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Mundial »naziemnie«
Polska. Od 7 czerwca TVP Sport 
można odbierać bezpłatnie w Na-
ziemnej Telewizji Cyfrowej. Tego sa-
mego dnia stacja rozpoczęła emisję 
całodobową, a od 14 czerwca do 15 
lipca TVP Sport będzie przez całą 
dobę nadawać treści dotyczące pił-
karskich mistrzostw świata. W sumie 
kanał poświęci mundialowi w Rosji 
ok. 500 godzin.
Bezpłatny kanał TVP Sport może nie 
być jednak widoczny automatycznie 
na wszystkich odbiornikach w zasię-
gu polskiej NTC. W takim wypadku 
należy przeprogramować telewizor 
lub dekoder. Aby to zrobić, trzeba 
wybrać na pilocie przycisk „menu”, 
wybrać funkcję „instalacja”, a na-
stępnie „automatyczne wyszukiwa-
nie programów”. Po chwili lista pro-
gramów odświeży się i pojawią się 
wszystkie dostępne programy – w 
tym TVP Sport. (wik)

SPOŁECZEŃSTWO

Na rzecz ciężarnych 
Trzyniec. Burmistrz Věra Palkovská 
objęła patronatem ogólnokrajowy 
projekt „Nie sądzimy, pomagamy” 
(„Nesoudíme, pomáháme“), który po-
lega na pomocy interwencyjnej dla 
ciężarnych kobiet, które zmuszane 
są – przez trudną sytuację życiową, 
partnera czy inne osoby – do aborcji. 
STR. 3

Nagroda  
jest nasza

SPOŁECZEŃSTWO

Morwa zakwitła  
dla Ukrainy
Czeski Cieszyn. Pomysłowymi 
rozwiązaniami, szykiem i elegan-
cją połączoną z dobroczynnością 
zakwitnął kolejny „Kwiat Morwy”. 
W czwartek w czeskocieszyńskiej 
„Strzelnicy” odbył się pokaz mody 
zorganizowany przez uczniów Pol-
skiego Gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie. Dochód z imprezy został 
przeznaczony na cel charytatywny. 
Zebrano 35 tys. koron. STR. 5

WYDARZENIE: „Głos” może od soboty pochwalić się Nagrodą im. 
Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. 
W Muzeum Emigracji w Gdyni odebrał ją redaktor naczelny, Tomasz 
Wolff. Innymi laureatami zostali dziennikarze z Czech, Kanady, 
Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jury wybrało zwycięzców 
spośród pięćdziesięciu zgłoszeń. 

Marcin Lewicki

Dziennikarstwo polonijne jest wyjąt-
kowe, bo bierze się z pasji. Informu-
je, integruje środowisko, po prostu 

czyni dobro. Dla mojego ojca najważniejsze 
było budowanie mostów między Polaka-
mi na całym świecie a Polską. Poprzez tę 
nagrodę staramy się kontynuować to dzie-
ło – podkreślił, witając gości uroczystości 
Jakub Płażyński, przewodniczący jury na-
grody.

W kategorii redakcja medium polonijne-
go uhonorowano redakcję „Głosu” – gazety 
Polaków w Republice Czeskiej” – „za profe-
sjonalizm oraz konsekwentny wysiłek, któ-
rego efektem jest wydawanie kilka razy w 
tygodniu gazety dla Polaków w Czechach”. 
Nasz nakład to blisko 4000 egzemplarzy, aż 
90 procent rozchodzi się w prenumeracie, 
co jest fenomenem na skalę światową – mó-
wił w Gdyni Wolff.

– To szczególnie trudne wydawać gazetę 
często i regularnie. Niezwykłym jest, że za 
granicą, w niewielkiej społeczności udaje 
się taką gazetę robić na tak wysokim po-
ziomie, profesjonalnie i regularnie – pod-

kreślił Jerzy Haszczyński, członek jury na-
grody. A Magdalena Skorupka-Kaczmarek, 
zastępca dyrektora Biura Prezydenta Mia-
sta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Mia-
sta, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta 
Gdańska dodała: – Język polski poza grani-
cami Polski trzeba szczególnie szanować, a 
miejscem odpowiednim dla jego kultywo-
wania są właśnie media polonijne. 

Jury zdecydowało także o wyróżnieniu 
„Culture Avenue” – internetowego maga-
zynu ze Stanów Zjednoczonych, który przy 
wykorzystaniu nowoczesnych form pro-
muje polskich twórców rozsianych po świe-
cie, a często nieznanych w Polsce.

W kategorii dziennikarz medium polo-
nijnego nagrodę odebrała Małgorzata P. 
Bonikowska z Kanady, twórczyni i główna 
autorka podcastu „Polcast” – innowacyj-
nego medium, w którym promuje wiedzę o 
Polsce i Polakach w języku angielskim. Wy-
różnienie w tej kategorii otrzymała Beata 
Kost, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”, 
za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której 
żywym językiem i w interesujący sposób 
portretuje ponad trzydzieści kobiet związa-
nych z tym miastem. 

Ciąg dalszy na str. 3

Inwestycja »zablokowana« przez dwie strony

Prace rewitalizacyjne na Placu 
28 Października w Orłowej-

-Lutyni od półtora miesiąca stoją. 
Zgodnie z harmonogramem, or-
łowianie już pod koniec br. roku 
powinni się cieszyć nowym ryn-
kiem. To już pewne, że budowa 
nie zostanie zakończona w tym 
terminie. Na razie  mieszkańcy 
obserwują przez siatkę olbrzymi 
„krater”. 

Ostrawskie firmy KR Ostrava i 
Stamont, które wygrały przetarg 
na realizację projektu i w ub. roku 
rozpoczęły budowę, 25 kwiet-
nia br. przerwały prace, winiąc 
miasto o brak współdziałania. 

Władze Orłowej początkowo wie-
rzyły w polubowne rozwiązanie 
sprawy i szybką kontynuację prac 
budowlanych, lecz nadzieje te się 
nie ziściły. W tej chwili sporem 
zajmują się prawnicy i nie wiado-
mo, jak dalej się potoczy. 

Mieszkańcy od lat narzekali na 
brzydki, pusty betonowy plac, 
który miał pełnić funkcję głów-
nego rynku miasta. Rynek w „sta-
rej” Orłowej, wyludnionej z po-
wodu wydobycia węgla, znalazł 
się bowiem poza centrum dzisiej-
szej Orłowej. Kiedy wreszcie po 
latach władzom miasta udało się 
pozyskać fundusze państwowe 

na „Humanizację i rewitalizację 
centrum Orłowej-Lutyni”, za-
częły się komplikacje. Najpierw 
doszło do poślizgu z powodu 
prowadzonych pod rynkiem prac 
archeologicznych, teraz budowa 
stanęła z powodu sporu pomię-
dzy wykonawcą a zleceniodaw-
cami, którymi są miasto Orłowa 
oraz Ministerstwo Finansów.  

Wykonawcy przerwali pod ko-
niec kwietnia prace, zarzucając 
władzom miasta brak współ-
działania. Konkretnie poszło o 
to, że miasto nie przygotowa-
ło materiałów potrzebnych do 
podpisania dodatku do umowy 

dotyczącego zmiany położenia 
gazociągu. Firmy budowlane za-
groziły, że odstąpią od umowy. 
– Wszystkie dodatkowe prace, 
których konieczność ujawnia się 
w trakcie budowy, są na bieżąco 
uzgadniane i zatwierdzane. W 
formie pięciu dodatków do umo-
wy uzgodniono już osiem zmian 
o wartości niespełna 9 mln koron 
netto na rzecz wykonawcy – po-
informowała rzeczniczka Urzędu 
Miasta, Nataša Cibulkowa, powo-
łując się na stanowisko Zarządu 
Miasta. 

(dc)
Ciąg dalszy na str. 3



Głos   |   wtorek   |   12 czerwca 20182   ♩ W I A D O M O Ś C I

Przy różnych patriotycznych rocznicach i imprezach okolicznościo-
wych nieraz słyszałam takie słowa adresowane do Polaków z Za-

olzia. – To my od was możemy uczyć się patriotyzmu – mówili z prze-
konaniem przedstawiciele polskich delegacji, widząc zaangażowanie 
naszych miejscowych działaczy. I chociaż wydaje mi się ostatnio, że 
słyszę je jakby rzadziej, przypomniały mi się ostatnio. Z tą różnicą, że 
to ja miałam chęć wypowiedzieć je pod adresem… Polaków z Ukrainy.

W ub. tygodniu Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie oraz 
Średnia Ogólnokształcąca Szkoła Nr 10 we Lwowie realizowały pro-
jekt edukacyjny „Wspólna ławka”. (Pisaliśmy o nim w piątkowym 
wydaniu, a w dzisiejszym wracamy jeszcze do tego tematu). W auli 
czeskocieszyńskiego gimnazjum młodzież ze Lwowa prezentowała 
film o swojej szkole. Był dość obszerny, tak jak obszerna jest historia 
ponad 200-letniej placówki, oraz niezwykle wartościowy. Ja osobiście 
ową wartość odkrywałam głównie w wypowiedziach ludzi – uczniów, 
wychowanków, dawnych i obecnych nauczycieli. O swojej szkole mó-
wili z takim przywiązaniem, że aż im tego zazdrościłam. Najbardziej 
utkwiły mi jednak w pamięci słowa pewnej nauczycielki biologii. W 
swojej wypowiedzi odnosiła się do historii nie aż tak dawnej, bo mowa 
była o początku lat 90., kiedy szkoła potrzebowała polskich nauczy-
cieli. Jako Polka, osoba po studiach biologii, uznała za „swój święty 
obowiązek” podjęcie pracy nauczycielskiej. Ona nie poszła do szkoły, 
bo skończyła studia pedagogiczne, bo zawsze chciała być nauczyciel-
ką, bo nie miała akurat innej pracy, ale dlatego że czuła się ZOBOWIĄ-
ZANA służyć polskości. 

Przyznam się, że ów „święty obowiązek” wobec Ojczyzny (Polski) 
kojarzy mi się z międzywojennymi działaczami polskimi pokroju 
dyrektora Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej, Piotra 
Feliksa. Kiedy więc usłyszałam te słowa z ust tylko nieco starszej od 
siebie kobiety, tylko jedno przyszło mi do głowy. – To my od was mo-
żemy uczyć się patriotyzmu.  

Beata Schőnwald
beata.schonwald@glos.live

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

PIOTROWICE
W najbliższy weekend 
zostanie oddany do 
użytku mieszkańców 
Ośrodek Kultury, który 
powstał w wyniku 
przebudowy dawnej 
gospody „U Krutkiego”. 
Na sobotnie i niedzielne 
popołudnie zaplanowano 
program rozrywkowy i 
artystyczny. W niedzielę 
wystąpi m.in. PZKO-wski 
Chór Męski „Hejnał-
Echo” z Karwiny.  (dc)

ROPICA
Urząd Gminy został 
przeniesiony z 
powrotem do budynku 
naprzeciwko kościoła, 
który został gruntownie 
wyremontowany. 28 
czerwca odbędzie się 
w staro-nowej siedzibie 
Urzędu Dzień Otwarty. 
Potrwa od godz. 15.30 do 
18.00. 
 (dc)

STONAWA
Górnicza miejscowość 
zajęła trzecie miejsce w 
konkursie o tytuł Wioski 
Roku Województwa 
Morawsko-Śląskiego. 
W 24. edycji konkursu 

organizowanego 
przez Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego wzięło 
udział 17 gmin. 
Wygrała  wioska 
Uvalno, drugie były 
Bolatice.
Docenione zostały 
również działania 
innych miejscowości. 
Niebieską wstęgę za życie 
towarzyskie oraz Złotą 
Cegłę za Dzwonniczkę w 
kategorii nowych budowli 
otrzymał Gródek. Z kolei 
Piotrowice k. Karwiny 
uzyskały dyplom za 
wzorowe prowadzenie 
kroniki gminnej, zaś 
Bystrzycy przyznano 
dyplomy za wspieranie 
inicjatyw sportowych 
oraz za aktywne 
podejście młodzieży do 
gminy jako miejsca do 
życia.  
 (sch)

TRZYNIEC
W piątek po południu 
piorun uderzył w drzewo, 
pod którym trzech 
chłopców schroniło się 
przed burzą. Do incydentu 
doszło w Trzyńcu-Kanadzie. 
Na miejsce wysłano 
karetki oraz śmigłowiec 
medyczny z Ostrawy, który 
przetransportował najciężej 
porażonego nastolatka do 
Szpitala Uniwersyteckiego. 
Drugi chłopiec trafił pod 
opiekę lekarzy w szpitalu w 
Trzyńcu, trzeci szczęśliwie 
nie został ranny. Chłopcy 
byli w wieku od 12 do 15 
lat.  
 (wik)
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środa

czwartek

dzień: 26 do 28 C 
noc: 18 do 14 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 19 do 21 C 
noc: 16 do 14 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 20 do 22 C 
noc: 13 do 11 C 
wiatr: 2-6 m/s

DZIŚ...

12
czerwca 2018

Imieniny obchodzą:  
Jan, Mieczysława, Onufry
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.52
Do końca roku: 202 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek
Dzień Stylisty Paznokci
Przysłowia: 
„Czerwiec nosi dni gorące, 
kosa dzwoni już na łące”

JUTRO...

13
czerwca 2018

Imieniny obchodzą:  
Antoni, Lucjan
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.53
Do końca roku: 201 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Dobrych Rad
Przysłowia: 
„Kto sieje tatarkę na 
Antka i Wita, to mu 
pięknie powschodzi i 
zakwita”

POJUTRZE...

14
czerwca 2018

Imieniny obchodzą:  
Eliza, Metody, Walery
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.53
Do końca roku: 200 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Krwiodawstwa
Przysłowia: 
„Nie trzeba w czerwcu o 
deszcz prosić, przyjdzie 
jak zaczniemy kosić”

POGODA

E-STREFA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krót-
kiego materiału filmowego z przebiegu 
ostatniej edycji Kwiatu Morwy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć festynu 
szkolnego ze Stonawy.

 
 

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej 
oraz Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 

zapraszają na spotkanie z przedstawicielami 
 Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 

 
 

w poniedziałek 18.6.2018 o godzinie 16:00 
 w Czeskim Cieszynie 

 
 
Zespół Fundacji przedstawi możliwości współpracy, organizowane i współtworzone 
przez Fundację inicjatywy, odpowie też na pytania dotyczące składania wniosków 
o dofinansowanie projektów na 2019 rok. 
Fundacja zaprasza polskie organizacje, media i szkoły do wspólnego działania 
w takich obszarach jak: edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, aktywizacja 
środowisk, media, pomoc charytatywna i socjalna. 

 
Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej sali prosimy o zgłoszenie 

udziału w spotkaniu w terminie do 11 czerwca 2018  
pod adresem mailowym zg@pzko.cz  

lub telefonicznie tel.+420 777 710 628, +420 558 711 582 
 

Szczegółowe informacje o miejscu spotkania zostaną podane wg ilości zgłoszonych osób 
 
 

 

Wspólna »Wizja«
W Domu Polskim MK PZKO w Cze-

skim Cieszynie-Sibicy odbyło się 
w czwartek spotkanie Rady Kongresu 
Polaków w RC oraz Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego. Jego tematem było przygoto-
wanie grupy na spotkanie z delegacją 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
która ma przyjechać z wizytą na Zaol-
zie w drugiej połowie czerwca.

Przedstawiciele „Wspólnoty” przy-
jadą, by zapoznać się szczegółowo ze 
strategią rozwoju polskości na Zaolziu 
– „Wizją 2035”, a zwłaszcza, by prze-
dyskutować konkretne cele i potrzeby 
w najważniejszych kierunkach rozwo-
ju. Mają się one przełożyć na sformu-
łowanie projektów przewidzianych do 
realizacji w 2019 roku. 

Na spotkaniu w Sibicy omawiano 
utworzenie grup roboczych dla po-
szczególnych obszarów działania, któ-
rymi są: szkolnictwo, infrastruktura 
(zwłaszcza Domy PZKO), przygotowa-
nie liderów społecznych, zwiększenie 
obecności kultury polskiej na Zaolziu, 
polskie media. Każda grupa powinna 
mieć swojego koordynatora, nato-
miast koordynacją całości zajmie się 
Andrzej Suchanek, członek Rady KP i 
wiceprezes ZG PZKO. 

Uczestnicy spotkania uważają, że 
sformowanie grup roboczych i opra-
cowanie celów, a następnie projek-
tów strategicznych, należy teraz do 

najpilniejszych zadań. Uważają to 
za niemałe wyzwanie, lecz przede 
wszystkim ogromną szansę dla na-
szego regionu, by poprzez przedsta-
wienie polskiej stronie swojej dojrza-
łości koncepcyjnej i organizacyjnej 
udowodnić, że środki przyznane na 
zaolziańskie projekty będą efektyw-
nie wykorzystane. 

Po części roboczej odbyło się niefor-
malne spotkanie uczestników w ogro-
dzie Domu PZKO, przy tradycyjnym 
smażeniu jajecznicy. 

– Zarząd Główny zainicjował to spo-
tkanie, ponieważ chcieliśmy omówić z 
Kongresem pewne kwestie dotyczące 
„Wizji 2035” oraz przygotowań do spo-
tkania z przedstawicielami „Wspólno-
ty Polskiej – powiedziała Helena Lego-
wicz, prezes ZG PZKO. 

– To było historycznie pierwsze ro-
bocze spotkanie pomiędzy Kongre-
sem Polaków i obecnym Zarządem 
Głównym PZKO – podkreślił Mariusz 
Wałach, prezes Kongresu. – Poruszo-
ne zostały konkretne sprawy. Podam 
przykład: my w Kongresie nie zauwa-
żyliśmy, że „Wizja” w ogóle nie poru-
sza sprawy mediów zaolziańskich, 
Halina Szczotka z Zarządu Głównego 
zwróciła na to uwagę i, oczywiście, 
uzupełniliśmy sprawę mediów. Teraz 
będzie trochę roboty, by wszystko to 
przygotować przed przyjazdem dele-
gacji z Warszawy.  (dc)
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Na rzecz ciężarnych 
Kobiety mogą zwierzyć się ze 

swoich problemów i wątpliwo-
ści wyszkolonym konsultantkom, 
dzwoniąc pod telefon zaufania 
800  108 000 lub wysyłając e-maila 
na adres: poradna@linkapomoci.cz. 

– Od dłuższego czasu wspieramy 
inicjatywy prorodzinne. Uważam po-
moc dla kobiet w trudnej sytuacji za 
dalszą formę wspierania rodzin – tak 
Palkovská uzasadniła swoją decyzję. 

Projekt uzyskał już patronat 
przedstawicieli wielu miast i gmin 
oraz osobistości życia publicznego. 

Wspiera go m.in. burmistrz Cze-
skiego Cieszyna, Vít Slováček. Na 
czeskocieszyńskich przystankach 
autobusowych wiszą plakaty infor-
mujące o pomocy dla ciężarnych. 
– Patronat przedstawicieli miast i 
gmin pomaga w dotarciu informa-
cji o pomocy do tych, które faktycz-
nie jej potrzebują – powiedziała 
Jaroslava Trajerowa, kierownik 
projektu „Nie sądzimy, pomaga-
my”. Informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.nesoudi-
mepomahame.cz.  (dc)

Nagroda jest nasza
Dokończenie ze str. 1

Z kolei w kategorii dziennikarz 
zagraniczny publikujący na te-

mat Polski, Polaków i Polonii laure-
atem jest Gerhard Gnauck – autor 
ważnych i nieszablonowych tek-
stów o polskiej polityce, opubliko-
wanych w „Die Welt” i „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”.  (ml)

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego 
dla dziennikarzy i mediów służą cych 
Polonii powstała z inicjatywy Press 
Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, 
prezydentów Gdańska, Gdyni i So-
potu oraz marszałka województwa 
pomorskiego. Laureatów wyłoniło 
jury w składzie: Jakub Płażyński 
(przewodniczący), Jarosław Gugała 
(telewizja „Polsat”), Jerzy Haszczyń-
ski („Rzeczpospolita”), Małgorzata 
Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof 
Rak (dziennikarz, publicysta) oraz Ka-
rolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor 
Muzeum Emigracji w Gdyni, sekre-
tarz jury).

Tomasz Wolff,  
redaktor naczelny „Głosu”, 
w Gdyni
9 czerwca to najlepsza możliwa data 
na wręczenie Nagród im. Macieja Pła-
żyńskiego. Historia zatoczyła koło, 
bo dokładnie 73 lata temu ukazał się 
pierwszy numer „Głosu Ludu”. (…) Za 
dziennikarzami mediów mniejszościowych nie przemawiają kilometry 
kabli, nie możemy się pochwalić bardzo nowoczesnym sprzętem, ale 
mogę zapewnić, że bardzo dbamy o polskie słowo. Media są jednym z 
filarów polskości, bez nich polskie diaspory na całym świecie nie będą 
funkcjonowały tak, jak do tej pory (…).
Ta nagroda jest na pewno mobilizacją do dalszej pracy. Ze słowem pol-
skim jest trochę tak, jak z wolnością, o której polski papież Jan Paweł 
II mówił, że nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na 
nowo. Tak samo o polskie słowo trzeba walczyć każdego dnia.

Inwestycja »zablokowana«...
Dokończenie ze str. 1

Zleceniodawcy nie zgadzają się z 
żądaniem podniesienia ceny z 

powodu przemieszczenia gazocią-
gu, ponieważ prace z tym związa-
ne były zawarte już w pierwotnym 
projekcie oraz dokumentacji prze-
targowej. 

Kiedy miastu nie udało się dojść 
do porozumienia z wykonawcą, 
przekazało dokumentację dotyczą-
cą budowy kancelarii prawnej. Te-
raz czeka na jej stanowisko. 

Jaromír Janečka, pełnomoc-
nik spółki Stamont, w rozmowie z 
„Głosem” przekonywał, że wyko-
nawca stara się dalej rozmawiać 
także bezpośrednio z kierownic-
twem ratusza i – być może – w nad-
chodzących dniach „będzie jakiś 
postęp”. Wykluczył niemniej moż-
liwość, by budowa wkrótce ruszyła 
pełną parą. – W grę wchodzą jedy-
nie prace zabezpieczające budowę 
– wyjaśnił. – Inwestycja jest „zablo-
kowana” przez obie strony – przy-
znał Janečka. – Jestem sceptyczny 
co do tego, by w tej sytuacji mogła 
być kontynuowana. 

Przedstawiciele ratusza oraz firm 
nadzoru budowlanego niejedno-
krotnie zwracali uwagę na fakt, że 
wykonawca nie dysponuje odpo-
wiednim wyposażeniem technicz-
nym i dostateczną liczbą pracowni-

ków. To wynika także z obserwacji 
mieszkańców Orłowej. – Betono-
wanie ścian garaży podziemnych 
przeprowadzało może ze czterech 
mężczyzn. A proszę zobaczyć, jak 
ogromna jest to budowa. Wszystkie 
prace tak tutaj wyglądały – dzieli-
li się swymi spostrzeżeniami dwaj 
emeryci, rozmawiający na ławecz-

ce w bezpośrednim sąsiedztwie re-
montowanego placu. 

W okolicy rynku, gdzie powinno 
tętnić życie, teraz jest prawie pusto. 
Na sklepach mieszczących się przy 
deptaku przylegającym do placu 
wiszą ogłoszenia z ofertami wynaj-
mu lokali. Bez wątpienia handlow-
com doskwiera brak klientów.  (dc)

• Widok na rynek w Orłowej-Lutyni. Fot. DANUTA CHLUP

• Pamiątkowe zdjęcie laureatów, jurorów oraz samorządowców z Trójmiasta. Fot. MAKSYMILIAN RIGAMONTI/Press Club 
Polska

Jest dobrze, ale 
nie wszędzie
Do klas pierwszych szkół podstawowych z polskim językiem nauczania 

na Zaolziu zostało zapisanych w tym roku 250 dzieci. Chociaż ogólnie 
można mówić o bardzo dobrym wyniku, są szkoły, które chętnie widziały-
by w swoich progach o wiele więcej pierwszoklasistów.

Informacje o liczbie dzieci zapisanych do klas pierwszych na rok szkol-
ny 2018/19 uzyskaliśmy pod koniec ub. tygodnia w Centrum Pedagogicz-
nym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. 
W załączonej tabelce zostało uwzględnionych wszystkich 25 polskich pla-
cówek. – Te liczby mówią o tym, ile dzieci przyszło do zapisów. Niektóre 
z nich mogą mieć jednak odroczenia obowiązku szkolnego. Dlatego liczba 
zapisanych dzieci może się różnić od liczby tych, które rozpoczną po wa-
kacjach naukę w pierwszej klasie – zaznaczyła dyrektor Centrum Pedago-
gicznego, Marta Kmeť.

Największe zainteresowanie dwujęzycznym kształceniem dziecka w 
polskiej szkole podstawowej tradycyjnie odnotowały placówki w Czeskim 
Cieszynie, Jabłonkowie, Trzyńcu I i Karwinie. Po kilkanaścioro uczniów 
będzie uczęszczało do klas pierwszych również w Bystrzycy, Gnojniku i 
Wędryni. Najsłabiej natomiast wypadły zapisy w Milikowie i Orłowej-Lu-
tyni. Do tej pierwszej nie zostało zapisane ani jedno dziecko. – Miała być 
jedna dziewczynka, ale jej rodzice zdecydowali, że zapiszą ją do szkoły, w 
której będzie miała w klasie więcej rówieśników. Oczywiście szanuję ich 
decyzję – powiedział Grzegorz Suszka, dyrektor milikowskiej podstawów-
ki. Dodał jednak, że jest to wyjątkowa sytuacja w historii szkoły, która w 
najbliższym czasie nie powinna się powtórzyć. – Przedszkole mamy peł-
ne, liczy 25 dzieci – stwierdził. Pusta klasa pierwsza będzie dla Grzegorza 
Suszki nieprzyjemną nowością. Niektóre polskie małoklasówki miały już 
jednak z podobną sytuacją do czynienia. I tak np. w tym roku szkolnym w 
Oldrzychowicach nie ma żadnego dziecka w pierwszej klasie, a z kolei w 
Mostach koło Jabłonkowa i Orłowej-Lutyni nie ma ani jednego trzeciokla-
sisty.  (sch)

Liczba uczniów zapisanych do 1. klasy w r. szk. 2018/2019
Szkoła Ilość

Cierlicko 6

Bystrzyca 15

D.Łomna 5

Cz. Cieszyn-Sibica 8

Wędrynia 16

Milików 0

Gródek 8

Lutynia Dolna 7

Sucha Górna 6

Karwina 19

Błędowice 5

Bukowiec 8

Stonawa 4

Gnojnik 13

Nawsie 10

Jabłonków 25

Mosty k Jabłonkowa 2

Czeski Cieszyn 41

Koszarzyska 2

Olbrachcice 5

Oldrzychowice 8

Ropica 6

Trzyniec VI 5

Trzyniec I 25

Orłowa Lutynia 1

RAZEM 250
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Witold Kożdoń

Industriada to największy jedno-
dniowy festiwal dziedzictwa prze-
mysłowego w naszej części Europy. 

Wydarzenie, które co roku odbywa się 
w czerwcu, promuje Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego, który 
jest najciekawszą trasą turystyki indu-
strialnej w Polsce. Na szlaku znajdują 
się obecnie 42 obiekty w 26 miejsco-
wościach związane z górnictwem (wę-
gla i srebra), hutnictwem, energetyką, 
kolejnictwem, łącznością, włókiennic-
twem, ceramiką, produkcją wody czy 
przemysłem spożywczym. W Cieszynie 
w ramach Szlaku Zabytków Techniki 
można zwiedzać Browar Zamkowy oraz 
Muzeum Drukarstwa, dysponujące jed-
nym z najlepiej zachowanych i najpeł-
niejszych typograficznych zbiorów dru-
karskich w tej części Europy. 

– Zbliżone charakterem do naszego 
jest jedynie Muzeum Prasy Śląskiej w 
Pszczynie. Tam również zgromadzono 
urządzenia drukarskie, ale w odróżnie-
niu od naszych pszczyńskie ekspona-
ty są „martwe”. U nas natomiast cały 
czas działają. Jesteśmy więc jedynym 
muzeum w Polsce, w którym nie tylko 
można zobaczyć, jak wyglądała dawna 
drukarnia czy introligatornia, ale także 
można się przekonać, jak działały stare 
maszyny i urządzenia drukarskie – mó-
wił Karol Franek.

Typografia to kobieta
Przemysł nigdy nie był wyłącznie męskim światem, dlatego dziś postaramy się udowodnić, że typografia to kobieta 
– żartował w sobotę Karol Franek, gospodarz Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. We wnętrzach muzeum przy ul. 
Głębokiej przez cały dzień trwała natomiast tegoroczna Industriada.

Drugim (obok 
Muzeum Drukar-
stwa) nadolziań-
skim punktem na 
Szlaku Zabytków 
Techniki Woje-
wództwa  Ślą-
skiego jest Bro-
war Zamkowy w 
Cieszynie. Został 
on założony w 
latach 40. XIX w. 
przez arcyksięcia 
Karola Ludwika 
Habsburga i do 
dziś produkuje 
piwa rzemieśl-
nicze.

W sobotę na gości cieszyńskiego 
muzeum czekał również nietypowy 
konkurs oraz wystawa prezentująca 
dzieje najstarszej w Cieszynie intro-
ligatorni. – Nasza firma istnieje nad 
Olzą nieprzerwanie od 1918 roku, więc 
w tym roku obchodzimy stulecie zało-
żenia. Na ośmiu planszach i w jednej 

gablocie prezentujemy stare doku-
menty i archiwalne zdjęcia związane 
z działalnością introligatorni. Najcie-
kawsze jest świadectwo czeladnicze 
Jana Kowali, jej pierwszego właści-
ciela, pochodzące z 1911 roku – mówił 
Leszek Samiński, obecny właściciel 
cieszyńskiej firmy.  

42
Obiekty znajdują się na Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego

• Podczas Industriady można się było przekonać, jak wyglądała praca w dawnej drukarni. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Rodzinne popołudnie z Macierzą

Można powiedzieć, że dziś pod-
sumowujemy kończący się rok 

szkolny – stwierdził Adam Nalewajka, 
prezes Macierzy Szkolnej działającej 
przy Polskiej Szkole Podstawowej i 
Przedszkolu w Stonawie podczas nie-
dzielnego Festynu Szkolnego. W sali 
i ogrodzie stonawskiego Domu PZKO 
spotkała się setka osób.

Działacze stonawskiej Macierzy już 
w sobotę sprzedawali tradycyjne ślą-
skie kołacze. Niedzielne popołudnie 
rozpoczęło się natomiast od wystę-

pu dzieci w sali widowiskowej Domu 
PZKO. Następnie zabawa przeniosła się 
do ogrodu, gdzie na wszystkich czekał 
bogato zaopatrzony bufet. – Z myślą o 
najmłodszych przygotowaliśmy rów-
nież różne atrakcje, m.in. park linowy, 
popularną wędkę, koło szczęścia czy 
malowanie twarzy – mówił Nalewajka.

Dochód z festynu zasili konto sto-
nawskiej Macierzy Szkolnej. – Dzięki 
zarabianym w taki sposób pieniądzom 
współfinansujemy różne szkole przed-
sięwzięcia, m.in. wyjazdy uczniów na 

basen czy do teatru. We wrześniu pla-
nujemy również wycieczkę do Polski i 
myślę, że większość zarobionych dziś 
funduszy przeznaczymy właśnie na 
ten cel – tłumaczył.

Zdaniem Nalewajki kończący się 
właśnie rok szkolny był dla podsta-
wówki w Stonawie-Hołkowicach do-
bry. – Zobaczymy natomiast, co przy-
niesie przyszłość. Nasza szkoła jest 
niewielka, mam jednak, że młodzi się 
postarają i dzieci nam w niej nie za-
braknie – żartował.  (wik)

• Niedzielny festyn rozpoczął się od występu najmłodszych. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Żywe 
wspomnienie

Niecodzienna wizyta w 
Cieszynie. W niedzie-

lę kapral Rudolf Danel od-
wiedził Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. 
103-latek wspominał ko-
legów z pułku. Pod tablicą 
na budynku dowództwa w 
dawnych koszarach pułku 
zapalił znicz. Wojskowy 
przyjechał z synem z Chi-
cago.

– Pan Rudolf służył w or-
kiestrze pułkowej, na wojnę 
zaś został przydzielony do 

Plutonu Ciężkich Karabinów 
Maszynowych w 3. Kompa-
nii 4. PSP – poinformował 
Krzysztof Neścior, dyrektor 
Muzeum 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich. – Po kampa-
nii wrześniowej przebywał 
w obozie jenieckim. W 1942 
roku został aresztowany 
przez gestapo i wywiezio-
ny do niemieckiego obozu 
zagłady w Auschwitz, gdzie 
grał w orkiestrze obozowej, 
co uratowało mu życie – do-
dał.  (r)

Fot. Mariusz Jaszczurowski/Ox.pl
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Morwa zakwitła dla Ukrainy
W ostatni czwartek sala „Strzelnicy” była wypełniona do ostatniego miejsca przez uczniów gimnazjum, ich 
rówieśników ze Lwowa, a także nauczycieli, rodziców, dziadków i sympatyków tego wydarzenia. Na wybiegu 
królowały przeważnie przedstawicielki płci pięknej, chociaż od czasu do czasu pojawiali się też panowie. 

Beata Schönwald

Rzadko co prawda w roli mo-
delów, regularnie natomiast 
wchodzili i schodzili z niego 

konferansjerzy – Stefan Hławiczka 
i Radek Sikora. To oni towarzyszyli 
publiczności przez cały wieczór, za-
powiadając kolekcje poszczególnych 
projektantek, zapraszając w czasie 
przerwy do stoiska z ciastkiem i kawą 
oraz błyskotliwie i dowcipnie prowa-
dząc finałową licytację.

Tematem tegorocznego pokazu 
mody był folklor, w związku z czym 
każda projektantka musiała przygoto-
wać konkursową kreację wpisującą się 
w klimaty sztuki ludowej. Dziewczyny 
wywiązały się z tego zadania na medal. 
Za to jury w składzie: Anna Chrobo-
czek, absolwentka gimnazjum repre-
zentująca fundację niosącą pomoc lu-
dziom na wschodniej Ukrainie „Chuť 
pomáhat”, nauczycielka gimnazjum, 
Barbara Kożusznik, oraz studentka 
artystycznego projektowania ubioru w 
Krakowie, Paulina Bubík-Szotkowska, 
nie miały łatwego zadania. – W końcu 
wybrałyśmy dwie sukienki, które wy-
różniały się czymś spośród pozosta-
łych – skomentowała ta ostatnia. 

Gros czwartkowych prezentacji mniej 
lub bardziej awangardowych strojów 
stanowiły tradycyjnie kreacje zapro-
jektowane oraz uszyte przez uczennice 
gimnazjum. Własną kolekcję, już bar-
dziej profesjonalną, zaprezentowała 
również Bubík-Szotkowska. Osobnym 
zaś rozdziałem był pokaz strojów w sty-
lu Motanka. Na wybiegu prezentowały 
je sibickie przedszkolaki, zaś uszyte 
zostały przez grupę dziewcząt i pań 
skupionych wokół projektu o tej samej 
nazwie. Motanki, jak można było się 
dowiedzieć, to lalki, które szyją kobiety 
żyjące na nękanych wojną obszarach 
wschodniej Ukrainy. Na czwartkowym 
„Kwiecie Morwy” można było kupić 
taką laleczkę. – Motanki cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Sprzedałyśmy 
ich ok. 130 – poinformowała „Głos” ab-
solwentka gimnazjum, Krystyna Maia 
Chlup. Kilka lat temu była organiza-
torką jednej z edycji „Kwiatu Morwy”, 
teraz zaangażowała się w snią jako wo-
lontariuszka fundacji „Chuť pomáhat”. 

Czym zajmuje się fundacja i jakie 
realizuje projekty, uczestnicy poka-
zu mogli dowiedzieć się na miejscu 
z prezentacji multimedialnej. Koor-
dynator projektów realizowanych na 
wschodniej Ukrainie, Michal Kislicki, 
opowiedział o nich podczas krótkiej 
konferencji wideo. Mówił o zapewnia-
niu opału na zimę, obozach dla dzieci i 
warsztatach na froncie. O tym, że trafił 
do serc słuchaczy, świadczył dochód z 
imprezy w wys. 35 tys. koron. I tak np. 
zwycięskie sukienki wylicytowano po 
2 tys. koron za każdą, za 1100 koron 
sprzedano w licytacji wybrane przez 
publiczność najładniejsze konkursowe 
skarpetki. 

Chociaż charytatywny pokaz mody 
„Kwiat Morwy” ma co roku nowych 
organizatorów, nowych projektantów 
i nowe modelki, jego idea łączenia 
mody z dobroczynnością wciąż trwa. 
Organizacji tegorocznej edycji podję-
ły się trzecioklasistki, Joanna Piętak 
i Ewa Onderek. Zasłużyły na solidne 
oklaski. 
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Wspólne poznawanie
Swietlanie Lewinie, nauczycielce informatyki w Średniej Szkole Ogólnokształcącej nr 10 im. Św. Marii Magdaleny 
we Lwowie, Żwirko i Wigura do tej pory kojarzyli się z Warszawą. Dopiero w czwartek, zwiedzając miejsca pamięci 
na Zaolziu, dowiedziała się, że to właśnie tu zginęli lotnicy patronujący jednej ze stołecznych ulic.

Danuta Chlup

Około dwudziestoosobowa 
grupa uczniów i pedago-
gów z polskiej szkoły na 

Ukrainie przybyła z wizytą do Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszy-
nie w ramach projektu „Wspólna 
ławka” Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. Czwartkowe 
przedpołudnie goście spędzili w 
gimnazjum, po obiedzie wyru-
szyli autokarem na objazd miejsc 
związanych z miejscową, przede 
wszystkim polską historią. Towa-
rzyszyła im grupka rówieśników 
oraz dwoje nauczycieli z czeskocie-
szyńskiego gimnazjum. 

Pierwszym przystankiem lwo-
wian było Żwirkowisko w Cierlic-
ku. Nauczycielka gimnazjum, Ewa 
Hrnčíř, przybliżyła gościom histo-
rię tego miejsca oraz losy polskich 
lotników, którzy tam zginęli. Szcze-
gólnie zainteresowana tą historią 
była Swietlana Lewina, nauczy-
cielka ze Lwowa. – Znam dobrze 
warszawską ul. Żwirki i Wigury. 
Moje dzieci mieszkają w Warsza-
wie i właśnie tą ulicą wjeżdżamy 
zawsze do miasta i wyjeżdżamy z 
niego. To jest dla nas takie symbo-
liczne miejsce, bo kiedy jesteśmy 
na Żwirki i Wigury, to wiadomo już, 
że mamy blisko do celu – wyjaśnia-
ła z uśmiechem kobieta. Przyznała, 
że dotąd nie wiedziała o Żwirce i 
Wigurze nic ponadto, że byli lotni-
kami. Dopiero teraz, w Cierlicku, 
dowiedziała się szczegółowych in-
formacji i poznała miejsce, gdzie 
zginęli. 

Z Cierlicka grupa udała się do 
Orłowej. Nauczyciele czeskocie-
szyńskiego gimnazjum chcieli bo-
wiem pokazać gościom miejsce, 
gdzie stał pierwszy budynek Pol-
skiego Gimnazjum Realnego im. 
Juliusza Słowackiego. – To było 
pierwsze polskie gimnazjum na 
naszym terenie, założone w 1909 
roku – podkreślała Hrnčíř, przed-
stawiając krótko historię szkoły. 

– Są tu także związki ze Lwowem. 
Drugi dyrektor orłowskiego gim-
nazjum, Kazimierz Piątkowski, po-
chodził ze Lwowa – zwróciła uwagę 
na fakt, który mógł zainteresować 
przyjezdnych. Zapaleniem znicza i 
wspólnym zdjęciem uczniów i na-
uczycieli ze Lwowa i z Czeskiego 
Cieszyna zakończyła się wizyta w 
tym symbolicznym miejscu. 

Kolejnym przystankiem był 
krzywy kościół pw. św. Piotra z 
Alkantary w Karwinie. Zwiedzają-
cym nie udało się, niestety, wejść 
do środka, więc tylko z zewnątrz 
mogli spróbować ocenić, jak bar-
dzo jest on pochylony. – To tylko 
złudzenie optyczne, że krzyże 
przed wejściem stoją krzywo, a 
budynek równo. Jest akurat od-
wrotnie – padały spostrzeżenia. 
W ruch poszły komórki, bo też wy-

remontowany kościół w „starej” 
Karwinie jest obiektem bardzo fo-
togenicznym. 

Poznając symboliczne miejsca 
na „dołach”, lwowianie dowie-
dzieli się przy okazji sporo nt. gór-
niczej przeszłości tego regionu. 
To przecież jego dewastacja spo-
wodowana przez wydobycie węgla 
była bezpośrednią przyczyną zbu-
rzenia orłowskiego gimnazjum na 
Obrokach, jak również likwidacji 
dawnej Karwiny, którą, jako je-
den z nielicznych zachowanych 
obiektów, przypomina pochylony 
kościół. 

Lwowianie zakończyli wyciecz-
kę po regionie na rynku w Karwi-
nie-Frysztacie, po czym wrócili 
do Czeskiego Cieszyna, by wziąć 
udział w gimnazjalnym pokazie 
mody „Kwiat Morwy”.  

Z Warszawy 
na Kościelec

• Znam dobrze warszawską ul. Żwirki i Wigury. 
Moje dzieci mieszkają w Warszawie i właśnie 
tą ulicą wjeżdżamy zawsze do miasta i wyjeż-
dżamy z niego. To jest dla nas takie symbolicz-
ne miejsce, bo kiedy jeste-
śmy na Żwirki i Wigury, 
to wiadomo już, że 
mamy blisko do celu
 Swietlana Lewina,  
nauczycielka ze Lwowa

• Wspólne zdjęcie uczniów i nauczycieli ze Lwowa i z Czeskiego Cieszyna przy pomniku upamiętniającym pierwszą siedzibę Gimnazjum Realnego im. Juliusza 
Słowackiego w Orłowej. Fot. DANUTA CHLUP

Nie przegap Święta Trzech Braci
Polski zespół Lady Pank (na 

zdjęciu), czeska grupa J.A.R 
oraz David Koller będą najwięk-
szymi gwiazdami zbliżającego się 
wielkimi krokami tegorocznego 
Święta Trzech Braci. Transgranicz-
na, nadolziańska zabawa rozpocz-
nie się w najbliższy piątek i potrwa 
do niedzieli, 17 czerwca.

Tradycyjnie Święto Trzech 
Braci rozpocznie się w piątek, 15 
czerwca o godz. 17.00 od spotka-
nia władz i mieszkańców Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna na moście 
Przyjaźni. Pół godziny później na 
rynku w Czeskim Cieszynie na-
stąpi oficjalna inauguracja święta. 
Wcześniej, bo już o godz. 16.30, na 
centralnym placu miasta wystąpi 
natomiast Zespół Pieśni i Tańca 
„Olza”. Wieczorem, o godz. 18.00 
zagra zaś grupa J.A.R. 

W tym samym czasie (godz. 
18.30) na rynku w Cieszynie wystą-
pi zespół Łąki Łan, grający muzykę 
elektroniczną połączoną z rockiem 
oraz funky, Wieczorem, o godz. 
21.00, zaśpiewa dla odmiany Grze-
gorz Hyży.

W sobotę gwiazdą w Czeskim 
Cieszynie będzie David Koller 
(godz. 20.20), natomiast w Cie-
szynie będzie można posłuchać 
Shakin’ Dudiego (godz. 18.30) oraz 
Kasi Nosowskiej (21.00), Gwiazdą 
niedzieli będzie natomiast grupa 
Lady Pank (godz. 20.30).

Jak co roku Świętu Trzech Braci 
towarzyszyć będzie szereg dodat-
kowych imprez. Jedną z nich będą 
piątkowe „Warsztaty czytelnicze w 
plenerze” na cieszyńskim Wzgórzu 
Zamkowym. Dzień później zaplano-
wano zaś m.in. „Sobotę z Golfem, 

czyli akademię golfa dla początku-
jących”. Turniej rozegrany zostanie 
w sobotę, 16 czerwca (od godz. 9.30) 
na polu golfowym w Ropicy. 

Szczegółowy program tegorocz-
nego Święta Trzech Braci znajdzie-
cie na stronach internetowych: 
www.swietotrzechbraci.pl oraz 

www.svatektribratri.info. „Głos” 
jest patronem prasowym trzydnio-
wej zabawy.  

 (wik)
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Blondynka w poważnych rolach
Chociaż nie wystąpiła w pierwszoplanowej roli, trudno było jej 
nie zauważyć. Pochodząca z Suchej Górnej aktorka, Izabela Firla, 
zagrała kokieteryjną blondynkę Anežkę w głośnym filmie Telewizji 
Czeskiej „Dukla 61”. 

Beata Schönwald

Czy już wcześniej słyszała pani o 
tej tragedii górniczej? 
– Nic o niej nie wiedziałam. W 
domu nigdy o tym nie mówiono. 
Nawet mój ojciec, który też jest 
górnikiem, niewiele wiedział na 
ten temat. Dopiero kiedy powie-
działam w domu, że będę grała 
w „Dukli”, zainteresowaliśmy się 
tą sprawą. W tym miejscu muszę 
podziękować babci mojego przy-
szłego męża, ponieważ dzięki niej 
znaleźliśmy stare książki doty-
czące Dukli i zaczęliśmy zgłębiać 
historię katastrofy. Te wydarze-
nia poznawaliśmy więc dopiero w 
związku z filmem.

W filmie pokazane jest nie tylko 
życie w kopalni, ale też życie 
rodziny górnika. Czy zbiega się to 
w jakiś sposób z pani osobistym 
doświadczeniem córki górnika?
– Trudno powiedzieć, ponieważ 
realia przedstawione w filmie do-
tyczą dużo wcześniejszego okresu. 
Ja urodziłam się dopiero na końcu 
lat osiemdziesiątych, kiedy górnic-
two wyglądało już inaczej. Z tego 
jednak, co tato mówił po obejrzeniu 
pierwszego odcinka, wiem, że cho-
ciaż w filmie są pewne niedoskona-
łości, o których zresztą wiedział już 
sam reżyser, to jednak pokazana w 
nim kopalnia w 80 proc. odpowiada 
rzeczywistości. 

To można też chyba powiedzieć o 
zachowaniu górników – z jednej 
strony na pozór szorstkie obej-
ście, z drugiej chwytająca za serce 
solidarność…
– Z całą pewnością. Tak samo 
zresztą jak kwestia nadużywania 

alkoholu. Przebywanie 8-10 godzin 
pod ziemią, gdzie panują ciemno-
ści i gdzie trudno oddychać, powo-
dowało, że wielu górników popa-
dało w depresję i szukało ucieczki 
w alkohol. W dokumencie, który 
nazajutrz po filmie wyemitowała 
Czeska Telewizja na swoim dru-
gim programie, opowiadały o tym 
żony górników. Mówiły, jak ciężko 
było żyć z górnikiem, który popa-
dał w depresję i po zmianie zaraz 
szedł do gospody. Często nawet nie 
wracał na noc do domu, ale prosto 
z gospody zjeżdżał do kopalni. My-
ślę, że film „Dukla 61” pozwala w 
pewnym stopniu to zrozumieć. 

Wróćmy do pani roli. Jak trafiła 
pani na plan? 
– Zupełnie niespodziewanie. Pew-
nego dnia odebrałam telefon z pro-
dukcji, w którym zaproponowano 
mi spotkanie z reżyserem, Davidem 
Ondříčkiem. Akurat fajnie się zło-
żyło, bo mieszkam w Hawierzowie, 
a oni wybierali się w te strony na 
oględziny terenu. Chętnie zgodzi-
łam się na spotkanie, choć z filmem 
– o czym, oczywiście, powiedzia-
łam reżyserowi – nie miałam dotąd 
wielu doświadczeń. Jako teatralna 

aktorka miałam wtedy na swoim 
koncie zaledwie jedną małą rolę 
w filmie Hřebejka. Davidowi On-
dříčkowi odpowiadał jednak mój 
wygląd, ponieważ – jak stwierdził – 
szukał do filmu dziewczyny w stylu 
femme fatale. 

Tą femme fatale jest Anežka...
– Anežka pracuje w lampowni i 
maskowni, gdzie rejestruje przy-
chodzących do pracy górników. To 
jedyna kobieta, która ma utlenione 
włosy, makijaż i polakierowane pa-
znokcie. Zerka ukradkiem na prze-
chodzących tędy mężczyzn, a kie-
dy zobaczy młodego przystojnego 
chłopaka, Petra Šlachtę, postana-
wia go poderwać. 

Czy często obsadzana jest pani w 
rolach kokieteryjnych blondynek?
– Jeżeli już, to w filmie. Choć nie 
wiem dlaczego (śmiech). Nato-
miast w teatrze w ogóle, tam jestem 
obsadzana w poważnych rolach 
dramatycznych. 

W którym teatrze pani gra?
– W Morawsko-Śląskim Teatrze Na-
rodowym w Ostrawie. Obecnie to już 
mój czwarty sezon w tym zespole. 

W jakich rolach możemy panią 
zobaczyć?
– Z najnowszych to główna rola 
Emy Bovaryowej w spektaklu 
„Paní Bovaryová”, na który ser-
decznie zapraszam. Oprócz tego 
czekają mnie role w sztuce „Rok 
na vsi” i szałowej komedii „Doko-
nalá svatba”, gdzie zagram główną 
bohaterkę. Bardzo się cieszę z tego 
powodu, bo wreszcie, po czterech 
latach, będę miała do zagrania rolę 
komediową.

Cofnijmy się trochę w czasie. 
Gdzie kończyła pani studia?
– Na Wydziale Teatralnym DAMU w 
Pradze. Najpierw jednak poszłam do 
szkoły zdrowotnej, choć tak napraw-
dę chciałam być projektantką mody. 
Najbliższa szkoła była jednak w No-
wym Jiczynie i mama nie zgodziła 
się, żebym w wieku 15 lat wracała do 
domu tylko w weekendy. W końcu 
jednak tak się to wszystko poukła-
dało, że zostałam aktorką. Czasami 
sama w to nie mogę uwierzyć.  

• Izabela Firla. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Częściej sprawdzam, co się dzieje za moimi plecami
Po wydarzeniach z ostatnich 

tygodni na Słowacji wszyscy z 
nas stawiają sobie jedno i to samo 
pytanie: na ile zabójstwo Jána 
Kuciaka wpłynie na naszą pracę 
– powiedział w rozmowie z „Gło-
sem” Adam Valček, dziennikarz 
najbardziej poczytnego dzienni-
ka na Słowacji, „SME”, który był 
bliskim współpracownikiem Ku-
ciaka. Młody dziennikarz był jed-
nym z gości konferencji MIDAS w 
Ostrawie. 

„SME” nie jest dziennikiem mniej-
szości narodowych, do których 
skierowana jest odbywająca się w 
Ostrawie konferencja. Rozumiem 
jednak, że atmosfera strachu 
na Słowacji jest na tyle duża, że 
chciałeś o tym poinformować 
zagranicznych dziennikarzy?
– Dokładnie. O waszej konferencji 
dowiedziałem się od Edity Slezáko-
wej, szanowanej słowackiej dzien-
nikarki, która jest prezeską MIDAS-
-u. Edita nie mogła przyjechać do 
Ostrawy, ale zaproponowała, bym 

przekazał niepokojące wieści przy-
jaciołom po fachu. 

Od początku, od pierwszych godzin 
po zabójstwie Jána Kuciaka, było 
wiadomo, że jesteśmy świadkami 
bezprecedensowego wydarzenia. 
Do tej pory mordowano dzienni-
karzy tylko na Malcie, w Rosji albo 
jeszcze dalej na wschodzie...
– Dlatego też od początku apelowa-
liśmy i apelujemy nadal do opinii 
publicznej, żeby otworzyła oczy. 
Jánko Kuciak pisał o nadużyciach 
i aferach, w których maczali palce 
słowaccy oligarchowie, mający po-
wiązania z przedstawicielami róż-
nych szczebli władzy politycznej. 
Jego zabójstwo to coś, co w demo-
kratycznym systemie jest nie do 
przyjęcia. Po wydarzeniach z ostat-
nich miesięcy na Słowacji wszyscy 
z nas stawiają sobie jedno i to samo 
pytanie: na ile zabójstwo Jána Ku-
ciaka wpłynie na naszą pracę. Jan-
ko pracował dla najbardziej presti-
żowego dziennika internetowego, 
„Aktuality.sk”. Był analitykiem, 

czyli nowoczesnym typem dzien-
nikarza pracującego z informacja-
mi w stylu „Matrixa”. Łączył w sieci 
globalnej, ale też w tzw. „undergro-
undowej” na pozór nieistotne dane 
w przekaz jak najbardziej istotny. 
Rozwikłał m.in. działalność mafii 
na wschodzie Słowacji i miał w za-
nadrzu kolejne rewelacje. Niestety, 
nie zdążył już tego opublikować. 

Solidarność dziennikarska nie po-
zwala wam jednak cicho siedzieć 
w kącie. W dzienniku „Aktuality.
sk” nie pracował tylko Kuciak, ta-
kich ambitnych, młodych żurnali-
stów jest znacznie więcej. Zresztą 
ty też się do nich zaliczasz...
– Rynek prasowy na Słowacji jest 
specyficzny i różni się od czeskie-
go. Kilka lat temu wprowadzono 
u nas system płatnego interneto-
wego abonamentu na najbardziej 
opiniotwórcze wydawnictwa. I 
wbrew początkowemu pesymi-
zmowi, czytelnik woli zapłacić za 
dobrą treść w myśl hasła, że co jest 
za darmo, to niewiele warte. Woli 

przeczytać ekskluzywne teksty, a 
nie tylko grzebać w przedrukach 
i artykułach, które nic nie mówią. 
W Czechach powoli też zaczyna to 
działać. Faktycznie, nie siedzimy 
w kącie i chcemy w dalszym ciągu 
przekazywać ludziom ważne infor-
macje, wygrzebane często w bardzo 
dramatycznych okolicznościach. 
Jednak takich odważnych dzien-
nikarzy śledczych można u nas 
policzyć na palcach jednej ręki. W 
„Aktuality.sk” schedę po Kuciaku 
przejął Martin Turček i wykonuje 
swoją pracę tak samo rewelacyjnie. 

Z Kuciakiem współpracowało 
też kilku czeskich dziennikarzy, 
między innymi Pavla Holcowa, 
której słowackie biuro śledcze 
skonfiskowało telefon komórko-
wy. Czy nie uważasz, że był to z jej 
strony fatalny błąd, że stawiła się 
na przesłuchanie ze smartfonem?
– Pala Holcowa nie mogła przy-
puszczać, że słowacka policja za-
chowa się jak przysłowiowy „słoń 
w porcelanie”. To jednak nauczka 

dla nas wszystkich. Ja osobiście na 
spotkania przychodzę bez telefonu 
komórkowego. W tej chwili mam 
przy sobie dwa smartfony, ale ty 
nie wyglądasz na agenta służb wy-
wiadowczych. Konsekwentnie, nie-
uchronnie wróciliśmy do czasów 
analogowych, kiedy dziennikarz 
korzystał tylko z długopisu i note-
su. I przyłapałem się też na tym, że 
znacznie częściej sprawdzam, co 
się dzieje za moimi plecami.  (jb)

•••

Chociaż w filmie są pewne 

niedoskonałości, o których zresztą 

wiedział już sam reżyser, to jednak 

pokazana w nim kopalnia w 80 proc. 

odpowiada rzeczywistości
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Poczujmy się lepiej, 
mundialowo
Już tylko dzisiejszy sprawdzian generalny z Litwą i wyjazd do Soczi. Polscy piłkarze odliczają dni do startu 
mistrzostw świata w Rosji. A my razem z nimi.  

Janusz Bittmar

Mundial w Rosji rozpoczy-
na się w najbliższy czwar-
tek, ale uczestniczące w 

nim zespoły jeszcze gorączkowo 
szlifują ostateczną formę. Polacy, 
którzy zagrają w mistrzostwach 
świata po dwunastu latach prze-
rwy, potraktowali ostatnie dni 
bardzo poważnie. Sztab szkolenio-
wy nie milczy tylko na oficjalnych 
konferencjach prasowych. Poza 
tym obowiązuje informacyjne em-
bargo, które w poniedziałek (po 
zamknięciu tego numeru) zostało 
na krótko zniesione – cała piłkar-
ska Polska dowiedziała się bowiem 
wreszcie, w jakim stanie jest kon-
tuzjowany bark Kamila Glika i czy 
kluczowy obrońca kadry zdąży się 
wylizać z pechowego urazu do star-
tu mundialu, a w zasadzie to do 
pierwszego meczu Polaków z Sene-
galem (19 czerwca w Moskwie). 

Biało-czerwoni po zremisowa-
nym piątkowym meczu z Chile 
(2:2) przenieśli się z Poznania do 
Warszawy. Dziś o godz. 18.00 na 
Stadionie Narodowym zmierzą się 
z Litwą. Według zapewnień trenera 
Adama Nawałki, wtorkowy mecz 
ma posiadać zupełnie inny wymiar 
strategiczny, niż – co tu ukrywać 
– zepsuta batalia z rezerwami Chi-

le. W starciu z Litwą ma być mniej 
presji wywieranej na piłkarzy, 
więcej luzu z głównym naciskiem 
na dogranie meczu do końca bez 
uszczerbków na zdrowiu. Z tego 
też powodu postawiono właśnie na 
sparing z Litwą, a nie chociażby z 
wielkimi nieobecnymi tegoroczne-
go mundialu – Włochami, druży-
ną, która też wchodziła wcześniej 
w rachubę. Przed wtorkowym poje-
dynkiem na Stadionie Narodowym 
w Warszawie w powietrzu unosi 

się jeszcze sporo pytań. Wciąż nie 
wiadomo chociażby, który golkiper 
awansuje na pozycję nr 1 w polskiej 
bramce. Jak równy z równym rywa-
lizują ze sobą Wojciech Szczęsny i 
Łukasz Fabiański. To zresztą dobra 
wiadomość dla selekcjonera Ada-
ma Nawałki. 

Piątkowy sprawdzian z Chile po-
kazał dobitnie, że bez Kamila Gli-

ka na stoperze polska defensywa 
przypomina szwajcarski ementa-
ler. Wprawdzie nie po dacie waż-
ności, ale jednak z efektownymi 
dziurami. W korzystnym świetle 
pokazał się w obronie tylko Jan 
Bednarek. Słabo zagrał zwłaszcza 
Michał Pazdan, obrońców niedo-
statecznie wspierali też wyznacze-
ni do tego defensywni pomocni-
cy. Grzegorz Krychowiak tylko w 
marzeniach ściętych głów mógł-
by być alternatywą na pozycję 

stopera za kontuzjowanego Glika. 
Krychowiakowi do twarzy w linii 
pomocy, gdzie potrafi długimi po-
daniami uruchomić napastników 
– tak jak w przypadku bramki Pio-
tra Zielińskiego na 2:0 z Chile. W 
grze defensywnej Krychowiak jest 
niestety cieniem piłkarza z Euro 
2016 we Francji. Z kolei w przypad-
ku Piotra Zielińskiego, warto po-
stawić na jego walory ofensywne, 
o których przekonywał nie raz w 
tym sezonie w barwach Napoli. Po 
odejściu z Napoli Marka Hamšíka, 
trener Carlo Ancelotti chce z Pio-
tra Zielińskiego stworzyć nowego 
reżysera gry. Skądinąd według 
włoskich dziennikarzy, Zieliński 
może być objawieniem tego mun-
dialu na miarę Zbigniewa Bońka z 
Argentyny 1978. 

Celowo o Robercie Lewandow-
skim dopiero w ostatnim akapicie. 
Polacy od czasów Włodzimierza 
Lubańskiego nie mieli tak dobrego 
napastnika. Lewandowski po ko-
lano lewej nogi był wczoraj w Bay-
ernie, od kolana w górę w Chelsea, 

PSG lub Manchesterze United, a 
całą prawą nogą w kadrze. Wraz 
z rozpoczęciem mundialu, Le-
wandowski przestawi się na tryb 
nadzwyczajny, będzie „gryzł” mu-
rawę dla Polski. To pewne. Jeśli 
cały polski zespół zagra na miarę 

oczekiwań, „Lewy” może rywa-
lizować o koronę króla strzelców 
mistrzostw świata. W tej kolejce 
ustawi się pewnie kilku kandyda-
tów – Argentyńczyk Lionel Messi, 
Portugalczyk Cristiano Ronaldo 
czy Belg Romelu Lukaku.  

S P O R T 

PYTANIA KONKURSOWE
I – Polacy są w tym roku „czarnym koniem” mundialu. Nas interesuje, który to w 
historii polski start w mistrzostwach świata?
II – Proszę podać nazwisko piłkarza, który w 1938 roku we Francji strzelił histo-
ryczną, pierwszą bramkę dla Polski na mundialu 
III – Najłatwiejsze pytanie w zestawieniu. Proszę podać imię i nazwisko legen-
darnego trenera, który poprowadził Polskę po brązowy medal na mundialu w 
RFN 1974
IV – Który argentyński piłkarz strzelił Polakom dwie bramki w meczu II rundy 
mistrzostw świata 1978 r. rozgrywanych w Argentynie?
V – Pytamy o króla strzelców mistrzostw świata 1982 w Hiszpanii. 
VI – W 1986 roku w fazie pucharowej mundialu w Meksyku polscy piłkarze 
przegrali sromotnie z Brazylią. Proszę podać dokładny wynik tamtego meczu.
VII – Podczas mundialu w Korei Południowej i Japonii (2002) w barwach Polski 
zagrał w ataku Emmanuel Olisadebe. Jakiej narodowości jest Olisadebe?
VIII – Kto bronił polskiej bramki w przegranym spotkaniu z gospodarzami impre-
zy, Niemcami, podczas fazy grupowej mistrzostw świata 2006?

Do zdobycia oficjalne piłki mundialu 2018
Z powodu dużego zainteresowania przedłużyliśmy do czwartku naszą zabawę, 
w której do wygrania są trzy oficjalne piłki mundialu 2018 – Adidas Telstar. 
Oto pytania konkursowe. Na odpowiedzi czekamy do 14 czerwca pod adresem 
info@glos.live. 

• Polacy „czarnym koniem” mundialu? Nie mamy nic przeciwko temu. 
Zdjęcia: PZPN

11
Polscy piłkarze z Litwą zagrają po raz 
jedenasty. Poprzednie spotkanie, tuż 
przed wyjazdem na Euro 2016 we 
Francji, biało-czerwoni zremisowali w 
Krakowie 0:0. 

•••
Przed wtorkowym pojedynkiem na Stadionie 
Narodowym w Warszawie w powietrzu unosi 

się jeszcze sporo pytań.

Zaczynamy w czwartek
W czwartek na otwarcie mundialu gospodarze imprezy, Rosja-
nie, zmierzą się na stadionie w moskiewskich Łużnikach z Arabią 
Saudyjską. Finał imprezy zaplanowano na 15 lipca. Polacy, którzy 
zaplecze treningowe i zakwaterowanie znajdą w Soczi, na począ-
tek zmagań grupowych trafią na Senegal (19 czerwca, Moskwa). 
Kolejne spotkania odbędą się 24 czerwca z Kolumbią (Kazań) i 
28 czerwca z Japonią (Wołgograd). Trofeum Henriego Delaunaya 
będzie bronić w Rosji reprezentacja Niemiec.
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Andrzej Bizoń, 
kapitan Orłów Zaolzia

Na mundialu chciałbym dla biało-czerwonych pierwszej 
czwórki, ale obawiam się, że to chyba za wielkie marzenie 

Bielskie Orły z pucharem
Na boisku w Stonawie rozegrano w niedzielę Memoriał Karola Jungi. W tegorocznej edycji piłkarskiego turnieju 
oldbojów zwyciężyła drużyna Bielskich Orłów. Najlepszym graczem zawodów wybrano natomiast Andrzeja 
Bizonia.

Witold Kożdoń

Memoriał Karola Jungi od-
był się po raz dziewiąty. 
– Pierwszych pięć edycji 

turnieju zorganizowaliśmy w Żuko-
wie, skąd pochodził Karol Junga, 
polski działacz narodowy i spo-
łeczny. Po pięciu latach przenieśli-
śmy się jednak do Stonawy, która 
posiada wspaniałą infrastrukturę 
sportową i gdzie przychylne są nam 
zarówno władze gminy, jak i miej-
scowego klubu. Za to dziękujemy, 
bo mamy tutaj wszystko, co trzeba – 
powiedział Andrzej Bizoń, kapitan 
piłkarskiej drużyny Orłów Zaolzia, 
gospodarzy turnieju.

Co roku do udziału w imprezie 
gospodarze zapraszają zespół Biel-
skich Orłów oraz drużynę oldbo-
jów z Żukowa Górnego. Czwartym 
uczestnikiem sportowych zmagań 
był tym razem zespół oldbojów Be-
skidu Andrychów. 

– Naszą drużynę tworzymy od 
19 lat. Na co dzień występujemy w 
regionalnej lidze oldbojów, ale gra-
liśmy także w Niemczech i na Sło-
wacji. W Republice Czeskiej wystę-
pujemy natomiast po raz pierwszy 
– mówił Grzegorz Mizera, kierow-
nik Beskidu Andrychów.

Goście na faworytów imprezy 

wskazywali gospodarzy. – Nasz 
mecz z Orłami Zaolzia był bardzo 
wyrównany. Gospodarze mieli jed-
nak więcej szczęścia, w efekcie wy-
grali 1:0 – mówił Mizera.

W decydującym dla losów turnie-
ju momencie Orłom Zaolzia zabra-
kło szczęścia. Bramkę, która pozba-
wiła ich zwycięstwa, stracili bowiem 
na dziesięć sekund przed końcem 
spotkania z Bielskimi Orłami. 

Niedzielne mecze na boisku w Sto-
nawie trwały 30 minut. Grano syste-
mem „każdy z każdym”, a zawodnicy 
musieli być w wieku „40 plus”. Jak 
co roku w drużynie zaolziańskich 
Orłów wystąpił Adrian Junga. Wnuk 
Karola Jungi grał w ataku. – Dziś jest 
gorąco i duszno, a to dla zawodników 
w moim wieku nie najlepsze warun-
ki, zwłaszcza gdy trzeba dorównać 
młodszym – żartował. 

Tematem Memoriału był również 
zbliżający się piłkarski mundial w 
Rosji. Zdaniem piłkarzy z Andry-
chowa faworytami turnieju będą 
Niemcy i Brazylijczycy. – Polacy na 
pewno wyjdą z grupy, choć trudny 
będzie pierwszy mecz z Senega-
lem – stwierdził Grzegorz Mizera. 
Z kolei Andrzej Bizoń liczy, że obok 
Niemców piłkarski „pazur” pokażą 
w Rosji Belgowie i Francuzi. – W 
duchu liczę również na Polaków, bo 
pierwsza połowa meczu z Chile wy-

glądała bardzo dobrze, a to napawa 
optymizmem. Chciałbym, żeby bia-
ło-czerwoni wyszli z grupy, bo tak 
mocnej drużyny Polska nie miała 
od dawna – podkreślił Bizoń.

Ostatecznie w tegorocznym Me-
moriale Karola Jungi zwyciężyły 
Bielskie Orły przed Orłami Zaolzia 
oraz Beskidem Andrychów. Czwar-
te miejsce zajął Żuków Górny. Naj-
lepszym strzelcem turnieju został 
Wojciech Wątroba z Andrychowa, 
zdobywca trzech goli.  

Tak grali panowie po czterdziestce:

Orły Zaolzia – Beskid Andrychów 1:0
Bielskie Orły – Żuków Górny 2:0
Orły Zaolzia – Żuków Górny 4:1

Bielskie Orły – Beskid Andrychów 1:1
Orły Zaolzia – Bielskie Orły 0:1

Żuków Górny – Beskid Andrychów 0:4

• Mecz Orłów Zaolzia z Żukowem Dolnym. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Weekendowy serwis piłkarski
Coraz bliżej rozstrzygnięcia sezonu w niż-

szych klasach. Dziećmorowice już świę-
tują awans do Dywizji!

DYWIZJA

HAWIERZÓW  
HRANICE 2:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 33.  Igbinoba, 
90. Wojnar – 58. Kuchař. Hawierzów: Směták 
– K. Skoupý, Hottek, Igbinoba – Klejnot, Woj-
nar, Zupko (77.  Chlopek), L. Skoupý – Ma-
tušovič, Lišaník, Omasta. 

Na kolejkę przed końcem sezonu aż cztery 
zespoły wciąż mają realną szansę na awans 
do trzeciej ligi. Hawierzowianie powalczą o 
awans z Beneszowem Dolnym, Kozlowicami 
i Ujściem. Na pierwszy rzut oka obowiązko-
we zwycięstwo z Hranicami zrodziło się w 
drugiej połowie w dużych męczarniach. Trzy 
punkty zapewnił Indianom kapitan drużyny, 
Tomáš Wojnar. – W ostatniej kolejce sezonu 
musimy pokonać Piotrowice i liczyć na cud 
– stwierdził trener Hawierzowa, Miroslav 
Matušovič. 

BRUMOW – BOGUMIN 1:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 74.  Kolouch – 
10.  Padych. Bogumin: Švrčina – Sittek, Le-
ibl, Košťál, Nowinski (85.  Šiška) – Halaška 
(73. Ferenc), Vaclík (76. L. Poštulka), Fr. Ha-
nus, Palej, Padych – M. Hanus.

Dla Bogumina mecz układał się pomyślnie 

tylko do 74. minuty. Po straconej bramce na 
1:1 goście stanęli, a czara goryczy przelała 
się w końcówce spotkania, kiedy to karnego 
zmarnował František Hanus. 

SZTERNBERK  
L. PIOTROWICE 0:6
Do przerwy: 0:4. Bramki: 12., 41. i 54. Hanu-
sek, 2. Żyła, 44. Ruisl, 63. Urban. Piotrowice: 
Majerczyk – Bajzáth, Gill (80. Mbayi), Ruisl, 
Hujo – Żyła (74. Bujok), Czyž, Hoffmann, Kli-
mas (50. Bibaku) – Urban, Hanusek. 

Lokomotywa walczy do końca. Wygrana w 
stylu Rafaela Nadala przedłużyła szanse pio-
trowickich piłkarzy na uratowanie czwartoli-
gowej skóry. Pogodzony ze spadkiem zespół 
Szternberka przypominał zespół pieśni i tańca. 

Lokaty: 1. Beneszów D. 57, 2. Hawierzów 
56, 3. Kozlowice 56,… 10. Bogumin 34, 14. Pio-
trowice 25 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

DZIEĆMOROWICE  
CZ. CIESZYN 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 40.  Ristovský, 
48. Macko. Dziećmorowice: Kotrla – Derík, 
Hrtánek, Mleziva, Holý – Uher (89. Popek), 
Ristovský (60.  Zahatlan), Škuta, Kurušta 
(79.  Kondziolka), Macko (85.  Nitka) – 
Tomáš (90. Beilner). Cz. Cieszyn: Gradek – 
Bolek, Sostřonek, Rac, S. Zogata – Krucina, 

Mendrok, Kantor, Michalisko – J. Zogata, 
Kiška. 

Gospodarze mogą hucznie świętować. 
– Piłkarze wykonali kawał dobrej roboty. 
Awans do dywizji był naszym celem numer 
jeden – stwierdził uradowany trener Dzieć-
morowic, Josef Jadrný. W Czeskim Cieszynie 
mogą z kolei świętować w najbliższy week-
end… uratowanie piątej ligi, pod warunkiem, 
że w ostatniej kolejce ekipa Lubomíra Luho-
vego upora się z Polanką. 

POLANKA – ORŁOWA 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 53. Surovec – 52. i 
62. Guehi. Orłowa: Silber – Kalous (88. J. Ren-
ta), Kempný, Věčorek, Schimke – Fromanger, 
Vybíral (90. Holoubek), Hruška, Guehi – D. 
Renta, Koník (75. Matušík). 

Slavia pomimo wygranej z Polanką nie 
ma losów utrzymania w swoich rękach. 
– Wszystko będzie zależało od meczów w 
Dywizji, a dokładnie derbów Hawierzowa z 
Piotrowicami. Tam rozstrzygnie się, czy z na-
szej ligi spadną dwa zespoły lub tylko jeden 
– powiedział „Głosowi” menedżer Orłowej, 
Bronisław Schimke. – Cieszę się niemniej, że 
wreszcie przełamali się piłkarsko nasi dwaj 
czarnoskórzy piłkarze – Guehi i Fromanger. 

Lokaty: 1. Dziećmorowice 68 (awans), 2. 
Bruntal 64, 3. Herzmanice 63,… 14. Cz. Cie-
szyn 29, 15. Orłowa 27 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Datynie Dolne – Dobra 5:1 (Gistinger 2, Roz-

síval, Baláž, Marek – Javorek), Stonawa – 
Olbrachcice 2:2 (Zoller, Káňa – Lojek, Goj), 
Jabłonków – Wędrynia 3:0 (Raszka, T. Nie-
słanik, Szotkowski), Bystrzyca – Sedliszcze 
1:1. Lokaty: 1. Datynie Dolne 50, 2. Dobratice 
47, 3. Bruszperk 46, 4. Stonawa 41, 5. Jabłon-
ków 40, 6. Bystrzyca 39,… 11. Olbrachcice 31, 
13. Wędrynia 18 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Toszonowice – Raszkowice 2:6, Rzepiszcze – 
Lutynia Dolna 2:2, Gnojnik – Śmiłowice 0:3, 
L. Piotrowice B – Nydek 0:1, Inter Piotrowice 
– Dąbrowa 2:0, Wierzniowice – Sucha Górna 
2:1, Luczina – Wacławowice 6:0. Lokaty: 1. 
Luczina 60, 2. Śmiłowice 55, 3. Wierzniowice 
55 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sj Pietwałd – L. Łąki 2:3, Sn Hawierzów – F. 
Orłowa 3:2, B. Rychwałd – Zabłocie 0:7, TJ 
Pietwałd – G. Błędowice 3:3, V. Bogumin – 
Cierlicko 1:1, Żuków Górny – G. Hawierzów 
2:1. Lokaty: 1. Zabłocie 57, 2. G. Błędowice 
45, 3. Tj Pietwałd 45 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Gródek – Wojkowice 4:2, Bukowiec – Nawsie 
3:1, Oldrzychowice – Mosty 1:2, Palkowice – 
Niebory 6:1, Starzicz – Piosek 4:2. Lokaty: 1. 
Oldrzychowice 64, 2. Mosty 64, 3. Noszowice 
44 pkt.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Tektonika uczuć (12, godz. 19.00);
 KARWINA: Tektonika uczuć (13, 
godz. 19.00); 
SCENA „BAJKA” – BYSTRZYCA: 
Pinokio (12, godz. 9.00, 10.30);
 CZ. CIESZYN: Pinokio (13, 14, 
godz. 10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Pat 
i Mat (12, 13, godz. 16.00); Aven-
gers: Wojna bez granic (12, 13, godz. 
19.00); Taxi 5 (12, 13, godz. 20.00); Zi-
mowi bracia (12, godz. 17.30); Kluci z 
hor (13, godz. 17.30); Luis i obcy (14, 
godz. 16.00); Tátova volha (14, godz. 
17.30); Escobar (14, godz. 19.00); 
KARWINA – Centrum: Deadpool 2 
(12, godz. 17.30); Ocean’s 8 (12, godz. 
20.00); Ciche miejsce (13, godz. 
20.00); Escobar (14, 15, godz. 20.00); 
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginio-
nych krasnali (13, godz. 17.45); Twój 
Simon (14, godz. 17.30); KARWINA 
– Ex: Tátova volha (13, godz. 15.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Tátova vol-
ha (12, godz. 9.00); Kulisy sławy (12, 
13, godz. 17.30); Taxi 5 (12, 13, godz. 
20.00); Berek (14, godz. 17.30); Esco-
bar (14, godz. 20.00); JABŁONKÓW: 
Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi    CIE-
SZYN – Piast: Jurassic World: Upa-
dłe królestwo (12-14, godz. 18.00, 
20.15); Wyszczekani (13, 14, godz. 
14.30, 16.15).

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Senio-
ra MK PZKO zapraszają na spotkanie 
13. 6. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 12. 6. o godz. 15.30.
ORŁOWA-LUTYNIA – SP, Przed-
szkole oraz Macierz Szkolna zapra-
sza na Festyn Ogrodowy w piątek 15. 
6. o godz. 16.00. Tym razem skorzy-
stamy z ogrodu MK PZKO. W progra-
mie występy dzieci i liczne atrakcje.
PTTS „BŚ” – Towarzystwo Rowe-
rowe „Olza”, Klub Kolarski „Ondra-
szek” i MK PZKO Cz. Cieszyn-Cen-
trum zapraszają na XVIII Rajd do 
źródeł Olzy w sobotę 16. 6. Rejestra-
cja od godz. 9.00 w Lasku Miejskim 
w Jabłonkowie. Start o godz. 10.00. 
Wpisowe 70 kc lub 10 zł. Ubezpie-
czenie – każdy we własnym zakresie. 
Inf. 724 240 742, www.ptts-beskid-
slaski.cz, www.ondraszek.prv.pl.
TRZYNIEC-STARE MIASTO – MK 
PZKO zaprasza na spotkanie w ogro-

dzie w piątek 15. 6. o godz. 16.00 do 
ogrodu państwa Zientków. Podczas 
spotkania smażenie jajecznicy – pro-
simy zabrać jajka. W razie niepogody 
spotkanie odbędzie się w świetlicy.

KONCERTY

CZ. CIESZYN – PSP zaprasza na 
tradycyjny koncert chórów szkol-
nych kończący tegoroczny sezon 
śpiewaczy, który odbędzie się we 
wtorek 19. 6. o godz. 17.30 w kościele 
ewangelickim Na Niwach. Wystąpią 
„Trallalineczki”, „Trallalinki” oraz 
„Trallala”. W programie zabrzmią 
piosenki dziecięce, utwory sakralne 
oraz patriotyczne. W czasie koncer-
tu wyświetlana będzie prezentacja 
multimedialna z wyjazdu chóru 
„Trallala” na Litwę. 

OFERTY

POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA 
CHATY (na weekendy) w Beskidach, 

rodzina 3 osobowa na dłuższy okres 
czasu. Tel. 732 249 177, po godz. 
16.00. GŁ-309

OFERTA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARWI-
NIE poszukuje nauczyciela języka an-
gielskiego na czas określony. Życiorys 
prosimy przesłać na e-mail: smilowski@

pzskarvina.cz. Bliższe informacje w dy-
rekcji pod nr. tel. 596 317 672. GŁ-330
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHEJ 
GÓRNEJ przyjmie na skrócony etat 
(4 godziny tygodniowo, można ułożyć 
plan na jeden dzień) nauczyciela/na-
uczycielką chemii od 1 września 2018. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres 
mailowy pzs.horni_sucha@seznam.cz, 
ewentualnie tel. 596 425 695. Dyrek-
cja szkoły. GŁ-324

Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą,
zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, znajomych i przyjaciół, że dnia 10. 6. 2018 zmarł 
po długiej chorobie w wieku 74 lat nasz Najdroższy 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, Szwagier, Zięć i Wujek

śp. EUGENIUSZ SZAROWSKI
zamieszkały w Hawierzowie-Mieście

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 15 
czerwca 2018 o godzinie 10.00 w sali obrzędów pogrzebowych w Karwi-
nie-Mizerowie. W imieniu zasmuconej rodziny: żona Daniela, Renata, 
Roman i Lucie z rodzinami. RK-071

NEKROLOGI

I N F O R M A T O R 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Komeń-
skiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.
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WSPOMNIENIA

Dnia 13 czerwca obchodziłby 100 lat nasz Kochany

śp. FRANCISZEK MIKULA
z Cierlicka-Kościelca

O chwilę wspomnień prosi cała rodzina.
 GL-327

Pusty jest dom, pusto jest w nim. 
Brakuje nam Ciebie, najdroższy w nim.

Dnia 12. 6. 2018 mija 6. rocznica tragicznej śmierci

śp. EDUARDA NOŻKI
z Łąk

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, syn, córka  
z rodzinami i najbliżsi.  GŁ-310

Dnia 14 czerwca 2018 minie 1. rocznica śmierci

śp. HENRYKA CHLEBIKA
z Suchej Górnej

O chwilę wspomnień proszą żona oraz córka i syn z ro-
dzinami.
 GŁ-318

Dnia 12 czerwca mija 1. rocznica śmierci naszej Kocha-
nej

śp. ANNY KORNASOWEJ
ze Łomnej Dolnej

O chwilę wspomnień proszą mąż Edward i synowie  
z rodzinami. GŁ-268

Kto znał – niechaj wspomni,
kto kochał – nie zapomni.

Dziś mija piąta rocznica, kiedy odszedł od nas nasz Ko-
chany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Szwagier i Wujek

śp. ADOLF BAŁON
z Ropicy

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. GŁ-329

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

Firma FAKRO CZECH s.r.o. 
poszukuje odpowiedzialnej i ambitnej osoby na stanowisko:

Referent handlowy
Miejsce pracy: Czeski Cieszyn

Zakres obowiązków:
• obsługa klienta
• wprowadzanie zamówień
• wystawianie faktur
• komunikacja z centralą w Polsce
• prowadzenie administracji handlowej

Wymagania:
• wykształcenie średnie (kierunek ekonomiczny)
• znajomość języka czeskiego i polskiego w mowie i piśmie (warunek)
• umiejętność współpracy w kolektywie
• odpowiedzialność w działaniu
• doświadczenie w obsłudze klienta
• dobra znajomość obsługi komputera

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

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Oferty z życiorysem zawodowym prosimy przesyłać na adres:  
a.szotkowska@fakro.cz z dopiskiem w tytule CZ/06.2018

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych.
� GŁ-306

Pieszo na Jasną Górę
W sobotę 21 lipca wyrusza XXVIII 

Piesza Pielgrzymka z Zaolzia na 
Jasną Górę. W tym roku po raz pierw-
szy pod patronatem biskupa diecezji 
ostrawsko-opawskiej, Františka Václa-
va Lobkowicza. 
– Wychodzimy sprzed kościoła w 
Czeskim Cieszynie, na noclegi zatrzy-
mujemy się w tych samych miejscach 
jak co roku, czyli w Krzyżowicach, 
Jaśkowicach, Kochłowicach, Brynicy i 
Kamieńskich Młynach. Na trasie bę-

dzie nam towarzyszyć wikary czesko-
cieszyńskiej parafii, ks. Andrej Slodička, 
który szedł z nami już w ub. roku. Te-
matem tegorocznego pielgrzymowania 
są sakramenty – informuje dyrektor 
pielgrzymki, Jolanta Bubík. Do dziś 
udział zadeklarowało ok. 15-20 osób. 
Organizatorzy apelują jednak, by nie 
zwlekać ze zgłoszeniami. – Preferuje-
my zgłoszenia internetowe na naszej 
stronie www.ppzaolzie.eu, chociaż 
można też zgłaszać się osobiście w 

niedzielę 
w godz. 
11.30-
12.00 w 
salce pa-
rafialnej 
– mówi 
Bubík.
W czwartek 26 lipca oprócz pieszych 
pielgrzymów dotrą do Częstochowy 
również uczestnicy pielgrzymek rowe-
rowej i autokarowej. (sch) 

162
kilometry liczy trasa piel-
grzymki. Pielgrzymi pokona-
ją ją w sześć dni.
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Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę śmierci,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

      ps 23,4

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 8 czerwca 
2018 zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku nie-
spełna 67 lat nasz Najdroższy Mąż, Szwagier, Wujek i 
Kuzyn

śp. inż. MIECZYSŁAW HUDECZEK, Ph.D.
z Olbrachcic

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 13 czerwca 2018  
o godz. 14.00 z kościoła katolickiego pw. św. Piotra i Pawła w Olbrachci-
cach na miejcowy cmentarz.

W smutku pogrążona rodzina. AD-020

Panie, 
Żyłam, bo chciałeś,
Odeszłam, bo kazałeś,
Zbaw mnie, bo możesz…

W głębokim smutku i żałobie pogrążeni pragniemy za-
wiadomić wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, 
że w dniu 8 czerwca 2018 zmarła nagle w wieku niespeł-
na 92 lat nasza Najdroższa Matka, Kuzynka i Ciocia

śp. MARIA TURCZOWA 
z domu Wencel, z Karwiny-Sowińca

Uroczystości żałobne rozpoczną się dnia 15 czerwca 2018 o godzinie 
11.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysz-
tacie. Po mszy świętej żałobnej nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do 
grobowca rodzinnego na cmentarzu w Karwinie-Kopalniach. W imieniu 
pogrążonej w smutku i żałobie rodziny Renata Siuda, córka. RK-070

Lepiej już zawrócę –
zmierzch spływa od groni.
Dzwony już  ucichły,
tylko cisza dzwoni.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 9 czerwca 2018 odszedł od 
nas na zawsze w wieku 89 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, 
Teść, Szwagier, Dziadek, Pradziadek, Wujek i Przyjaciel

śp. inż. ALOJZY KALETA
Ostatnie pożegnanie odbędzie się 15. 6. o godz. 14.00 w kościele katolickim 
Najświętszego Serca Jezusowego w Cz. Cieszynie, skąd nastąpi odprowa-
dzenie na cmentarz w Cz. Cieszynie. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-328

Wspomnij Panie na tych, którzy w życiu doczesnym
wiele cierpieli, niosąc swój krzyż.
Niech na wieki doznają Twojej ochłody i pokoju.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

śp. inż. MIECZYSŁAW HUDECZEK, Ph.D.
Wyrazy szczerego współczucia pani Urszuli Hudeczek z powodu śmierci 
Kochanego Męża, a naszego wspaniałego dyrektora, składają pracowni-
cy firmy Hudeczek Service, sp. z o.o. oraz Studio Graficzne z Olbrachcic.
 AD-021

Po trudach życia pełnego znoju 
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju…

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 9. 6. 2018 
zmarł w wieku 92 lat nasz Kochany Ojciec, Teść, Dzia-
dek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. JÓZEF MORAWIEC
zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Żukowie Dolnym, Stroma 134
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2018 
o godz. 15.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Ropicy na miejscowy 
cmentarz. Zasmucona rodzina. GŁ-331

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 

śp. PAWŁA GĄSIORKA
długoletniego prezesa MK PZKO w Hawierzowie-Szumbarku

składają Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  
w Republice Czeskiej oraz redakcja miesięcznika „Zwrot”. GŁ-333

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8. 6. 2018 
zmarła w wieku 87 lat nasza Najukochańsza Matka, 
Babcia, Prababcia, Teściowa, Kuzynka i Ciocia

śp. ELZA BILANOWA
zamieszkała w Hawierzowie-Błędowicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 14. 6. 
2018 o godzinie 14.30 z kościoła ewangelickiego w Ha-
wierzowie-Błędowicach. Zasmucona rodzina. GŁ-332

NEKROLOGI PROGRAM TV

Wernisaż wystawy fotografii Marka Santariusa „Na krawędzi iluzji” 
odbędzie się 15 czerwca o godz. 16.00 w Domu PZKO w Olbrachcicach. 
Czynna 16.-17. 6. w godz. 9.00-17.00

WTOREK 12 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Opowiadanie filmowe 
10.30 I znów skaczę przez kałuże 
(film) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Trzecie piętro (s.) 13.30 Ostat-
ni nauczyciel w Czechach (s.) 14.00 
Córka (film) 14.15 Doktor Martin (s.) 
15.05 Napisała: Morderstwo (s.) 15.50 
Niegasnące gwiazdy 17.00 Podróżo-
mania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Jutro wstanę i oparzę się her-
batą (film) 22.30 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 23.15 Taggart (s.) 0.25 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Żarłacz biały 10.45 Królestwo 
natury 11.30 Nie poddawaj się 12.25 
Chcesz je? 12.30 Rybie legendy Ja-
kuba Vágnera 12.55 Podróż po Czar-
nobylu 13.25 Ślady, fakty, tajemnice 
13.55 Drogi dzieci 14.50 Z kucharzem 
dookoła świata 15.45 Żydowskie za-
bytki Czeskiego Raju i okolic 16.15 
Utrata pamięci 17.15 Kuba incogni-
to 18.15 Ekspedycja Grand Canyon 
18.45 Wieczorynka 19.00 Przez ucho 
igielne 19.25 Bohuslav Hasištejnský 
z Lobkovic 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Słynne ope-
racje wojskowe II wojny światowej 
20.55 Zobaczyć Ostrawę 21.55 Lot-
nicze katastrofy 22.50 Tutanchamon 
(film) 0.15 Kosmiczne wraki. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna An-
děl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dziwna para (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.00 Do-
wody zbrodni (s.) 15.55 Agenci NCIS 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Weekend 22.40 Bez 
śladu (s.) 23.35 Dowody zbrodni (s.) 
1.30 Agenci NCIS (s.). 
PRIMA 
6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Mężczyzna mo-
ich marzeń (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.30 Gliniarz i proku-
rator (s.) 13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 
Powrót komisarza Rexa (s.) 16.35 
Popołudniowe wiadomości 16.50 Po-
licja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry 
kurczak (s.) 21.35 Gliny z centrum (s.) 
22.50 Top Star magazyn 23.50 Po-
licja w akcji 0.50 Powrót komisarza 
Rexa (s.). 

ŚRODA 13 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35 
Śladami gwiazd 11.05 Opowiadaj 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Trzecie piętro (s.) 13.35 Ostat-
ni nauczyciel w Czechach (s.) 14.05 
Nie wahaj się i kręć 15.10 Napisała: 
Morderstwo (s.) 15.55 Niegasnące 
gwiazdy 16.55 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Przysłona (s.) 20.55 Złota mło-
dzież 21.40 Ślady czasu 22.35 Tag-
gart (s.) 0.45 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 1.30 AZ-kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Wspaniałe kra-
iny 9.45 Historia Egiptu 10.35 Świt 
6 czerwca 1944 11.30 Zemsta na 
Luftwaffe: Spitfire 12.25 Nasza wieś 
12.50 Muzyczne wędrówki 13.20 
Folklorika 13.45 Kosmiczne wraki 
14.50 Europa dziś 15.20 Opieka nad 
dziećmi po rozwodzie 16.15 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 16.40 Za-
smakuj w Ostrawie 17.35 Wyprawa do 
Timbuktu 18.25 GEN - Galeria elity 
narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 Pot, 
łzy i nadzieja 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Trynida-
dzie i Tobago 21.30 W kierunku Pa-
cyfiku przez Coast Mountains 22.00 
Reguły kłamstwa (film) 0.00 W imię 
ojczyzny (s.) 0.50 Drogi dzieci. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dziwna para (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Do-
wody zbrodni (s.) 16.00 Agenci NCIS 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Miss Agent II (film) 22.30 Bez 

śladu (s.) 23.25 Dowody zbrodni (s.) 
1.20 Agenci NCIS (s.). 
PRIMA 
6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Serce na wietrze 
(film) 12.15 Południowe wiadomości 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.40 V.I.P. Mor-
derstwa (s.) 23.55 Policja w akcji 0.55 
Powrót komisarza Rexa (s.). 

CZWARTEK 14 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Cyrk Humberto (s.) 
10.45 Córka (film) 11.05 Niezwykłe 
losy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Trzecie piętro (s.) 13.35 Ostat-
ni nauczyciel w Czechach (s.) 14.05 
Śladami gwiazd 14.30 Doktor Martin 
15.20 Napisała: Morderstwo (s.) 16.05 
Niegasnące gwiazdy 17.00 Podró-
żomania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Gejzer 21.25 Pr. dyskusyjny 
22.25 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 23.15 Kryminolog (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Kuba incognito 
10.00 Z kucharzem dookoła świata 
10.55 Droga intelektualisty na szafot 
12.00 Na winnym szlaku 12.30 Ma-
gazyn chrześcijański 13.00 Chcesz 
je? 13.05 1000 mil na czeskim niebie 
14.00 Na grzyby 14.25 Żydowskie 
zabytki Czeskiego Raju i okolic 15.00 
Pot, łzy i nadzieja 15.45 Niezrealizo-
wane projekty 16.05 Miasto w chmu-
rach 16.55 Natura bez granic 17.25 
Żarłacz biały 18.15 Podróż po Tryni-
dadzie i Tobago 18.45 Wieczorynka 
19.00 Przygody nauki i techniki 19.25 
Georgius Agricola 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Marok 
20.50 Podróżomania 21.25 Rybie 
legendy Jakuba Vágnera 21.50 Guzi-
kowcy (film) 23.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym są-
dzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Dziwna para (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 21.40 Bach! 
22.15 Szczęki (film) 0.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.30 Ben 10 (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Melodia miłości 
(film) 12.15 Południowe wiadomości 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Lekarz z gór (s.) 14.30 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 16.35 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 
(s.) 21.35 Powiedz prawdę 22.35 Tak 
jest, szefie! 23.50 Policja w akcji 0.45 
Powrót komisarza Rexa (s.). 

POLECAMY

• Żarłacz biały
Wtorek, 12 czerwca, godz. 9.55,  
TVC 2

• Zasmakuj w Ostrawie 
Środa, 13 czerwca, godz. 16.40,  
TVC 2

• Melodia miłości
Czwartek, 14 czerwca, godz. 19.25,  
PRIMA
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LOGOGRYF KOŁOWYMINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

JOANNA BYSTROŃ

Na co dzień jestem członkiem 
Miejscowego Koła Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego 
oraz Macierzy Szkolnej w Stonawie, 
a dziś (niedziela 10 czerwca – przyp. 
red.) pomagam przy organizacji na-
szego dorocznego festynu szkolne-
go. Od dwóch lat prowadzę również 
zespół „Dziecka ze Stonawy” i robię 
to wspólnie z Jolantą Jeleń oraz kie-
rowniczką Wandą Grudzińską. Nasz 
zespół swymi występami uświetnia 
różne lokalne imprezy i uroczysto-
ści, a jesienią ubiegłego roku został, 
z czego wszyscy się bardzo cieszymy, 
zwycięzcą konkursu PZKO Inicjatywy 
2017. 

Zajęłam się pracą z „Dzieckami 
ze Stonawy”, ponieważ kiedyś tak-
że śpiewałam i tańczyłam w takim 
zespole. Z kolei dziś razem z „Dziec-
kami” występuje moja córka. W co-
dziennej pracy z małymi „artystami” 
nie ma wielkich tajemnic, po prostu 
trzeba to lubić. Potrzebne są chęci, 
by uczyć maluchy śpiewać i tańczyć.

Prywatnie jestem stonawianką i 
mieszkam tutaj od urodzenia. Zawo-
dowo pracuję natomiast jako pielę-
gniarka w szpitalu w Karwinie, choć 
teraz mam przerwę, ponieważ prze-
bywam na urlopie macierzyńskim. 
Moim hobby obok śpiewania i pracy 
społecznej jest również ogródek.  
 (wik)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upły-

wa w piątek 22 czerwca 2018 r. Nagrodę książkową za 
rozwiązanie zadań z 29 maja otrzymuje Janusz Cymorek z 
Pietwałdu.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 29 maja: 
1. LONT 2. OGIER 3. NETTO 4. TROP
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 29 maja: 
1. STOP 2. TORBA 3. OBRAZ 4. PAZA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 29 maja: BRUDNI
Rozwiązanie arytmografu z 29 maja: CIOSU SIĘ UNIKA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. deszczowa lub słonecz-
na

2. szarmanckie powitanie
3. brzeg kapelusza lub 

skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym

4. najmniejszy z bawołów

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ANOA (BJK)

1 2 3 4

1

2

3

4

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. poprzeczny lub prosty 
instrument muzyczny

2. drzewo Kochanowskie-
go

3. autor utworów pisanych 
prozą

4. umiar w postępowaniu

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: EPIK  (BJK)

1 2 3 4

1

2

3

4

Logogryf ten rozwiązujemy od środka. Pierwsza litera „K” została już podana. 
Rozwiązeniem dodatkowym jest aforyzm Stanisława Jerzego Leca.

1. trzymane na szczęście
2. miasto z Wawelem
3. w szerszym znaczeniu: 

część teatru za sceną
4. nie pasuje do niego kwiatek
5. prosty cukier
6. imię Wallenroda
7. przyganiał garnkowi
8. narodowy strój japoński 
9. stolica Rwandy
10. najtwardszy po diamencie
11. góry z Elbrusem
12. Jan (zm. 2000), kurier 

i emisariusz władz Pol-
skiego Państwa Podziem-
nego

13. sport uprawiany w kimo-
nie

14. gumowy but na deszczo-
wą pogodę

15. wieńczy dzieło
16. pszenny placek weselny
17. słowiańska sobótka
18. regres ekonomiczny kraju
19. gra z kulami i pachołkami
20. styl w malarstwie Picassa

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: KARSKI, KETOZA
 (BJK)




