyjne „Opiekanie babucia”,
które organizujemy wraz z przedszkolami. W dniu 26. 5. spotykamy
się w Domu PZKO w Kocobędzu o
godz. 15.00.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub
Emerytów zaprasza na spotkanie
klubowe 17. 5. o godz. 15.00 do świetlicy przy ulicy Horymira 1511/9.
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO
zaprasza na jajecznicę 17. 5. o godz.
16.00 przed lokalem PZKO. Prosimy
zabrać jajka i trochę szczypiorku.
LESZNA DOLNA – Klub Kobiet
przy MK PZKO zaprasza na jajecznicę w dniu 18. 5. w ogrodzie
koło Domu PZKO, początek o
godz. 16.00. W razie niepogody
impreza odbędzie się w sali Domu

Firma FAKRO CZECH s.r.o.

poszukuje odpowiedzialnej i ambitnej osoby na stanowisko:

REFERENT ds. MARKETINGU

Zebrzydowice, Orlen
E95
4,99 zł
ON
4,95 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
31,20 kc
ON
30,50 kc

Miejsce pracy: Czeski Cieszyn

PZKO. Każdy przynosi 2-3 jajka,
szczypiorek (kto ma). Można też
wziąć parówki do opiekania. Bufet
z napojami będzie zapewniony.
OSTRAWA – Stolik Polski zaprasza
w środę 16. 5. o godz. 17.00 do klubu
Atlantyk (Atlantik ul. Čs. legií 7) na
spotkanie z autorami publikacji
„Śladami Polaków w Pradze” z Romanem Baronem i Romanem Madeckim. Oprócz prezentacji książki
będzie można porozmawiać z gośćmi m.in. o sytuacji Polonii praskiej
i brneńskiej.
PTTS „BŚ” – Rejon Karwina zaprasza swych członków i sympatyków
we środę 16. 5. o godz. 16.00 do Klubu PZKO w Karwinie-Raju na smażenie jajecznicy. Bliższe informacje
pod nr. tel. 723 823 435.
 zaprasza na wtorkową wycieczkę dnia 22. 5. na trasie: Świerczynowiec – Szańce – Mosty. Trasa liczy
około 9 kilometrów. Istnieje możliwość przedłużenia trasy przez Megonky, ok. 13 km. Odjazd pociągu z
Karwiny o godz. 6.58, z Hawierzowa o godz. 6 46, z Cz. Cieszyna o
godz. 7 22. Bilet należy wykupić do
stacji Świerczynowiec – przystanek
(malý pohraniční styk). Kierownik
wycieczki Wanda Vampola, tel. 732
731 214.
SIBICA – Zarząd MK PZKO w Cz.
Cieszynie-Sibicy zaprasza na tradycyjną jajecznicę w piątek 18. 5.
o godz. 17.00 do ogrodu Domu Polskiego PZKO. Prosimy przynieść ze
sobą 3 jajka (na osobę) i pokrojone:
słoninę, chleb i szczypiorek.

OFERTY
MALOWANIE I LAKIEROWANIE,
natryski Gotele. Trzyniec, Cz. Cieszyn
i okolica. Tel. 605 939 948.
GŁ-236

NAPRAWIAMY automobily wszystkich značek, AUTOSERVIS – PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. – Tel.: +420
608 120 706.
GŁ-177

KONCERTY

Zakres obowiązków:

•
•
•
•

(wik)

udział w strategii marketingowej firmy
przygotowanie promocji
komunikacja z centralą w Polsce
przygotowanie tekstów reklamowych

Wymagania:

• wykształcenie średnie lub wyższe (najlepiej studia marketingowe lub kierunek
ekonomiczny)
• znajomość języka czeskiego (gramatyka, stylistyka) w stopniu zaawansowanym (warunek)
• znajomość języka polskiego w słowie i piśmie (warunek)
• umiejętność współpracy w kolektywie
• odpowiedzialność w działaniu
• dobra znajomość obsługi komputera oraz programów: Word, Excel (warunek)
Oferujemy:

• ciekawą pracę w sympatycznym kolektywie w szybko rozwijającej się stabilnej firmie
• możliwość przeszkolenia
• odpowiednie wynagrodzenie

ZAPISY

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

GL-258

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • 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: 13.00-18.00,
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO
w Orłowej Lutyni oraz chór „Zaolzie” zapraszają na Koncert Jubileuszowy z okazji 95-lecia chóru
„Zaolzie” w sobotę 19. 5. o godz.
15.00 w Domu Kultury w Orłowej-Lutyni. W koncercie wystąpią:
chór mieszany „Zaolzie”, chór
mieszany paraﬁi św. Katarzyny w
Czechowicach-Dziedzicach (Polska) oraz aktorzy Sceny Polskiej
Teatru Cieszyńskiego z przedwojennymi piosenkami z muzycznego spektaklu „Powróćmy jak za
dawnych lat”.

Oferty z życiorysem zawodowym prosimy przesyłać na adres:
a.szotkowska@fakro.cz, z dopiskiem w tytule CZ/04.2018
W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych.

CIERLICKO – Zapraszamy do zapisów do przedszkola w Cierlicku
w dniu 16. 5. w godz. 8.00-16.00.
Prosimy przynieść akt urodzenia

dziecka. W wypadku niedogodności terminu można kontaktować się
telefonicznie pod nr. 739 088 077.

WYSTAWY
CZYTELNIA
i
KAWIARNIA
„Avion”, Główna 2061, Cz. Cieszyn: do 31. 5. wystawa Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego – „Ks. Kazimierz Suchanek
beneﬁs 90-lecia”. Wystawa czynna:
po-pt: w godz. 9.00-18.00, so: w
godz. 9.00-14.00.
DRZEWIONKA NA FOJSTWIU,
Mosty k. Jabłonkowa: zaprasza
18. 5. o godz. 16.00 na wernisaż wystawy Denisy Kufovej pt. „Cestou,
necestou”. Czynna do 22. 6.: po-pt:
w godz. 8.00-16.00, so: w godz. 8.3012.30.
TEATR CIESZYŃSKI, Cz. Cieszyn, Ostrawska 67: do 20. 5. wystawa obrazów Moniki Milerskiej.
Czynna: po-pt w godz. 9.00-15.00
po uprzednim zgłoszeniu się na
portierni.
KARWINA-FRYSZTAT, Biblioteka Regionalna, Oddział Literatury Polskiej, Rynek Masaryka
9/7: do 31. 5. wystawa Herberta Kiszy pt. „Graﬁka, Ekslibris”. Wystawa czynna w godzinach otwarcia
biblioteki.
KARWINA, MIEJSKI DOM KULTURY, sala Mánesa, Osvobození
1639/43: do 16. 5. wystawa Stanislava Agnera pt. „Dřevěné nálady”.
Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.0015.00; wt-czw: w godz. 9.00-19.00.
POWIATOWE ARCHIWUM PAŃSTWOWE Karwina, ul. Frysztacka 55/17: do 31. 1. 2019 wystawa pt.
„Karwina. Od soli do węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 8.00-17.00, wt,
czw: w godz. 8.00-14.00, pt: w godz.
8.00-12.00.
MUZEUM MIASTA TRZYŃCA i
HUTY TRZYNIECKIEJ, Frydecka 387, Trzyniec, DUŻA SALA
WYSTAW: do 9. 6. wystawa pt. „V
čem se vozili naši předkové (18801985)”. Wystawa z prywatnych
zbiorów Jarmily Fichterovej. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w
godz. 13.00-17.00.
 do 3. 6. wystawa Jozefa Frydrycha i Jiřego Jurzykowskiego pt.
„Pictorial Foto Beskyd”. Czynna:
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w
godz. 13.00-17.00.
 MAŁA SALA WYSTAW: do 31. 5.
wystawa pt. „Orbis Naturalis Pictus
– přírodní motivy v tvorbě J. a L.
Knotových”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW Makieta HT: do
31. 5. wystawa pt. „Fascinující svět
brouků”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Hawierzowie,
Pavlovova 583/2: do 30. 6. wystawa pt. „V novém státě. Éra první
republiky”; stała ekspozycja pt.
„Zanim powstało miasto”. Czynne:
po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz.
13.00-17.00.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

♩

Głos | wtorek | 15 maja 2018

11

MK PZKO w Stonawie zaprasza na Dzień Matki w niedzielę 20. 5. o godz. 15.00 do
sali Domu PZKO. W programie: występy zespołu „Dziecka ze Stonawy”
i szkolnego teatrzyku „Bum Trach” z Czeskiego Cieszyna.

WSPOMNIENIA

PROGRAM TV
WTOREK 15 MAJA

Chociaż zmarła,
w naszych sercach żyje nadal.
Dnia 14. 5. 2018 minęła 10. rocznica zgonu Kochanej
Żony, Siostry, Matki, Babci, Teściowej, Cioci i Kuzynki

śp. ANNY BARON
z Bystrzycy
GL-276

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
Są słowa proste: Śląsk, Beskidy, Olza,
tak jak Matka, Ojciec, Brat i Siostra.
Są takie bliskie, a może najbliższe,
tylko pamiętać je trzeba.
19. 2. 2018 minęło już 10 lat od śmierci
naszego Kochanego

śp. TADEUSZA LASOTY
17. 5. 2018 obchodziłaby 90. urodziny

śp. BRONISŁAWA LASOTA
z Nawsia
Z szacunkiem oraz miłością wspominają syn Jurek i córka Irena z rodzinami.
GŁ-272
Mijają dni, mijają lata,
pamięć o Tobie żyje i do serc wciąż powraca...
Dnia 17. 5. 2018 minie 25 lat od śmierci

śp. RUDOLFA NOWAKA
z Karwiny-Kopalni
O chwilę wspomnień proszą żona i córki z rodzinami.

RK-059

Odeszłaś bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.
I tylko smutek bolesny i pamięć żywa
o Tobie w nas pozostanie.
Dnia 12. 5. 2018 obchodziłaby 70. urodziny

śp. MARIA SZKANDERA
z Piosecznej
zaś 19. 5. 2018 minie druga rocznica Jej śmierci. Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
GŁ-280

NEKROLOGI
Jam jest zmartwychwstanie i żywot,
kto we mnie wierzy,
choćby i umarł żyć będzie.
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 12. 5. 2018
zmarł w wieku 71 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. STANISŁAW SZCZUKA
zamieszkały w Łomnej Dolnej 95
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek dnia 17. 5. 2018
o godz. 11.00 w kościele rzymskokatolickim w Trzyńcu. Po obrzędzie żałobnym kremacja. Zasmucona rodzina.
GŁ-281

Gdy wiosna zakwitała kwiatem,
Ty pożegnałaś się z tym światem,
I rankiem, gdy rozjaśniał dzień,
Tyś rozpoczęła swój wieczny sen.
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 13 maja 2018 zmarła w
wieku 76 lat Ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Szwagierka, Ciocia

śp. EDYTA FRANEK
z domu Łabudek
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 16 maja 2018 roku
o godzinie 14.30 w kościele katolickim w Olbrachcicach. Pogrążona
w żałobie rodzina.
AD-017

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Banknot (ﬁlm) 10.00
Miroslav Moravec 10.55 Czworo przy
nadziei 11.45 Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Zakład dla dwóch (ﬁlm)
15.00 Doktor Martin (s.) 15.50 Napisała: Morderstwo (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Kochankowie i zabójcy (ﬁlm) 22.40 Sprawy
detektywa Murdocha (s.) 23.30 Taggart (s.) 0.40 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.50 Rodzina słoni i ja 10.45 Królestwo natury 11.10 Sycylia to nie tylko
maﬁa 11.40 Viktor Fischl w oczach
Zeno Dostála 12.00 Nie poddawaj się
12.50 Chcesz je? 13.00 Podróż po wyspie Curacao 13.25 Ślady, fakty, tajemnice 13.55 Między gwiazdą a półksiężycem 14.55 Z kucharzem dookoła
świata 15.50 Świadkowie czasu 16.15
Młynarze z Babic 17.15 Słonie dożywają stu lat 18.15 Magiczne otchłanie
18.45 Wieczorynka 19.00 Przez ucho
igielne 19.25 Beneš Krabice z Weitmile 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Słynne operacje wojskowe II wojny światowej 20.55 Jak
spotkałem Izrael 21.55 Dawid (ﬁlm)
23.25 Lotnicze katastrofy 0.15 Safari
turystyka - zapłać i zastrzel.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.50 Spece (s.) 11.00 Co o
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Krok za krokiem
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 21.40 Weekend 22.40 Bez śladu
(s.) 23.40 Dowody zbrodni (s.) 1.30
Agenci NCIS (s.).

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 14. 5. 2018
Czeski Cieszyn

23.2

Rychwałd

19.8

Hawierzów

27.3

Trzyniec

16.7

Karwina

22.1

Wierzniowice

20.8

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Rzeka Nahanni
9.50 10 najważniejszych odkryć w
Egipcie 10.35 Safari turystyka - zapłać i zastrzel 11.30 Alianci zdobywają Rzym 11.40 Apokalipsa: II wojna
światowa 12.35 Armia Hitlera 13.25
Nasza wieś 13.55 Muzyczne wędrówki 14.20 Folklorika 14.50 Europa dziś
15.20 Dobre chęci 16.10 Telewizyjny
klub niesłyszących 16.40 Jak spotkałem Izrael 17.35 Botswana - klejnot Afryki 18.25 GEN - Galeria elity
narodu 18.45 Wieczorynka 18.55
Grupa Maraton 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Kamera w
podróży 21.00 Podróż po południowym Izraelu 21.30 Magiczne otchłanie 22.00 Lekcja tańca i miłości (ﬁlm)
23.45 W imię ojczyzny (s.) 0.30 Służyłem w Wehrmachcie.

POLECAMY

6.25 Atomówki (s. anim.) 6.45 My
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H.
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.20 W grę
wchodzi miłość (ﬁlm) 12.15 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i
prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak
(s.) 21.35 Gliny z centrum (s.) 22.50
Top Star magazyn 23.45 Policja w akcji 0.45 Komisarz Rex (s.).

ŚRODA 16 MAJA
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35
Premia 10.50 Opowiadaj (s.) 11.45
Czarne owce 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
13. komnata Oldřicha Říhy 14.25 Diagnoza śmierci (ﬁlm) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00

Little Pony (s. anim.) 7.35 M.A.S.H.
(s.) 9.30 Policja w akcji 10.25 Dopóki
jesteś (ﬁlm) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe
wiadomości 16.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35
Show Jana Krausa 22.40 V.I.P. Morderstwa (s.) 23.55 Policja w akcji 0.55
Komisarz Rex (s.).

CZWARTEK 17 MAJA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.55 Cyrk Humberto (s.)
10.45 Karel Augusta 11.45 Czarne
owce 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Bananowe rybki 14.30 Wszystko-party 15.10
Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00
Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 21.25 Pr.
dyskusyjny 22.25 Sprawy detektywa
Murdocha (s.) 23.10 Taggart (s.) 0.05
AZ kwiz.

TVC 2

• Młynarze z Babic
Wtorek, 15 maja, godz. 16.15,
TVC 2

• Safari turystyka – zapłać i
zastrzel
Środa, 16 maja, godz. 10.35,
TVC 2

PRIMA

TVC 1

TYM ODDYCHAMY

Przysłona (s.) 20.55 Złota młodzież
21.40 Ślady czasu 22.35 Taggart (s.)
0.40 Sprawy detektywa Murdocha
(s.) 1.25 AZ-kwiz.

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Słonie dożywają stu
lat 10.00 Z kucharzem dookoła świata 10.55 Śladami królów Izraela 11.25
Świadek powstania Izraela 12.25
Na winnym szlaku 12.55 Magazyn
chrześcijański 13.20 Chcesz je? 13.30
Na grzyby 13.55 Strawa dla duszy i
ciała 14.25 Świadkowie czasu 14.50
Pot, łzy i nadzieja 15.35 Niezrealizowane projekty 15.55 Czeskie skrzydła
nad Syjonem 16.50 Natura bez granic 17.20 Rodzina słoni i ja 18.15 Podróż po południowym Izraelu 18.45
Wieczorynka 18.55 Przygody nauki
i techniki 19.25 Ondřej z Dubé 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Iran, skarby Persji 21.00 Podróż po północnym Izraelu 21.30 Trabantem przez Amerykę Południową
22.00 Proch (ﬁlm) 23.35 Queer 0.05
Ślady, fakty, tajemnice 0.35 W imię
ojczyzny (s.).

NOVA

• Pewnego razu w Meksyku
Czwartek, 17 maja, godz. 22.20,
NOVA

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.40 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 16.00
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ukryty szef
21.35 Wyspa Robinsona 22.35 Bez
śladu (s.) 23.30 Dowody zbrodni (s.)
1.20 Agenci NCIS (s.).

PRIMA

6.35 Atomówki (s. anim.) 6.50 My

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.50 Ukryty szef 11.00 Co o
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Krok za krokiem
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co
o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.45 Bach! 22.20 Pewnego
razu w Meksyku (ﬁlm) 0.15 Dowody
zbrodni (s.).

PRIMA

6.35 Atomówki (s. anim.) 6.55 My
Little Pony (s. anim.) 7.35 M.A.S.H.
(s.) 9.35 Policja w akcji 10.30 Marzenie pewnego lata (ﬁlm) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz i
prokurator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.)
14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak
(s.) 21.35 Powiedz prawdę 22.35 Tak
jest, szeﬁe! 23.50 Policja w akcji 0.45
Komisarz Rex (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

ANNA KASPRZAK

J

estem rodowitą orłowianką, mieszkamy z
mężem nad byłym Polskim Gimnazjum na
Obrokach, natomiast Dom PZKO w Orłowej-Porębie jest dla nas tak naprawdę drugim domem,
spędzamy w nim bowiem bardzo dużo czasu.
Mąż od 11 lat jest prezesem Koła, ja równie długo przewodniczącą Klubu Kobiet. Do obowiązków Klubu należy obsługa kulinarna imprez,
utrzymanie ogrodu, sprzątanie Domu PZKO,
ale też zabezpieczenie organizacyjne innych
imprez, które odbywają się w naszym budynku,
ponieważ wynajmujemy pomieszczenia także
na prywatne imprezy.
Klub Kobiet liczy 20 członkiń, przeciętna
wieku wynosi 76 lat! Trzeba jednak przyznać,
że w razie potrzeby, kiedy są większe imprezy,
pomagają także młodsze koleżanki, które pracują jeszcze zawodowo.
Członkiem PZKO zostałam w wieku 15 lat.
Należałam do MK PZKO w Orłowej-Mieście.
Dziś to Koło już nie istnieje, podobnie jak w Łazach - najpierw oba połączyły się w jedno, później dołączyły do MK PZKO w Porębie. Również
mąż Leon był członkiem, a nawet prezesem
Koła w Orłowej-Mieście. W młodości należałam
także do chóru towarzyszącego Zespołowi Pieśni i Tańca „Górnik” - aż do czasu, kiedy przestał istnieć.
Większość życia zawodowego przepracowałam w magazynach węgla w Karwinie, w latach
90. mieliśmy gospodarstwo rolne. Z mężem wychowaliśmy syna, obecnie jestem już prababcią. W wolnym czasie bardzo lubię pracować w
ogrodzie.
(dc)

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁAMANY

Pionowo i poziomo jednakowo:

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie aforyzmu Stanisława Jerzego Leca:
„Z żaru powstaje popiół lub...”

1

Wyrazy trudne lub mniej
znane: DRAMA
(BJK

2

3

4

1
2

1. - 4. służący do nagrywania i odtwarzania
dźwięku
3. - 6. cukierek na patyku
5. - 8. stan w USA
7. - 10. dodatek do umowy
9. - 12. powieść Kazana
lub na przykład krwionośny
11. - 2. imię Dufy’ego,
francuskiego malarza
i graﬁka

3
4

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wyrazy trudne i mniej
znane: RAOUL

Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. ryba o spłaszczonym
ciele
2. nakrycie na stół
3. George, reżyser
„Gwiezdnych wojen”
4. rzeka w północnym Kirgistanie
Wyrazy trudne lub mniej
znane: ASSA
(BJK)



1. Małysz lub Ferency
2. dawny utwór sceniczny
bliski melodramatowi
3. A dla ﬁzyka
4. czerwona planeta

Fot. DANUTA CHLUP

2

3

4

1
2
3
4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania
upływa w piątek 1 czerwca 2018 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 27 kwietnia otrzymuje Stanisław Bartulec z Wędryni-Zaolzia.

Rozwiązanie minikwadratu I z 27 kwietnia:
1. TRON 2. RYBKA 3. OKRES 4. NASA
Rozwiązanie minikwadratu II z 27 kwietnia:
1. RIAS 2. IKONA 3. ANION 4. SAND
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 27
kwietnia: ALE UNIESZCZĘŚLIWIA

