wtorek | 17 kwietnia 2012 | nr 46 (LXVII) | cena: 6 kč

W Nieborach
ma kto śpiewać
| s. 3

Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

Sukces studentów
z Karwiny
| s. 4

Czy Trzyniec
zdąży się pozbierać?
| s. 8

Wyrok w sprawie Katynia

Fot. MAREK SANTARIUS

WYDARZENIE: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wczoraj wyrok w sprawie skargi Polaków na sposób
prowadzenia śledztwa katyńskiego przez Rosję. Trybunał uznał, że Rosja naruszyła dwa artykuły Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Nie ocenił natomiast zasadniczej dla skarżących kwestii – skuteczności prowadzenia śledztwa ws. zbrodni katyńskiej.

ZDARZYŁO SIĘ
W PARKU ZNALEZIONO
ZWŁOKI DZIEWCZYNY
W niedzielę przed południem w Parku Boženy Němcovej w Karwinie, w
zwężonym miejscu rozpościerającego się w parku stawu, znaleziono
zwłoki młodej kobiety. Policja ustaliła, że chodzi o 21-letnią mieszkankę
Karwiny. – Wezwany lekarz ustalił,
że prawdopodobną przyczyną śmierci było utonięcie. Po przeprowadzonych oględzinach nie znalazł na ciele
żadnych śladów gwałtu. W tej chwili
czekamy na wyniki sądowej sekcji
zwłok. Policja kryminalna bada okoliczności śmierci dziewczyny – poinformowała wczoraj rzeczniczka Powiatowej Komendy Policji, Zlatuše
Viačková.
(dc)

WIECZÓR Z POEZJĄ

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC przygotował swego czasu wystawę poświęconą zaolziańskim oﬁarom zbrodni katyńskiej.

Skargę do Trybunału złożyło 15
krewnych ofiar zbrodni stalinowskiej
z 1940 roku. Oskarżyli Rosję o nierzetelne i mało skuteczne śledztwo
ws. zbrodni. Śledztwo prowadziła od
1990 roku rosyjska Główna Prokuratura Wojskowa. W 2004 roku zostało umorzone.
Zdaniem Trybunału, Federacja
Rosyjska naruszyła art. 38 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(EKPC), ponieważ odmówiła dostarczenia kopii decyzji o umorzeniu
śledztwa. Artykuł 38 mówi, że jeżeli
Trybunał uzna skargę za dopuszczalną i podejmuje dochodzenie,
zainteresowane państwa „udzielą dla
jego skutecznego przeprowadzenia
wszelkich niezbędnych ułatwień”.
Tego obowiązku rząd Rosji nie dopełnił. Pomimo, że Trybunał w lipcu
ub. roku uznał zasadność polskich
skarg i wszczął dochodzenie, Rosjanie nie dostarczyli wymaganego
dokumentu, twierdząc, że „zawiera
tajemnice, których ujawnienie mogłoby przynieść uszczerbek bezpieczeństwu kraju”.
Sędziowie w Strasburgu uznali

ponadto, że władze Rosji naruszyły
art. 3 EKPC, dopuszczając się nieludzkiego i poniżającego traktowania
krewnych ofiar zbrodni katyńskiej.
Osoby, które zwracały się do nich z
wnioskami o informacje dotyczące
losów swych bliskich, traktowały lekceważąco i nie pozwalały im na wgląd
do dokumentów. Trybunał nie ustosunkował się natomiast do najważniejszego zarzutu – nieskutecznego
prowadzenia śledztwa katyńskiego,
oświadczając, że jego przebiegu nie
może ocenić. Uzasadnił to faktem,
że Rosja przyjęła EKPC dopiero w
1998 roku, a więc w osiem lat po rozpoczęciu śledztwa, tymczasem większość czynności dochodzeniowych
przeprowadzono przed ratyfikacją
Konwencji przez Rosję.
W komunikacie Trybunału, udostępnionym Polskiej Agencji Prasowej, można również przeczytać
stwierdzenie, że mord katyński, którego ofiarą padło 22 tys. Polaków,
można traktować jako zbrodnię wojenną, która nie ulega przedawnieniu
i sprawcy nadal mogą być ścigani. Z
drugiej strony Trybunał stwierdził, że

„w okresie po ratyfikacji Konwencji
nie pojawiły się żadne nowe dowody
lub okoliczności związane ze zbrodnią
katyńską, a zatem po tej dacie nie powstał na nowo obowiązek dla władz
rosyjskich do prowadzenia śledztwa”.
Profesor Mečislav Borák, od lat badający zbrodnię katyńską oraz zbrodnie
reżimu stalinowskiego popełnione na obywatelach Czechosłowacji,
ma wyrobione zdanie na ten temat.
– Materiały rosyjskiej komisji prokuratorskiej tylko częściowo zostały
przekazane Polakom, reszty Rosja
nie chce ujawnić nikomu, ani rodzinom ofiar, ani naukowcom, powołując
się na „bezpieczeństwo państwa”. Co
w nich może być takiego, co zagraża
bezpieczeństwu państwa? Czy władze czekają, nim umrą ostatni żyjący
jeszcze, być może, sprawcy zbrodni?
– zastanawia się. Historyk dodaje, że
rosyjskie archiwa bardzo niechętnie
wydają materiały dotyczące zbrodni,
które ma na sumieniu NKWD, naukowcom udostępniają je dopiero, gdy
minie 75 lat od ich popełnienia.
Rodziny katyńskie nie dopięły
swego i zamierzają się odwołać do

Wielkiej Izby Trybunału. Rosja, zdaniem obserwatorów, może być raczej
usatysfakcjonowana. Z wyroku nie
wynika dla niej żaden obowiązek czy
sankcje, jeżeli nie liczyć wydatku w
łącznej wysokości 6,5 tys. euro, które
ma zapłacić skarżącym z tytułu pokrycia kosztów.
Józef Pilich, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Republice Czeskiej, już przed ogłoszeniem
wyroku sceptycznie zapatrywał się na
sens procesu. – Jestem przekonany,
że te działania nie przyniosą żadnych
konkretnych efektów. Rosja nigdy
nie wypłaci żadnych odszkodowań.
Gdyby Rosja zrehabilitowała wszystkie ofiary, czego nie zrobiła – i jestem
w stu procentach przekonany, że nigdy nie zrobi, to byłoby co innego.
Takie działania, jak te podejmowane
w Trybunale w Strasburgu, mogą jedynie nagłośnić sprawę Katynia, co
oczywiście jest potrzebne, ale uważam, że w związku z 70. rocznicą
zbrodni zostało to dobrze zrobione i
cały świat dowiedział się o Katyniu
– podzielił się swym poglądem z reDANUTA CHLUP
dakcją.

Rafał Muszer (i jego najnowszy tomik wierszy pt. „Wakacje w Avignon,
czyli moja mała dekadencja”, wydany
przez Instytut Mikołowski, 2012) był
w niedzielę bohaterem spotkania, które zorganizowała działająca w Pradze
„Pracownia działań teatralnych trAKTOR”. Muszer – urodzony w Mikołowie, dorastał w cieniu lokalnego
parku i legend ludzi, którzy wyszli z
tego miasta. Studiował nauki ścisłe w
Gliwicach. Autor książek poetyckich,
informatyk, mieszka w Pradze. Obok
poezji interesuje go również aktorstwo, należy do pracowni działań teatralnych trAKTOR; grał w sztuce:
„A Wariaci jeszcze tańczą” w reżyserii
Milki Wyszkowskiej. Dodajmy, że do
słów poety akompaniowała wiolonczelistka pilzneńskiej Filharmonii,
Orsolya Vági.
(kor)

Zgromadzenie
Ogólne Kongresu
Polaków w RC
SEJMIKI ODBĘDĄ SIĘ:




19. 4. Milików, Dom
PZKO Centrum,
godz. 17.00
20. 4. Piosek, Dom
PZKO, godz. 17.00
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Mają płacić za zbiory w zamku
Karwina ma płacić aż 2 mln koron
rocznie za wynajęcie zbiorów muzealnych wystawionych w zamku
frysztackim. Przedmioty, które dawniej należały do rodu Larischów,
są obecnie własnością państwa.
– Uzgodniliśmy z państwem, że podniesiemy wartość zbiorów. Niemałym kosztem je odrestaurowaliśmy

i troszczymy się o nie. Państwo w
zamian za to obiecało, że możemy je
na stałe, i to praktycznie bezpłatnie,
wypożyczać. Niestety byłe kierownictwo resortu kultury w zeszłym roku
zadecydowało, że będzie od nas pobierało opłatę za wynajęcie – powiedział sekretarz Magistratu, Roman
Nogol. Wczoraj odwiedziła Karwi-

nę i zwiedziła zamek nowa minister
kultury Alena Hanáková. Przyznała,
że byłaby za tym, aby zbiory będące
własnością państwa nadal wynajmowane były bezpłatnie. Obiecała zająć
się tym tematem, zarazem jednak
przyznała, że sama nie może podjąć
decyzji, a nowe rozwiązanie musiałoby dotyczyć wszystkich zabytków,

nie tylko Zamku Frysztat. Aż 60
proc. eksponatów wystawianych w
Frysztacie to przedmioty wypożyczone od państwa. W większości,
z wyjątkiem dzieł czeskiej sztuki z
19. wieku pochodzących z Galerii
Narodowej, są to zbiory należące do
ostatnich właścicieli zamku, rodu
Larischów-Mönnichów.
(dc)
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UKRADŁ RYBY
ZA 50 TYS. KORON
STONAWA (dc) – Nieznany
sprawca wypuścił wodę ze stawu
„Katarzyna” i ukradł ryby wartości
blisko 50 tys. koron – karpie, liny,
szczupaki i sandacze. Policja prowadzi śledztwo w sprawie kłusownictwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

CYTAT DNIA
– Bez wiedzy historycznej trudno jest budować rzeczywiste
poczucie ciągłości państwa i narodu – podkreślił prezydent
RP Bronisław Komorowski
podczas poniedziałkowej debaty eksperckiej dotyczącej
programu nauczania historii w
szkołach. Prezydent zaznaczył,
że dyskusja jest motywowana
troską o stan wiedzy historycznej młodego pokolenia,
ale też średniego i starszego.
– Warto zauważyć, że od dawna już obecność historii w szkole
i szerzej – w naszym życiu nie
była tak powszechnie i żywo dyskutowana – powiedział. Zdaniem dziennikarzy, prezydent
Bronisław Komorowski należy
do osób, które bez historii nie
wyobrażają sobie życia zarówno osobistego, rodzinnego, jak i
narodowego.
(maki)

Będzie woda
dla Mostów
Gmina Mosty koło Jabłonkowa
otrzymała ostatnio dotację na podłączenie gminnego wodociągu do kolejnych źródeł, oprócz tych klasycznych: w Szańcach, Zimnem i Bagnie.
– Mieliśmy w naszej wiosce problem
z wodą każdego lata – mówi wójt
Mostów, Josef Szotkowski. – Ale w
roku ubiegłym natrafiliśmy na tzw.
złotą żyłę: przeprowadziliśmy dwa
odwierty w osadzie „Na Kawulackim”, skąd możemy brać wodę.
– Przez całe lata mieliśmy problemy z wodą – uściśla wójt Szotkowski.
– Naszą wioskę w wodę zaopatrywał głównie zbiornik „Kawulacki”.
Ale dzięki odkryciu nowych źródeł
będziemy mogli już zrezygnować z
brania wody z innych. Są nowe źródła, jest pozwolenie nas budowę i będzie lepiej – podkreśla wójt.
Szotkowski dodaje, że gmina zamierza też poszerzyć chodniki, od
centrum aż po Dolne Mosty. – To
będzie kosztować około 7 mln koron. To powinno pokryć około 90
proc. kosztów tego przedsięwzięcia
– podkreśla wójt Mostów.
(kor)

Trzeba zgody na górze
– My tu robimy swoje i wy też róbcie swoje, żeby jak najwięcej zdziałać dla społeczeństwa. Szable należy schować do pochwy i być
jednolitym na zewnątrz – z takim poselstwem na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC wybierają się delegaci Łomnej
Dolnej. W niedzielę w miejscowym Domu PZKO odbył się sejmik gminny obydwu Łomnych. Teoretycznie obydwu. Bo z Łomnej
Górnej nie pojawił się nikt.
Nawoływanie Bogdana Pytlika do jedności najwyższych władz czołowych polskich organizacji
zabrzmiało w kontekście proponowanych przez
Zarząd Główny Polskiego Związku KulturalnoOświatowego zmian statutowych mających Kongres Polaków przekształcić z organizacji otwartej
dla wszystkich Polaków w federację związków i
stowarzyszeń. – Wydaje mi się, że idea Kongresu

Polaków jest co najmniej rozsądna. Nie wiem, o
co chodzi Ryłce – zastanawiał się głośno Bogdan
Mruzek. Tym bardziej z aprobatą został przyjęty
przez łomnian pogląd przedstawiciela KP, wiceprezesa Tadeusza Wantuły, który podkreślał, że „Kongres, chcąc bronić interesów polskich, narodowych,
powinien zostać otwarty dla wszystkich”. Pod
adresem włodarzy Kongresu i PZKO zabrzmia-

Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Polacy w Łomnej Dolnej robią, co mogą. Tego samego oczekują od najwyższych władz czołowych polskich
organizacji.

ły jednak również słowa krytyki. – Jesteśmy małą
wioską, nasze Koło PZKO liczy tylko 70 członków,
ale staramy się działać jak najlepiej, robimy wszystko, na co nas stać. I jest absolutnie wstyd, że tam na
górze są kłótnie – powiedział Pytlik.
Oprócz dyskusji dotyczącej relacji Kongres Polaków – PZKO padały pytania o przyszłość polskiego szkolnictwa na Zaolziu i ew. strategie jego
obrony. Miejscowych głównie interesowała przyszłość małych wiejskich szkół w kontekście ogólnych restrykcji finansowych państwa czeskiego
oraz zmiany na stanowisku ministerstwa szkolnictwa. Wantuła przypomniał wprawdzie obietnicę
premiera, Petra Nečasa, zakładającą „nieruszanie”
szkół mniejszościowych, ale podkreślił też rolę
gmin, gdzie konkretne sprawy są rozwiązywane.
– Ważne, żeby mieć w gminie polskich radnych i
żeby nie dopuścić do tego, by samorządy gminne
stawały przed dylematem typu wodociąg czy polska szkoła? – przekonywał wiceprezes Kongresu,
kładąc nacisk na wszelkie działania prowadzone
na rzecz „spolszczenia polskich szkół”. – Żeby
utrzymać naszą tożsamość, zastrzyk polskości jest
nam bardzo potrzebny – powiedział, mając na
myśli napływ do zaolziańskich szkół nauczycieli i
uczniów z Polski, ale też wyjazdy na zieloną szkołę
nad polski Bałtyk.
Sejmik gminny Łomnej Dolnej i Górnej zakończył się wyborem trzech delegatów na Zgromadzenie Ogólne. Zostali nimi: Tadeusz Sikora,
Adam Kolasa i Bogdan Pytlik. T. Sikorę potwierdzono również w funkcji pełnomocnika gminnego
na kolejną kadencję. Przed nami jeszcze ostatnie
dwa sejmiki: w Milikowie i Piosku.
(sch)

Spotkają się z ministrem Sikorskim
Dziś po południu przedstawiciele Rady Kongresu Polaków w RC
spotkają się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych RP, Radosławem Sikorskim.
Z szefem polskiej dyplomacji
będą rozmawiali prezes KP, Józef
Szymeczek oraz wiceprezesi – Tadeusz Wantuła i Bogusław Chwa-

jol. W roli obserwatora będzie im
towarzyszył Eugeniusz Delong.
Jedziemy porozmawiać o tych
samych problemach, które przedstawiliśmy w listopadzie ub. roku
premierowi RC, Petrowi Nečasowi – powiedział redakcji Tadeusz
Wantuła. Tematem obrad będą
więc
poszukiwania
rozwiązań

sprawy zwrotu polskich majątków
przedwojennych, wyniki Spisu Powszechnego oraz ich interpretacja,
włączenie najważniejszych zaolziańskich imprez do protokołu wykonawczego umowy o współpracy
kulturalnej pomiędzy Polską a Republiką Czeską.
– Chcemy również rozmawiać o

wsparciu polskiego szkolnictwa –
nie tylko Zielonej Szkoły nad Bałtykiem, stypendiach dla studentów
z Zaolzia studiujących w Polsce
oraz stypendiach „Semper Polonia”,
ale też, co jest nowością, o poszerzeniu kontaktów z Polską uczniów
Gimnazjum – zapowiedział wiceprezes Kongresu.
(dc)

Milikowianie szykują remont Domu PZKO
PZKO-wcy z Milikowa-Centrum
szykują się do remontu kapitalnego
swojej siedziby. Jak poinformowała
nas prezes Koła, Maria Sikora, chodzi
nie tylko o remont okien i drzwi, ale
praktycznie o remont całego budynku.
– Powinniśmy na to przedsięwzięcie
otrzymać pieniądze ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – uściśla
prezes Sikora. Pani Maria dodaje, że

wsze w Wielkanoc – podkreśla prezes
Maria Sikora.
Remont Domu PZKO rozpocznie
się od razu, kiedy tylko pieniądze z
Polski wpłyną na konto Koła. – Stanie
się tak jednak dopiero we wrześniu
lub w październiku – precyzuje Maria
Sikora. – Nasz Dom PZKO jest jednym z niewielu, które na Zaolziu dysponują miejscami noclegowymi. Spo-

podczas remontu, a zwłaszcza w uporządkowaniu po nim lokali Domu
PZKO, pomoże przede wszystkim
prężny Klub Kobiet, który angażuje
się podczas wszystkich imprez Koła.
– Klub działa bardzo aktywnie, wyjeżdża też często do naszych przyjaciół
w podżywieckiej Milówce. Cieszymy
się także z tego, że pracuje kółko teatralne, które wystawia swoje sztuki za-

dziewamy się zatem, że także podczas
tegorocznych wakacji urządzą u nas
swoje zgrupowania, jak co roku, zaolziańskie zespoły folklorystyczne lub
taneczne. Na pewno jednak przyszłoroczne przedstawienie wielkanocne
naszego zespołu teatralnego powinno
się odbyć już w odnowionym budynku – zapewnia prezes MK PZKO w
Milikowie-Centrum.
(kor)

Zamiast oficjalnego przecięcia wstęgi nieco mniej oficjalne, ale równie
uroczyste zapalenie światła. W takich okolicznościach wczoraj w samo
południe otwarto po remoncie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. „Na
przetarcie nowego szlaku do zabytków techniki”, jak zatytułowano imprezę, przybyło wielu gości, nawet z
Krakowa. Początkowo stali stłoczeni
w nowym pomieszczeniu, które ukazało się w całej okazałości, kiedy oficjale zapalili światło. Walka o nowy
lokal dla MD trwała wiele lat.
– Pierwsze pismo w sprawie tego

pomieszczenia wysłaliśmy do władz
Cieszyna w 1995 roku. Ówczesny
burmistrz był pedagogiem, myśleliśmy, że nasza oferta edukacyjna go
przekona. Następny burmistrz też wywodził się ze szkolnictwa i też sądziliśmy, że oferta go przekona. Dopiero
udało nam się przekonać obecnego
burmistrza – mówił podczas otwarcia
Karol Franek, prezes Stowarzyszenia
Muzeum Drukarstwa.
Muzeum nie tylko powiększyło
się o nowe pomieszczenie, wejście
znajduje się bezpośrednio z ulicy
Głębokiej, ale powstała w nim gale-

ria „Przystanek Grafika”. Mają się w
niej prezentować lokalni artyści. Na
pierwszy rzut poszła Emilia Skupień.
– Jestem pełna uznania dla ludzi,
którzy pozbierali w jednym miejscu
te wszystkie maszyny i stworzyli niepowtarzalne miejsce – przyznała artystka, która wystawia komiksy oraz
ilustracje do książek.
Warto podkreślić, że MD to jedyna tego typu placówka w Polsce, w
której wszystkie eksponaty w każdej
chwili można uruchomić, na wielu z
nich się pracuje na co dzień. (wot)

Fot. FRANCISZEK SZYMCZYSKO

I stała się jasność...

Otwarcie Muzeum Drukarstwa. Pierwszy z lewej Karol Franek. Trzeci z lewej
Mieczysław Szczurek, burmistrz Cieszyna.
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W Nieborach ma kto śpiewać
W programie wystąpili zarówno
tradycyjni uczestnicy imprezy, jak
i nowi wykonawcy. Do tych pierwszych należy zaliczyć organizatora –
miejscowy chór „Zgoda” z Trzyńca, a
także zaprzyjaźniony chór „Lutnia” z
Zabrza-Pawłowa. – „Lutnia” jest stałym uczestnikiem naszych spotkań z
piosenką. Impreza ta zrodziła się bowiem na kanwie naszej współpracy z
tym chórem – zdradziła nam Michaela Raszka z chóru „Zgoda”, która
przyjęła na siebie również rolę konferansjerki koncertu, odbywającego
się co roku ku czci wiosny. Wyrazem
owej liczącej ćwierć wieku współpracy był nie tylko udział zabrzan w
imprezie, ale również wspólny finał
w wykonaniu obydwu chórów pod
batutą dyrygent „Zgody”, Ireny Małysz, przy akompaniamencie dyrygenta „Lutni”, Jana Cygana.
Nie po raz pierwszy przed nieborowską publicznością stanął również
były solista Operetki Śląskiej, dziś
Teatru Muzycznego w Gliwacach, a
później aktor Teatru Nowego w Zabrzu, Jan Maria Dyga. Do Nieborów
przyjechał z repertuarem piosenek
dowcipnych, kabaretowych i ogólnie

Fot. BEATA SCHÖNWALD

W Nieborach jest komu śpiewać i ma kto śpiewać. To wniosek, który automatycznie nasuwa się po sobotnim „Wiosennym spotkaniu z piosenką” w Domu PZKO w Nieborach. Sala wypełniona niemal do ostatniego miejsca, a przed publicznością nieborowianie w wieku od zaledwie dwu do kilkudziesięciu lat. Nic dziwnego. „Wiosenne
spotkanie z piosenką” ma tutaj długoletnią tradycję. W miniony weekend odbyło się ono już po raz dwudziesty piąty.

Finał koncertu w wykonaniu chórów „Zgoda” z Trzyńca i „Lutnia” z Zabrza-Pawłowa.

znanych. Sobotni koncert potraktował jako imprezę wspólnego – wykonawców i publiczności – śpiewania.
„Walca hiszpańskiego” śpiewała więc
z artystą cała sala. Akompaniowała
Krystyna Stryja.
Nas interesowało, w jaki sposób

Jan Maria Dyga trafił do Nieborów.
– Jestem zaprzyjaźniony z niektórymi chórami nie tyko jako śpiewak profesjonalny, ale również jako
działacz społeczny. Mam kontakt
z chórami śląskimi, w tym także z
chórem „Lutnia” z Zabrza-Pawłowa.

I tak to się zaczęło. „Lutnia” zaczęła
przyjeżdżać do Nieborów, pani Irena
Małysz dowiedziała się o mnie i w
ten sposób zrodziła się nasza wielka
przyjaźń. Corocznie staram się być
tutaj obecny, o ile tylko na to czas
i zdrowie pozwalają – powiedział

„Głosowi Ludu” popularny śląski
artysta.
Przed nieborowską publicznością
stanęli w sobotę również śpiewacy
mniej doświadczeni, dopiero co budujący swoją drogę artystyczną. Dwa
utwory przy akompaniamencie swojego nauczyciela Leszka Kalety wykonał absolwent PSP w Gnojniku,
Daniel Rusnok. Utalentowanego nastolatka mogliśmy później zauważyć
w szeregach „Zgody”.
Osobnym rozdziałem był natomiast występ zespołu pięciu mam,
cioć i ich dzieci „Ziarenka”. Jak
dowiedzieliśmy się od dorosłych
członkiń zespołu, „Ziarenka” zostały
założone ponad trzy lata temu przez
nieborowskie mamy przy kościółku
w sąsiednich Gutach. – Teraz świątynia jest w remoncie, śpiewamy
więc gościnnie w innych kościołach
– powiedziała nam jedna ze śpiewających mam. Repertuar „Ziarenek”
tworzą pieśni pochwalne na cześć
Boga. W wykonaniu dzieci w wieku
od bodajże dwu lat chwytały za serce.
„Wiosenne spotkanie z piosenką”
zakończyła wspólna biesiada z loterią.
(sch)

Na spotkaniu podsumowującym ubiegły rok
spotkali się w wędryńskim Motoreście członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów. Ze sprawozdania przewodniczącej, Jadwigi Sperling,
wynika, że w ubiegłym roku zarząd spotkał się
11 razy i zorganizował dwa spotkania całoklubowe: wiosenne i opłatkowe, dwa spacery dla
zdrowia i poznawania ciekawych miejsc Śląska
Cieszyńskiego (Bracki Browar w Cieszynie,
Karwina Czarnej Julki). Wysyłał jubilatom
życzenia urodzinowe, odwiedzał najstarszych
członków, uczestniczył w spotkaniach TNP i
ZNP w Cieszynie i Wiśle (np. Dni Pamięci i
Pokoju, O Złotą Wieżę Piastowską). Przewodnicząca odebrała dla KNE Honorową Nagrodę
Ikar za działalność oświatową na rzecz wychowania w tolerancji i pokoju. Członkowie KNE
wzięli także udział w 2. Królewskim Wędro-

Fot. LEONARD PROCNER

Klub Nauczycieli Emerytów podsumował 2011 rok

Klub Nauczycieli Emerytów działa bardzo prężnie.

Obradowali medycy
karz powinien w takiej sytuacji zwrócić się do sądu, który ma rostrzygnąć
sporną sytuację. Wychodzi więc na
to, że lekarz oprócz swoich zawodowych obowiązków powinien również zająć się komunikacją z sądami.
(szyfr)

Wycieczka
pod chmurką
Fot. ROBERT WAŁASKI

zaszczepiona przeciwko wirusom
powodującym raka szyjki macicy i
jest od niej wymagany podpis, może
jednak dochodzić do sytuacji, kiedy
jeden z rodziców będzie „za”, a drugi
„przeciw” albo rodzice się zgodzą, a
córka jednak nie wyrazi zgody – le-

Fot. FRANCISZEK SZYMCZYSKO

W piątek w Czeskim Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie członków
Polskiego Towarzystwa Medycznego
w RC, jednego z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Uczestnicy rozmawiali na temat trudnej
sytuacji służby zdrowia w Republice
Czeskiej, a głównym tematem obrad
była nowa ustawa zdrowotna. Od 1
kwietnia obowiązują bowiem nowe
przepisy dotyczące służby zdrowia.
Zmiany dotyczą między innymi
wzmocnienia praw pacjenta, zwłaszcza do informacji czy też szczepienia
przeciwko rakowi szyjki macicy u
dziewcząt.
W pierwszym wypadku pediatra
chcący wykonać zabieg lub inne czyności w celu poprawy stanu zdrowia
dziecka będzie musiał mieć pisemną
zgodę obojga rodziców. Jednak ustawa dokładnie nie sprecyzowała, których zabiegów będzie to dotyczyć.
Natomiast w drugim przypadku,
kiedy nastoletnia dziewczyna ma być

waniu Polonistycznym, zorganizowanym przez
PCP.
Irena Machej, przedstawiając ramowy plan
działania, zapraszała do wzięcia udziału w
wiosennym spacerze po Wędryni, w Królewskim Wędrowaniu oraz jesiennym spacerze po
Trzyńcu.
W dyskusji zastanawiano się nad miejscem
spotkań, które najbardziej odpowiadałoby
wszystkim. Uczestnicy mogli także obejrzeć
dwie ostatnie kroniki klubowe.
Spotkanie upiększył występ zespołów „Wiolinki” i „Crescendo” z rozśpiewanej szkoły bystrzyckiej. Na spotkaniu nie zabrakło też miłych przedstawicieli ZNP z Cieszyna, Wisły i
Katowic. Jak zawsze przybyli z kwiatami i wiosennymi życzeniami radości, słońca i przyjaźni.
Halina Pawera

W piątek medycy dyskutowali na kilka tematów.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”
wyruszyli w pierwszą poświąteczną sobotę na kolejną wycieczkę w góry. Tym
razem postanowili pokonać część Łuku Karpackiego na granicy Republiki
Czeskiej i Słowacji. Kierownik wycieczki, Leo Osuchowski, dokładnie opisał dla
swoich kolegów, „beskidowców”, trasę – z uwzględnieniem różnic wysokości
na poszczególnych odcinkach. Turyści wyruszyli na szlak z byłego przejścia
granicznego Klokoczow-Bila: przez Koneczną, Bobek, Kminek na Bumbalkę.
Chociaż niebo było zachmurzone, a drogi pokryte błotem, nastrój wszystkich
członków wyprawy był iście słoneczny...
(kor)
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Pielęgniarka
z Nawsia
nagrodzona

Fot. ARC

Sukces studentów z Karwiny

Uczestnicy projektu. W pierwszym rzędzie z lewej: Krystyna Heinz i Irena Orszulik.

Polska studentka z karwińskiego Wydziału Przedsiębiorczości i
Handlu Uniwersytetu Śląskiego w
Opawie, Barbara Kokotek, została
wyróżniona drugą nagrodą na Uniwersytecie Saint-Etienne w francuskim mieście Roanne. Stało się tak w
ramach międzynarodowego projektu
unijnego Erasmus: „Effective Communication in Multicultural Teams”
(„Efektywna komunikacja w wielokulturowych zespołach”).
Do Roanne wyjechała szóstka
zaolziańskich studentów oraz dwie

wykładowczynie karwińskiego wydziału: Irena Orszulik i Krystyna
Heinz. – Celem projektu była dyskusja na temat rozwiązania konfliktów
w zakresie wielokulturowej pracy w
zespołach – wyjaśnia pierwsza z wykładowczyń.
– Podczas dwutygodniowego kursu, w którym, oprócz Zaolziaków,
wzięli udział studenci z Francji, Niemiec, Austrii, Litwy i Finlandii, jego
uczestnicy pracowali w grupach międzynarodowych. I to pod kierownictwem doświadczonych fachowców

z branży komunikacji wielokulturowej – uściśla.
W ramach towarzyszącego wizycie
we Francji konkursu studenci z Zaolzia uzyskali kilka nagród. Główną
nagrodę w kategorii „biznesplan”
przyznano Michalowi Deutschowi,
zaś w kategorii „jakość i efektywność
komunikacji” – Marianie Pavlíkovej. W tej ostatniej kategorii drugie
miejsce wywalczyła Barbara Kokotek, trzecie zaś Adriana Pagáčová.
Specjalne wyróżnienie przyznano
Martinowi Pawerze.
(kor)

Zofia Bazgierowa ze Szpitala Trzyniec otrzymała w piątek w Ostrawie tytuł Siostra Województwa
Morawsko-Śląskiego 2011. Pielęgniarka pracująca w przychodni
mammologicznej zwyciężyła w kategorii pielęgniarek zatrudnionych
w przychodniach. W drugiej kategorii – siostra na oddziale łóżkowym – nagrodzono Jarmilę Siverovą
ze Szpitala Miejskiego w Ostrawie,
nagrodę publiczności otrzymała Jana
Hrbáčková ze Szpitala Witowickiego, natomiast Nagrodę Honorową
woj. morawsko-śląskiego wraz z samochodem osobowym hyundai i20
– Květuše Lyčková ze Szpitala Akademickiego w Ostrawie.
Zofia Bazgierowa pracuje w służbie zdrowia od 32 lat. Po maturze
w polskiej klasie Średniej Szkoły
Medycznej podjęła pracę w szpitalu
w Boguminie, później przez długie
lata zatrudniona była w sanatorium
w Jabłonkowie, a od dziesięciu lat
pracuje w przychodni mammologicznej Szpitala Trzyniec. – Od
dziecka chciałam być pielęgniarką,
nigdy nie wyobrażałam sobie, że

mogłabym robić coś innego. Ten
zawód bardzo mnie satysfakcjonuje,
czuję się w nim spełniona – mówi
pielęgniarka mieszkająca w Nawsiu.
Podoba jej się, że może służyć radą
i pomocą kobietom, które przeszły
operację raka piersi i często czują się
po zabiegu zupełnie bezradne. Żałuje tylko, że działalność trzynieckiej
przychodni mammologicznej została
ograniczona, szpital nie ma obecnie
umowy z ubezpieczalniami na wykonywanie profilaktycznych badań
opłacanych przez ubezpieczalnie.
Pacjentki muszą dojeżdżać do Karwiny lub innych miast.
W konkursie Siostra Województwa Morawko-Śląskiego 2011 do
finału dostały się wszystkie kandydatki trzynieckiego szpitala – prócz
Bazgierowej również Eva Matlochová i Jarka Morcinková. – To dla nas
zaszczyt, że mamy w swym gronie
pielęgniarki, które podwyższają prestiż nielekarskiego personelu medycznego w naszym szpitalu – skomentowała wyniki konkursu Šárka
Panáková, wicedyrektorka Szpitala
Trzyniec.
(dc)

Fot. MAREK SANTATARIUS

Coraz większym powodzeniem cieszy się na Zaolziu
przedstawienie „Aparat, czyli Biydnymu krowa mlyka nie
dowo, a bogatymu aji byk sie ocieli” Ireny i Jana Czudków

Kazimierz Sikora i Anna Cieślar.

(premiera odbyła się w Niedzielę Wielkanocną). Sztuka
autorstwa dyrektora generalnego Huty Trzyniec stała się
po prostu teatralnym przebojem.
– Na tradycyjną premierę wielkanocną wpadła ponad
setka osób, głównie milikowian – mówi reżyser przedstawienia, Halina Wacławek, na co dzień dyrektor nawiejskiej
polskiej podstawówki. – Ale to, co się działo podczas weekendu 14 i 15 kwietnia, kiedy odbywały się repryzy naszego
spektaklu, zupełnie nas zaskoczyło. Przybyło tylu ludzi, że
musieliśmy wielu z nich, niestety, wyrzucić z sali. Bardzo
nam przykro, że tak się działo. Ale niestety: sala naszego
Domu PZKO może pomieścić najwyżej 200 ludzi – wyjaśnia reżyser przedstawienia. Jak mówi Halina Wacławek,
wielu miłośników Melpomeny musiało stać pod oknami.
Innych trzeba było wyrzucić. – Przykro mi, bo jak można
„rozciągnąć” tę naszą salę... Ale uważam, że można zaprosić na kolejne przedstawienie. Zagramy 5 maja, w naszym
Domu PZKO, ponownie o godz. 16.00 – zapewnia reżyser
przedstawienia.
Ale na „Aparat” można wpaść jeszcze w kolejne niedziele: 22 kwietnia w Gródku i 28 kwietnia w Nydku (zawsze o
godz. 16.00), a w maju w Kocobędzu.
(kor)

Fot. ARC

»Aparat « coraz popularniejszy

Trzynieckie ﬁnalistki projektu Siostra Województwa Morawsko-Śląskiego 2011
(od lewej): Eva Matlochová, Zoﬁa Bazgierowa i Jarka Morcinková.

Dwujęzyczne tablice już w produkcji
W Trzyńcu pojawi się do końca
czerwca 47 nowych polskojęzycznych tablic, które znajdą się przy
wjazdach i wyjazdach. Ciągnąca się
od kilku lat sprawa dwujęzycznego
nazewnictwa dobiega zatem końca.
– Tablice są już w trakcie produkcji, dotacja finansowa napłynęła z
małym opóźnieniem przed Wielkanocą. Miasto wpłaciło od razu
potrzebnych 80 tys. koron, a następnie mogło dojść do zamówienia
polskojęzycznych tablic – powiedział „Głosowi Ludu” ks. Bogusław
Kokotek, przewodniczący trzynieckiej Komisji ds. Mniejszości Narodowych.
Komisja ds. Mniejszości Naro-

dowych uchwaliła wprowadzenie
dwujęzycznego nazewnictwa w
marcu ub. roku. – Od razu wystąpiliśmy z tym projektem na posiedzeniu Rady Miasta, które odbyło
się 19 kwietnia 2011 roku. Nie było
żadnych sprzeciwów, do zwłoki doszło tylko z powodu spóźnionej dotacji finansowej z Unii Europejskiej
– dodaje ks. Bogusław Kokotek.
Rada Miasta Trzyńca uchwaliła
projekt 13 czerwca 2011. W skład
projektu wchodzi tłumaczenie
nazw poszczególnych części miasta,
zakup 47 nowych tablic oraz ich instalacja na terenie miasta.
Koszt instalacji jednej tablicy
wynosi ok. 6 tys. koron, jest to za-

tem wielka inwestycja. – Całkowity
koszt wszystkich tablic wyniesie ok.
273 tys. koron. Środki finansowe ze
specjalnego programu dotacyjnego związanego z wprowadzeniem
Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych lub Regionalnych
pokryją 70 proc. kosztów. Reszta
pokryta zostanie z budżetu Miasta
Trzyńca – powiedziała rzeczniczka
prasowa trzynieckiego ratusza, Šárka Szlaurová.
Od października ub. roku witają
wjeżdżających do miasta tablice, na
których pojawił się również tekst
w języku polskim. W najbliższym
czasie pojawią się dwujęzyczne tablice przy wjazdach i wyjazdach, w

planach są również polskojęzyczne
nazwy stacji kolejowych. Trzyniec,
Trzyniec-Końska oraz TrzyniecŁyżbice. Do wprowadzenia tych
ostatnich tablic dojdzie po remoncie stacji kolejowej w Trzyńcu oraz
wybudowaniu stacji w Łyżbicach.
Jedno z długoletnich przedsięwzięć trzynieckiej Komisji ds
Mniejszości Narodowych zostanie
zatem niebawem zrealizowane. –
Cieszę się bardzo, że sprawa została
sfinalizowana. To, czego nie udało się zrealizować Komisji w ciągu
dwóch kadencji przed ostatnimi
wyborami, udało się zrealizować w
przeciągu niespełna dwu lat – ocenia przewodniczący trzynieckiej

Komisji ds. Mniejszości Narodowych, ks. Bogusław Kokotek.
Kolejnym ważnym celem Komisji
oraz władz Miasta jest wznowienie
współpracy Miasta Trzyńca z partnerskim miastem Bielsko-Biała.
Delegacja z miasta partnerskiego,
z którym zerwane zostały kontakty, przyjedzie do Trzyńca 14 maja.
Dojdzie nie tylko do spotkania
przedstawicieli obu miast, ale także do zapoznania polskiej delegacji
z problemami nurtującymi mieszkańców Trzyńca. Bielszczanie spotkają się także z przedstawicielami
polskich organizacji działających na
terenie Trzyńca.
(maki)
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REFLEKSJE PRZED XI ZGROMADZENIEM OGÓLNYM KONGRESU POLAKÓW

Niechciany konkubinat
Jak zwykle przed zbliżającym się kolejnym Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków (KP) w zaolziańskiej prasie pojawiają się mniej lub bardziej sensowne przyczynki do debaty, która trwa już od ponad dwóch dekad. Mogłoby się wydawać, że po dziesięciu kadencjach i wyrazistym zaistnieniu na nowej mapie publicznej
i politycznej instytucja Kongresu i jego Rady będzie przez naszą polską społeczność postrzegana bez większych kontrowersji. Jest wręcz odwrotnie. Taki wniosek
wynika z lektury wypowiedzi członków Zarządu Głównego PZKO opublikowanych pod wspólnym nagłówkiem „Czas na dyskusję“ w marcowym wydaniu „Zwrotu”.

utrzymywania w ryzach oraz indoktrynacji Polaków, lecz także – ze
względu na swoje dokonania, liczebność i sprawność strukturalną
– niewątpliwie liczącym się ugrupowaniem społecznym, nie tylko w
kontekście regionalnym. Społeczna
amnezja pozwoliła zaś ukryć w mrokach zapomnienia całe bogactwo
form narodowego życia międzywojnia, skąd już mały krok dzielił od
popadnięcia w iluzję, że „PZKO było
tutaj od zawsze”.
Powołanie do życia PZKO w 1947
r. – choć można fakt ten uważać w
ówczesnych okolicznościach za sukces – spuściło ze smyczy również
pewien niezwykle podstępny proces: zaczęła się zmieniać mentalność większości Polaków żyjących
na Zaolziu. Ich niezachwiana do tej
pory identyfikacja duchowa z Macierzą zaczynała przepoczwarzać się
w jakąś przedziwną tożsamość-nietożsamość, będącą konglomeratem
lojalności wobec państwa czechosłowackiego i lokalnego patriotyzmu. Legitymacja PZKO w kieszeni
zaczęła się stawać wystarczającym
probierzem polskości. Rodzime autorytety wystawiły certyfikat staro-

polszczyzny gwarze cieszyńskiej w
każdej postaci, ergo: jej używanie nawet w wersji zachwaszczonej przewagą bohemizmów ma być nadal
traktowane na równi z polszczyzną.
Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem ojczystym jest
dzisiaj rzadkością, nawet wśród nauczycieli. Dzieła zniszczenia dokończyły dywanowe naloty propagandy
antysolidarnościowej w latach 80.
Prawdziwa Polska i przyznawanie
się do polskości stały się tematami
wstydliwymi. Niepostrzeżenie synonimem Polaka-Zaolziaka stał się...
„pezetkaowiec”. I właśnie ta zamiana pojęć legła u podstaw konfliktu,
który rozpoczął się z chwilą, kiedy w
nurcie przemian systemowych począwszy od listopada ’89 zabrakło
wioślarzy z centrali PZKO. Podkreślam: centrali, gdyż większość kontestujących do Związku należała w
charakterze szeregowych członków.
Wówczas nikt jeszcze nie miał
bladego pojęcia, w jakim kierunku
rozwinie się sytuacja, a już na pewno nie było mowy o powołaniu Rady
czy Kongresu Polaków. Te koncepcje
zaczęły się wykluwać później, kiedy
jak grzyby po deszczu zaczęły się
reaktywować i powstawać coraz to
nowe stowarzyszenia. W naturalny
sposób pojawiła się potrzeba skonstruowania jakiegoś ciała koordynującego i obsługującego ich wspólne
aspekty działalności, np. doradztwo
prawne, czy kompetentną reprezentację podczas rozmów i negocjacji
z władzami i urzędami. Jak najbardziej predystynowany do tych zadań
był Zarząd Główny PZKO, który
dysponował własną siedzibą, kilkudziesięcioma etatami, samochodami,
sprawdzoną siecią struktur terenowych. Gdyby wtedy przeprowadził

szybkie, zdecydowane i wiarygodne
zmiany – historia mogłaby potoczyć
się inaczej. Jednak mocno upartyjnione wówczas władze PZKO swoją
„odnowę” rozpoczęły od... sfałszowania wyników wyborów do Plenum.
Potem zaczęło się robić coraz
mniej ciekawie: nowi liderzy wykombinowali sobie, że bazę członkowską
można byłoby z powodzeniem wykorzystać w postaci maszynki do
głosowania, przekształcając Związek
w partię polityczną. Na szczęście nie
wyszło. Zabrali się więc za robienie
interesów. Tym razem „wyszło”, i
to nawet bardzo, ale trochę nie tak,
jak zakładali. Prezes Ryłko pisze w
swoim eseju: „Nie można zgodzić
się z sytuacją, kiedy to grupka ludzi
uzurpuje sobie przewodnictwo, nie
zważając na resztę. Wiele szczytnych
idei rozbijało się o osobiste ambicje
przywódców – czy o to nam chodzi?”
Oczywiście prezes ma na myśli ludzi
związanych z Kongresem, bo kogóż
by innego.
Najważniejsza jednak mantra środowiska, którego wyrazicielem jest
Ryłko, sprowadza się do hasła: rozbijanie. W myśl tej teorii inicjatywy
oddolne miały na celu rozbicie „na-

Fot. MAREK SANTARIUS

Luminarze PZKO jak refren powtarzają tezę, że powołanie do życia Kongresu Polaków było błędne i
szkodliwe. W rozwijaniu tego przekonania celuje zaś prezes Jan Ryłko,
co należy potraktować jako sygnał, że
taka wykładnia obowiązuje w całym
Związku. Na mojej pierwszej legitymacji związkowej widnieje numer
5546 i data 8. 4. 1970. Zatem jako
weteran pozwolę sobie mieć swoje
własne, odrębne zdanie.
Już w listopadzie i grudniu 1989
r., kiedy całkowicie spontanicznie i
oddolnie powstawała Sekcja Polska
Forum Obywatelskiego, rzucała się
w oczy wyraźna wobec niej dezaprobata i niechęć ze strony ówczesnych kluczowych działaczy i liderów
PZKO. Motywy tej awersji były
dla nas niezbyt zrozumiałe, jako że
było już wtedy nad wyraz oczywiste,
że wraz ze zmianami ustrojowymi
w gruzach legnie także narzucony
przez władze w 1947 r. model kontroli i sterowania mniejszościami
narodowymi. A więc pozwolenie na
działalność jednej tylko – miast kilkudziesięciu przedwojennych – organizacji polskiej. W praktyce zaś:
likwidacja tych organizacji i stworzenie nowej, wyposażonej na drogę w
mgliste hasła internacjonalistyczne.
Wszystko wskazuje na to, że zgoda władz na jedną tylko organizację
(pomijam tutaj kwestię jej młodzieżowej przybudówki – SMP) jedni
przyjęli z poczuciem klęski i ogromnego zawodu, a inni z ulgą, że pomimo wszystko można się zrzeszać
i działać we wspólnocie. W ponurej i
siermiężnej scenografii lat pięćdziesiątych zezwolenie na działalność
kulturalną i oświatową w języku ojczystym zaowocowało eksplozją w
postaci chórów, zespołów tanecznych
i trup teatralnych. Spragnieni po
wojnie zabawy i rozrywki młodzi ludzie ideologię traktowali jako zło konieczne. Z upływem czasu pogodzili
się także z tym, że istnienie samego
tylko PZKO musi im wystarczyć. I –
z wyjątkiem okresu Praskiej Wiosny
– wystarczyło. Pomimo ewidentnej i
przez wszystkich uświadamianej sobie zależności PZKO od KPC jakoś
nie wypadało nie zapisywać się do
Związku. W pokoleniach starszych
żywe były tradycje narodowe, które domagały się przekazywania ich
młodym, sama młodzież zaś z właściwą sobie przekorą nie przejmowała
się zbytnio „ewangelizacją” ze strony
związkowych politruków. W ramach
Związku powstały struktury, które
pozwalały na realizację całego wachlarza zamierzeń: artystycznych,
sportowych i wielu innych. Sieć ponad dziewięćdziesięciu Kół Miejscowych dysponowała zapleczem materialnym w postaci kilkudziesięciu
Domów PZKO. W 1989 r. PZKO
liczyło ok. 25 tys. członków.
Tak więc wtedy, po upływie ponad
czterdziestu lat swojego istnienia,
Związek był już nie tylko środkiem
służącym partii komunistycznej do

W każdym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy także wielu znamienitych gości z polskiej części Śląska Cieszyńskiego. To
doskonała okazja do określenia wzajemnych relacji między Kongresem i PZKO.

szego środowiska” a powstanie KP
– rozbicie PZKO. Teza ta oczywiście
milcząco zakłada, że przedtem środowisko nasze było jednolite i zwarte. W jakim sensie? Poglądów, postaw, zachowań? Wobec kogo, czego?
Jednolita i zwarta była linia partii, a
jej inżynierowie dusz usilnie starali
się nam wszystkim wszczepić jedynie słuszne poglądy. Czy wolny już
od indoktrynacji Zaolziak świadomy
swojej polskiej tożsamości rozbija
środowisko wyrażając swoje poglądy? Czy setki i tysiące społeczników
kontynuujące przerwane przez wichry historii dzieło założycieli „Macierzy Szkolnej”, „Beskidu Śląskiego”, Harcerstwa, czy zrzeszające się
dzieci i wnuki ofiar Katynia rozbijają
to społeczeństwo? Czy członkowie
PZKO w swoich Kołach naprawdę
mają wrażenie, że ludzie Kongresu,
ci „generałowie bez wojska” chcą
dokonać desantu na ich stoiska z
miodulą na Gorolskim Święcie, zarekwirować Domy PZKO, zesłać na
Kołymę zespoły teatralne?
Nie wiem, jak jest droga wyjścia
z tej niemal patowej sytuacji. Przeczuwam, że gdzieś pod powierzchnią
tej upartej niechęci wobec Kongresu swoimi rożkami kłuje zazdrość
o utracony monopol rządu dusz.
Monopol uzyskany niegdyś z nadania władzy, dziś w dobie pluralizmu
i wolności dokonywania wyborów
anachroniczny i niepotrzebny. Drugim kamieniem urazy jest też zapewne poczucie niesprawiedliwości
w kwestii subwencji. Prezes Ryłko
żali się, że kierowana przez niego
instytucja „nie jest adresatem adekwatnego wsparcia finansowego” i
„w tym aspekcie ocenia współpracę
KP z PZKO”. Można to zrozumieć
jako zarzut wobec Kongresu, że to
on właśnie jest hamulcem działalności i rozwoju, gdyż wysysa pieniądze,
które należą się komu innemu. Z takim postawieniem sprawy naprawdę
nie wypada polemizować, chyba że w
wietnamskiej sali balowej jednego z
cieszyńskich hoteli albo pośród szumu koszarzyskich smreków.
Obawiam się, że na Zgromadzeniu Ogólnym KP po raz kolejny nie
dojdzie do znaczącego przełomu w
stosunkach między oboma konkubentami. W sytuacji, kiedy oczekiwania PZKO wobec KP sprowadzają się tak naprawdę do postulatu
„oddania władzy”, strona kongresowa nie może mieć do zaoferowania
nic sensownego. Niechciany konkubinat nie zdecyduje się na inwestycję
w obrączki.
Mojżesz dlatego przez czterdzieści lat zwlekał z doprowadzeniem
ludu Izraela do Ziemi Obiecanej,
gdyż wiedział, iż trzecie pokolenie,
które przyjdzie na świat po wyjściu z
niewoli egipskiej nie zazna już ukłucia nostalgii do „starych, dobrych
czasów”. Być może w tej biblijnej
przypowieści należy szukać pewnych
podpowiedzi.
Marian Siedlaczek
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TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka przy kawie 8.25 Domisie 8.55
Jedynkowe przedszkole 9.25 Strażnicy Dobrej Nowiny 10.00 Galeria
(s.) 10.30 Klan (s.) 10.55 Moda na
sukces (s.) 11.25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25
Apetyt na EURO-pę 12.40 Liturgia
wielkanocna w Kościele greckokatolickim 13.45 Czterdziestolatek (s.)
14.50 Piąty stadion 15.00 Wiadomości 15.25 EUROexpress 15.30
Jaka to melodia? (teleturniej) 16.05
Komisarz Alex (s.) 17.00 Teleexpress
17.25 Galeria (s.) 17.50 Klan (s.)
18.25 Jaka to melodia? (teleturniej)
19.00 Tabaluga 19.30 Wiadomości
20.25 Wariat na wolności (komedia
USA) 22.00 Piąty stadion 22.10 Kto
za to zapłaci? 22.55 Serrallonga 0.35
Daleko od siebie.
TVP 2
6.00 Warto kochać 7.25 Na dobre
i na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 Lokatorzy (s.) 11.20 Jeden
z dziesięciu (teleturniej) 11.55 Piąty
stadion 12.30 Być pastorową - Joanna
Kamińska 12.55 Sąsiedzi (s.) 13.25
Barwy szczęścia (s.) 14.00 Lista
obecności satyryków - Ryszard Marek Groński 14.40 Kabaretowy Klub
Dwójki 15.00 M jak miłość (s.) 15.50
Piąty stadion 16.00 Panorama - kraj
16.25 W magicznym świecie animacji (dok. bryt.) 17.20 Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00 Panorama
18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.35 Morze twoimi oczami
20.10 Barwy szczęścia (s.) 20.45 M
jak miłość (s.) 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22.55 O czym marzą chłopcy z Rio (dok. franc.) 0.00
Aida (s.) 0.50 Ekstradycja.
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek 7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość
poranka 9.20 Info poranek 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 12.20 Biznes 13.10 Raport
z Polski 14.00 Serwis info 15.10
Raport z Polski 16.00 Rozmowa
dnia 16.15 Biznes 17.00 Elementarz mam 17.30 Aktualności 17.35
Kroniki miejskie 17.45 Bliżej natury
18.15 Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności
19.25 Szewska pasja 20.00 Serwis
info 20.10 Minęła 20-ta 21.05 Telekurier 22.30 Info dziennik 23.15
Sportowy wieczór 23.30 Mury runą
0.35 Minęła 20-ta 1.25 Telekurier.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Scooby Doo 8.00 Przygody Animków 8.30 Pinky i Mózg 9.00 Rodzina zastępcza plus 10.00 Daleko od
noszy 10.30 Świat według Kiepskich
(s.) 11.00 Malanowski i Partnerzy
11.30 I kto tu rządzi? 12.00 Doktor
Oz radzi 13.00 Pamiętniki z wakacji
(s.) 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45
Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy (s.) 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.)
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 20.05 Zgadnij,
kim jestem (komedia) 22.25 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku
(s.) 23.25 Zabić prezydenta (film
kopr.) 1.30 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz (s.
anim.) 9.30 Córki McLeoda (s.) 10.15
Skarb narodowy 10.45 Podróż po zachodniej Kambodży 11.10 Spostrzeżenia z zagranicy 11.20 Reporterzy

TVC 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu (mag.) 14.00 Na
żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz 16.55
Everwood (s.) 17.45 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Taxi 18.56 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Jazda (film) 21.35
Życia niezwyczajne - Josef Abrhám
22.25 Anielskie oczy (film) 0.00 Wyposażony (s.) 0.30 Tajniacy (s.).
TVC 2
6.00 Przygody nauki i techniki 6.25 O
języku czeskim 6.40 Planeta YÓ 8.00
Panorama 8.55 Osobistość w Dwójce
9.00 Do pracy 9.30 Na grzyby 10.00
Ocean mas plastycznych 10.55 Wrak
Titanica a Zimna Wojna 11.45 Europa dziś 12.15 Nowa Europa Michaela Palina 13.10 Nasza wieś 13.30
Heydrich - ostateczne rozwiązanie
13.55 Królestwo natury: Historia
pingwina 14.30 Podróżomania 15.00
Nowa Europa Michaela Palina 16.00
Europa i ja 16.15 Kosmopolis 16.40
Malediwy 17.00 Planeta YÓ 18.20
Zaczarowane przedszkole 18.45
Wieczorynka 18.55 Kim Possible (s.)
19.25 Biuro (s.) 19.50 Wiadomości w
j. migowym 20.00 Samoloty myśliwskie w walce 20.50 Co by było gdyby:
Nie przyszli 21.10 Historie.cs 22.00
Ostatni adres (film) 23.45 Q (mag.)
0.10 Dołącz do nas 0.20 Nie poddawaj się 0.40 Kultura.cz.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Niania pilnie poszukiwana (film) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości
12.35 Jej szerokość Afrodyta (s.)
13.35 Siostra oddziałowa (s.) 14.35
Dowody zbrodni (s.) 15.35 Agenci
NCIS (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.)
17.00 Popołudniowe wiadomości,
sport, pogoda 17.30 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.00 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 22.30
Nocne wiadomości 23.00 Prawo i
bezprawie (s.) 0.00 Cała prawda (s.)
0.50 Skazany na śmierć (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.00 Nieustraszony
(s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto
do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo
(s.) 10.50 Babski oddział (s.) 11.45
Schimanski: Uważaj na dziewczynę
(film) 13.50 Alf (s.) 14.20 Siska (s.)
15.45 Melodia miłości (film) 17.40
Fakty Barbory Tachecí 18.00 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50 VIP wiadomości 20.00 Nie ma doskonałych
21.20 Prywatne dramaty 22.25 Kości
(s.) 23.25 Zabójcze umysły (s.) 0.20
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

ŚRODA 18 kwietnia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka przy kawie
8.20 Zabawy z Lippy and Messy 8.30 Domisie 8.55 Budzik (dla
dzieci) 9.25 Andzia (s.) 9.45 Pinky i
Perky 10.00 Galeria (s.) 10.30 Klan
(s.) 11.00 Moda na sukces (s.) 11.25
Pytając o Boga 11.50 Piąty stadion
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.40 Żyjące smoki (dok. bryt.) 13.40
Czterdziestolatek (s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Piąty stadion 15.30 Jaka
to melodia? (teleturniej) 16.05 Ojciec
Mateusz (s.) 17.00 Teleexpress 17.25
Galeria (s.) 17.50 Klan (s.) 18.25
Jaka to melodia? (teleturniej) 19.00
Pszczółka Maja 19.30 Wiadomości
20.20 Terra Nova 22.10 Piąty stadion
22.20 Na pierwszym planie 23.00
Vince niepokonany (film USA) 0.50
Znaleźć, zobaczyć, pochować 1.30 Ja,
ty, oni (komedia braz.).

TVP 2
5.55 Warto kochać 7.25 Na dobre
i na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 Lokatorzy 11.20 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 11.55 Obok
nas 12.25 Wychodzimy z ukrycia!
Żydzi po Marcu 68 roku 12.50 Sąsiedzi (s.) 13.20 Barwy szczęścia (s.)
13.50 Szansa na sukces 14.55 M jak
miłość (s.) 15.50 Piąty stadion 16.00
Panorama - kraj 16.25 O czym marzą chłopcy z Rio (dok. franc.) 17.20
Jeden z dziesięciu (teleturniej) 18.00
Panorama 18.40 Reporter Polski
19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.35 Bulionerzy 20.10 Barwy szczęścia (s.)
20.45 Ja to mam szczęście! 21.45
Piąty stadion 21.55 Diamentowa
afera (komedia kopr.) 23.35 Powrót
do życia (s.) 0.30 Herosi (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość poranka 8.20 Info poranek 9.10 Gość
poranka 9.20 Info poranek 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 11.00 Serwis info 12.20 Biznes 12.30 Serwis info 13.10 Raport
z Polski 16.00 Rozmowa dnia 16.15
Biznes 16.30 Serwis info 17.00 Po
bandzie 17.35 Kroniki miejskie 17.50
Magazyn reporterów TV Katowice
18.15 Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 19.25
Słownik polsko-europejski 20.10
Minęła 20-ta 21.05 Telekurier 22.30
Info dziennik 23.15 Sportowy wieczór 23.30 Mury runą 0.35 Minęła
20-ta 1.25 Telekurier.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 8.00 Pinky i
Mózg 8.30 Miś Yogi 9.00 Rodzina
zastępcza plus 10.00 Daleko od noszy
(s.) 10.30 Świat według Kiepskich (s.)
11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30
I kto tu rządzi? 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Hotel 52 (s.) 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy
(s.) 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia
19.30 Świat według Kiepskich (s.)
20.35 Najostrzejsza drużyna Gillette
20.40 Chelsea Londyn - FC Barcelona 23.00 Liga Mistrzów 23.45
Austin Powers II - szpieg, który nie
umiera nigdy (komedia USA) 1.45
Dopóki śmierć nas nie rozłączy (s.)
2.15 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Czarodziej z Oz
(s. anim.) 9.30 Życia niezwyczajne Josef Abrhám 10.25 Anielskie oczy
(film) 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu (mag.) 14.00 Na
żywo w Jedynce 16.30 AZ kwiz 16.55
Everwood (s.) 17.45 Czarne owce
WARIAT NA WOLNOŚCI
Komedia, USA 2010
TVP 1, wtorek 17 kwietnia 2012,
godz. 20.25
Reżyseria: Tim Allen
Wykonawcy: Sigourney Weaver,
Tim Allen, Ray Liotta, J.K. Simmons, Julie Bowen, Kelsey Grammer, Jeanne Tripplehorn
o trzech latach spędzonych
w więzieniu Tommy wychodzi na wolność i próbuje na nowo
ułożyć sobie życie. Powrót do normalności utrudniają mu kłamstwa
starszej siostry, Viki. Tommy musi
udawać przed matką, że ostatnie
lata spędził za granicą. Równocześnie próbuje uporządkować sprawy uczuciowe. Tymczasem dawny
przyjaciel usiłuje namówić go do
powrotu na drogę przestępstwa.
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VINCE NIEPOKONANY
Biograficzny, USA 2006
TVP 1, środa 18 kwietnia 2012,
godz. 23.00
Reżyseria: Ericson Core
Wykonawcy: Mark Wahlberg,
Greg Kinnear, Elizabeth Banks,
Kevin Conway, Michael Rispoli,
Kirk Acevedo, Dov Davidoff
rzydziestoletni barman Vince
Papale od dziecka marzył, by
grać w futbol. Jego życie potoczyło
się jednak zupełnie inaczej. Praca
nie spełnia jego oczekiwań, z żoną
mu się nie układa. Przed Vince’em
pojawia się jednak nieoczekiwana
szansa. Nowy trener drużyny Philadelphia Eagles organizuje otwarty
trening, w którym Papale decyduje
się wziąć udział i w efekcie dostaje
się do zespołu. Jego radość nie ma
końca. Ku zaskoczeniu wszystkich
amator, który do tej pory nigdy nie
grał zawodowo w futbol, przeobraża się w pierwszorzędnego zawodnika.
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18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Taxi 18.56 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 List do Ciebie
20.55 Downton Abbey (s.) 21.40 Pogromcy długów 22.10 Bracia i siostry
(s.) 22.50 Przekręt (s.) 23.50 Świadek
bez pamięci (film) 1.25 AZ-kwiz.
TVC 2
6.00 Co by było, gdyby 6.15 Zoomania 6.40 Planeta YÓ 8.00 Panorama 8.55 Osobistość w Dwójce 9.00
Kosmopolis 9.25 Spostrzeżenia Karla Kyncla 9.35 Poszukiwania czasu
utraconego 9.55 Żegnajcie, towarzysze 10.45 Ten nasz czeski charakter
11.15 Piękne straty 11.50 Gdzie się
podziała ta stara piosenka 12.30 Tarnina z Czech 12.45 Wizytówki czeskich muzeów i galerii 12.50 Albert,
Albert (film) 14.30 Architektura
15.00 Kocham komputer i komórkę
15.55 Szata zdobi człowieka 16.00
Mein strój 16.25 Poszukiwacze czasu
16.45 O języku czeskim 17.00 Planeta YÓ 18.20 Zaczarowane przedszkole 18.45 Wieczorynka 18.55
Kim Possible (s.) 19.25 Biuro (s.)
19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Żegnajcie, towarzysze 21.00
Ten nasz czeski charakter 21.30
Piękne straty 22.15 Kandagar (film)
23.55 Był sobie film: King Kong 0.45
Summa summarum.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Żywy dowód (film) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe
wiadomości 12.35 Jej szerokość Afrodyta (s.) 13.35 Siostra oddziałowa
(s.) 14.30 Dowody zbrodni (s.) 15.30
Agenci NCIS (s.) 16.30 Dwóch i pół
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości,
sport, pogoda 17.30 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.00 Pierwszy krok (s.) 21.30 Mentalista (s.) 22.25 Nocne wiadomości
23.05 Oko za oko (film) 1.00 Skazany
na śmierć (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.00 Nieustraszony (s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo (s.) 10.50 Babski oddział (s.)
11.45 Schimanski: Pluszaki (film)
13.50 Alf (s.) 14.20 Siska (s.) 15.45
Strzały miłości (film) 17.40 Fakty
Barbory Tachecí 18.00 Nakryto do
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości kryminalne 19.50 VIP wiadomości 20.00 Powroty do domu (s.) 21.20
Top Star magazyn 22.25 Castle (s.)
23.25 Prawo i porządek: Los Angeles
(s.) 0.20 Zbrodnie niedoskonałe (s.)
1.30 Dzwoń do jasnowidza.

TV POLONIA
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6.05 Smaki czasu z Karolem Okrasą 6.40 WOK - wszystko o kulturze
7.25 Saga rodów 7.55 Szaleństwo
Majki Skowron 8.30 Pytanie na
śniadanie 10.40 Smaki polskie 10.55
Informacje kulturalne 11.10 Polonia
24 11.40 Galeria (s.) 12.05 Barwy
szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości
12.50 Głęboka woda 13.45 Szansa na sukces 14.45 Tomasz Lis na
żywo 15.40 Złotopolscy (s.) 16.15
Tygodnik kulturalny 17.00 Galeria
(s.) 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Tele PRLe 18.55 Klimaty i smaki 19.15 Barwy szczęścia
(s.) 19.45 Podróże kapitana Klipera
20.00 Wiadomości 20.45 Ojciec
Mateusz (s.) 21.35 Informacje kulturalne 21.50 Biało-czerwoni (mag.)
22.00 Polonia 24 22.45 Kult - Muj
wydafca 23.45 Operacja „Życie” 0.10
Zacisze gwiazd 0.45 Galeria (s.).

ŚRODA 18 kwietnia
6.05 Nitro Mania 6.40 Kocham
kino 7.05 Sztuka życia 7.30 Wilnoteka 7.55 Wakacje z duchami 8.30
Pytanie na śniadanie 10.40 Smaki
polskie 10.55 Informacje kulturalne
11.10 Polonia 24 (mag.) 11.40 Galeria (s.) 12.05 Barwy szczęścia (s.)
12.35 Wiadomości 12.50 Życie nad
rozlewiskiem (s.) 13.45 Kabaretowy
Klub Dwójki 14.45 Kto za to zapłaci?
15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Kultura,
głupcze 16.40 Notacje 17.00 Galeria
(s.) 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Kraj się śmieje 18.55
Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia
(s.) 19.45 Dziwne przygody koziołka
Matołka 20.00 Wiadomości 20.45
Warto kochać 21.40 Informacje kulturalne 22.00 Polonia 24 (mag.) 22.45
Kabaretowy Klub Dwójki 23.45 Na
pierwszym planie 0.45 Galeria (s.).

CZWARTEK 19 kwietnia
6.05 Zacisze gwiazd 6.35 Tygodnik
kulturalny 7.25 Słownik polsko@
polski 7.55 Trzy szalone zera 8.30
Pytanie na śniadanie 10.40 Smaki
polskie 10.55 Informacje kulturalne 11.10 Polonia 24 11.40 Galeria
(s.) 12.05 Barwy szczęścia (s.) 12.35
Wiadomości 12.50 M jak miłość (s.)
13.45 Kawalerskie noce - piosenki
Kazimierza Grześkowiaka 14.45 Na
pierwszym planie 15.35 Złotopolscy
(s.) 16.05 Kocham kino 16.30 Sztuka
życia 17.00 Galeria (s.) 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Kraj
się śmieje 18.55 Alchemia zdrowia i
urody (mag.) 19.15 Barwy szczęścia
(s.) 19.45 Mały pingwin Pik-Pok
20.00 Wiadomości 20.45 Sfora 21.40
Informacje kulturalne 22.00 Polonia
24 22.45 Pitbull 23.40 Odebrali mu
miłość 0.45 Galeria (s.).

tabela
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w
powietrzu 16. 4. 2012 o godz. 6.00
PM 10
Bogumin
30
Czeski Cieszyn
27
Hawierzów
26
Karwina
28
Orłowa
36
Trzyniec
22
Wierzniowice
31
Legenda: Wartości są podane
w mikrogramach na metr sześcienny. Dopuszczalny limit stężenia pyłu zawieszonego (PM 10)
wynosi 50 μg/m3.
Źródło: Czeski Urząd Hydrometeorologii w Ostrawie.
(dc)
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NEKROLOGI

śp. FRANCISZEK GAWLAS

SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: Diagnoza (17, godz.
19.00);

BOGUMIN: Zkrocení zlé ženy
(18, godz. 19.00).

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Saga
Zmierzch: Przed świtem cz. I (17,
18, godz. 17.45); Safe house (17,
18, godz. 20.00); KARWINA –
Ex: Školní výlet (18, godz. 15.00);
TRZYNIEC – Kosmos: Sygnał
(17, 18, godz. 17.30); Musimy porozmawiać o Kewinie (17, 18, godz.
20.00); CIESZYN – Piast: Mniam!
(17, 18, godz. 16.00); Motocykle:
Jazda na krawędzi (18, godz. 18.00);
I że Cię nie opuszczę (17, godz.
18.15); Sponsoring (17, 18, godz.
20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE
WIADOMOŚCI:
ČT1 SM, piątek, wiadomości regionalne od godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt:
godz. 19.05, so: godz. 17.30. Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 105,3
MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i
Seniora MK PZKO zapraszają na
spotkanie 18. 4. o godz. 15.00 do
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka zaprasza w piątek 20. 4.o godz. 17.00 na prelekcję
z cyklu „Podróże bliskie i dalekie”.
Wrażeniami z pobytu w Australii

(parki narodowe i nie tylko) podzieli
się Jadwiga Żebrowska.
Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne zaprasza na IV Święto Pieśni, które odbędzie się w sobotę 21. 4. o godz.
16.00 w Ośrodku Kultury „Strzelnica”. Wystąpią chóry: „Harfa”, „Lira”,
„Trallala”, „Collegium Canticorum”
oraz „Canticum Novum”.
ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd
MK PZKO zaprasza wszystkich
członków i sympatyków na spotkanie przy tablicy pamiątkowej ofiar
II wojny światowej, które odbędzie
się w sobotę 21. 4. o godz. 16.00 w
szkole. Po spotkaniu w świetlicy
Koła odbędzie się prelekcja JUDr
Anny Nguyen i inż. Pawła Niedoby.
Tematy: Życie i zwyczaje w Wietnamie oraz Delta Dunaju.
OSTRAWA – Stolik Polski zaprasza 18. 4. o godz. 17.00 do Domu
Książki „Librex” na dyskusję nt.
„Uwarunkowania kulturowe polszczyzny cieszyńskiej” prowadzoną
przez doc. Janinę Raclavską.

Zarząd MK PZKO zaprasza
na spotkanie klubowe z wykładem
Władysławy Magiery o Józefie
Kiedroniu, które odbędzie się dziś,
17. 4. o godz. 17.00 w lokalu TV
Klub przy ul. Přívozskiej.
PIOTROWICE k. KARWINY
– MK PZKO i organizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.
zaprasza na konferencję międzynarodową nt. „Wyniki polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej”, która
odbędzie się pod patronatem honorowym konsul generalnej w Ostrawie, pani Anny Olszewskiej, w sobotę
21. 4. o godz. 10.30 w Domu PZKO
w Piotrowicach k. Karwiny. Głów-

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

zamieszkały w Stonawie. Pogrzeb Drogiego Zmarłego
odbędzie się w czwartek dnia 19 kwietnia 2012 o godz.
15.00 z sali obrzędów pogrzebowych w Suchej Górnej.
RK-075
W smutku pogrążona rodzina.

śp. HELENA MALCHEROWA

CO W TEATRZE

Ogłoszenia do
»Głosu Ludu«
przyjmowane są
w dni powszednie:

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 14. 4. 2012
zmarł w wieku 89 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść,
Dziadek, Brat, Szwagier, Wujek i Kuzyn

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, znajomych i sąsiadów, że dnia 15. 4. 2012
zmarła po długiej chorobie w wieku 80 lat nasza ukochana
Żona, Mamusia, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

z domu Stańkusz, z Olbrachcic. Pogrzeb Drogiej Zmarłej
odbędzie się w czwartek 19. 4. 2012 o godz. 15.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Olbrachcicach. W smutku
pogrążona rodzina.
AD-038
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nym prelegentem będzie poseł do
Parlamentu Europejskiego – Jan
Olbrycht.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd na wycieczkę w Białe Karpaty – Wielka Jaworzyna 21. 4. jest o
godz. 6.15 z Karwiny, o godz. 6.40 z
Cz. Cieszyna, o godz. 7.00 z Hawierzowa – dworzec autobusowy. Inf.:
596 311 685, 733 729 069, www.ptts
-beskidslaski.cz.

OFERTY
PROPOZYCJA
725 610 126.

zarobku,

tel.
GL-215

ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-050
ŻALUZJE Z MONTAŻEM,
remonty,
tel.
604 192 092,
558 742.676.
GL-168

ZAPISY
GRÓDEK – Przedszkole zaprasza do zapisów na rok szkolny 2012/2013, które odbędą się w
czwartek 19. 4. w godz. 8.00-15.30.
Szczegółowe informacje pod nr. tel.
558 551 368 (mgr Aniela Kulik).

WYSTAWY
CZYTELNIA I KAWIARNIA
LITERACKA „NOIVA”, CZ.
CIESZYN – Zaprasza 20. 4. o godz.
17.00 na wernisaż wystawy fotografii Zdenka Kantora pt. „Kraina i solitery” do Czytelni.
WIELKA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO, CZ. CIESZYN: do 20. 5. wystawa Władysława Kubienia pt. „O człowieku”.
BIBLIOTEKA REGIONALNA

KARWINA, Rynek Masaryka: do
27. 4. wystawa „Wojciech Łuczak –
miedzioryty”. Czynna w godz. otwarcia biblioteki.
CZESKI CIESZYN, KONGRES POLAKÓW: do 18. 5.
wystawa z okazji 90. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Sportowego „Beskid
Śląski”. Czynna w dni powszednie
8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY
SALA MÁNESA w Karwinie:
do 25. 4. wystawa Jana Kottasa pt.
„Hledání okamžiku”. Czynna: po, śr,
pt: 9.00-15.00, wt, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 22. 4.
wystawa pt. „Jiřina Králová”; stała
ekspozycja „Obrazki z przeszłości
Śląska Cieszyńskiego”. Czynna: wtpt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Hawierzowie „Musaion”, Robotnicza 14:
do 31. 5. wystawa pt. „S panenkami
za historií aneb světové dějiny očima panenky Barbie”. Czynna: wtpt: 9.00-17.00, so: 9.00-13.00, nie:
13.00-17.00.

SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: stała ekspozycja „Migawki z historii Karwiny”.
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so:
9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.
MUZEUM
TECHNIKI
w Pietwałdzie, K muzeu 89: do
30. 4. wystawa pt. „Chleb nasz powszedni... od ziarenka do bochenka”;
stała ekspozycja „Tradycje górnictwa”; „Czarodziejski świat tramwajów”. Czynne: wt-pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 4. 5.
wystawa „Za pověstmi těšínského

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, so 9.0012.00. 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 gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić telefonicznie
fakt zamówienia ogłoszenia.

kroje”; wystawa stała „Z przeszłości
Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wtpt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Orłowej,
Masaryka 985: do 31. 8. wystawa pt.
„Oslaďme si život”; stała ekspozycja
„Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: po-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA św. Mikołaja: czynne codziennie 9.00-19.00.
KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA,
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 6.
wystawa pt. „Wiek totalitaryzmów.
Kiedy Bóg umiera...”. Czynna wtpt: 8.00-18.00, so: 9.00-15.00.
GALERIA BIELSKA BWA, ul.
3 Maja 11, Bielsko-Biała: do 29. 4.
wystawa pt. „Fotografia dzikiej przyrody 2011”. Czynna po-pt: 8.0018.00, so, nie: 10.00-18.00.

Europoseł gościem Wspólnoty Ilustrujemy piosenki
Eurodeputowany Jan Olbrycht, były
długoletni burmistrz Cieszyna, będzie w najbliższą sobotę głównym
gościem międzynarodowej konferencji pn. „Wyniki polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej”. Spotkanie,
odbywające się pod patronatem honorowym konsula generalnego RP w
Ostrawie, Anny Olszewskiej, organizuje w Domu PZKO w Piotrowicach
(21 kwietnia, godz. 10.30) Organizacja Pożytku Publicznego Koexi-

stencia o.p.s. wspólnie z piotrowickim Miejscowym Kołem Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego.
Europoseł Jan Olbrycht będzie
mówił o polskiej prezydencji w Unii.
Będą jednak też inne prelekcje. Historyk Stanisław Zahradnik zaprezentuje książkę: „Polacy z Zaolzia w
najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki
Czeskiej i Polski 1919-2010”. Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostraw-

skiego skomentuje wyniki Spisu
Powszechnego z 2011 roku z punktu
widzenia Polaków żyjących w RC.
Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej w
Cieszynie, Krzysztof Szelong, nazwał swój wykład: „Pamięci czynu
zbrojnego rozpoczęcia I Powstania
Śląskiego w Piotrowicach”, natomiast Stanisław Gawlik zaznajomi
uczestników spotkania z projektem
budowy pomnika pamięci I Powstania Śląskiego w Piotrowicach. (kor)

Śląska Cieszyńskiego

Polskie Towarzystwo Artystyczne
„Ars Musica” oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa
Narodowościowego w Czeskim
Cieszynie zapraszają na XVIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej.

Impreza odbędzie się w najbliższy
czwartek od godz. 9.00 w Miejskim
Ośrodku Kultury „Strzelnica” w
Czeskim Cieszynie. W ramach przeglądu wystąpi młodzież z polskich
szkół na Zaolziu od przedszkoli po

szkoły średnie. Przegląd to zarazem
eliminacje do XIV Finału Konkursu
Muzyki i Pieśni im. St. Hadyny oraz
XIX Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza.
(maki)

Fot. MAREK SANTARIUS

Już w czwartek Przegląd
Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
Okazały strój cieszyński.

W ostatni weekend maja po raz kolejny odbędzie się „Dzień Tradycji i
Stroju Regionalnego”, impreza mająca na celu promowanie dorobku
kulturalnego naszego regionu. Organizatorami są tradycyjnie już Zarząd
Główny PZKO w RC oraz Koło
nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
W programie wystąpią zespoły folklorystyczne z obu stron Olzy, zaprezentowany zostanie również przegląd rzemiosła i strojów ludowych.
W celu zaangażowania młodzieży,
zorganizowany został konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli pod
tytułem „Ilustrujemy piosenki Śląska
Cieszyńskiego”. Na autorów najwyżej
ocenionych prac czekają wartościowe
nagrody. Prace plastyczne wystawione będą w ramach „Dnia Tradycji
i Stroju Regionalnego” w Czeskim
Cieszynie. Prace konkursowe należy
oddać do 19 maja w sekretariacie ZG
PZKO przy ul. Strzelniczej. (maki)

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 
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Magdalena Kożuch, magdalena.kozuch@glosludu.cz 
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PIŁKARSKI WEEKEND: TRWA DOBRA PASSA KARWIŃSKIEGO ZESPOŁU

Czy Trzyniec zdąży się pozbierać?
TRZYNIEC
0:4
BOHEMIANS
Do przerwy: 0:2. Bramki: 22. i 69.
Drsek, 23. i 55. Škoda. Sędziował: Jílek. Widzów: 621. Trzyniec:
Lipčák – Lisický, Rehák, Kuděla,
Byrtus – Súkenník, Maroši, Matoušek, Eismann (60. Ceplák) – Hanus, Nekuda.
Sytuacja Trzyńca zrobiła się poważna. Podopieczni trenera Aloisego Grussmana przegrali kolejny
mecz w wiosennej rundzie i w tabeli spadli na 14. pozycję. Goście
wykazali się wręcz bajkową skutecznością, tego samego nie można
jednak powiedzieć o podbeskidzkich piłkarzach. Gospodarzom
nie można odmówić waleczności,
pchali jednak wózek wypełniony
po brzegi rupieciami. W najbliższej
kolejce trzyńczanie zmierzą się z
Ujściem nad Łabą, czyli aktualnym
liderem 2. ligi. – Trzeba się szybko
pozbierać, zapomnieć o Bohemians
i przygotować się na kolejnego
trudnego rywala – stwierdził František Hanus, pomocnik FK Fotbal
Trzyniec.

VARNSDORF
KARWINA
1:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 2. Breite
– 20. Gonda. Sędziował: Proske. Widzów: 650. Karwina: Paleček – Hoffmann, Bolf, Mráz, Knötig – Bartozel
(72. Ciku), Jursa, Motyčka, Bartošák –
Gonda (89. Puškáč), Vrána (57. Presl).
Wszystko, co najważniejsze, miało
miejsce w pierwszej połowie. Gospodarze rozpoczęli mecz w kapitalnym
stylu, strzelając gola już w 2. minucie po błędzie karwińskich stoperów.
Wyrównał Gonda, który pod nieobecność kontuzjowanego Vladavica
pojawił się w ataku obok Vrány. Karwiński napastnik zamienił obrońców
w tyczki slalomowe, popisując się
najładniejszą akcją spotkania. Zespół
Karwiny pod wodzą nowego trenera
Marka Kalivody w trzech meczach
zdobył siedem punktów. Po kontuzji wrócił do gry obrońca Hoffmann,
stan zdrowia nieobecnego na boisku
Vladavica też uległ poprawie. Wiele
wskazuje na to, że Bośniak zagra już
w następnej kolejce – w wyjazdowym
spotkaniu z Mostem.
23. kolejka: Sparta B – Most 0:2,
Ujście n. Ł. – Brno 2:2, Vlašim – So-

PODBESKIDZIE B. BIAŁA
1:1
ŚLĄSK WROCŁAW
Do przerwy: 0:0. Bramki: 90. Demjan – 63. Celeban. Podbeskidzie:
Bąk – Mierzejewski (80. Nowak),
Konieczny, Dančík, Sokołowski –
Reiman, Łatka, Ziajka, Patejuk (90.
Sacha), Cohen (71. Malinowski) –
Demjan.
W pozostałych meczach 26. kolejki: Bełchatów – Jagiellonia Białystok
2:0, Korona Kielce – Zagłębie Lubin
0:2, Wisła Kraków – ŁKS Łódź 3:2,
Widzew Łódź – Legia Warszawa
1:1, Lech Poznań – Lechia Gdańsk
2:1, Ruch Chorzów – Górnik Zabrze 0:0. Lokaty: 1. Legia 49, 2.
Śląsk 46, 3. Ruch Chorzów 45,... 10.
Podbeskidzie 34 pkt.
(jb)

W SKRÓCIE

Fot. PETR RUBAL

II LIGA

T-MOBILE EKSTRAKLASA

Napastnik Bohemians, Michal Škoda (z lewej), był w sobotę nie do zatrzymania.
W pościgu za Škodą trzyniecki obrońca Radek Kuděla.

kolov 1:3, Opawa – Jihlawa 0:2, Zlin
– Táborsko 1:2, Znojmo – Čáslav
1:1. Lokaty: 1. Ujście n. Ł. 45, 2. Bo-

hemians 44, 3. Jihlawa 43, 4. Karwina 39,... 14. Trzyniec 25 pkt.
JANUSZ BITTMAR

»KICKER«: PISZCZEK NAJLEPSZY, FATALNY PESZKO.
Dziennikarze „Kicera” ocenili zawodników występujących w miniony
weekend na boiskach niemieckiej
Bundesligi. Najwyższą notę otrzymał Łukasz Piszczek (B. Dortmund)
za mecz z Schalke Gelsenkirchen
(2:1). Fatalny powrót na boisko miał
za to Sławomir Peszko (FC Koeln).
Polski pomocnik po skandalu alkoholowym i meczu zawieszenia zagrał
bardzo źle, otrzymując notę bliską
najniższej możliwej – 5,5.
(jb)

TIPGAMES EKSTRALIGA: Udany start Banika
Piłkarze ręczni Banika Karwina udanie rozpoczęli drugą fazę sezonu, wygrywając w 1. kolejce „Final 6” 35:30
z Jičínem. Podopieczni trenera Rastislava Trtíka umocnili się na trzeciej pozycji w tabeli. Jutro Banik zmierzy się
na wyjeździe z Lowosicami (18.00).

KARWINA – JIČÍN

35:30

Do przerwy: 19:12. Karwina: Lefan,
Adamík – Krahulec 1, Vančo 6, Sliwka 6, Heinz 1, Chudoba 2/2, Mlotek
1, Kružík, Petrovský 8/3, Hastík 5,
Požárek 3, Kalous 2, Diviš.

Banik zachował więcej zimnej
krwi w kluczowych fazach meczu.
– Zdawaliśmy sobie sprawę z klasy
rywala, dlatego też niedzielne zwycięstwo oceniam bardzo wysoko –
skomentował mecz Rastislav Trtík,
trener Karwiny. Banik wyprzedza

Jičín różnicą 9 punktów, z kolei do
wicelidera tabeli – Zubrzi – karwiniacy tracą tylko trzy punkty. – Jutrzejsze spotkanie z Lowosicami
może ustawić przebieg sezonu – dodał Trtík.
W innych spotkaniach 1. kolejki:

Dukla – Przerów 36:22, Zubrzi – Lowosice 27:19, Brno – Frydek-Mistek
24:32, Hranice – Koprzywnica 29:22,
Pilzno – Trzeboń 26:21. Lokaty: 1.
Dukla 41, 2. Zubrzi 39, 3. Karwina
36 pkt.
(jb)

Futbol w niższych klasach
DYWIZJA
ORŁOWA – KRAWARZE 4:1
Do przerwy: 3:1. Bramki: 10. Přecechtěl, 26. Bochňák, 43. Pražák, 85.
Václavek – 38. Lokša. Orłowa: Szarowski – Pražák, Bochňák, Derych,
Silveira – Pešek (62. Jonek), Kušnír,
Kadlčák (85. Kovář), Vyskočil – Perić (72. Václavek), Přecechtěl.
To był najlepszy występ Slavii w
rewanżowej rundzie rozgrywek. –
Wreszcie chłopcy zagrali na miarę
oczekiwań. Nasz futbol zbliżył się do
poziomu z jesiennego sezonu – powiedział „Głosowi Ludu” Josef Jadrný, drugi trener Orłowej. Na prowadzenie wyszli gospodarze z karnego,
na 2:0 podwyższył głową Bochňák,
a wynik pierwszej odsłony ustalił po
najlepszej akcji meczu – z pierwszej
piłki Pražák. Ciut wcześniej kontaktowego gola dla gości zdobył z rzutu rożnego Lokša. Slavia opanowała
boisko także w drugiej połowie, dołączając czwartego gola po dwójkowej akcji Přecechtěla z Václavkiem.
NOWY JICZYN
HAWIERZÓW
4:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 40. i 57.
Kalich, 54. Málek, 82. Smolarčík –
22. Breškovec. Hawierzów: Mrozek
– Valový, Hrbáček, Michalčák, Pešek
(43. Kadlčák) – Pristáš, Breškovec,
Kosňovský (58. Lukan), Skotnica –
Lariš, Starý (77. Valla).
Powraca jak bumerang wciąż ta

sama piosenka. Hawierzowski zespół znów w dużym stopniu pogrążyły błędy bramkarza Mrozka. Dwa
z czterech goli stracił Mrozek na
własne życzenie, po kiksach, które
nie zdarzają się nawet w meczach
z udziałem trampkarzy. Indianom
nie pomogła nawet w miarę szybka
bramka Breškovca, który w 22. minucie zaskoczył nowojiczyńskiego
golkipera strzałem z 20 m.
LISKOWIEC
1:2
PIOTROWICE
Do przerwy: 0:2. Bramki: 60. Kořínek – 20. Hanusek, 44. Dittrich.
Piotrowice: Kotrla – Reichl, Gill,
Bielan, Kempný – Škuta, Dittrich,
Koper, Miko (80. Vlachovič) – Šuster (90. Anastazovský), Hanusek
(75. Urban).
Pierwsza połowa należała do Lokomotywy, która w stu procentach
wykorzystała lepszą dyspozycję swoich piłkarzy. Na 0:1 trafił z ostrego
kąta Hanusek (z podania Kopera),
drugiego gola dołączył z „jedenastki”
Dittrich. – Po przerwie skomplikowaliśmy sobie nieco sprawę, tracąc
gola po błędzie obrony – stwierdził
szkoleniowiec Piotrowic, Čestmír
Kročil. Gospodarze wyczuli szansę,
ale z nadmiaru chęci trafili tylko w
słupek.
W innych meczach 20. kolejki:
Mikulowice – Opawa B 2:1, Prościejów – Szumperk 2:0, Slavičín –
Mohelnice 2:3, W. Międzyrzecze –

Brumow 2:0, Karniów – Beneszów
Dolny 0:1. Lokaty: 1. Orłowa 52, 2.
Mikulowice 39, 3. Prościejów 36,...
5. Piotrowice 33, 16. Hawierzów 17
pkt.
MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
OLDRZYSZOW
0:6
CZESKI CIESZYN
Do przerwy: 0:4. Bramki: 5. i 29. P.
Siegl, 16. Kantor, 37. Sporysz, 57.
Groš, 87. Opic. Cz. Cieszyn: Klepek
– Buzek, Šlavka (56. Lachowicz),
Rác, Sporysz – Groš, Kantor (75.
Kadaš), P. Siegl, Hradečný – Mendrok (56. Opic), Zabelka.
Pokazówka piłkarzy IRP zakończyła się hokejowym wynikiem.
Cieszyniacy pokazali pełnię swoich
możliwości, nie dając szans ostatniemu zespołowi tabeli. Dwukrotnie
z rzutu wolnego trafił Patrik Siegl,
premierowego gola w barwach IRP
zdobył Martin Opic. Nudził się tylko bramkarz Klepek.
PORUBA
1:3
DZIEĆMOROWICE
Do przerwy: 1:0. Bramki: 18. Bystrý – 47. Punčochář, 52. Beilner, 65.
Matušík. Dziećmorowice: Gradek
– Škulaň, Prčík, Aniol, Pastucha –
Schimke (80. Ligocký), Karkoška,
Matušík, Beilner – Goj (85. Novák),
Punčochář (88. Papcún).
Trener Dziećmorowic, Petr Czyž,
po przegranej pierwszej połowie

przemówił piłkarzom do rozsądku i
od 45. minuty na boisku pojawił się
całkiem inny zespół. Gospodarze
byli bez szans. Wyrównał Punčochář
(z podania Goja ), na 1:2 trafił głową
Beilner, a zabójczych osiem minut
zakończył strzałem z karnego Matušík (po akcji Schimkego).
JANOVICE
1:3
KARWINA B
Do przerwy: 1:1. Bramki: 6. Škorik –
40. Juřena, 70. Janík, 72. Savić. CZK:
Pohludka – Hájek, Zahatlan. Karwina B: Hájek – Skácelík, Janík, Škahič, Hrtánek – Koutný, Savič, Zahatlan, Kubiena (70. Ruisl) – Juřena (81.
Egermajer), Kratka (27. Dočekal).
Scenariusz rodem z filmów Emira
Kusturicy: czyli trzy czerwone kartki, zwariowana atmosfera i finał z
happy endem dla głównego bohatera
– Bośniaka Savica. Nerwowy mecz
dogrywali karwiniacy w dziewiątkę,
pomimo to byli zdecydowanie lepszym i kreatywniejszym zespołem.
Kluczowe dla losów spotkania były
trafienia Janíka z karnego i Savica po
pięknej akcji indywidualnej.
Lokaty: 1. Karwina B 41, 2.
Dziećmorowice 41, 3. Petrzkowice
41, 4. Cz. Cieszyn 40,... 7. Bogumin
30 pkt. Mecz Bogumin – Frydlant
przełożony został na 26 kwietnia.

I A KLASA
Olbrachcice – Stonawa 2:2 (Novák,
Kroužek – Maleňák, Štrba), Śmiło-

wice – Sucha Górna 3:1 (Opluštil,
L. Kohut, Hradil – Przywara), Bystrzyca – Frydek-Mistek B 0:3, Bruszperk – St. Miasto 3:4, Veřovice –
Szonów 2:0, Czeladna – Stara Biela
1:0, Raszkowice – Petřvald n. M. 0:4.
Lokaty: 1. Frydek-Mistek B 39, 2.
Stara Biela 33, 3. Petřvald n. M. 32,
4. Śmiłowice 30,... 6. Stonawa 27, 8.
Olbrachcice 23, 11. Bystrzyca 16, 12.
Sucha Górna 16 pkt.

I B KLASA
Dąbrowa – Cierlicko 2:3, Sedliszcze
– Wędrynia 2:6, Gnojnik – Mosty
0:2, Lutynia Dolna – Datynie Dolne
2:1, Jabłonków – Dobra 3:4, Nydek
– Oldrzychowice 2:2, Gródek – Dobratice 1:5. Lokaty: 1. Wędrynia 39,
2. Lutynia Dolna 38, 3. Sedliszcze
35 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO
Sn Orłowa – F. Orłowa 2:3, Żuków
Górny – L. Łąki 4:1, B. Rychwałd
– Wierzniowice 1:1, ČSAD Hawierzów – Sj Rychwałd 5:0, TJ Pietwałd
– Bogumin B 0:2. Lokaty: 1. ČSAD
Hawierzów 34, 2. TJ Pietwałd 33, 3.
Bogumin B 28 pkt.
MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Luczina 1:3, Bukowiec
– Kozlowice 2:5, Nawsie – Metylowice 2:1, Hukwaldy – Piosek 2:2.
Lokaty: 1. Kozlowice 46, 2. Luczina
40, 3. Rzepiszcze 32,... 9. Piosek 19,
12. Niebory 13, 13. Bukowiec 13, 14.
Nawsie 8 pkt.
(jb)

