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WYDARZENIE: Czym różnią się obchody Dnia Nauczyciela w polskich szkołach w Polsce i na Zaolziu? Datą! W Cieszynie za
Olzą pedagodzy świętują swoje święto 14 października, w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą... Nauczyciele w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego zbierają się jednak na obchodach Dnia Nauczyciela w
innym terminie: 28 marca, czyli jutro. W dniu, kiedy urodził się w 1592 roku wybitny czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel
protestancki, Jan Amos Komeński.

Jeszcze nie pora na długie piesze
wycieczki w góry – przestrzegają
ratownicy beskidzkiego Górskiego
Pogotowia Ratunkowego po doświadczeniach z minionego weekendu. W sobotę ze względu na
trudne warunki ratownicy pospieszyli na pomoc dwójce turystów,
którym na trasie w rejonie Pustewnego zabrakło sił. W niedzielę nad
ranem ruszyli na pomoc mężczyźnie, który znalazł się w zagrożeniu
życia. 48-letni mężczyzna wyruszył
na całodniową wycieczkę w Beskidy wspólnie ze swoją znajomą. Aby
dotrzeć do celu nie starczyło mu
jednak sił. W krytycznym miejscu
zabrakło również sygnału, jego towarzyszka nie mogła więc zadzwonić po pomoc. Pieszo, sama nocą,
wyruszyła więc na ratunek. Dopiero
nad ranem trafiła na obrzeża Czeladnej. Do poszkodowanego, który
całą noc spędził leżąc na śniegu, od
razu wyruszyła ekipa frydecko-misteckiego pogotowia ratunkowego.
Oprócz karetki do akcji ratunkowej
wykorzystano również śmigłowiec.
– Załoga karetki dotarła do pacjenta po półtoragodzinnym brodzeniu w śniegu. Mężczyzna był
nieprzytomny – dowiedzieliśmy
się od rzecznika pogotowia, Lukáša
Humpla.
– Wyrazy uznania należą się załodze karetki, która musiała pokonać pięć trudnych kilometrów, żeby
dotrzeć do poszkodowanego, a także kobiecie, która przez całą noc
samotnie błądziła po lesie, żeby wezwać pomoc – dodał szef beskidzkich ratowników, Radim Pavlica.
Zdaniem GOPR-owców, jeszcze nie nastał odpowiedni czas
na piesze wycieczki. W dolinach
wprawdzie panuje już wiosna, ale
na górskich szlakach leży jeszcze
śnieg – rano zmarznięty, a w ciągu
dnia miękki, utrudniający poruszanie się.
(sch)

Zdjęcia: MAREK SANTARIUS

Jutro świętują nauczyciele

ZDARZYŁO SIĘ

Ilona Fryda odbiera gratulacje z rąk burmistrza Czeskiego Cieszyna Víta Slováčka.

– Uważam, że Komeński i jego
dzieło, podkreślające sprawy tzw.
obrazowego nauczania, to podstawa
całej obecnej reformy nauczania, w
której szkoła uczulona jest na nauczanie projektowe, skierowana na
pracę z tekstem i różnymi pomocami
nauczania – mówi Wanda Suszka,
dyrektorka PSP w Milikowie-Centrum, która znalazła się wśród nominowanych do odznaczenia nauczycielskiej organizacji, Aktu Uznania
TNP. – Podczas pracy z dziećmi
podstawą jest obrazek, z pomocami
naukowymi. A to przecież wszystko
wychodzi z założeń Komeńskiego,
który był już w XVII wieku prekursorem wszystkich reform, które kiedykolwiek w szkolnictwie na terenie
obecnej Republiki Czeskiej nastały
– podkreśla Wanda Suszka.
Nie można, jeśli chodzi o polską
szkołę, nie zapytać o postać innego wybitnego pedagoga, Janusza
Korczaka, którego rok obchodzimy
także na Zaolziu. – O tej postaci na
pewno powinniśmy mówić na Zaolziu jak najwięcej – uważa Wanda
Suszka. – Nie tylko ze względu na
to, jak zajmował się sprawami nauk
pedagogicznych czy ze względu na
jego powieści dla najmłodszych, ale
też z powodu jego autentycznego

poświęcenia dla dzieci, wiary w dziecko. Powinniśmy zaznajomić dzieci z
tą wybitną postacią i z jej dorobkiem
literackim. I przypominać o tym, że
kiedy Korczak był w obozie zagłady,
chociaż mógł się uratować, poszedł
z nimi na śmierć – mówi dyrektorka
milikowskiej PSP.
Obchody Święta Nauczyciela,
które organizuje Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, odbędą

Na ręce Marii Koniecznej składa kwiaty wiceburmistrz Stanisław Folwarczny.

się w środę w czeskocieszyńskiej
„Strzelnicy”. – Wysłuchamy gawędy w wykonaniu Tadeusza Łakoty z
Wędryni, a także koncertu w wykonaniu zespołu kameralnego „Ad Libitum”. Poza tym będzie uroczystość
wyróżnienia trzynastki nauczycieli,
którym przyznano Akty Uznania
TNP – informuje szefowa TNP,
Barbara David.
Swoje nagrody od wielu już lat

ODZNACZENIA 2012 – AKT UZNANIA TNP
Wanda Suszka – dyrektor PSP i
Przedszkola Milików
Janina Opluštilová – kierowniczka przedszkola w Oldrzychowicach
Lidia Lysková – kierowniczka
przedszkola ul. SNP Trzyniec
Maria Sładeczek – członek
KNE, m.in. długoletnia dyrektorka Szkoły i Przedszkola w
Boguminie, metodyk dla przedszkoli powiatu Karwina
Magdalena Schwarz – członek
KNE, m.in. nauczycielka PSP
Sucha Górna, Mosty koło Jabłonkowa, zastępca dyrektora
PSP Czeski Cieszyn
Irena Małysz – członek KNE,
m.in. nauczycielka PSP Bystrzy-

ca, Trzyniec-Taras, dyrektorka
PSP Trzyniec-Taras
Danuta Śmiłowska – członek
KNE, nauczycielka Przedszkoli
w Hawierzowie-Mieście, w Błędowicach, w Cierlicku, dyrektorka przedszkoli w Cierlicku i
Błędowicach
Zdenka Wałach – nauczycielka
PSP Gnojnik
Halina Smoloń – kierowniczka
przedszkola Gnojnik
Grażyna Sikora – nauczycielka
PSP Gnojnik
Henryka Łabudek – nauczycielka PSP Hawierzów-Błędowice
Dagmar Owczarzy – nauczycielka PSP Hawierzów-Błędowice

przyznaje nauczycielom także miasto Czeski Cieszyn.
– Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela organizujemy co roku, i
zawsze są nagrody dla pedagogów
zarówno z przedszkoli, jak i szkół
podstawowych i średnich – mówi
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna,
Stanisław Folwarczny, będący zarazem wiceprzewodniczącym TNP. –
Te obchody ponownie powracają na
„Strzelnicę”, bo w poprzednich latach, podczas remontu tego ośrodka,
uroczystości odbywały się w kawiarni „Noiva”. W tym roku obejrzymy
w ramach uroczystości przedstawienie Sceny Kameralnej „Aréna” z
Ostrawy. Z każdej szkoły czeskocieszyńskiej będzie też oceniony jeden
nauczyciel – dodaje Folwarczny.
Szefowa Podwydziału Szkolnictwa czeskocieszyńskiego ratusza,
Alena Nawratová, informuje, że
wśród nagrodzonych nauczycieli wyróżniono też Polaków: Ilonę Frydę z
Przedszkola i PSP przy ul. Havlíčka i
Marię Konieczną z Gimnazjum Polskiego przy ul. Bezruča. – Nagrody
zostały rozdane w poniedziałek na
„Strzelnicy”. Złożyliśmy wszystkim
jak najbardziej szczere życzenia z tej
okazji – dodaje Nawratová.
Ciąg dalszy na str. 2
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CYTAT DNIA
– To najtrudniejsza decyzja w
moim życiu. Dałem sobie czas
i ten czas minął, trzeba było ją
podjąć i podjąłem ją – powiedział
portalowi Śląska Cieszyńskiego OX.PL, Tomasz Sikora. W
weekend na trasach biegowych
na Kubalonce legenda polskiego biathlonu zakończyła długą
i obfitującą w wiele sukcesów
karierę sportową. Medalista
mistrzostw świata, Europy oraz
igrzysk olimpijskich na Śląsku
Cieszyńskim zakończył karierę
zwycięstwem w mistrzostwach
Polski. 39-letni mieszkaniec
Wodzisławia Śląskiego na pewno zajmie się teraz trenerką. Od
stycznia 2011 roku pełni obowiązki trenera biatlonowej kadry mężczyzn.
(wot)

LICZBA DNIA

15
tysięcy kontroli w związku z
tzw. „aferą solną” przeprowadziła państwowa inspekcja sanitarna w Polsce – poinformował
wczoraj Przemysław Biliński,
główny inspektor sanitarny.
Zabezpieczono ponad 559 ton
soli, a także 260 ton produktów
spożywczych, do których produkcji mogła zostać użyta sól
techniczna. Biliński ponownie
przypomniał, że spożycie produktów z solą techniczną nie
wywoła negatywnych skutków
zdrowotnych. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej,
sól trafiała głównie do odbiorców hurtowych, wytwórni wędlin, przetwórni ryb, mleczarni,
piekarni, skąd w produktach
mogła trafić do sklepów w całym kraju. W sprawie zatrzymano do tej pory pięć osób.
Usłyszały zarzuty wprowadzenia do obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia
lub życia człowieka, za co może
grozić kara do pięciu lat więzienia.
(wot)

Pod koniec tego roku rozpocznie się zapowiadany remont rynku w centrum Orłowej. Przestrzeń ta nie jest obecnie tradycyjnym rynkiem, z jednej strony ogranicza go bowiem budynek Urzędu Miejskiego, a z drugiej dom handlowy „Prior”. Prace budowlane, które
rozpoczną się jesienią, całkowicie zmienią centrum, w którym nareszcie będzie stał rynek z prawdziwego zdarzenia.
Wybudowane zostaną dwa nowe
obiekty, które uzupełnią obecny wizerunek rynku. Jeden od strony ulicy
Masaryka, a drugi od strony parku
leśnego. Według wiceburmistrza
miasta, Radislava Mojžíška, można
rozpocząć prace budowlane już w
tym roku. – Miasto już posiada niektóre ważne zezwolenia potrzebne
do remontu. Zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych powinniśmy otrzymać najpóźniej do maja –
powiedział Mojžíšek.
Zbliżający się remont, który
dotyczy przede wszystkim centrum Orłowej, obejmie cztery etapy. Najpierw zostanie przesunięty
przystanek autobusowy od „Priora”
w kierunku centrum handlowego
„Centrum”. Następnie pracownicy
firmy energetycznej będą mieli za
zadanie przemieszczenie trafostacji
oraz odpowiednie przygotowanie

przestrzeni znajdującej się przed
Domem Kultury. Dopiero w następnym etapie będzie można rozpocząć
budowę nowych obiektów. Oprócz
tego przeprowadzone zostaną prace pod powierzchnią płyty nowego
rynku. W podziemiach znajdzie
się parking. W trzecim etapie prac
budowlanych zostanie wyremontowany chodnik dla pieszych przebiegający wzdłuż domu handlowego
„Prior”.
Końcowe prace będą miały na celu
upiększenie okolicznego krajobrazu z nastawieniem na strefę relaksu
i odpoczynku dla rodzin z dziećmi.
Celem będzie również połączenie terenu znajdującego się przed bankiem
oraz tego przed Domem Kultury. Jeżeli wszystko pójdzie według planu,
to modernizacja centrum miasta zakończona zostanie pod koniec roku
2014.
(maki)

Wizualizacja nowego rynku w Orłowej.

Przyjadą dwaj ministrowie
Czeskocieszyński ratusz przygotowuje się do ważnego spotkania. W
przyszłym tygodniu zawitają bowiem
nad Olzę dwaj ministrowie czeskiego
rządu, szefowie resortów: środowiska
naturalnego – Tomáš Chalupa, oraz
służby zdrowia – Leoš Heger.
– Minister Chalupa w zasadzie regularnie odwiedza nasze województwo – mówi wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, Stanisław Folwarczny.
– Jego wizyty mają związek z wielkim zanieczyszczeniem powietrza w

projekty. – Wspólnie z szefem resortu ochrony środowiska przyjeżdża główny szef służby zdrowia. Te
dziedziny są bowiem powiązane –
stwierdza wiceburmistrz Czeskiego
Cieszyna.
Dowiadujemy się, że władzom
miasta bardzo zależy na tym, żeby
młodzież, w ramach projektów
wspieranych finansowo przez Fundusze Unii Europejskiej, mogła wyjeżdżać – zwłaszcza w czasie, kiedy
zagrożenie dla jej zdrowia jest naj-

regionie. To dokucza naszym obywatelom. Poszukujemy razem możliwości rozwiązania tych problemów. Jest
to sprawa bardzo trudna, nie można
jej rozwiązać z dnia na dzień. Niemniej staramy się podejmować kroki, w wyniku których powinniśmy
stwierdzić, które przedsiębiorstwa są
największymi sprawcami tych zanieczyszczeń – wyjaśnia Folwarczny.
Wiceburmistrz dodaje, że realizowane są też w tym kierunku wspólne ponadgraniczne, polsko-czeskie

większe, a więc w miesiącach jesiennych i zimowych – na Zielone Szkoły organizowane tam, gdzie jakość
powietrza jest dużo lepsza niż nad
Olzą. Chodzi głównie o Beskidy lub
Jesioniki.
– Czeskie Ministerstwo Środowiska zamierza dofinansowywać takie
projekty. Na razie szykujemy wyjazd
dość dużej grupy młodzieży z Czeskiego Cieszyna w okresie, kiedy to
zagrożenie bywa największe – dodaje
wiceburmistrz Folwaryczny.
(kor)

Wiosennie na
Studzienicznym
Grupa zaolziańskich turystów i turystek, członków Polskiego Towarzystwa
Sportowo-Turystycznego „Beskid Śląski”, wybrała się w środę 21 marca na
Girową, by już po raz siedemnasty powitać wiosnę w stojącym pod tym beskidzkim szczytem schronisku Na Studzienicznym.
– Ponieważ zwiastuny wiosny, przebiśniegi, na zboczach Girowej kryją się
jeszcze wciąż pod prawie 50-centymetrową warstwą śniegu, musieliśmy je
przynieść z doliny – śmieje się jeden z najbardziej aktywnych członków „BŚ”,
Bronisław Schulhauser.
(kor)

Fot. ARC

Dokończenie ze str. 1
Do życzeń dla nauczycieli dołączył się
też wiceprezes Kongresu Polaków i
szef jej Komisji ds. Szkolnictwa, Tadeusz Wantuła. – Szkolnictwo nasze jako
całość, ze swoimi sukcesami i problemami, jest pod ciągłą, ścisłą kontrolą
i opieką Kongresu. Staramy się pilnować wszystkich tych spraw. Uważam,
że każde, nawet małe zaniedbanie,
skutkuje po latach ochłodzeniem entuzjazmu narodowego: musimy zatem
ciągle w dziedzinie szkolnictwa działać, pracować i dopingować naszych
nauczycieli. Życzę im w każdym razie
wszystkiego najlepszego z okazji ich
święta. Wiem, że ich praca jest bardzo trudna. I doskonale rozumiem
przekleństwo, które czasami pada z
ust wrogów pedagogów: „obyś cudze
dzieci uczył!”... Ale wiem, że wielu
naszych nauczycieli traktuje swoją
pracę jako posłannictwo, jako służbę
społeczeństwu. I ich widać nie tylko
w szkołach, ale też w działaniach społecznych, politycznych, kulturalnych.
A to jest najważniejsze – podkreśla
Wantuła.
JACEK SIKORA

Szykuje się przebudowa
orłowskiego rynku

Fot. ARC

Jutro
świętują...
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Członkowie „Beskidu Śląskiego” wybrali się na Girową już po raz siedemnasty.

Są dotacje dla polskiej mniejszości
Rada Miasta Jabłonkowa uchwaliła
wreszcie dotacje na projekty kulturalne i sportowe na rok 2012, które
przedstawiły działające na terenie
miasta stowarzyszenia obywatelskie.
Jak poinformował nas wiceburmistrz
Petr Gawlas, na wsparcie finansowe
mogą, jak zwykle, liczyć także organizacje i zespoły polskie, działające w
ramach Miejscowego Koła PZKO. –
Jeśli chodzi o projekty związane z
kulturą, rozdaliśmy z budżetu mia-

sta 254 tys. koron, jeśli zaś chodzi o
sport: 246 tys. koron – uściślił wiceburmistrz Gawlas.
Jeśli chodzi o zastrzyk finansowy
dla MK PZKO, Izba Regionalna
im. Adama Sikory otrzyma 5 tys.
koron, tyle samo co Klub Młodych.
Chór Męski „Gorol” może liczyć
na pomoc w wysokości 8 tys. koron
na działalność, a na swój jubileusz
65-lecia – 8 tys. Zespół Regionalny „Zaolzi” otrzyma 8 tys. koron,

młodszy „Zaolzioczek” natomiast 9
tys. koron. Pomoc w wysokości kilku
tysięcy otrzymają też kapele „Lipka”
i „Torka” oraz chór kościelny przy
parafii pw. Bożego Ciała.
Na pomoc może liczyć też Polska
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza, głównie na imprezy
sportowe. Chodzi głównie o przygotowanie Zjazdu Gwiaździstego
(20 tys. koron), organizowanie Ligi
Szkolnej. Osobno, spoza puli dota-

cyjnej – aż 100 tys. koron – otrzymają PZKO-wcy na Gorolski Święto.
Gawlas dodał, że z Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie miastu udało
się dodatkowo otrzymać 350 tys. koron na remonty okien w jabłonkowskim ratuszu, jak również dotację
na działalność ośrodków informacji
turystycznej (76 tys. koron) oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
(150 tys. koron).
(kor)
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»Beskidziocy« świętowali
Za nami huczny jubileusz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. Sobotnie obchody rozpoczęto od otwarcia wystawy
jubileuszowej zainstalowanej w „Strzelnicy”. Można było zobaczyć kroniki „Beskidu”, z tą przedwojenną włącznie, zdjęcia, wycinki z prasy (sporo z „Głosu Ludu”),
trofea członków „Beskidu” – odznaki, plakietki rajdowe, puchary, medale i wiele innych interesujących eksponatów ukazujących historię i działalność Towarzystwa.
Później rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa, która trwała prawie trzy godziny.
W nastrój wprowadziła wszystkich zgromadzonych Wiesława Branna wierszem
Henryka Jasiczka, opisującym piękno i nieśmiertelność beskidzkich groni. Na scenie
podkreślano, że „Beskid Śląski” zrzesza ludzi,
którzy prowadzą aktywny tryb życia, a także
to, jak ważna jest dla Towarzystwa współpraca z innymi organizacjami o podobnej działalności. Najściślejsza jest Sekcj Kolarskiej
„Beskidu” z Turystycznym Klubem Kolarskim „Ondraszek” z Cieszyna. Także turyści
piesi utrzymują owocne kontakty z Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym
w Polsce, Klubem Czeskich Turystów z

Trzyńca czy Klubem Słowackich Turystów.
Przedstawiciele wszystkich tych organizacji
gościli na jubileuszu życząc „Beskidowi” dalszych lat tak wspaniałej działalności. Gośćmi
uroczystości byli także m.in. konsul generalna
RP w Ostrawie, Anna Olszewska, pierwszy
sekretarz Departamentu ds. Współpracy z
Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie, Adam Szczypek, Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC. Nie
zabrakło przedstawicieli Zarządu Głównego
PZKO oraz Macierzy Szkolnej. Byli także
sponsorzy, którzy pomagają „Beskidowi”.
Bardzo ciekawy był program artystyczny

Zdjęcia: BEATA TYRNA

„Głos Ludu” sporo pisał o „Beskidzie Śląskim”. Gości wchodzących na jubileuszową wystawę witały
kserokopie niektórych artykułów.

Jubileusz przyciągnął do „Strzelnicy” bardzo dużo gości.

mający ubarwić uroczystość. Jako pierwsze
wystąpiły dzieci z zespołu regionalnego „Łączka” z Bystrzycy. Zespół regionalny wybrano
nieprzypadkowo, wszak „Beskid” oprócz wędrówek górskimi szlakami promuje także poznawanie kultury Beskidów. – Do uświetnienia naszej uroczystości zaprosiliśmy młodzież,
która tak jak my kocha Beskidy i nasz folklor,
a także tych młodych, którzy zajmują się śpiewem, sportem, czyli wszystkim tym, co również należy do naszej działalności – wyjaśniła
Halina Twardzik, prezes „Beskidu”, zapraszając
na scenę kolejne grupy młodzieży. Harcerze z

wodniackiej drużyny „Opty” z Czeskiego Cieszyna, przy akompaniamencie gitar, zaśpiewali
piękne piosenki turystyczne. Nieprzeciętne
umiejętności zaprezentowali także „Gimnaści”
z Wędryni.
Konferansjerkę prowadzili Leo Osuchowski
wspólnie z Danutą Siderek. Oni też wcielali się w postaci odgrywające scenki ukazujące
widzom w zabawnych dialogach działalność
poszczególnych sekcji „Beskidu”. Uroczystość
jubileuszowa była także okazją, by zasłużonym
wręczyć dyplomy i odznaczenia.
BEATA TYRNA

Dziennikarze byli w weekend z wizytą u rzemieślników ze Śląska Cieszyńskiego i Górnych Kisuc. Celem wycieczki nie było tylko zapoznanie się
z wyrobami poszczególnych rzemieślników, ale przede wszystkim dotarcie
do miejsc, w których owe rękodzieło
powstaje. Nietypowa inicjatywa powstała dzięki współpracy Zamku Cieszyn z Izbą Regionalną im. Adama
Sikory MK PZKO w Jabłonkowie.
Od 2010 r. realizują wspólnie projekt
„Akademia tradycyjnego rzemiosła.
Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”. W jego

ramach odbyły się do tej pory m.in.
bezpłatne warsztaty poświęcone tradycyjnym technikom, zaktualizowana
została strona internetowa www.tradycyjniepiekne.pl, poprawiono także oznaczenia Szlaku Tradycyjnego
Rzemiosła. Jedną z ostatnich imprez
organizowanych w ramach projektu
była wycieczka dla dziennikarzy, która
rozpoczęła się w Izbie Cieszyńskich
Mistrzów. O historii broni palnej,
cieszynki, opowiadał rusznikarz Jerzy
Wałga. Kolejnymi miejscami spotkań
z rzemieślnikami były Wędrynia, Bystrzyca i Jabłonków. Po zapoznaniu

się m.in. z techniką malowania na
szkle, korzenioplastyką oraz wypiekiem tradycyjnego piernika, grupka
dziennikarzy pojechała do Mostów,
a następnie do Czadcy. Tam swoją
technikę robienia użytkowych wyrobów z drutu pokazał Robert Hozák.
Po odwiedzinach Górnych Kisuc
przyszła kolej na Muzeum na Grapie
w Jaworzynce. W jaki sposób szyje od
lat stroje górali śląskich i wałachów
cieszyńskich opowiedziała Janina Kukuczka. Reportaż z sobotniej wycieczki zostanie opublikowany w sobotnim
„GL”.
(maki)

Fot. MAGDALENA KOŻUCH

Nietypowy szlak rzemiosła

Z wizytą u Dagmar Lachmanovej w Bystrzycy, która przygotowuje wielkanocne
pierniki.

WARTOściowe czytanie

Koniec »Szansy na sukces«
czas« i ja go posłuchałem”. W reakcji na rezygnację, Dwójka uznała, że
dalsze prowadzenie programu traci

Fot. ARC

„Szansa na sukces”, kultowy program
telewizyjnej Dwójki, w którym wystąpiły także Zaolzianki – Halina
Młynek-Nowicka oraz Ewa Farna,
zniknie z anteny. Stało się tak po
decyzji Wojciecha Manna, który zrezygnował z dalszego prowadzenia
programu. Wychodzi więc na to, że
jeden z najbardziej popularnych programów nie dobije do 20. urodzin.
„Szansa...” pojawiła się na antenie
19 lat temu. Branżowy serwis Press.
pl przytoczył rozmowę dziennikarza
z Polską Agencją Prasową, w której
wytłumaczył powody swojej decyzji:
„Jako oficjalny powód, który można
przyjąć albo nie, podałem to, że we
śnie ukazał mi się Jan Paweł Woronicz i powiedział do mnie: »Już

W „Szansie na sukces” Ewa Farna po
raz pierwszy przykuła uwagę polskiej
publiczności.

rację bytu. Z decyzją taką, czemu
trudno się dziwić, nie zgadzają się
widzowie. Jak donosi Press.pl, ślą w
tej sprawie protestacyjne sms-y do
Telewizji Polskiej. Ponadto na Facebooku powstała strona „Jesteśmy
przeciwni zdejmowaniu »Szansy na
sukces« z anteny”. Do wczoraj miała
już ponad 400 fanów. Jeden z nich
napisał: „Skandaliczna jest sytuacja,
kiedy przerywa się produkcję programu przed 20-leciem istnienia
na antenie. Jak już napisano, dzięki
kolejnym edycjom programu polska scena muzyczna wzbogaciła się
między innymi o takie nazwiska, jak
Justyna Steczkowska, Katarzyna Cerekwicka, Anna Wyszkoni, Andrzej
Lampert czy Ewa Farna”.
(wot)

Szukając Noel: Richard Paul Evans
Wydawnictwo Znak. To książka autora „Stokrotek w śniegu” i „Kolorów tamtego lata”, która sprzedała się w kilkunastu tysiącach egzemplarzy i znajduje się na szczycie listy bestsellerów „New York Timesa”.
„Gdy Mark był dzieckiem, mama opowiadała mu, że anioły czasem przebierają się za ludzi i schodzą na ziemię. Gdy dorósł, zwątpił w te słowa. Kiedy
jednak znalazł się na samym dnie, ponownie w nie uwierzył. Mark Smart
był życiowym nieudacznikiem, który nigdzie
nie potrafił znaleźć dla siebie miejsca. Los postawił jednak na jego drodze niezwykłą dziewczynę – Macy. Uczucie, którym ją obdarzył różniło się od jego dotychczasowych związków”.
Ich miłość jednak napotka na niespodziewane
przeszkody. Wraca przeszłość, a z nią...
Lektura tej książki jest interesującą podróżą
w trudny świat relacji i emocji. Czyta się ją jednym tchem.
Zapraszamy do odwiedzenia księgarni „Warto” w Cieszynie, przy ulicy Wyższa Brama 29.
Codziennie od 9.00 do 17.00, w soboty od 9.00
do 13.00.
(r)
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Smutny los rodzin z Jasienia
Ocalenie od zapomnienia przeżyć Polaków wywiezionych w 1942 roku z Jasienia przez niemieckich okupantów na prace przymusowe było głównym celem uroczystego
„Popołudnia wspomnień”, które odbyło się w sobotę. We wzruszającym spotkaniu w Domu Kultury w Nawsiu-Jasieniu wzięli udział nie tylko członkowie wywiezionych rodzin. Sala była wypełniona po brzegi.
w polskiej redakcji Czeskiego Radia
Ostrawa. Tematem przewodnim
reportażu były przeżycia rodzinne
Józefa i Zuzanny Kawuloków. Opowieść zaczęła się w marcu 1942 roku,
kiedy w dzień imienin Józefa, pan
Kawulok otrzymał wezwanie z gminy. Kiedy odmówił podpisania Volkslisty zamknięto go razem z innymi
w miejscowym areszcie. Nazajutrz
został wypuszczony, ponieważ 20
marca musiał być obecny na publicznej egzekucji Polaków w Cieszynie.
Skoro nawet wtedy nie udało się rodziny zastraszyć, zabrano im majątek
i oddano Niemcom.
Natomiast wspomnienia nieżyjących przodków przytoczyli ich potomni. Przygotowali oni bardzo ciekawe prezentacje multimedialne. Nie
zabrakło zatem zdjęć i dokumentów
z czasów wysiedleń. Wspomnienia
oraz komentarze były nie tylko bardzo interesujące, ale przede wszystkim wzruszające.
Podczas spotkania wspomniano
również o rodzinach wywiezionych z
okolic Jasienia, m.in. z Nawsia i Mostów koło Jabłonkowa. Wymienione
zostały także osoby, które podpisały
Volkslistę i zginęły w wojnie walcząc
w mundurach Wehrmachtu. Niektórzy z miejscowych przeszli na stronę

Anna Kaletowa, najstarsza uczestniczka smutnych wydarzeń z Jasienia.

Zdjęcia: MAGDALENA KOŻUCH

Przed 70 laty w Jasieniu miały miejsce smutne wydarzenia. Dziewięć
polskich rodzin z Jasienia zostało
23 kwietnia wywiezionych ze swoich domów. – Centralnym miejscem
rejestracji i przygotowania do transportu była jabłonkowska „Czytelnia”.
Tam znalazły się następujące rodziny z Jasienia: Szkanderów, Bocków,
Walków, Kantorów, dwie rodziny
Kawuloków ( Jerzego i Adama „z
chałup”), Kawuloków („spod cesty”),
trzy rodziny Sikorów-Grzibków z
Kalinowego – przypomniała zebranym główna organizator spotkania, Ewa Kiedroń. Uczestnicy tych
strasznych wydarzeń sprzed lat opowiadali o swych przeżyciach. Niestety żyje ich już tylko garstka. Jedną z
nich jest Anna Kaletowa.
– Pracowaliśmy w gospodarstwie
w Weinbergu. Kiedy tam dotarliśmy, nikt nie zapytał czy nie jesteśmy
głodni. Od razu musieliśmy się przebrać i pójść do stodoły młócić zboże.
Warunki były bardzo trudne. Nawet
w niedzielę nie mieliśmy wolnego i
musieliśmy pracować – wspominała
Anna Kaletowa z Kawuloków („z
chałp”).
Autentycznych wspomnień można było wysłuchać także dzięki reportażowi, który powstał przed laty

Prezentacji wszyscy słuchali uważnie.

który ma na celu rejestrację żywych
wspomnień. Zachęcam zatem do
zbierania materiałów, przekażę je do
IPN-u, by dane te zostały opracowane i opublikowane – podkreślał
Gawlik.
Organizacja „Popołudnia wspomnień” była dopięta na ostatni guzik.
– Pomysł powstał po pogrzebie jednego z wywiezionych, Józefa Bocka.
W ubiegłym roku zmarło w sumie
pięciu członków naszego Koła, którzy pamiętali tamte czasy. Postanowiłam zatem zrobić coś w kierunku
zachowania wspomnień dla kolejnych generacji. „Popołudnie wspomnień” zostało uchwalone w styczniu
na zebraniu sprawozdawczym Koła.
Powstał komitet organizacyjny, w
skład którego weszli głównie członkowie wywiezionych rodzin, wszyscy
byli chętni do pomocy – podkreślała
Ewa Kiedroń.
MAGDALENA KOŻUCH

aliantów. Np. Jan Gazur, który przeżył grozę walk pod Monte Cassino.
Był również jednym z założycieli
MK PZKO.
Prezentacji i wypowiedzi dotyczących poszczególnych rodzin wywiezionych z Jasienia wszyscy słuchali
uważnie. Historia mówiona jest dla
zachowania pamięci sprzed lat bardzo ważna. O tym, iż nie można zapominać o dumie ludzi, którzy nie
wyparli się swojej polskości, mówił
również Stanisław Gawlik, który
reprezentował Sekcję Historii Regionu przy ZG PZKO – Przez dwa
lata próbowałem zorganizować podobne spotkanie w jabłonkowskim
Kole PZKO, tam się niestety nie
udało. Jestem zatem bardzo szczęśliwy, że w Jasieniu znaleźli się ludzie,
którzy przygotowali tak piękną uroczystość. Chciałem przypomnieć,
że Instytut Pamięci Narodowej realizuje projekt „Ostatni świadek”,

Ponad pięćset młodych ludzi z diecezji ostrawsko-opawskiej spędziło miniony weekend na wspólnej
modlitwie. Od piątku do soboty w
Ostrawie odbywało się spotkanie
młodzieży z biskupem Františkiem
Václavem Lobkowiczem. W spotkaniu z biskupem wzięli udział również młodzi ludzie z Zaolzia. Jak
nam powiedział proboszcz jabłonkowskiej parafii, ks. Janusz Kiwak,
młodzi jabłonkowianie wyjechali
do Ostrawy pociągiem w piątek po
południu.
W ten sposób młodzież naszego regionu włączyła się w obchody
27. Światowego Dnia Młodzieży.
Głównym motywem spotkania była
radość z przeżywania wiary chrześ-

cijańskiej. W tym duchu brzmiało
również motto, które wybrał na tę
okazję papież Benedykt XVI: „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz
powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4).
Program dla młodzieży rozpoczął
się w piątek wieczorem w Gimnazjum Biskupskim w OstrawiePorubie, skąd młodzież udała się do
dwóch kościołów, aby przy akompaniamencie muzyki wspólnie się
modlić. Właściwe spotkanie z biskupem odbyło się w sobotę w katedrze
Boskiego Zbawiciela w centrum
Ostrawy. – Młodzież miała okazję
wysłuchać katechezy młodego księdza oraz osobistego świadectwa siostry zakonnej. Następnie mogła wybierać z trzech propozycji wykładów

Fot. ARC

Młodzież cieszy się z wiary

Uczestnicy spotkania z biskupem diecezji ostrawsko-opawskiej niosą krzyż ulicami Ostrawy.

– na temat małżeństwa przeżywanego w duchu rodziny, działania Ducha
Świętego w życia chrześcijanina oraz
działania ducha zła. Ostatni z wykładów wygłosił diecezjalny egzorcysta
ks. Bogdań Stępień – poinformował
„Głos Ludu” rzecznik diecezji, Pavel
Siuda.
Po południu młodzi ludzie mogli zwiedzić budynek biskupstwa.
Msza święta celebrowana przez bp.
Lobkowicza odbyła się o godz. 16 w
katedrze, skąd każdy uczestnik przywiózł do domu drobny upominek –
plakietkę ogólnopaństwowego spotkania młodzieży, które odbędzie się
w sierpniu w Ždiarze nad Sazawą, a
także kawałek węgla oraz modlitwę
za młodzież diecezji.
(sch)
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Zaintrygował nas list, który krąży w
Internecie. A dotyczy on sytuacji w
polskim teatrze. A ponieważ także
zaolziańska Scena Polska Teatru
Cieszyńskiego jest polskim zespołem teatralnym, jedynym profesjonalnym działającym poza granicami
Polski, uważamy, że warto go opublikować. Nota bene udostępnił nam
ten tekst aktor SP, Janusz Kaczmarski, członek władz centralnych
Związku Aktorów Scen Polskich...
„My, ludzie teatru, chcemy podzielić się z Państwem swoim głębokim
zaniepokojeniem dotyczącym funkcjonowania teatrów publicznych w
Polsce.
Dlatego pierwszy raz od czasu
stanu wojennego – jako środowisko – próbujemy mówić wspólnym
głosem. Nie mówimy do Państwa z
perspektywy partykularnych interesów jednego z teatralnych obozów.
Sprawa jest poważniejsza. Sprawą
jest polski model teatru artystycznego, którego istnienie jest obecnie
zagrożone. A mamy nadzieję, że ten
model obchodzi nie tylko nas, ale
także Państwa – naszych widzów,
dyskutantów, współtwórców kultury.
Kilka dni temu urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego postanowili bez
konsultacji z zespołami aktorskimi,
związkami twórczymi i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmienić statuty dolnośląskich teatrów i zwolnić obecnych
dyrektorów tych scen, zastępując

Fot. KATEŘINA CZERNÁ

Apel w sprawie polskiego teatru

Spektakl „Pomysł na morderstwo” w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej TC.

ich menadżerami ze świata biznesu.
Takich bezprecedensowych sytuacji
obserwujemy coraz więcej.
W Warszawie ciągle brak przemyślanej polityki teatralnej. Zmianami
dyrektorów rządzi przypadek, Biuro
Kultury nie umie sformułować konkretnych oczekiwań pod adresem
poszczególnych scen, nie jest w stanie przedstawić warszawskiej opinii

publicznej żadnej strategii dotyczącej teatrów. Pod znakiem zapytania
stoi przyszłość jednej z najważniejszych i najbardziej zasłużonych polskich scen – Teatru Dramatycznego.
Wypowiedzi przedstawicieli władz
– którzy stawiają Dramatycznemu
za wzór zarabiające na siebie sceny
rozrywkowe – świadczą o ich całkowitym braku poczucia odpowiedzial-

W roli głównej – Cieślarowie
Pod koniec maja odbędzie się naprawdę nietypowa impreza. Wszystkich Cieślarów i tych „co ich majóm
radzi” organizatorzy zapraszają na
„Spotkanie na Szczycie” oraz Konferencję Naukową „Cieślarowie 2012”.
Popularne nazwisko Cieślar nosi
w Polsce ok. 3,3 tysiąca osób. Najwięcej Cieślarów mieszka na terenie
Śląska Cieszyńskiego. Po polskiej
stronie można spotkać ok. 2,5 tysiąca Cieślarów, a po czeskiej ok. 5
tysięcy. Do dwóch tysięcy osób o tym
nazwisku mieszka w innych krajach
świata. Wyemigrowali oni przede
wszystkim do Ameryki Południowej
i Północnej.
Pierwsza edycja imprezy poświęconej Cieślarom, będzie miała miej-

sce w dniach 26-27 maja 2012. W
sobotę o godz. 17.00 odbędzie się
w Sali Domu Zborowego im. ks.
bpa dr Andrzeja Wantuły w Wiśle Konferencja Naukowa, na której swój referat wygłosi m.in. prof.
Daniel Kadłubiec, który przedstawi
„Genezę nazwiska Cieślar”. Zaprezentowany zostanie również referat
pt. „Michał Cieślar patron inaugurowanych Spotkań na szczycie oraz
„Nasz wujek Jerzy ( Jorge) Cieślar
Pilch, polski emigrant w Chile”. Nie
zabraknie również dyskusji, wystawy
pamiątek, publikacji oraz programu
kulturalnego „Matka Wisła” z okazji
Dnia Matki.
W niedzielę wszyscy uczestnicy spotkają się na górze Cieślar w

Beskidzie Śląskim (920 m n.p.m.),
wzdłuż której biegnie granica polsko
-czeska.
Organizatorem Spotkania oraz
Konferencji jest Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Karola
Cieślara, znanego zaolziańskiego
architekta. – Pomysł zrodził się w
mojej głowie przed 17 laty. Wtedy
przeprowadzono ze mną wywiad
na temat góry Cieślar. Wywiad pt.
„Mam w Nydku swoją górę” ukazał
się wówczas w „Głosie Ludu”. Cieszę się, że wreszcie mogę zrealizować
ten pomysł. Impreza będzie miała
charakter cykliczny, corocznie odbywać się będzie w okresie Zielonych
Świąt – powiedział Karol Cieślar.
(maki)

CO U PANI SŁYCHAĆ?

Izabela Kapias

– Nadal gram w serialu telewizji
TVN „Przepis na życie”, ruszyła na
razie jego trzecia edycja – powiedziała nam Izabela Kapias, polska aktorka z zaolziańskich Olbrachcic. – Zapowiedziano nam już też, że wkrótce,
najprawdopodobniej w czerwcu,
rozpocznie się kręcenie zdjęć do już
trzeciej serii tego telewizyjnego „tasiemca” – śmieje się Iza. Dodaje, że
premiery odcinków zawsze można
oglądać w TVN we wtorki o godz.
21.30.
Jak się dowiadujemy, Iza ponownie coraz częściej wyjeżdża też do
Pragi, do atelier TV Nova. – Tam
coraz częściej będę się teraz pojawiać
w serialu „Ulice” – wyjaśnia Izabela
Kapias. – Tam rozpisano scenariusz
dla granej przeze mnie postaci Zdeny Doskočilovej, pielęgniarki i przyjaciółki Karolíny, która ma dziecko z

doktorem Seidlem. Na pewno więc
będę przez jakiś czas w „Ulicy” na
żywo – zapewnia olbrachciczanka.
Iza jednak wkrótce wyruszy też w
trasę, wspólnie z kapelą Gang Olsena.
– Będziemy razem śpiewać piosenki
Karin Stanek. 20 kwietnia w Opolu,
1 maja w Rydułtowach, 3 czerwca w
Grudziądzu, 11 czerwca w Wiśle...
To blisko Zaolzia, więc zapraszam na
ten koncert wszystkich swoich przyjaciół. A takich koncertów ma być
około dziesięciu – zapowiada Izabela
Kapias. Dodaje, że nad Olzą będzie ją
też można obejrzeć na scenie czerwcowego Święta Trzech Braci, na którym zagra wspólnie z kapelą Forum
swojego ojca, Bronisława.
– Mam też jeszcze kilka innych
planów, ale tych na razie nie zdradzę.
Może za miesiąc, za dwa? – śmieje się
Iza.
(kor)

Daniel Kadłubiec oraz Józef Wierzgoń byli gośćmi kolejnego spotkania w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku.
Spotkanie z seniorami odbyło się w Domu Narodowym.

Fot. ARC

Fot. ARC

Z muzyką i opowieścią

ności za polską kulturę. Tymczasem
stołeczne teatry miejskie są skrajnie
niedofinansowane, brakuje im środków na produkcję i eksploatację
przedstawień. W tym roku obcięto
im znów dotacje o 20 procent ze
100 mln zł do 80 mln zł. W tym samym czasie budżet promocji miasta
wzrósł prawie dwukrotnie z 35 mln
zł w ubiegłym roku do 60 mln zł w

obecnym. Prawdziwą promocję zapewniają miastu liczące się w Polsce
i na świecie teatry artystyczne.
Siła polskiego teatru polega przede wszystkim na różnorodności języków i estetyk. Ta różnorodność może
wkrótce obrócić się w ujednoliconą
ofertę handlową. Niestety, większość
decydentów zachowuje się tak, jakby
w ogóle nie miała potrzeby korzystania z kultury niekomercyjnej. Zakłada więc, że społeczeństwo również
nie ma takich potrzeb.
Dotacje na teatry w Polsce są
systematycznie zmniejszane. Zadłużenie – powstałe w wyniku kolejnych redukcji budżetu – staje się
argumentem przeciwko szefom artystycznych placówek, a nie przeciwko
urzędnikom, którzy za tę sytuację są
odpowiedzialni.
Sprawą, o którą walczymy, jest
polski teatr artystyczny – zjawisko
unikatowe. Wiemy, że teatr zmienia się w czasie, zmianom powinna
też podlegać jego instytucjonalna
forma – jednak nie za cenę jej dewastacji. Żądamy więc szerokich,
systematycznych konsultacji ze środowiskiem twórców teatru, żądamy
debaty o finansowaniu teatrów w
Polsce prowadzonej z perspektywy
innej, niż perspektywa zysku. Teatr
nie jest firmą. Nie jest produktem.
Widz nie jest klientem. Nie rezygnujmy z artystów, rezygnujmy z niekompetentnych decydentów”.
Tyle artyści. A co Państwo na to?
Opr. (kor)

Izabela Kapias w serialu „Przepis na życie”, nadawanym przez polską telewizję TVN.
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TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.08 Polityka przy kawie 8.25 Domisie 8.55
Jedynkowe przedszkole 9.30 Strażnicy Dobrej Nowiny 10.05 Galeria
(s.) 10.30 Klan (s.) 11.00 Moda na
sukces (s.) 11.25 Szerokie tory 12.00
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30
Apetyt na EURO-pę 12.50 Błękitna
planeta (dok. bryt.) 13.50 Czterdziestolatek (s.) 15.00 Wiadomości 15.20
EUROexpress 15.30 Jaka to melodia?
(teleturniej) 16.00 Komisarz Alex (s.)
17.00 Teleexpress 17.25 Galeria (s.)
17.50 Klan (s.) 18.25 Jaka to melodia?
(teleturniej) 19.00 Tabaluga 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Centralne biuro uwodzenia (komedia
kopr.) 22.05 Kto za to zapłaci? 23.00
Idealny zięć (film niem.) 0.45 Gra na
zwłokę (film kanad.).
TVP 2
5.55 Pogoda na piątek (s.) 7.25 Na
dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na
śniadanie 11.25 Obok nas 11.55 Z
prochu powstałeś, w proch się obrócisz 12.25 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 13.00 Sąsiedzi (s.) 13.30 Barwy
szczęścia (s.) 14.05 Konferansjer jak
biustonosz 15.00 M jak miłość (s.)
16.00 Panorama - kraj 16.35 Tam,
gdzie rosną porzeczki 17.20 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 18.00 Panorama 18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.35 Modelki 20.10
Barwy szczęścia (s.) 20.45 M jak
miłość (s.) 21.50 Magazyn Ekspresu
Reporterów 22.55 Japonia - kataklizm jakiego nie było (dok. szwedzki) 23.55 Aida (s.) 0.55 Ekstradycja.
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.30 Serwis info 7.53 Twoja@sprawa
8.03 Gość poranka 8.20 Info poranek 9.10 Gość poranka 10.10 Biznes
- otwarcie dnia 10.50 Gość poranka
11.30 Serwis info 12.20 Biznes 13.00
Serwis info 13.10 Raport z Polski
16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes
17.00 Zgłębić tajemnice raka 17.25
TV Katowice zaprasza 17.35 Kroniki
miejskie 17.45 Magazyn ekologiczny
18.15 Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 20.00
Serwis info 20.10 Minęła 20-ta 21.05
Telekurier 21.30 Serwis info 23.15
Sportowy wieczór 23.30 Tadeusz Różewicz 0.45 Minęła 20-ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Scooby Doo 8.00 Przygody Animków 8.30 Pinky i Mózg 9.00 Rodzina zastępcza plus (s.) 10.00 Daleko
od noszy (s.) 10.30 Świat według
Kiepskich (s.) 11.00 Malanowski i
Partnerzy (s.) 11.30 Dopóki śmierć
nas nie rozłączy (s.) 12.00 Doktor
Oz radzi 13.00 Pamiętniki z wakacji
(s.) 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45
Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.)
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 20.05 Zastępca
(film kopr.) 22.05 CSI: Kryminalne
zagadki Nowego Jorku (s.) 23.00
Wszyscy ludzie króla (film kopr.)
1.40 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz
(s. anim.) 9.30 Córki McLeoda (s.)
10.15 Narodowe skarby 10.45 Podróż
po Wyspach Dziewiczych Stanów
Zjednoczonych 11.20 Reporterzy
TVC 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu (mag.) 14.00
Na żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz
16.55 Everwood (s.) 17.45 Czarne

owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Taxi 18.54 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Mężczyźni
na rykowisku (film) 22.00 Życia niezwyczajne - Hana Maciuchová 22.55
Bezsenność (film) 0.20 Californication (s.) 0.45 Kalendarium.
TVC 2
6.00 Przygody nauki i techniki 6.30
O języku czeskim 6.45 Planeta YÓ
8.00 Panorama 8.55 Osobistość
w Dwójce 9.00 Do pracy 9.30 Na
grzyby 10.00 Oceany 10.55 Codex
Gigas 11.45 Kwartet 12.15 Nowa
Europa Michaela Palina 13.15 Nasza wieś 13.30 Heydrich - ostateczne
rozwiązanie 14.00 Królestwo natury
14.30 Podróżomania 15.00 Nowa
Europa Michaela Palina 15.55 Europa i ja 16.10 Fair Trade 16.35 Turcja - brama Orientu 17.00 Planeta
YÓ 18.15 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Przerwa
19.25 Biuro (s.) 19.50 Wiadomości w j. migowym 20.00 Samoloty
myśliwskie w walce 20.55 Co by
było gdyby: Luty nie był zwycięski
21.20 Historie.cs 22.00 Film o filmie „Cztery słońca” 22.15 Kwestia
rozmiaru (film) 23.50 Q (mag.) 0.15
Blanka Matragi 2012 0.40 Teatr
żyje!
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 9.55 Hotel marzeń: Chiang
Mai (film) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.40 Jej szerokość Afrodyta (s.)
13.35 Ostry dyżur (s.) 14.35 Dowody zbrodni (s.) 15.35 Agenci NCIS
(s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00
Popołudniowe wiadomości, sport,
pogoda 17.30 Dr House (s.) 18.30
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.00 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend
22.30 Nocne wiadomości 23.00 Prawo i bezprawie (s.) 23.55 Cała prawda (s.) 0.45 24 godziny (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.55 Bliżej (s.)
8.05 M.A.S.H. (s.) 8.50 Nakryto do
stołu 9.40 Diagnoza morderstwo (s.)
10.40 Babski oddział (s.) 11.40 Nieustraszony (s.) 12.40 Bliżej (s.) 13.40
Alf (s.) 14.15 Siska (s.) 15.40 Big
Ben (s.) 17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50 VIP wiadomości 20.00
Nie ma doskonałych 21.20 Prywatne dramaty 22.25 Kości (s.) 23.25
Zabójcze umysły (s.) 0.20 Zbrodnie
niedoskonałe (s.) 1.25 Dzwoń do
jasnowidza.
MGŁA
Horror, USA 2007
TVP 1, środa 28 marca 2012,
godz. 20.20
Reżyseria: Frank Darabont
Wykonawcy: Thomas Jane, Marcia
Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones, William
Sadler, Jeffrey DeMunn
iasteczko w stanie Maine.
Po gwałtownej nawałnicy
miejscowy supermarket przeżywa
oblężenie. Mieszkańcy muszą kupić artykuły potrzebne do naprawy
uszkodzonych domów i uzupełnić zapasy. Miasto spowija gęsta
mgła. Niektórzy łączą to zjawisko
z eksperymentami przeprowadzanymi w położonej nieopodal bazie
wojskowej. Niebawem okazuje się,
że we mgle czają się potwory. Ludzie uwięzieni w sklepie wpadają
w panikę, którą podsyca wieszcząca apokalipsę fanatyczka, pani
Carmody. Artysta David Drayton
postanawia zorganizować obronę
przed bestiami.

M

CHŁOPAKI TEŻ PŁACZĄ
Komedia romantyczna - USA
2008, 120 minut
TVP 2, środa 28 marca 2012,
godz. 21.50
Reżyseria: Nicholas Stoller
Wykonawcy: Jason Segel, Kristen
Bell, Mila Kunis, Russell Brand,
Bill Hader, Liz Cackowski, Maria
Thayer
eter Bretter jest muzykiem.
Marzy o wystawieniu lalkowego musicalu o Drakuli poszukującym prawdziwej miłości. Jest w
związku z Sarą Marshall, gwiazdą
popularnego serialu kryminalnego.
Pewnego dnia dziewczyna odchodzi. Peter za radą brata, Briana,
wyjeżdża na wakacje do kurortu na
Hawajach. Ma nadzieję wyleczyć
złamane serce i zapomnieć o ukochanej. Okazuje się, że w tym samym hotelu wynajęli pokój Sarah
i jej nowy partner, słynny rockman
Aldous Snow. Cierpienie Petera
dostrzega atrakcyjna recepcjonistka Rachel Jansen i postanawia mu
pomóc.

P

ŚRODA 28 marca
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.20
Zabawy z Lippy and Messy 8.30 Domisie 8.55 Budzik (dla dzieci) 9.30
Andzia (s.) 9.50 Pinky i Perky 10.05
Galeria (s.) 10.40 Klan (s.) 11.05
Moda na sukces (s.) 11.35 Pytając o
Boga 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 Magazyn rolniczy 12.45
Błękitna planeta (dok. bryt.) 13.50
Czterdziestolatek (s.) 15.00 Wiadomości 15.25 EUROexpress 15.30
Jaka to melodia? (teleturniej) 16.00
Ojciec Mateusz (s.) 17.00 Teleexpress
17.25 Galeria (s.) 17.55 Klan (s.)
18.25 Jaka to melodia? (teleturniej)
19.00 Pszczółka Maja 19.30 Wiadomości 20.20 Mgła (horror USA)
22.35 Na pierwszym planie 23.15
Pieski świat II (dok. włoski) 0.20
Przepis na zemstę (komedia kanad.).
TVP 2
5.55 Pogoda na piątek (s.) 7.25 Na
dobre i na złe (s.) 8.30 Pytanie na
śniadanie 11.10 Czwarty wymiar
11.45 Anna Dymna - spotkajmy się
12.15 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 12.55 Sąsiedzi (s.) 13.20 Barwy
szczęścia (s.) 13.55 Szansa na sukces
15.00 M jak miłość (s.) 16.00 Panorama - kraj 16.25 Japonia - kataklizm
jakiego nie było 17.20 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00 Panorama
18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.35 Decrescendo 20.10
Barwy szczęścia (s.) 20.45 Ja to mam
szczęście! 21.50 Chłopaki też płaczą
(komedia USA) 23.50 Powrót do życia (s.) 0.45 Herosi (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.42 Info poranek 10.10 Biznes
- otwarcie dnia 10.50 Gość poranka
11.30 Serwis info 12.20 Biznes 13.10
Raport z Polski 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 17.00 Biosfera 17.20
Niska emisja - wysokie ryzyko 17.25
TV Katowice zaprasza 17.35 Kroniki
miejskie 17.50 Magazyn reporterów
TV Katowice 18.15 Co, gdzie, kiedy?
18.30 Aktualności 20.00 Serwis info
20.10 Minęła 20-ta 21.05 Telekurier
22.30 Info dziennik 23.15 Sportowy
wieczór 23.30 Chemia 0.40 Minęła
20-ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.30 Przygody Animków 8.00 Pinky
i Mózg 8.30 Miś Yogi 9.00 Rodzi-
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na zastępcza plus (s.) 10.00 Daleko
od noszy (s.) 10.30 Świat według
Kiepskich (s.) 11.00 Malanowski i
Partnerzy (s.) 11.30 Dopóki śmierć
nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz
radzi 13.00 Hotel 52 (s.) 14.00
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne
sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski
i Partnerzy (s.) 17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50
Wydarzenia 19.30 Świat według
Kiepskich (s.) 20.40 AC Milan - FC
Barcelona 22.45 Studio 23.00 Liga
Mistrzów 23.45 Wojak Churchill
(komedia bryt.) 1.30 Dopóki śmierć
nas nie rozłączy (s.).
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz
(s. anim.) 9.30 Życia niezwyczajne - Hana Maciuchová 10.25 Bezsenność 11.40 Film o serialu 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu (mag.) 14.00 Na żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz 16.55 Everwood (s.) 17.45 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Taxi
18.54 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 List do Ciebie 20.55
Downton Abbey (s.) 21.50 Pogromcy długów 22.25 Bracia i siostry (s.)
23.05 Przekręt (s.) 0.05 Julia (film).
TVC 2
6.00 Co by było, gdyby 6.15 Czeska
nauka dla świata 6.30 Masz mnie!
6.45 Planeta YÓ 8.00 Panorama 8.55
Osobistość w Dwójce 9.00 Fair Trade
9.30 Spostrzeżenia Karla Kyncla 9.35
Poszukiwania czasu utraconego 9.55
Dawno temu na Bałkanach 10.50
Gdzie pieniądze pomagają 10.55 Ten
nasz czeski charakter 11.25 Piękne
straty 12.05 Gdzie się podziała ta
stara piosenka 12.45 Tarnina z Czech
13.00 Wizytówki czeskich muzeów
i galerii 13.10 Nieśmiertelni: W poszukiwaniu legendy (film) 14.30 Architektura 15.00 Rumuńska muzyka
dęta 15.50 Jak się żyje w czeskich
naj... 16.05 Letná XL 16.25 Poszukiwacze czasu 16.40 O języku czeskim
17.00 Planeta YÓ 18.15 Zaczarowane przedszkole 18.45 Wieczorynka
18.55 Przerwa (s.) 19.25 Biuro (s.)
19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Piąta dzielnica: zaginione miasto praskie 21.10 Ten nasz czeski
charakter 21.40 Piękne straty 22.20
Okruchy dnia (film) 0.30 Na stopniach zwycięzców.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica (s.) 10.00 Czarny książę (film)
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00
Południowe wiadomości 12.35 Jej
szerokość Afrodyta (s.) 13.35 Ostry
dyżur (s.) 14.35 Dowody zbrodni
(s.) 15.35 Agenci NCIS (s.) 16.30
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, sport, pogoda 17.30
Dr House (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.00
Pierwszy krok (s.) 21.30 Mentalista
(s.) 22.20 Nocne wiadomości 23.05
W akcie esperacji (film) 1.00 Skazany na śmierć (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.55 Bliżej (s.)
8.05 M.A.S.H. (s.) 8.50 Nakryto
do stołu 9.40 Diagnoza morderstwo
(s.) 10.40 Babski oddział (s.) 11.40
Nieustraszony (s.) 12.40 Bliżej (s.)
13.40 Alf (s.) 14.15 Siska (s.) 15.40
Big Ben (s.) 17.40 Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50 VIP wiadomości 20.00
Powroty do domu (s.) 21.20 Top Star
magazyn 22.25 Castle (s.) 23.25 Prawo i porządek: Los Angeles (s.) 0.20
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA

WTOREK 27 marca
6.05 Smaki czasu z Karolem Okrasą 6.40 WOK - wszystko o kulturze
7.25 Saga rodów 7.55 Szaleństwo
Majki Skowron 8.30 Pytanie na
śniadanie 11.15 Polonia 24 11.50
Galeria (s.) 12.10 Barwy szczęścia
(s.) 12.40 Wiadomości 12.50 Głęboka woda 13.45 Szansa na sukces
14.45 Tomasz Lis na żywo 15.40
Złotopolscy (s.) 16.15 Tygodnik
kulturalny 17.00 Galeria (s.) 17.30
Teleexpress 17.45 EUROexpress
17.55 Tele PRLe 18.55 Klimaty i
smaki 19.15 Barwy szczęścia (s.)
19.45 Podróże kapitana Klipera
20.00 Wiadomości 20.45 Ojciec
Mateusz (s.) 21.45 Biało-czerwoni
(mag.) 22.00 Polonia 24 22.45 Closterkeller - Scarlet 23.45 Byłem
gangsterem 0.15 Poranek z EURO.

ŚRODA 28 marca
6.05 Rezydencja (s.) 6.40 W polskim
kinie 7.05 Sztuka życia 7.30 Wilnoteka 7.55 Podróż za jeden uśmiech
8.30 Pytanie na śniadanie 11.10
Polonia 24 11.45 Galeria (s.) 12.05
Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Życie nad rozlewiskiem
(s.) 13.45 Kabaretowy Klub Dwójki
14.45 Kto za to zapłaci? 15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Kultura, głupcze
(mag.) 16.40 Notacje 17.00 Galeria
(s.) 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress (mag.) 17.55 Kraj się śmieje 18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy
szczęścia (s.) 19.45 Dziwne przygody Koziołka Matołka 20.00 Wiadomości 20.45 Warto kochać 22.00
Polonia 24 22.45 Kabaretowy Klub
Dwójki 23.50 Na pierwszym planie
0.45 Galeria (s.).

CZWARTEK 29 marca
5.45 Wilnoteka 6.40 Tygodnik kulturalny 7.25 Słownik polsko@polski
7.55 Trzy szalone zera 8.30 Pytanie
na śniadanie 11.10 Polonia 24 11.45
Galeria (s.) 12.05 Barwy szczęścia
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 M jak
miłość (s.) 13.45 Closterkeller Scarlet - koncert 14.45 Na pierwszym
planie 15.35 Złotopolscy (s.) 16.05
W polskim kinie 16.30 Sztuka życia
17.00 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress
17.45 EUROexpress 17.55 Kraj się
śmieje 18.55 Alchemia zdrowia i
urody 19.15 Barwy szczęścia (s.)
19.45 Mały pingwin Pik-Pok 20.00
Wiadomości 20.45 Bezmiar sprawiedliwości 22.00 Polonia 24 22.45
Glina (s.) 23.40 Przeżyć Afganistan
0.45 Galeria (s.).

tabela
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w
powietrzu 26. 3. 2012 o godz. 6.00
PM 10
Bogumin
28
Czeski Cieszyn
21
Hawierzów
22
Karwina
25
Orłowa
22
Trzyniec
32
Wierzniowice
20
Legenda: Wartości są podane
w mikrogramach na metr sześcienny. Dopuszczalny limit stężenia pyłu zawieszonego (PM 10)
wynosi 50 μg/m3.
Źródło: Czeski Urząd Hydrometeorologii w Ostrawie.
(dc)

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz

INFORMATOR

ŻYCZENIA
Dnia 27. 3. 2012 obchodzi swój zacny jubileusz życiowy
80 lat
pani JANINA GORYL
z Wędryni. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i jeszcze wielu
słonecznych dni w kręgu rodzinnym życzą synowie FranGL-182
ciszek, o. Józef OFM oraz Bronisław z rodziną.

WSPOMNIENIA

70. rocznicę jego śmierci i w setną
rocznicę założenia przez niego sierocińca. Spotkanie odbędzie się w
środę 28 marca o godzinie 17.00 w
Domu Mniejszości Narodowych,
Vocelova 3, Praga 2.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO
zaprasza na tradycyjne Świniobicie,
które odbędzie się w sobotę 31. 3. o
godz. 16.00 w Domu PZKO. Program śpiewaczo-muzyczny w wykonaniu duetu panów Karola i Gustawa.

OFERTY
Dnia 27 marca przypominamy sobie 30. bolesną rocznicę
śmierci naszego Drogiego Ojca, Dziadka i Pradziadka
śp. ALOJZEGO MRÓZKA
z Karwiny-Darkowa. O modlitwę i chwilę wspomnień
RK-054
proszą synowie z rodzinami.

Dziś, 27. 3. 2012, mija 35. rocznica, kiedy to na zawsze
odszedł od nas
śp. FRANCISZEK SZCZERBOWSKI
z Trzyńca. Z miłością i szacunkiem wspomina córka z rodziną.
GL-173

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: Pomysł na morderstwo (27,
godz. 19.00);

KARWINA: Pomysł na morderstwo (28, godz. 18.00).

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Niebieski tygrys (27, godz. 16.00); A więc
wojna! (27, 28, godz. 20.00); Saga
Zmierzch – Przed świtem cz. I (27,
28, godz.17.45); TRZYNIEC –
Kosmos: Sherlock Holmes – Gra
cieni (27, godz. 17.30, 20.00; 28,
godz. 17.30); JABŁONKÓW: Artur ratuje gwiazdkę (29, godz. 15.00,
17.00); CIESZYN – Piast: Alvin i
wiewiórki 3 (27, 28, godz. 15.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE
WIADOMOŚCI:
ČT1 SM, piątek, wiadomości regionalne od godz. 18.00.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt:
godz. 19.05, so: godz. 17.30. Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 105,3
MHz.

CO W TERENIE
CZ.CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka zaprasza na
prelekcję pt. „Zioła i przyprawy” w
środę 28. 3. o godz. 17.00. Praktycznych rad udzieli Bc. Kateřina
Pszczolková.
KARWINA-FRYSZTAT – Klub
Propozycji MK PZKO zaprasza
27. 3. o godz. 17.00 na prelekcję
Danuty Ondruch pt. „Józef Ignacy
Kraszewski – fenomen pracowitości i wszechstronności” z okazji 200.
rocznicy urodzin.
PRAGA – Szkolny Punkt Konsultacyjny im. świętej Jadwigi przy
Ambasadzie RP w Pradze oraz
Klub Polski w Pradze serdecznie
zapraszają na Dzień Polski, poświęcony pamięci Janusza Korczaka w

Wielkanoc »Na Fojstwiu«
Bardzo ciekawie zapowiadają się dni
poprzedzające tegoroczne Święta
Wielkanocne w Mostach koło Jabłonkowa. Miejscowe Gorolskie Centrum Informacji Turystycznej GOTIC, którego siedziba mieści się w
Drzewiónce „Na Fojstwiu”, ogłosiło,
na przykład, dla uczniów obu miejscowych szkół podstawowych, polskiej i czeskiej, konkurs pn. „Mostecki
zajączek wielkanocny”. Młodzi mosteczanie po prostu muszą stworzyć
„trójrozmiarowego zajączka” i zło-

żyć go w Drzewiónce do 28 marca...
Są jeszcze inne wielkanocne imprezy. Już pojutrze od godz. 15.00 „Na
Fojstwiu” będą odbywały się warsztaty dla przedstawicielek płci pięknej,
podczas których będzie się można
nauczyć tworzenia ozdób świątecznych. Z kolei impreza „Wiosna i
Wielkanoc”, która odbędzie się w sobotę 31 marca w godz. 14.00-18.00,
poświęcona będzie nauce malowania
pisanek, plecenia „korbaczy” lub zdo(kor)
bienia pierników.

SPRZEDAM PRZYCZEPĘ do
samochodu z wiekiem oraz stary rower, tanio. Tel.: 605 716 492. GL-172
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-050
ŻALUZJE Z MONTAŻEM,
remonty,
tel.
604 192 092,
GL-080
558 742.676.

KONCERTY
ORŁOWA – Fundacja Przyjaciół
Zabytku Kultury Kościół Ewangelicki ŚKEAW w Orłowej zaprasza
na Koncert Pasyjny w sobotę 31. 3.
o godz. 16.00 do kościoła ewangelickiego ŚKEAW w Orłowej. Wystąpi Chór Mieszany „Canticum
Novum” z Czeskiego Cieszyna, dyrygent: Leszek Kalina.

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, KONGRES POLAKÓW: do 18. 5.
wystawa z okazji 90. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Sportowego „Beskid
Śląski”. Czynna w dni powszednie
8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY,
SALA MÁNESA w Karwinie:
do 25. 4. wystawa Jana Kottasa pt.
„Hledání okamžiku”. Czynna po, śr,
pt: 9.00-15.00, wt, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 22. 4.
wystawa pt. „Jiřina Králová”; stała

7
ekspozycja „Obrazki z przeszłości
Śląska Cieszyńskiego”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Hawierzowie „Musaion”, Robotnicza 14:
stała ekspozycja pt. „Środki płatnicze na Śląsku Cieszyńskim”; Czynna: wt-pt: 9.00-17.00, so: 9.0013.00, nie: 13.00-17.00.

SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: stała ekspozycja „Migawki z historii Karwiny”.
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so:
9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

MUZEUM TECHNIKI w
Pietwałdzie, K muzeu 89: do 30.
3. wystawa pt. „Chléb náš vezdejší...
od zrníčka k bochníku”; stała ekspozycja „Czarodziejski świat tramwajów”. Czynne: wt-pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 4. 5.
wystawa „Za pověstmi těšínského
kroje”; wystawa stała „Z przeszłości
Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wtpt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Orłowej,
Masaryka 985: do 30. 3. wystawa pt.
„Znaleziska archeologiczne z okresu
późnego średniowiecza na Śląsku
Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: 8.0016.30.
DUŻA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO: do 8. 4. wystawa Šárki Hrouzkovej pt. „Obrazy”. Czynna po-pt: w godz. 9.0015.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA,
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 6.
wystawa pt. „Wiek totalitaryzmów.
Kiedy Bóg umiera...”. Czynna wtpt: 8.00-18.00, so: 9.00-15.00.
GALERIA BIELSKA BWA, ul.
3. Maja 11, Bielsko-Biała: do 29. 3.
wystawa Agaty Zbylut pt. „Nic nie
jest takie jak mówią”. Czynna codziennie w godz. 10.00-18.00.

do 29. 3. wystawa pt. „Dzień
Kobiet – czy mamy co świętować?”.
Czynna codziennie w godz. 10.0018.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA św. Mikołaja: czynne codziennie 9.00-17.00.

Papierowy świat

hledá zaměstnance na tyto pozice:
VEDOUCÍ ÚDRŽBY
A VÝVOJOVÉ DÍLNY
Požadujeme:


S
Š/VŠ vzdělání v oboru strojírenství
nebo elektro

V

elmi dobré organizační a komunikační schopnosti

V

elmi dobrá orientace ve strojní
výkresové dokumentaci

Z
nalost práce na PC – MS Office
(zejm. Excel, Word)

V
ýhodou znalost práce s SW AutoCad, případně Inventor SolidWorks

V
ýhodou 3 roky praxe na obdobné
vedoucí pozici

K
reativita, smysl pro týmovou práci,
rozhodnost, samostatnost, odolnost
vůči mentální zátěží

Řidičský průkaz skupiny B

VEDOUCÍ NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:


S
Š/VŠ vzdělání v oboru strojírenství

V

elmi dobré organizační a komunikační schopnosti

V

elmi dobrá znalost technologických postupů obrábění kovů,
údržby lisovacích nástrojů

V

elmi dobrá orientace ve strojní
výkresové dokumentaci

V
ýhodou znalost práce s SW AutoCad, případně Inventor SolidWorks

V
ýhodou 3 roky praxe na obdobné
vedoucí pozici

R
ozhodnost, samostatnost, odolnost
vůči mentální zátěží

Řidičský průkaz skupiny B

SEŘIZOVAČ NÁSTROJŮ
Požadujeme:


U
končené SOU nebo ÚSO s maturitou v technickém oboru (strojní
zámečník, nástrojař)

Z
nalost čtení výkresové dokumentace

V
ýhodou praxe na obdobné pozici
(obsluha a seřizování lisů, upínání
a seřizování nástrojů)

Zručnost, organizační schopnosti

STROJNÍK VÁLCOVACÍ LINKY
Požadujeme:

U
končené SOU nebo ÚSO s maturitou v technickém oboru (zámečník,
valcíř,...)

Z

nalost čtení výkresové dokumentace

V

ýhodou znalost technologie válcování za studena (otevřených a uzavřených profilů a trubek)

V

ýhodou praxe na obdobné pozici
Zručnost, samostatnost
Nabízíme:

Z

ázemí prosperující, rozvíjející se
společnosti

O
dborné zaškolení a systém stálého
vzdělávání

O
dpovídající platové ohodnocení

Yaměstnanecké výhody

Pracoviště v Českém Těšíně

M
ožný termín nástupu:
duben/květen 2012
Písemné nabídky
se strukturovaným životopisem
zasílejte na:
e-mail: job@kovona.cz

GL-177
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Firmy budowlane

SWABUD i SWAKOŃ

Tydzień Rehabilitacji u nas

Cały świat w papierze. Tak można nazwać sobotnią wystawę pn. „Papier
Show” w Ostrawie-Porubie. Modelarze z RC, Polski i Słowacji zgromadzili na
niej praktycznie wszystko, co z papieru da się wykonać – od drapaczy chmur,
przez zamki i katedry, po statki, samoloty, czołgi, no i oczywiście miniatury. W
rezultacie do obejrzenia było ponad 800 papierowych eksponatów w różnych
wielkościach. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni w blisko dwudziestu
kategoriach.
(sch)

przyjmujemy zlecenia na 2012 r.
także w systemie dotacji zacieplenie
ścian i wymiana okien (zelená úsporám)
kom. cz. 776 218 494, 608 556 915,
774 085 874, e-mail: jozefswakon@onet.pl
Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93
www.swabud.cz

Zareklamuj się w
»GŁOSIE LUDU«
Tel. 775 700 896

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 
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GL-835

działek 23 kwietnia 2012. Dla dzieci
przygotowany jest bogaty, darmowy
program: basen, sauna, obiad, muzykoterapia, pokaz Tai Chi oraz zakończenie dnia przy ognisku. Zainteresowani mogą zgłosić swój udział do
4 kwietnia pod nr tel.: 552 340 607
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: soj@jablunkov.cz. W zgłoszeniu muszą zostać zawarte: imię
i nazwisko dziecka wraz z adresem
zamieszkania oraz imię i nazwisko
opiekuna wraz z nr telefonu. (maki)

Fot. ARC

W ramach Międzynarodowego
Tygodnia Rehabilitacji dla Dzieci
Niepełnosprawnych odbędzie się
wyjątkowa impreza „Złoty Promień”
w Istebnej. Organizacji podjęła się
spółka Linter Tour s.a. Zagroń Istebna we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Regionu Jabłonkowskiego. Jednodniowa impreza skierowana
jest do niepełnosprawnych dzieci i
młodzieży z okolic Jabłonkowa.
Wyjazd do ośrodka Zagroń w
Istebnej będzie miał miejsce w ponie-

docieplanie elewacji, remont fasad
zabytkowych, podbitki (palubky),
wymiana okien PCV

SPORT
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Udanych dziesięć minut Karwiny
I LIGA

II LIGA
MFK KARWINA
SPARTA PRAGA B
2:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 80. Vrána,
87. Mišinský – 69. Juhar. CZK: 88.
Mišinský – 32. Tomášek. Karwina:
Paleček – Mráz, Bolf (63. Hrtánek),
Cverna, Hoffmann (20. Knötig) –

Fot. IVO DUDEK

SLOVÁCKO – OSTRAWA 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 58.
Hlúpik. Sędziował: Mikel. Widzów:
6355. Ostrawa: Pietrzkiewicz – Frydrych, Adámik, Vomáčka, Zawada –
Greguš, Droppa – Vrťo (72. Kraut),
Fantiš, Kukec (79. Limanovský) –
Magera.
Sytuacja Banika zrobiła się poważna. – To był mecz o sześć punktów, a
wracamy z zerem – powiedział nam
szkoleniowiec Ostrawy, Pavel Malura, dla którego był to z dużym prawdopodobieństwem ostatni mecz przy
sterze Banika. W kolejnym spotkaniu o wszystko drużynę z Bazalów
powinien poprowadzić Radek Látal,
który w 2004 roku jako obrońca wywalczył z Banikiem mistrzowski tytuł w 1. lidze.
W innych meczach 22. kolejki:
Slavia – Sparta 1:1, Przybram – Dukla 2:2, Hr. Kralowej – Ml. Bolesław
2:0, Żiżkow – Jablonec 4:2, Liberec
– Bohemians 3:0, Teplice – Ołomuniec 3:1. Lokaty: 1. Sparta 50,... 14.
Ołomuniec 17, 15. Ostrawa 15, 16.
Żiżkow 11 pkt.

jąc dwie bramki w końcówce meczu.
Piłkarsko ekipa Karla Kuli jednak
znów nie zachwyciła. Lekkość, finezja z jesiennego sezonu, ulotniła się w
nieznane. Trzy punkty zapewniła gospodarzom dwójka Vrána-Mišinský.
Popularny „Myšák“ w 87. minucie
dobił do siatki strzał Vrány i resztę
meczu obejrzał z szatni – po drugiej
żółtej kartce (za fetowanie bramki)
sędzia wykluczył go z boiska. – Niepotrzebnie skomplikowaliśmy sobie
sprawę, tym bardziej, że Sparta do
końca dążyła do remisu – dodał Kula.

René Bolf (z prawej) w pojedynku z jednym z piłkarzy Sparty Praga B.

Motyčka – Ciku, Savić (46. Bartozel), Mišinský, Bartošák – Vrána.
Karwiniacy wymęczyli trzy punkty z rezerwami Sparty, które nie zasługują na miano „czerwonej latarni”

drugiej ligi. – Wprawdzie mamy zwycięstwo w kieszeni, ale styl gry daleki
był od ideału – skomentował zawody
Karel Kula, trener Karwiny. Gospodarze pokazali mentalną siłę, strzela-

WIOSNA W NIŻSZYCH KLASACH:
MOHELNICE – ORŁOWA
2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 24. i 69. Fišara – 45.
Silveira. Orłowa: Szarowski – Silveira, Bochňák,
Derych, Vyskočil – Pešek, Kušnír, Kovář (76. Zd.
Kadlčák), Pražák (77. Jonek) – Kopel (75. Perić),
Přecechtěl.
Lider tabeli nie zachwycił, przegrywając po błędach indywidualnych z przeciętnymi Mohelnicami. – Obie bramki straciliśmy z rzutu rożnego w
identyczny sposób, po strzale głową – powiedział
„GL” rozczarowany Josef Jadrný, drugi trener Slavii. Gościom prawie nic nie wychodziło, o czym
świadczy zmarnowana „11” w wykonaniu Silveiry,
który w 84. minucie przy stanie 2:1 fatalnie przestrzelił bramkę.
HAWIERZÓW –SLAVIČÍN
0:3
Do przerwy: 0:0. Bramki: 49. Bublák, 75. Liška,
87. Kříž. Hawierzów: Juras – Valový, Kadlčák, Michalčák, Pištěk – Pristáš (65. Stachel), Kosňovský,
Laryš, Breškovec, (76. Valla), Lukan (60. Pešek) –
Skotnica.
Indianie ugrzęźli na ostatnim miejscu w tabeli i
wiele wskazuje na to, że nie prędko odbiją się od
dna. Czarne chmury zawisły nie tylko nad zespołem, ale także trenerem Pavlem Rueckerem. – Nie
tak wyobrażałem sobie naszą grę – powiedział
nam szkoleniowiec FK Hawierzów. Jego młoda
ekipa miała niewiele do powiedzenia, zresztą jak
tydzień temu w pojedynku z Prościejowem.
PIOTROWICE – KARNIÓW
1:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 74. Šuster – 39. Kaštovský. Piotrowice: Sabela – Kempný, Gill, Bernátik
(42. R. Bielan), Reichl – Miko (73. Urban), Dittrich, Anastazovský, Škuta – Šuster, Vlachovič.
Remis uratował Lokomotywie doświadczony
snajper Pavel Šuster, który w 74. minucie najlepiej zorientował się pod bramką rywala. Na boisku brakowało już wtedy Pavla Bernatíka, innego
kluczowego piłkarza w kadrze Čestmíra Kročila.
– Pavel z kontuzjowanym kolanem nie dotrwał do
końca pierwszej połowy. Wygląda na to, że zabraknie go co najmniej do końca kwietnia – powiedział
nam wczoraj trener Kročil.
Lokaty: 1. Orłowa 45, 2. Mikulowice 33, 3. Szumperk 30,... 5. Piotrowice 24, 16. Hawierzów 14 pkt.

Falstart Slavii Orłowa

MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
CZ. CIESZYN – DZIEĆMOROWICE 3:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 22. i 27. Zabelka, 70.
Kantor. Cz. Cieszyn: Klepek – Kormanec, Buzek,
Rác, Sporysz (85. Przyczko) – Mendrok, Kantor, P.
Siegl, Hradečný – Zabelka (60. Šmahaj), Groš (75.
Lachowicz). Dziećmorowice: Mrkva – Škulaň,
Prčík, Aniol, Karkoška – Špička, Schimke, Punčochář (80. Novák), Matušík, Beilner (65. Papcún)
– Goj (80. Mleziva).
Zamiast ostrych, zaciętych derbów, była sielanka
i łatwe zwycięstwo piłkarzy IRP. – Obawialiśmy
się tego meczu, ale chyba niepotrzebnie – powiedział nam trener Cz. Cieszyna, Dalibor Damek. –
Goście nie wypracowali sobie żadnej czystej okazji strzeleckiej, to też o czymś świadczy – dodał.
Jego rywal przy sterze Dziećmorowic, Petr Czyž, z
trudem szukał słów. – Zabrakło nam czucia piłki,
zgrania, w tym wszystkim cieszyniacy byli lepsi od
nas – stwierdził. – Mam nadzieję, że to z powodu
inauguracji wiosennego sezonu i w dalszych kolejkach pokażemy już lepszy futbol – podkreślił

Czyž. Elektryków rozmontował dwukrotnie Zabelka (strzałem w okienko i po akcji indywidualnej), na 3:0 poprawił z kontry Kantor. Motorem
napędowym większości akcji IRP był pomocnik
Patrik Siegl.
FK BOGUMIN – JANOVICE
3:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 60. Ciesarik, 65. i 72.
Poštulka – 80. Pařenica. Bogumin: Goj – Vondrák,
Košťál, Tvrdý, Pluta – Brunclík (59. Poštulka), Socha, Prokš, Ciesarik – Gábor, Kukuliač (65. Šindler).
Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie. Na 1:0 trafił po samodzielnym rajdzie na
lewej flance grający Ciesarik, który w 65. minucie wypracował też rzut karny dla Poštulki. Na 3:0
strzelił z podania Šindlera niepilnowany Poštulka
i było praktycznie po meczu. Goście zdobyli honorowego gola z rzutu wolnego.
KARWINA B – OLDRZYSZOW
3:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 74. Koutný, 81. Gonda,
84. Puškáč. Karwina B: Hájek – Skácelík, Janík,
Bielan (67. Kubiena), Mašlej – Zahatlan, Puškáč
– Koutný (89. Wojaczek), Gonda, Káňa – Kratka.
Gospodarze męczyli się z ostatnim zespołem
tabeli do 74. minuty. Po bramce Koutnego goście
zrezygnowali, tracąc kolejne dwa gole. Podopieczni
trenera Tomáša Bernadiego utrzymali fotel lidera,
ale z minimalną przewagą nad resztą faworytów.
Lokaty: 1. Karwina B 36, 2. Cz. Cieszyn 35, 3.
Polanka 35,... 5. Dziećmorowice 32, 7. Bogumin
27 pkt.

I A KLASA
Stonawa – Bystrzyca 1:0, Sucha G. – Stara Biela
0:2, St. Miasto – Śmiłowice 1:2, Bruszperk – Olbrachcice 2:0, Frydek-Mistek B – Raszkowice 8:0,
Pietwałd n. M. – Veřovice 3:0, Szonów – Czeladna
2:1. Lokaty: 1. Frydek-Mistek B 30, 2. Stara Biela
30, 3. Stonawa 26, 4. Śmiłowice 24,... 8. Olbrachcice 21, 10. Sucha G. 16, 13. Bystrzyca 10 pkt.
Fot. IVO DUDEK

DYWIZJA

SOKOLOV – TRZYNIEC 2:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 11. Čada,
35. Krmenčík – 84. Matoušek. Trzyniec: Lipčák – Malíř, Hupka, Kuděla,
Byrtus (77. Gavlák) – Súkeník (61.
Hanus), Matoušek, Ceplák, Eismann
(61. Surynek) – Maroši – Nekuda.
Podopieczni Lubomíra Luhovego
grają na nerwach swoich kibiców,
gdyż po przegranej z Sokolowem
spadli już na 13. pozycję w tabeli. Gospodarze przesądzili o losach
meczu w pierwszej odsłonie – na 1:0
trafił głową Čada, na 2:0 szczupakiem Krmenčík. Kontaktowa bramka Matouška w końcówce spotkania
nie przestraszyła Sokolova, który w
dobrym stylu dopilnował wyniku.
W innych meczach 20. kolejki:
Opawa – Zlin 0:0, Brno – Čáslav 1:0,
Jihlawa – Varnsdorf 0:1, Bohemians
– Vlašim 1:1, Most – Ujście n. Ł. 0:2,
Táborsko – Znojmo 1:0.
JANUSZ BITTMAR

W zaolziańskich derbach ze zwycięstwa 3:0 radowali
się piłkarze Czeskiego Cieszyna.

I B KLASA
Datynie Dolne – Jabłonków 3:0, Mosty – Dobratice 3:3, Oldrzychowice – Gródek 1:3, Wędrynia
– Lutynia Dolna 1:1, Cierlicko – Gnojnik 1:1,
Dobra – Nydek 2:1, Dąbrowa – Sedliszcze 1:3.
Lokaty: 1. Lutynia Dolna 32, 2. Sedliszcze 31, 3.
Wędrynia 30 pkt.
(jb)

T-MOBILE EKSTRAKLASA
LECHIA GDAŃSK
PODBESKIDZIE B. BIAŁA 2:3
Do przerwy: 2:2. Bramki: 18. i 38. J.
Kosecki – 9. i 67. Demjan, 40. Patejuk. Podbeskidzie: Bąk – Król, Šourek, Dančik, Górkiewicz – Patejuk,
Nather, Łatka, Ziajka (46. Malinowski), Cohen (58. Rogalski) – Demjan.
Piłkarze Podbeskidzia nie zwalniają tempa. Tym razem „Górale“
uporali się z Lechią Gdańsk walczącą w spadkowym sektorze tabeli. Bohaterem meczu został Robert
Demjan, świetny występ zaliczył też
bramkarz Mateusz Bąk.
W innych meczach 23. kolejki: J.
Białystok – Widzew Łódź 4:1, Cracovia – Górnik Zabrze 1:3, ŁKS
Łódź – Z. Lubin 1:2, Legia Warszawa – GKS Bełchatów 1:1, Lech
Poznań – Śląsk Wrocław 2:0, Ruch
Chorzów – Wisła Kraków 1:0. Lokaty: 1. Legia 44, 2. Śląsk Wrocław
42, 3. Ruch Chorzów 41,... 7. Podbeskidzie 33 pkt.
(jb)

TIPGAMES EKSTRALIGA
LOWOSICE
KARWINA
28:32
Do przerwy: 16:13. Karwina: Lefan,
Adamík – Krahulec, Vančo 5, Sliwka
1, Heinz 2, Chudoba 9/2, Mlotek,
Kružík 1, Petrovský 7/2, Hastík 1,
Požárek 3, Kalous 3, Diviš.
Szczypiorniści Banika Karwina
umocnili się na trzecim miejscu w
tabeli, z brązowej pozycji rozpoczną
też drugą część sezonu. Podopieczni
trenera Rastislava Trtíka przegrali wprawdzie pierwszą połowę, ale
w drugiej odsłonie szybko odrobili
straty. Dobry występ zaliczył Chudoba, tradycyjnie powodziło się w
ataku elitarnemu snajperowi Banika
– Petrovskiemu. Gospodarze nie wytrzymali z siłami do końca, pozwalając Banikowi na szybkie kontry do
prawie pustej defensywy.
Lokaty: 1. Dukla Praga 39, 2. Zubrzi 37, 3. Karwina 34 pkt.
(jb)

W SKRÓCIE
»KICKER«: PISZCZEK TO
KLASA ŚWIATOWA. Obrońca
Borussii Dortmund, Łukasz Piszczek, po wspaniałym niedzielnym
występie przeciw 1. FC Koeln (6:1)
został nominowany przez magazyn
„Kicker” do jedenastki kolejki Bundesligi. Piszczek otrzymał od niemieckich dziennikarzy najwyższą
notę „1” oznaczającą klasę światową.
Polski obrońca w zwycięskim meczu
popisał się golem i dwoma asystami.
Piszczek znalazł się w jedenastce kolejki po raz czwarty w tym sezonie.
Zdobył w nim już trzy gole i zaliczył
sześć asyst.
* * *
DMŚ W TENISIE STOŁOWYM: POLACY POKONALI
JAPOŃCZYKÓW. Reprezentanci Polski pokonali w poniedziałek
w Dortmundzie faworyzowanych
Japończyków 3:1 w swoim drugim
występie w grupie D drużynowych
mistrzostw świata w tenisie stołowym. Wynik z Japonią jest dużą
niespodzianką, tym bardziej, że w
niedzielnej inauguracji podopieczni
trenera Tomasza Krzeszewskiego
nie sprostali teoretycznie łatwiejszemu przeciwnikowi – Chorwacji 0:3.
Po tym spotkaniu miejsce w kadrze
stracili Jakub Kosowski i Wang Zeng
Yi, których zastąpili Floras i Górak.
Dziś Polacy zagrają o godz. 13.00 ze
Słowacją, która ma na koncie dwie
porażki.
(jb)

