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Polska Szkoła, czemu nie? 
PROBLEM: Chociaż powszechnie nazywane są polskimi szkołami, ich pełne ofi cjalne nazwy brzmią Szkoła 
Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania. Zdaniem Kongresu Polaków, nadszedł czas, żeby to zmienić i nadać 
polskim szkołom nowe krótsze nazwy – Polska Szkoła Podstawowa. Poglądy na ten temat są podzielone.

Beata Schönwald

Kiedy w 2014 roku Andrzej 
Bizoń, dyrektor ówczesne-
go Gimnazjum z Polskim 

Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie, postanowił nadać 
szkole imię patrona, zapropono-
wał, żeby nowa nazwa placówki 
brzmiała Polskie Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. Zarówno województwo 
jako organ prowadzący, jak i mini-
sterstwo szkolnictwa przystały na 
tę zmianę i odtąd Polskie Gimna-
zjum stało się jedyną na Zaolziu 
szkołą, której nazwa rozpoczyna 
się od przymiotnika „polski”. Po 
pięciu latach od tego wydarzenia 
temat powrócił. Na nalegania Bo-
gusława Kalety, który w swoich 
kilkunastostronicowych anali-
zach przekonuje, że nazwy pol-
skich szkół zarówno w polskiej, jak 
i czeskiej wersji językowej są „nie-
jednolite, długie, niepraktyczne i 
archaiczne”, Rada Kongresu Pola-
ków postanowiła zająć się sprawą i 
zasugerować dyrektorom polskich 
podstawówek zastąpienie określe-
nia „z polskim językiem naucza-
nia” słowem „polska”. Przewodni-
czący Komisji Szkolnej Kongresu 
Polaków, Andrzej Bizoń, poruszył 
ten temat w czwartek na spotkaniu 
z dyrektorami polskich podstawó-
wek. – W spotkaniu uczestniczyli 
tylko dyrektorzy pełnych, dzie-
więcioletnich szkół. Ich zdania na 
temat zmiany nazwy szkoły różni-
ły się od siebie. Każdy wychodził 
ze swoich własnych doświadczeń 
– podsumował Bizoń.  

– Już dwa razy podejmowałem 
próby zmiany nazwy szkoły na 
Polska Szkoła i za każdym razem 
kończyło się odmową ze strony 
gminy – przyznał w rozmowie z 
„Głosem” Tadeusz Grycz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
z Polskim Językiem Nauczania im. 
Jana Kubisza w Gnojniku. Zmiana 
nazwy szkoły, aczkolwiek inicjuje 
ją dyrektor, zależy od dobrej woli 
gminnych samorządowców. Gmi-
na jako organ powołujący szkoły 
podstaw owe ma bowiem pierw-
szy i ostatni głos w tej sprawie. 

Najpierw jej zarząd i rada muszą 
zezwolić na wysłanie  wniosku do 
Ministerstwa Szkolnictwa RC, któ-
re dokonuje zmiany zapisu nazwy 
szkoły w rejestrze szkół, a następ-
nie uchwalić zmianę w akcie zało-
życielskim szkoły. 

Po wcześniejszych niepowodze-
niach Grycz nie zamierza jednak 
rezygnować. Jego zdaniem, gra jest 
warta świeczki. – Prawda jest taka, 
że nikt, nawet gmina, nie określa 
inaczej naszej szkoły, jak polska 
szkoła. Dlatego uważam, że już 
czas, żeby wyzbyć się archaicznego 
czeskiego określenia „s polským 
jazykem vyučovacím” oraz jej pol-
skiego odpowiednika „z polskim 
językiem nauczania” i wprowadzić 
nazwę Polska Szkoła – przekony-
wał. Zdaniem dyrektora gnojnickiej 
placówki, było błędem, że zmiana 
nie została przeprowadzona w cza-
sie, kiedy szkoły przyjmowały oso-
bowość prawną. Dodał również, że 
pomogłoby sprawie, gdyby gminy 

otrzymały odgórnie zalecenie z 
ministerstwa szkolnictwa lub z Ko-
misji ds. Mniejszości Narodowych 
przy Urzędzie Rady Ministrów, by 
przeprowadzić zmianę nazw w ca-
łej sieci polskich szkół. 

Urszula Czudek jest dyrektorką 
szkoły, która posiada jedną z naj-
dłuższych nazw w regionie – Szko-
ła Podstawowa z Polskim Językiem 
Nauczania im. Henryka Sienkie-
wicza w Jabłonkowie. Razem z 
czeskim tłumaczeniem nie mie-
ści się praktycznie w żadnych ofi -
cjalnych drukach i formularzach. 
Chociaż nie próbowała wniosko-
wać jej skrócenia, uważa, że w ra-
zie podjęcia odgórnej uchwały o 
zmianie nazw polskich szkół pod-
stawowych miasto Jabłonków nie 
stałoby na przeszkodzie. 

Tymczasem dyrektor błędo-
wickiej Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola z Polskim Językiem 
Nauczania w Hawierzowie-Błę-
dowicach, Roman Kaderka, nie 

zamierza podejmować jakichkol-
wiek starań o zmianę nazwy szko-
ły w sytuacji, gdy co roku prosi 
organ prowadzący o udzielenie 
wyjątku od liczby uczniów. Oba-
wia się, że mogłoby to przynieść 
więcej zła niż pożytku. – Cieszymy 
się, że mamy szkołę i że miasto ją 
wspiera – podkreślił dyrektor. Do-
dał również, że kiedy Hawierzów 
jakiś czas temu zmieniał akty za-
łożycielskie szkół, dyrektorzy mo-
gli wpisać w niej skróconą nazwę 
swojej placówki. – Ja podałem Pol-
ska Szkoła Hawierzów. Miasto ją 
zaakceptowało i odtąd jest stoso-
wana np. na fakturach i w różnych 
bieżących sprawach – powiedział 
Kaderka. 

Dyrektorzy, chociaż generalnie 
nie mają nic przeciwko nazwie 
Polska Szkoła, uważają, że mają na 
głowie wiele ważniejszych spraw 
niż załatwianie zmiany nazwy. 
– Bo z ręką na sercu. Czy nowa 
nazwa będzie miała wpływ na 

liczbę dzieci i poziom nauczania? 
– pytają niektórzy. Innych zraża 
dodatkowe „papierkowanie”. Zda-
niem Tadeusza Grycza, nie chodzi 
jednak o nic wielkiego – najwyżej 
o kilka ofi cjalnych druków i pie-
czątek. – Przy rozmiarach biuro-
kracji, z jaką spotykamy się na co 
dzień, nie ma o czym mówić. A to 
przynajmniej ma jakiś sens – prze-
konuje.

Francuskie Liceum w Pradze, 
Angielska Szkoła Podstawowa w 
Brnie, Niemieckie Ziemskie Gim-
nazjum w Brnie czy wreszcie Pol-
skie Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie to 
tylko kilka przykładów funkcjonu-
jących obecnie nazw szkół podsta-
wowych i średnich w RC. W cza-
sach dużej otwartej Europy nikogo 
dziś one nie rażą. Dlaczego więc 
ma przeszkadzać nazwa Polska 
Szkoła Podstawowa w Karwinie, 
Czeskim Cieszynie czy Mostach 
koło Jabłonkowa?  

• Na razie ich ofi cjalna nazwa brzmi Szkoła Podstawowa z Polskim 
Językiem Nauczania. Czy jak Polskie Gimnazjum staną się po prostu 
Polskimi Szkołami Podstawowymi? Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Grzegorz Schetyna,
lider Platf ormy Obywatelskiej

CYTAT NA DZIŚ

W I A D O M O Ś C I

Fot. ARC

•••

Składamy projekt ws. przestępstw 

pedofi lskich, który zakłada likwidację 

przedawnień 

E-STREFA

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Migawka z Polskiej Szkoły Podstawowej w Gnojniku. Rok 1993. Czy 
ktoś poznaje się na tym zdjęciu? 
Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ka-
nału na Youtubie...

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

W tym roku minie 90 lat od symbolicznego wydarzenia. Latem 
1929 r. porucznik Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigu-

ra pokonali trasę o długości 5 tys. km i w samolocie RWD-2 oblecieli 
całą Europę. Wyczyn był niezwykły, bo dokonali tego w konstrukcji w 
całości stworzonej w Polsce.

Lotnicy przygotowali się wówczas do wielkich międzynarodowych 
zawodów, które później przyniosły im uznanie we wszystkich zakąt-
kach Europy. Najbardziej pamiętnymi były Międzynarodowe Zawody 
Samolotów Turystycznych – Challenge w 1932. Ta impreza zapewniła 
duetowi Żwirko – Wigura nieśmiertelność. Dziś, gdy podróże lotnicze 
spowszedniały, trudno nam sobie zdać sprawę, jak bardzo te paneuro-
pejskie, podniebne zmagania wciągały i jak wyczyny lotników działa-
ły na wyobraźnię. Do tego triumfy Żwirki i Wigury daleko wybiegały 
poza sferę sportu. Miały wymiar technologiczny, psychologiczny, 
historyczny. 

Po wojnie na polskim niebie pojawiły się kolejne lotnicze gwiazdy 
(jedną z nich był pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego pilot szybow-
cowy Franciszek Kępka), ale legenda Żwirki i Wigury promieniuje do 
dziś, fascynując kolejne pokolenia. Polacy żyjący na Zaolziu z reguły 
nie zdają sobie sprawy, jak gigantyczną moc ma nadal popularne 
„Żwirkowisko”. Jak ważne to miejsce dla Polaków znad Wisły i jak 
wielkie emocje potrafi  wywołać. Przekonuję się o tym regularnie, 
dlatego, gdy słyszę pytania, co ciekawego można obejrzeć na Zaolziu, 
zawsze zaczynam „wyliczankę” od „Żwirkowiska”. I nie spotkałem 
jeszcze nikogo, kto pozostałby na tę propozycję obojętny i nie chciał 
zobaczyć słynnego miejsca. Żwirkowisko przyciąga jak magnes i dzie-
je się tak nawet, jeśli moi rozmówcy mylą początkowo Żwirkę i Wigurę 
ze Żwirkiem i Muchomorkiem z popularnej czeskiej bajki „Z mchu i 
paproci”. 

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIESZYN
Niektóre miasta i regiony 
ogłosiły 2019 Rokiem 
Wolności, tymczasem 
Zamek Cieszyn przygoto-
wał wystawę „1989. Rok 
wolności”. 30 lat temu 
toczyły się w Warszawie 
obrady Okrągłego Stołu, 
w efekcie których w Pol-
sce odbyły się pierwsze 
częściowo wolne wybory. 
„Dla niejednego współcze-
snego dziecka czy nasto-
latka to niemal tak odległe 
wydarzenia, jak bitwa pod 
Grunwaldem. Jednak wy-
darzenia te miały kluczowe 
znaczenie dla współcze-
snej historii Polski” – prze-
konują gospodarze Zamku, 
zapraszając jednocześnie 
wszystkich uczniów do 
odwiedzenia ekspozycji. 
 (wik)

JABŁONKÓW
Prokuratorskie zarzuty 
usłyszał 32-letni męż-
czyzna, który w połowie 
kwietnia okradł seniora 
odpoczywającego na 
ławce w parku. Wcześniej 
72-latek odebrał pienią-
dze w banku. W parku 

podszedł do niego nie-
znajomy mężczyzna. 
Napastnik obezwładnił 
poszkodowanego, 
wywrócił go na ziemię, 
po czym z kurtki skradł 
siedem tysięcy koron. 
Policjanci błyskawicz-
nie zatrzymali podejrzane-
go. Mężczyzna przyznał się 
do zarzucanego mu czynu. 
Teraz grozi mu kara nawet 
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności.  (wik)

MOSTY KOŁO 
JABŁONKOWA
Nowa kolejka linowa, któ-
ra została uruchomiona 
pod koniec zimy, w maju 
rozpoczęła letnią dzia-
łalność. Obecnie wyciąg 
krzesełkowy jest czynny w 
weekendy i święta w godz. 
10.00-17.00. Jeden prze-
jazd kosztuje 50 koron. 
 (wik)

OLDRZYCHOWICE
Oldrzychowicki zbór 
Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego Augsburskiego 
Wyznania gościł w sobotę 
członków ewangelickiej 
młodzieżówki ze Sko-
czowa. Zorganizowano 
konkursy, był śpiew. Mło-
dzież miała także okazję 
do ciekawych rozmów. 
Na koniec zrobiono sobie 
wspólne zdjęcie. Następne 
spotkanie ewangelickiej 
młodzieży z obu stron 
granicy odbędzie się w 
Skoczowie.  
 (wik)

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

TRZYNIEC/
OLDRZYCHOWICE

JABŁONKÓW

MOSTY KOŁO 
JABŁONKOWA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 7 do 9 C 
noc: 7 do 5 C 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 9 do 11 C 
noc: 7 do 5 C 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 11 do 13 C 
noc: 8 do 6 C 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

14
maja 2019

Imieniny obchodzą: 
Bonifacy, Maciej
Wschód słońca: 5.03
Zachód słońca: 20.20
Do końca roku: 231 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Farmaceuty
Przysłowia: 
„Pankracy, Serwacy 
i Bonifacy gdy 
z przymrozkiem stają, lato 
zimne dają”

JUTRO...

15
maja 2019

Imieniny obchodzą: 
Izydor, Nadzieja, Zofi a
Wschód słońca: 5.02
Zachód słońca: 20.21
Do końca roku: 230 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Polskiej Muzyki 
i Plastyki
Dzień Geja
Przysłowia: 
„Na świętego Stanisława 
w domu pustki, w polu 
sława”

POJUTRZE...

16
maja 2019

Imieniny obchodzą: 
Szymon
Wschód słońca: 5.01
Zachód słońca: 20.23
Do końca roku: 229 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Straży Granicznej
Przysłowia: 
„Gdy wiatr w maju z 
południa wieje, wkrótce 
deszcz poleje”

POGODA

Lake Malawi 
powalczy z Tulią

Wielkimi krokami zbliża się 64. 
Konkurs Piosenki Eurowizji. 

Na dziś zaplanowano pierwszy pół-
fi nał z udziałem m.in. czeskiej gru-
py Lake Malawi i polskiej formacji 
Tulia. 

Tym razem gospodarzem wy-
darzenia jest Izrael. W Tel Awi-
wie spotkają się reprezenanci 41 
państw, ale Polacy najbardziej 
czekają na występ grupy Tulia. 
Na zespół ze Szczecina tym razem 
będą mogli głosować Zaolziacy. Z 
kolei mieszkańcy polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego będą mogli 
oddać głosy na trzyniecką grupę 
Lake Malawi. Liderem formacji 
jest pochodzący z Trzyńca Albert 
Černý. 

Wzorem poprzednich edycji 
tegoroczna Eurowizja została po-

dzielona na dwa półfi nały i fi nał. 
Odbędą się one kolejno: 14, 16 i 18 
maja. W półfi nale reprezentacje 
poszczególnych krajów podzielo-
no na dwie grupy, występujące we 
wtorek i czwartek. W efekcie Tu-
lia oraz reprezentujący Republikę 
Czeską Lake Malawi znaleźli się w 
jednym półfi nale. W jego trakcie 
Tulia wystąpi jako czwarta, a Lake 
Malawi zaprezentuje się szósty. 
Ważne, że w czasie trwania wystę-
pów możliwość głosowania będą 
mieli mieszkańcy krajów rywali-
zujących w tym koncercie (a także 
państw-fi nalistów: Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch). Ostatecznie 
do fi nału zakwalifi kowanych zo-
stanie dziesięć krajów z największą 
liczbą punktów zdobytych w głoso-
waniu jurorów i telewidzów.  (wik)

• Albert Černý, lider grupy Lake Malawi. Fot. ARC

O najładniejszy 
budynek 

Do końca maja trwa plebiscyt 
„Budowla Województwa Mo-

rawsko-Śląskiego”. W dwóch ka-
tegoriach zostaną nagrodzone 
najciekawsze zeszłoroczne roz-
wiązania w kategorii budynków 
użyteczności publicznej – osobno 
oceniane są nowo wybudowane 
obiekty, osobno wyremontowane i 
zmodernizowane.  W obu katego-
riach ma swoich kandydatów gmi-
na Bystrzyca. 

Nowym budynkiem, wzniesio-
nym „na zielonej łące”, jest by-
strzyckie czeskie przedszkole. Au-
torami projektu są Delta Trzyniec 

i architekt Czesław Mendrek,  re-
alizatorem spółka Zowada Group 
z Jabłonkowa. Bystrzyca zgłosiła 
ponadto na konkurs Muzeum i 
Centrum Informacji, które powsta-
ło dzięki przebudowie kina. W ka-
tegorii zmodernizowanych obiek-
tów wystartował także Hawierzów 
z poszerzonym cmentarzem i salą 
pogrzebową w Szumbarku. Z kolei 
Trzyniec zgłosił na konkurs, w od-
rębnej kategorii, dom wielomiesz-
kaniowy w Nieborach. 

Informacje o głosowaniu znajdu-
ją się na stronie www.stavbamsk.
cz.    (dc)

• Budynek przedszkola w Bystrzycy. Fot. ARC gminy Bystrzyca

W kopalni nikt nie został
Ratownicy górniczy wydobyli 

w sobotę ciała ostatnich czte-
rech górników, którzy zginęli 20 
grudnia ub. roku w kopalni ČSM 
na skutek wybuchu metanu. W 
tragedii, do której doszło wówczas 
na głębokości ok. 880 metrów, zgi-
nęło 12 polskich górników i jeden 
czeski.

Ciała ze względu na panujące w 

kopalni warunki wynoszono na po-
wierzchnię w kilku etapach. Bez-
pośrednio po wypadku wyciągnię-
to zwłoki czterech ofi ar. Na miejsce 
wypadku wrócono dopiero w 
kwietniu, kiedy to udało się wydo-
być pierwsze ciało ze strefy objętej 
pożarem. Pod koniec miesiąca wy-
ciągnięto kolejne cztery ciała, a w 
ub. sobotę wynoszenie zwłok ofi ar 

katastrofy wreszcie zakończono. 
Ciała górników trafi ły do Instytu-
tu Medycyny Sądowej w Ostrawie, 
gdzie zostanie przeprowadzona 
sekcja zwłok w obecności polskich 
prokuratorów wchodzących w 
skład wspólnej międzynarodowej 
grupy dochodzeniowej, która bada 
przyczyny wybuchu w kopalni.

 (sch)

Obywatele krajów 
członkowskich Unii 
Europejskiej wybierają 
nowy skład parlamentu. 
W Republice Czeskiej 
wybory odbędą się 
w piątek 24 i w sobotę 
25 maja. Czescy 
wyborcy wybierają 
21 europosłów. Cały 
Parlament Europejski ma 
751 foteli. 

Kadencja Parlamentu Europej-
skiego jest pięcioletnia. W po-
przednich wyborach w 2014 

roku w RC najwięcej mandatów (po 
cztery) zdobyły: ANO, koalicja TOP 
09 i STAN oraz ČSSD. Z trzema man-
datami weszli do parlamentu komu-
niści oraz chrześcijańscy demokraci, 
z dwoma ODS, jedno miejsce uzyskali 
Svobodní. Eurowybory są w naszym 
kraju mało popularne, w poprzednich 

wzięło udział tylko 18,2 proc. wybor-
ców. 

Listy wyborcze są w całym kra-
ju identyczne. Liderami tych par-

Europejskie wybory przed nami

tii, które mają obecnie swoich 
przedstawicieli w Brukseli, są w 
większości przypadków aktualni 
europosłowie.  Wyjątek stanowią 

Svobodní. I tak listę ANO otwie-
ra Dita Charanzowa, STAN+TOP 
09 – Jiří Pospíšil, ČSSD – Pavel 
Poc, KSČM – Kateřina Konečná, 

KDU-ČSL – Pavel Svoboda, ODS 
– Jan Zahradil. W czołówkach list 
wyborczych rzadko pojawiają się 
nazwiska kandydatów z  naszego 
regionu. Jednym z  wyjątków jest 
socjaldemokracja, która na piąte 
miejsce wpisała Pawła Kawuloka, 
prawnika i polityka z  Gródka. Na 
drugim miejscu listy ODS znaj-
dziemy natomiast Evžena Toše-
novskiego z  Ostrawy, europosła 
i byłego hetmana województwa 
morawsko-śląskiego. 

Kandydaci do Parlamentu Euro-
pejskiego startują w swoich krajach 
z list poszczególnych partii i stron-
nictw. Po wejściu do PE przyłą-
czają się do działających tam grup 
politycznych. Grupy te, nazywane 
także frakcjami, są odpowiednika-
mi klubów poselskich w parlamen-
tach poszczególnych państw. 

Eurowybory w Republice Cze-
skiej rozpoczną się w piątek 24 bm. 
o godz. 14.00. W tym dniu można 
będzie głosować do godz. 22.00. W 
sobotę 25 bm. lokale będą otwarte 
w godz. 8.00-14.00. Na wybranej 
przez siebie karcie do głosowania 
wyborca może zaznaczyć najwyżej 
dwóch kandydatów, na których za-
mierza oddać głosy preferencyjne. 

 (dc)

W Polsce wybory od-
będą się w niedzielę 26 
maja. Polacy wybiorą 
51 eurodeputowanych. 
To będą, tak samo jak 
w Republce Czeskiej, 
czwarte wybory do PE 
po przystąpieniu obu 
krajów  do Unii Euro-
pejskiej. 

Pół miliarda zniknęło 
Urząd Wojewódzki w Ostrawie 

rozpoczął w poniedziałek 
elektroniczny nabór wniosków w 
ramach trzeciej rundy dotacji na 
kotły ekologiczne. W przeciągu 
pierwszych dwóch godzin wpłynę-
ło 10 tys. wniosków. Pół miliarda 
koron przeznaczonych na dotacje 
„zniknęło” w niespełna minutę. 
Kwota ta wystarcza na zaspokoje-
nie ok. 3,5 tys. wniosków. 

Funduszy jest za mało, dlatego 
województwo zwróci się do pań-
stwa z prośbą o powiększenie puli. 
– Ministerstwo Środowiska już 
wcześniej przyrzekło, że przyzna 
nam dodatkowe fundusze, jeżeli 
uda nam się wyczerpać przydział 
w wysokości 500 milionów ko-
ron. Wczoraj się okazało, że ludzie 
chcą ekologicznie ogrzewać domy. 
To jest dobra wiadomość. Jestem 

przekonana, że zasługujemy na 
przydział dodatkowych środków, 
ponieważ jesteśmy regionem ze złą 
jakością powietrza – powiedziała 
Jarmila Uvírowa, wicehetman wo-
jewództwa morawsko-śląskiego. 

Urząd Wojewódzki będzie teraz 
stopniowo rozpatrywał przyjęte 
wnioski. O przyznaniu dotacji za-
decyduje Zarząd Wojewódzki. 

 (dc) 

Dotarł do celu
Piesza wyprawa policjanta Jana 

Duraja z miejscowości Aš do 
Bukowca, o której pisaliśmy w 
piątkowym numerze „Głosu”, za-
kończyła się pełnym sukcesem. Na 
najbardziej wysunięte na wschód 
miejsce w RC dotarł już w sobotę – 
dzień wcześniej, niż zaplanował. W 
Bukowcu spotkał się ze swoimi naj-
bliższymi, przyjaciółmi, a także z 
rodziną Fojcików z Trzycieża. Dzię-
ki nagłośnieniu wyprawy udało się 
zebrać 98 tys. koron na rehabilita-
cję 6-letniego niepełnosprawnego 
Alexa Fojcika. Chętni nadal mogą 
wpłacać dary na konto prowadzo-
ne przez Caritas w Jabłonkowie. 

 (dc)

• Jan Duraj „na mecie” z córeczką na 
ręku. Fot. Facebook/Jan Duraj
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Zdjęcia: JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI

Jarosław jot-Drużycki

To w niej dzieci po raz pierwszy 
słyszą, że po polsku mówią nie 
tylko rodzice, dziadkowie i jacyś 

kuzyni, ale i inni ich rówieśnicy oraz 
panie przedszkolanki, wprowadzające 
je do wielkiego świata, w którym się 
rysuje, wykleja, tańczy, a nawet samo-
dzielnie robi gofry. Jednym słowem 
dolnolutyńskie przedszkole „Tęczowy 
Ogród” obchodziło 11 maja 90-lecie 
swego istnienia.

I wszystko było tęczowe. Choćby sto-
jące na podwyższeniu nieopodal sceny 
wypiekane babeczki, polane na wierz-
chu słodką mazią, zwane z anglosaska 
muffi  nkami.

– To są cupcake. Gdyby nie było kre-
mu, to wtedy byłyby muffi  nki – tłu-
maczy mi później Jola, gimnazjalistka, 
więc można jej wierzyć na słowo.

A zatem w kolorach tęczy były owe 
cupcake, jak i unoszące się na sznur-
kach baloniki. Występujące w progra-
mie przedszkolaki również zaprezen-
towały się tęczowo – dziewczynki w 
pasiastych spódniczkach, a chłopcy 
w takichże krawatach. Ich koleżanki 
z podstawówki, które też włączyły się 
do świętowania jubileuszu swej dawnej 
alma mater, miały przewiązane wokół 
szyi tęczowe chustki.

Natomiast prowadzący program 
uczniowie byli ubrani schludnie i po-
rządnie jak na prezenterów telewizyj-
nych przystało, albowiem zebrani na 
sali mogli obejrzeć specjalne wydanie 
„Lutyńskich Faktów”, w których zapre-
zentowano historię i współczesność tej 
wysuniętej najdalej na północne rubie-
że Zaolzia placówki.

I tak jej początki sięgają 1929 roku. 
Powstała w miesiącu, kiedy przyroda 
wybucha z całą swą intensywnością. 
Wszystko kwitnie, wszystko pachnie, 
a nawet jeżeli spadną z nieba jakieś 
krople, to wiadomo nie od dziś, że od 
takiego majowego deszczu szybciej się 
rośnie i można osiągnąć poważny wiek, 
chociażby tych 90 lat.

Jednak były dwie przerwy w funk-
cjonowaniu placówki. Pierwsza dzie-
sięcioletnia – to lata wojny i niepewna 
sytuacja na Zaolziu po jej zakończe-
niu, a drugi raz zamknięto ją na kilka 
wrześniowych dni 1955 r., kiedy to do 
jednego z karwińskich urzędów do-
tarł list, w którym anonimowy autor 
donosił odpowiednim władzom, że 
do przedszkola lutyńskiego uczęszcza 
tylko kilkoro dzieci, choć w rzeczywi-
stości było ich – tak jak i obecnie – kil-
kanaścioro.

Osiemnaścioro jest ich teraz dokład-
nie. Szóstka opuści w czerwcu przed-
szkolne mury, ale we wrześniu zastąpi 
ich szczęśliwa siódemka.

– Jesteśmy optymistami i liczymy 
jeszcze na jakieś dziecko, bo czasami 
tak bywa, że dzieci też napływają w 
ciągu roku szkolnego – mówi dyrektor 
Sabina Suchanek. – A zmieściłoby się u 
nas i 22 dzieci.

Do lutyńskiej placówki chodzą malu-
chy z bliższej i dalszej okolicy.

– U niektórych jest to świadomy 
wybór – uśmiecha się dyrektorka – ze 
względu na zawartość programową i 

na klimat, jaki u nas panuje. Możemy 
się pochwalić dobrym poziomem języ-
ka polskiego. Obie przedszkolanki są z 
Polski.

I teraz można zobaczyć na scenie ich 
podopiecznych, jak tańczą, jak śpie-
wają. A w tym samym czasie na wi-
downi wyrasta nagle las smartfonów, 
trzymanych w rękach mam, ojców, 
babć i dziadków. Oczy wpatrzone, usta 
uśmiechnięte. Starsze pokolenie za-
wsze spogląda na to następne. Z jednej 
strony podziwia, cieszy się tym szkra-
bem, jest dumne z jego osiągnięć (i tu 
dziadkowie prym wiodą), ale może też 
pojawia się wspomnienie, kiedy same-
mu stało się na scenie, deklamowało 
wierszyki, śpiewało piosenki i tańczyło 
– kiedy samemu było się przedszkola-
kiem.

Elżbieta Kania chodziła do tutejszego 
przedszkola – choć wtedy mieściło się 
w innym budynku – w połowie lat 50. i 
ciepło wspomina swoje wychowawczy-
nie, panie Wrożynową i Kolarczykową. 
Zostało jej w pamięci smażenie jajecz-
nicy w Lasku Adamczyka za szkołą i 
wspólne zabawy. 

Klocki, misie, lalki czekają od rana.
Uśmiechem nas wita pani ukochana.

Dochodzi ze sceny piosenka.

Bawimy się zgodnie zawsze Ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.

– Dużo tańczyliśmy – dodaje pani Elż-
bieta – ale nie było tak dużo zabawek 
jak teraz. My mieliśmy dwa wózeczki, 
dwie laleczki, żadne tam jakieś super 
zabawki kolorowe. Drewniane były w 
większości te zabaweczki.

Z rozrzewnieniem do tych beztro-
skich czasów wraca i jej młodszy kole-
ga, Marcel Balcarek, prezes wierznio-

wickiego PZKO, który przedszkolne 
progi przekroczył pod koniec lat 80. i 
bardzo lubił czynić tak codziennie.

–  Jak miałem katar i mama mówiła, 
że mam zostać w domu, to ja przygo-
towałem sobie ubranie i mówiłem, że 
muszę iść. Była tam fajna paczka dzieci. 
Bardzo mile wspominam, jak chodzili-
śmy do przyrody z paniami nauczy-
cielkami. Pociągało mnie też to, że one 
uczyły nas polskich i śląskich piosenek, 
co do dziś jest mi bardzo blisko przy 
sercu. I chyba tam mnie to chwyciło, bo 
teraz jeszcze też niekiedy występuję w 
chórze „Lutnia”.

Ale ze sceny słychać uczniowski chó-
rek:

Tęcza wypełnia nasze serca 
Za każdym razem większa 
Na horyzoncie kolorami gra

Baloniki radośnie lecą w górę, a wszy-
scy rytmicznie klaszczą.

Nadchodzi czas na część ofi cjalną, 
która jest stałym elementem jubile-
uszowych rytuałów. I kiedy dyrektor 
Suchanek dziękuję za wkład pracy 
obecnym i emerytowanym pracowni-
kom szkoły, a przede wszystkim przed-
szkola, to widownia spontanicznie 
zaczyna śpiewać „sto lat”. Nie braknie 
słów wdzięczności i życzeń dla byłej 
długoletniej dyrektorki, „ikony naszej 
szkoły i przedszkola”, Alicji Berki, ale 
też i dla jej następczyni, od działaczy 
Macierzy Szkolnej, zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych z Zaolzia i Pol-
ski oraz konsul generalnej RP w Ostra-
wie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz.

I kiedy ofi cjalnym kwestiom stało się 
już zadość, to wyrośnięte przedszkol-
ne zuchy oddały się swoim dorosłym 
rozmowom, te małe zaczęły się bawić 
przy muzyce balonikami, a Jola ruszyła 
między stołami z tacą pełną tęczowych 
cupcake’ów i zachęcała do ich skoszto-
wania. 

»Tęcza wypełnia nasze serca«
Tym razem wesoła gromada małych zuchów, ale i tych 
zdecydowanie bardziej wyrośniętych, potuptała do Domu 
Kultury w Lutyni Dolnej, by świętować jubileusz miejscowej 
placówki oświatowej.

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,

Idzie do przedszkola wesoła gromada.

Tupią małe nóżki – tupu, tupu, tup.

Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

Do lutyńskiego przedszkola uczęszczają nie tylko-
dzieci miejscowe, ale i ich rówieśnicy z Bogumina, 
Wierzniowic, Rychwałdu, Pietwałdu i pogranicza 
lutyńsko-orłowskiego.

Przedszkole liczy 18 dzieci. W tym roku ukończy 
je sześcioro, a we wrześniu przyjdzie siódemka 
nowych. Miejsc jest na 22 przedszkolaków.

W 1955 przedszkole zamknięto na kilka dni z po-
wodu anonimu skierowanego do urzędu w Kar-
winie, że jakoby do lutyńskiej placówki uczęszcza 
tylko kilkoro dzieci.

Harcerska lekcja patriotyzmu 
Dla harcerzy z Karwiny i ich gości piątkowe popołudnie było jedną wielką lekcją patriotyzmu. Druga Karwińska 
Drużyna Harcerska „Wielka Niedźwiedzica” zorganizowała Dzień Polski.

Danuta Chlup

Młodzież słuchała opowia-
dań o Polakach na Kre-
sach Wschodnich, o za-

pomnianych bohaterach, o walce 
zbrojnej harcerzy i żołnierzy Armii 
Krajowej przeciwko niemieckiemu 
okupantowi. 

Na początku Grzegorz Młynar-
czyk, przewodniczący Rady Na-
czelnej Harcerstwa Polskiego w RC, 
przedstawił działalność harcerstwa 
na Zaolziu. Lenka Piszczek, współ-
założycielka „Wielkiej Niedźwiedzi-
cy” i jej długoletnia (teraz już była) 
drużynowa, mówiła o początkach 
drużyny, o jej działalności, obozach, 
biwakach, wycieczkach. Z kolei Irena 
French z Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego przedstawiła w skrócie histo-
rię Księstwa Cieszyńskiego oraz naj-
ciekawsze cieszyńskie zabytki. 

Oczekiwanym gościem był Janusz 
Kamocki, kombatant AK, pochodzą-
cy z okolic Sandomierza. Dziewięć-
dziesięciolatek wyjaśniał, że walka 
z okupantem nie toczyła się tylko w 
oddziałach partyzanckich – jak po-
kazują fi lmy, choć każdy młody chło-
pak właśnie o takiej walce marzył. 
Równie ważne były działania dywer-
syjne, gromadzenie informacji dla 
wywiadu. Kamocki, kiedy jako 15-let-
ni harcerz wstąpił do wojska, połowę 
czasu spędzał „w wygodnym fotelu”, 
na podsłuchiwaniu niemieckich roz-
mów telefonicznych. Na spotkaniu w 

Karwinie poświęcił dużo uwagi etyce 
żołnierza AK, mówił o tym, że gra-
nica między partyzantką a bandyty-
zmem jest bardzo cienka. – Młodzież 
podczas spotkań często pyta: „A ilu 
Niemców pan zabił?”. To najgłupsze 
pytanie, jakie może być. Bo choć za-
biłeś żołnierza w mundurze wroga, 
to w twojej psychice zostaje poczu-
cie, że zabiło się człowieka – mówił 
kombatant. 

Karwińscy harcerze przyznali w 
rozmowie z „Głosem”, że interesują 
się losami kombatantów. Kilkoro z 
nich miała niedawno okazję spędzić 
kilka dni z dawnymi żołnierzami. 
Dzięki współpracy „Wielkiej Niedź-
wiedzicy” ze stowarzyszeniem „Od-

ra-Niemen” z Opola wzięli udział 
w spotkaniu z kombatantami w 

Olsztyńskiem. Pomagali w opiece 
nad staruszkami, a równocześnie po-
znawali ich losy i wojenne przeżycia. 

Do losów kombatantów nawiązał 
Marcin Żukowski ze wspomniane-
go stowarzyszenia „Odra- Niemen”. 
Organizacja ta razem ze Związkiem 
Harcerstwa Rzeczpospolitej organi-
zuje akcję wysyłania „paczek pamię-
ci” polskim kombatantom żyjącym 
na Ukrainie, Litwie czy Białorusi. 
Prelegent zwrócił uwagę, że Polacy w 
tamtych krajach żyją często w bardzo 
trudnych warunkach, dlatego takie 
paczki są dla nich nie tylko znakiem, 
że Polska o nich pamięta, ale mają 
dla nich także sporą wartość mate-
rialną. 

Harcerze poznali także losy żoł-
nierza urodzonego we Frysztacie. 
Tomasz Greniuch z Instytutu Pamię-
ci Narodowej przedstawił sylwetkę 
Henryka Flamego – „Bartka”, żołnie-
rza Narodowych Sił Zbrojnych, który 
podczas wojny walczył przeciwko 
Niemcom, natomiast po jej zakoń-
czeniu przeciwko władzy komuni-
stycznej. W 1947 roku zginął z ręki 
zamachowca. Flame był na Śląsku 
Cieszyńskim najbardziej znanym 
„żołnierzem wyklętym”. 

Spotkanie prowadził drużynowy 
2. KDH „Wielka Niedźwiedzica” – Fi-
lip Tomanek oraz przyboczny Marek 
Konieczny, który był głównym koor-
dynatorem imprezy.  

•••

Między 
partyzantką 

a bandytyzmem 
granica jest bardzo 

cienka
Janusz Kamocki, 

kombatant AK 

• Janusz Kamocki opowiada o swoich wojennych losach. 
• Dzień Polski był dla harcerzy lekcją 
patriotyzmu. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Bawili się w detektywów
Zamiast siedzieć w klasie przez 

całe przedpołudnie szukali 
Sherlocka Holmesa i zapomnianej 
książki. Wczoraj na Wzgórzu Zam-
kowym odbyła się gra terenowa, 
którą Harcerstwo Polskie w RC oraz 
jego Krąg Instruktorski „Watra” 
zorganizowały dla uczniów drugie-
go stopnia polskich szkół podsta-
wowych na Zaolziu.

Chociaż zaproszenia do udziału 
w tym niecodziennym turnieju zo-
stały wysłane do wszystkich szkół 
pełnoklasowych, nie wszystkie z 
niego skorzystały. W sumie w za-
bawie wzięło udział 70 młodych 
ludzi z podstawówek w Czeskim 
Cieszynie, Gnojniku, Jabłonkowie, 
Karwinie, Lutyni Dolnej, Trzyńcu i 
Suchej Górnej. Każda szkoła mogła 
wystawić po jednym patrolu w ka-
tegoriach klas 6. i 7. oraz 8. i 9.

– Olimpiada Wszechstronności 
Umysłowej zakłada wykorzystanie 
różnych części ludzkiego mózgu. 
Chodzi o to, żeby nie tylko umieć 
coś wykuć na pamięć, ale także 
umieć pracować z informacjami i 
skojarzeniami, użyć sprytu, zarad-
ności, spostrzegawczości, logiki, 
no i, oczywiście, nauczyć się pracy 
w zespole. Krótko mówiąc, chodzi 
o to, żeby się zabawić, używając 
głowy – wyjaśnia naczelnik HPC, 
Krzysztof Mitura, dodając, że pre-
miera tego rodzaju intelektualnej 
rozrywki miała miejsce rok temu w 
tym samym miejscu.

Tym razem 5-osobowe patrole, 
występujące w roli doktora Watso-

na, miały za zadanie rozwikłanie 
zagadki zapomnianej książki. Aby 
dojść do celu musiały najpierw roz-
wiązać dziewięć zadań. Te trzeba 
było zaliczać po kolei, ponieważ 
rozwiązanie jednego stawało się 
kluczem do rozwiązania kolejnego 
i przybliżało drużynę do rozwikła-
nia całej zagadki. Na rutynowe mo-
dele myślenia nie można jednak 

było liczyć. Każde zadanie wyma-
gało bowiem innego sposobu roz-
szyfrowania ukrytej informacji. 

Dobrnąć do celu, czyli znaleźć 
w bibliotece Sherlocka Holmesa i 
potem na podstawie szyfroklucza 
podać autora i tytuł zapomnianej 
książki, ostatecznie udało się tylko 
dwom starszym drużynom. – Pozo-
stałym brakowało bardzo niewiele, 

ale czas, w którym trzeba się było 
zmieścić, był jasno określony – 
zaznaczył Mitura, dodając, że tak 
naprawdę sukcesem było przebr-
nięcie przez każdy kolejny etap de-
tektywistycznych poszukiwań.

– To była interesująca zabawa, 
ciekawa, bardzo urozmaicona, bo 
każda zagadka wiązała się z czymś 
innym, ale też bardzo trudna. Mu-

sieliśmy mocno główkować, żeby 
dotrzeć tam, dokąd dotarliśmy, 
bo mimo wszystko nie doszliśmy 
do końca – powiedziała „Głosowi” 
przedstawicielka czeskocieszyń-
skiej ekipy, Basia Nowak z klasy 
9.B. To wystarczyło, żeby zająć 
3. lokatę za drugim Gnojnikiem 
i pierwszą Karwiną, którym jako 
jedynym z wszystkich 14 patroli 
udało się rozszyfrować poprawną 
odpowiedź – Józef Ondrusz „Godki 
Śląskie”. 

Karol Ruszkiewicz z trzyniec-
kiej podstawówki mógł tego dnia 
nie pójść do szkoły, bo większość 
jego kolegów korzystała z wolne-
go dnia z powodu braku dostawy 
prądu. Uważa jednak, że udział w  
olimpiadzie nie był czasem stra-
conym. – Biegaliśmy od jednego 
stanowiska do drugiego, dzięki 
czemu zwiedziliśmy na Wzgórzu 
Zamkowym również te miejsca, w 
których jeszcze nie byłem – przy-
znał szóstoklasista. Razem ze swo-
ją drużyną zajął wczoraj pierwsze 
miejsce w młodszej kategorii, wy-
przedzając ekipy z Gnojnika i Kar-
winy. – Na pewno dla dzieci to jest 
przygoda, ale też duża korzyść, bo 
kreatywność, logiczne myślenie i 
współpraca w grupie rozwijają je na 
wszystkie możliwe sposoby – pod-
sumowała opiekunka trzynieckich 
uczniów, Grażyna Roszka.

Olimpiada Wszechstronności 
Umysłowej jest projektem, który 
wspiera fi nansowo Fundusz Roz-
woju Zaolzia. (sch) 

• Każda zagadka wymagała innego podejścia. Wszystkie współpracy w grupie. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Pani na zamku 
POLSKI BIZNES (27)

Jolanta Burkot jest właścicielką zamecz-
ku w Piotrowicach-Piersnej. Obiekt, 
wzniesiony pod koniec XVIII wieku na 

pagórku nad rzeką Piotrówką, składa się dziś 
z eleganckiego hotelu i równie eleganckiej 
restauracji z tarasem oraz atrakcyjnego pod-
ziemnego zaplecza wellness. Otacza go mały, 
lecz z pomysłem urządzony i starannie pielę-
gnowany park. To klimaty, w których chyba 
każda kobieta dobrze się czuje i o jakich ma-
rzy. Marzenie biznesmenki z Karwiny spełni-
ło się po latach pracy w branży technicznej. 

– Pracowałam w „Kovonie”, w dziale han-
dlu zagranicznego. W 1995 roku założyliśmy 
ze wspólnikiem fi rmę TRESTLES i zaczęli-
śmy produkować metalowe regały – wspomi-
na pani Jolanta. – To były czasy, kiedy łatwo 
można było zdobyć kredyt, ale też chwile, 
kiedy budowaliśmy fi rmę od zera. Żyliśmy 
skromnie i oszczędnie, wszystkie zarobione 
pieniądze inwestowaliśmy w rozwój fi rmy. 

Spółka akcyjna TRESTLES przebiła się na 
rynki zagraniczne, według słów jej współwła-
ścicielki jest czołowym producentem regałów 
w Europie. Jolancie Burkot przestało to jed-
nak wystarczać. – Brakowało mi bezpośred-
niego kontaktu z klientem, chciałam robić 
coś, co sprawia ludziom radość i czego efekty 
są od razu widoczne – przyznaje biznesmen-
ka. Kiedy w 2012 roku nadarzyła się okazja 
do kupna zameczku, który był zaniedbany i 
niewykorzystany; zdecydowała się razem ze 
wspólnikiem na tę inwestycję. Z pomysłem i 
rozmachem, nakładem pokaźnych środków 
fi nansowych, wyremontowali obiekt. Już 31 
maja 2013 roku uruchomili hotel i restaurację. 
Dzięki temu, że na piętrze budynku znajduje 
się duża sala, zaczęli urządzać uczty weselne i 
inne przyjęcia okolicznościowe. Dzisiaj młode 
pary, którym marzy się ślub w plenerze, mogą 
korzystać z parku i specjalnej altanki ślubnej. 
Prócz sali zamkowej, która pomieści nawet 
sto gości, można wynajmować na imprezy ro-
dzinne czy fi rmowe kilka mniejszych sal. 

– Mieliśmy i restaurację, i hotel, lecz klien-

tów było mało. Wtedy postanowiliśmy wybu-
dować coś, co ich przyciągnie. Pomyślałam 
o wellness, bo bardzo lubię w ten sposób 
wypoczywać. Podróżowałam po całym świe-
cie, widziałam przepiękne ośrodki, dlatego 
dokładnie wiedziałam, czego chcę – prze-
konuje pani Jolanta. Dzisiaj hotel ma piękne 
podziemne zaplecze relaksacyjne, wkompo-
nowane w otaczający go park. Goście mogą 
korzystać nie tylko z  kilku rodzajów sauny, 
kąpieli i masaży, ale też wypoczywać na 
drewnianym tarasie nad jeziorkiem, osło-
niętym przed ciekawskimi spojrzeniami. Do 
strefy wellness i SPA wchodzi się od strony 
drugiego jeziorka, które znajduje się w ogól-
nodostępnej części parku. 

Strefa relaksacyjna została wybudowana w 
2014 roku, rok później właściciele zameczku 
kupili leżącą na obrzeżach parku starą willę 
i przebudowali ją na pensjonat, żeby posze-
rzyć bazę noclegową. Pensjonat otrzymał na-
zwę „Vila Larisch”. Zameczek oraz cała Pier-
sna należały dawniej do Larischów. Teraz w 
zameczku znajduje się 11 pokoi hotelowych, w 
pensjonacie 25. 

Kolejnym przełomem był grudzień 2017 
roku. Wtedy Jolanta Burkot kupiła udzia-
ły wspólnika i została jedyną właścicielką 
zameczku. Zdecydowała się na zmiany kon-
cepcyjne. – Wcześniej stawialiśmy na luk-
sus i na klientelę „z górnej półki”. Jednak w 
restauracji, gdzie kelnerzy obsługują gości 
w rękawiczkach, niektórzy czuli się skrępo-
wani. Postanowiłam otworzyć się na nowych 
klientów, zrezygnować z przesadnego luksu-
su. Nadal świadczymy wysoką jakość usług, 
lecz ceny są niższe. Dzisiaj rodziny z małymi 
dziećmi czy rowerzyści w dresach nie muszą 
czuć się skrępowani w naszej restauracji – 
przekonuje biznesmenka. Menu restauracji 
zmienia się kompletnie co trzy miesiące, lecz 
są pewne dania fl agowe, z których słynie pio-
trowicka gastronomia. Należy do nich cho-
ciażby tatarak z  boczniaka ostrygowatego, 
grzyba uprawianego na własnej plantacji. 

W piotrowickim zameczku swoje niezastą-
pione miejsce ma sztuka. Co kwartał odby-
wają się wernisaże obrazów artystów z kraju 
i zagranicy, których dzieła wystawiane są w 
restauracji. Stała ekspozycja obrazów wisi w 
części hotelowej, w parku umieszczone są 
dzieła sztuki renomowanych twórców. Naj-
bardziej znaną autorką jest Blanka Matragi. 
Większość przedmiotów artystycznych wy-
stawianych w zameczku Jolanta Burkot ku-
piła na aukcjach charytatywnych. Zameczek 
Piotrowice urządza także imprezy dla miesz-
kańców. W lecie należy do nich kino plenero-
we, zimą spotkanie przy choince. Działalność 
pro publico bono została dostrzeżona. Firma 
Zameczek Piotrowice dwukrotnie otrzymała 
nagrodę hetmana województwa morawsko-
śląskiego za odpowiedzialność społeczną w 
kategorii fi rm do 50 pracowników, również 
dwukrotnie uplasowała się na pierwszym 
miejscu w swojej kategorii w podobnym kon-
kursie na skalę całej Republiki Czeskiej.  (dc)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 2013 

Branża: hotelarsko-gastronomiczna 

Liczba pracowników: 38

Kontakt: 
Zámeček Petrovice, a. s.
Prstná 1
735 72 Piotrowice

Tel. 606 740 810

e-mail: info@zamecek-petrovice.cz

www.zamecek-petrovice.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar 

Każda praca, jeśli nie jest szko-
dliwa społecznie, destruk-

tywna czy nieuczciwa, jest z natu-
ry godna szacunku. Praca zawsze 
była nieodłącznym elementem 
życia, chociaż zarówno w prze-
szłości, jak i obecnie większość 
zajęć wykonywanych na świecie 
to ciężki znój, a nie żadna przy-
jemność. Tylko niektórzy z nas 
mogą przecież powiedzieć, że 
praca dostarcza im satysfakcji, 
daje poczucie spełnienia i rado-
ści. Pracujemy przede wszystkim 
dla pieniędzy i nie ma w tym nic 
nagannego. Musimy z czegoś żyć. 
Praca, której celem jest poprawa 
ludzkiego losu, zawsze była i w 
dalszym ciągu jest czymś nie-
zwykle ważnym i pozytywnym. A 
jednak wśród sporej części osób 
aktywnych zawodowo przeważa 
poczucie, że pracujemy zdecydo-
wanie za dużo i za ciężko i że nic 
się od lat pod tym względem nie 
zmienia na lepsze.

Jak przed stu laty
Pod koniec ubiegłego roku przed-
stawiciele czeskiej socjaldemo-
kracji i związków zawodowych 

dyskutowali o możliwości skróce-
nia czasu pracy do 7,5 godz. dzien-
nie. Tydzień roboczy miałby wte-
dy 37,5 godz., a nie jak obecnie 
40 godzin. Argumentowali m.in. 
tym, że pracujemy o ok. 400 go-
dzin rocznie więcej, aniżeli nasi 
niemieccy „towarzysze”, co jed-
nak w żaden sposób nie przekła-
da się na wysokość wydajności. 
Warto dodać, że długość czasu 
pracy w RC raczej niewiele róż-
ni się od obowiązującego stanu 
w większości krajów Unii Euro-
pejskiej. W wysoko rozwiniętych 
krajach nie tylko w Europie, ale 
także na świecie od lat standar-
dem jest ośmiogodzinny dzień 
pracy. Na przestrzeni ostatnich 
stu lat niewiele się jednak pod 
tym względem zmieniło. U nas 
wprowadzono ustawowo ośmio-
godzinny dzień pracy po uzyska-
niu niepodległości w 1918 roku. 
Dziś jednak wydajność pracy jest 
wielokrotnie wyższa, warunki 
pracy też w niczym nie przypo-
minają tych sprzed stu lat. A my 
ciągle spędzamy w pracy większą 
część dnia (krócej pracują u nas 
np. górnicy, osoby zatrudnione 

w trybie trójzmianowym i dwu-
zmianowym, a także osoby wy-
konujące pracę szczególnie nie-
bezpieczną). W Polsce, podobnie 
jak u nas, też obowiązuje 40-go-
dzinna norma tygodniowa. O kil-
ka godzin mniej pracują jednakże 
na przykład Belgowie, Niemcy, 
Duńczycy, Francuzi czy Finowie, 
przy czym zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej pracownik może w 
ciągu tygodnia pracować maksy-
malnie 48 godzin z nadgodzinami 
włącznie. Ale są też kraje, gdzie 
nikogo nie dziwi 60-godzinny ty-
dzień pracy. Jak gdyby czas stanął 
tam w miejscu, a kolejne rewolu-
cje przemysłowe przeszły gdzieś 
obok, całkowicie niezauważone. 

Można i krócej...
Dyskusje o tym, czy i dlaczego 
ludzie powinni pracować mniej, 
trwają zresztą nie od dziś. Tu i ów-
dzie przynoszą już one konkretne 
rezultaty. Otóż pewna fi rma w No-
wej Zelandii wprowadziła w ubie-
głym roku czterodniowy tydzień 
pracy. Oczywiście pracownikom 
nie obniżono wynagrodzenia. 
Firma nazywa się Perpetual Gu-

ardian i zatrudnia ok. 250 osób. 
W krótkim czasie okazało się, że 
pracownicy są bardziej zadowo-
leni i aktywniejsi, mniej zestre-
sowani i w efekcie bardziej wy-
dajni. Skrócony czas pracy nie 
wygenerował żadnych istotnych 
strat ani problemów. Przy okazji 
udoskonalono też w fi rmie orga-
nizację pracy. Ponieważ ekspery-
ment się udał, fi rma postanowiła 
nie wracać już do starego modelu 
i skrócony tydzień pracy zaczął 
obowiązywać na stałe. Sześciogo-
dzinny dzień pracy wprowadzo-
no w pewnym miejskim ośrodku 
opieki społecznej w szwedzkim 
Goeteborgu. Pielęgniarki i opie-
kunki skwitowały tę decyzję z 
dużym zadowoleniem. Miasto 
jednak uznało po pewnym czasie, 
że nowy model pracy ośrodka jest 
zbyt kosztowny i z eksperymen-
tu się wycofało. Z kolei brytyjscy 
związkowcy przewidują, że czte-
rodniowy tydzień pracy jeszcze w 
tym stuleciu będzie powszechny 
we wszystkich rozwiniętych kra-
jach. Ich zdaniem nowe technolo-
gie, automatyzacja i cyfryzacja w 
końcu muszą znaleźć konkretne 

przełożenie na warunki pracy i 
wynagrodzenie ludzi. Brytyjski 
think tank New Economic Foun-
dation już kilka lat temu zaczął 
lobbować na rzecz 21-godzinne-
go tygodnia pracy, argumentu-
jąc, że zbyt szybkie tempo życia i 
rozbujała konsumpcja pchają nas 
nieuchronnie w kierunku ekolo-
gicznej katastrofy. Brytyjski eko-
nomista John M. Keynes twierdził 
zresztą już w latach trzydziestych 
ub. wieku, że za sto lat dzięki po-
stępowi naukowo-technicznemu 
ludzie nie będą musieli pracować 
dłużej niż 15 godzin tygodniowo. 
Znany szwedzki psycholog An-
ders Ericsson mówi, że człowiek 
w całkowitym skupieniu jest w 
stanie pracować zaledwie przez 
2 godziny. Potem potrzebna jest 
mu przerwa. Z kolei badania, któ-
re przeprowadzono w USA przed 
dziesięciu laty, dowiodły, że prze-
ciętny pracownik jest w stanie 
wykorzystać efektywnie zaledwie 
40 proc. czasu pracy. Każde zaję-
cie wykonywane przez 8 godzin 
dziennie musi, zdaniem psycho-
logów, wcześniej czy później wy-
wołać syndrom wypalenia. 

Cztery dni w tygodniu, a może krócej?

• Jolanta Burkot 
przed wejściem do 
podziemnej strefy 
wellness. 
Fot. DANUTA CHLUP

O Zaolziu z humorem i na poważnie
W czeskocieszyńskiej „Strzelnicy” odbył się w piątek dziewiąty talk show Izabeli Wałaskiej 
„Zaolzie potrafi ”. Tym razem gośćmi gospodyni wieczoru byli Helena Legowicz, Izabela 
Kapias, Renata Czader i Mariusz Wałach. Wśród widzów zasiadła zaś konsul generalna RP 
w Ostrawie, Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Witold Kożdoń

W trakcie dwugodzinnej 
rozmowy uczestnicy 
talk show zastanawia-

li się m.in., co robić, by podnieść 
wśród mieszkańców regionu po-
ziom znajomości języka polskiego 
i jak walczyć z czeskimi stereoty-
pami na temat Polaków. Goście 
cieszyńskiego ośrodka kultury 
dowiedzieli się też, jak układa się 
współpraca między PZKO a Kon-
gresem Polaków w RC. Bohaterowie 
wieczoru zdradzili, jak wyglądają 
ich zwykłe robocze dni, gdzie w 
tym roku wybierają się na urlop, a 
także jakie są ich ulubione książki.

Przedstawiając się publiczności 
Renata Czader poinformowała, że 
jest mamą dwóch wspaniałych sy-
nów. – Mam jednak jeszcze trzecie 
dziecko. To stowarzyszenie „Nigdy 
nie jesteś sam”, które we wrześniu 
będzie obchodziło pięć lat – mó-
wiła. Dodała, że na co dzień lubi 
robótki ręczne, choć nie zawsze 
wychodzą jej one tak, jakby chcia-
ła. – Nie lubię za to robić zakupów. 
W wolnych chwilach rozczytuję się 
natomiast w kryminałach, zwłasz-
cza skandynawskich – zdradziła.

Izabela Kapias jest olbrachci-
czanką. Studiowała aktorstwo w 
Pradze oraz odbyła staż w Wyższej 
Szkole Teatralnej w Krakowie. Wi-
dzowie mieli okazję oglądać ją w 
polskich serialach „Przepis na ży-
cie” i „M jak miłość”, a ostatnio w 
głośnym fi lmie „Kler”. W tym roku 
została ponadto szefową Czesko-
-Polskiej Izby Handlowej. – Mój 
tydzień wygląda tak, że od ponie-
działku do piątku jestem mene-
dżerką, natomiast w weekendy, 
choć nie zapominam o Czesko-Pol-
skiej Izbie Handlowej, zamieniam 
się w aktorkę i piosenkarkę. Albo 
w osobę prowadzącą imprezy. I tak 
już wkrótce zobaczymy się na Fe-
stiwalu PZKO w Trzyńcu – mówiła 
Izabela Kapias.

Z Olbrachcic pochodzi też He-
lena Legowicz. Prezes PZKO od 
1985 r. mieszka jednak w Cieszy-
nie. –  Ściągnął mnie tam mąż, ale 
moje życie towarzyskie, zawodowe 
i emocjonalne pozostaje związane 
z Zaolziem. A zawodowo przez 39 
lat byłam związana z bibliotekar-
stwem – mówiła Helena Legowicz.

Z kolei Mariusz Wałach przez 26 
lat prowadził z braćmi fi rmę Wal-
mark. Od 17 lat jest również rad-
nym i członkiem Zarządu Gminy 
w Bystrzycy. – Od ośmiu lat jestem 
prezesem Rady Szkoły Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
a od trzech lat piastuję funkcję pre-
zesa Kongresu Polaków w RC. Stało 
się tak, ponieważ pojechałem na 
Zgromadzenie Ogólne nieprzygo-
towany. Po prostu nie przygotowa-
łem odpowiednich wymówek i nie 
zdołałem się wymigać od tej funk-
cji – żartował, a sala nagrodziła go 
oklaskami. Pytany zaś o kierowanie 
Kongresem Polaków, podkreślił, że 
jest to praca kolektywna. – To nie 
jest tak, że w Kongresie o wszystkim 
decyduje prezes. Na co dzień dzieli-
my się zadaniami i nie wyobrażam 
sobie mej pracy bez wsparcia do-
świadczonych działaczy i społecz-
ników takich jak Józef Szymeczek 
czy Małgorzata Rakowska – mó-
wił Wałach, dodając, że zdarza się, 
iż niektórzy traktują Kongres jak 

urząd. – Tymczasem jest on ciałem 
społecznym i wszyscy pracujemy w 
nim za watykańską walutę, czyli za 
„Bóg zapłać” – podkreślił.

O codziennej działalności Za-
rządu Głównego PZKO mówiła z 
kolei Helena Legowicz. – By ze 
wszystkim zdążyć mój dzień pra-
cy powinien liczyć 40 godzin, a ja 
powinnam mieć czterdzieści lat 
mniej – żartowała. Przypomniała 
jednocześnie, że w dniu jej wyboru 
na prezesa PZKO zadeklarowała, 
że odwiedzi wszystkie koła PZKO, 
by poznać ich problemy. – W cią-
gu półtora roku nie zdążyłam tego 
zrobić. Do tej pory nie byłam jesz-
cze w chyba ośmiu kołach – przy-
znała Helena Legowicz. 

Przekonywała przy tym, że rola 
Zarządu Głównego PZKO jest często 
bardzo trudna. – Mamy 10 tysięcy 
członków PZKO i prawie 80 zarzą-
dów kół, które mają wobec nas bar-
dzo różne oczekiwania. Największa 
trudność polega więc na dostoso-
waniu działań Zarządu Głównego 
PZKO do oczekiwań naszej bazy 
członkowskiej i całego społeczeń-
stwa – tłumaczyła Legowicz.

Izabela Wałaska pytała dla od-
miany, o jakość języka polskiego na 
Zaolziu. – Zastanawiam się, czy za-
chęcamy ludzi do mówienia po pol-
sku, czy to się udaje i czy w ogóle ma 
sens – pytała Izabela Wałaska. 

– Centrum Pedagogiczne dla Pol-
skiego Szkolnictwa Narodowościo-
wego na co dzień wspiera polskie 
szkoły na Zaolziu. Staramy się, by 
polski język był żywy – podkreślała 
Renata Czader. 

– To dobrze, bo wydaje się, że 
mamy z tym pewien problem – 
skomentowała Izabela Wałaska. 

Helena Legowicz zdradziła zaś, 
że w Polsce często słyszy pytanie, 
skąd tak dobrze mówi po polsku. 
– Po prostu mam taki guzik, który 
przełączam. I zawsze powtarzam, 
że znam trzy języki: polski czeski i 
„po naszymu” – mówiła. 

– Kiedy w Polsce ktoś mnie prze-
konuje, że świetnie mówię po pol-
sku, odpowiadam: „no, panu też 
nieźle idzie” – stwierdził na to Ma-
riusz Wałach.

Dla odmiany Izabela Kapias wspo-
minała swoje studia w Pradze. – Na 
pierwszym roku było bardzo ciężko, 
bo musiałam tam grać po czesku, a 
wypominano mi moje seplenienie 
i krótki ostrawski język. Za to kiedy 
pojechałam na wymianę do Krako-
wa, mogłam korzystać ze wszystkich 
zajęć, bo nie istniała bariera języko-
wa. Kraków pomógł mi w osłucha-
niu się języka. To bardzo ważne, by 
na co dzień słuchać polskiego radia 
i oglądać telewizję, bo to kreuje ja-
kość języka, jakim się posługujemy 
– przekonywała Izabela Kapias. 

– Tutaj na miejscu nasz język 
polski nie jest doskonały, dlatego 
równie ważne jest regularne czy-
tanie w języku polskim. Jeżeli nie 
wyrobimy w dzieciach takiej po-
trzeby, nie nauczymy ich języka – 
mówiła Helena Legowicz.

Mariusz Wałach przekonywał zaś, 
że piękna gwara cieszyńska współ-
cześnie często zamienia się w żar-
gon. – Jestem za tym, by pielęgno-
wać naszą oryginalną gwarę, czyli 
język Reja i Kochanowskiego, ale nie 
wolno nam zapominać o języku lite-
rackim, bo jeśli nie będziemy znali 
języka literackiego, zaginie także na-
sza gwara. Zostanie zaś jedynie żar-
gon „po naszymu” – mówił Mariusz 
Wałach. 

Podopieczni na zdjęciach
Gospodyni piątkowego talk show „Zaolzie potrafi ” zadbała m.in. o krótki program artystyczny. Na 
scenie „Strzelnicy” zaprezentowała się formacja taneczna dzieci z czeskocieszyńskiej podstawówki 
pod kierownictwem Marii Szymanik. Zaśpiewały Iza i Ela Bolek oraz wystąpiła grupa muzyczna No-
net. Ponadto goście imprezy mogli obejrzeć miniwystawę artystycznych, czarno-białych zdjęć Dary 
Kuźmic. 
– To są fotografi e podopiecznych naszego stowarzyszenia. Zrealizowaliśmy ten projekt, by pokazać, 
jak bardzo nasze dzieci są piękne, mimo że pozostają niepełnosprawne. Ta wystawa gościła już w 
bibliotece w Trzyńcu, a dzisiaj przywiozłam ją do „Strzelnicy” – mówiła Renata Czader.

Wszyscy się cieszą
W drugiej części talk show „Zaolzie potrafi ” Helena Legowicz i Mariusz Wałach założyli okolicznościowe 
koszulki, które będzie można kupić m.in. na zbliżającym się Festi walu PZKO. – O współpracę PZKO i 
Kongresu Polaków nie będę pytała, bo widać jak się układa – żartowała Izabela Wałaska.
– A ja podziwiam Helenę za to, ile ma energii. Regularnie jeździmy do Pragi i Warszawy i w pociągu z 
reguły drzemię. Natomiast Helena cały czas coś załatwia, a na miejscu biega od jednego do drugiego 
urzędnika. Chciałbym więc mieć jej energię. Życzę też Zaolziakom tylko takich liderów – mówił Mariusz 
Wałach.
– W Warszawie mó-
wią już o nas „mój 
z moją” – żartowała 
Helena Legowicz.
– Po prostu przez 
długi czas nie przy-
jeżdżano z Zaolzia 
razem. Nie deklaro-
wano zgody i współ-
pracy, więc oni się 
cieszą. W Pradze się 
cieszą, w Warszawie 
się cieszą, na Zaolziu 
się cieszą. Wszyscy 
się cieszą – żartował 
Mariusz Wałach, a 
sala nagrodziła go 
gromkimi brawami.

Bohaterzy i buchalterzy
Izabela Wałaska zapytała swych go-
ści o różnice w mentalności Czechów 
i Polaków.

One istnieją i ja je widzę – od-
powiedziała Iza Kapias. – W Polsce 
wszyscy zachwycają się Republiką 
Czeską. Przekonują, jakie Czeszki są 
piękne, jakie mamy pyszne piwo i 
smażone sery. A  Czesi? Wiemy jak 
jest – stwierdziła.

– Wiemy, ale często boimy się 
powiedzieć to głośno. Dam przykład. 
Uczę w Pradze pewnego Polaka, któ-
ry przyjechał tam do pracy. Rzetelnie 
uczy się języka, tymczasem Czesi w 
ciągu tygodnia trzy razy przekuli mu 
opony w samochodzie. I nie jest to 
odosobniony przypadek, ponieważ 
regularnie spotykam się z podobnymi 
sytuacjami. Napisałam nawet książkę, 
by pokazać, jak jest i próbować coś 
zmienić. Bo to, że Czesi nie znają Po-
laków i Polski, nas wszystkich bardzo 
boli – mówiła Izabela Wałaska. 

– Czasami zastanawiam się, jak to 
możliwe, że Polacy kochają Czechów 
tak bezgraniczną miłością, która nie 
jest odwzajemniona – stwierdził z 
kolei Mariusz Wałach.

– Może Polska zazdrości Czechom 
pragmatyzmu, którego my Polacy, 
jako naród, nie mamy – zastanawiała 
się Helena Legowicz.

Mariusz Wałach przypomniał 
zaś słowa Juliana Tuwima, który 
stwierdził, że Polacy mają za dużo 
bohaterów, a za mało buchalterów. 
– I to jest prawda, ale u Czechów 
jest chyba odwrotnie. Byłoby więc 
dobrze, by te dwie ilości wywarzyć – 
podsumował.
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S P O R T Marcin Lewandowski, 
polski lekkoatleta (1500 m)

Chciałbym być prawą ręką Witolda 
Bańki w walce z dopingiem 

Fot. ARC

FNL

TRZYNIEC – 
ŻIŻKÓW 4:0
Do przerwy: 3:0. Bramki: 6. Samiec, 
29. Buchvaldek, 30. Dedič, 65. Ja-
nošík. 

Trzyniec: Adamuška – Ilko, Šuľa, 
Bedecs, Janoščín – Vaněk, Samiec 
– Buchvaldek (55. Omasta), Weber 
(69. Arroyo), Janošík – Dedič (79. 
Demjan).  

Tak efektownie, a zarazem efek-
tywnie grającego Trzyńca już dawno 
nie oglądaliśmy. Podopieczni tre-
nera Tomasza Jakusa zaaplikowali 
Viktorii aż cztery bramki, a na drogę 
powrotną również bilet parkingowy 
do trzeciej ligi. – Przeczuwałem, że 
zadecyduje pierwszy gol. Oby jak 
najszybciej udało nam się strzelić 
bramkę, powiedziałem piłkarzom 
przed meczem – zdradził Jakus. 
Założenia trenera zrealizował zaraz 
w 6. minucie Samiec, który z poda-
nia Webera nie dał szans Soukupo-
wi w bramce Viktorii. Do przerwy 
gospodarze dołączyli kolejne dwie 
bramki. W 29. minucie na 2:0 tra-

fi ł Buchvaldek, który przelobował 
bramkarza, minutę później Dedič 
w ostrym sprincie uderzył płasko 
w dolny róg bramki. Trzybramkowe 
prowadzenie wniosło spokój w po-
czynania gospodarzy, zespół Vikto-
rii Żiżków stracił zaś resztki nadziei 
na korzystny wynik w walce o ura-
towanie skóry. – Druga połowa do-
grywała się niejako z przymusu, ale 
cieszę się, że nawet w nieco lżejszym 
trybie udało nam się zdobyć jeszcze 
jedną bramkę – zaznaczył Jakus. 
Gości dobił po akcji indywidualnej 
Janošík, który profi tował z podania 
Webera, wypożyczonego pod Jawo-
rowy z pierwszoligowej Karwiny. 
Niewykluczone, że młody Tomáš 
Weber pomoże Karwinie w czerwco-
wej walce barażowej. 

Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 66, 2. 
Jihlawa 55, 3. Brno 51,… 8. Trzyniec 
36 pkt. 

DYWIZJA

OPAWA B – 
HAWIERZÓW 4:5

Do przerwy: 2:2. Bramki: 4. Dar-
movzal, 44. Hluchý, 59. Souček, 
81. Kuzník – 3., 6. i 49. Wojnar, 55. 
Chlopek, 66. Malchárek. Hawie-
rzów: Směták – Klejnot, Igbinoba, 
Zbavitel, Velčovský (89. Dawid) – 
Zupko, Skoupý – Chlopek (82. Vru-
bel), Wojnar, Förster – Malchárek.

Hat trick Tomáša Wojnara był 
tylko jednym z akcentów zwariowa-
nego spotkania w Opawie. Przebieg 
derbów ustawiły szybkie bramki. W 
6. minucie obie drużyny uwierzyły, 
że ten mecz może przejść do historii 
i jeszcze mocniej podkręciły tempo. 
Pojedynek z pewnością spodobał się 
kibicom. Trenerzy mieli już raczej 
mniej frajdy z oglądania zwariowa-
nych zawodów. – Brawa dla ofen-
sywnych piłkarzy. Pokazali, że solą 
futbolu są gole. Przegraliśmy, ale po 
walce – skomentował derby trener 
rezerw Opawy, Lukáš Černín. Szko-
leniowiec Hawierzowa, Miroslav 
Matušovič, skomplementował nie 
tylko kapitana drużyny, Tomáša 
Wojnara, ale cały zespół. – Chłopa-
ki dali czadu. Tak wyobrażam sobie 
walkę o dywizyjne punkty – ocenił 
zwycięstwo Matušovič. 

HFK OŁOMUNIEC – 
BOGUMIN 1:4
Do przerwy: 0:0. Bramki: 52. Raj-
noha – 55. i 79. Halaška, 81. M. Ha-
nus, 83. Košťál. Bogumin: Švrčina 
– Moskál, Košťál, Ferenc – Latocha, 
Leibl (30. Cieslawski), Palej (46. L. 
Poštulka), Halaška (82. Lišaník) – 
M. Hanus, Padych, F. Hanus. 

Worek z bramkami rozwiązał się 
w drugiej połowie. Ofensywnie gra-
jący boguminiacy nie patyczkowali 
się z Hanakami. Na prowadzenie 
wyszli co prawda gospodarze, ale 
potem piłka wpadała już wyłącznie 
do siatki Hanaków. Goście zagra-
li z kontry, uderzając po akcjach 
oskrzydlających. Dla podopiecz-
nych trenera Martina Špički to je-
denasta wygrana w tym sezonie. 

HRANICE – 
DZIEĆMOROWICE 2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 26. i 49. 
Kundrát – 38. Puchel. Dziećmoro-
wice: Kotrla (55. Stach) – Uher, Hr-
tánek, Skoupý (60. Nitka), Frébort 

– R. Macko, Škuta (62. Regec), Pu-
chel, M. Macko – Tomáš, Řapek. 

W Hranicach żaden zespół nie 
ma łatwej przeprawy. Przekonali 
się o tym po raz kolejny piłkarze 
Dziećmorowic. – Drużyna Hra-
nic przed własną publicznością 
nie lubi przegrywać. Zagraliśmy 
z jednym z najlepszych zespołów 
w czwartoligowej stawce – ocenił 
spotkanie trener Dziećmorowic, 
Josef Jadrný. Po wymuszonej prze-
rwie do dziećmorowickiej druży-
ny wrócił pomocnik Erik Puchel. 
Ofensywny piłkarz z doświadcze-
niem z placu boju w najwyższej 
klasie rozgrywek strzelił jedynego 
gola dla Elektryków. – Ucieszył 
mnie udany powrót Puchela, ale 
zmartwiły kontuzje. Urazu dozna-
li Kotrla, Škuta i Skoupý – powie-
dział „Głosowi” Jadrný. – To efekt 
długiego, męczącego sezonu. 
Nic na to nie poradzimy. Trzeba 
uzbroić się w cierpliwość i walczyć 
dalej. 

Lokaty: 1. Slavičín 52, 2. Frydlant 
51, 3. Opawa B 46,… 9. Bogumin 37, 
10. Hawierzów 34, 11. Dziećmoro-
wice 32 pkt.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

L. PIOTROWICE – 
DATYNIE DOLNE 5:0
Do przerwy: 3:0. Bramki: 16. i 61. Si-
kora, 44.  Kubišta, 45.  Juroszek, 
85. Reichl. 

Piotrowice: Majerczyk – Chwa-
stek (84.  Szturz), Gill, Bernatík 
(74.  Gatnar), Alman (41.  Paduch) 
– Reichl, Juroszek (79.  Kuljovský), 
Hoff mann, Kubišta – Sikora, Ostáš 
(69. Šiška).

Datynie Dolne: D. Stach – Koden-
ko (10. Kučera), Gregrer, Pištěk, Ka-
duch (69. Masopust) – Rozsíval, D. 
Cileček, Cenek (74. Polášek), Stebel 
– Baláž, Marek. 

Zabawa w kotka i myszkę ze 
słynnej kreskówki „Tom i Jerry”. 
Tak wyglądały derby w Piotrowi-
cach, które Lokomotywa potrak-
towała po mistrzowsku. – Cieszę 
się z czystego konta bramkarza 
Majerczyka. To jednak zasługa 
całego zespołu. Nie tylko w ofen-
sywie bowiem zagraliśmy znako-
micie – skomentował derby szko-
leniowiec Lokomotywy, Dušan 

Kohút. W Datyniach Dolnych 
sytuacja zrobiła się dramatyczna. 
Drużyna trenera Richarda Beneša 
dryfuje na krawędzi piątej i szó-
stej ligi. 

CZ. CIESZYN – 
OLDRZYSZÓW 2:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 35. i 54. 
Folwarczny – 15. Bořucký, 76. Kur-
ka.  Cz. Cieszyn: Pecha – Byrtus, 
Bujok, Siekiera, Zogata, Sostřonek, 
Michalisko, Vlachovič, Krucina, 
Šiška, Folwarczny. 

Gospodarze remis z  Oldrzy-
szowem traktują w kategoriach 
straty. – Sytuacji strzeleckich 
stworzyliśmy sporo, zabrakło 
nam jednak lepszej skuteczności 
– stwierdził szkoleniowiec zaol-
ziańskiego klubu, Lubomír Luho-
vý. W ostatnich kolejkach świetną 
formę złapał napastnik Michał 
Folwarczny. Do hat tricka zabra-
kło mu niewiele. 

Lokaty: 1. Frensztat p. R. 61, 2. 
Polanka 56, 3. Břídličná 46,… 7. Pio-
trowice 40, 8. Cz. Cieszyn 39, 14. 
Datynie Dolne 20 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Bystrzyca – St. Miasto 2:0 (Staniek 
2), Slavia Orłowa – Stonawa 1:3 
(Jatagandzidis – Zoller, Žebrok, 
Mančař), Jabłonków – Dobratrice 
1:1 (Cienciala – Hlaváč), Olbrach-
cice – Dobra 3:0 (Chumchal 2, 
Kubiena), Śmiłowice – Luczina 
2:5 (dla gosp.: Opluštil, Przyczko), 
Wracimów – Libhošť 5:0, Jistebnik 
– Hrabowa 5:1. Lokaty: 1. Bystrzyca 
49, 2. Stonawa 43, 3. Wracimów 40, 
4. Orłowa 33, 5. Olbrachcice 31, 6. 
Jabłonków 30,… 14. Śmiłowice 16 
pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wędrynia – Zabłocie 3:2 (Pilch, 
Hulboj, Lasota – Sollich, D. So-
cha), Sucha Górna – Wierzniowi-
ce 1:0 (Kux), Gnojnik – Sedliszcze 
2:1 (Maceček, Rusnok – Hvolka), 
Toszonowice – Wacławowice 
0:2, Nydek – Lutynia Dolna 0:4 
(Macháček 2, Pěgřim, Pecha), In-
ter Piotrowice – Oldrzychowice 
3:2 (Czyž, Horák, Kačinský – Gal-
litzdoerfer, Turoň), L. Piotrowice 
B – Mosty k. Jabłonkowa 1:1 (Ma-

kula – D. Kufa). Lokaty: 1. Wierz-
niowice 43, 2. Zabłocie 41, 3. Sucha 
Górna 41 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
F. Orłowa – Sj Pietwałd 3:3, TJ Pie-
twałd – Cierlicko 2:0, L. Łąki – G. 
Hawierzów 11:0, Dąbrowa – G. Błę-
dowice 5:2, V. Bogumin – Sn Ha-
wierzów 0:7, B. Rychwałd – Żuków 
Górny 1:0. Lokaty: 1. TJ Pietwałd 47, 
2. F. Orłowa 35, 3. Żuków Górny 33 
pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Piosek – Palkowice 2:2, Gródek – 
Starzicz 1:3, Bukowiec – Noszowice 
5:1, Baszka – Niebory 1:1. Lokaty: 
1. Kozlowice 43, 2. Liskowiec 40, 3. 
Starzicz 37 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Janowice 2:6, Chlebowice 
– Śmiłowice 6:4, Milików – Prżno 
0:1. Lokaty: 1. Prżno 55, 2. Milików 
52, 3. Janowice 36 pkt.  
 (jb)

Weekendowy serwis piłkarski: Chłopaki dali czadu

Gra o tron i uratowanie skóry 
Pierwszoligowe pole bitwy w Fortuna Lidze to idealny temat dla malarza ekspresjonisty. Na trzy kolejki przed 
końcem drugiej fazy sezonu piłkarze Karwiny wciąż znajdują się na dramatycznym, przedostatnim miejscu. 
Jeśli jednak nie zdarzy się kataklizm, to ośmiopunktowa przewaga nad ostatnią w tabeli Duklą Praga powinna 
wystarczyć do tymczasowego uratowania skóry. A potem? Barażowa walka z trzecim klubem drugiej ligi. 

Janusz Bitt mar

Zrobiło się niewesoło
Karwiniacy przegrali w weekend 
arcyważną bitwę z FK Przybram, 
drużyną prowadzoną przez byłego 
trenera Karwiny, Romana Nádvor-

níka. Na zachodzie Czech pod-
opieczni trenera Františka Straki 
nie ustrzegli się błędów. Szarpany 
futbol zakończył się zwycięstwem 
gospodarzy 1:0 po bramce Soldáta 
z 64. minuty. Piłka wpadła za ple-
cy Berkovca w zamieszaniu pod-
bramkowym, którego nie powsty-

dziłby się czołowy zespół rugby. 
– Niestety zadecydował nasz błąd 
indywidualny, kolejny z rzędu. 
Jestem realistą i co tu ukrywać, 
przed nami z dużym prawdopo-
dobieństwem dwumecz barażowy 
o wszystko – stwierdził szkolenio-
wiec Karwiny, F. Straka. Zanim 

tak się stanie, karwiniacy muszą 
jednak przypilnować i przyha-
mować Duklę, z którą zaliczą dzi-
siejszy mecz w ramach 3. kolejki 
fazy spadkowej. W spotkaniu roz-
poczynającym się o godz. 17.30 
gospodarze nie mogą ponownie 
liczyć na kontuzjowanego stopera 
Pavla Dreksę. Według naszych in-
formacji, doświadczony obrońca 
powinien być w pełni przygotowa-
ny do gry dopiero w ewentualnych 
barażach. 

Slavia 
powoli może świętować
W grupie mistrzowskiej coraz bli-
żej triumfu znajdują się piłkarze 
Slavii Praga, którzy w hicie week-
endowej kolejki pokonali wiceli-

dera z Pilzna 3:1. Coraz gorzej na-
tomiast spisuje się Banik Ostrawa. 
Zespół, który awansował do fi nału 
Pucharu MOL, w pierwszoligowej 
rzeczywistości ma kłopot z odna-
lezieniem jesiennej formy. Pod-
opieczni trenera Bohumila Páníka 
przegrali w weekend wyjazdowe 
spotkanie z Jabloncem 0:2, prezen-
tując miejscami koszmarny futbol 
– z masą błędów i niedokładnych 
podań. –  W światło jabloneckiej 
bramki oddaliśmy zaledwie trzy 
celne strzały. To fatalny wynik – 
skomentował zawody Páník. Dziś o 
godz. 20.00 ostrawianie podejmują 
na Miejskim Stadionie w Witkowi-
cach Slovan Liberec. Szykuje się 
bezpośrednia walka o piąte miejsce 
w grupie mistrzowskiej.  

• W walce o piłkę karwiński pomocnik Ondřej Lingr. Fot. mfk karvina

FORTUNA LIGA

PRZYBRAM – KARWINA 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 64. Soldát. Karwina: Berkovec – Moravec (87. Foka-
idis), Krivák, Rundić, Záhumenský – Budínský, Bukata – Ba Loua (73. Suchan), 
Lingr, Guba (60. Faško) – Wágner.

JABLONEC – OSTRAWA 2:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. Trávník, 81. Doležal. Ostrawa: Budinský – Fillo, 
Procházka, Stronati , Fleišman – Bolf (85. Pazdera), Meszaninow, Hrubý (63. Jirá-
sek), Holzer – Kuzmanović (54. Diop) – O. Šašinka. 
Lokaty – grupa mistrzowska: 1. Slavia Praga 76, 2. Pilzno 71, 3. Sparta Praga 63, 
4. Jablonec 54, 5. Ostrawa 45, 6. Liberec 43 pkt. Grupa spadkowa: 11. Opawa 
39,… 14. Przybram 34, 15. Karwina 29, 16. Dukla Praga 21 pkt. Dziś: Karwina – 
Dukla (17.30), Ostrawa – Liberec (20.00). 

 Falstart w fi nale
Nie tak wyobrażali sobie początek fi nałowej serii ekstraligi piłkarze ręczni Banika Karwina. 
Na parkiecie Pilzna podopieczni trenera Marka Michaliski przegrali 27:31. Na jutro fi nał 
przenosi się do Karwiny. 

Janusz Bitt mar

W fi nale ekstraligi spo-
tkały się dwie najlepsze 
drużyny tego sezonu. 

Drużyna Talentu Pilzno przystępo-
wała do niedzielnej konfrontacji w 
roli triumfatora fazy zasadniczej, 
Banik jako drugi zespół tabeli. Obie 
ekipy zgodnie z oczekiwaniami 
przebiły się przez ćwierćfi nały i 
półfi nały. Karwiniacy wyelimino-
wali kolejno Frydek-Mistek i Duklę 
Praga, drużyna Pilzna uporała się z 
Lowosicami i Jičínem. 

Karwiniacy w całym niedziel-
nym meczu gonili stratę. Po 
pierwszej połowie na tablicy 
świetlnej widniał wynik 17:16 dla 
gospodarzy, który mógł być dla 
Banika zachętą do podkręcenia 
tempa. – Zakładaliśmy, że w dru-
giej połowie od pierwszych minut 

zagramy agresywnie. I poprawimy 
skuteczność pod bramką gospo-
darzy. Tak się niestety nie stało – 
stwierdził szkoleniowiec Banika, 
Marek Michalisko. Goście męczyli 
się w ataku, pudłowali nawet w 
czystych pozycjach. W połącze-
niu z błędami technicznymi za-
miast odrobienia straty, narastała 
przewaga Pilzna. W 48. minucie 
gospodarze prowadzili 48:40 i 
wszystko wskazywało na to, że 

mecz doprowadzą do zwycięstwa 
bez większej nerwówki. – Sytuacja 
nie wyglądała zbyt optymistycz-
nie. Cieszę się jednak, że udało 
nam się zdramatyzować spotka-
nie. Końcowe minuty w naszym 
wykonaniu mogą być receptą na 
Pilzno w środowym spotkaniu – 
podkreślił Michalisko. 

Gospodarzem jutrzejszej bata-
lii będzie Banik Karwina. – Mecz 
przed własną publicznością zobo-

wiązuje. Chcemy wygrać i wierzę, 
że drużynę stać na znacznie lepszy 
szczypiorniak – zadeklarował Mi-
chalisko. W pierwszym spotkaniu 
Banik raczej nie był monolitem. 
Młodych zawodników zgasiła tre-
ma, doświadczeni gracze popeł-
niali błędy. – Zaliczyliśmy falstart 
w tym fi nale, ale to jeszcze nie ko-
niec. Do zwycięstwa potrzebne są 
trzy zwycięstwa – dodał szkolenio-
wiec Karwiny.  

FINAŁ EKSTRALIGI PIŁKI 
RĘCZNEJ

PILZNO – 
KARWINA 31:27
Do przerwy: 17:16. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Brůna 1, Monczka 3, 
Piątek, Noworyta, Plaček, Chudoba 
2, Jan Užek 5/4, Solák 3/2, Mucha, 
Nantl, Zbránek 6, Nedoma 6, Chosik 
1, Jiří Užek. Stan serii: 1:0. 

• Nemanja Marjanović (Karwina) dwoił 
się i troił, ale w obliczu błędów w de-
fensywie niewiele mógł wskórać. 
Fot. hcbkarvina

Bauer trenerem 
polskich biegaczy 

Nowym trenerem polskiej repre-
zentacji A w biegach narciarskich 
został były znakomity czeski za-
wodnik Lukáš Bauer, który związał 
się z kadrą mężczyzn umową do 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie w 2022 roku.
– Bardzo cieszę się z oferty otrzy-
manej od Polskiego Związku 
Narciarskiego. Jestem w pełni 
zmotywowany, aby pomóc polskim 
biegaczom w osiąganiu coraz lep-
szych rezultatów. Moim celem jest 
przywrócenie Macieja Staręgi do 
czołówki światowej i regularnego 
punktowania w „30” Pucharu Świa-
ta. Chcę zbudować silny, polski 
zespół na nadchodzące Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie – 
podkreśla nowy szkoleniowiec 
polskich biegaczy.
Z optymizmem spogląda w 
przyszłość również prezes PZN, 
Apoloniusz Tajner. – Bauer to nie-
wątpliwie świetny zawodnik, ale 
także wysokiej klasy specjalista, 
co potwierdziła między innymi 
nagroda Najlepszego Dyrektora 
Zespołu VISMA Classic 2018/19. 
Lukáš będzie odpowiedzialny za 
kadrę narodową A mężczyzn i jej 
wyniki, ale liczymy także, że będzie 
to impuls dla całego środowiska 
biegowego. 
Bauer jest w tym roku drugim Cze-
chem, który rozpoczął współpracę 
z polskim środowiskiem narciar-
skim. Wcześniej posadę głównego 
trenera kadry skoczków objął Mi-
chal Doležal.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Kočka na rozpalené plechové 
střeše (14, godz. 19.00);
 KARWINA: Kočka na rozpalené 
plechové střeše (15, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – JABŁONKÓW: 
Labutě ze země Erin (13, godz. 9.00, 
10.30);
 Łabędzie z Krainy Erin (14, godz. 
9.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Po-
kemon Detective Pikachu (14, 15, 
godz. 16.00); Sobibór (14, godz. 
17.30); Avengers (14, 15, godz. 
19.00); I znowu zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże! (14, 15, godz. 20.00); 
Green Book (15, godz. 17.30); Van 
Gogh (16, godz. 17.30); John Wick 
3 (16, godz. 19.00); Daddy Cool 
(16, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Skleněný pokoj (14, 
godz. 17.45); Klątwa Lla Lorony 
(14, godz. 20.00); After (15, godz. 
19.30); Free Solo (16, godz. 18.00); 
John Wick 3 (16, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Poke-
mon Detective Pikachu (14, 15, 
godz. 17.30); Sněží! (14, 15, godz. 
20.00); Kraina cudów (15, godz. 
15.30); Zimna wojna (16, godz. 
17.30); Ułaskawienie (16, godz. 
20.00); JABŁONKÓW: Čertí 
brko (15, godz. 17.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Sněží! (15, godz. 
17.30); Miłość w Seattle (16, godz. 
17.30); Arktyka (16, godz. 20.00); 

CIESZYN – Piast: Manu. Bądź 
sobą (14-16, godz. 16.00); Kapitan 
Marvel (14-16, godz. 17.45); After 
(14, godz. 20.00); 

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO 
Park Sikory zaprasza członków i 
sympatyków Koła na wycieczkę 
do Koniakowa-Ochodzitej w so-
botę 18. 5. Odjazd autobusem od 
Celmy o godz. 8.00, powrót o godz. 
13.50 z Koniakowa-Ochodzitej. 
Przyjazd do Cieszyna około godz. 
15.30. Prosimy zabrać dokumenty 
oraz złotówki. W razie deszczu wy-
cieczka nie odbędzie się.
 Filia Biblioteki Miejskiej przy 
ul. Havlíčka zaprasza na spotkanie 
z cyklu „Podróże bliskie i dalekie”, 
które odbędzie się w poniedziałek 
20. 5. o godz. 18.00. O parkach na-
rodowych Izraela i Palestyny opo-
wiadać będzie Izabela Kula.
CZ. CIESZYN-SIBICA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na tradycyjną 
jajecznicę w piątek 17. 5. o godz. 

17.00 do ogrodu Domu Polskiego 
PZKO Sibica. Prosimy przynieść 3 
jajka na osobę i pokrojone: słoni-
nę, chleb i szczypiorek.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza w 
niedzielę 19. 5. o godz. 16.00 do 
Domu PZKO na przedstawienie 
teatralne Ireny i Jana Czudków 
pt. „Wiym wszystko” w wykona-
niu zespołu z Milikowa.
KARWINA – Biblioteka Regio-
nalna Karwina, Oddział Litera-
tury Polskiej zaprasza na wykład 
doc. Jany Raclavskiej „Elementy 
humoru w twórczości Henryka 
Jasiczka”. Fragmenty dzieł prze-
czyta Karol Suszka. Wtorek 14. 5. o 
godz. 16.30 w budynku Biblioteki 
na Rynku Masaryka w Karwinie-
-Frysztacie. Kontakt: e-mail: pol-
ske@rkka.cz, telefon: 596 312 477. 
Prosimy o potwierdzenie udziału.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 14. 5. o godz. 15.30.
OSTRAWA – Stolik Polski zapra-
sza 15. 5. o godz. 17.00 do Klubu 
„Atlantik” na spotkanie pt. „Dom 
Polski w Ostrawie: wczoraj i jutro”.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 18. 5. na 
autobusową wycieczkę do Ja-
worników na trasy przygotowane 
przez KST Vysoká nad Kysucou w 
ramach rajdu „Krajom Drotárie”. 
Autobus wyjeżdża z Karwiny o 
godz. 6.00, z Cz. Cieszyna o godz. 
6.20, z Trzyńca (dworzec autobu-
sowy) o godz. 6.40, a następnie 
w odstępach 5 minut: Wędrynia, 
Bystrzyca, Gródek. W autobusie 
kierownik, Edek Jursa, tel. 603 887 
418, zbierze od uczestników wpi-
sowe rajdu w wysokości 2,50 euro. 

Prosimy nie zapomnieć o doku-
mentach tożsamości i ubezpiecze-
niu. Są wolne miejsca, zgłoszenia 
przyjmuje kierownik wycieczki, 
cena przejazdu autobusem 170 kc.
  Zaprasza w sobotnie popołu-
dnie 18. 5. na ognisko do Trzyńca 
Końskiej-Osówek połączone ze 
smażeniem jajecznicy. Każdy pro-
szony jest o przyniesienie dwóch 
jajek. Chleb, słoninę, szczypiorek 
zapewniają organizatorzy. Do opie-
kania można sobie przynieść wła-
sne kiełbaski. Na miejscu będzie 
można zakupić również herbatę, 
kawę lub piwo. Spotykamy się przy 
Domu MK PZKO Końska-Osówki 
ok. godz. 14.00, żeby sobie wspól-
nie pogwarzyć. Od godz. 15.00 roz-
poczynamy smażenie jajecznicy. 
„Wpisowe” 20 kc. Dojazd do Osó-
wek jest możliwy z dworca kolejo-
wego w Trzyńcu (godz. 13.38, 14.30 
autobusem MHD). Można też na 
miejsce dotrzeć piechotą z dworca 
kolejowego Trzyniec Końska (oko-
ło 2 km). Serdecznie zapraszają w 
imieniu MK PZKO Końska Osów-
ki – Dawid Szkandera (tel. 778 751 
819), w imieniu PTTS BŚ – Láďa Mi-
chalík (tel. 602 840 384).
TKK PTTK „ONDRASZEK” – Za-
prasza na wycieczką rowerową pt. 
„Uzdrowisko Jastrzębie-Zdrój: Co 
pozostało”. Zbiórka 19. 5. o godz. 
9.00 na rynku w Cieszynie. Tra-
sa: Pogwizdów – Zebrzydowice 
– Jastrzębie-Zdrój. Zwiedzanie 
Parku Zdrojowego oraz Muzeum 
Górnictwa. Dystans około 70 km. 
Wycieczkę prowadzi K. Szewczyk.
WIERZNIOWICE – MK zaprasza 
na odpustowy targ staroci – kup-
no, sprzedaż, zamiana. Niedziela 
19. 5. od godz. 9.00 w Domu PZKO.

OFERTY

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335. GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
 GŁ-036

KONCERTY

KARWINA – MK PZKO w Dar-
kowie i Karwinie Frysztacie za-
praszają wszystkich członków i 
sympatyków na koncert Chóru 
Lira z Darkowa, występ zespołów 
dziecięcych Małe Kończaneczki 
i ZPiT Kończaneczki oraz chóru 
męskiego Hejnał-Echo z Karwiny-
-Frysztatu, które odbędą się w nie-
dzielę, 19.05.2019 o godzinie 15:00 
w Domu Polskim PZKO w Karwinie 
Frysztacie w ramach XXIV Maja 
nad Olzą.

PROGRAM TV

MK PZKO w Wędryni oraz Teatr im. J. Cieńciały zapraszają na dwie 
jednoaktówki Aleksandra Fredry pt. „Świeczka zgasła” i „Nikt mnie 
nie zna” w reżyserii Janusza Ondraszka 19. 5. o godz. 17.00 oraz 
w czwartek 23. 5. o godz. 18.00 do „Czytelni”.I N F O R M A T O R 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Ostatni Mohikanin 
(film) 11.33 Przedstawienie kandy-
datów do Parlamentu Europejskiego 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co 
lubię 14.25 Syn (film) 14.45 Przedsta-
wienie kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego 15.10 Doktor Martin 
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Przedstawienie kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 17.10 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Złodzieje 
zielonych koni (film) 21.30 Columbo 
(s.) 23.05 Taggart (s.) 0.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna plane-
ta 9.50 Wielkie wędrówki zwierząt 
10.40 Gracz bez limitu 11.10 Króle-
stwo natury 11.35 Z kucharzem do-
okoła świata 12.30 Tajemnice domu 
życia 13.00 Nie poddawaj się 13.55 
Chcesz je? 14.00 Jadę maraton 14.35 
Odkryte skarby 15.20 Historia Egiptu 
16.10 Dzieci Hitlera 17.05 Kostaryka 
18.00 Zegarmistrzowie 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Czy potrzebujemy 
skowronka? 19.15 Przez ucho igielne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Wenecja 21.00 Eurovi-
sion Song Contest 2019 23.00 Źródło 
życia (film) 0.50 Wiktoria (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.40 Krok za krokiem (s.) 
13.00 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.20 Mentalista (s.) 16.10 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (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 ogro-
dzie (s.) 21.40 Weekend 22.35 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.25 Bez śla-
du (s.) 0.15 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Ninjago (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.25 Gwiazdy 
nad Olandem (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Komi-
sarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów 
(s.) 21.35 Wydział zabójstw (s.) 22.55 
Top Star magazyn 23.40 Policja w ak-
cji 0.35 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 15 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35 
Wszystko, co lubię 11.05 AZ kwiz 
11.33 Przedstawienie kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Przedstawienie kandy-
datów do Parlamentu Europejskiego 
14.25 Columbo (s.) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Przedstawienie 
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego 17.10 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Szkoda miłości 21.15 Szpital 
na peryferiach (s.) 22.10 Grantchester 
(s.) 22.55 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 23.40 Kryminolog (s.) 0.40 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Tajemniczy Mont-
Saint-Michel 10.00 Praskie wspomnie-
nia 11.00 Mroczny charyzmat Adolfa 
Hitlera 11.50 Żołnierze spod Sokolova 
12.50 Wyprawa 13.45 Nasza wieś 14.10 
Folklorika 14.40 Magiczne góry 14.55 
Europa dziś 15.35 Safari turystyka 
16.30 Telewizyjny klub niesłyszących 
17.00 Sprawa dla ombudsmanki 17.25 
Ostatnia szansa dla nosorożca pół-
nocnego 18.15 Granica w sercu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Babel 19.20 Turcja 
– brama Orientu 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Malakce 
21.30 Zegarmistrzowie 22.15 Odkry-
te skarby 23.00 Czerwony Karzeł (s.) 
0.00 Sprawa Kettering (s.) 0.55 Słońce 
północy (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ko-

biety w więzieniu 21.20 MasterChef 
Czechy 22.45 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.40 Bez śladu (s.) 0.35 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 My Little 
Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Zamiana (film) 11.25 Policja Hamburg 
(s.) 12.15 Południowe wiadomości 
12.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komi-
sarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod 
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.45 
Mroczny Kraj (s.) 0.05 Policja w akcji 
1.00 Komisarz Rex (s.). 

CZWARTEK 16 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.40 Syn 10.00 List do 
ciebie 11.05 AZ kwiz 11.33 Przedsta-
wienie kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Durrellowie (s.) 14.48 Przed-
stawienie kandydatów do Parlamen-
tu Europejskiego 15.10 Doktor Mar-
tin (s.) 16.00 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Wszystko,co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 3 plus 1 z 
Miroslavem Donutilem 21.15 Gejzer 
21.45 Pr. dyskusyjny 22.40 Columbo 
(s.) 0.15 Grantchester (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Rodzina niedźwie-
dzi i ja 9.55 Kostaryka 10.45 Kraina 
wina 11.20 Dzieci Hitlera 12.15 Ma-
gazyn chrześcijański 12.45 Chcesz 
je? 12.50 Turcja bramą Orientu 13.10 
Magiczne góry 13.25 Historia Egiptu 
14.15 Wenecja 15.10 Jachymovskie 
stygmaty 15.35 Antonov 225 Mrija 
16.30 Przedstawienie kandydatów 
do Parlamentu Europejskiego 16.55 
Nasze tradycje 17.25 Wielkie wędrów-
ki zwierząt 18.15 Podróż po Malakce 
18.45 Wieczorynka 18.55 Obrazki z 
Francji 19.10 Przygody nauki i tech-
niki 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Cudowna Ameryka 
21.00 Eurovision Song Contest 2019 
23.00 Miejsca zbrodni 0.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(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 ogro-
dzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie 22.15 
Ocalona (film) 0.05 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.05 Ninjago (s. anim.) 6.35 My Little 
Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Rasmus i Johanna (film) 11.20 Policja 
Hamburg (s.) 12.10 Południowe wia-
domości 12.25 Lekarz z gór (s.) 13.25 
Komisarz Rex (s.) 16.35 Popołudnio-
we wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Top Star 20.15 Rodzina 
Krejzów (s.) 21.35 Grupa z pensjonatu 
22.45 Tak jest, szefie! 23.50 Policja w 
akcji 0.50 Komisarz Rex (s.). 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 13. 5. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,05 zł
ON  5,09 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,17 zł
ON  5,17 zł
LPG 2,22 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,15 zł
ON  5,15 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,21 zł  
ON  5,19 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,70 kc  
ON  33,40 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 13. 5. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,260 4,320
USD  3,810 3,700

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,167
EUR  4,260 4,310
USD  3,810 3,860

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,100
EUR 25,400 26,100
USD 22,600 23,400

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, 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, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Ostatni Mohikanin
Wtorek 14 maja, godz. 9.45,  
TVC 1

• CSI: Kryminalne zagadki Miami
Czwartek 16 maja, godz. 15.55,  
NOVA

• Szpital na peryferiach
Środa 15 maja, godz. 21.15,  
TVC 1

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: 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.

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 13 maja

Czeski Cieszyn 13,5

Hawierzów 13,5

Karwina  15,1

Rychwałd  12,9

Trzyniec  17,9

Wierzniowice 14,6

WSPOMNIENIA

Chociaż zmarła, 
ale w naszych sercach żyje nadal.

Dnia 14 maja 2019 mija 11. rocznica zgonu Kochanej 
Żony, Siostry, Matki, Babci, Teściowej, Cioci i Kuzynki

śp. ANNY BARON
z Bystrzycy

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-281

Dnia 13 maja 2019 obchodziłby 80. urodziny nasz Ko-
chany Ojciec

śp. JAN DZIADEK
z Bystrzycy nad Olzą nr 940

Z miłością i wdzięcznością wspominają córka i syn 
z rodzinami.
 GŁ-283

Dnia 13 maja minęła 1. rocznica śmierci naszej Kocha-
nej

śp. DANUTY FILIPKOWEJ
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i synowie 

z rodzinami.
 GŁ-279

16 maja minie 10. rocznica śmierci naszej Kochanej 
Mamy, Teściowej, Babci i Prababci 

śp. MARII KWOLEK
ze Stonawy

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
 RK-064

NEKROLOGI

„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO w Błędowicach zapraszają 15 
maja o godz. 15.00 na spotkanie do Domu PZKO oraz 29 maja 
o godz. 15.00 na smażenie jajecznicy

Znajdź nas 
na Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie



POLECAMY

Najtrudniej pogodzić się z sobą,
z tym, że nie może być inaczej.
Najtrudniej mówić – taki los,
więc każdy gest jest bez znaczeń. 

     Henryk Jasiczek

W  głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych,  znajomych i przyjaciół, że w dniu 11 
maja 2019 zmarł nagle w wieku 61 lat nasz Kochany 
Syn, Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Szwagier, Bratanek, 
Kuzyn i Wujek

śp. inż. ERWIN MICHALSKI
zamieszkały w Piotrowicach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 17 maja 2019 o  godzi-
nie 14.00 z kościoła katolickiego w Piotrowicach. W smutku pogrążona 
rodzina.  RK-065
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. ARC

ALFRED LOTTER

Urodziłem się w Stonawie 
i tam uczęszczałem do 

szkoły podstawowej. W 1957 
roku, mając zaledwie 16,5 
roku, zdałem maturę w Gim-
nazjum im. Juliusza Słowac-
kiego w Orłowej-Obrokach. W 
tym czasie wstąpiłem do sto-
nawskiego Koła PZKO i chóru 
męskiego „Siła”. Większość 
mojego życia zawodowego 
związałem z kopalnią węgla 
kamiennego w Suchej Górnej. 
Pracowałem w dziale finan-
sowym, równocześnie ucząc 
się zaocznie w średniej szkole 
ekonomicznej, a później już 
jako czterdziestolatek w Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej w Pradze. Z Suchą Górną połączyłem również moje życie prywatne i społeczne. Zało-
żyłem tu rodzinę, a kiedy dzieci zaczęły chodzić do miejscowej polskiej szkoły, przez 12 lat byłem skarbnikiem 
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły. Następnie od 1987 roku zostałem członkiem Zarządu Miejscowego 
Koła PZKO. Moją „działką” były wycieczki. W pierwszych latach współpracy naszego Koła z Domem Kultury „Me-
talowiec” w Bielsku-Białej organizowałem dla bielszczan m.in. wycieczki do Pragi i na Morawy, natomiast od 2010 
roku regularnie organizuję wycieczki krajoznawcze dla górnosuskich PZKO-wców. W tym roku będzie to już 20. 
z kolei.

Przez trzy kadencje udzielałem się też w gminie. W latach 1994-2006 byłem radnym Suchej Górnej oraz prze-
wodniczącym gminnej komisji finansowej. W 1997 roku zapisałem się do PTTS „Beskid Śląski”, gdzie również 
przypadły mi w udziale rachunki. Przez 16 lat pełniłem funkcję skarbnika, obecnie zaś cieszę się z członkostwa 
honorowego w tym stowarzyszeniu. Oprócz podróży i turystyki górskiej moją długoletnią pasją jest język espe-
ranto, którym do dziś biegle się posługuję. Za działalność na rzecz PZKO otrzymałem najwyższe odznaczenie 
związkowe, Wpis do Złotej Księgi PZKO, a za całokształt pracy społecznej zostałem uhonorowany Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Zasługi RP. Jednak nie dla chwały i medali pracowałem „pro publico bono”, ale po to, żeby zrobić 
coś dobrego „dla swoich”.  (wik)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.

live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 24 maja 2019 r. Nagrodę 
książkową za rozwiązanie zadań z 30 kwietnia 2019 otrzymuje Jakub Ce-
chel z Bystrzycy. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.



Rozwiązanie minikwadratu I z 30 kwietnia:  
1. KŁUS 2. ŁAWKA 3. UKROP 4. SAPA
Rozwiązanie minikwadratu II z 30 kwietnia: 
1. MODA 2. ODWET 3. DENKO 4. ATOS
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 30 
kwietnia: SEDNO

LOGOGRYF ŁUKOWATYMINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. niedaleko, 
nieopodal, w 
sąsiedztwie

2. zieleń lub brąz 
na palecie

3. zboże, przy-
smak koni

4. chroni głowę 
kolarza lub gór-
nika

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. Cd dla chemika
2. rzymska bogini 

świtu lub „rewo-
lucyjny“ krążow-
nik

3. hrabstwo w Wiel-
kiej Brytanii 

4. arena zapaśni-
ków

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
DORSET

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logografu jest dokończenie aforyzmu Jana Izydora Sztaudyngera:
„Zwiększa smak  potraw i miłości ten, kto czasami...”

1. sportowa lub 
remontowa

2. znaczek, 
krzyżyk

3. pozytywna 
cechy, zale-
ta, cnota

4. sztuczna 
wyspa na 
Wełtawie w 
dzielnicy 
Malá Strana

5. wątek, fa-
buła

6. błąd po an-
gielsku

7. objaw żalu, 
smutku, 
wylewanie, 
ronienie łez

8. stan irytacji, 
gniew

9. sieć sprzeda-
ży książek i 
prasy

10. ścięcie piłki 
z góry

Wyrazy trud-
ne lub mniej 
znane: KAMPA, 
WALOR


