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„Pełna lista przedsięwzięć adresowa-
nych do Polaków w Czechach wraz 
z wysokością przyznanych środków, 
będzie ostatecznie znana po ko-
rektach kosztorysów i podpisaniu 
umów z zakwalifi kowanymi oferen-
tami” – stwierdza podsekretarz stanu 
Henryka Mościcka-Dendys w piś-
mie będącym odpowiedzią na złożo-
ny na początku roku przez sejmową 
Komisję Łączności z Polakami za 
Granicą specjalny dezyderat. 

Przypomnijmy, w lipcu 2013 r. 
delegacja sejmowej Komisji Łącz-
ności z Polakami za Granicą gościła 
na Zaolziu. Polscy parlamentarzy-
ści spotkali się wówczas z przed-
stawicielami głównych organizacji 
polskiej mniejszości w Republice 
Czeskiej, dyskutując o naszych prob-
lemach. 4 grudnia Józef Szymeczek, 
prezes Kongresu Polaków w RC, 
podczas wizyty w polskim Sejmie 
jeszcze raz przedstawił polskim 
parlamentarzystom problemy, jakie 
zrodziły się po zmianie systemu fi -
nansowania Polaków za granicą oraz 
oczekiwania wobec polskiego rzą-
du. Efektem zabiegów prezesa stał 
się styczniowy dezyderat Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą 
do ministra spraw zagranicznych. 
– Katalog problemów poruszanych 
w tym dokumencie kompletowali-
śmy przez kilka miesięcy, ostatecznie 
zaś członkowie komisji zredagowali 
swoje wystąpienie w mojej obecności 
– wspomina Józef Szymeczek.

Aleksandra Trybuś, cieszyńska po-
seł, tłumaczy z kolei, że Minister-
stwo Spraw Zagranicznych było do 
tej pory mocno skoncentrowane na 
problemach Polaków za wschodnią 
granicą. – W efekcie często nie do-
strzegało problemów Polaków ży-
jących na Zaolziu. Działania Kon-
gresu Polaków w RC, Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie, a także 
m.in. posłów z komisji doprowadzi-
ły jednak, że ta optyka się zmieniła 
– podkreśla.

W styczniowym dezyderacie po-
słowie domagają się dofi nansowania 
polskich mediów: „Głosu Ludu” i 
„Zwrotu”, przekazania funduszy na 
budowę przedszkola z polskim ję-
zykiem nauczania w Gnojniku oraz 
wsparcia remontu Domu PZKO w 
Karwinie-Frysztacie. Posłowie ape-
lują o pomoc w rozwiązaniu prob-
lemu zwrotu majątków polskich 

zagrabionych przez komunistyczny 
rząd czechosłowacki jako mienie po-
niemieckie po II wojnie światowej, 
domagają się zwiększenia środków 
na dokształcanie nauczycieli i wyjaz-
dy edukacyjne do Polski, organizację 
obozów i kolonii dla dzieci, wsparcie 
fi nansowe dla Sceny Polskiej w Cze-
skim Cieszynie. Postulują powołanie 
wspólnej polsko-czeskiej komisji ds. 
nauczania i historii o mniejszości 
polskiej w Czechach, a także zajęcie 
przez rząd zdecydowanego stanowi-
ska wobec niszczenia polskich tablic 
z nazwami miejscowości i ulic na 
Zaolziu. 

26 marca minister spraw zagra-
nicznych odpowiedział parlamen-
tarzystom. W specjalnym piśmie 
podsekretarz Stanu Henryka Moś-
cicka-Dendys zapewnia, że postu-
laty mniejszości polskiej są przed-
miotem dialogu ze stroną czeską na 
różnych szczeblach. Zapewnia, że 
znajdą się fundusze potrzebne do 
budowy przedszkola w Gnojniku i 
Domu PZKO w Karwinie-Fryszta-
cie. Informuje ponadto, iż „wyrazem 
priorytetowego traktowania przez 
ministerstwo sfery nauczania języka 
polskiego jest decyzja przekazania 
pokaźnej kwoty Ministerstwu Edu-

kacji Narodowej z przeznaczeniem 
na fi nansowanie doskonalenia me-
todycznego nauczycieli polonijnych. 
MSZ od kilku lat dofi nansuje tak-
że wyjazdy edukacyjne uczniów 
szkół podstawowych z Zaolzia w 
ramach „Zielonej Szkoły nad Bał-
tykiem”, a kolejna edycja projektu 
zaplanowana jest na wrzesień br.” 
– stwierdza i dodaje, że jeśli chodzi o 
wprowadzenie dwujęzycznych nazw 
ulic oraz tablic informacyjnych we 
wszystkich gminach, gdzie mniej-
szość polska stanowi minimum 10 
proc. mieszkańców, wskazany pro-
ces jest monitorowany przez polskie 
przedstawicielstwa. „W przypadkach 
wandalizmu podejmowane są zde-
cydowane interwencje, jak podczas 
spotkania ambasador RP z wicemi-
nistrem spraw wewnętrznych RC 13 
marca br. W efekcie zadeklarowano 
zorganizowanie spotkania dla samo-
rządowców pod patronatem Rady ds. 
Mniejszości Narodowych, służącego 
upowszechnianiu dobrych praktyk w 
tej dziedzinie” – stwierdza w swym 
wystąpieniu Mościcka-Dendys.

Zapewnia ona również, że trwają 
rozmowy na temat zwrotu majątków 
organizacji polskich – głównie Ma-
cierzy Szkolnej i Polskiego Towarzy-

stwa Turystyczno-Sportowego „Be-
skid Śląski”, drogą dyplomatyczną z 
nowym rządem w Pradze. „Na doce-
nienie zasługuje wieloletnia aktyw-
ność na rzecz rozwiązania proble-
mu Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej” – podkreśla polska polityk 
i dodaje, że ministerstwo opowiada 
się za dialogiem w sprawie polsko-
czeskiej historii z udziałem szero-
kiego grona ekspertów. Zdaniem 
Mościckiej-Dendys przyczyni się to 
do wyeliminowania istniejących roz-
bieżności w ocenie wydarzeń.

– Z odpowiedzi przesłanej przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
sejmowej Komisji Łączności z Po-
lakami za Granicą wynika, że część 
postulowanych przez nas spraw jest 
już załatwiona po naszej myśli, na-
tomiast pozostałe są „w trakcie”. 
Ważne jednak, że mamy obietnicę, 
iż także one zostaną rozwiązane po 
naszej myśli – stwierdza Szymeczek.

Również posłanka Trybuś uwa-
ża odpowiedź ministerstwa za dość 
satysfakcjonującą. – Znalazły się 
pieniądze dla Gnojnika i Karwiny-
Frysztatu, a i sprawy niezwiązane z 
fi nansami ruszyły do przodu – prze-
konuje Trybuś.

WITOLD KOŻDOŃ

ZDARZYŁO SIĘ

środa

dzień: 10 do 14 0C
noc: 5 do 1 0C
wiatr: 4-8 m/s
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POGODA

dzień:  18 do 23 0C
noc: 8 do 4 0C
wiatr: 4-8 m/s

Wizualizacja przyszłego polskiego przedszkola w Gnojniku, autorstwa architekta Karola Cieślara.

Warszawa sypnęła groszem
WYDARZENIE: Intensywne zabiegi prowadzone od kilku miesięcy przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej przynoszą ocze-

kiwany skutek. W tym roku polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych fi nansowo wesprze budowę polskiego przedszkola w Gnoj-

niku oraz przekaże pieniądze na remont Domu w Karwinie-Frysztacie. Niewykluczone też, że w drugiej połowie roku dofi nanso-

wana zostanie działalność Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

KOLEJNY WYPADEK
Na powierzchni Kopalni Darków, 
przy szybie w czasie wymiany liny 
wyciągu skipowego, doszło w nocy z 
soboty na niedzielę do śmiertelnego 
wypadku, Zmarł 41-letni pracownik 
kopalni. – Natychmiast wezwano ze-
spół medyczny Głównej Górniczej 
Stacji Ratownictwa. Lekarz stwier-
dził jednak śmierć mężczyzny na 
skutek odniesionych obrażeń – po-
informował rzecznik Firmy OKD, 
Marek Síbrt. Przyczyny wypadku 
bada teraz specjalna komisja fachow-
ców złożona z przedstawicieli Urzę-
du Górniczego w Ostrawie, kierow-
nictwa Kopalni Darków i spółki 
OKD oraz związków zawodowych.

To trzeci w tym roku śmiertelny 
wypadek w kopalniach OKD. Do 
ostatniego doszło zaledwie kilka dni 
wcześniej – w ubiegły czwartek w 
Kopalni ČSA w wyniku tąpnięcia 
zmarł jeden górnik. W lutym nato-
miast śmierć poniósł 60-letni pra-
cownik działu przeróbki węgla ko-
palni ČSM – przyczyna jego śmierci 
nadal nie jest jasna, jego ciało zna-
leziono w jednym z wagonów pod 
warstwą węgla.  (ep)

Z MYŚLĄ O TURYSTACH
Kierownictwo Stowarzyszenia Gmin 
Dorzecza Stonawki, skupiającego 
dziesięć miejscowości leżących w po-
łudniowo-zachodniej części regionu, 
nawiązało współpracę ze słowacką 
spółką GAMO z Bańskiej Bystrzy-
cy. Ta współpraca ponadgraniczna 
odbywa się w ramach projektu „In-
formujmy się wzajemnie – rozwój 
systemów informacyjnych w Dolinie 
Bystrzyckiej i Dorzeczu Stonawki”, 
którego celem jest wspomaganie ru-
chu turystycznego w obu regionach.

Zgodnie z umową, w trzech gmi-
nach Dorzecza Stonawki: Rzece, 
Śmiłowicach i Trzanowicach słowa-
cka spółka zainstaluje nowoczesne 
multimedialne kioski informacji tury-
stycznej. Powstaną też w pełni cyfro-
we mapy regionu, na których znajdą 
się wszystkie trasy turystyczne oraz 
najbardziej atrakcyjne obiekty. (kor)
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POZBĄDŹ SIĘ ODPADÓW

GRÓDEK (kor) – Już wkrótce 
mieszkańcy będą mogli zabrać się 
solidnie do wiosennych porząd-
ków. W sobotę bowiem będą mogli 
pozbyć się wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych odpadów. Władze 
wioski przygotują na 12 kwietnia 
dwa duże pojemniki, do których 
będzie można wyrzucić stary sprzęt 
elektroniczny, komputerowy, niewy-
korzystane puszki z farbami i innymi 
chemikaliami, zużyte baterie. Pierw-
szy z kontenerów zostanie ustawiony 
przy budynku Urzędu Gminy. Dru-
gi, mobilny, będzie kursował po całej 
wiosce w godz. 7.30-16.00.

*   *   *

BUDOWA STANĘŁA

KARWINA (ep) – Budowa nowo-
czesnej hali sportowej, która według 
pierwotnego planu miała stanąć 
przy gimnazjum w Karwinie już za 
kilka tygodni, na razie utknęła w 
martwym punkcie. Wszystko dlate-
go, że fi rma, która zaczęła budowę, 
właśnie splajtowała. Urząd Woje-
wódzki, który jest inwestorem, musi 
teraz znaleźć innego wykonawcę, 
który dokończy budowę. Sprawę 
komplikuje fakt, że na inwestycję 
wyczerpano już część dotacji. Woje-
wództwo przewiduje, że nowa fi rma 
mogłaby zacząć pracę dopiero pod 
koniec wakacji lub jesienią.

*   *   *

CZAS NA KURS

ŁOMNA DOLNA (kor) – Biblio-
teka Gminna, która mieści się w 
budynku Urzędu Gminy i czynna 
jest w piątki w godz. 12.30-17.00, 
przygotowuje kursy komputerowe 
dla początkujących i zaawansowa-
nych. Będą się one odbywać w trybie 
indywidualnym przez cały rok. Za-
interesowani powinni umawiać się 
z prowadzącymi kurs z wyprzedze-
niem. Biblioteka dysponuje bowiem 
ograniczoną liczbą komputerów.

*   *   *

DROGI DO REMONTU

MOSTY k. JABŁONKOWA 
(kor) – Mosteczanie chcą skorzystać 
z wiosennej pogody i zabrać się za 
remont dróg gminnych. W pierw-
szej kolejności zostanie naprawiona 
nawierzchnia asfaltowa na drogach 
Do Dwora, Do Ciyrnio i w osadzie 
Szragi. W tym roku ma też powstać 
nowa droga gminna na parceli r. 130.

*   *   *

ZAPARKUJ ZA DARMO

OSTRAWA (ep) – Od maja na 
dużym parkingu obok muzeum w 
centrum miasta w weekendy będzie 
można parkować za darmo. Parking 
wynajmuje od miasta spółka Ostra-
vské komunikace. Władze Ostrawy 
zwróciły się do fi rmy z prośbą, by 
w soboty i niedziele nie pobierała 
opłat parkingowych. W zamian 
miasto zobowiązało się obniżyć fi r-
mie wynajem o 15 procent. 

*   *   *

WAŻNA ZBIÓRKA

ŚMIŁOWICE (kor) – Władze 
wioski wspólnie z charytatywną 
organizacją Diakonie Broumov 
przygotowały zbiórkę niepotrzebnej 
odzieży, którą będą mogły wyko-
rzystać osoby w potrzebie. Odzież, 
obuwie, a także pościel, koce, tkani-
ny (wszystko czyste i nieuszkodzo-
ne, ewentualnie zdatne do noszenia) 
trzeba zapakować do worków 
foliowych lub pudeł kartonowych. 
Zbiórka odbędzie się 16 kwietnia w 
godz. 10.00-18.00 w sali budynku 
Urzędu Gminy.

Tereza Vašutová z Gimnazjum w Nowym Jiczynie zwycię-
żyła w konkursie piękności Miss Reneta 2014, w którym o 
tytuł ubiegały się uczennice szkół średnich z całej Repub-
liki Czeskiej oraz kilku szkół z Polski i Słowacji. Konkurs 
zorganizowała tradycyjnie Średnia Szkoła w Hawierzowie
-Suchej Średniej wspólnie z hawierzowskim Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. 22. już edycja tej prestiżowej imprezy 
odbyła się w pierwszy piątek kwietnia, a odbywała się w 
tym roku pod hasłem „Galeria snów”.

Tytuł pierwszej wicemiss przyznano Veronice Skalkovej 
z Gimnazjum Botičská w Pradze, drugiej – Michaeli An-
drisovej z Gimnazjum w Karwinie. Fotoreporterzy wybrali 
na Miss Obiektywu również Terezę Vašutovą, natomiast 
publiczności najbardziej podobała się Marie Glozová z 
Gimnazjum Sportowego w Bruntalu.

Dodajmy, że piątkowy fi nał wyborów Miss Reneta 2014 
prowadził znany czeski aktor Jan Čenský. W programie 
kulturalnym imprezy zaprezentowali się m.in. Patrícia 
Janečková, Josef Laufer, Vladimír Hron oraz chór „Per-
moník”. (kor)

Miss uczennic

KRÓTKO

– Zwykle sezon kleszczy zaczyna się 
w połowie marca, a kończy w poło-
wie listopada. Szczyt ich aktywności 
przypada przeważnie na okres od 
kwietnia do czerwca. Aktywność 
kleszczy uzależniona jest od warun-
ków atmosferycznych: jeśli ziemia 
jest nagrzana i jest wilgotno, klesz-
cze są bardziej aktywne – informuje 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Ostrawie. 

Według prognoz opublikowanych 
przez Czeski Instytut Hydrome-
teorologiczny aktywność kleszczy 
na dziś określana jest na 5 (w skali 

1-10), w następnych dniach tygo-
dnia wahać się będzie w granicach 
3-6. 

Obchodzony wczoraj Światowy 
Dzień Zdrowia poświęcony był w 
dużej mierze właśnie chorobom in-
fekcyjnym, szczególnie chorobom 
przenoszonym przez kleszcze, czyli 
boreliozie i kleszczowemu zapaleniu 
mózgu. W ubiegłym roku ostrawska 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
zarejestrowała 39 przypadków za-
każenia kleszczowym zapaleniem 
mózgu oraz 349 przypadków zaka-
żenia boreliozą.  (ep)

Kleszcze 
nieco wcześniej
Wcześniej niż zwykle zaczął się w tym roku sezon na kleszcze. 

Lekarze ostrzegają, że ciepła i krótka zima sprawiła, że pajęcza-

ki te są aktywne już od dłuższego czasu, a wkrótce rozpocznie się 

najlepszy dla nich okres. 

Różne stadia kleszczy w powiększeniu.

W Nydku ma powstać nowy zakład 
opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle 
chorych. Z tą inicjatywą wyszła spół-
ka pożytku publicznego „Důstoj-
nost” z siedzibą w sąsiedniej Bystrzy-
cy. W nowym zakładzie będą mogły 
zamieszkać osoby przewlekle chore i 
seniorzy, dla których kierownictwo 
placówki zapewni świetne warunki.

Nowa placówka znajdzie swo-
ją siedzibę w dzielnicy Nowosada, 
w budynkach, w których mieściły 
się najpierw koszary Armii Cze-
chosłowackiej, a później ośrodek 
szkoleniowo-wypoczynkowy szkoły 
zawodowej Huty Trzyniec. Teraz 
budynki te zostaną wyremontowane, 
ocieplone i dostosowane do potrzeb 
placówki i jej pensjonariuszy. (kor)

Z myślą 
o potrzebujących

Zręcznością i umiejętnością tech-
nicznego myślenia będą musieli 
wykazać się uczniowie szkół podsta-
wowych i średnich w czasie trzeciej 
edycji Gier Rzemieślniczych. Roz-
poczynający się jutro międzynaro-
dowy konkurs odbywać się będzie 
w Średniej Szkole Zawodowej Huty 
Trzyniec. 

– W tym roku przygotowaliśmy 
nowe kategorie konkursowe – mówi 
kierownik konkursu, Jan Jakeš. – In-
stalatorzy będą musieli odpowied-
nio połączyć miedziane rurki, żeby 
stworzyć przestrzenną łamigłówkę, 
zadaniem mechaników będzie stwo-
rzenie z drewna i blachy modelu 
snowboardzisty według dokumenta-
cji technicznej, a elektrotechnicy na 
podstawie swoich wiadomości z fi zy-
ki będą musieli dokonać podłączenia 
obwodu elektrycznego. Zadaniem 
hutników-odlewników będzie nato-

miast wykonanie imitacji odlewu ze 
stopionym metalem – tłumaczy.

Jutro w konkurencjach technicz-
nych rywalizować będą 24 drużyny 
uczniów z podstawówek, natomiast 
w czwartek – 16 drużyn ze szkół 
średnich. Jak zwykle uczestnicy 
przyjadą nie tylko z okolicznych 
miejscowości, ale też z Polski, Sło-
wacji, Niemiec, Austrii i Węgier. 
Celem imprezy jest popularyzacja 
kształcenia na kierunkach technicz-
nych. Organizatorzy alarmują, że na 
rynku pracy stale brakuje zawodow-
ców: mechaników maszyn, ślusarzy, 
hutników, odlewników, elektryków i 
przedstawicieli pokrewnych profesji.

W naszym regionie sytuacja nieco 
się poprawiła. Podczas gdy w innych 
częściach kraju średnim szkołom 
technicznym stale brakuje uczniów, 
w szkole średniej Huty Trzyniec 
liczba uczniów wzrasta, nawet pomi-

mo zmniejszenia ilości kierunków. – 
W tym roku zgłosiło się 376 osób, o 
65 więcej niż w roku ubiegłym. Do 
nowego kierunku zaocznego tech-

nika produkcji, który otworzymy we 
wrześniu, zapisały się 52 osoby – wy-
jaśnia dyrektor szkoły, Aleš Adamus. 

(ep)

Techniczne zmagania

Na konkurs organizowany przez Hutę Trzyniec przyjeżdżają co roku uczniowie 
szkół średnich z regionu oraz zagraniczni.
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Miss Reneta 2014 – Tereza Vašutová jest uczennicą 
Gimnazjum w Nowym Jiczynie.
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– Udało mi się przekonać przedsta-
wicieli NWR, żeby fi rma nie zamy-
kała kopalni przez następne trzy lata. 
Wbrew pierwotnym ustaleniom udało 
nam się też umówić, że 500 milionów 
koron potrzebnych na zamknięcie ko-
pal ni fi rma pokryje sama – poinfor-
mował w poniedziałek minister po 
spot kaniu z przewodniczącym rady 
nadzorczej NWR, Garethem Penny. 
Tym sposobem państwowe pieniądze 
trafi ą tylko do górników, którzy stra-
cą pracę. Penny ocenił to rozwiązanie 
jako sprawiedliwe i zapewnił, że fi rma 
będzie ściśle współpracować z rządem. 
Planowana transakcja musi jeszcze zy-
skać akceptację Komisji Europejskiej.

Wcześniej politycy rządzącej ko-
alicji ostro spierali się o sprawę po-
mocy dla OKD. ČSSD chciała, żeby 
państwo pokryło koszty związane z 
likwidacją kopalni w wysokości 1,1 
miliarda koron pod warunkiem, że 
OKD utrzyma wydobycie węgla w 

Paskowie do roku 2016. Przewodni-
czący ANO i KDU-ČSL Babiš oraz 
Pavel Bělobrádek sprzeciwili się jed-
nak, żeby państwo dawało pieniądze 
prywatnej fi rmie. 

Zadowoleni z nowego rozwiązania 
są też związkowcy. – Jest absolutnie 
niedopuszczalne, żeby wszyscy nagle 
umywali ręce od tego trudnego prob-
lemu i żeby skutki tej wątpliwej mo-
ralnie, a prawdopodobnie też prawnie 
sprawy ponosili tylko górnicy oraz ich 
rodziny – argumentuje Václav Pícl, 
przewodniczący Czesko-Morawskiej 
Konfederacji Związków Zawodo-
wych. Dlatego związki popierają plan 
rządowego wsparcia dla utrzymania 
wydobycia w Paskowie przez kilka lat, 
uważają jednak to rozwiązanie za je-
dynie tymczasowe odsunięcie powsta-
łych problemów. ČMKOS domaga 
się od rządu, by przygotował projek-
ty wspierające zatrudnienie i system 
programów socjalnych.  (ep)

Państwowe pieniądze 
dla Kopalni Pasków
Minister fi nansów Andrej Babiš dogadał się wczoraj z fi rmą 

NWR, właścicielem kopalni OKD, że Kopalnia Pasków będzie 

działać aż do końca roku 2017, a rząd przeznaczy 600 mln ko-

ron na programy socjalne dla górników. Taki plan Babiš przed-

stawi na posiedzeniu rządu. Do tej pory mowa była o tym, że 

państwo przeznaczy na utrzymanie Paskowa aż 1,1 miliarda 

koron. Jednak rządowa koalicja nie była zgodna co do wsparcia 

OKD tak dużą sumą.
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WYDANO NAD WISŁĄ

Dziś na naszej wydawniczej półce znalazły się dwie nowości 

wydawnictwa Prószyński i Spółka. Będzie o samolocie z ponad 

400 osobami na pokładzie, który może nie dolecieć do celu 

w jednym kawałku, a także o Masie. Piszę z dużej litery, bo 

chodzi o gangsterski pseudonim.

KRISTINA OHLSSON

Wyścig z czasem
Skandynawowie do perfekcji opanowali pi-
sanie kryminałów. Kristina Ohlsson, mająca 
za sobą pracę policyjnego analityka oraz ka-
rierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
postanowiła przed dwoma laty poświęcić się 
pisarstwu, przy okazji wykorzystując naby-
tą wcześniej wiedzę. Chociaż jej najnowsza 
książka „Wyścig z czasem” to blisko 500 stron 
lektury, czyta się ją jednym tchem, bo akcja 
praktycznie rozgrywa się w ciągu 24 godzin. 
Przed każdym rozdziałem autorka wskazuje 
na miejsce akcji oraz czas. To dość sprytny 
zabieg, bo kiedy czytelnik widzi upływający 
czas: Sztokholm godz. 11.21, Waszyngton 
5.02... sam pragnie jak najszybciej zakończyć 
lekturę, żeby dowiedzieć się, jakie będzie za-
kończenie.

„Czas mijał szybko. Zbyt szybko. A oni ciągle jeszcze nie mieli żadnego pla-
nu, jak uratować pasażerów” – tak było w Sztokholmie o godz. 15.45. Książkę 
czyta się tak szybko, jak upływa akcja...

Może więc na koniec kilka słów o fabule: Współczesny świat dziesięć lat po 
zamachach na World Trade Center. W samolocie lecącym ze stolicy Szwecji 
do Nowego Jorku załoga znajduje w toalecie list, który zawiera groźby i żą-
dania skierowane pod adresem rządów obu krajów. Ohlsson w swojej książ-
ce opisuje nie tylko dramatyczną walkę z czasem, ale i boksowanie się ame-
rykańskiej i szwedzkiej dyplomacji. Może dla wielu ten wątek, niemożność 
wypracowania wspólnego stanowiska w obliczu ogromnej katastrofy, będzie 
najważniejszym elementem tego szwedzkiego thrillera.

Masa o kobietach 
polskiej mafi i

Na okładce widzimy ogolonego „na zero” męż-
czyznę. W środku książki zaś „spowiedź” byłego 
przestępcy, jednego z najbardziej wpływowych 
bossów grupy pruszkowskiej, który w 2000 
roku stał się świadkiem koronnym. Dzięki jego 
zeznaniom wsadzono za kraty wielu jego daw-
nych kumpli, a po lekturze wywiadu – rzeki z 
nim kolejne osoby na pewno zapragną wykupić 
cały nakład książki, żeby jak najmniejsze gro-
no dowiedziało się o ich mrocznej przeszłości. 
Ktoś spyta, po co słuchać słów byłego gang-
stera, książka jednak idealnie wpisuje się w in-
stytucję świadka koronnego, dość popularną w 
Polsce. W rozmowie z dziennikarzem Jarosła-
wem Mikołajewskim (kiedyś pisał on o Masie, 
potem, z już skruszonym gangsterem, spotykał 
się na stopie zawodowej, w „Focusie Śledczym”) były gangster dużo opowiada 
o przeszłości, jednak przez pryzmat płci pięknej. Jak napisał Mikołajewski, 
kobieta mafi i ma wiele twarzy. Raz jest to „tylko” małżonka gangstera, innym 
razem faktycznie kieruje grupą przestępcza, w  mniejszym lub większym stop-
niu zorientowana co do charakteru pracy partnera.

To nie jest książka wyłącznie dla miłośników kryminałów, interesujących 
się gangsterami. Gangi na tyle wpisały się w krajobraz nad Wisłą, że stały się 
codziennym elementem życia.  TOMASZ WOLFF

Dziennikarze przyjechali nad Olzę, 
ponieważ szósty numer ukazującego 
się w Katowicach kwartalnika „Fa-
bryka Silesia” zajmuje się relacjami 
śląsko-czeskimi. – Każdy numer 
naszego czasopisma poświęcamy 
jednemu tematowi. Postanowiliśmy 
więc, że ten będzie miał charakter 
śląsko-czeski. Że zrobimy numer 
poświęcony pograniczu, głównie 
Śląskowi Cieszyńskiemu, ale nie 
tylko jemu – mówił Jan F. Lewan-
dowski, redaktor naczelny „Fabryki 
Silesii”.

Dodał, że najnowszy numer kwar-
talnika opatrzony został hasłem 
„Zapomniana wspólnota”.

– Zastanawiamy się, co ta fraza 
znaczy, bo można ją rozmaicie ro-
zumieć. Hasło jest jednak jedynie 
punktem wyjścia do spojrzenia na 
odcinek granicy od Istebnej i Jabłon-
kowa przez Cieszyn, aż po Racibórz, 
a nawet Nysę. Po prostu z różnych 
stron chcemy pokazać Śląsk, który 
był dawniej nazywany Austriackim 
– tłumaczył.

Lewandowski przyznał jednocześ-
nie, że problemy polsko-czeskiego 
pogranicza są na Śląsku bardzo mało 
znane. – W Katowicach mało kto 
słyszał o Cieszynie i Śląsku Cieszyń-
skim, a takie pojęcia geografi czne, 
jak Opawa, Karniów, czy Kraj Hul-
czyński brzmią tam bardzo dziwnie i 
dziwacznie. Naszą intencją było więc 
zredagować numer, który będzie pró-
bował zainteresować czytelników tą 
tematyką – mówił Lewandowski.

Obok swego szefa w dyskusji o 
zapomnianej czesko-śląskiej wspól-
nocie wzięli udział Zbigniew Kad-
łubek, Krzysztof Karwat, Ingmar 
Villqist. Katowiccy dziennikarze nie 
kryli zachwytu nad miejscem, w któ-
rym zorganizowano promocję kwar-
talnika. – Kawiarnią Avion jestem 
dosłownie zachwycony. Można po-
wiedzieć, że czuję się, jakbym był w 
niebie – mówił Zbigniew Kadłubek. 

Renata Putzlacher przypomniała 
jednak, że nie ma już dawnej, przed-
wojennej kawiarni. – Ten budynek 
jest zupełnie nowy, w dodatku stoi w 
trochę innym miejscu. O tym, gdzie 
kończył się dawny Avion, przypo-
mina dziś linia na parkiecie naszej 
kawiarni – tłumaczyła gościom 
Putzlacher. Z żalem przyznała rów-
nież, że jest zawiedziona frekwencją. 
– Numer z rotundą na okładce to 
dla cieszyniaka duża gratka. Bardzo 
więc szkoda, że na tym spotkaniu nie 
ma ludzi, których te sprawy interesu-
ją. Ale może pora jest nie najlepsza, 
bo mamy dopiero szesnastą. Mimo 
to myślę, że ten numer z pewnością 
dotrze do bardzo wielu osób – prze-
konywała.

Katowiccy dziennikarze wspomi-
nali natomiast dawne czasy. Krzysz-
tof Karwat przyznał, że pracując nad 
tekstem do „FS” starał się przywołać 
w pamięci wszystkie epizody, które 
łączyły go dawniej z czeską częścią 
Śląska Cieszyńskiego. – Te związki 
miały na ogół charakter teatralny, 
ponieważ uczestniczyłem w festiwa-

lach „Na granicy”. Ale przyjeżdżałem 
też na Zaolzie, m.in. szukać śladów 
po Eduardzie Pancie, wicemarszałku 
przedwojennego Sejmu Śląskiego. 
Pamiętam również, że w stanie wo-
jennym przyjeżdżałem tutaj oglądać 
spektakle Janusza Klimszy. Byłem 
wówczas zaopatrzony w słynne za-
proszenie, które pozwalało pokonać 
granicę. Pamiętam też, że były to 
dość atrakcyjne wyjazdy. Z sympa-
tią przywołuję na przykład Rudolfa 
Molińskiego, którego po którejś z 
teatralnych premier poprosiłem, by 
zabrał mnie do prawdziwej, czeskiej 
gospody. O ile dobrze pamiętam, 
zaprowadził mnie do miejsca, które 
nazywało się mokre rękawy...

– Mokry łokieć – weszła w słowo 
Renata Putzlacher.

– No właśnie – śmiał się Karwat. 
– Stało się tam przed mokrym kon-
tuarem i ja również miałem wówczas 
mokry łokieć – wspominał.

Ingmar Villqist mówił z kolei o 
swych kontaktach z polsko-czeską 
granicą w Cieszynie.

– Przypominam sobie czasy, gdy 
w długiej kolejce, w czasie wyciecz-
ki szkolnej czekaliśmy, aby przejść 
przez most, a groźni strażnicy po obu 
stronach granicy wypytywali dzieci, 
czy nie przenoszą jakiejś czekolady, 
albo innych zakazanych rzeczy. To z 
jednej strony absurdy historii, ale z 
drugiej bardzo groźne przypomnie-
nie dyktatu historii, wobec którego 
często jesteśmy bezradni – mówił.

WITOLD KOŻDOŃ

»Fabryka Silesia« 
o naszym pograniczu
W piątek po południu Czeski Cieszyn odwiedzili członkowie Rady Redakcyjnej kwartalnika „Fa-

bryka Silesia”. Spotkanie promujące szósty numer czasopisma odbyło się w Kawiarni i Czytelni 

Avion, a jego gościem była pisarka i poetka Renata Putzlacher.

Renata Putzlacher w towarzystwie katowickich dziennikarzy.

Za wyjątkowe wydarzenie należy z 
pewnością wydanie przez Instytut Stu-
diów Regionalnych Wydziału Filozo-
fi cznego Uniwersytetu Ostrawskiego 
unikalnej publikacji, „Kulturalno-hi-
storycznej encyklopedii czeskiego Ślą-
ska i północno-wschodnich Moraw”. 
Dwutomowe dzieło, będące kontynu-
acją podobnej publikacji z roku 2005, 
władze uczelni przedstawiły w ośrodku 
„Knihcentrum” w Ostrawie. Wydanie 
publikacji dofi nansował Uniwersytet 
Ostrawski z dotacji Urzędu Woje-
wódzkiego. Jedna z autorek książki, 
prof. Svatava Urbanová, kierowniczka 
Zakładu Literatury Czeskiej i Teorii 

Literatury, a zarazem dyrektor Insty-
tutu Studiów Regionalnych uczelni, 
poinformowała, że wspólnie z dwoma 
tomami encyklopedii trafi  do czytel-
ników płyta CD z 1500 zdjęciami. 
– Encyklopedia może pomóc zarówno 
specjalistom, jak i szerokiej publiczno-
ści zdobyć ważne informacje na temat 
historii, demografi i, literatury, języ-
koznawstwa, folkloru, teatru, muzyki, 
sztuki, architektury naszego regionu, 
a także regionalnych stacji radiowych 
lub telewizyjnych. Wystarczy wybrać 
kluczowe słowo i z pomocą haseł łatwo 
dotrzeć do konkretnej interesującej nas 
informacji – zapewniła Urbanová.

Dodała, że nowe wydanie encyklo-
pedii zawiera 2560 haseł. Kolektyw 
autorów pracował pod kierownictwem 
Zdeňka Smolki i Jakuba Ivánka. Re-
cenzentami publikacji byli: Miloš 
Trapl, Jindřich Vybíral i Jiří Urbanec. 
– Mamy nadzieję, że uda nam się zdo-
być pieniądze na pełne zdigitalizowa-
nie tej publikacji, która w tej formie 
byłaby dostępna na stronie interneto-
wej Uniwersytetu Ostrawskiego i mo-
głaby być na bieżąco aktualizowana – 
powiedziała Svatava Urbanová.  (kor)

Fragment okładki nowej regionalnej 
encyklopedii.

Encyklopedia o regionie
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– Spotykamy się na „Zabijaczce” po 
raz ósmy – mówi jeden z organiza-
torów imprezy, Jan Przywara z koś-
cieleckiego MK PZKO. – Jej celem 
jest przede wszystkim integrowanie 
miejscowego polskiego środowiska. 
Od samego początku bowiem „Za-
bijaczkę” organizują koła PZKO, 
działające pod dachem Domu Pol-
skiego Żwirki i Wigury, a więc z 
Cierlicka-Centrum, z Grodziszcza, 
Kościelca i Stanisłowic, oraz wszyst-
kie bardzo aktywne kluby działające 
w tym obiekcie. Są to kluby: Kobiet, 
Seniora, Współczesnych Kobiet oraz 
Wspaniałych Mężczyzn bez Latają-
cych Maszyn. Jest zatem tych organi-
zatorów sporo – śmieje się Przywara.

Kościelecka „Zabijaczka” zawsze 
ma dwie części. Pierwsza, robocza, 
czyli właściwe świniobicie, odbyła się 
już w czwartek, kiedy to w gospodar-
stwie Józefa Martynka zabito prosia-
ka, a później zaczęto przygotowywać 
specjały „zabijaczkowe”. W „mordo-
waniu” świni, jak czwartkową część 
imprezy nazywa prezes Miejscowego 
Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu, 
Tadeusz Smugała, i przeróbce mięsa 
uczestniczyła jedenastka najwięk-
szych specjalistów płci obojga.

– Wyrobami mięsnymi, które 
przygotowali, raczymy się zaś zawsze 
podczas sobotniej, gastronomicznej 
i towarzyskiej części „Zabijaczki” – 
mówi Smugała. – Są więc jelita z ka-
pustą (tę sami udeptujemy w beczce), 
chleb ze smalcem, boczki, wędzon-
ka, pieczenie, a także kołacze i inne 

wypieki... Ale nie tylko, bo nigdy u 
nas jeszcze nie zabrakło strawy dla 
ducha. Zawsze jest program w wy-
konaniu członków naszych kół i klu-
bów, zapraszamy też gości z innych 
wiosek, z całego właściwie Zaolzia – 
podkreśla prezes.

Jan Przywara wspomina, że na 
„Zabijaczce” gościły już zespoły te-
atralne z Łomnej Dolnej, Nawsia, 
Suchej Górnej, Milikowa-Centrum. 
– Jelita i boczek to za mało, żeby 
dziś przyciągnąć ludzi na impre-

zę, zwłaszcza teraz przed Świętami 
Wielkanocnymi. Zresztą dobrze 
gotuje się we wszystkich kołach 
PZKO. Nie wolno zapominać o du-
chu – śmieje się Przywara. – Mówi-
łem zresztą o funkcji integracyjnej 
„Zabijaczki”. Zawsze tak bywało. 
Kiedy ktoś robił we wsi świniobicie, 
to przychodzili nie tylko domowi, ale 
również sąsiedzi, integrowało się na-
wet pół „dziedziny”. Ludzie zajadali 
się wieprzowiną, ale na „zabijaczce” 
też pośpiewali, porozmawiali. A go-

spodyni dla każdego przygotowała 
„wysłóżke” z kilkoma smakołykami. 
Zresztą i u nas tak jest. Każdy może 
u nas zjeść nie tylko na miejscu, ale 
też zakupić u nas taką paczuszkę i 
odnieść do domu – zapewnia.

Program tegorocznej ósmej już 
„Zabijaczki” był bardzo bogaty. Dwie 
piosenki zaśpiewała uczennica cier-
lickiej polskiej podstawówki, Aneta 
Machů, kilka utworów kwartet „Dwa 
plus dwa” z PSP w Czeskim Cieszynie. 
Był też teatr. Scenkę pt. „Uniwersytet 

trzeciego Wieku” zaprezentowały pa-
nie ze zintegrowanego Klubu Kobiet. 
Natomiast goście z Nydku, teatrzyk 
tamtejszego PZKO-wskiego Klubu 
Młodych przywiózł spod Czantorii 
przedstawienie „W naszej dziedzinie”.

– Nasz program kabaretowy miał 
premierę w listopadzie ubiegłego 
roku, a przygotowaliśmy go z oka-
zji ogłoszonego przez PZKO Roku 
Adama Wawrosza – mówi reży-
ser przedstawienia, Maria Kajfosz. 
– Program to seria scenek gwarowych 
odbywających się podczas wycieczki 
„ekstremalnej” z gospody „Pod lipą” 
na szczyt Czantorii. Większość z nich 
jest naszego autorstwa, ale wkompo-
nowaliśmy w to przedstawienie także 
jednoaktówkę Wawrosza „Malowanej 
wajca” – wyjaśnia, zapraszając nas już 
też na kolejną, tradycyjnie listopado-
wą premierę nydeckiego teatrzyku. 
Tytułu na razie nie zdradziła...

Dodajmy, że kościelecka „Zabi-
jaczka” zorganizowana została jako 
jedna z imprez jubileuszowego roku 
Domu Polskiego Żwirki i Wigury. 
W tym roku mija bowiem 20 lat od 
jego otwarcia. Ofi cjalne obchody z tej 
okazji odbędą się we wrześniu. Pod 
znakiem jubileuszu zorganizowane 
zostaną jeszcze inne imprezy w DP-
ŻiW. Chociażby festyn szkolny or-
ganizowany wspólnie z Kołem Ma-
cierzy Szkolnej przy cierlickiej PSP 
lub obchody Dnia Wolności, kiedy to 
przypomniana zostanie 25. rocznica 
pierwszych w Polsce wolnych wybo-
rów.  JACEK SIKORA

Wykładowcy z Polski i Słowacji, Ja-
cek Weigel ze Stowarzyszenia Edu-
kacyjnego Integracja oraz Dana Ha-
nesová z Uniwersytetu Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy, byli gośćmi 
dwudniowej konferencji pn. „Chrześ-
cijanin za katedrą”, która zakończyła 
się w sobotę w Centrum Zborowym 
Hutnik w Trzyńcu. 

Spotkanie ponad 140 nauczycieli, 
katechetów i rodziców z całej Re-
publiki Czeskiej, a także rodziców 
lub osób pracujących z młodzieżą w 
duchu chrześcijańskim zorganizował 
Śląski Kościół Ewangelicki A.W. 
wspólnie z dyrekcją Kościelnej Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Trzyń-
cu, Gimnazjum Beskydy Mountain 
Academy (BMA) we Frydlancie 
nad Ostrawicą i Siecią Nauczycieli 
Chrześcijańskich. Była to już trze-
cia edycja konferencji. Kierownictwo 
ŚKEAW reprezentowali na niej w 
sobotę m.in. jego zwierzchnik, ks. bp 
Jan Wacławek, i biskup senior Stani-
sław Piętak.

– Widzimy doskonale wielkie 
problemy, z którymi muszą się bo-
rykać nauczyciele. Rozbite rodziny, 
różnego rodzaju uzależnienia, brak 
autorytetów. Chcemy więc wesprzeć 
tych wszystkich, którym zależy na 
wychowywaniu dzieci w duchu praw-
dziwie chrześcijańskim – powiedział 
nam bp Wacławek. – Chcemy pomóc, 
dlatego organizujemy takie konferen-
cje, głównie z myślą o nauczycielach, 
bo to od nich wiele zależy, jakie będą 
nasze dzieci. Bo dziecko jest najważ-
niejsze, inwestowanie w nie, mówiąc 

tak może niezbyt ładnie, ale prawdzi-
wie, najbardziej się opłaca i rodzicom, 
i całemu społeczeństwu – podkreślił.

Konferencja rozpoczęła się w pią-
tek od wspólnej modlitwy w intencji 
szkolnictwa w RC oraz pedagogów i 
pracowników szkół, zarówno wyzna-
niowych, jak i tych „świeckich”. Swoją 
szkołę prezentowali też pracownicy 
gimnazjum BMA. Sobota natomiast 
była już dniem w pełni roboczym. 
Uczestnicy konferencji mogli wysłu-
chać wykładów Jacka Weigla o tym, 
dlaczego chrześcijanie powinni być 
aktywni w procesie kształcenia dzieci, 

oraz Dany Hanesovej o dyscyplinie w 
procesie wychowania. Dla nauczycieli 
i rodziców przygotowano ponadto aż 
trzy bloki warsztatów, m.in. na te-
mat współpracy lektora i nauczycie-
la chrześcijańskiego, wykorzystania 
nowoczesnej techniki w nauczaniu w 
szkole, fi nansowania edukacji chrześ-
cijańskiej, nauczania kreatywnego lub 
korzystania ze spuścizny pedagogicz-
nej Jana Amosa Komeńskiego.

Bardzo spodobał się wszystkim 
uczestnikom wspomniany już wykład 
Jacka Weigla. Ten młody biznesmen, 
absolwent Wydziału Zarządzania na 

Uniwersytecie Warszawskim, zain-
spirował się szkołami chrześcijański-
mi w Anglii i założył w 2003 roku w 
Polsce Stowarzyszenie Edukacyjne 
Integracja, którego jest prezesem. 
To dzięki Stowarzyszeniu zaczęto 
w różnych miastach Polski, m.in. w 
Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie, zakładać szkoły i przed-
szkola wychowujące dzieci w duchu 
chrześcijańskim. Jego marzeniem jest, 
by było ich aż sto. Na razie powstało 
ich już w całym kraju 27. 

Zdaniem bp. Jana Wacławka, to z 
nich powinniśmy sobie brać przykład. 

– To szkoły wzorcowe. Tam dziecko 
jest najważniejsze, jest ono VIP-
em. Dzieci po prostu lubią chodzić 
do szkoły, chcą się uczyć. Zupełnie 
inaczej, niż bywa u nas – żartował 
zwierzchnik ŚKEAW.

Sam Jacek Wiegl podkreślił, że 
obecny system edukacji znalazł się 
w kryzysie. – System ten przede 
wszystkim nie odpowiada na pyta-
nie, jak wychować młodzież. Wyniki 
edukacyjne, czyli dydaktyka, to jedna 
sprawa. Druga zaś związana jest ściśle 
z systemem wartości – wyjaśnił. – My 
uważamy, że tu należy oprzeć się na 
Kościele, który dzięki swoim relacjom 
z Bogiem może oprzeć się kryzyso-
wi wartości. Wartości chrześcijańskie 
zaś można wpajać dzieciom nie tyl-
ko podczas lekcji religii, ale w szkole 
chrześcijańskiej także podczas lekcji z 
innych przedmiotów: języka polskie-
go, matematyki, geografi i, historii. 
Uczymy dzieci, że biorąc przykład 
z Chrystusa, musimy umieć służyć 
ludziom, że szczęście jest w dawa-
niu, a nie w myśleniu egoistycznym. 
Uczymy też myślenia kreatywnego i 
krytycznego, mądrego korzystania z 
wiedzy, wprowadzania tej wiedzy w 
życie, pracy w zespole. A przy tym 
szkoły te są otwarte dla wszystkich, 
niezależnie od wyznania. Dlatego za-
chęcam zawsze, także tu, w Trzyńcu, 
rodziców, żeby podjęli dobry wybór i 
wysłali dziecko do takiej szkoły, któ-
ra w swoim programie edukacyjnym 
nie zapomina o wartościach właśnie 
chrześcijańskich – stwierdził Jacek 
Wiegl.  JACEK SIKORA

Panie z Klubu Kobiet rozbawiły „zabijaczkową” publiczność scenką „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 

Na konferencję o nauczaniu w duchu chrześcijańskim zjechało do Trzyńca ponad 140 nauczycieli. 
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»Zabijaczka«, jak dawniej, integruje
Imprezy zwane „zabijaczką”, czyli świniobiciem, odbywają się nad Olzą w wielu miejscowościach, organizowane są też często przez miejscowe koła Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego. Większość z nich organizuje je na przełomie listopada i grudnia. PZKO-wcy z Cierlicka i Stanisłowic jednak od lat organizują 

swoją „Zabijaczkę” na wiosnę, w samym środku Wielkiego Postu. Tak było i w sobotę, tradycyjnie w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu.

Jak uczyć dzieci w duchu chrześcijańskim?
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Na stołach wylądowały wielkanoc-
ne babki na drożdżach, mazurki i 
torty z marchwi na słodko, sałatki 
śledziowe, „murziny” i „pecynki” na 
słono. Po raz pierwszy w konkur-
sie uczestniczyły członkinie MK 
PZKO w Karwinie-Frysztacie, 
które równocześnie brały udział 
w kolejnej odsłonie kulinarnego 
projektu. Jury w składzie: Barbara 
Grabowska, Renata Karpińska oraz 
Urszula Zwardoń oceniało „prace” 
w dwóch kategoriach: Stół Wielka-
nocny (kolejność: 1. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kończynach Małych, 
2. KGW Zebrzydowice, 3. Český 
Svaz žen Petrovice, wyróżnienie 
MK PZKO Karwina-Frysztat) oraz 
Koszyk Wielkanocny (1. KGW 
Marklowice Górne, 2. Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w Cieszynie, 3. Stowarzyszenie Ko-
biet na Rzecz Propagowania Kul-
tury Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju). 
Jury tradycyjnie miało ciężki orzech 
do zgryzienia, a Renata Karpiń-
ska przyznała przed degustacją, że 
w torebce ma... krople żołądkowe. 
Gospodynie wiejskie z południa 
województwa śląskiego co roku sta-
rają się przygotować coś ciekawego, 
żeby najpierw podbić serca jurorów, 

a później – już w czasie Świąt Wiel-
kanocnych – domowników, rodziny 
i przyjaciół. Czego więc można było 
skosztować?

MARIA BROŻYNA, 
JANINA OREŁ, 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kończycach Małych

Upiekłyśmy na dziś zawijany chleb 
z mielonym mięsem i szynką, na-
zwany „chlebem babuni”. Wieniec 
zawijany to bardzo stary przepis, już 
nasze babcie go wypiekały. Pasuje 
idealnie do barszczu i żurku, dlatego 
jest nieodzownym elementem stołu 
wielkanocnego. Ze słodkości przy-
gotowałyśmy tort szlachecki, ma-
zurki i wielkanocne baby, oczywiście 
na drożdżach. Stworzyłyśmy także 
zagrodę wielkanocną z „głowiedzią”, 
w środku są baranek, małe kurki i 
inne zwierzątka.

DANUTA KUŚ, 
HILDEGARDA WALA, 

Stowarzyszenie Kobiet na 
Rzecz Propagowania Kultury 
Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju 

Przygotowałyśmy między innymi 
mazurka, tort z marchwi, koło-
cza śląskiego i chrust. Wiele osób 

pyta o tort z marchwi. To bardzo 
stary przepis, jednocześnie prosty: 
potrzebujemy po szklance startej 
marchewki, cukru, orzechów, mąki 
i oleju, do tego cztery jajka, łyżecz-
kę sody i dwie łyżeczki proszku do 
pieczenia. Wszystko razem miksu-
jemy, następnie pieczemy i już tort 
jest gotowy. Obowiązkowo na sto-
le wielkanocnym musi pojawić się 
także kołocz. To już taka tradycja, 
że ciasto to jest obecne na wszyst-
kich ważnych uroczystościach i 
świętach.

MARIA BĚHAN, 
członek zarządu MK PZKO 

w Karwinie-Frysztacie
Przywiozłyśmy sześć rodzajów wy-
pieków, bo od organizatorów usły-
szałyśmy o limicie. Jak przyjecha-
łyśmy na miejsce i zobaczyłyśmy, 
ile inne panie przygotowały, to jest 
nam trochę przykro, że same nie 
upiekłyśmy więcej. W przyszłości 
będzie dużo lepiej, koleżanki aż się 
palą do pracy. Ten konkurs to taka 
książka kucharska na żywo. Można 
podjeść do innych gospodyń, zapy-
tać o przepis, a one chętnie dzielą się 
wiedzą i doświadczeniem.

TOMASZ WOLFF

Nie każdemu udaje się zrealizować swoje dzie-
cięce marzenia. Życie zazwyczaj weryfi kuje je 
w zasadniczy sposób. Ale spełnieni czują się 
szczęśliwi. Pochodzący z Suchej Górnej inż. 
Tadeusz Wala, as lotnictwa szybowcowego i 
konstruktor, na pewno do nich należy.

Przyjął on zaproszenie panów z Klubu 
Chłopa przy MK PZKO w Suchej Górnej, 
by opowiedzieć o swojej pasji i równocześnie 
porozmawiać ze znajomymi. Samoloty intere-
sowały go od dzieciństwa. Już jako 14-latek w 
roku 1946 rozpoczął szkolenia szybowcowe w 
Błędowicach. Tam wzniósł się po raz pierwszy 
na wysokość 50 metrów nad ziemią. Powojenna 
myśl techniczna sprzyjała szybownictwu, a za-
interesowanie tym sportem spowodowało, że w 
okolicy zaczęły powstawać aerokluby. Działał 
więc aeroklub w Suchej Średniej i w Żywoci-
cach, gdzie powstał również park lotniczy oraz 
lotnisko z pasem startowym o długości 950 m.

Pan Tadeusz postanowił podążać dalej tą 
drogą i wybrał liceum lotnicze w Bielsku-Białej. 
Tam spotkał się z pochodzącym z Olbrachcic, 
a mieszkającym potem w Ligotce Kameralnej 
Adamem Zientkiem, szybowcowym pilotem 
doświadczalnym, który 40 lat oblatywał proto-
typy wyprodukowanych w Polsce szybowców.

Wydział mechaniczny Akademii Górniczej 
w Ostrawie, gdzie nasz rozmówca kontynuo-
wał naukę, dał mu tak potrzebną później wie-
dzę techniczną. Po studiach został skierowany 
do pracy w kopalni węgla brunatnego w Prie-
widzy. Siła wyższa pokierowała jego losem, bo-
wiem z przydzielonego mieszkania miał pięć 
minut drogi na lotnisko. Jak sam przyznał, ten 
fakt zdecydował, że z Priewidzą związał całe 
swe życie zawodowe. Pracując zawodowo pod 
ziemią, cały wolny czas poświęcał podniebnej 
pasji. Przez 11 lat był członkiem czechosłowa-
ckiej szybowcowej kadry narodowej, zdobywa-
jąc w roku 1959 na mistrzostwach we Vrchlabí 
laur najwyższy. A że czechosłowaccy lotnicy 
wyjeżdżali też na zawody do Polski, wspomina 
udział w zawodach szybowcowych w Lesznie 
oraz szkolenia w Porąbce koło Żywca.

Zainteresowanie poskramianiem przestwo-
rzy szło w parze z pasją konstruktorską. Po-
czątkowo były to projekty „szufl adowe”. W 
roku 1971 powstał pierwszy model jego szy-
bowca WT-1, potem kolejne – WT-2, WT-
3... Najmłodsze dziecko grupy konstruktorów 
na czele z panem Tadeuszem Walą, samolot 
WT-9 Dynamic, jest jego największym osiąg-
nięciem. Po zakończonych sukcesem próbach 

technicznych i lotniczych ruszyła w roku 2000 
w Priewidzy jego produkcja. Dziś Dynamiki 
latają już na wszystkich kontynentach świata z 
wyjątkiem Antarktydy. Sprzedano ich już oko-
ło 500.

Prelegent opowiadał również o polskich 
lotnikach Żwirce i Wigurze, którzy zginęli w 

katastrofi e lotniczej nad Cierlickiem w roku 
1932. W związku z tym wydarzeniem mówił 
o parametrach ich samolotu – RWD-6. Wspo-
mnienia dotyczyły również lotnictwa radzie-
ckiego i niemieckiego w okresie II wojny świa-
towej na terenie Suchej Górnej. 

Bogumiła Przeczek
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Hildegarda Wala i Danuta Kuś Maria BěhanMaria Brożyna oraz Janina Oreł 

Na konkursie nie zabrakło nawet takich odważnych wielkanocnych potraw.

Tadeusz Wala (w środku) opowiadał o swojej podniebnej pasji.

Wielkanocne smaki
Świętami Wielkanocnymi zapachniało na zamku w Zebrzydowicach. W sobotę odbyła się tam kolejna edycja Regionalnego Konkursu Wypieków na Zapusty 

i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze placki”. Było wystawnie, na słono i słodko, miejscami tradycyjnie, ale i nowocześnie.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

»Lotnicze echa Zaolzia«
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.15 Polityka przy kawie 8.35 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 9.10 Co czytać? 
9.25 Natura w Jedynce - Śladami ir-
bisa w Afganistanie 10.25 Moda na 
sukces (s.) 10.55 Świat się kręci 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w Je-
dynce - Niezwykłe pająki 13.55 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Katowice 
15.45 Drużyna A (s.) 16.45 Metr 
od świętości 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Klan (s.) 18.30 Świat się kręci (s.) 
19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.05 ME w podnoszeniu cię-
żarów - kronika 20.25 Chicago Fire 
(s.) 21.20 Miasto śmierci (fi lm USA) 
23.15 Po prostu - pr. Tomasza Sekiel-
skiego 23.50 Metr od świętości 0.00 
Ekstradycja III (s.). 

TVP 2 

6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Ta-
jemniczy Księgozbiór 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.15 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe (s.) 12.50 Makłowicz 
w podróży - Tunezja 13.20 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Ludzie 
buszu 13.55 Jeden z dziesięciu 14.35 
Kabaretowy Klub Dwójki 15.30 Pa-
norama Kraj 15.55 Dla niesłyszących 
- M jak miłość (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów 22.50 
Świat bez fi kcji - Sarajewo, moja mi-
łość 0.00 Współczesna rodzina (s.) 
0.55 Czas honoru. 

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 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Wyprzedzić chorobę - Nadciśnienie 
tętnicze 9.30 Co niesie dzień 10.05 
Czas na Pracę! Praca na Czasie! 10.55 
Reportaż: Ołtarz i jego okolice 11.40 
Rusz się człowieku 11.50 Odkryj 
Małopolskę... na rowerze 12.05 Mę-
ska strefa 12.55 Agrobiznes 13.20 
Zapraszamy na kawę 13.35 Wszystko 
po krakowsku - Grzegorz Turnau w 
Teatrze im. J. Słowackiego 14.00 Cu-
dzoziemcy 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.55 Nieznana Bia-
łoruś. GMO. Postęp czy katastrofa? 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Polska 
samorządna 17.00 Panie doktorze 
17.20 Zapiski Łazęgi - Poznawa-
nie teatru natury 17.30 Aktualności 
Flesz 17.35 Kronika Miasta 17.50 
Co, gdzie, kiedy? 18.00 Ekosonda 
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 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.35 
Telekurier 23.10 Film dokumentalny 
0.25 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie 11.00 Dlaczego 
ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
15.50 Wydarzenia 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 
Hell’s Kitchen - piekielna kuchta 

(mag.) 21.35 Bank Th riller (fi lm kopr.) 
0.00 Świat według Bundych 4 (s.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 9.50 
13. komnata J. Šibíka 10.20 Reporte-
rzy TVC 11.00 Historie sław 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowa-
niu 14.20 Slovácko się nie sądzi (s.) 
14.55 Televarieté 16.40 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Przygody 
kryminalistyki (s.) 21.50 Opowiada-
nia fi lmowe 22.55 Kontruderzenie (s.) 
23.40 Tajniacy (s.) 0.35 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Spod znaku żółwia 
9.55 Gomera 10.25 Narodowe klej-
noty 10.50 Nie poddawaj się 11.45 
Magazyn chrześcijański 12.15 Podró-
że powietrzne 12.45 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 13.35 Dlaczego samoloty 
spadają 14.20 Przygody nauki i tech-
niki 15.05 Tajemnice Biblii 15.55 Rok 
1929 - rok Wielkiej Depresji 16.50 Sa-
mochody ciężarowe Mack 17.35 Biuro 
(s.) 18.00 Kosmos 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchcocka 
(s.) 19.20 Niesamowite historie 19.45 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 20.55 Dlaczego 
samoloty spadają 21.45 Ci wspaniali 
mężczyźni z korbą (fi lm) 23.10 Siostra 
Jackie (s.) 23.40 lol :-) 0.05 Babel. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 10.55 Zniszczone w ciągu sekun-
dy 11.20 Krok za krokiem (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.35 
Doktor Hart (s.) 13.20 Bez śladu (s.) 
14.25 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.35 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.25 Wy-
brani (s.) 23.10 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 0.00 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 0.50 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Policja Hamburg (s.) 7.20 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.35 
M.A.S.H. (s.) 9.50 Napisała: mor-

derstwo (s.) 10.50 Policja Hamburg 
(s.) 11.45 Fałszywa zakonnica (fi lm) 
13.35 Strażnik Teksasu (s.) 14.30 
Spece od morderstw (s.) 15.30 Cas-
tle (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Co w domu, to się 
liczy (fi lm) 22.00 Kulinarny reality-
show 23.15 Zabójcze umysły (s.) 0.10 
Zaprzysiężeni (s.) 1.05 Zbrodnie nie-
doskonałe (s.). 

ŚRODA 9 kwietnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Podwójne życie Piotra S. 9.30 
Natura w Jedynce - Niezwykłe pają-
ki 10.30 Moda na sukces (s.) 10.55 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.25 Magazyn 
Rolniczy - Dzierżawa państwowych 
gruntów rolnych 12.40 Przepis dnia 
(s.) 12.50 Natura w Jedynce - Cham-
bord. Pałac Natury 13.55 Jaka to me-
lodia? (teleturniej) 14.30 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.20 
Klan (s.) 15.45 Drużyna A (s.) 16.45 
Metr od świętości - Wakacje strumyk 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.05 ME w 
podnoszeniu ciężarów - kronika 20.25 
Liga Mistrzów - 1/4 F rewanż: Bay-
ern Monachium - Manchester United 
23.05 Liga Mistrzów - skróty 23.40 
Metr od świętości 23.50 Chicago Fire 
(s.) 0.45 Drużyna A (s.). 

TVP 2 
6.00 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.) 11.40 Na dobre i na złe 
(s.) 12.45 Makłowicz w podróży - 
Tunezja 13.15 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat - W krainie duchów 
13.50 Jeden z dziesięciu 14.30 XV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągo-
wo 2013 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Dla niesłyszących - M jak miłość (s.) 
16.50 Rodzinka.pl 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Barwy 
szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na złe 
(s.) 21.45 Kino relaks - To skompli-
kowane 23.55 Reporter Polski 0.35 
Zagadki umysłu (s.). 

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 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Sprawiedliwi - Moje wybory 9.30 Co 
niesie dzień 10.05 Polska samorząd-
na 10.35 Zapraszamy na kawę 10.55 
Reportaż: Papież Honorowym oby-
watelem Warszawy 11.20 Zapraszamy 
na kawę 11.40 Głos Regionów 12.05 
Naszaarmia.pl 12.35 Zapraszamy na 
kawę 12.55 Agrobiznes 13.35 Nie 
udawaj Greka (s.) 14.00 Odkrywanie 
Warszawy - Batuta, wachlarz, lornet-
ka 14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Znak zmian 16.00 Raport z Pol-
ski 16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 EkoAgent 17.00 Aktywni 
rodzice 17.15 Ciekawe jak? Czyli Ju-
rek w poszukiwaniu odpowiedzi 17.30 
Aktualności Flesz 17.40 Co, gdzie, 
kiedy? 17.50 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 18.15 Kronika Miasta 
18.30 Aktualności 20.00 Ukryte praw-
dy - Mur milczenia 20.25 Co, gdzie, 
kiedy? 20.40 Gramy dla Was 21.05 
Echa dnia 21.15 Dla niesłyszących - 
Dziennik Regionów 22.00 Aktualno-
ści Wieczorne 22.35 Telekurier 23.10 
Znak zmian 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Top chef 2 22.05 Nie zadzie-
raj z  fryzjerem (komedia USA) 0.25 
Morska przygoda (komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Łopatologicznie 10.30 168 godzin 
11.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko o go-
towaniu 14.15 Zawodowcy (s.) 15.10 
Pogotowie kulinarne 15.30 Televa-
rieté 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 17.55 Wia-
domości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 List do ciebie 
21.00 Życie ze śmiercią (s.) 21.45 Jak 
oszukać adwokata (fi lm) 23.05 Anato-
mia prawdy (s.) 23.45 AZ kwiz 0.10 
Bananowe rybki. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Rybie legendy Jaku-
ba Vágnera 9.55 Stulecie latania 10.50 
Najważniejsze operacje II wojny świa-
towej 11.50 Przeżyć! 12.40 Nasza wieś 
13.00 Istryjskie wariacje 13.25 Wę-
drówki w poszukiwaniu muzyki 13.50 
Chcesz je? 14.00 Folklorika 14.25 
Nasze tradycje 14.55 Kwartet 15.25 
Życie wśród fal 16.15 Wojna secesyjna 
w Stanach Zjednoczonych 17.10 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 17.35 Biu-
ro (s.) 18.00 Życie na wybrzeżu 18.45 
Wieczorynka 19.00 Historie Alfreda 
Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamowite 
historie 19.45 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Rybie legendy Jakuba Vágne-
ra 21.00 Podróż po Chiapasie 21.25 
Trabantem przez Amerykę Południo-
wą 21.55 Luther (s.) 22.50 Kabriolet 
(fi lm) 0.10 Bić i nie bić. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 9.55 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.20 Krok za krokiem 
(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 Po-
południowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.35 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Głos 22.00 Długi pocałunek na 
dobranoc (fi lm) 0.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 1.10 Kry-
minalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.15 Policja Hamburg (s.) 7.10 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 9.40 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.40 Policja Hamburg (s.) 
11.40 Nowy początek (fi lm) 13.35 
Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Spece 
od morderstw (s.) 15.30 Castle (s.) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Oczami Josefa Klímy 22.20 
Peepshowbazar 23.35 Hawaii 5-0 
(s.) 0.30 Zabójcze umysły (s.) 1.20 
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 8 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 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 
Łamigłówka - Pisarze polscy 12.35 
Wiadomości 12.50 Czas honoru 13.50 
Dzika Polska - Lasy pełne życia 14.35 
Tomasz Lis na żywo 15.40 Informa-
cje kulturalne 16.00 Złotopolscy (s.) 
16.30 Fascynujące Śląskie - Barbara 
Ptak 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleex-
press 17.50 Metr od świętości - Mecz 
18.00 19. Przegląd Piosenki Aktorskiej 
- Zakład dla normalnych - piosen-
ki Jana Wołka 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Ojciec Mateusz (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Hala 
odlotów (s.) 23.35 Po prostu - pr. To-
masza Sekielskiego 0.10 Nie ma jak 
Polska - Małopolska szlakiem archi-
tektury drewnianej 0.45 Dwie strony 
medalu (s.). 

ŚRODA 9 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Przygrywka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie stro-
ny medalu (s.) 12.00 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Na syg-
nale (s.) 13.50 Gala konkursu Polski 
Wynalazek 2014 15.30 Notacje - 
Krzysztof Zanussi. Zawód wyjątkowy 
15.50 Złotopolscy (s.) 16.15 Kocham 
Kino - magazyn fi lmowy Grażyny 
Torbickiej 16.55 Dwie strony meda-
lu (s.) 17.20 Polonia w Komie 17.30 
Teleexpress 17.50 Metr od świętości 
- Wakacje strumyk 18.00 VOX - Cu-
downa podróż (koncert) 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.45 
Łamigłówka - Pisarze polscy 20.50 
Przystań (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Polonia 24 22.45 Kabaretowy 
Klub Dwójki 23.45 Santo Subito 0.15 
Made in Poland 0.45 Dwie strony me-
dalu (s.). 

CZWARTEK 10 kwietnia

6.05 Świat się kręci 7.00 Tyle dobre-
go... 7.25 Plecak pełen przygód 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Przystań (s.) 14.45 Santo Subito 15.15 
Niespokojne umysły - Jerzy Dzik 
15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Smoleńsk 
2010. Pamiętamy 16.55 Dwie strony 
medalu (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.45 Metr od świę-
tości 18.00 Kabaretowy Klub Dwójki 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 In-
formacje kulturalne 19.45 Dobrano-
cka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 
20.55 Komisarz Alex (s.) 21.45 Polo-
nia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 
Glina 23.45 Lolek 0.45 Dwie strony 
medalu (s.). 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 7. 4. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 59
Hawierzów 49
Karwina 59
Orłowa 67
Trzyniec 42
Wierzniowice 66
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

MIASTO ŚMIERCI
Th riller, USA 2006
TVP 1, wtorek 8 kwietnia 2014, 
godz. 21.20
Reżyseria: Gregory Nava
Wykonawcy: Jennifer Lopez, An-
tonio Banderas, Kate del Castillo, 
John Norman, Martin Sheen, 
Maya Zapata, Julio Cedillo

Dziennikarka Lauren Adrian 
zajmuje się sprawą mor-

derstw dokonywanych na młodych 
kobietach w meksykańskim mieście 
Juarez. Spotyka redaktora lokal-
nej gazety Alfonsa Diaza, byłego 
narzeczonego i współpracownika. 
Oboje angażują się w śledztwo. 
Kobieta poznaje Evę, pracownicę 
fabryki wykorzystującej tanią siłę 
roboczą. Dziewczyna zostaje na-
padnięta i zgwałcona, ale udaje jej 
się przeżyć. Z pomocą dziennika-
rzy próbuje odszukać napastników. 
W dotarciu do prawdy przeszka-
dzają im policja, prawnicy i miesz-
kańcy miasteczka.



wtorek   |   8 kwietnia 2014 7

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Smrtelná vražda (8, godz. 
19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Šípková Růženka (8, godz. 
8.30, 10.00; 9 godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Kra-
ina lodu (8, 9, godz. 15.30); Need 
for speed (8, 9, godz. 17.45, 20.00); 
Wałęsa – człowiek z nadziei (8, 
godz. 18.00); Ten niezręczny mo-
ment (8, godz. 20.30; 9, godz. 18.00, 
20.30); KARWINA – Centrum: 
Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
(8, 9, godz. 17.30); Ona (8, 9, godz. 
20.00);  TRZYNIEC – Kosmos: 
Babovřesky 2 (8, 9, godz. 17.30); 
Witaj w klubie (8, 9, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Noe (8, 9, 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
CZ. CIESZYN – Talk show „Za-
olzie Potrafi ” 11. 4. DK „Strzelni-
ca”. Program towarzyszący od godz. 
16.00, ofi cjalny początek o godz. 
17.00. Bilety w cenie 100 kc można 
zarezerwować pod nr. tel. 777 80 89 
33 lub pod adresem: zaolzie.potrafi @
gmail.com. Informacje dot. imprezy 
znajdują się na www.zaolziepotrafi .
cz oraz na Facebooku Zaolzie Potrafi .
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 

MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 8. 4. o godz. 15.30.
STOWARZYSZENIE „Rodzi-
na Katyńska w RC” – Zaprasza 
swoich członków i sympatyków na 
uroczystość wspomnieniową, która 
odbędzie się w Dniu Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej w niedzielę 
13. 4. o godz. 15.00 w Czeskim Cie-
szynie przed pomnikiem na Konte-
szyńcu (obok Olzy).
3x3 – Zaprasza wszystkich chętnych 
na spotkanie z prof. Janem Kellerem 
oraz Vojtěchem Mynářem, kandyda-
tami do Parlamentu Europejskiego, 
które odbędzie się dziś w salce ze-
brań ZG PZKO w Cz. Cieszynie o 
godz. 17.00.
UWAGA HKS „ZAOLZIE”! – W 
czwartek 10. 4. o godz. 10.00 spoty-
kamy się przed dworcem kolejowym 
od strony „Piasta”. Celem naszej wy-
cieczki jest Pomnik Ofi ar II wojny 
światowej na Konteszyńcu.

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

OFERTA PRACY
KONSULAT GENERALNY RP 
W OSTRAWIE, poszukuje spraw-
nej i pracowitej  osoby do sprzątania 
budynków na terenie placówki w 
Ostrawie. Kandydat musi prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
– wystawiać rachunki bądź faktury. 
Zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod nr. 596 118 074.  GL-197

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Dnia 11. 4. 

o godz. 19.00 w Śląskim Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Na Ni-
wach w Cz. Cieszynie odbędzie się 
koncet pt. „Poezja ubrana w muzy-
kę”. Wybitne teksty literatury pol-
skiej śpiewają i recytują PCHM 
„Collegium Canticorum” z Cze-
skiego Cieszyna, Chór Uniwersyte-
tu Śląskiego „Harmonia” w Cieszy-
nie, Barbara Szotek-Stonawski, 
Rudolf Moliński. Gra Piekarska 
Orkiestra Kameralna, dyryguje 
Anna Szawińska.

WYSTAWY
KARWINA-FRYSZTAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: 10. 4. o 
godz. 18.00 wernisaż wystawy obra-
zów Anny Piszkiewicz pt. „Pejzaże i 
kwiaty”. 

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 8.00-15.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: do 
7. 5. wystawa z  okazji 50. rocznicy 
założenia Miejskiego Domu Kul-
tury. Czynna do 7. 5. w po, śr, pt: w 
godz. 9.00-15.00; wt, czt: w godz.: 
9.00-19.00.

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA-FRYSZTAT, Rynek 
Masaryka: do 29. 4. wystawa Oska-
ra Pawlasa pt. „Pejzaże”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.

TEATR CIESZYŃSKI, CZ. 
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, Minigaleria 
„Na Płocie”, ul. Słowacka 1: do 30. 
4. wystawa Brzetysławy Budnik pt. 
„Poszukiwania”. Czynna w godz. ot-
warcia 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
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, Głęboka 50: do 17. 5.  wy-
stawa pt. „p-books – książki druko-
wane”. Prace studentów Wydziału 
Artystycznego Instytutu Sztuki UŚ. 
Czynna: wt-pt: 10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-17.00.

Dobry człowiek, jest jak małe światełko.
Wędruje poprzez mroki naszego świata
i na swojej drodze zapala gwiazdy.

5 kwietnia 2014 zmarła w wieku 98 lat Najukochańsza Mama, Babcia 
i Prababcia

śp. EUGENIA BRANNA

z Czeskiego Cieszyna. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 9 kwiet-
nia o godz. 14.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim 
Cieszynie. W imieniu rodziny córka Jadwiga i syn Paweł.  AD-034

Upływa szybko życie...
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 4. 4. 2014 
zmarł w wieku 83 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek,  Brat, Szwagier i Wujek

śp. KAROL  SIKORA

zamieszkały w Marklowicach Dolnych. Pogrzeb Dro-
giego Zmarłego odbędzie się w czwartek dnia 10. 4. 2014 o godz. 15.00 
z kościoła katolickiego w Marklowicach Dolnych. W smutku pogrążona 
rodzina.  RK-058

Dnia 9. 4. 2014 minie pierwsza rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. FRANCISZKA KUFY 

z Mostów koło Jabłonkowa. Kto znał Jego dobre i szla-
chetne serce, niechaj razem z nami poświęci Mu chwilę 
wspomnień i krótką modlitwę. Proszą żona, córka z rodzi-
ną i syn.  GL-190

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 8 kwietnia 2014 obchodziłby piękny jubileusz życio-
wy – 80. urodziny nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i 
Pradziadek

śp. SYLWESTER  MATUSZEK
rodak ze Stonawy. Z miłością i szacunkiem wspominają 
najbliżsi.  RK-055
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Na szczęście
jesteśmy sami

Zdarzało mi się nieraz mieć wąt-
pliwości co do sensu poszukiwań 
innych cywilizacji we wszechświe-
cie. Nie dość, że ogromne koszty, że 
perspektywa jakiejkolwiek komuni-
kacji praktycznie żadna, ale przede 
wszystkim: po co? Przecież nigdy 
nie wiadomo, czy nie udało by się 
w ten sposób w końcu znaleźć cy-
wilizacji jeszcze gorszej od naszej. 
I komu to potrzebne? Wróciłem 
do tych rozważań czytając sobotni 
„Głos Ludu”. Czytelnik mógł się z 
niego dowiedzieć, że w Boguminie 
rozpoczęto walkę z gołębiami. Bo 
brudzą, roznoszą choroby... A my 
przecież chcemy mieć świat dla sie-

bie, czysty, bez „innych”, którzy nam 
przeszkadzają. I właśnie czytając ten 
artykuł wróciłem do rozważań o in-
nych cywilizacjach – no bo tak na 
dobrą sprawę nie widzę obiektyw-
nych przeszkód, by zamiast gdzieś w 
nieskończonej przestrzeni znaleźć ją 
tu, na Ziemi. Kto wie, może kiedyś 
na przykład mrówki osiągną kolejny 
stopień rozwoju i utworzą tu, „u nas”, 
konkurencyjną cywilizację? A potem 
zauważą, że w ich planach szerzenia 
własnej cywilizacji przeszkadzają 
im... ludzie. Tak więc sięgną do ich 
własnych doświadczeń z poprzed-
nich generacji, podobnie jak w Bo-
guminie zbudują klatki, wyłapią, a o 
kolejnym, ostatecznym kroku można 
będzie poczytać w „GL”.

Miejsce na Ziemi jest w rozumowa-

niu naszych władców zarezerwowany 
tylko dla człowieka – nie rozumiem 
zatem, po co szukają gdzieś daleko 
innych cywilizacji – przecież i tak nie 
będziemy w stanie tam ustawić klatek 
i wytruć tego tałatajstwa!  (ZK)

* * *

Nauczycielka 
Michała

Bardzo mnie cieszy, że zamieściliście 
w „Głosie Ludu” artykuł o następ-
nym sukcesie naszego genialnego 
muzyka i pianisty Michała Šupáka, 
tym razem w konkursie Pianista 
Roku 2014. Ten młody człowiek w 
pełni zasługuje na to, by się o jego 
geniuszu dowiedziała cała nasza 
społeczność. Jestem przekonana, że 

będziecie mieli jeszcze wiele okazji 
do napisania artykułu o Michale. 

Reaguję na artykuł zamieszczo-
ny w „GL” dnia 3. 4. 2014 z innego 
powodu. Uważam, że o ile wasz re-
daktor (kor) chciał zamieścić wywiad 
z nauczycielem, który naprawdę po-
znał się na niecodziennym talencie 
Michała już przy pierwszych to-
nach, to miał to być wywiad z  jego 
nauczycielką z Podstawowej Szkoły 
Artystycznej w Trzyńcu, z panią 
Janką Cienciałową. To właśnie jej 
Michał zawdzięcza swoje podstawy 
gry na fortepianie, to właśnie ona 
poświęcała jego talentowi nie tylko 
swój czas w pracy, ale również poza 
lekcjami, ponieważ wiedziała, jak 
wielce uzdolnionego ucznia ma w 
swoich rękach i jak wielka spoczywa 

na niej odpowiedzialność, by to cu-
downe dziecko dostało jak najlepsze 
wykształcenie muzyczne. Wiem, ile 
godzin poświęcała na to, by wybrać 
Michałowi jak najodpowiedniejszy 
utwór, nie miała problemu jeździć z 
Michałem od najmłodszych lat po 
różnych konkursach pianistycznych, 
by poznano się na jego talencie i 
poza granicami naszego terenu. To 
właśnie pani Janka Cienciała była 
dla Michala w jego pierwszych la-
tach drogi pianistycznej nie tylko 
nauczycielką, ale również troszczyła 
się o niego jak o syna. 

Życzę redakcji wielu powodów 
do pisania artykułów o naszych tak 
uzdolnionych rodakach, jakim jest 
Michał Šupák. 

Wiesława Stebel, Oldrzychowice

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.

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
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I LIGA

LIBEREC – OSTRAWA  3:2

Do przerwy: 2:1. Bramki: 3. i 51. 
Pavelka, 15. Šural – 42. Kukec, 57. 
Baránek. Ostrawa: Pavlenka – Ven-
gřinek, Frydrych, Baránek, Sukup 
– Štěpán, Foltýn (77. Holzer), Gre-
guš, Kukec – Krmenčík, Škutka (46. 
Svěrkoš). 
Przebój Boba Dylana „Stukanie do 
bram niebios” w ostrawskiej inter-
pretacji oznacza stukanie do drzwi 
drugiej ligi. Niektórzy znawcy tema-
tu uważają bowiem, że druga liga bę-
dzie dla Ostrawy zbawieniem. Sytu-
acja Banika zrobiła się poważna. Po 
przegranej w Libercu podopieczni 
Františka Komňackiego nadal tkwią 
na dnie tabeli. Goście polegli tak-
tycznie i (aż wstyd znów się powta-
rzać) po raz kolejny też kondycyjnie. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 61, 2. Pil-
zno 53, 3. Ml. Bolesław 40,... 15. Bo-
hemians 1905 19, 16. Ostrawa 19 pkt. 

FNL

KARWINA
BOHEMIANS PRAGA  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 52. Fiala – 
78. Bukač. Karwina: Pindroch – Mi-
kula, Ofori, Jovanović, Knötig (10. 
Juřena) – Koutný – Fiala, Gonda, 
Svatonský (46. O. Cverna), Eismann 
– Holek (82. Halaška). 

Karwiniacy nie nawiązali do uda-
nego meczu z Mostem. Nawiązali 
do swoich najgorszych występów w 
tym sezonie. – We znaki dał się brak 
kilku kluczowych zawodników. Mam 
na myśli głównie Hottka z Vaňkiem 
– stwierdził trener Karwiny, Josef 
Mazura. Jego zespół wprawdzie objął 
prowadzenie po efektownej dwójko-

wej akcji na linii Gonda – Fiala, ale 
na więcej gospodarzy nie było stać. 
Bohemians opanowali środek boiska, 
a w drugiej połowie zasługą Bukáča 
dołączyli też gola na wagę remisu. W 
końcówce meczu gospodarze wrócili 
z dalekiej podróży – Rýdel z dystan-
su postemplował piłką poprzeczkę 
bramki Pindrocha. Ostatni klub tabe-
li pokazał, że drugoligowe rozgrywki 
są nieobliczalne i bardzo wyrównane.

TRZYNIEC
FRYDEK-MISTEK  0:0

CZK: 53. Wojnar. Trzyniec: Paleček 
– Lisický, Vomáčka, Čelůstka, Kubáň 
– Motyčka, Wojnar – Joukl (89. 

Gavlák), Málek, Ceplák (84. Mato-
ušek) – Dedič (62. Hupka). Frydek-
Mistek: Prepsl - Švrček, Literák, Ci-
gánek, Uvíra – Talián (68. Kovařík), 
Palko, Mozol, Kmoníček (80. Sou-
kup) – Zapalač (90. Staško) – Prokeš. 

Derby rozczarowały. Na całym 
polu bitwy, gdzie zabrakło przede 
wszystkim armat. Trzyńczanie, któ-
rzy od 53. minuty grali w dziesiątkę, 
ograniczyli się do defensywy. „Li-
pina” miała więcej z gry, ale też nie 
zachwyciła. – Liczyliśmy na dużo 
lepszą dramaturgię derbów. Nie-
stety na naszym występie zaważyła 
niesubordynacja Wojnara, który w 
naiwny sposób osłabił drużynę – 

skomentował derby Kamil Papuga, 
asystent trzynieckiego trenera Karla 
Kuli. Trener Frydku-Mistku, Milan 
Duhan, w swojej karierze piłkarskiej 
stawiał na ofensywę. Bezbramkowy 
remis na Leśnej ocenia jednak po-
zytywnie. – Nikt nie chciał przegrać. 
Znajdujemy się w mało bezpiecznej 
strefi e tabeli, gdzie nawet punkt ma 
wagę złota – ocenił były pomocnik 
takich klubów jak Banik Ostrawa, 
Sigma Ołomuniec czy FC Karwina. 

Lokaty: 1. Táborsko 42, 2. Hradec 
Kralowej 41, 3. Cz. Budziejowice 
37,... 8. Karwina 31, 12. F-M 23, 13. 
Trzyniec 22 pkt. 

JANUSZ BITTMAR
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SPORT

W derbach na stadionie Rudolfa Łabaja w Trzyńcu zabrakło bramek.

Kompromitacja 
Janowicza
Jerzy Janowicz po chamsku potrak-
tował dziennikarzy na konferen-
cji prasowej po przegranej walce z 
Chorwatem Marinem Ciliciem w 
Pucharze Davisa. Polski tenisista 
wyraźnie przesadził. Poniżej za-
mieszczamy w całości jego dywaga-
cje, które świadczą tylko o jednym. 
Nie umie przegrać z honorem. 

„Jesteśmy krajem, który nie ma ja-
kiejkolwiek perspektywy w sporcie, 
biznesie czy w życiu prywatnym dla 
nikogo. Studenci uczą się tylko po to, 
aby móc wyjechać. Trenujemy gdzieś 
po szopach i to nie tylko w tenisie. 
Zbigniew Bródka musi ćwiczyć za 
granicą. Więc dlaczego macie wobec 
nas jakieś oczekiwania? Może sami 
wyjdźcie na kort, przepracujcie całe 
życie w ten sposób, a dopiero potem 
miejcie oczekiwania. To mnie już 
śmieszy. Każdy ma jakieś oczeki-
wania. Przeżyjcie generalnie to, co 
przeżywają sportowcy. Nie ma żad-
nej pomocy, w żadnym sporcie czy 
zawodzie. Każdy musi orać, wyrywać 
w sobie, żeby coś osiągnąć”.  (jb)

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 29. kolejki: Podbeskidzie 
Bielsko-Biała – Śląsk Wrocław 3:3, 
Cracovia – Górnik Zabrze 2:0, Le-
chia Gdańsk – Zagłębie Lubin 2:1, 
Widzew Łódź – Wisła Kraków 2:1, 
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 
6:1, Piast Gliwice – Pogoń Szcze-
cin 2:2, Legia Warszawa – Zawisza 
Bydgoszcz 3:0. Lokaty: 1. Legia 60, 
2. Lech 50, 3. Wisła 45,... 15. Podbe-
skidzie 28, 16. Widzew Łódź 22 pkt. 

* * *

»KICKER«: LEWANDOWSKI 
W JEDENASTCE KOLEJKI. Ro-
bert Lewandowski uzyskał najlepszą 
notę spośród Polaków, którzy wy-
stąpili w 29. kolejce Bundesligi. Jak 
donosi „Onet.pl”, napastnik Borussii 
Dortmund został oceniony na notę 
2, podczas gdy 1 oznacza klasę świa-
tową, a 6 – występ poniżej krytyki. 
Polak znalazł się także po raz szósty 
w tym sezonie w jedenastce kolejki. 
Lewandowski zdobył bramkę w wy-
granym 2:1 meczu z VfL Wolfsburg. 

* * *

RANKINGI TENISISTÓW: 
BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN.  W 
rankingu tenisistek WTA Tour na-
dal prowadzi amerykańska tenisistka 
Serena Williams, która wyprzedza 
Chinkę Li Na i Polkę Agnieszkę 
Radwańską. Z 9. na 8. miejsce awan-
sowała Rosjanka Maria Szarapowa, 
zamieniając się pozycjami z Serbką 
Jeleną Janković. Agnieszka Radwań-
ska jest najwyżej rozstawioną zawod-
niczką turnieju WTA w Katowicach 
z pulą nagród 250 tysięcy dolarów. 
W męskim zestawieniu prowadzi 
Hiszpan Rafael Nadal. Wyprzedza 
Serba Novaka Djokovica i Szwajcara 
Stanislasa Wawrinkę. Do czołowej 
dziesiątki awansował Francuz Ri-
chard Gasquet. Polak Jerzy Janowicz 
utrzymał 21. miejsce.

* * *

POLSCY SZCZYPIORNIŚCI 
NAJLEPSI W LUBLINIE. Re-
prezentacja Polski piłkarzy ręcznych 
zwyciężyła w międzynarodowym 
turnieju zakończonym w niedzielę w 
Lublinie. W ostatnim meczu turnieju 
biało-czerwoni wygrali z reprezenta-
cją RC 28:21 (14:10). Drugie miej-
sce zajęła Rosja, pokonując Białoruś 
31:29. Czesi z zerowym dorobkiem 
zamknęli stawkę czterech zespołów. 
 (jb)

MŚLF

ORŁOWA
ŽĎÁR nad SAZAWĄ  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 23. Kašša. 
Orłowa: Szarowski – Sporysz, Kai-
zar, Skoupý, Janso – Pražák (56. Vlk), 
Puškáč, Vybíral, Kašša (84. Tomáš) – 
Urban, Kopel (67. Klimas). 

Slavia nie przestaje pozytywnie 
zaskakiwać. To siódmy z rzędu mecz 
Orłowej, w którym nie zasmakowała 
goryczy porażki. Podopieczni Pav-
la Poledníka rozpoczęli z impetem, 
ale goście też nie grali najgorzej. 
Dwukrotnie z opałów ratował Slavię 
bramkarz Szarowski, kilka innych 
groźnych strzałów zniwelowali czuj-
ni obrońcy. Dobra defensywa to dla 
Orłowej podstawa wiosennych suk-
cesów. 

Lokaty: 1. Opawa 39, 2. Ołomu-
niec B 37, 3. Trzebicz 36,... 9. Orło-
wa 24 pkt. 

DYWIZJA

KARWINA B
LISKOWIEC  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 66. Staško. 
Karwina B: Lipčák – O. Cverna, 
Zielonka, Kloda, Taraba – Kurušta, 
Siekiera – Koutný, Kubiena, Nowin-
ski – Diaby (46. Molnári). 

Rezerwy Karwiny z trójką piłka-
rzy z drugoligowego składu prze-
grały trzeci mecz rewanżowej rundy. 
Jeśli tak dalej pójdzie, podopieczni 
Jana Pejšy poczują niebawem od-
dech piątej ligi. Zwycięstwo zapew-
nił gościom Staško, który w czystej 
pozycji nie dał szans świetnemu 

skądinąd karwińskiemu bramkarzo-
wi Lipčákowi.

HAWIERZÓW
L. PIOTROWICE  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 68. Byrtus, 
82. Skoupý. CZK: 32. Dittrich (P). 
Hawierzów: Směták – Večeřa, Mi-
chalčák, Zavadzan, Vagner – Klejnot 
(63. Babič), Matušovič (90. Trmal), 
Wojnar (83. David), Byrtus, Skoupý 
(89. Zupko) – Förster (82. Vach-
tarčík). Piotrowice: Hájek – Reichl, 
Bernatík, Gill, Bajzath – Lemchi 
(53. Kempný), Dittrich, Škuta, Ru-
isl – Staszewski, Nielek (68. Sikora). 
 Indianie wykorzystali drzemkę Sla-
vičína (bezbramkowy remis z Urči-
cami – przyp. autor) i po wygranej 
w derbach powrócili na fotel lidera 
czwartej ligi. Warto przyznać, że 
Lokomotywa w dużym stopniu uła-
twiła gospodarzom zadanie. Po faulu 
na Matušoviču goście od 32. minuty 
grali w osłabieniu. Runęły pomysły 
taktyczne trenera Čopjaka, brakowa-
ło też sił na kontrofensywę po golu 
Byrtusa. Hawierzowianie dobili ry-
wala po akcji Skoupego. 

Lokaty: 1. Hawierzów 34, 2. Sla-
vičín 33, 3. Opawa B 33,... 10. Pio-
trowice 24, 13. Karwina B 23 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

DZIEĆMOROWICE
RYMARZÓW  1:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: Punčochář 
– Šupák, R. Šašinka. CZK: Hojdysz 
(D). Dziećmorowice: Polach – Aniol, 
Prčík, Hrdlička, Maléř – Punčochář 
(70. Matušík) – Schimke, Šrámek, 

Kadlčák, Holý – Šuster (65. Lukan). 
Drużyna Rymarzowa za wszelką 

cenę chce awansować. Na 1:1 goście 
wyrównali z podejrzanego karnego, 
trzy punkty wystrzelił im zaś z dwu-
metrowego spalonego R. Šašinka. 

HÁJ – CZ. CIESZYN  2:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: Žůrek, 
Lukeš – Mendrok. Cz. Cieszyn: 
Klepek – Fizek, Stanowski, Rac, 
Kupczak (65. Czyž) – Konečný, Hra-
dečný, Mendrok, Bolek – Przyczko, 
Trybulec.

Gol byłego pomocnika Banika 
Ostrawa, Martina Lukeša, pogrążył 
piłkarzy Czeskiego Cieszyna w me-
czu o przysłowiowych sześć punk-
tów. Mendrok już tylko obniżył z 
rzutu wolnego. 

WĘDRYNIA
PETRZKOWICE  1:3

Do przerwy: 0:2. Bramki: Fr. Ha-
nus – Maceček 3. Wędrynia: Csikán 
– Kohut, Chlebek, Broda, Buzek – 
Kajfosz, Baron, Fr. Hanus, Gurecký 
– L. Stoszek, Ploszek. 

Karel Maceček znów pokazał kla-
sę. Snajper Petrzkowic hat trickiem 
zatrzymał Wędrynię, której w wio-
sennym sezonie udało się już rozbić 
jednego z faworytów – Witkowice. 

BOGUMIN
HERZMANICE  2:0

Do przerwy: 1:0. Bramki: Košťál, 
Jatagandzidis. Bogumin: Gladiš – 
Poštulka, Šiška, Košťál, Seget – Sit-
tek, Górniok (87. Musil), Kubinski, 
Graňák – Socha (80. Ciesarik), Jata-
gandzidis (75. Šindler). 

Boguminiacy w rewanżowej run-
dzie wreszcie wygrali. Na 1:0 trafi ł 
głową Košťál (z ostrego dośrodko-
wania Sittka), na 2:0 przelobował 
bramkarza Jatagandzidis (po do-
graniu głową przez Sittka). – Zwy-
cięstwo podbuduje nas psychicznie. 
To ważne trzy punkty – powiedział 
„Głosowi Ludu” Ivo Cichoň, drugi 
trener Bogumina. 

Lokaty: 1. Rymarzów 42, 2. Wit-
kowice 39, 3. P. Polom 34,... 7. Bo-
gumin 27, 8. Wędrynia 26, 9. Dzieć-
morowice 25, 16. Cz. Cieszyn 14 pkt. 

I A KLASA
Olbrachcice – Czeladna 3:0, Lutynia 
D. – Szonów 3:0, Veřovice – Stona-
wa 2:0, Frensztat – ČSAD Hawie-
rzów 0:1, Raszkowice – Bystrzyca 
1:0, Sedliszcze – Petřvald 3:3, Wra-
cimów – Datynie Dolne 1:3. Lokaty: 
1. Szonów 31, 2. Olbrachcice 30, 3. 
Czeladna 26,... 6. Stonawa 23, 7. Lu-
tynia Dolna 20,  13. Bystrzyca 12, 14. 
ČSAD Hawierzów 12. 

I B KLASA
Mosty – Starzicz 5:2, Luczina – 
Gnojnik 5:3, Dobra – Fryczowice 
1:2, Piosek – Sucha G. 2:1, I. Pio-
trowice – St. Miasto 2:3, Nydek – 
Dobratice 2:3, Jabłonków – Gródek 
2:0. Lokaty: 1. Dobratice 35, 2. Stare 
Miasto 30, 3. Fryczowice 24 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Metylowice – Bukowiec 2:0, Nie-
bory – Janowice 1:2, Chlebowice – 
Śmiłowice 0:2. Lokaty: 1. Ostrawica 
33, 2. Śmiłowice 32, 3. Palkowice 30 
pkt.  (jb)

W SKRÓCIE

Weekend, który raczej rozczarował

Futbol na boiskach niższych klas
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