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Zasady głosowania w eurowyborach 
umożliwiają im zarówno głosowanie 
w miejscu stałego pobytu, czyli w 
Karwinie, jak i w polskiej placówce 
konsularnej. – Jest dużo kandydatów, 
na których by człowiek zagłosował, 
zarówno w Polsce, jak i w Czechach, 
ale po prostu trzeba wybrać, bo Par-
lament Europejski jest tylko jeden – 
mówi Remigiusz Gąsior, który jako 
obywatel obydwu krajów uczestniczy 
zarówno w czeskich, jak i polskich 
wyborach. W tych europejskich za-
głosuje prawdopodobnie w Karwi-
nie. Pani Elżbieta chce głosować w 
Cieszynie.

Jak ustaliliśmy w Konsulacie Ge-
neralnym w Ostrawie, obywatele 
polscy przebywający w dniu wybo-
rów za granicą, będą mogli wziąć 
udział w głosowaniu, jeżeli posiadają 
ważny polski paszport oraz zostaną 
wpisani, na podstawie osobistego 
zgłoszenia, do spisu wyborców spo-
rządzonego przez konsula właści-
wego terytorialnie dla miejsca po-
bytu wyborcy. – Na obszarze państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
oraz państw, na terytorium któ-
rych można wjechać na podstawie 
polskiego dowodu osobistego, za 
dokument równorzędny z ważnym 
polskim paszportem uważa się waż-
ny dowód osobisty RP. Można sko-
rzystać także z elektronicznego spisu 
wyborców, który będzie dostępny w 
domenie MSZ, po podpisaniu przez 
ministra spraw zagranicznych rozpo-
rządzenia powołującego obwody wy-
borcze za granicą – poinformowała 
nas wczoraj konsul RP w Ostrawie, 
Maria Kovacs. Dodała, że zgłoszenia 
można dokonać najpóźniej na trzy 
dni przed dniem głosowania przy 
wyborze opcji głosowania osobiste-
go. Natomiast do 12 maja br. wybor-
ca może zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego.

Odnośnie pani Elżbiety, która na 
stałe mieszka w Karwinie, a zamie-
rza głosować w Cieszynie, konsul 
Kovacs wyjaśniła, że wyborca na 
podstawie wydanego przez konsulat 
zaświadczenia o prawie do głoso-
wania może głosować w dowolnie 
wybranym obwodzie w kraju lub za 
granicą, przy czym wniosek o jego 
wydanie musi złożyć najpóźniej na 

dwa dni przed wyborami. Niemniej 
jak wynika z doświadczeń wielu 
osób, które w poprzednich wyborach 
głosowały w Cieszynie bez takiego 
zaświadczenia, obwodowa komisja 
wyborcza dopisywała w dniu głoso-
wania do spisu wyborców obywateli 
polskich stale zamieszkujących za 
granicą, a głosujących w kraju na 
podstawie ważnego polskiego pasz-
portu, jeżeli udokumentowały, iż sta-
le zamieszkują za granicą. 

Co natomiast powinien zrobić 
obywatel polski, aby móc w eurowy-
borach głosować na czeską partię? 
Jak czytamy w informacji opubli-
kowanej przez czeskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, obywatele in-
nych krajów członkowskich, którzy 
najpóźniej w drugim dniu wyborów 
ukończyli 18. rok życia, mogą iść 
do wyborów wspólnie z obywatela-
mi czeskimi pod warunkiem, że w 
Republice Czeskiej posiadają pobyt 
stały lub czasowy od co najmniej 45 

dni. W konkretnym przypadku te-
gorocznych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego ich pobyt musi trwać 
przynajmniej od 9 kwietnia br. Dru-
gim warunkiem przystąpienia do 
czeskich urn jest wpisanie się na listę 
wyborców oraz podpisanie oświad-
czenia, że w tegorocznych wyborach 
do Parlamentu Europejskiego dana 
osoba będzie głosowała tylko na te-
renie RC. 

Aby znaleźć się w spisie wybor-
ców w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego na terenie RC, należy 
złożyć wniosek o wpis w urzędzie 
gminnym lub miejskim w miejscu 
swojego zamieszkania i to z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Termin, 
w którym takie wnioski są przyjmo-
wane, mija bowiem już za niespełna 
dwa tygodnie – w niedzielę 13 bm. 
o godz. 16. Jak dowiedzieliśmy się w 
ratuszu w Czeskim Cieszynie, bynaj-
mniej nie chodzi o termin fi kcyjny. 
Wpisanie do spisu wyborców można 

będzie załatwić nawet pomimo to, że 
13 kwietnia wypada na dzień wolny 
od pracy. O wpis do spisu wybor-
ców nie muszą się jednak starać ci 
obcokrajowcy, którzy zostali do nie-
go wpisani w związku z ubiegłymi 
wyborami do Parlamentu Europej-
skiego w 2009 lub 2004 roku. To nie 
dotyczy jednak osób, które znalazły 
się w dodatku do spisu wyborców w 
związku z wyborami do samorządów 
gminnych w RC. Te, aby móc głoso-
wać również w eurowyborach, muszą 
w podanym powyżej terminie złożyć 
wniosek o przeniesienie swoich da-
nych osobowych do spisu wyborców 
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. 

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego w Republice Czeskiej odbędą 
się w piątek i sobotę 23 i 24 maja br., 
w Polsce wyborcy pójdą do urn w 
niedzielę 25 maja.

BEATA SCHÖNWALD

ZDARZYŁO SIĘ

Niechlubna statuetka dla najgorszej 
jezdni kraju.

środa

dzień: 13 do 17 0C
noc: 7 do 3 0C
wiatr: 1-4 m/s
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POGODA

dzień:  14 do 18 0C
noc: 7 do 3 0C
wiatr: 1-4 m/s

Elżbieta i Remigiusz Gąsiorowie sami zadecydują, czy w eurowyborach będą głosować na polskich, czy na czeskich 
kandydatów.

Eurowybory 

pod znakiem orła czy lwa?
PROBLEM: Elżbieta i Remigiusz Gąsiorowie są obywatelami polskimi i mieszkają w Karwinie. Pan Remigiusz od 2004 roku ma 

również obywatelstwo czeskie. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego oboje stają przed dylematem – na kogo głoso-

wać? Na kandydatów wystawionych przez polskie partie polityczne czy przez czeskie?

DZIURY DO NAPRAWY
Drugi rok z rzędu województwo mo-
rawsko-śląskie wygrało w rankingu na 
najmniejsza liczbę... drogowych dziur. 
Za zwycięstwo w konkursie Fundacji 
Ubezpieczalni Generali, która prze-
prowadziła ranking stanu jezdni w 
poszczególnych regionach, morawsko
-śląskie otrzymało 100 tys. koron. 
Konkurs jest raczej nietypowy – o sta-
nie jezdni informują organizatorów 
sami kierowcy, śledząc ich stan, wypa-
trując dziur i wybojów, fotografując je 
i razem z opisem przekazując raport 
do specjalnej, ogólnodostępnej bazy 
danych. Informacje otrzymują potem 
zarządcy dróg, a w razie remontu czy 
załatania dziur wiadomość o tym po-
jawia się znów w bazie danych. Za-
interesowani znajdą dane na stronie 
projektu www.vymoly.cz.

Według statystyk, w ubiegłym roku 
w naszym województwie udało się 
naprawić 53 procent wszystkich zgło-
szonych przez internautów uszkodzeń 
(rok wcześniej było to 53 proc.). Śred-
nia krajowa wyniosła 38,3 proc.

– Dzięki tej inicjatywie zarządcy 
dróg mogą na bieżąco reagować na 
powstałe dziury i inne uszkodzenia – 
skomentował hetman województwa, 
Miroslav Novák. Projekt chwali sobie 
również Zarząd Dróg Województwa 
Morawsko-Śląskiego. – Uwagi kie-
rowców przyjmujemy z wdzięcznoś-
cią, ponieważ ułatwiają nam pracę. 
Codzienne sprawdzanie aktualności 
na portalu vymoly.cz jest już częścią 
naszych obowiązków – przyznał dy-
rektor Zarządu Dróg, Tomáš Böhm. 

Na portalu vymoly.cz oprócz mapy 
ze spisem i charakterystyką dziur i 
wybojów znaleźć można też poży-
teczne rady dla kierowców lub na 
przykład ranking na „najgorszą dziu-
rę”. (ep)
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PODATKI DO DZIŚ 

REGION (dc) – Dziś mija osta-
teczny termin składania zeznań 
podatkowych i opłacenia podatku 
dochodowego od osób fi zycznych. 
Kto korzysta z usług doradcy podat-
kowego i w związku z tym wnioskuje 
o odroczenie terminu do 1 lipca, 
musi najpóźniej dziś złożyć w urzę-
dzie skarbowym odpowiednie doku-
menty. Urzędy będą otwarte do godz. 
18.00. Podatnicy mogli przyjść do 
niektórych biur Urzędu Skarbowego 
dla Woj. Morawsko-Śląskiego, m.in. 
w Ostrawie i Karwinie również w 
sobotę. Urzędnicy przyjęli ponad 800 
deklaracji podatkowych. 

*   *   *

REMONT PRZESUNIĘTY

KARWINA (ep) – Zaplanowany 
na wiosnę remont oddziału gineko-
logiczno-położniczego szpitala w 
Karwinie-Raju został przesunięty na 
drugą połowę roku. Inwestycja za 53 
miliony koron, którą realizuje woje-
wództwo morawsko-śląskie, opóźni 
się z powodu przeszkód prawnych. 
W planie jest m.in. remont sal ope-
racyjnych, przebudowa pokoi dla 
pacjentek tak, by każda miała własną 
łazienkę, instalacja klimatyzacji oraz 
zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego. Remont ma potrwać kilka 
miesięcy, z nowych pomieszczeń pa-
cjentki korzystać będą więc dopiero 
w roku 2015. 

*   *   *

Z GRUPY ORGAN

REGION (ep) – Założona przez 
byłego ministra handlu i przemysłu 
Jerzego Cieńciałę grupa robocza, 
która zajmowała się problemami 
gospodarczymi regionu, po ośmiu 
miesiącach działalności przekształciła 
się w organ trójstronny z czterema 
grupami roboczymi. Organem kiero-
wać będzie Cieńciała, który jest teraz 
pełnomocnikiem rządu RC ds. roz-
wiązywania problemów rewitalizacji 
w województwach morawsko-śląskim 
i usteckim, wszystkie decyzje konsul-
tować będzie z hetmanem wojewódz-
twa morawsko-śląskiego, Miroslavem 
Nowakiem.

*   *   *

PRZYBYŁ JEDEN

KOSZARZYSKA (kor) – W ostat-
nim roku liczba mieszkańców gminy 
wzrosła o... jednego. W ubiegłym 
roku we wsi pod Kikulą i Kozubową 
zmarło troje mieszkańców, na świat 
przyszły trzy dziewczynki. Do wsi 
sprowadziło się 17 osób, wyjechało 
zaś na stałe 16 mieszkańców.

*   *   *

PODRÓŻUJĄ 
Z COMENIUSEM

NYDEK (kor) – Miejscowa szkoła 
podstawowa włączyła się w ramach 
programu unijnego Comenius do 
międzynarodowego projektu eduka-
cyjnego „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Jego celem jest nie tylko wy-
mienianie się doświadczeniami i po-
glądami, ale nawiązywanie przyjaźni 
między dziećmi z różnych krajów 
Europy. W tym roku kilku uczniów 
nydeckiej szkoły odwiedziło już Tur-
cję i Francję, kolejne dzieci wyjadą z 
nauczycielami do Danii i na Węgry.

*   *   *

SPORTOWE PORZĄDKI

PIOSEK (kor) – Za wiosenne po-
rządki zabrali się piłkarze z miej-
scowego klubu sportowego. Podczas 
marcowej „brygady” zlikwidowali 
m.in. drewnianą budę stojącą za jedną 
z bramek, odnowili bramki i zniszczo-
ne przez powalone drzewa balustrady. 

Kilka budowlanych inwestycji szykuje 
na nadchodzące miesiące Wędrynia. 
Jak poinformował nas wicewójt gmi-
ny, Bogusław Raszka, w planie jest 
m.in. postawienie nadbudówki przed-
szkola. W budynku w centrum wioski, 
w pobliżu stacji kolejowej, mieszczą 
się czeskie oraz polskie przedszko-
le. Polskim przedszkolakom na ra-
zie wystarczają pomieszczenia, które 

mają do dyspozycji, natomiast czeskie 
przedszkole od kilku lat boryka się 
z brakiem miejsca przy dużej liczbie 
dzieci. Nowe pomieszczenia na górze 
budynku wykorzystane zostaną więc 
na stworzenie dodatkowego oddziału 
przedszkolnego. W pewnym sensie 
jednak również polskie przedszkolaki 
skorzystają na rozbudowie obiektu. 

– Ponieważ czeskie przedszkole 

miało ostatnio dużo dzieci, a nas w 
zeszłym roku było trochę mniej, udo-
stępniliśmy jedną z naszych sal dla 
czeskich przedszkolaków. Wygląda 
jednak na to, że w przyszłym roku 
będziemy mieć więcej podopiecznych, 
więc jeżeli czeskie przedszkole dosta-
nie nowe pomieszczenia, to nam znów 
przyda się dawna sala, żebyśmy mogli 
prowadzić dwa oddziały – wyjaśni-

ła dyrektorka polskiego przedszkola, 
Irena Lasota. Dodała, że ostateczna 
liczba dzieci znana będzie po zapisach 
29 kwietnia. Jak powiedział Bogusław 
Raszka, prace budowlane powinny 
ruszyć w najbliższych miesiącach, a 
zakończyć mają się we wrześniu. Tak, 
by w nowym roku szkolnym przed-
szkolaki już mogły korzystać z dodat-
kowych sal.  (ep)

Będzie dodatkowy oddział

KRÓTKO

Cieszyniacy przywieźli wystawę 
„Księstwo Cieszyńskie w obiektywie 
– Ludzie, kultura, krajobrazy”, którą 
zorganizowało tamtejsze MK PZKO 
Centrum. Przedstawiły ją prezes Koła 
Małgorzata Rakowska oraz Danuta 
Siderek, która była inicjatorką kon-
kursu fotografi cznego (wystawa jest 
pokłosiem). – Na ten konkurs, ogło-
szony jesienią 2012 roku, wpłynęło aż 
63 fotografi i, z których wybrano pięć 
najlepszych. Te nagrodzone zdjęcia, 
jak i pozostałe konkursowe fotografi e, 
zostały zaprezentowane po raz pierw-
szy w galerii Teatru Cieszyńskiego 
wiosną ubiegłego roku, teraz możecie 
wystawę podziwiać w Jabłonkowie. 
Z waszego Domu PZKO powędruje 
później, w maju, do Muzeum „Zbiory 
Marii Skalickiej” w Ustroniu – po-
wiedziała podczas wernisażu Danuta 
Siderek.

Danuta Siderek zaśpiewała też 
przed zebraniem, wspólnie z zespo-
łem TA Grupa, działającym pod kier. 
Krystyny Suszki przy MK PZKO 
Czeski Cieszyn-Osiedle. Ten kame-
ralny zespolik, w którym śpiewa m.in. 

znany śpiewak operowy Klemens 
Słowioczek, przygotował dla jabłon-
kowian blok lżejszych piosenek.

Samo zebranie rozpoczęło się od 
uczczenia pamięci dwójki zmarłych 
członków i przywitania dziewiątki 

nowych PZKO-wców. W ten spo-
sób liczba członków jabłonkowskie-
go Koła wzrosła do 374. Szóstka 
młodych jabłonkowian – Monika 
Puczok, Magdalena Świerczek, An-
drzej Göbel, Marek Świerczek, Ma-

ria Borska i Maria Gazur – odebrała 
już legitymacje w czerwcu ubiegłego 
roku. W niedzielę prezes Koła, Jan 
Ryłko, wręczył legitymacje Markowi 
Szpyrcowi i Jiřemu Szkatule. Maria 
Głowoczowa, która złożyła deklara-
cję członkowską w dniu zebrania, na 
legitymację musi więc poczekać.

Sprawozdanie z działalności Koła 
w roku 2013 roku oraz bogaty plan 
pracy w roku 2014 przedstawił pre-
zes Ryłko. Sprawozdania przeczytali 
także skarbnik Koła, przedstawiciele 
Komisji Rewizyjnej oraz zespołów 
„Zaolzi” i „Zaolzioczek”, kapel „Lip-
ka” i „Nowina”, Klubu Kobiet, Klubu 
Seniora, Izby Regionalnej im. Adama 
Sikory, Kawiarenki „Pod Pegazem” 
oraz Mikroregionu Górolsko Swo-
boda.

Dodajmy, że wystawę „Księstwo 
Cieszyńskie w obiektywie” można 
zwiedzać w jabłonkowskim Domu 
PZKO przy Rynku Mariackim do 
13 kwietnia. Trzeba się jednak umó-
wić wcześniej z gospodarzem obiek-
tu, Heleną Kawulok (nr tel. 732 843 
067).  (kor)

Niedziela z kulturą i nowymi członkami
Niedzielne popołudnie jabłonkowscy PZKO-wcy spędzili na zebraniu sprawozdawczym swojego Koła, za to bardzo przyjemnie. 

Mieli bowiem okazję przywitać w swojej siedzibie przy Rynku Mariackim kolegów z Czeskiego Cieszyna, którzy umili im niedziel-

ne obrady programem kulturalnym.

To nie Prima Aprylisowy żart. Dziś 
warto wybrać się do Polski, by za-
grać w Lotto – najstarszą i zarazem 
najpopularniejszą nad Wisłą grę licz-
bową organizowaną przez Totalizator 
Sportowy. Do wygrania jest bowiem 
aż 25 mln złotych!

By zagrać w Lotto, trzeba udać się 
do punktu sprzedaży Lotto i popro-
sić sprzedawcę o blankiet Lotto. Na-
stępnie trzeba wybrać sześć z 49 liczb 
i skreślić je na blankiecie. Można też 
zagrać metodą „chybił trafi ł”, a wtedy 

numery wybierze za nas komputer. 
Pojedynczy zakład, czyli skreślenie 
sześciu liczb kosztuje 3 zł. Można 
jednak zawierać więcej zakładów. Lo-
sowania „szczęśliwych” liczb odbywa-
ją się we wtorki, czwartki i soboty o 
21.40. 

A jak dodatkowo pomóc szczęściu? 
Można spróbować wysłać kupon w 
jednej ze „szczęśliwych” kolektur. A 
warto wiedzieć, że na Śląsku Cieszyń-
skim padały już główne wygrane. W 
Cieszynie pierwsza i jak na razie je-

dyna „szóstka” Lotto została trafi ona 
6 września 2010 r. Gracz, który zagrał 
w punkcie sprzedaży przy ul. Filasie-
wicza 1, zgarnął wówczas dokładnie 4 
mln 884 tys. 335 złotych i 80 groszy.

Nie była to jednak najwyższa wy-
grana w Lotto, jaka padła na Śląsku 
Cieszyńskim. 17 marca 2007 w Sko-
czowie, w kolekturze przy ul. Cie-
szyńskiej 25, padła „szóstka” warta 6 
mln 191 tys. 705 zł i 90 gr. Z kolei 
9 czerwca 2012 r., w kolekturze przy 
Leszczyńskiej 20 w Bielsku-Białej 

padła najwyższa wygrana w dziejach 
tego miasta. Nagrodę w wysokości 
10 mln 609 tys. 536 zł i 20 gr wy-
grał szczęśliwiec, który kupił cztery 
zakłady w Punkcie Obsługi Klienta 
sieci Real w Centrum Handlowym 
Gemini Park. Grał metodą „na chybił 
trafi ł”, płacąc za wszystko 12 zł.

Przypomnijmy jednak, że najwyż-
sza wygrana w Lotto padła 9 lutego 
2012 r. w Gdyni. Wyniosła – bagatela 
– 33 mln 787 tys. 496 zł i 10 gr. 

(wik)

25 mln złotych do zgarnięcia!

Dzień pełen wrażeń przygotowali w 
sobotę dla zwiedzających zarządcy 
zamku we Frysztacie. Przejażdżki 
dorożką, przewodniczki oprowa-
dzające po zamku w historycznych 
strojach, przedstawienia teatralne w 
klimacie dawnych czasów to tylko 
niektóre z atrakcji, z których od rana 
mogli korzystać mieszkańcy i przy-
jezdni, którzy zdecydowali się zaj-
rzeć na wielkie otwarcie wiosennego 
sezonu turystycznego. Uroczystego 
otwarcia zamku z wybiciem godziny 
13.00 dokonał sam... hrabia Larisch.

– W sobotę padł rekord odwie-
dzin frysztackiego zamku. 488 
zwiedzających w jednym dniu jesz-
cze nigdy tu nie mieliśmy – powie-
działa rzeczniczka karwińskiego 
Urzędu Miasta, Šárka Swiderová. 
–  Największym zainteresowaniem 

cieszyły się historyczne przedsta-
wienia teatralne dokumentujące ży-

cie szlachty – obejrzało je 231 osób. 
Specjalną, udostępnianą tylko przy 

niektórych okazjach trasą zwiedza-
nia prowadząca przez sąsiedni koś-
ciół z zabytkowymi malowidłami 
przeszły 134 osoby – dodaje. Tego 
dnia obejrzeć frysztacki zamek 
przyjechali także turyści z Polski i 
Słowacji. 

Zamek otwarty jest od wtorku do 
niedzieli. Ceny biletów wstępu po-
zostają takie same, jak w poprzednim 
sezonie: 60 koron zapłacą dorośli, 30 
– dzieci, 40 – emeryci, a bilet rodzin-
ny dla rodziców oraz trojga dzieci 
kosztuje 120 koron. Miasto planuje 
ponownie udostępnić dodatkową 
trasę zwiedzania w czerwcu z okazji 
zakończenia roku szkolnego oraz we 
wrześniu w czasie Dni Dziedzictwa 
Europejskiego. W tym roku po raz 
pierwszy zamek przygotowuje rów-
nież nocne zwiedzanie.  (ep)

Sezon z Larischem

Największym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia teatralne – obrazki z 
życia miejscowej szlachty.

Niedzielną wystawę otworzył Jan Ryłko, prezes jabłonkowskiego Koła, wspólnie 
z prezes MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum – Małgorzatą Rakowską i Danutą 
Siderek z zespołu TA Grupa.
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Tematem do wspólnej dyskusji była 
zatem zarówno historia, jak i współ-
czesność naszego teatru lalkowego. 
Wzięli w niej udział dyrektor Teatru 
Cieszyńskiego, Karol Suszka, obecny 
kierownik „Bajki”, Jakub Tomoszek, 
jego poprzednicy, Pawełka Niedoba 
i Paweł Żywczok, aktorzy oraz oso-
by związane z zespołem od strony 
scenografi i czy organizacji widowni. 
Mowa była o spektaklach, reżyse-
rach, misji teatru lalkowego oraz po-
szukiwaniach nowego widza. 

Na początku publiczność z obu 
Cieszynów – jak to określiła prowa-
dząca spotkanie Mirosława Pindór, 
wykładowca Uniwersytetu Śląskie-
go – mogła obejrzeć dość obszerny 
fragment baśni o Śpiącej Królewnie 
w wykonaniu całego zespołu Sceny 
Lalek „Bajka”. Po nim aktorzy razem 
z lalkami zeszli ze sceny, by usiąść 
bliżej widza i wspólnie z kierowni-
ctwem teatru poszukać odpowiedzi 
na pytania dotyczące przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości „Bajki”.

– W orędziu, które zostało prze-
słane na tegoroczny, 53. Międzyna-
rodowy Dzień Teatru, czytamy, że 
spotykamy się wszyscy w tym dniu, 
żeby uczcić bogactwo naszych kultur 
i wymazać wszelkie granice. My-
ślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie 
będzie temu służyć – podkreśliła 
Pindór. O teatrze lalek „Bajka” po-
wiedziała tak: – „Bajka” jest uważa-
na za najpopularniejszy teatr świata. 
Każdy Polak, mieszkaniec Zaolzia, 
ma z nim kontakt wielokrotny w 
wieku przedszkolnym, wielokrotny 
w wieku szkolnym, zwłaszcza wczes-
noszkolnym, okazjonalny, co nie 
znaczy, że rzadki, w wieku gimna-
zjalnym i później w wieku dorosłym. 
Za sprawą Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury ten teatr zaczyna być coraz 
częściej obecny również w świado-
mości ludzi Cieszyna, przy czym 
trzeba wziąć pod uwagę, że pierwsze 
spektakle były grane tutaj w latach 
90. – mówiła. Przypomniała rów-
nież, że „Bajka”, jako teatr amatorski, 
została założona przez wychowaw-
czynie przedszkoli w 1947 roku przy 
Zarządzie Powiatowym Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Karwinie z siedzibą w budynku 
Gimnazjum Realnego im. J. Słowa-
ckiego w Orłowej. Powstała jako te-
atr wędrowny, a zespół poruszał się 
na... rowerach.

Pierwsze pytanie Mirosławy Pin-
dór sięgało do lat dziecięcych biorą-
cych udział w dyskusji aktorów, re-
żyserów i kierowników. Prowadząca 
pytała o pierwsze doświadczenia z 
„Bajką” w charakterze małego widza. 
Paradoksalnie, zarówno dyrektor Te-
atru Cieszyńskiego, jak długoletnia 
szefowa „Bajki” Pawełka Niedoba 
przyznali, że nie pamiętają żadnego 
oglądanego wtedy przedstawienia. 
Z kolei Pawłowi Żywczokowi oraz 
scenograf Halinie Szkopek utkwi-
ła głównie w pamięci osoba Wandy 
Serwatki, miłej i ciepłej, zapowiada-
jącej kolejne spektakle, zaś obecny 
kierownik „Bajki” Jakub Tomaszek 
wyznał, że bał się przedstawień lal-
kowych, w rezultacie czego pani mu-
siała wyprowadzać go zapłakanego 
z sali. Konkretne wspomnienia za-
chowała natomiast aktorka Wanda 
Michałek. – Ze spektakli pamiętam 
tylko jeden – pt. „Robot Atomek”, ale 
pamiętam też, że kiedy „Bajka” przy-
jeżdżała, było fajnie, bo lekcje odpa-
dały. Najbardziej zaś zazdrościłam 
dzieciom, które mogły nosić kulisy. 
Teraz mam z nawiązką – stwierdzi-
ła ze śmiechem odnośnie tego, że z 

uwagi na liczne przedstawienia gra-
ne w terenie, w szkołach i Domach 
PZKO, aktorzy cały swój teatralny 
„kram” muszą zawsze wypakować z 
walizek i ustawić na scenie, a po ode-
graniu spektaklu na powrót spakować 
w walizki i pozanosić do samochodu. 

W czasie spotkania padło też py-
tanie o misję czeskocieszyńskiego 
teatru lalek. – Kiedy od drugiej po-
łowy lat 60. zacząłem sobie uświada-

miać, że obok Sceny Polskiej istnieje 
drugi fantastyczny zespół teatralny, 
czyli właśnie „Bajka”, zaczęliśmy z 
nim współpracować. Wtedy, grając w 
bajce, doszedłem do przekonania, że 
nie ma różnicy w zaangażowaniu ak-
torskim, czy gra się Hamleta czy po-
stać baśniową. Stwierdziłem też, że 
potrzeba wielkiej koncentracji, żeby 
zainteresować dziecięcego widza. 
Misja zmienia się za każdym razem, 
kiedy przychodzi nowy kierownik. 
Bronisław Liberda otworzył prze-
strzeń lalkową i wypuścił przed nią 
jednego aktora. Paweł Żywczok jak-
by zupełnie zlikwidował tę ścianę, za 
którą grali aktorzy. Obecnie zaś ak-
tor trzyma lalkę i razem, co czasem 
może wydawać się schizofreniczne, 
występują na scenie – mówił o mi-
sji artystycznej teatru lalek Suszka. 
Pindór pytała jednak także o misję 
narodową, typową zresztą dla więk-
szości polskich instytucji kulturalno-
oświatowych na lewym brzegu Olzy. 
– „Bajka” i Scena Polska powstały 
jako przeciwwaga dla istniejącego od 
1945 roku teatru czeskiego. Jednym 
z ważnych zadań „Bajki” jest to, żeby 
język polski, i to, moim zdaniem, w 

bardzo dobrym wykonaniu aktorów, 
istniał na tym terenie – przekonywał 
dyrektor Teatru. 

Mowa była też o repertuarze, w 
którym zawsze było miejsce dla 
twórców rodzimych – Wilhelma 
Przeczka, Władysława Sikory, Jó-
zefa Ondrusza czy ostatnio Adama 
Wawrosza, o muzyce i śpiewie, reży-
seriach gościnnych z Polski, Czech i 
Słowacji, a także o przemianach, ja-
kie zaistniały w ciągu owych 65 lat w 
świecie lalek, które od prostych pa-
cynek, lalek na patyku zmieniły się w 
skomplikowane marionetki. „Bajkę” 
przedstawiono w cieszyńskim Domu 
Narodowym też jako teatr polski w 
tym sensie specyfi czny, że grający od 
2010 roku również po czesku. – Jest 
zapotrzebowanie czeskiego środo-
wiska. W tym sezonie wystawimy 
więc po równo – trzy polskie pre-
miery i trzy czeskie – zapowiedział 
Tomoszek. Z drugiej strony zwrócił 
uwagę na to, że obecnie w Polsce bez 
agencji artystycznej bardzo trudno 
się przebić. Niemniej istnieją pla-
ny, żeby częściej grywać właśnie w 
Domu Narodowym.

BEATA SCHÖNWALD

Święto teatru jak z »Bajki«
Międzynarodowy Dzień Teatru świętowali w czwartek w Domu Narodowym w Cieszynie dawni i obecni członkowie zespołu teatralnego Sceny Lalek „Bajka”, będą-

cej trzecią sceną Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Powodem do zaproszenia właśnie „Bajki” było obchodzone w tym sezonie teatralnym jej 65-lecie. Spotka-

nie zatytułowano „Wierność lalce”.

Rozmawiają od lewej: Halina Szkopek, Mirosława Pindór, Karol Suszka, Paweł 
Żywczok i Pawełka Niedoba.

„Bajka” w spektaklu „Śpiąca królewna” na scenie Domu Narodowego w Cieszynie.
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Lucie Bergerová, aktorka Sceny Cze-
skiej Teatru Cieszyńskiego, została 
laureatką Nagrody Talii przyznawa-
nej co roku przez Związek Aktorów 
Republiki Czeskiej. Nagrodę otrzy-
mała w kategorii „musical i operetka” 
za rolę Elżbiety Báthory w spektaklu 
muzycznym „Báthoryčka”.

Lucie Bergerová, która do nagro-
dy w swojej kategorii została nomi-
nowana wspólnie z Moniką Abso-
lonovą z Pragi i Martiną Šnytovą z 
Narodowego Teatru Morawsko-Ślą-
skiego w Ostrawie, jest absolwentką 
ostrawskiego Konserwatorium Le-
oša Janáčka. W Scenie Czeskiej TC 
gra siódmy sezon (widzowie znają ją 
m.in. z ról Katarzyny w „Poskromie-
niu złośnicy” Szekspira lub Księżnej 
w „Latarni” Jiráska).

– To niesamowite wyróżnienie 
przede wszystkim dla Lucii Ber-
gerovej, ona najwięcej się do tego 

przyczyniła swoim talentem, pracą. 
Uważam jednak, że jest to też wy-
różnienie dla całego zespołu i teatru. 
To świadczy o tym, że udało nam się 
stworzyć ekipę ludzi na bardzo wy-
sokim poziomie, której praca, spek-
takle zauważane są nawet w Pradze 
– podkreślił Karol Suszka, dyrektor 
TC.

Dodał, iż cieszy go również to, że 
kapituła nagrody, powołana przez 
Związek Aktorów, wreszcie zaczy-
na zauważać, że nie tylko w Pradze 
istnieją dobre teatry, że coś dzieje się 
też na tzw. prowincji. – Kiedyś juro-
rzy wyjeżdżali na przedstawienia w 
Pradze, może jeszcze w Hradcu Kra-
lowej lub Pardubicach, bo tak było 
prościej, niż wlec się przez cztery, 
pięć godzin do Czeskich Budziejo-
wic, Ostrawy, Uherskiego Hradzisz-
cza lub Cieszyna. A wszędzie tam 
powstają naprawdę godne uwagi 

spektakle, dzieje się coś ciekawego. 
To zasługa głównie nowego pre-
zydenta Związku Aktorów, Jiřego 
Hromady – stwierdził Suszka.

Warto dodać, że Nagrodą Talii za 

całokształt pracy twórczej uhono-
rowano aktora Josefa Somra, któ-
ry zadebiutował właśnie w Teatrze 
Cieszyńskim w latach 50. ubiegłego 
wieku. (kor)

Talia dla Bergerovej

Aktorka Sceny Czeskiej Teatru Cieszyńskiego, Lucie Bergerová otrzymała 
Nagrodę Talii 2014 za główną rolę w spektaklu muzycznym „Báthoryčka”.
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Kolejna nominacja
Aż 51 książek pisarzy z Polski i za-
granicy zostało nominowanych w 
dziewiątej edycji Literackiej Nagro-
dy Europy Środkowej Angelus. Z 
tych zagranicznych są książki auto-
rów m.in. słowackich, ukraińskich, 
czeskich, rosyjskich czy albańskich. 
A także znad... Olzy. Wśród nomi-
nowanych do Angelusa 2014 znala-
zła się bowiem Renata Putzlacher i 
jej najnowsza książka „W kawiarni 
Avion, której nie ma”.

– Kiedy gratulowałam Tomaszo-
wi Różyckiemu, nominowanemu za 
książkę „Tomi. Notatki z miejsca 
postoju”, doznałam szoku, bo zna-
lazłam na liście własne nazwisko 
– śmiała się wczoraj Renata Putzla-
cher. 

Zwycięzca tegorocznego Angelusa 
zostanie ogłoszony podczas uroczy-
stej gali fi nałowej 18 października. 
Dotychczas tę nagrodę otrzymali 
m.in. Martin Pollack, Peter Esterha-
zy, Josef Škvorecký czy Gyorgy Spi-
ro. (kor)
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Przy kawiarnianym stoliku spotkali 
się: wybitna czeska socjolożka Jiři-
na Šiklová z Uniwersytetu Karola w 
Pradze, w przeszłości prześladowana 
sygnatariuszka Karty 77, oraz uro-
dzony w Cieszynie, obecnie zwią-
zany z Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
socjolog i polityolog Radosław Da-
mian Zenderowski. Dyskusję mode-
rował Tadeusz Siwek z Uniwersytetu 
Ostrawskiego. Choć dwoje socjo-
logów dzieliła narodowość, miejsce 
zamieszkania, duża różnica wieku 
i związany z tym odmienny bagaż 
doświadczeń, w wielu punktach byli 
zgodni. Chociażby w tym, że polska 
socjologia nawet w czasach komuni-
stycznych mogła rozwijać się dużo 
swobodniej niż czeska, wobec cze-
go czescy naukowcy chętnie sięgali 
po polskie tłumaczenia zachodnich 
autorów, oraz że czeska aksamitna 
rewolucja dlatego miała tak błyska-
wiczny przebieg, ponieważ Polacy 
już wcześniej przygotowali grunt 
pod przemiany społeczno-polityczne 
w Europie Środkowej. 

Czech czeka, 
Polak wyjeżdża 

Tadeusz Siwek postawił gościom na 
początek pytanie, z jakimi oczekiwa-
niami weszło czeskie i polskie społe-
czeństwo pod koniec lat 80. w nową 
rzeczywistość, jakie były punkty wyj-
ścia w obu krajach. Šiklová w lapi-
darny sposób przybliżyła to w znanej 
anegdocie: – Na moście granicznym 
spotykają się dwa psy – jeden idzie 
z Polski do Czech, drugi w odwrot-
nym kierunku. Czeski pies pyta pol-
skiego: „Po co idziesz do nas?” „Ku-
pić buty. A ty do nas?” „Głośno sobie 
poszczekać”.

W Polsce również w czasach ko-

munistycznych panowała większa 
wolność, istniała też przedsiębior-
czość prywatna. Kolejna różnica wy-
nika z faktu, że Polacy są narodem 
„wybitnie emigracyjnym” – jak to 
określił prof. Zenderowski. – Sta-
tystyczny Czech, jak się nie może 
odnaleźć u siebie w domu, to będzie 
czekał cierpliwie, aż coś się zmieni. 
Polak rok, dwa wytrzyma, potem 
wyjedzie do Anglii czy Irlandii. To 
jest różnica, która w istotny sposób 
wpływa na nasz sposób myślenia o 
świecie – zauważył naukowiec. „Bu-
dowanie kapitalizmu” zaczęło się 
więc w obu krajach w nieco odmien-
nych warunkach, jednak zarówno w 

Polsce, jak i w Czechach, widocz-
ny jest obecnie pewien niedosyt z 
przeprowadzonych zmian. – Każda 
rewolucja, oprócz tego, że pożera 
swoje dzieci, nie wiadomo do koń-
ca, do czego zmierza. W 1989 roku 
mieliśmy w sobie dużo siły moral-
nej, która wypływała z przekonania, 
że polityka uprawiana pod hasłem 
„Prawda zwycięża” jest polityką sku-
teczną, że nie zawsze wygrywają lu-
dzie źli i podstępni. To się dokonało 
w 1989 roku. Oczywiście ten sukces 
w jakiejś mierze został roztrwoniony. 
Przypomina nam o tym pokolenie 
ludzi, którzy mają w tej chwili 20 lat. 
Mają świadomość, że kompromis za 

daleko poszedł. Warto się nad tym 
pochylić – mówił Zenderowski. Ši-
klová przekonywała natomiast, że w 
Czechach narzekają nie młodzi, lecz 
starsze pokolenie, które ubolewa, że 
wciąż nie żyje nam się tak dobrze 
jak ludziom na Zachodzie. – Wtedy 
mówię im, że mieli coś z tym zro-
bić przez te czterdzieści lat, kiedy 
siedzieli po cichu – stwierdziła bez 
ogródek. 

Bez alternatywy?
Czy rozczarowanie, niedosyt do-
prowadzą do ponownych zmian 
systemowych? Jiřina Šiklová jest 
przekonana, że obecnie na świecie 

nie ma innej alternatywy do syste-
mu „kapitalistycznego”. Z ironią pod 
adresem własnego narodu dodała: – 
Nie wiem, dlaczego akurat my mieli-
byśmy być tak genialni i wymyślić tę 
alternatywę?

Zenderowski kontrował, że to, czy 
alternatywa jest, czy jej nie ma, w 
dużej mierze zależy od naszej wyob-
raźni. Nie podzielał też sceptycyzmu 
swej czeskiej rozmówczyni co do 
zaangażowania młodego pokolenia 
w polityce (zdaniem Šiklovej ma-
razm na czeskiej scenie politycznej 
powoduje, że młodzież w ogóle nie 
interesuje się polityką). – Jeżeli na 
wykładach mam w sali sto osób i z tej 
liczby pięć z nich interesuje się poli-
tyką, chce zmienić społeczeństwo, to 
jest dobrze. Rewolucję zawsze robią 
mniejszości – zauważył profesor. 

Polski naukowiec widzi inne za-
grożenia dla aktualnego układu spo-
łecznego. Podkreślał, że nie wolno 
lekceważyć sytuacji na Ukrainie. Jego 
zdaniem Polsce może zagrażać ze 
Wschodu niebezpieczeństwo, choć 
dziś nikt nie chce w to wierzyć i nie 
doceniamy roli wojska. 

Socjolodzy próbowali również zna-
leźć odpowiedź na pytanie, jaką przy-
szłość ma przed sobą Europa. Šiklová 
nie wyklucza, że kultura europejska 
nie będzie trwała wiecznie, lecz waż-
ne, by przynajmniej przetrwał jej 
wpływ na inne kultury. Radosław 
Zenderowski żartobliwie określił tę 
teorię jako „eutanazyjną”. – Widzę 
odrodzenie kultury europejskiej poza 
Unią Europejską, w sieci małych 
wspólnot. My tego dziś nie widzimy, 
ale w Europie istnieje życie poza tą 
organizacją. Zachęcam, by zobaczyć, 
ile pozytywnych rzeczy dzieje się w 
Europie – wyraził swój pogląd. 

DANUTA CHLUP

Członkowie Miejscowego Koła 
PZKO w Dąbrowie co roku wiosną 
spotykają się w Domu Narodowym 
na prelekcji. Zazwyczaj zaproszeni 
goście opowiadają o dalekich podró-
żach. Tym razem było inaczej.

Prelekcję przygotował członek 
Koła, Oton Wania. Emerytowany 
inżynier rolnictwa w sobotnie popo-
łudnie ciekawie opowiadał o pracy 
i życiu w gospodarstwie rolnym w 
pierwszej połowie XX wieku. 

Pan Oton urodził się w Ropi-
cy. Jego rodzice gospodarowali na 
22 hektarach ziemi, którą kupił już 
pradziadek prelegenta. Dzieciństwo 
Otona Wani przypadało na lata 30. 
i 40. ub. wieku. Zapamiętał je ze za-
dziwiającymi szczegółami. Słucha-
cze dowiedzieli się, w jaki sposób na 
gospodarstwie dzielono obowiązki 
między domowników i służbę, na ja-
kich warunkach pracowali „pachoł-
cy” i „dzieweczki”, czym zajmowano 
się w zimie i inne ciekawostki. 

Z samej tylko uprawy pól i ho-
dowli bydła można było utrzymać 
rodzinę, jeżeli gospodarstwo miało 
powyżej dziesięciu hektarów. Właś-
ciciele mniejszych posiadłości zwykle 
mieli dodatkowe zatrudnienie. – Rol-
nik tyle musiał zarobić w gospodar-
stwie, by mógł kupić żywność, której 

sam nie wyprodukował (sól, cukier), 
odzież, zapłacić za usługi różnym 
rzemieślnikom, zapłacić lekarza. Rol-
nicy w czasach I Republiki Czecho-
słowackiej nie byli ubezpieczeni, mie-
li natomiast obowiązek ubezpieczyć 
służbę – opowiadał Oton Wania. 

Rolnicy na Śląsku Cieszyńskim 
uprawiali rolę oraz hodowali bydło. 
Ci, którzy mieli blisko do miasta, co-
dziennie wozili mleko do odbiorców. 
Gospodarze z podgórskich miejsco-
wości przetwarzali je w domu na 
masło, twaróg, śmietanę i te pro-
dukty raz czy dwa razy w tygodniu 
wozili na targ. Oton Wania wyrastał 
z rodzicami oraz dwoma braćmi. 
Prócz nich w gospodarstwie praco-
wało czworo służących – pachołcy 
i dzieweczki. Dziewczęta spały w 
kuchni, chłopcy w stajni przy ko-
niach. Posiłki jadało się pięć razy 
dziennie, rodzina razem ze służbą. 
Niemal codziennie na stół trafi ała 
kapusta, mięso było raz – dwa razy 
w tygodniu. Typowy podwieczorek 
to była gruba „skibka” chleba z twa-
rogiem i plastrem masła na wierz-
chu. Oczywiście wszystko domowe, 
własnej produkcji. W „piekarszczo-
ku”, który zajmował ważne miejsce 
w dużej sieni na parterze domu, 
piekło się raz w tygodniu chleb, w 

sumie 12 dużych bochenków 4-ki-
logramowych. Domowy chleb długo 
wytrzymywał świeży. 

Głównymi pomocnikami w go-
spodarstwie były konie. Do nich 
zaprzęgało się pług i inne maszyny 
rolnicze. Karmienie koni zajęło dwie 
godziny, dlatego już o piątej rano 
dawano im owies i siano. Prelegent 
przytoczył ciekawe dane nt. liczby 
kilometrów, które musiał pokonać 
rolnik podczas różnych prac polo-

wych. – Przy ręcznym oraniu jed-
nego hektara przeszedł 45 km, przy 
wywożeniu obornika na jeden hektar 
– nawet 60. 

Zboże kosiło się albo ręcznie, albo 
kosiarkami ciągniętymi przez konie. 
Młóciło się dopiero zimą, kiedy skoń-
czyły się prace polowe. Wtedy też wy-
konywano inne roboty – dzieweczki 
plotły ze słomy „porwósła” do wią-
zania słomy na cały rok, darły pierze, 
przebierały fasolę. Pachołcy gotowali 

drewno na opał, jeździli po węgiel na 
kopalnię, naprawiali narzędzia. 

Głównym zadaniem gospodyni 
była troska o zaopatrzenie i wyży-
wienie wszystkich w gospodarstwie. 
Gospodyni musiała też zapisywać, 
kiedy byka przypuszczono do krów, 
a knura do macior, by wiedzieć, kie-
dy należy spodziewać się porodów. 
– Najłatwiej było zapamiętać okres 
trwania ciąży u maciory. Trwa trzy 
miesiące, trzy tygodnie i trzy dni – 
śmiał się Oton Wania. Jego rodzice 
sprzedawali prosiaki na targu. 

Podczas spotkania zostały wy-
świetlone archiwalne zdjęcia oraz 
kopie dokumentów z ropickiego 
gospodarstwa, m.in. dyplomy i me-
dale, które przodkowie Otona Wani 
otrzymali w dowód uznania za suk-
cesy w hodowli bydła rogatego i koni 
w czasach monarchii austriackiej i I 
Republiki Czechosłowackiej. Oton 
Wania opowiadał również o Zimo-
wej Szkole Rolniczej, która działała 
od 1896 roku w Cieszynie pod kier. 
Władysława Szybińskiego. Była 
pierwszą na Śląsku Cieszyńskim 
szkołą rolniczą kształcącą w języku 
polskim. Pan Oton posiada w swo-
ich zbiorach publikacje Szybińskiego 
oraz absolwentów szkoły. 

DANUTA CHLUP

Jiřina Šiklová (przy mikrofonie) i Radosław Zenderowski dyskutowali w Avionie.
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Socjologiczna diagnoza
 Jak zmieniliśmy się po 1989 roku? Odpowiedź na to pytanie próbowało znaleźć dwoje naukowców, którzy w piątek prowadzili dyskusję w kawiarni i czytelni Avion/

Noiva w Czeskim Cieszynie. „Salon Socjologiczny” odbył się w ramach cyklu spotkań „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem”.

Chleby z »piekarszczoka« przez tydzień były świeże

Oton Wania demonstruje, jak krowom robiono dziurę do żołądka, by ulżyć im 
przy niebezpiecznych wzdęciach.
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Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Pol-
skiej Książki spotkali się w bibliotece przy ul. 
Havlíčka w Czeskim Cieszynie, gdzie omówili 
i ocenili ubiegłoroczną działalność Stowarzy-
szenia oraz ustalali plany na rok bieżący. Jak po-
informowała prezes SPPK – Helena Legowicz, 
wysokość otrzymanych z kilku źródeł dotacji 
pozwoli na zrealizowanie wszystkich sztanda-
rowych imprez. Podobnie jak w poprzednich 
latach odbędzie się cykl spotkań dla dzieci 
„Z książką na walizkach”, spotkania autorskie 
dla dzieci i rodziców „Ja czytam tobie, a ty 
mnie” oraz jesienna Wystawa Polskiej Książ-
ki. Niestety nie udało się uzyskać dotacji na 
zakup prasy polskiej dla bibliotek w regionie, 
ale projekt ten Stowarzyszenie realizuje na ra-
zie ze swoich rezerw fi nansowych. Działacze 
mają nadzieję, że uda się jeszcze zdobyć środki 

na prasę. Pierwsza impreza w ramach „Ja czy-
tam tobie, a ty mnie” odbędzie się w czwartek 
3 kwietnia o godz. 16.00 w kawiarni „Noiva”. 
Rodzice z dziećmi będą mogli przyjść na spot-
kanie z Tomaszem Szwedem – polskim poetą, 
piosenkarzem, kompozytorem, autorem książ-
ki dla dzieci „Klinika Małych Zwierząt w Leś-
nej Górce”.

– W tym roku nie planujemy niczego nowe-

go, zostajemy przy sprawdzonych projektach. 
Będziemy jednak musieli pomyśleć o atrak-
cyjniejszej formie Wystawy Polskiej Książki, 
chcemy rozszerzyć ofertę i zapraszać na spot-
kania autorskie więcej pisarzy dla dorosłych 
– wyjaśniła Helena Legowicz. Jak dodała, na 
zorganizowanie Wystawy Polskiej Książki 
Stowarzyszeniu przyznano w tym roku 100 
procent sumy, o którą organizacja się ubiegała, 
choć z reguły obcinano te środki.

Stowarzyszenie zdobywa fundusze na swo-
ją działalność z różnych źródeł – są to przede 
wszystkim czeskie ministerstwa kultury oraz 
szkolnictwa, a także polskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, które rozdziela środki 
dla środowisk polskich. Na organizację Wysta-
wy Polskiej Książki pieniądze dają też miasta, 
w których impreza się odbywa.

SPPK zrzesza obecnie 54 członków. – Licz-
ba członków nie jest najważniejsza, najbardziej 
istotne jest to, ilu jest odbiorców naszej dzia-
łalności. Przykładowo w imprezie „Z książką 
na walizkach” w ubiegłym roku wzięło udział 
ponad 2,5 tysiąca dzieci. Możemy więc powie-
dzieć, że pieniądze, które otrzymujemy na rea-
lizację naszych działań, są wykorzystane bardzo 
dobrze – dodała prezes Stowarzyszenia.  (ep)

Podsumowanie kończącej się trzyletniej, dzie-
siątej już kadencji oraz wybory nowych władz 
organizacji były głównym tematem obrad XI 
Zgromadzenia Walnego Macierzy Szkolnej w 
Republice Czeskiej, które odbyło się w czwar-
tek wieczorem w siedzibie Kongresu Polaków 
w Czeskim Cieszynie.

Pracę Macierzy Szkolnej w ubiegłej kadencji 
podsumował prezes Zarządu Głównego MS, 
Andrzej Russ. Przypomniał, że w przyszłym 
roku „macierzowcy” obchodzić 25. rocznicę 
wznowienia działalności. Podkreślił jednak, że 
organizacja kontynuuje działalność Macierzy 
Szkolnej dla  Księstwa Cieszyńskiego i Macie-
rzy Szkolnej z przedwojennej Czechosłowacji. 
– Już więc blisko 130 lat jesteśmy opiekuna-
mi polskiego szkolnictwa nad Olzą. Wspólnie 
z dyrekcjami szkół organizujemy pozaszkolne 
zajęcia dzieci, żeby podtrzymać międzypokole-
niowe więzi językowe, kulturowe i społeczne, 
kultywować pamięć i tożsamość narodową – 
stwierdził prezes.

Z ważnych imprez centralnych wymienił 
turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych 
oraz w siatkówce dla kół Macierzy, konkurs 
recytatorski dla przedszkolaków czy Festiwal 
Piosenki Dziecięcej. Macierz wspomaga też 
szkoły przy organizowaniu Zjazdu Gwiaździ-
stego i Igrzysk Lekkoatletycznych. – Główny 
ciężar pracy spoczywa na kołach Macierzy, na 

barkach ich aktywnych członków. To one orga-
nizują co roku dziesiątki imprez: bali, festynów, 
przedstawień – podkreślił Russ.

Uczestnicy Zgromadzenia przyjęli plan pra-
cy na lata 2014-2017 i budżet na rok bieżący. 
W nowym Zarządzie Głównym Macierzy 
Szkolnej w RC zasiadać będą: Zbigniew Bo-

cek, Maria Przywara, Elżbieta Wania, Jadwiga 
Sikora, Karol Baron, Lech Berek, Krzysztof 
Gąsiorowski, Andrzej Russ, Janusz Wania, Ta-
deusz Smugała i Władysław Łysek (rezerwo-
wymi będą Adam Wacławek i Renata Kotas). 
W trzyosobowej Głównej Komisji Kontrolnej 
pracować będą: Renata Kisza, Dorota Oczadła 
i Karol Toboła (rezerwowy: Jan Toman). Za-
równo ZG, jak i komisja kontrolna ukonstytu-
ują się w terminie do dwóch tygodni od Zgro-
madzenia Walnego.

Warto dodać, że obrady poprzedziła promo-
cja wydanego niedawno przez Macierz Szkolną 
wznowienia „Pamiętnika starego nauczyciela” 
Jana Kubisza. O autorze książki, jego życiu i 
poglądach, m.in. na wychowanie dzieci w du-
chu patriotycznym i kształcenie nauczycieli, 
opowiedział uczestnikom zebrania dyrektor 
Polskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Kubisza 
w Gnojniku, Tadeusz Grycz. W swoim wystą-
pieniu wykorzystał on prezentację kompute-
rową przygotowaną przez dzieci z jego szkoły. 
 (kor)

W środę w siedzibie Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego w 
Czeskim Cieszynie odbyło się kolejne spotka-
nie w ramach Okrągłego Stołu. Zaproszeni zo-
stali przedstawiciele polskich organizacji w RC 
oraz poszczególnych kół PZKO. Ze względu 
na bardzo małą liczbę uczestników spotkanie 
nie do końca spełniło swe zadanie. 

Pierwszy Okrągły Stół odbył się w paź-
dzierniku ub. roku. Tematem środowego miały 
być różnorodne zagadnienia dotyczące życia 
polskiej mniejszości – od spraw politycznych, 
przez szkolnictwo, media i kulturę, po próbę 
postawienia „diagnozy społecznej”. Poszcze-
gólnymi zagadnieniami miały się zająć grupy 
robocze, których jednak nie dało się utworzyć 
w sytuacji, kiedy obecnych było raptem osiem 
osób (jeśli nie liczyć dziennikarzy). Oprócz 
prowadzącego obrady prezesa PZKO Jana 
Ryłki obecni byli: wiceprezes Kongresu Pola-
ków, Tomasz Pustówka, dyrektorka Centrum 
Pedagogicznego ds. Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego, Marta Kmeť, przedstawi-
ciele ruchu politycznego Coexistentia – Bogu-
sław Kaleta, Tadeusz Toman i Władysław Nie-
doba, reprezentujący ruch śpiewaczy Tomasz 
Piwko oraz jedyny przedstawiciel MK PZKO 

(w Hawierzowie-Suchej), a zarazem pełno-
mocnik gminny Kongresu Polaków w Hawie-
rzowie, Franciszek Jasiok. 

Jak zwykle najwięcej emocji wywołała oświa-
ta. Marta Kmeť zauważyła, że marnowaniem 
czasu byłoby tworzenie kolejnej grupy robo-

czej, skoro problematyką szkolnictwa zajmują 
się Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Macierz 
Szkolna, Centrum Pedagogiczne oraz Komisja 
Szkolna przy Radzie Kongresu Polaków. Ka-
leta oponował, że są to zamknięte grupy, które 
rzekomo nie chcą słuchać głosów reszty spo-
łeczeństwa. Dyrektorka Centrum obiecała, że 
zwróci się do Komisji Szkolnej, by zorganizo-
wała spotkanie otwarte dla wszystkich zainte-
resowanych. 

Jasiok proponował, by zastanowić się nad 
tym, w jaki sposób dotrzeć do młodych osób 
z Polski, których sporo pracuje w ostrawskiej 
fi rmie komputerowej Tieto (i innych), a którzy 
być może w przyszłości osiądą w naszym regio-
nie. – Są to wykształceni ludzie, którzy mogliby 
posyłać dzieci do naszych polskich szkół – za-
uważył. 

Ryłko nie zraził się małą liczbą uczestników. 
– Uważam, że nawet ze względu na ten jeden 
ciekawy temat, który przedstawił pan Jasiok, 
warto urządzać tego typu spotkania – powie-
dział naszej gazecie. Przyznał, że następne 
spotkanie trzeba będzie zorganizować lepiej i z 
większym wyprzedzeniem, by przyszło więcej 
osób.  
 (dc)

Fo
t.

 JA
C

EK
 S

IK
O

R
A

Fo
t.

 D
A

N
U

TA
 C

H
LU

P

Mało chętnych do dyskusji

Walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki odbyło się w bibliotece przy ul. Havlíčka w 
Czeskim Cieszynie.

Delegaci XI Zgromadzenia Walnego Macierzy Szkolnej w RC wybrali w czwartek m.in. nowe władze 
swojej organizacji.

To już drugi Okrągły Stół.

25-lecie coraz bliżej
ODBYŁY SIĘ WALNE ZEBRANIA MACIERZY SZKOLNEJ W RC I STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ KSIĄŻKI
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Książkowe plany
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.35 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 9.05 
Co czytać? 9.25 Natura w Jedyn-
ce - Waran z Komodo 10.30 Moda 
na sukces (s.) 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi-
znes 12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 
Natura w Jedynce - Skrzydlaci ge-
niusze z antypodów 13.55 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.30 Moda 
na sukces (s.) 15.00 Wiadomości 
15.20 Klan (s.) 15.50 Drużyna A 
(s.) 16.45 Metr od świętości - Pod-
wyżki 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.55 Klan 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20.20 Chicago Fire (s.) 21.15 60 
sekund 23.20 Po prostu - program 
Tomasza Sekielskiego 23.55 Metr 
od świętości - Podwyżki 0.10 Eks-
tradycja III (s.). 

TVP 2 
6.05 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Tak 
niewiele, tak wiele... 7.05 M jak mi-
łość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.15 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe (s.) 12.50 Makłowicz 
w podróży - Norwegia 13.20 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
- Namibijskie bezdroża 13.55 Je-
den z dziesięciu 14.35 Kabaretowy 
Klub Dwójki 15.30 Panorama Kraj 
16.55 Rodzinka.pl (s.) 18.00 Pano-
rama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 M jak 
miłość (s.) 21.45 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 22.50 Świat bez fi kcji - 
Pocałunek Putina 0.00 Współczesna 
rodzina. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
9.00 Wyprzedzić chorobę - Duszno 
mi 9.30 Co niesie dzień 10.05 Czas 
na Pracę! Praca na Czasie! 10.50 
Historia jednego krzyża 11.40 Rusz 
się człowieku 11.50 Ślizg 12.05 Mę-
ska strefa 12.55 Agrobiznes 13.35 
Antenowe remanenty 14.25 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.55 
Perecowicze 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Polska samorządna 17.00 
Panie doktorze 17.20 Zapiski Łazę-
gi - Wyspa Chełminek 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.35 Kronika Miasta 
17.50 Co, gdzie, kiedy? 18.00 Bli-
żej natury 18.30 Aktualności 20.00 
Ślązaków portret własny 20.20 Co, 
gdzie, kiedy? 20.30 Elementarz mam 
20.55 Gramy dla Was 21.05 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Perecowicze 
0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.15 Świat według Kiepskich (s.) 
8.55 Malanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęg-
niarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Dzień, 
który zmienił moje życie 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Wro-
biony (fi lm kopr.) 22.15 Uciec, ale 
dokąd? (fi lm USA) 0.15 Świat we-
dług Bundych (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-

towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 13. komnata M. Zmožka 10.15 
Reporterzy TVC 10.55 Historie 
sław 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.20 Slovácko się 
nie sądzi (s.) 14.55 Pogotowie kuli-
narne 15.20 Televarieté 16.45 Po-
dróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.50 Opowiadania fi lmowe 
23.10 Kontruderzenie (s.) 0.00 Taj-
niacy (s.) 0.50 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 330 metrów pod 
poziomem morza 9.55 Pierwszy 
potop 10.45 Nie poddawaj się 11.10 
Magazyn chrześcijański 11.40 Już 
nie łapię wody z rynny 12.05 Piłka 
nożna dla rozrywki 12.30 Alian-
ci zdobywają Rzym 12.45 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 13.35 Dlaczego 
samoloty spadają 14.20 Przygody 
nauki i techniki 15.05 Tajemnice 
Biblii 15.55 Cesarz Hirohito 16.50 
Bugatti Veyron 17.35 Biuro (s.) 
18.00 Kosmos 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchco-
cka (s.) 19.20 Niesamowite histo-
rie 19.45 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
20.55 Dlaczego samoloty spadają 
21.45 Teoria uwodzenia (fi lm) 23.10 
Siostra Jackie (s.) 23.35 lol :-) 0.00 
Babel. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Krok za krokiem (s.) 11.25 
Nowe przygody starej Christine (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.35 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 21.35 Weekend 22.25 Wybrani 
(s.) 23.10 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 0.05 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 0.55 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.35 Policja Hamburg (s.) 7.25 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.35 
M.A.S.H. (s.) 9.50 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.50 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Skrzydła nadziei (fi lm) 
13.35 Strażnik Teksasu (s.) 14.35 
Spece od morderstw (s.) 15.30 
Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 

17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Jutro 
to rozkręcimy (fi lm) 22.10 Kuli-
narny reality-show 23.25 Zabójcze 
umysły (s.) 0.20 Zaprzysiężeni (s.) 
1.15 Zbrodnie niedoskonałe (s.).

ŚRODA 2 kwietnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.25 Mały lalkarz 9.30 Natura w 
Jedynce - Skrzydlaci geniusze z an-
typodów 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wia-
domości 12.10 Agrobiznes 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w 
Jedynce - Rekin biały. Żywa legen-
da 13.55 Jaka to melodia? (tele-
turniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.20 Klan (s.) 
15.50 Drużyna A (s.) 16.45 Metr 
od świętości - Pożegnanie 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Pią-
ty Stadion 20.25 Liga Mistrzów 
ćwierćfi nały: Real Madryt - Borus-
sia Dortmund 23.00 Liga Mistrzów 
- skróty 23.40 Metr od świętości - 
Pożegnanie 23.50 Chicago Fire (s.) 
0.45 Drużyna A (s.). 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 W 
słowach kilku o wydrze, bobrze i 
wilku 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.10 Barwy 
szczęścia (s.) 11.45 Na dobre i na 
złe (s.) 12.45 Makłowicz w podró-
ży - Tunezja: Dżerba 13.15 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
- Pustynia 13.50 Jeden z dziesięciu 
14.30 XV Mazurska Noc Kabareto-
wa 2013 15.30 Panorama Kraj 16.50 
Rodzinka.pl 18.00 Panorama 18.50 
Jeden z dziesięciu 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na złe 
(s.) 21.45 Kino relaks - Monte Carlo 
23.40 Reporter Polski 0.25 Zagadki 
umysłu (s.). 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa 
dnia 7.30 Aktualności Flesz Poran-
ne 7.40 Poranek z TVP Katowice 
8.00 Co niesie dzień 8.30 Raport 
z Polski 9.00 Sprawiedliwi - Moja 
wielka rodzina 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 
Polska samorządna 10.50 Repor-
taż: Nawet pięknie umierałeś 11.40 
Głos Regionów 12.05 Naszaarmia.
pl 12.55 Agrobiznes 13.20 Za-
praszamy na kawę 13.35 Nie uda-
waj Greka 14.00 Historia jednego 
krzyża 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.45 Przechodzień 
codzienny 14.55 Papieski reporter. 
Film o Marku Skwarnickim 15.30 
Magnifi cat - wiersze Karola Woj-
tyły 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 EkoAgent 17.00 Aktywni 
rodzice 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Co, gdzie, kiedy? 18.15 
Kronika Miasta 18.30 Aktualno-
ści 20.00 Ukryte prawdy - Intym-
ne piekło 20.25 Co, gdzie, kiedy? 
20.40 Gramy dla Was 21.05 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Papieski re-
porter. Film o Marku Skwarnickim 
23.50 Magnifi cat - wiersze Karola 
Wojtyły 0.35 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.15 Świat według Kiepskich (s.) 
8.55 Malanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pielęg-

niarki 13.00 Trudne sprawy 14.00 
Pierwsza miłość (s.) 14.45 Dzień, 
który zmienił moje życie 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierw-
sza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Top chef 2 22.05 Dwóch 
gniewnych ludzi (komedia USA) 
0.35 Nick i Norah (fi lm USA) 2.30 
Dziewczyny z fortuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Łopatologicznie 10.30 168 go-
dzin 11.00 Przygody kryminalistyki 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.20 Zawodowcy 
(s.) 15.10 Televarieté 16.35 Po-
dróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 List do ciebie 
21.00 Życie ze śmiercią (s.) 21.45 
Causa królik (fi lm) 23.15 Anatomia 
prawdy (s.) 23.55 Pr. dyskusyjny M. 
Jílkovej 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Rybie legendy Ja-
kuba Vágnera 9.55 Stulecie latania 
10.45 Najważniejsze operacje II woj-
ny światowej 11.45 Nasza wieś 12.15 
Wędrówki w poszukiwaniu muzyki 
12.40 Chcesz je? 12.50 Folklorika 
13.15 Idioci na rejsie dookoła świa-
ta 13.45 Gomera 14.15 Europa dziś 
14.40 Żegnaj, życie 15.25 Wojna 
secesyjna w Stanach Zjednoczonych 
16.15 Klucz 16.45 Pierwszy potop 
17.35 Biuro (s.) 18.00 Życie na wy-
brzeżu 18.45 Wieczorynka 18.55 
Historie Alfreda Hitchcocka (s.) 
19.20 Niesamowite historie 19.45 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Rybie legendy Jakuba Vágnera 21.00 
Podróż po Ohridzie 21.30 Traban-
tem przez Amerykę Południową 
21.55 Luther (s.) 22.50 Martwy żuk 
(fi lm) 0.30 Czworo w ciąży. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Krok za krokiem 
(s.) 11.25 Nowe przygody starej 
Christine (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Doktor Hart 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Pra-
wo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.35 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Głos 21.50 Striptiz (fi lm) 
0.05 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 0.50 Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 

PRIMA 

6.30 Policja Hamburg (s.) 7.20 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.45 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.45 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Stęsknione serca (fi lm) 
13.35 Strażnik Teksasu (s.) 14.35 
Spece od morderstw (s.) 15.30 
Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Po-
wroty do domu (s.) 21.30 Oczami 
Josefa Klímy 22.20 Peepshowbazar 
23.35 Hawaii 5-0 (s.) 0.30 Zabój-
cze umysły (s.) 1.20 Zbrodnie nie-
doskonałe (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 1 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Sześć milionów sekund 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Po-
lonia 24 11.40 Galeria (s.) 12.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka 
- Zimowe Igrzyska Polonijne 12.35 
Wiadomości 12.50 Czas honoru 13.50 
Dzika Polska - Lasy pełne życia - Od-
krywanie niedźwiedzia 14.30 Tomasz 
Lis na żywo 15.30 Informacje kultural-
ne 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 Fascy-
nujące Śląskie - Śląska porcelana dr P. 
Chmielewska 16.55 Galeria (s.) 17.30 
Teleexpress 17.50 Metr od świętości - 
Podwyżki 17.55 Łamigłówka - Zimo-
we Igrzyska Polonijne 18.00 16. Prze-
gląd Piosenki Aktorskiej 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Informacje kultu-
ralne 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości 20.35 Łamigłówka - Zimowe 
Igrzyska Polonijne 20.50 Ojciec Ma-
teusz (s.) 22.00 Polonia 24 22.45 Hala 
odlotów (s.) 23.35 Po prostu - program 
Tomasza Sekielskiego 0.10 Nie ma jak 
Polska - Mazowieckie 0.45 Galeria (s.). 

ŚRODA 2 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Rozalka Olaboga 8.00 Pytanie na śnia-
danie 11.05 Polonia 24 11.40 Galeria 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 
Łamigłówka - Pisarze polscy 12.35 
Wiadomości 12.50 Głęboka woda 
13.50 Nie ma jak Polska: Mazowieckie 
- szlakiem fi lmów 14.25 Sztuka życia 
(s.) 14.55 Po prostu - pr. Tomasza Se-
kielskiego 15.30 Notacje - Jerzy Bral-
czyk 15.45 Złotopolscy (s.) 16.10 Roz-
mowy poSzczególne - z Wojciechem 
Młynarskim rozmawia Agata Młynar-
ska 16.55 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 
17.50 Metr od świętości - Pożegnanie 
18.00 Michał Bajor - Moja Miłość 
Największa 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.45 Łamigłówka 
- Pisarze polscy 20.50 Przystań 22.00 
Polonia 24 22.45 Kabaretowy Klub 
Dwójki 23.45 Tajemnica Jana Pawła II 
0.15 Made in Poland 0.45 Galeria (s.). 

CZWARTEK 3 kwietnia

6.05 Świat się kręci 7.00 Baptystą 
być 7.25 Plecak pełen przygód 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 Polonia 
24 11.40 Galeria (s.) 12.05 Barwy 
szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 
M jak miłość (s.) 13.45 Przystań (s.) 
14.45 Tajemnica Jana Pawła II 15.15 
Niespokojne umysły - Janusz Tazbir 
15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 Tygodnik 
Kulturalny 16.55 Galeria (s.) 17.20 
Polonia w Komie - Dagmara - moda 
17.30 Teleexpress 17.45 Metr od świę-
tości - Przebaczenie 18.00 Kabaretowy 
Klub Dwójki 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.45 
Łamigłówka - Pisarze polscy 20.55 
Komisarz Alex (s.) 21.45 Polonia w 
Komie - Gambia 22.00 Polonia 24 
22.45 Glina (s.) 23.45 Papież nie tylko 
polski... 0.45 Galeria (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 31. 3. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 57
Hawierzów 66
Karwina 74
Orłowa 74
Trzyniec 37
Wierzniowice 105
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

PROGRAM TV

60 SEKUND
Sensacyjny, USA 2000
TVP 1, wtorek 1 kwietnia 2014, 
godz. 21.15

Słynny niegdyś złodziej samo-
chodów Randall „Memphis” 

Raines prowadzi uczciwe życie z 
dala od rodzinnego Long Beach. 
Tymczasem jego młodszy brat Kip 
rozpoczyna współpracę z gangiem 
Calitriego. Gdy zdaje sobie sprawę, 
że sam nie jest w stanie wywiązać 
się z zobowiązań, prosi o pomoc 
Randalla. By ocalić Kipa, jego brat 
musi w ciągu jednej nocy ukraść 
pięćdziesiąt luksusowych samo-
chodów. Randall wciąga do pomo-
cy swych starych kumpli – Otto 
Halliwella i Sphinksa, oraz dawną 
kochankę, Sarę „Sway” Wayland.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Enron (1, godz. 19.00);
KARWINA: Enron (2, godz. 
19.00).
SCENA CZESKA – KARWINA: 
Hrátky s čertem (1, godz. 10.00);
CZ. CIESZYN: Benátská vdo-
vička (2, godz. 10.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Šípková Růženka (1, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Dzwoneczek i tajemnica piratów 
(1, 2, godz. 15.30); Noe (1, 2, godz. 
20.00); Yves Saint Laurent (1, godz. 
17.45); Borgman (1, godz. 18.00); 
KARWINA – Centrum: Akade-
mia wampirów (1, godz. 17.45; 2, 
godz. 20.00); Nedd for speed (1, 
godz. 20.00; 2 godz. 17.45); TRZY-
NIEC – Kosmos: Masz talent (1, 
godz. 17.30, 20.00; 2, godz. 17.30); 
CIESZYN – Piast: Noe (1, 2, godz. 
15.00, 17.30, 20.00).

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

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet 

i Seniora MK PZKO zapraszają 
na spotkanie 2. 4. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na wycieczkę 
do oczyszczalni ścieków, która od-
będzie się w środę dnia 2. 4. Zbiór-
ka uczestników o godz. 16.00 przed 
obiektem za Olzą.
CZ. CIESZYN – Talk show „Za-
olzie potrafi ” odbędzie się w DK 
„Strzelnica” 11. 4. o godz. 17.00. 
Wejściówki w cenie 100 kc należy 
rezerwować od 1. 4. dzwoniąc pod 
numer telefonu 777 80 89 33 lub 
wysyłając e-maila na adres zaolzie.
potrafi @gmail.com. Więcej infor-
macji na www.zaolziepotrafi .cz lub 
na Facebooku: Zaolzie Potrafi .
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klubo-
we 3. 4. o godz. 15.00 do świetlicy 
przy ulicy Horymira.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę do Żywca w dniu 5. 4. 
odbędzie się o godz. 7.15 z Karwiny 
i o godz. 7.45 z Cz. Cieszyna. Bilety 
wstępu do muzeów i Parku Miniatur 
12, 5, 22 zł. Inf. tel.: 775 261 768.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
oraz Klub Chłopa zapraszają w środę 
2. 4. o godz. 16.30 do Domu PZKO 
na prelekcję inż. Tadeusza Wali pt. 
„Lotnicze echa Zaolzia”.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 

pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

KUPIĘ PIŁĘ tarczową na drewno 
opałowe. Tel. 732 844 674.  GL-173

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie w godz. 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: 1. 4. o 
godz. 16.30 wernisaż wystawy z oka-
zji 50. rocznicy założenia Miejskiego 
Domu Kultury. Czynna do 7. 5. w po, 
śr, pt: w godz. 9.00-15.00; wt, czt: w 
godz.: 9.00-19.00.
KARWINA – Biblioteka Regio-
nalna oraz SAP zapraszają na wer-
nisaż wystawy Oskara Pawlasa pt. 
„Pejzaże” w środę 2. 4. o godz. 17.00 
do biblioteki na Rynku Masaryka w 
Karwinie-Frysztacie.
TEATR CIESZYŃSKI, CZE-
SKI CIESZYN, Ostrawska 67: do 
4. 5. wystawa Lecha Ledeckiego pt. 
„Nastroje”. Czynna: po-pt w godz. 
9.00-15.00 po zgłoszeniu w portier-
ni TC.
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
CZ.CIESZYN-SIBICA, Miniga-
leria „Na Płocie”, ul. Słowacka 1: 
do 30. 4. wystawa Brzetysławy Bud-
nik pt. „Poszukiwania”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 

Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. wy-
stawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00.

Od dłuższego już czasu Gorolski 
Centrum Informacji Turystycznej 
GOTIC w Mostach koło Jabłon-
kowa współpracuje ze swoim part-
nerskim ośrodkiem w słowackiej 
Czadcy. Z sąsiadami znad Kisucy 
mosteczanie realizują wspólnie po-
nadgraniczny projekt „Smak rzemio-
sła”. Dwie imprezy w ramach tego 
projektu odbyły się już w listopadzie 
i grudniu w Mostach, teraz organi-
zatorzy z obu miejscowości zapra-
szają miłośników folkloru i tradycji 
na warsztaty wielkanocne. Odbędą 
się one 10 kwietnia w Czadcy i bę-
dzie na nich można zgłębić tajniki 
plecenia korbaczy i koszy z wikliny.

W dwa dni później, w sobotę 12 

kwietnia w godz. 14.00-18.00, war-
sztaty wielkanocne zorganizują u 
siebie także sami mosteczanie. Od-
będą się one jednak nie w Drzewión-
ce „Na Fojstwiu”, lecz w miejscowym 
odnowionym Domu PZKO. Będzie 
to impreza na większą skalę, bo z 
bogatym programem kulturalnym. 
Jako pierwsze zaprezentują się dzieci 
z polskiej i czeskiej szkoły, po nich 
zaś przedstawienie dla dzieci i ich 
rodziców wystawi zespół lalkowy 
„Divadélko babky Miládky”. Po 
programie najmłodsi mieszkańcy 
Mostów i okolicznych miejscowo-
ści będą się mogli nauczyć plecenia 
korbaczy, wyrobu pisanek i dekoracji 
wielkanocnych.  (kor)

Pragnę tą drogą przesłać najserdeczniejsze słowa podziękowań tym 
wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych 

śp. BRONISŁAWY FEBER 

w piątek 28 marca w kościele św. Marii Magdaleny w Stonawie. Dzięku-
ję wszystkim, którzy słowem mówionym i pisanym wyrażali nam swoje 
wyrazy współczucia w tym ważnym dla nas czasie. Słowa podziękowań 
kieruję w stronę Chóru PZKO w Stonawie, solistów, Orkiestry Rodziny 
Palowskich oraz całej Służby kościelnej.
W sposób szczególny słowa wdzięczności przesyłamy Czcigodnym Du-
chownym: ks. proboszczowi Rolandowi Manowskiemu za przewod-
niczenie mszy św. i wygłoszone Słowo Boże, ks. prałatowi Andrzejowi 
Rdestowi z Cieszyna, długoletniemu proboszczowi stonawskiemu ks. 
Stanisławowi Jochymkowi z Karwiny za koncelebrowanie mszy św. po-
grzebowej oraz diakonowi Stanislawowi Brzosce. Cenna dla nas była 
obecność Jego Ekscelencji ks. biskupa Władysława Volnego z Śląskie-
go Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz s. Jadwigi Wyrozumskiej 
z klasztoru Sióstr Elżbietanek w Cieszynie.

Każdemu i Każdej za różnorakie gesty współczucia, szacunku i pamięci 
wobec Zmarłej podziękowania składa syn Andrzej Feber wraz z rodziną. 
 GL-188

Wspomnienia żyją dopóty,
dopóki do nich wracamy.

Dnia 1 kwietnia obchodziłaby 90 lat

śp. STEFANIA BAŁONOWA
rodem z Błędowic Dolnych, zaś dnia 27 maja minie 25. 
rocznica, kiedy opuściła nas na zawsze. O chwilę wspo-
mnień proszą córka z mężem i rodziną.  GL-131

Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera.
Dnia 1. 4. 2014 obchodziłby 100. rocznicę urodzin nasz 
Drogi Ojciec, Dziadek, Pradziadek

śp. FRANCISZEK DRONG
z Nawsia, zaś 16. 9. 2014 minie 18. rocznica Jego zgonu. 
O chwilę wspomnień oraz modlitwę proszą córki Irena i 
Anna.  GL-185

Dnia 1. 4. 2014 obchodziłaby 100. rocznicę urodzin nasza Mama
śp. MARIA MALCZYKOWA

z Karwiny. Z miłością wspominają córka i synowie z rodzinami.  RK-052

WSPOMNIENIA PODZIĘKOWANIE
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W siedzibie Kongresu Polaków w 
RC trwa do 16 maja wystawa pt. „Z 
Adamowej dzichty. O życiu i twór-
czości Adama Wawrosza”. Moż-
na ją oglądać w dni powszechne w 
godz. 8-15. – Ekspozycja została 
przygotowana na stulecie urodzin 
Adama Wawrosza i była prezen-
towana w ubiegłym roku na Wy-
stawie Polskiej Książki w Teatrze 

Cieszyńskim, Domach PZKO w 
Trzyńcu i Jabłonkowie, w Biblio-
tece Regionalnej w Karwinie oraz 
trzynieckim Domu Kultury „Trisia”. 
Teraz dotarła do nas – mówi Ma-
rian Steff ek z Ośrodka Dokumen-
tacyjnego Kongresu Polaków w RC.
Wystawa składa się z około stu eks-
ponatów, archiwalnych fotografi i, 
książek, artykułów prasowych, wier-

szy Adama Wawrosza, a także oko-
licznościowych dokumentów. Auto-
rem scenariusza i układu grafi cznego 
jest Marian Steff ek. Pomocy udzieli-
li mu Stanisław Wawrosz i Urszula 
Czudek. Materiały udostępnili także 
Kazimierz Jaworski i Halina Szczot-
ka oraz Archiwum Związkowe 
PZKO i Ośrodek Dokumentacyjny 
Kongresu Polaków w RC.  (wik)

„Goraliją” nazywają swój mikroregion 
mieszkańcy podgórskiej części regio-
nu, w którym działa Stowarzyszenie 
Gmin Regionu Jabłonkowskiego. 
I właśnie to określenie znalazło się w 
nazwie akcji Dzień Ziemi w „Gora-
lii”, do której włączy się w sobotę 12 

kwietnia wszystkich czternaście gmin 
członkowskich SGRJ. Podgórskie 
miejscowości organizują tę wspól-
ną akcję, odbywającą się w Między-
narodowym Dniu Ziemi, już po raz 
trzeci. Jej celem są przede wszystkim 
wiosenne porządki. Dziesiątki wo-

lontariuszy w tym dniu czyszczą lasy, 
koryta potoków, porządkują ścieżki 
turystyczne, a także swoje wioski. W 
każdej z nich odbywa się też w tym 
dniu spotkanie towarzyskie przy og-
nisku, gitarze, połączone z opieka-
niem kiełbasek.  (kor)

Kongres Polaków prezentuje Wawrosza

Wielkanocne klimaty:
»Smak rzemiosła«

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

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

Przyjmujemy zlecenia na 2014 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

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

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

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

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz

G
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18 
(NA PARTERZE), codziennie 
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

Czas na Dzień Ziemi
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I GAMBRINUS LIGA

BOHEMIANS 1905
OSTRAWA  0:0

Ostrawa: Pavlenka – Vengřinek, Fry-
drych, Baránek, Sukup – Foltyn (89. 
Holzer), Greguš – Štěpán (90. Za-
wada), Kukec, Krmenčík (83. Svěr-
koš) – Škutka.

Jeśli Banik nie zacznie strzelać 
bramek, będzie potrzebny cud nad 
Ostrawicą, by uratować pierwszą 
ligę. – Zdajemy sobie z tego spra-
wę – stwierdził rozczarowany Václav 
Svěrkoš, który zagrzewał ławkę aż do 
83. minuty. Na łamach „Głosu Ludu” 
nie lubimy się powtarzać, ale czasami 
warto. A więc: zmiany, na które zde-
cydował się trener František Komňa-
cký, pojawiły się zbyt późno!

Lokaty: 1. Sparta Praga 58, 
2. Pilzno 50, 3. Ml. Bolesław 37,... 
14. Ołomuniec 21, 15. Bohemians 
19, 16. Ostrawa 19 pkt. 

FNL

MOST – KARWINA  1:4

Do przerwy: 1:1. Bramki: 19. Sury-
nek – 29. Hottek, 50. Eismann, 59. 
Fiala, 69. Ofori. Karwina:  Pindroch 
– Mikula, Koutný, Jovanovič, Knö-
tig – Ofori – Fiala, Svatonský (87. 
Halaška), Hottek (45. Gonda), Eis-
mann – Holek (76. Juřena). 

Czeskie Koleje Państwowe mogą 
mieć bardzo pozytywny wpływ na 
formę piłkarzy. Badania są dopiero 
w zarodku, ale już teraz otrzymali-

śmy pierwsze sygnały świadczące o 
słuszności tej teorii. Karwiniacy jako 
środek transportu na mecz do Mo-
stu wybrali Pendolino, co przełoży-
ło się na zwycięstwo 4:1. Twierdza 
w Moście runęła w dodatku po raz 
pierwszy w sezonie. – Nawet w naj-
lepszym śnie nie wymarzyłem sobie 
tak fantastycznego wyniku. Zespół 
zagrał świetnie – ocenił szkolenio-
wiec Karwiny, Josef Mazura. Jego 

podopieczni przegrywali od 19. mi-
nuty po strzale eks-trzyńczanina 
Surynka, ale do przerwy z dośrod-
kowania Holka wyrównał Hottek. 
Po zmianie stron karwiniacy roz-
kręcili pokazówkę. Minusem meczu 
jest tylko kontuzja Hottka. Festiwal 
strzelecki zakończył się w 69. minu-
cie trafi eniem Ghanijczyka Prince’a 
Ofori, który do Karwiny przeszedł z 
MŠK Żylina. 

VLAŠIM – TRZYNIEC  4:3

Do przerwy: 2:1. Bramki: 15. Putz, 
17. Sus, 50. Faouzi, 90. Starý – 72. i 
86. Dedič, 29. Gulajev. Trzyniec:  Pa-
leček – Lisický, Vomáčka, Čelůstka, 
Kubáň – Joukl, Hupka, Wojnar (58. 
Málek), Ceplák – Gulajev (45. De-
dič), Haša (68. Motyčka). 

Mecze w strefi e spadkowej mają 
to do siebie, że warto je wygry-
wać. W przeciwnym razie można 
się obudzić z ręką w nocniku, pięć 
minut po dwunastej. Trzyńcza-
nie kompletnie zepsuli wyjazdowe 
spotkanie z sąsiadem w tabeli, tra-
cąc gola na 4:3 w ostatnich sekun-
dach. Gości pogrążył Starý strzałem 
z dystansu w stylu legendarnego 
Roberta Carlosa. Przegrane zawody 
skomentował asystent trenera Karla 
Kuli, Martin Zbončák. – Stanęli-
śmy na początku pierwszej połowy, 
a tak samo było na wstępie drugiej 
odsłony. Piłkarze otrzymali kon-
kretne zadania na boisku, ale poło-
wa z nich nie wywiązała się z zadań 
taktycznych – stwierdził Zbončák. 
Kondycyjnie trzyńczanie też nie 
zachwycili. Szansę na rehabilitację 
otrzymają trzyńczanie w najbliż-
szą sobotę, w derbach z Frydkiem
-Mistkiem. 

Lokaty: 1. Hradec Kralowej 40, 
2. Táborsko 39, 3. Cz. Budziejowi-
ce 34,... 9. Karwina 30, 11. Frydek-
Mistek 22, 12. Zlin 21, 13. Trzyniec 
21 pkt. 

JANUSZ BITTMAR
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Bramkę w barwach Karwiny zdobył m.in. Ghanijczyk Prince Ofori.

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 28. kolejki: Ruch Chorzów 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1, 
Korona Kielce – Pogoń Szczecin 2:2, 
Legia Warszawa – Lech Poznań 1:0, 
Cracovia – Widzew Łódź 1:1, Lechia 
Gdańsk – Piast Gliwice 3:1, Zawi-
sza Bydgoszcz – Śląsk Wrocław 1:0, 
Górnik Zabrze – Jagiellonia Biały-
stok 3:3. Lokaty: 1. Legia Warszawa 
57, 2. Lech Poznań 47, 3. Wisła Kra-
ków 45,... 14. Podbeskidzie 27 pkt. 

* * *

WLAZŁY I ZAGUMNY WRA-
CAJĄ DO KADRY. Na majowy 
turniej kwalifi kacyjny do mistrzostw 
Europy nowy trener polskich siatka-
rzy Stephane Antiga powoła dwóch 
zawodników, których ostatnio w ka-
drze brakowało: Mariusza Wlazłego 
i Pawła Zagumnego. Wlazły i Za-
gumny razem w kadrze po raz ostatni 
wystąpili w 2010 roku.  (Opr. jb)

Spartak Jabłonków 
farmą MŠK Żylina
Słowacy pokochali Jabłonków. Nie 
tylko tamtejszy supermarket, gdzie 
zakupy są dużo tańsze, niż w Czadcy 
czy Żylinie. W wiosennym sezonie 
piłkarskim doszło też do zawiązania 
nowej przyjaźni na linii Spartak Ja-
błonków – MŠK Żylina. 

Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, 
siódmoligowy Spartak został ofi cjal-
ną farmą pierwszoligowego klubu z 
Żyliny. Jeden z najbardziej utytułowa-
nych słowackich klubów chce wypo-
życzyć do Jabłonkowa kilku młodych 
zawodników, którzy nie zmieścili się 
w pierwszoligowym składzie. Kierow-
nictwo Spartaka ma mniejsze pole 
do popisu, ale mimo wszystko chce 
się zrewanżować. Pierwszą jaskół-
ką przyjaźni pomiędzy klubami jest 
transfer do Żyliny jednego z najbar-
dziej doświadczonych jabłonkowskich 
piłkarzy, Romana Baselidesa.  (jb)

PÓŁFINAŁY EKSTRALIGI

Hokeiści Trzyńca 
podejmują Zlin
Jak zwykł mawiać komentator spor-
towy, Włodzimierz Szaranowicz, 
„emocje sięgają sufi tu”. W przypad-
ku trzynieckich fanów hokeja na lo-
dzie sięgną sufi tu Werk Areny, gdzie 
jutro i czwartek rozegrane zostaną 
pierwsze dwie odsłony półfi nałów 
Tipsport Ekstraligi hokeja. 

Stalownicy podejmują Zlin, z któ-
rym przegrali ubiegłoroczną półfi na-
łową serię. Środowe spotkanie trans-
mituje bezpośrednio stacja CT Sport 
(początek 17.20), czwartkowy mecz 
startuje o godz. 17.00. Drugą półfi -
nałową parę tworzą drużyny Spar-
ty Praga i Komety Brno. Półfi nały 
potrwają do czterech zwycięskich 
spotkań. Trzecie odsłony ruszają w 
niedzielę. 

Ani jeden z trenerów nie chciał 
odkrywać kart przed jutrzejszym 
pojedynkiem. Trener Trzyńca, Jiří 
Kalous, z zadowoleniem skwitował 
tylko stosunkowo szybki awans do 
półfi nału. – Z Pardubicami nie było 
łatwo, ale najważniejsze, że prze-
biliśmy się do półfi nału w pięciu 
meczach. Każdy kolejny pojedynek 
byłby sporym obciążeniem tak psy-
chicznym, jak też fi zycznym – pod-
kreślił trzyniecki szkoleniowiec. Pod 
jego wodzą Stalownicy nauczyli się 
dokładnej, prawie bezbłędnej de-
fensywy. Równa forma wszystkich 
trzynieckich napastników daje zaś 
gwarancję nietuzinkowych wrażeń w 
Werk Arenie.  (jb)

MŚLF

SLOVÁCKO B
ORŁOWA  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 89. Kai-
zar. Orłowa: Szarowski – Sporysz, 
Kaizar, Skoupý, Janso – Pražák (55. 
Klimas), Puškáč, Vybíral, Kašša (90. 
Kušnír) – Urban, Kopel (70. Tomáš, 
83. Golej). 

Slavia pnie się w górę. To zasługa 
dużo lepszej defensywy (podrepero-
wanej w zimowej przerwie), jak rów-
nież lepszej gry w ataku. Orłowianie 
nie potrzebują dziesięciu czystych 
okazji do strzelenia bramki. Wystar-
czy jedna, dwie, ale wykończona z 
zimną krwią – tak jak w przypadku 
Kaizara. 

Lokaty: 1. Opawa 36, 2. Trzebicz 
36, 3. Ołomuniec B 34,... 10. Orłowa 
21 pkt. 

DYWIZJA

HRANICE
HAWIERZÓW  2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 45. i 75. 
Ferenc – 22. Förster. Hawierzów: 
Směták – Večeřa, Zavadzan, Mi-
chalčák, Vagner – Byrtus (85. Klej-
not), Matušovič, Wojnar, Förster, 
Skoupý (80. Zupko) – Horník (60. 
Dawid). 
Indianie grają na nerwach swoich ki-
biców. Ponownie przegrali niejako na 
własne życzenie, po błędach indywi-
dualnych. Goście oddali pole gry w 
drugiej połowie i gdyby nie Směták, 
wracaliby do domu z dużo wyższym 
przydziałem straconych bramek. 

NOWY JICZYN
KARWINA B  2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 25. i 84. 
Moravčík – 30. Kurušta. Karwina B: 
Dočekal – Jadamík, Zielonka, Kloda, 
Taraba – Siekiera – Koutný, Kubie-

na, Kurušta, Molnári (79. Puchel) – 
Ryšavý.

Katem rezerw Karwiny został 
Moravčík, który z karnego przypie-
czętował w końcówce meczu zwy-
cięstwo gospodarzy. Podopieczni 
trenera Jana Pejšy z niedowierza-
niem spoglądali na sędziego, który 
w 84. minucie dopatrzył się faulu w 
polu karnym. – To jednak wszystko, 
co można było zrobić. Na pewno nie 
byliśmy gorszym zespołem – sko-
mentował przegraną Pejša. 

PIOTROWICE
MOHELNICE  1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 64. Nie-
lek. CZK: 87. Hoff mann (P). Piotro-
wice: Hájek – Reichl, Bernatík, Gill, 
Anastazovský (55. Bajzath) – Lem-
chi (56. Nielek), Dittrich, Hoff mann, 
Miko (74. Ruisl) – Staszewski (90. 
Kempný), Škuta. 

Lokomotywa wygrała także drugie 
wiosenne spotkanie i powoli wyrasta 
na „czarnego konia” rewanżowej run-
dy. Scenariusz ułożyli Polacy w bar-
wach Piotrowic. Staszewski wywal-
czył piłkę, dograł ją pod nogi Nielka, 
a ten bez namysłu wpakował ją do 
siatki. Dobry mecz w pomocy zaliczył 
eks-karwiński Hoff mann. Szkoda 
tylko, że z powodu czerwonej kartki 
będzie pauzował w następnym meczu.

Lokaty: 1. Slavičín 32, 2. Hawie-
rzów 31, 3. Opawa B 30,... 9. Piotro-
wice 24, 12. Karwina B 23 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

WITKOWICE
WĘDRYNIA  1:4

Do przerwy: 0:0. Bramki: Sklenička – 
Pliska 2, Fr. Hanus, Kajfosz. Wędry-
nia: Csikán – Kohut, Chlebek, Broda, 
Buzek (85. Chwastek) – Kajfosz, Ba-
ron, Fr. Hanus, Gurecký (75. Fojcik) 
– Ploszek (51. Pliska), Stoszek. 

Trener Zdeněk Černek miał 
szczęśliwą rękę podczas dokonywa-
nia zmian. Zmiennik Pliska dwu-
krotnie pogrążył gospodarzy, w du-
żym stopniu przyczyniając się do 
wysokiego zwycięstwa Wędryni na 
murawie jednego z faworytów roz-
grywek. 

CZ. CIESZYN
P. POLOM  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: Rac. Cz. 
Cieszyn: Klepek – Fizek, Stanow-
ski, Rac, Kupczak – Konečný, Hra-
dečný, Mendrok, Bolek (80. Rusek) 
– Przyczko, Trybulec. 
Gola na wagę przysłowiowych sześ-
ciu punktów zdobył w 44. minucie 
głową Rac po rzucie rożnym Kup-
czaka. Cieszyniacy w drugim wiosen-
nym meczu nie mogli sobie pozwolić 
na kolejną stratę punktów. Spotkanie 
stało pod znakiem sporej nerwówki, 
niedokładnych zagrań i spalonych 
szans. Szczęście tym razem uśmiech-
nęło się do zespołu IRP, który ty-
dzień temu przegrał w Krawarzach i 
w razie kolejnej porażki mógł powoli 
zamawiać bilety do szóstej ligi. 

PETRZKOWICE
BOGUMIN  2:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: Staněk 
2 – Poštulka. Bogumin: Gladiš – P. 
Poštulka, Šiška, Košťál, Seget – Mu-
sil, Górniok, Kubinski, Šindler – So-
cha, Jatagandzidis.

Boguminiacy w osłabionym skła-
dzie nie dali rady pod Landekiem. 
Obie bramki goście stracili z rzutu 
rożnego. Kontaktowego gola zdobył 
Patrik Poštulka, ale na więcej ekipy 
Marka Poštulki nie było stać. 

KARNIÓW 
DZIEĆMOROWICE  0:0

Dziećmorowice: Polach – Maléř, 
Prčík, Hrdlička, Kadlčák – Punčo-

chář – Schimke, Šrámek, Matušík 
(60. Lukan), Holý – Šuster (85. Be-
iner).

Na losach meczu zaważyła sytua-
cja z 24. minuty, kiedy to sędzia nie 
uznał gościom bramki. Na spalonym 
(którego podobno nie było) znalazł 
się Šuster. Elektrycy zmarnowali w 
drugiej połowie trzy inne okazje – 
dwie Lukan, jedną Holý. 

Lokaty: 1. Rymarzów 39, 2. Wit-
kowice 38, 3. Karniów 33,... 6. Wę-
drynia 26, 8. Dziećmorowice 25, 9. 
Bogumin 24, 15. Cz. Cieszyn 14 pkt. 

I A KLASA
Bystrzyca – Olbrachcice 3:2, Stona-
wa – Frensztat 1:0, Czeladna – Lu-
tynia Dolna 3:2, ČSAD Hawierzów 
– Sedliszcze 1:0, Datynie Dolne – 
Veřovice 1:0, Szonów – Wracimów 
4:1, Petřvald n. M. - Raszkowice 2:2. 
Lokaty: 1. Szonów 31, 2. Olbrach-
cice 27, 3. Czeladna 26, 4. Stonawa 
23,... 8. Lutynia Dolna 17, 13. By-
strzyca 12, 14. ČSAD Hawierzów 
9 pkt. 

I B KLASA
Fryczowice – Piosek 4:0, Gnojnik – 
Dobra 4:1, Dobratice – Jabłonków 
6:3, Starzicz – Nydek 0:0, St. Miasto 
– Mosty k. J. 1:1, Sucha Górna – In-
ter Piotrowice 1:3, Gródek – Luczi-
na 3:8. Lokaty: 1. Dobratice 32, 2. 
Stare Miasto 27, 3. I. Piotrowice 22 
pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Gr. B: Zabłocie – B. Rychwałd 8:1, 
G. Błędowice – Sn Hawierzów 1:3, 
V. Bogumin – Bogumin B 1:2. 

MP FRYDEK-MISTEK
Śmiłowice – Frydlant B 8:0. Lokaty: 
1. Ostrawica 33, 2. Śmiłowice 29, 3. 
Palkowice 27 pkt.  
 (jb)

Piłkarze Karwiny rozbili twierdzę

Piłkarski weekend w niższych klasach

W SKRÓCIE
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