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Do urn wyborczych w krajach UE 
poszło średnio 43,09 proc. osób 
uprawnionych do głosowania, w 
Czechach tylko 18,2 proc. To drugi 
najsłabszy wynik po Słowacji (13,05 
proc.). W Polsce frekwencja wynio-
sła 23,3 proc.

W RC żadne z ugrupowań poli-
tycznych nie osiągnęło zdecydowa-
nego zwycięstwa – sympatie wybor-
ców zostały podzielone pomiędzy 
różne partie. Najwięcej głosów zdo-
była ANO 2011 (16,13 proc. – 4 
mandaty z 21), na kolejnych miej-
scach uplasowały się: koalicja TOP 
09 i STAN (15,95 – 4 mandaty), 
ČSSD (14,17 – 4 mandaty), KSČM 
(10,98 – 3 mandaty), KDU-ČSL 
(9,95 – 3 mandaty), ODS (7,67 – 2 
mandaty) i Partia Wolnych Oby-
wateli (5,24 – 1 mandat). Pozostałe 
ugrupowania nie przekroczyły pię-
cioprocentowego progu wyborczego. 
Spośród nowo wybranych czeskich 
eurodeputowanych największym 
poparciem cieszył się kandydat 
TOP 09 i STAN, Jiří Pospíšil (77,7 
tys. głosów), drugi najlepszy wynik 
osiągnął kandydat socjaldemokracji, 
Jan Keller (57,8 tys.). 

59-letni socjolog i pedagog Jan 
Keller z Frydku-Mistku, profesor 
Uniwersytetu Ostrawskiego, jest 
jednym z trojga przedstawicieli wo-
jewództwa morawsko-śląskiego, 
którzy zasiądą w Parlamencie Eu-
ropejskim. Drugim jest były het-
man wojewódzki, 58-letni obywa-
telski demokrata Evžen Tošenovský 
z Ostrawy, który był europosłem 
również w poprzedniej kadencji. Z 
Nowego Jiczyna pochodzi 33-letnia 
komunistka Kateřina Konečná.

– Chciałbym szczególnie podzię-
kować tym ludziom, którzy oddali 
na mnie głosy preferencyjne. Z dużą 
częścią z nich rozmawiałem już w 
środę, widząc się z nimi na spot-
kaniach w całym kraju i na mityn-
gach przedwyborczych na rynkach. 
Tym, z którymi nie miałem okazji 
porozmawiać, dziękuję dodatkowo 
– powiedział Keller w transmisji ze 
sztabu wyborczego ČSSD. 

Tošenovský jest jednym z dwóch 
europosłów wyłonionych z listy 
Obywatelskiej Partii Demokratycz-
nej. Partia ma o siedem mandatów 

mniej niż w poprzednich wyborach 
europejskich. Jej przewodniczą-
cy, Petr Fiala, nie uważa wyniku za 
katastrofę. – Zdobycie dwóch man-
datów w Parlamencie Europejskim 
jest sukcesem dla ODS, biorąc pod 
uwagę kryzys, przez jaki przeszła 
partia – powiedział dziennikarzom 
po ogłoszeniu wyników. 

Nawet ugrupowanie ANO 2011, 
które wygrało w Czechach wybory, 
nie może mówić o pełnym sukce-
sie. W ponad połowie województw 
zwyciężyły inne partie: TOP 09 w 
Pradze, Czechach Środkowych i woj. 
pilzneńskim, KDU-ČSL w woj. po-
łudniowomorawskim, zlińskim i na 
Wysoczyźnie, ČSSD w woj. moraw-
sko-śląskim i ołomunieckim. 

Także w Polsce nie było zdecy-
dowanego zwycięzcy. Platforma 
Obywatelska oraz Prawo i Spra-
wiedliwość wyślą do Brukseli po 19 
europosłów. Tak wynika z nieofi cjal-
nych wyników wyborów, podanych 
przez Państwową Komisję Wybor-
czą po przeanalizowaniu protokołów 
z 91 procent obwodów. Ofi cjalne 

wyniki wyborów ogłoszono nad Wi-
słą już po zamknięciu wtorkowego 
numeru „Głosu Ludu”. 

W poniedziałek rano według 
cząstkowych, nieofi cjalnych danych 
przedstawionych przez Państwową 
Komisję Wyborczą, PiS uzyskało 
32,35 procent głosów, zaś PO 31,29 
procent. Trzecie miejsce zdobył 
Sojusz Lewicy Demokratycznej z 
poparciem na poziomie 9,55 pro-
cent, co dało mu pięciu parlamen-
tarzystów. PSL mógł liczyć na 7,21 
procent głosów, o 15 setnych więcej 
od Kongresu Nowej Prawicy. Tym 
samym oba komitety wprowadziły 
po czterech posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

– Wprawdzie ofi cjalne wyniki 
mogą się jeszcze nieznacznie zmie-
nić, jednak każdy racjonalnie my-
ślący polityk zdaje sobie sprawę, 
że mamy remis między Platformą 
Obywatelską a Prawem i Sprawied-
liwością. Oba ugrupowania będą 
miały w Parlamencie Europejskim 
tyle samo mandatów, a zwycięstwo o 
procent czy o pół procent ma czysto 

symboliczne znaczenie – przyznał 
w rozmowie z „Głosem Ludu” Jan 
Olbrycht z Cieszyna, który po raz 
trzeci uzyskał w niedzielę mandat 
europosła.

Jego zdaniem wynik niedziel-
nych eurowyborów odzwierciedla 
też aktualną sytuację w Europie i 
Polsce. – Oznacza, że obserwujemy 
stabilne prowadzenie największych 
partii oraz rosnący wpływ ugrupo-
wań radykalnych. W Polsce nie jest 
on duży, bo Nowa Prawica Janusza 
Korwin-Mikkego uzyskała zaledwie 
7 procent, ale z drugiej strony to aż 7 
procent – stwierdził.

Dobry rezultat kontestującej Unię 
Europejską Nowej Prawicy Janusza 
Korwin-Mikkego jest nad Wisłą 
zaskoczeniem. – Na Korwina-Mik-
kego głosowała głównie młodzież i 
jest to przede wszystkim protest an-
tysystemowy. Martwi jednak, że tak 
wielu młodych ludzi akceptuje taki 
styl prowadzenia polityki – dodał 
Olbrycht. DANUTA CHLUP

WITOLD KOŻDOŃ
O wyborach piszemy także na str. 3

środa
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Eurowybory 2014
pod znakiem niskiej frekwencji 
WYDARZENIE: W niedzielę zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy 28 państw Unii wybrali 751 po-

słów, którzy przez najbliższe pięć lat będą decydować o kształcie zjednoczonej Europy. W Republice Czeskiej i w Polsce frekwencja 

wyborcza była dużo niższa od średniej unijnej. 

TAK WYBIERAŁA EUROPA
Do urn wyborczych w Unii Europej-
skiej poszło od czwartku do niedzieli 
ok. 43 proc. wyborców. To niemal do-
kładnie tyle samo jak w 2009 roku, 
natomiast różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami członkowskimi 
są ogromne. W Belgii i Luksemburgu 
głosowało aż 90 proc. uprawnionych 
osób (z tym, że tam głosowanie jest 
obowiązkowe), na Słowacji, gdzie 
zainteresowanie wyborami było naj-
mniejsze – zaledwie 13 proc. Ogól-
nie można powiedzieć, że w krajach 
postkomunistycznych frekwencja była 
niższa niż w „starych” krajach unij-
nych, choć są wyjątki. Na przykład 
na Litwie frekwencja wynosiła 45 
proc., co plasuje ten kraj wśród takich 
państw, jak Niemcy, Austria, Hiszpa-
nia czy Francja. 

W liczącym 751 deputowanych 

Parlamencie Europejskim przeszło 
212 mandatów (wg wczorajszych, 
jeszcze nieofi cjalnych danych) będzie 
miała Grupa Europejskiej Partii Lu-
dowej (Chrześcijańscy Demokraci), 
wyprzedzająca Grupę Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów 
w Parlamencie Europejskim (niespeł-
na 190 miejsc). Chadecy są zarazem 
frakcją, która poniosła, w stosunku 
do poprzednich wyborów, największe 
straty. Pozostałe ugrupowania zdo-
były po kilkadziesiąt mandatów, tak 
samo jak niezrzeszeni posłowie. Nieco 
lepszym wynikiem niż pięć lat temu 
może się natomiast pochwalić skraj-
na, nacjonalistyczna prawica. Media 
europejskie komentowały wczoraj 
przede wszystkim zwycięstwo Fron-
tu Narodowego Marine Le Pen we 
Francji oraz prawdopodobne zwycię-
stwo Partii Niepodległości UKIP w 
Wielkiej Brytanii. Obie partie należą 
do skrajnie eurosceptycznych.  (dc)

Najnowsza kadencja Parlamentu Europejskiego potrwa do roku 2019.

Oszeldówka 
ze sportowym akcentem
| s. 4
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ZAKAŹNY 
PAWILON
HAWIERZÓW (dc) – W Szpitalu 
z Polikliniką oddano w ub. tygodniu 
do użytku wyremontowany pawilon 
chorób zakaźnych, który jest specja-
listyczną placówką służącą chorym 
z całego województwa morawsko-
śląskiego. Oddział został wyposażony 
m.in. w tak zwany bioboks, który za-
pewnia maksymalną izolację pacjen-
tów z zakaźnymi chorobami, takimi 
jak ptasia grypa, cholera czy SARS.  

*   *   *

MISYJNY TYDZIEŃ
OLBRACHCICE/SUCHA G. 
(dc) – Parafi e katolickie w obu miej-
scowościach gościły przez tydzień 
polskiego misjonarza, o. Czesława 
Blocha ze Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
Duchowny codziennie w obu kościo-
łach głosił nauki misyjne i spotykał 
się z wiernymi na nabożeństwach. 
Odbyły się również spotkania z mło-
dzieżą. 

*   *   *

BASEN 
NA RAZIE PUSTY
CZESKI CIESZYN (kor) – Miej-
skie letnie kąpielisko otwarto już 
wprawdzie w sobotę, na razie jed-
nak nie zawitało tam zbyt wielu 
amatorów pływania. Powodem jest 
niesprzyjająca pogoda. W sobotę 
odwiedziły basen głównie dzieci, w 
niedzielę zaś pływalnia świeciła pust-
kami. – Czekamy na prawdziwie let-
nią pogodę – mówi Vladimír Kroček, 
odpowiedzialny w Urzędzie Miasta 
za miejskie urządzenia sportowe.

*   *   *

BURZLIWY 
WEEKEND
REGION (kor) – Silne burze, które 
nawiedziły podczas weekendu także 
województwo morawsko-śląskie, nie 
wyrządziły w regionie większych 
szkód, ale były powodem kilku wy-

jazdów strażaków. Wzywano ich 
do zwalonych drzew, usuwali błoto 
z dróg, pompowali także wodę z 
zalanych piwnic. Najpoważniejszym 
wydarzeniem było osunięcie się oko-
ło 3-metrowej części stoku w Wę-
dryni, które spowodowało chwilowe 
ograniczenie ruchu na miejscowym 
odcinku drogi I/11.

*   *   *

CZYTAŁA WIERSZE
CIESZYN (wik) – Gościem 
kolejnego spotkania Klubu Liter-
ackiego „Nadolzie”, działającego 
przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
była Elżbieta Holeksa – rodowita 
cieszynianka, która po 20 latach 
mieszkania w Warszawie i 13 latach 
spędzonych w USA postanowiła 
wrócić, już na stałe, do rodzinnego 
Cieszyna. Autorka trzech tomików 
poezji swe wiersze czytała 20 maja 
w sali MZC w Cieszynie. 

KRÓTKO

W przygranicznej kawiarni „Avion” spotkali się 
w sobotnie przedpołudnie bibliotekarze, pisarze i 
młodzi twórcy – laureaci konkursu, który w tym 
roku miał wyjątkowo międzynarodowy charakter. 
Udział w nim wzięli nie tylko czytelnicy bibliotek z 
obu Cieszynów ale też z Kisuckiego Nowego Mia-
sta na Słowacji oraz z zaprzyjaźnionego chorwa-
ckiego Daruvaru. 

– To, że zostałam pisarką, jest spełnieniem mo-
jego największego marzenia. Miałam 5 lat, kiedy 
pierwszy raz powiedziałam w domu, że będę pisar-
ką. Wszyscy się śmiali, mówili: nie umiesz czytać, 
ledwo umiesz się podpisać... Ale przy tym marze-
niu wytrwałam – mówiła, nawiązując do tytułu 
konkursu, Ivona Březinová, która objęła patronat 
nad czeską częścią literackich zmagań. W Polsce 
uczestników otoczył opieką pisarz Kazimierz Szy-
meczko. 

W sumie na konkurs nadesłano 200 prac. Choć 
opowiadania pisane były w różnych językach, każde 
miało ten sam temat: „Mój odlotowy dzień”. Naj-
więcej dzieci chwyciło za pióra po polskiej stronie. 

– Napłynęło około 100 prac z całego powiatu 
cieszyńskiego, ale nie tylko o ilość tu chodzi. Były 
to prace na bardzo wysokim poziomie merytorycz-
nym i artystycznym. Bardzo mnie to cieszy, zwłasz-
cza w tych czasach, kiedy mówi się, że dzieci czytają 
co najwyżej komiksy, a piszą tylko sms-y – powie-
działa dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
Izabela Kula. Podobnie poziom prac konkursowych 
oceniali tez bibliotekarze z pozostałych państw.

W każdym kraju w każdej z dwóch kategorii 
wiekowych rozdano nagrody i wyróżnienia. Wśród 

zwycięskich prac znalazło się na przykład opowia-
danie uczennicy polskiej podstawówki w Czeskim 
Cieszynie, Ireny Langner. 

W ramach międzynarodowego festiwalu przed 
młodymi czytelnikami z obu stron granicy jeszcze 
sporo atrakcji. W najbliższych dniach w Czeskim 
Cieszynie dla dzieci przygotowano m.in. głośne 
czytanie, gry, zabawy, konkursy, spotkania ze zna-
nymi autorami dla dzieci (Petrą Braunovą, Lenką 
Rožnovską czy Markiem Šolmesem Srazilem). W 

Cieszynie inauguracja Międzynarodowego Festi-
walu Czytania nad Olzą oraz Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom w Cieszynie odbę-
dzie się 30 maja w Teatrze im. A. Mickiewicza. W 
czasie imprezy dla dzieci i rodziców przygotowano 
m.in. tradycyjne odczytanie „Lokomotywy”, pro-
gram kabaretowy pt. „Dzieci wiedzą lepiej”, kon-
cert na instrumentach dziwnych czy pokaz iluzji i 
magii. Kolejne czytelnicze atrakcje dla dzieci trwać 
będą po polskiej stronie aż do 5 czerwca.  (ep)

Czytaj i pisz międzynarodowo
Uroczystym rozstrzygnięciem konkursu literackiego dla dzieci „Zostań pisarzem z...“ zainaugurowano w sobotę Międzynarodowy 

Festiwal Czytania nad Olzą. Imprezę promującą czytelnictwo po raz siódmy organizują biblioteki miejskie w Czeskim Cieszynie i 

Cieszynie. 

Gościem honorowym konkursu „Zostań pisarzem” oraz czeskiej części Międzynarodowego Festiwalu Czytania 
jest Ivona Březinová. 

W pierwszym kwartale tego roku 
wzrosła liczba turystów odwiedzają-
cych nasz region – w porównaniu do 
analogicznego okresu minionego roku 
było ich o 4 tysiące więcej. Przybyło 
turystów z kraju, ale znacząco zwięk-
szyła się przede wszystkim liczba od-
wiedzających z  zagranicy. Najchętniej 
przyjeżdżają tu Słowacy, Polacy, Ro-
sjanie i Włosi, na kolejnych miejscach 
listy są Brytyjczycy i Austriacy. Coraz 
więcej gości jest z Wielkiej Brytanii. 
Z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że turystów przyciągają przede 
wszystkim przyroda, kultura i sport, 

chętnie odwiedzają Beskidy, oglądają 
zabytki techniki i wypoczywają w sa-
natoriach, cenią sobie także kuchnię 
regionalną i serwowane tu piwo.

– Wzrastające zainteresowanie 
naszym regionem bardzo nas cieszy. 
Oferujemy turystom ciekawe atrak-
cje, wysokiej jakości usługi, rozdajemy 
mnóstwo materiałów informacyjnych. 
Chcemy, żeby turyści dobrze się u nas 
czuli, wyjeżdżali z miłymi wspomnie-
niami i wracali znów na kolejny urlop 
– podsumował Ivan Strachoň, zastęp-
ca hetmana do spraw ruchu turystycz-
nego.  (ep)

Coraz więcej turystów

Specjaliści pomogą uratować jedno z 
unikalnych drzew rosnących w Bu-
kowcu. Chodzi o największy, a tak-
że jeden z najstarszych w Republice 
Czeskiej wiązów górskich. Jego wiek 
jest szacowany na około 360 lat, ma 
35 metrów wysokości i ponad 7,5 
metra w obwodzie pnia. Rośnie zaś 
za gospodą „U Sikorów”, ok. kilo-
metra od granicy z Polską. O jego 
znaczeniu świadczy chociażby to, że 
pojawił się m.in. w cyklu fi lmów do-
kumentalnych „Żywe serce Europy”. 
Niestety, wiekowy wiąz nie jest już 
najzdrowszy. Dlatego władze wio-
ski, żeby drzewo uratować, zgłosili 
je do piątej edycji projektu „Zdrowe 
drzewa dla jutra”. Bukowiec odniósł 
tu sukces. W ostatnich dniach maja 
przyjadą do wsi arboryści (specjaliści 
zwani też chirurgami drzew) z Uni-
wersytetu Mendela w Brnie. Trójka 
ekspertów w dziedzinie pielęgnacji 

drzew będzie się starać pomóc za-
bytkowemu wiązowi metodą alpini-
styczną.  (kor)

Na pomoc wiązowi

Gmina Stonawa buduje kolejne 
mieszkania. Powstaną one na pod-
daszu budynku w centrum wioski, 
w którym oprócz trzech mieszkań 
mieści się również apteka. Będą to 
dwa duże trzypokojowe mieszkania 
z kuchnią. Gmina wyłoży na ich bu-
dowę 3 mln koron. – Dzisiaj nie ma 
już zapotrzebowania na małe miesz-
kania. Ludzie chcą żyć w większym 
luksusie i stać ich na opłacenie wyż-
szego czynszu. Jeśli chodzi o nowe 

budownictwo, mamy ograniczenia w 
związku z eksploatacją węgla, dlate-
go postanowiliśmy zagospodarować 
poddasze istniejącego już domu – 
powiedział wójt Andrzej Feber. Jak 
dodał, trzy mieszkania o podobnym 
metrażu powstały już wcześniej w 
odrestaurowanej międzywojennej 
willi secesyjnej obok polskiej szkoły 
na Hołkowicach. Do mieszkań man-
sardowych w centrum wsi lokatorzy 
wprowadzą się jesienią br.  (sch)  

Luksus na poddaszu

Na poddaszu tego domu powstaną dwa duże mieszkania.
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W wieku 91 lat zmarł w niedzielę 
Wojciech Jaruzelski, prezydent RP 
w latach 1989-90, przywódca PRL i 
PZPR w latach 80. ubiegłego wieku. 

Gen. Wojciech Jaruzelski od kilku 
lat walczył z nowotworem. W marcu 
tego roku biegli uznali, że stan zdro-
wia gen. Jaruzelskiego nie pozwala 
na sądzenie go za wprowadzenie w 
Polsce w 1981 r. stanu wojennego 
oraz w sprawie masakry robotników 
Wybrzeża w grudniu 1970 roku.  (jb)
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Unikalny wiąz z Bukowca ma około 
360 lat.

Zmarł 
Wojciech Jaruzelski
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Na terenie hutniczego miasta zo-
stanie posadzonych ponad trzysta 
nowych drzew, głównie przy uli-
cach Lidickiej, Dukielskiej i Pa-

lackiego. Większość drzewek o 
wysokości 3-5 metrów zostanie po-
sadzona w maju, reszta zaś jesienią. 
 (kor)

Trzysta drzew
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Spośród konkretnych kandydatów 
zdecydowanie najbardziej popular-
ny w regionie był lider listy ČSSD, 
Jan Keller. Otrzymał 13,8 tys. gło-
sów preferencyjnych. Drugim był 
Evžen Tošenovský z ODS (6,8 tys.
głosów), trzecie miejsce zajęła Ka-
teřina Konečná z KSČM (5,2 tys. 
głosów). Cała trójka zdobyła man-
daty w Parlamencie Europejskim. 
Godna uwagi jest w szczególności 
duża liczba głosów preferencyjnych 
w przypadku Tošenovskiego, którego 
partia nie cieszyła się w regionie zbyt 
wysokim poparciem. – To, według 
mnie, potwierdza, że politykę two-
rzą ludzie. Uczciwość i przyzwoitość, 
jaką reprezentuje pan Tošenovský, 
przełożyły się na zaufanie wyborców. 
To cieszy – skomentował sukces par-
tyjnego kolegi wiceprzewodniczący 
regionalnej organizacji ODS, David 
Sventek. 

Do urn w naszym województwie 
poszło tylko 15 proc. wyborców. 
W powiecie karwińskim było jesz-
cze gorzej – z prawa wyborcze-
go skorzystało niespełna 13 proc. 
uprawnionych do głosowania, a na 
przykład w Karwinie i Orłowej gło-
sował tylko co dziesiąty wyborca. W 
powiecie frydecko-misteckim było 
trochę lepiej – frekwencja wynio-
sła 16,23 proc. Nadzwyczaj niska 
była natomiast w Mostach koło 
Jabłonkowa – 8,88 proc. – Ludzie 
są kompletnie zniechęceni ogól-
ną sytuacją polityczną. Nie umiem 
sobie tego inaczej wytłumaczyć – 
skomentował wójt Mostów, Josef 
Szotkowski. To nie pierwsze wybo-
ry, podczas których w Mostach od-
notowano skrajnie niską frekwencję. 
Czy powodem nie może być fakt, 
że choć gmina składa się z kilku 
części, wszystkie lokale wyborcze 
usytuowane są w centrum? Samo-
rządowiec zaprzeczył. – Zawsze 
tak było, że lokale były w centrum. 
Ludzie są do tego przyzwyczajeni 
– stwierdził krótko. 

18 proc. osób poszło natomiast 
głosować w Trzanowicach. – Jeste-
śmy nad poziomem regionalnym, u 
nas głosował mniej więcej taki odse-
tek osób, ile wynosi średnia w kra-
jowa. Uważam, że w Trzanowicach 
mieszka stosunkowo dużo osób, któ-
re chcą wykorzystać przysługujące 
im prawo wyborcze – skomentował 
to wójt gminy, Jan Tomiczek. 

REKORDZISTA 
JERZY BUZEK 

W poniedziałek delegatura Krajowe-
go Biura Wyborczego w Katowicach 
ogłosiła wyniki głosowania w okrę-
gu katowickim, który obejmuje całe 
województwo śląskie. Ważne głosy 
oddało tam 646 144 mieszkańców 
regionu i aż 250 741 z nich popar-
ło Platformę Obywatelską. Prawo i 
Sprawiedliwość zwyciężyło zaledwie 
w trzech powiatach: żywieckim, 
myszkowskim i kłobuckim.

W pozostałych zakątkach woje-
wództwa zdecydowanie wygrała PO. 
W efekcie platforma otrzymała 38,81 
proc. popracia. Drugie PiS  zdobyło 
28,58 proc., SLD – 9,26 proc., Nowa 
Prawica Janusza Korwin-Mikkego 
– 8,71 proc., Solidarna Polska Zbi-
gniewa Ziobry – 3,82 proc., Europa 
Plus Twój Ruch – 3,64 proc., Pol-
ska Razem – 2,69 proc., PSL – 2,47 
proc., a Ruch Narodowy – 1,11 proc. 

Frekwencja wyborcza wyniosła w 
województwie śląskim 23,79 proc. 

Zgodnie z prognozami zdecydo-
wanym liderem śląskiej listy Platfor-
my Obywatelskiej był Jerzy Buzek, 
na którego zagłosowało 185 757 
osób. Buzek okazał się nie tylko re-
kordzistą w regionie, ale i w całym 
kraju. Dla porównania, ogólnopolska 
lista Polski Razem Jarosława Gowi-
na otrzymała 189 739 głosów, a li-
sta Europy Plus Twój Ruch Janusza 
Palikota zdobyła w całym kraju zale-
dwie 212 157 głosów. Mimo ogrom-
nego sukcesu powyborczej sytuacji 
nie chciano wczoraj komentować 
w sztabie wyborczym prof. Jerzego 
Buzka. – Nie znamy jeszcze ofi cjal-
nych, ostatecznych wyników wybo-
rów, dlatego dziś żadnych komenta-
rzy nie będzie – uciął krótko Robert 
Smoliński z częstochowskiego biura 
byłego przewodniczącego Parlamen-
tu Europejskiego.

Henryk Kretek, dyrektor posel-
skiego biura Jerzego Buzka w Ra-
ciborzu przypomniał jednak, że 
ostatnie godziny przed wyborami 
profesor spędził na Śląsku Cieszyń-
ski. – To symboliczny fakt, ponie-
waż przebywaliśmy po obu stronach 
Olzy, biorąc udział w cieszyńskiej 
Nocy Muzeów – stwierdził.

Drugi najlepszy wynik w woje-
wództwie śląskim uzyskał Bolesław 

Piecha z PiS –  118,9 tys. głosów. 
Sensacyjne trzecie miejsce przypad-
ło natomiast Januszowi Korwin-
Mikkemu (67,9 tys. głosów). Lider 
Kongresu Nowej Prawicy zdobył na 
Śląsku ponad 3 razy więcej głosów 
od Kazimierza Kutza, jedynki Euro-
py Plus Twojego Ruchu (20,4 tys.). 
Czwarty wynik należy do Adama 
Gierka (SLD-UP) – 56,2 tys. głosów. 
Pozostałe mandaty europosłów zdo-
byli zaś Jadwiga Wiśniewska, dwójka 
na liście PiS – 44,8 tys. głosów, Jan 
Olbrycht (drugi najlepszy wynik na 
liście PO) – 26 184 głosy oraz Marek 
Plura z PO – 6 803 głosy. 

Jerzy Buzek bezapelacyjnie zwy-
ciężył również w powiecie cieszyń-
skim, gdzie otrzymał  7 748 głosów. 
Drugi najlepszy wynik odnotował 
na ziemi cieszyńskiej Jan Olbrycht 
(6 704 głosy). Najlepszy wynik na 
liście PiS osiągnął z kolei Stanisław 
Szwed (4 521), który nie zdobył jed-
nak mandatu. Generalnie Platforma 
Obywatelska triumfowała w 10 gmi-
nach powiatu cieszyńskiego. Naj-
większe poparcie otrzymała w Wiśle 
(66,43 proc.), Goleszowie (51,28 
proc), Cieszynie (50,58 proc.) i 
Ustroniu (48,23 proc.). Dla odmiany 
Prawo i Sprawiedliwość triumfowa-
ło w dwóch gminach, Istebnej (47,39 
proc) i Chybiu (37,45 proc.).

 (dc, wik)

Śląska perspektywa wyborcza
Na Północnych Morawach i Śląsku zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego odniosła 

socjaldemokracja, zdobywając 24,05 proc. głosów. Kolejne lokaty zajęły: ANO 2011 – 13,73 proc.,  

komuniści – 13,37 proc., chrześcijańscy demokraci – 11,54 proc.,  obywatelscy demokraci – 8,88 

proc., TOP 09 i STAN – 7,58 proc.

WYDANO NAD WISŁĄ

JEFFERY DEAVER

Październikowa Lista
Prószyński i Spółka
Wyobraźmy sobie, że stawką jest lista, która 
zawiera nazwiska wpływowych osób. Niezwy-
kle cenne dane, adresy, dodatkowo numery 
kont, niebotyczne sumy pieniędzy. Pewnie w 
niejednym kraju wzbudziłaby ogromne emo-
cje. „Październikowa Lista”, bo tak nazywa 
się najnowsza książka Jeff ery’ego Deavera to 
pozycja, w której niczego nie możemy być 
pewni. Nawet tego, jak czytać tę powieść, bo 
ostatnia strona zawiera... tytuł, a na przed-
ostatniej znajdziemy podstawowe informacje 
o książce (wydawca, redakcja, redaktor prowa-
dzący, miejsce i data wydania itd.). Rozdział 1 
zaczyna się na stronie 317, a 36 kończy się na 
stronie 15. Dodajmy jeszcze do tego słowa Sørena Kierkegarda z początku 
(a może końca książki), który powiedział kiedyś: „Życie można zrozumieć, 
patrząc nań tylko wstecz; żyć jednak trzeba naprzód”. Wybieramy więc wersję 
czytania książki od strony 1 i rozdziału 36 i wspólnie z głównymi bohaterami: 
Gabrielą, której rzekomo porwano dziecko, poznanym przez nią Danielem, 
który pomaga jej dopaść porywacza, któremu wcześniej trzeba będzie wręczyć 
Październikową Listę oraz 500 tysięcy dolarów okupu, przymierają ulice ame-
rykańskiej metropolii. A może lista wpływowych osób to fi kcja, a cała intryga 
szyta jest grubymi nićmi. W książce Deavera nic nie jest pewne. A cofanie 
się akcji jest naprawdę fascynującym zabiegiem. Niby wciąż zagłębiamy się 
wstecz, a jednak akcja warto zmierza do przodu. Nasuwa się więc pytanie: to 
jak jest z tym czasem?

Dasz radę! 
O pokonywaniu uzależnień

Prószyński i Spółka
Bardzo ważna książka, może najważniejsza, 
jaka w ostatnich latach ukazała się w Polsce 
na temat alkoholizmu i innych uzależnień. Z 
okładki spogląda sympatyczny mężczyzna, 
po prostu dobrze mu patrzy z oczu – jak się 
mówi, a nad nim wielki tytuł: „Dasz radę! O 
pokonywaniu uzależnień”, gdzie wykrzyknik 
zastępuje odwrócona butelka. Wielkie bra-
wa na początek za okładkę, a kolejne okla-
ski za książkę. Bardzo ważną, mądrą, która 
pozwoli niejednemu alkoholikowi, uzależ-
nionemu od tytoniu czy hazardu walczyć z 
własnymi słabościami. Jeżeli na ich drodze 
stanie dr Bohdan Woronowicz, to na pew-
no będzie im łatwiej, bo lekarz to wybitny, 
ma podejście do każdego pacjenta (powiada on tak „Jeśli w ten sposób mo-
żemy uratować choć jedno życie...”), przynajmniej taki obraz wyłania się z 
wywiadu-rzeki, który przeprowadziła z nim dziennikarka Karolina Prewęcka. 
O alkoholizmie powiedziano już wiele słów, można by powiedzieć morze, ma-
jowa nowość wydawnictwa Prószyński i Spółka wnosi jednak oprócz wiedzy 
teoretycznej, praktycznych wskazówek jak radzić sobie z nałogami (włącznie 
z adresami placówek terapii uzależnienia), także sporo humoru. Bardzo cie-
kawym zabiegiem jest wtrącenie osobistych świadectw różnych osób, także 
tych z pierwszych stron gazet – choćby wybitnej aktorki Stanisławy Celińskiej 
czy od niedzieli posła do Parlamentu Europejskiego, Bolesława Piechy, którzy 
zdecydowali się powiedzieć światu o swoim problemie i otwarcie z nim wal-
czyć. Nie jest łatwo wygrać z nałogiem. Pisarz Mark Twain powiedział kiedyś: 
„Rzucić palenie? Nic trudnego, setki razy to robiłem i za każdym razem mi się 
to udawało”. Na pewno jednak trzeba, na pewno jednak warto...

TOMASZ WOLFF

Mieszkańcy Czeskiego Cieszyna 
mogą się pochwalić kilkoma rekor-
dami, na przykład w liczbie namalo-
wanych w jednym dniu obrazków ra-
tusza albo zgromadzonych w jednym 
miejscu dzieci z wykonaną z gazety 
czapeczką popularnego Večerníčka, 
czyli skrzata zapowiadającego co-
dziennie w czeskiej telewizji dobrano-
ckę. Teraz nadolziański gród zamierza 
powalczyć o kolejny zapis do czeskiej 
Księgi Rekordów. Chodzi o liczbę 
rowerzystów zgromadzonych w jed-
nym miejscu. Dotychczasowy czeski 
rekord to 577 cyklistów. Cieszyniacy 

chcą go pokonać w najbliższy piątek. 
Żeby tak się stało, 30 maja w godzi-
nach 15.00-16.00 na Rynku Armii 
Czechosłowackiej, powinno zjawić 
się jak najwięcej ludzi z rowerami. Jak 
zapowiada przewodniczący miejskiej 
Komisji Wychowania i Edukacji, Mi-
lan Pecka, akcja odbędzie się niezależ-
nie od warunków pogodowych, nawet 
podczas deszczu. 

Każdy z uczestników próby pobi-
cia rekordu otrzyma drobny prezent 
i małą przekąskę. Dla rowerzystów 
zagra ponadto kapela Rafael Music 
Band. (kor)

W Czeskim Cieszynie
spróbują pobić rekord

WYGRYWALI SOCJALDEMOKRACI I CHADECY 
Miejscowość frekwencja zwycięska partia jej zdobycz w proc.  

Ostrawa 15,47 ČSSD 23,96  

Powiat Karwina 12,96 ČSSD 28,70
Bogumin 13,22 ČSSD 32,27
Cierlicko 16,07 ČSSD 22,26
Cz. Cieszyn 15,03 ČSSD 25,31
Dąbrowa 11,51 ČSSD 27,11
Dziećmorowice 12,98 ČSSD 23,62 
Hawierzów 14,07 ČSSD 29,19
Karwina 10,77 ČSSD 29,35
Kocobędz 15,05 KDU 27,97
Lutynia D. 14,45 ČSSD 32,18 
Olbrachcice 15,23 ČSSD 26,12
Orłowa 10,07 ČSSD 29,81
Pietwałd 12,42 ČSSD 31,11 
Piotrowice 15,52 ČSSD 27,25
Rychwałd 15,64 ČSSD 28,02
Stonawa 17,41 ČSSD 30,38 
Sucha G. 12,89 ČSSD 22,88 

Pow. F-M 16,23 ČSSD 27,23

Boconowice 13,80 KDU 37,50 
Bukowiec 15,99 KDU 60,46 
Bystrzyca 13,43 ČSSD 24,60 
Gnojnik 17,12 KDU 25,80 
Gródek 12,37 ČSSD 25,13 
Herczawa 16,35 ČSSD 67,64  
Jabłonków 14,24 KDU 38,69 
Koszarzyska 11,56 ČSSD, KDU 23,52 
Ligotka Kam. 15,02 ČSSD 23,17  
Łomna D. 12,02 KDU 43,75  
Łomna G. 9,12 ČSSD 32,00  
Milików 10,72 KDU 30,08 
Mosty k. J. 8,88 KDU 28,00  
Nawsie 10,71 ČSSD 28,44  
Nydek 13,84 ČSSD 29,25  
Pioseczna 14,84 KDU 32,72  
Piosek 10,87 KDU 35,25  
Ropica 11,88 KDU 34,48 
Rzeka 15,06 ČSSD 29,85 
Śmiłowice 16,39 ČSSD 27,36  
Trzanowice 18,00 KDU 25,87  
Trzycież 17,23 KDU 29,71 
Trzyniec 11,60 ČSSD 25,95 
Wielopole 16,59 ČSSD 36,11  
Wędrynia 15,22 ČSSD 30,55 
Źródło: www.volby.cz Opr. (dc)
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61. Dzień Oszeldy rozpoczęto od 
złożenia kwiatów pod tablicą pa-
miątkową pochodzącego z Nie-
borów „rewolucjonisty i bohatera 
Wiosny Ludów”. W 1954 roku zo-
stała ona wmurowana przez człon-
ków nieborowskiego MK PZKO 
w budynku byłej polskiej szkoły, w 
którym obecnie mieści się polskie 
przedszkole. Z wiązankami kwia-
tów przyszli oddać hołd Oszeldzie 
nie tylko miejscowi PZKO-wcy, ale 
również prezes Zarządu Głównego 
Związku, Jan Ryłko, który podzię-
kował organizatorom spotkania 
za pielęgnowanie polskiej trady-
cji i kultury w Nieborach, a także 
przedstawiciele miasta Trzyńca: 

burmistrz Věra Palkovská i prze-
wodniczący miejskiej komisji ds. 
mniejszości narodowych, pastor Bo-
gusław Kokotek. 

Następnie delegacja przeniosła 
się z czasów sprzed półtora wieku w 
teraźniejszość – do sąsiadującego z 
ogrodem PZKO boiska piłkarskie-
go, by przeciąć wstęgę nowej inwe-
stycji miejscowego klubu sportowe-
go – placu zabaw dla dzieci. – Kiedy 
rok temu wspólnie z prezesem MK 
PZKO Bronisławem Studnickim 
ocenialiśmy stan tego obiektu, do-
szliśmy do przekonania, że brakuje 
nam tutaj placu zabaw – powiedział 
przewodniczący klubu sportowe-
go, Václav Rufer. Projekt wsparło 

miasto, pokrywając 80 proc. kosz-
tów jego realizacji. Resztę dołożyli 
sponsorzy z Nieborów i okolicy oraz 
sami mieszkańcy. – Otwarcie placu 
zabaw celowo zaplanowaliśmy na 
dziś. Dzień Oszeldy ma bowiem w 
Nieborach ogromną tradycję. Obie 
imprezy postanowiliśmy więc po-
łączyć – także ze względu na to, że 
MK PZKO przyczyniło się do po-
wstania nowego placu zabaw, a dzie-
ci, które uczestniczą w życiu Koła, 
grają w piłkę w barwach naszego 
klubu – wyjaśnił powiązania Rufer. 

Jak podkreśliła później ze sce-
ny prowadząca imprezę Halina 
Szczotka, nieborowska Oszeldówka 
jest imprezą, która integruje Pola-
ków i Czechów, ludzi kultury i spor-
tu, katolików i ewangelików. Świa-
dectwem tego były wypełnione do 
ostatniego miejsca ławki w ogrodzie 
koło Domu PZKO. Przyszli miej-

scowi, mieszkańcy okolicznych wsi, 
przyjechali też na motorach uczest-
nicy VIII Spotkania Motocyklistów 
na Śląsku Cieszyńskim. Organiza-
torzy przygotowali dla nich trady-
cyjnie bogaty program. Na powita-
nie grała publiczności orkiestra dęta 
„Jablunkovanka”, po niej wyszły na 
scenę miejscowe przedszkolaki oraz 
uczniowie szkoły. Zaśpiewał miej-
scowy chór „Zgoda” oraz „Godulan
-Ropica”, wystąpiły zespoły z Ja-
błonkowa „Zaolzi” i „Zaolzioczek”, 
zagrała kapela „Lipka” oraz gościn-
nie wystąpił zespół folklorystyczny 
z Polski „Mała Brenna”. Wspólna 
impreza pezetkaowców oraz piłka-
rzy z Nieborów miała również swój 
akcent sportowy. Na boisku został 
rozegrany mecz z Liskowcem, w 
którym miejscowi pokazali klasę – 
pokonali przyjezdnych 4:1.  
 BEATA SCHÖNWALD

Dwa lata temu, kiedy zostało zor-
ganizowane po raz pierwszy, świę-
towało sukces. W sobotę Spotkanie 
Absolwentów górnosuskiej Polskiej 
Szkoły Podstawowej miało swoją 
powtórkę. Równie udaną, tyle że w 
nieco innym składzie. 

– Koncepcja przyjmowania zgło-
szeń była taka, że pierwszeństwo 
miały te roczniki, dla których na 
poprzednim spotkaniu zabrakło 
miejsca. Dopiero po nich mogły się 
zgłaszać kolejne klasy. Jak się okaza-
ło, również tym razem zainteresowa-
nie było większe niż możliwości sali 
miejscowego Domu Robotniczego 
– powiedział Marek Kriš, pomysło-
dawca górnosuskich Spotkań Ab-
solwentów, które – jak podkreślił – 
odbywają się dzięki zaangażowaniu 
członków Miejscowego Koła PZKO 
w Suchej Górnej.

W rezultacie przy rozstawionych 
w sali i na balkonie Domu Robot-
niczego stołach zasiedli w sobotę 
absolwenci 23 roczników miejsco-
wej podstawówki. Najstarsi z nich 
opuścili mury szkolne w 1951 roku, 
najmłodsi zaś o pół stulecia później, 
w 2004 roku. Spotkali się zarówno 
wychowankowie szkoły, którzy nie 
widzieli się już od dawna, jak i ci, 
którzy bawili się tutaj przed dwo-
ma laty. Dla niektórych odkryciem 
był również sam wyremontowany 

od zewnątrz i od wewnątrz budynek 
szkoły. – Odwiedzić szkołę przyszli 
dawni absolwenci, którzy nie byli 
tu od kilkudziesięciu lat i pamiętali 
czasy, kiedy uczyli się tylko na par-
terze, bo na piętrze mieściły się klasy 
czeskiej szkoły – stwierdził aktualny 
dyrektor polskiej podstawówki w 
Suchej Górnej, Bohdan Prymus. Jak 
podkreślił, dawni wychowankowie 
byli pod wrażeniem, szkoła bardzo 
im się podobała.

 W Domu Robotniczym oprócz 
absolwentów spotkali się również 
nauczyciele, dawni wychowaw-
cy tamtych dorosłych już obecnie 
uczniów – nauczycielka języka cze-
skiego i rosyjskiego, Olga Kiedroń, 
nauczyciel wychowania fi zycznego, 
wychowania obronnego i nauki oby-
watelskiej, Jakub Mackowski, bohe-
mistka Maria Małysz czy polonistka 
oraz nauczycielka plastyki, Wanda 
Folwarczna. Przytaczając słowa Wi-
tolda Gombrowicza, że „bez uczniów 
nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie 
byłoby nauczycieli”, przywitała ich 
konferansjerka imprezy, Agata Rzy-
man. Następnie wzniesiono wspólny 
toast na pomyślność organizatorów 
oraz tych wszystkich, którzy nadal 
chętnie się spotykają w gronie daw-
nych kolegów szkolnych, a także na 
pamiątkę tych, których już tutaj nie 
ma. – Każdy naród, każda społecz-

ność ma swoje skarby, to, co ceni naj-
bardziej. Francuzi mają swoją wieżę 
Eiffl  a, Brytyjczycy mają Big Ben, 
my zaś mamy ludzi, którym droga 
jest nasza kultura, którym drogi jest 
język polski oraz którzy nie wahają 
się poświęcić swój wolny czas dla 
dobra wspólnego – powiedział pod 
adresem organizatorów dyrektor 
Prymus, wyrażając nadzieję, że za 50 
lat też znajdą się ludzie, którzy będą 
chcieli kontynuować tradycję tych 
spotkań.

Spotkanie Absolwentów górnosu-
skiej szkoły było również swoistym 
przeglądem talentów jej wychowan-
ków. Wystąpili aktualni członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Suszanie”, a 
także ich starsi koledzy, którzy daw-
no już opuścili zarówno szeregi ze-
społu, jak i mury szkoły. Z kolei mini
-koncert muzyki kameralnej dała 
rodzina Danelów. Na instrumentach 
smyczkowych zagrały wspólnie jej 
trzy pokolenia – wszystkie wycho-
wane przez tę szkołę. – Chociaż są 

porozjeżdżani po całym świecie, 
czują się górnosuszanami, są z tego 
bardzo dumni i chętnie tu wracają, 
by zagrać dla miejscowej publiczno-
ści – przedstawiła ich Rzyman. Dwa 
utwory zaśpiewała z Danelami inna 
utalentowana absolwentka szkoły, 
obecnie profesjonalna śpiewaczka, 
Beata Šelová z domu Czendlik. 

Ewald Danel, kierownik arty-
styczny Słowackiej Orkiestry Ka-
meralnej, opuścił mury górnosuskiej 
dziewięciolatki w 1971 roku. Już w 
szkole znany był ze swojego talen-
tu muzycznego, toteż przy okazji 
przedstawień szkolnych grywał na 
skrzypcach w nauczycielskiej or-
kiestrze. – W tych czasach prawie 
wszyscy nauczyciele umieli grać na 
skrzypcach i chyba bardziej dbało 
się o muzyczne wykształcenie ucz-
niów – zauważył Danel, który z lat 
szkolnych zapamiętał również to, jak 
wspólnie z kolegami chadzał do po-
bliskiego kościoła „pomagać” dzwo-
nić pani Bardoniowej oraz jak cza-
sem nauczyciele zwalniali go z lekcji 
do deptania kapusty lub zbierania 
śliwek w ogródku szkolnym. 

Na podobne wspomnienia uczest-
nicy sobotniego Spotkania Absol-
wentów mieli długie godziny. Do 
rozmów, a zwłaszcza do tańca przy-
grywał im DJ Roman Kriš.

 (sch)

Jan Ryłko pod tablicą Pawła Oszeldy w polskim przedszkolu w Nieborach.

Najmłodsi nieborowianie na scenie.

Rodzina Danelów i Beata Šelová z domu Czendlik.
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Oszeldówka ze sportowym akcentem

Bez szkoły nie byłoby spotkań absolwentów

W sobotę w Nieborach wspominano Pawła Oszeldę. Celem 

imprezy, która odbyła się w ogrodzie obok Domu PZKO, było 

uczczenie 150. rocznicy jego śmierci oraz wspólna integrująca 

pokolenia, narodowości i wyznania festynowa zabawa.



wtorek   |   27 maja 2014 5PUBLICYSTYKA

W Jabłonkowie obchodzono po-
niedziałkowy Dzień Matki już w 
piątek. Uczniowie Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza przygotowali dla swoich mam, 
a także ojców, babć, dziadków i sym-
patyków szkoły wspaniały program. 

Było sporo piosenek, „Szumi jawor” 
grany na trąbce, tańce góralskie, a 
przede wszystkim dużo tekstów i 
jednoaktówek gwarowych. Te ostat-
nie młodzi jabłonkowianie wspólnie 
z nauczycielką Renatą Staszowską, 
reżyserem i autorką scenariusza 

przedstawienia pt. „Śmiyj sie, czło-
wiecze”, znaleźli w książkach autor-
stwa Adama Wawrosza.

– To, co łączy pokolenia na prze-
strzeni lat, to wspólne dziedzictwo 
– powiedziała, otwierając przed-
stawienie, dyrektor szkoły, Urszula 

Czudek. – Świat dzisiejszy, chociaż 
tak bardzo nastawiony na nowoczes-
ność, nie może się obyć bez tego, co 
jest z nami. Nasza szkoła, realizując 
swój program edukacyjny „Teraź-
niejszość, tradycja, współczesność”, 
podkreśla znaczenie tradycji, wiąże 
nowe z tym, co było. Rok 2013 zo-
stał ogłoszony na Zaolziu Rokiem 
Adama Wawrosza, pisarza, poety, 
humorysty, dziennikarza, aktora. 
Wielkiego człowieka, który całe 
życie poświęcił dobru ziemi, na któ-
rej się urodził. Pisał gwarą, często 
chodził po domach, ponieważ czuł, 
że język, którym mówią tutaj nasze 
stareczki, nasi starzykowie, powoli 
umiera. Chciał go uratować: zapisy-
wał, nagrywał, a przede wszystkim 
tworzył swoje utwory, które bawią 
nas do dzisiaj. Zapraszam więc na 
spotkanie z naszą tradycją, kulturą, 
życiem powszednim mieszkańców 
naszej „góraliji”. „Śmiyj sie, człowie-
cze”, „śmiyjmy sie” razem przez całe 
popołudnie – zaprosiła widzów do 
zabawy.

W przewodników wyprawy w 
głąb biografi i i twórczości Wawro-
sza zabawiła się szóstka konfe-
ransjerów: Natalia Sikora, Tereza 
Marszałek, Alicja Sochacka, Filip 
Kohut, Marcin Sochacki i Jakub 
Czepiec. Przypominali, że patron, a 
właściwie i autor przedstawienia już 
przed wojną i podczas okupacji hit-
lerowskiej mógł poznać, jak straszną 

rzeczą jest nacjonalizm i nienawiść 
między narodami. Opowiadali, jak 
już w latach 30. XX wieku zajął się 
teatrem kukiełkowym i twórczością 
kabaretową, a za satyryczny wiersz o 
Hitlerze trafi ł do obozu koncentra-
cyjnego. Przede wszystkim jednak 
wspominali jego twórczość powo-
jenną, humorystyczną, która nadal 
jest aktualna.

A że tak rzeczywiście jest, można 
się było w sali Domu PZKO prze-
konać na własne oczy. Publiczność 
głośnym śmiechem i oklaskami 
przy otwartej kurtynie nagradzała 
młodych aktorów, którzy przedsta-
wili jednoaktówki Wawrosza: „Jako 
mać, tako nać”, „Pod pokrywkóm”, 
„Piyrszi roz w cugu” lub „Posmolóne 
świynta”. Nie zabrakło też gwaro-
wych wierszy „Śmierć capa” i „Było 
to w maju” oraz prozy „Cyrkus w 
nowej szkole”, a także lirycznego 
wojennego wiersza „Wrócę”.

Scenki i wiersze przeplatane były 
piosenkami w wykonaniu szkol-
nych chórów „Jabłoneczka” i „Mała 
Jabłoneczka” (dyrygent Monika Ły-
sek, akompaniament: Erika Socha-
cka i Taťána Marszałek) i tańcami 
góralskimi (choreografi a Danuta 
Niedoba), wszystko zaś odbywało 
się w dekoracjach autorstwa Blanki 
Suszki-Szczuki. Scenki, oprócz Re-
naty Staszowskiej, wyreżyserowały 
również: Anna Kluz i Renata Gą-
siorowska.  JACEK SIKORA

Spektakl, będący opowieścią o tym, 
że dobro, sumienność, posłuszeństwo 
i chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi zostają nagrodzone, a 
zło, egoizm i lenistwo ukarane, był 
ukoronowaniem codziennej pracy 
uczniów i nauczycieli, a także jed-
ną z wielu imprez, które szkoła i 
przedszkole organizują w ciągu roku. 
Przekrój ich całorocznych działań 
został przedstawiony licznie zebra-
nym gościom, byłym nauczycielom i 
dyrektorom, wychowankom, rodzi-
com, dziadkom i sympatykom szkoły 
podczas prezentacji multimedialnej 
poprzedzającej przedstawienie. Z niej 
można było się też dowiedzieć na te-
mat historii polskiego szkolnictwa w 

Nawsiu, która zaczęła się pisać 230 
lat temu. – W 1783 roku nawsianie 
otrzymali zezwolenie na założenie 
szkoły Była to szkoła wyznaniowa, 
którą umieszczono w drewnianym 
budynku na „fojstwiu”, a nauczanie 
rozpoczęto w 1784 roku. Praca peda-
gogiczno-wychowawcza była trudna, 
w izbie szkolnej musiała się zmieścić 
ponad setka uczniów – przypomniała 
początki miejscowej polskiej szkoła jej 
obecna dyrektor, a równocześnie reży-
ser przestawienia, Halina Wacławek. 

W 1869 roku szkoła wyznaniowa w 
Nawsiu stała się szkołą publiczną, do 
której uczęszczała młodzież w wieku 
6-14 lat. Wkrótce niewielki budynek 
stał się za ciasny, w związku z czym 

w 1886 roku na gruncie Sikorów 
uroczyście otwarto nową placówkę. 
W niej, odnowionej, wyremontowa-
nej i dobrze wyposażonej w pomoce 
dydaktyczne, uczą się polskie dzieci 
również dziś, mając do dyspozycji 
dwie klasy, salę gimnastyczną, klasę 
komputerową i świetlicę szkolną.

– Przetrwa nasza szkoła, bo zbudo-
wano ją na mocnych fundamentach 
utworzonych z ludzkiej mądrości i 
ofi arności – podkreśliła dyrektorka. 
Od czasów powojennych w budyn-
ku szkolnym mieści się także polskie 
przedszkole. Dawniej nazywano je 
polską ochronką. Zostało założone w 
1929 roku, jej kierowniczką jest obec-
nie Anna Zwyrtek. 

Na przestrzeni dziesiątek, ba, setek 
lat, mury polskiej szkoły w Nawsiu 
opuściło wielu uczniów, nauczycieli 
dyrektorów, którzy nadal tę szkołę 
miło wspominają. Jak zauważyła po 
spektaklu wójt gminy, Lenka Husa-
rová, właśnie te miłe wspomnienia 
wychowanków są świadectwem do-
brej pracy pedagogów. – Nagrodą za 
wasz trud są radosne twarze dzieci. 
Dziękuję za wasz występ i wierzę, 
że tę szkołę będziecie zawsze miło 
wspominać – dodała pod adresem 
uczniów Husarová. 

Wspomnieniami podzielili się z na-
szą redakcją również dawni dyrekto-
rowie tej placówki – Jan Cieślar i An-
toni Worek. – Zanim objąłem posadę 

dyrektora szkoły w Nawsiu, przez 16 
lat kierowałem samodzielną wówczas 
jeszcze szkołą w Jasieniu. Tu spę-
dziłem cztery lata, od 1972 do 1976 
roku – powiedział Cieślar, którego z 
nawiejską szkołą łączą również wię-
zy osobiste. Do niej uczęszczały jego 
dzieci i wnuczki. Jego następcą został 
Worek. W szkole spędził 22 lata. – W 
tym czasie stale rosła liczba dzieci, od 
trzydziestu aż do pięćdziesięciu, które 
później uczyły się nawet w czterech 
klasach. To były lata rozkwitu, które 
mile wspominam. Podobnie zresztą 
jak przedstawienia, które graliśmy 
prawie co roku – stwierdził długolet-
ni dyrektor.  

BEATA SCHÖNWALD

W przedstawieniu wystąpili uczniowie szkoły razem z przedszkolakami.

Dyrektor Urszula Czudek podziękowała za udział w przedstawieniu m.in. chórzystom z „Jabłoneczki” i „Małej Jabłoneczki”.
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Babcia i zła Marynka.

Szkoła zbudowana na mocnych fundamentach
Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nawsiu świętowały w piątek dwa jubileusze – 230-lecie polskiego szkolnictwa oraz 85-lecie przedszkola. 

Z tej okazji w miejscowym Domu PZKO wystawiły bajkę śląską pt. „O dobrej Hance i złej Marynce”. Wystąpiło w niej 48 młodych aktorów, śpiewaków 

i tancerzy – 23 przedszkolaków i 25 uczniów nawiejskiej szkoły.

Z Wawroszem »śmiyj sie, człowiecze!«
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6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Sześć milionów sekund 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wia-
domości 12.50 Sprawiedliwi 13.50 
Moczary i uroczyska - fi lm przyrodni-
czy 14.35 Tomasz Lis na żywo 15.30 
Informacje kulturalne 15.50 Złoto-
polscy (s.) 16.20 Fascynujące Śląskie 
- Profesor Zofi a Rozanow 16.55 Dwie 
strony medalu (s.) 17.20 Polonia w Ko-
mie - Kanada 17.30 Teleexpress 17.55 
Kazimierz Kowalski zaprasza 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Nowa (s.) 21.45 
Polonia w Komie - Islandia 22.00 Po-
lonia 24 22.45 Hala odlotów (s.) - Po 
co nam książki? 23.35 Po prostu - pro-
gram Tomasza Sekielskiego 0.10 Nie 
ma jak Polska - Podkarpackie wędrów-
ki 0.45 Dwie strony medalu (s.). 

ŚRODA 28 maja
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 
7.25 Tylko Kaśka - Polowanie na An-
drzeja 8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 
Polonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 
Wiadomości 12.50 Na sygnale (s.) 
13.50 Nie ma jak Polska - Podkar-
packie wędrówki 14.20 Sztuka życia 
- Halina Frąckowiak 14.55 Po pro-
stu - pr. Tomasza Sekielskiego 15.30 
Notacje - Ignacy Gogolewski 15.50 
Złotopolscy (s.) 16.15 Kocham Kino 
- mag. fi lmowy Grażyny Torbickiej - 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Cannes 16.55 Dwie strony medalu 
(s.) 17.20 Polonia w Komie - Islandia 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
- Pisarze polscy II 17.55 Budka Sufl e-
ra - największe przeboje 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Przystań (s.) 21.45 Polonia w Komie - 
Jordania - konkwistador 22.00 Polonia 
24 22.45 Kabaretowy Klub Dwójki - 
Kuchnia 23.35 Galicjanie w Apostoles 
0.15 Made in Poland 0.45 Dwie strony 
medalu (s.). 

CZWARTEK 29 maja
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Ks. Jan Niem-
czyk - uśmiechnięty profesor 7.25 Sza-
leństwo Majki Skowron 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Polonia 24 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 
M jak miłość (s.) 13.45 Przystań (s.) 
14.45 Galicjanie w Apostoles 15.35 
Złotopolscy 16.00 Tygodnik Kultu-
ralny 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.20 Polonia w Komie - Jordania - 
konkwistador 17.30 Teleexpress 17.55 
Kabaretowy Klub Dwójki - Kuchnia 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 In-
formacje kulturalne 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.55 Komisarz 
Alex (s.) 21.45 Polonia w Komie - An-
glia 22.00 Polonia 24 22.45 Glina (s.) 
23.40 Mały lalkarz.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 26. 5. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 21
Hawierzów 17
Karwina 26
Orłowa 23
Trzyniec 17
Wierzniowice 17
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.35 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 9.05 
Co czytać? 9.30 Natura w Jedynce 
- Skorpion. Drapieżca o ośmiu od-
nóżach 10.25 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.35 Prze-
pis dnia (s.) 12.45 Natura w Jedynce 
- Kraina pośród chmur. 13.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Moda 
na sukces (s.) 15.00 Wiadomości 
15.15 Polska non stop - magazyn re-
porterów 15.30 Klan (s.) 15.55 Dru-
żyna A (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Piąty Stadion 20.30 Chicago 
Fire (s.) 21.25 Szczęki 4 23.00 Po 
prostu - program Tomasza Sekiel-
skiego 23.40 W garniturach 0.35 
Drużyna A (s.). 

TVP 2 

6.35 Afryka - nowa ewangelizacja 
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia 
(s.) 11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Kocham Kino - magazyn fi lmowy 
Grażyny Torbickiej - Międzynarodo-
wy Festiwal Filmowy w Cannes 13.15 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 13.50 Baron24 (s.) 14.30 Kaba-
retowy Klub Dwójki - Czechy 15.30 
Panorama Kraj 16.55 Rodzinka.pl 
(s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów 22.50 
Świat bez fi kcji - Zew wolności 0.05 
Piąty Stadion 0.15 Na linii strzału. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Wyprzedzić chorobę - Choroba Par-
kinsona 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie! 10.55 Repor-
taż 11.40 Rusz się człowieku 11.50 
Odkryj Małopolskę... na rowerze - 
Czorsztyn 12.05 Męska strefa 12.35 
Zapraszamy na kawę 12.55 Agrobi-
znes 13.35 Arbiter 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.45 Prze-
chodzień codzienny 14.55 Zdarzy-
ło się tylko w Polsce 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 16.30 Polska samo-
rządna 17.00 Panie doktorze 17.20 
Zapiski Łazęgi - Krowy 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.55 EkoAgent 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualno-
ści 20.00 Ślązaków portret własny 
20.30 Za miastem 20.45 Co, gdzie, 
kiedy? 21.00 Echa dnia 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
21.35 Echa dnia - komentarze 22.00 
Aktualności Wieczorne 22.35 Te-
lekurier 23.10 Zdarzyło się tylko w 
Polsce 0.23 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Hell’s Kitchen 
- piekielna kuchnia (mag.) 21.35 

Teoria chaosu (fi lm kopr.) 23.55 Jej 
pierwszy raz (fi lm USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Poirot: Słonie mają dobrą pamięć (s.) 
11.15 Reporterzy TVC 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Bez kobiety i tabaki (fi lm) 
15.20 Uśmiechy L. Chudíka 15.55 
Pr. rozrywkowy 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Przygo-
dy kryminalistyki (s.) 21.50 Opo-
wiadania fi lmowe 22.50 Kontrude-
rzenie (s.) 23.40 Tajniacy (s.) 0.30 
Hobby naszych czasów. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczaro-
wane przedszkole 9.00 Jeden ocean 
9.55 Skrzydła natury 10.45 Coimbra 
11.00 Daleko od Majdanu 11.30 Nie 
poddawaj się 12.25 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 13.20 Katastrofy lotni-
cze 14.05 Przygody nauki i techniki 
14.55 Th omas Jeff erson 15.45 Zbro-
jenie 16.35 Techniczne cuda świata: 
Airbus A380 17.30 Tak, panie mi-
nistrze (s.) 18.00 Kosmos: Słońce 
18.45 Wieczorynka 19.00 Bracia 
i siostry (s.) 19.40 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Broń specjalna: In-
wazja 1944 20.55 Katastrofy lotnicze 
21.45 Jan Hus (fi lm) 23.40 Siostra 
Jackie (s.) 0.10 lol :-) 0.35 Babel. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.20 Krok za krokiem (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Połu-
dniowe wiadomości, sport, pogoda 
12.25 Dallas (s.) 13.20 Bez śladu 
(s.) 14.15 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.30 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Week-
end 22.30 Wybrani (s.) 23.15 Lekarz 
mafi i (s.) 0.10 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 1.00 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napi-
sała: morderstwo (s.) 9.55 Policja 
Hamburg (s.) 10.55 Julie Lescaut 
(s.) 13.10 Strażnik Teksasu (s.) 14.10 
Siska (s.) 15.25 Castle (s.) 16.25 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 O odważnym drwalu (bajka) 
22.00 Kulinarny reality-show 23.20 
Zabójcze umysły (s.) 0.15 Zaprzy-
siężeni (s.) 1.15 Hawaii 5-0 (s.). 

ŚRODA 28 maja
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Urszula Dudziak. Życie jest 
piękne 9.30 Natura w Jedynce - 
Kraina pośród chmur 10.30 Moda 
na sukces (s.) 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobi-
znes 12.20 Pakujemy 12.40 Przepis 
dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce - 
Białe lwice 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.30 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.15 Pol-
ska non stop - magazyn reporterów 
15.25 Klan (s.) 15.55 Drużyna A 

(s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 
18.30 Świat się kręci 19.15 Przepis 
dnia (s.) 19.30 Wiadomości 20.15 
Piąty Stadion 20.20 Piłka noż-
na - T-Mobile Ekstraklasa: Pogoń 
Szczecin - Legia Warszawa 22.45 
Chicago Fire (s.) 23.35 Drużyna A 
(s.) 0.35 Świat się kręci. 

TVP 2 
6.35 W słowach kilku o wydrze, bo-
brze i wilku 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 
Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na do-
bre i na złe (s.) 12.45 Makłowicz 
w podróży: Luksemburg - Belgia - 
Niemcy 13.20 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat 13.55 Baron24 (s.) 
14.30 Płocka Noc Kabaretowa 2013 
15.30 Panorama Kraj 16.55 Rodzin-
ka.pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Je-
den z dziesięciu 19.25 Barwy szczęś-
cia (s.) 20.40 Na dobre i na złe (s.) 
21.45 Kino relaks - Tak to się teraz 
robi 23.35 Reporter Polski 0.10 Pią-
ty Stadion 0.25 Nowa (s.). 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa 
dnia 7.30 Aktualności Flesz Poran-
ne 7.40 Poranek z TVP Katowice 
8.00 Co niesie dzień 8.30 Raport z 
Polski 8.55 Przechodzień codzienny 
9.00 W rajskim ogrodzie - Fiordy 
i fi eldy 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Polska 
samorządna 10.55 Reportaż 11.40 
Głos Regionów 12.05 Naszaarmia.
pl 12.55 Agrobiznes 13.35 Polska 
i świat z historią w tle - Tajemnica 
podziemnego miasta 14.00 Odkry-
wanie Warszawy - Oblicza Muzeum 
Literatury 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.30 Zapraszamy na 
kawę 14.45 Przechodzień codzien-
ny 14.55 Polak z Żytomierza 15.55 
Zapraszamy na kawę 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 16.30 Życie na cie-
plejszej planecie - Nie tylko niedź-
wiedzie polarne 17.00 Aktywni ro-
dzice 17.15 Apetyt na ciszę 17.30 
Aktualności Flesz 17.50 Magazyn 
Reporterów TVP Katowice 18.15 
Kronika Miasta 18.30 Aktualno-
ści 18.50 Gość Aktualności 20.00 
Ukryte prawdy - Lekomania 20.30 
Po drugiej stronie ulicy 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 

22.35 Telekurier 23.10 Polak z Ży-
tomierza 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.35 Sposób 
na blondynkę (komedia USA) 23.00 
Poniedziałek (dramat polski). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Łopatologicznie 10.30 168 godzin 
11.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko o go-
towaniu 14.15 Zawodowcy (s.) 15.05 
Pogotowie kulinarne 15.30 Obiek-
tyw 16.00 Pr. rozrywkowy 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 List do ciebie 
21.00 Ja już będę grzeczny, dziadku 
(fi lm) 22.25 Pr. rozrywkowy 23.40 
Anatomia prawdy (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Inwazja 1944 10.45 Nasza wieś 
11.10 Ta nasza kapela 11.40 Repub-
lika Czeska – w domu najlepiej 12.00 
Chcesz je? 12.05 Folklorika 12.30 
Nasze tradycje 13.00 Kwartet 13.30 
Mój awatar i ja 14.35 Tajemnica 
królewskiej głowy 15.25 Królestwo 
natury 16.00 Klucz 16.25 Skrzydła 
natury 17.20 Tak, panie ministrze 
(s.) 17.50 Wyspa Świętego Bartło-
mieja 18.45 Wieczorynka 19.00 Bra-
cia i siostry (s.) 19.40 Spostrzeżenia 
z zagranicy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Karel Janeček, świat 
według algorytmu 20.55 Podróż po 
zachodniej Ugandzie 21.25 Traban-
tem przez Amerykę Południową 
21.55 Luther (s.) 22.50 Leśni wę-
drowcy (fi lm) 0.25 Pot, łzy i nadzieja. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 
Ulica (s.) 10.00 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.20 Krok za 
krokiem (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 12.25 Dallas (s.) 
13.20 Bez śladu (s.) 14.15 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Głos 23.35 Zawód policjant 
(fi lm) 2.00 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napi-
sała: morderstwo (s.) 9.55 Policja 
Hamburg (s.) 10.55 Julie Lescaut 
(s.) 13.10 Strażnik Teksasu (s.) 14.10 
Siska (s.) 15.25 Castle (s.) 16.25 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomo-
ści 20.15 Powroty do domu (s.) 
21.30 Oczami Josefa Klímy 22.20 
Peepshowbazar 23.35 Hawaii 5-0 
(s.) 0.35 Zabójcze umysły: Okiem 
sprawcy (s.).

TV POLONIA 

TEORIA CHAOSU
Sensacyjny, Kanada/Wielka Bryta-
nia/USA 2005
Polsat, wtorek, 27 maja, 21.35
Reżyseria: Tony Giglio
Wykonawcy: Jason Statham, Ryan 
Phillippe, Wesley Snipes, Justine 
Waddell, Henry Czerny, Nicholas 
Lea, Jessica Steen

Detektyw Conners podczas 
policyjnej obławy zabija po-

rywacza i zakładniczkę. Zostaje 
zawieszony w pełnieniu obowiąz-
ków służbowych. Niedługo po tym 
zdarzeniu dochodzi do napadu na 
bank, podczas którego bandyci pod 
wodzą nieuchwytnego Lorenza 
biorą jako zakładników personel 
i klientów. Ponieważ przestępcy 
chcą negocjować jedynie z Conner-
sem, zwierzchnicy przywracają go 
do służby. Jego partnerem ma być 
niedoświadczony Dekker. W akcji 
bierze również udział ofi cer policji 
związana z jednym z funkcjonariu-
szy. Obława wywołuje chaos.



wtorek   |   27 maja 2014 7

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
przygotowało dla miłośników kul-
tury i sztuki alternatywnej ciekawą 
propozycję. Pojutrze rusza trzyna-
sta już edycja sztandarowej impre-
zy SMP, Dni Kultury Studenckiej. 
Przez cztery dni w czeskocieszyń-
skim Klubie „Dziupla” oraz w klu-
bie „Windholz” w Bystrzycy będzie 
można posłuchać dobrej muzyki, 
obejrzeć interesujące wystawy czy po 
prostu napić się dobrej herbaty.

– Scenariusz DKS przygotowała 
tzw. grupa robocza, do której należą 
nie tylko członkowie Stowarzysze-
nia Młodzieży Polskiej, ale również 
młodzi ludzie niezrzeszeni w żad-

nej organizacji. Uważam, że oferta 
jest bardzo atrakcyjna – zapowia-
da jeden z organizatorów, członek 
Zarządu Głównego SMP, Michał 
Przywara.

W czwartek o godz. 13.00 w 
„Dziupli” czterodniowe DKS ot-
worzy wydarzenie pt. Street Art 
Dziupla, o godz. 16.00 odbędzie się 
wernisaż wystawy obrazów Jurka 
Szopy, o godz. 17.00 będzie można 
zmierzyć siły w turnieju w piłkarzy-
kach, a o 20.00 wziąć udział w Did-
geridoo Session. Przy okazji można 
też posmakować dań kuchni wege-
tariańskiej.

Piątek to w „Dziupli” rozpoczy-

nające się o godz. 20.00 DJ’s Party, 
podczas którego do zabawy zapro-
szą: Street Noise Crew, DJ N0la, 
DJ Mushka, DJ LisZ, DJ Subfl ex 
i DJ M-Core. Sobota natomiast to 
o godz. 18.00 koncert zespołów: 
Marmelada (jazz), 4 z tanku a Pája 
(acoustic pop rock) i KAC (pop). W 
niedzielę zaś Dni Kultury Studen-
ckiej przeniosą się do bystrzyckiego 
klubu „Windholz”, gdzie degustację 
herbaty przygotowała cieszyńska 
herbaciarnia Laja.

Dodajmy, że imprezę wsparły fi -
nansowo m.in. Ministerstwo Kul-
tury RC oraz władze województwa 
morawsko-śląskiego.  (kor)

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Charleyova teta (27, godz. 
19.00);
TRZYNIEC: Charleyova teta 
(28, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Šípková Růženka (27, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Khumba (27, 28, godz. 15.30); Bony 
a klid 2 (27, 28, godz. 17.45); KAR-
WINA – Centrum: X-Men: Prze-
szłość, która nadejdzie (27, godz. 
17.30; 28, godz. 20.00); Najlepszy 
z najlepszych (27, godz. 20.00, 28, 
godz. 17.30); TRZYNIEC – Kos-
mos: Miłość bez końca (27, 28, godz. 
17.30, 20.00); CIESZYN – Piast: 
Rio 2 (27, 28, godz. 14.00, 16.00); 
Godzilla (27, 28, godz. 18.00, 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie w piątek 30. 5. o godz. 
15.00 do Domu PZKO.
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków na tradycyjne smażenie 
jajecznicy, które odbędzie się w pią-
tek 30. 5. o godz. 16.00 w ogrodzie 
Domu PZKO.
KARWINA-N. MIASTO – MK 
PZKO zaprasza w piątek 30. 5. o 
godz. 16.00 na spotkanie klubowe 
połączone ze smażeniem jajecznicy 
do świetlicy Koła.
PTTS-BŚ, TR „OLZA” – Za-
prasza miłośników turystyki rowe-
rowej na wycieczkę kolarską dnia 
31. 5. Zbiórka na dworcu kolejowym 

Trzyniec-Centrum (nowy dworzec) 
o godz. 9.45. Trasa ok. 25 km. Inf. 
tel. 723 293 299.
RYCHWAŁD – MK PZKO za-
prasza w sobotę 31. 5. o godz. 15.30 
na Dzień Matki do Domu PZKO. 
W programie: „Rychwałdzianie”, 
wyświetlanie zdjęć z imprez MK 
PZKO.
STONAWA – Zapraszamy wszyst-
kich, którzy w Stonawie mieszkają 
lub mieszkali na uroczyste nabo-
żeństwo, które odbędzie się w nie-
dzielę 1. 6. o godz. 9.00 w kościele 
ewangelickim, podczas którego 
będziemy wspominać dawne czasy. 
Na spotkanie z państwem cieszą się 
organizatorzy razem z pastorem ks. 
Władysławem Volnym.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
informuje, że odjazd na wycieczkę 
do Polski zaplanowano na sobotę 
31 maja o godz. 6.00 sprzed Domu 
PZKO w Suchej Górnej. Należy 
zabrać dowód osobisty, złotówki i 
ubezpieczenie.

OFERTA PRACY
PRODUCENT MATERIA-
ŁÓW do posadzek przemysłowych 
Fortemix poszukuje pracownika w 
dziale administracji i ekspedycji ze 
znajomością języka polskiego i nie-
mieckiego. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie swojego CV 
na: rekrutacja@fortemix.pl.  GL-280

SZKOŁA PODSTAWOWA z 
Polskim Językiem Nauczania w Cze-
skim Cieszynie poszukuje woźnego 
na pełny etat. Prośbę o pracę wraz 
z CV prosimy przesłać do piątku 
30. 5. 2014 na adres skola@zsptesin.
cz.  GL-296

OFERTY
KUPIĘ ANTYKI, INSTRU-
MENTY muzyczne, książki i biblie. 
Tel. 608 374 432.  GL-269

ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 

šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815. GL-282

PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody.com. 
 GL-291

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

KONCERTY
JABŁONKÓW – Chór Mę-
ski „Gorol” przy MK PZKO za-
prasza na Koncert Wiosenny, 
który odbędzie się w niedzielę 1. 6. 
o godz. 15.00 w sali Domu PZKO. 
Jako gość specjalny wystąpi Kame-
ralny Chór Mieszany „Cantus” z 
Połczyna-Zdroju.

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY, Sala 
Mánesa, Karwina: do 27. 6. wysta-
wa Jarki Rybovej, Miloslavy Sztema-
novej i Tomáša Franty pt. „Výtvarná 
tvorba přibližující se dětem”. Czyn-
na po, śr, pt: 9.00-15.00, wt-czt: 
9.00-19.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-

16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie-Żywocicach, Padlých 
hrdinů 47a: do 20. 6. wystawa pt. 
„Tragedia Lidic”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 
9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej
-Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. 
wystawa pt. „Kapliczki, krzyże i 
męki pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
FOYER UNIWERSYTETU ŚLĄ-
SKIEGO, Karwina, Univerzitní 
náměstí 1934/3: do 20. 6. wystawa 
członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w RC. 

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „PULS”, 
Głęboka 25/111, Cieszyn: do 30. 5. 
wystawa Stefanii Bojdy pt. „Chwile 
ulotne”.
COK „DOM NARODOWY”, 
Rynek 12, Cieszyn: do 29. 5. w gale-
rii DM wystawa malarstwa i rysun-
ku Agnieszki Pawlitko pt. „Barwy 
fokloru”.

Nie umarł, kto w naszych sercach pozostawił ślad.

Dziś, 27 maja, obchodziłby 90. urodziny

pan WILHELM DORDA
z Gnojnika, który zmarł blisko 14 lat temu. O chwilę wspomnień i modli-
twę prosi siostrzenica Halina z rodziną.  GL-294

Dnia 28 maja 2014 roku obchodziłby 100. urodziny nasz 
Drogi

śp. ADOLF CICHY

z Czeskiego Cieszyna. Z szacunkiem wspominają syn i 
synowe z rodzinami.  GL-275

WSPOMNIENIA Wyniki loterii z Dnia 
Oszeldy 24. 5. 2014

1. LED telewizja nr 401, 2. So-
dastream nr 703, 3. Siekierka 
profi  nr 1236, 4. Baran nr 742, 
5. Konsumpcja rest. „Sojka” nr 1312, 
6. Deska do krojenia nr 1355, 
7. Wyroby mięsne nr 1588, 8. Od-
biór paliwa nr 33, 9. Niespodzian-
ka do ogrodu nr 1193, 10. Substrat 
ogrodowy nr 1054, 11. Koziołek 
nr 672.

Nagrody prosimy podjąć do 31. 5. 
w restauracji „Sojka” w Nieborach.
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Niezwykle uroczyste będzie 
czerwcowe spotkanie Między-
generacyjnego Uniwersytetu Re-
gionalnego Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego. Będzie 
można wysłuchać wykładu Łukasza 
Wróblewskiego o... średniowiecz-
nym komputerze oraz odebrać cer-
tyfi katy wydane dla najwierniejszych 
słuchaczy. Zakończenie ósmego już 
roku MUR-u odbędzie się w czesko-
cieszyńskim Klubie PZKO przy ul. 
Bożka i zostanie połączone z uroczy-
stym otwarciem zmodernizowanej 
sali konferencyjnej tego obiektu.

Program spotkania będzie więc 
bogaty. Ostatnie spotkanie w roku 
akademickim umili występ zespołu 
„Skowronki” z czeskocieszyńskiej 
polskiej podstawówki, działającego 
pod kierownictwem Renaty Dobner, 
ponadto zostanie zaprezentowany 
projekt, w ramach którego odnowio-

no Klub PZKO. Przede wszystkim 
jednak będzie można wysłuchać jak 
zwykle ciekawego wykładu. Łukasz 
Wróblewski, dziekan cieszyńskiego 
Wydziału Zamiejscowego Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, opowie słuchaczom o astro-
labium i innych instrumentach na-
wigacyjnych, które stosowano kiedyś 
podczas określania położenia geo-
grafi cznego, wyznaczania godzin za-
równo w ciągu dnia, jak i w nocy, czy 
podczas mierzenia wysokości obiek-
tów. Dopełnieniem wykładu będzie 
wystawa przygotowana przez Łu-
kasza Wróblewskiego przed rokiem 
z okazji 540. rocznicy urodzin i 470. 
rocznicy śmierci wybitnego polskie-
go astronoma, Mikołaja Kopernika.

Czerwcowe spotkanie MUR-u 
odbędzie się w czwartek 5 czerwca o 
godz. 17.00 w Klubie PZKO w Cze-
skim Cieszynie.  (kor)

Cztery dni ze studencką kulturąUroczysty koniec

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Zareklamuj się w »GŁOSIE LUDU« Na Twój telefon czeka

BEATA SCHÖNWALD – doradca ds. reklamy, Tel. 775 700 896
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I LIGA

TEPLICE – OSTRAWA  0:0

Ostrawa: Šrom – Sukup, Frydrych, Kaša,Byrtus – 
Greguš, Šichor (80. Stronati) – Azevedo, Svěrkoš 
(25. Štěpán), Kukec – Narh (55. Krmenčík). 

Banik potrzebował jednego punktu, by defi ni-
tywnie zapewnić sobie pierwszoligowy byt. Za-
danie zostało wykonane. Ostrawianie dogrywali 
mecz w dziesiątkę, ale niezdecydowani tepliccy 
napastnicy sprawiali wrażenie, że nie do końca 
wiedzą, co zrobić z piłką w polu karnym. 

Dramatycznie zrobiło się natomiast na samym 
dnie tabeli. Bilety do drugiej ligi wciąż nie zostały 
jeszcze rozdane. Zadecyduje ostatnia kolejka. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 76, 2. Pilzno 65, 3. Ml. 
Bolesław 50,... 11. Ostrawa 32, 12. Przybram 31, 13. 
Slavia Praga 30, 14. Bohemians 29, 15. Ołomuniec 
28, 16. Znojmo 27 pkt. 

FNL

KARWINA – TÁBORSKO 0:0

Karwina: Pindroch – Koutný, Ofori, V. Cverna, 
Jovanovič – Vaněk (85. O. Cverna), Hottek (62. 
Svatonský) – Fiala, Halaška (76. Holek), Eismann 
– Juřena.
Festiwal okazji podbramkowych zakończył się 
dla kibiców niedosytem. Karwiniacy wypracowali 
sobie z tuzin czystych okazji, wykończenie akcji 
pozostawiało jednak wiele do życzenia. – Po kil-
ku słabych występach, tym razem nie mogę mieć 
większych zastrzeżeń do postawy zespołu. Zabra-
kło tylko bramek – ocenił ofensywny mecz z lide-
rem tabeli trener Karwiny, Josef Mazura. Gospo-
darze zagrali z jednym nominalnym napastnikiem, 
ale była to tylko zasłona dymna. W rzeczywistości 
do akcji ofensywnych włączali się prawie wszyscy 
pomocnicy, wspomagani dodatkowo przez bocz-
nych obrońców. W drugiej połowie blisko strze-
lenia upragnionej bramki byli Juřena, Eismann i 
Vaněk. 

TRZYNIEC – VARNSDORF  1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 7. Motyčka. CZK: 63. 
Kubáň (T). Trzyniec: Paleček – Lisický, Hupka, 
Čelůstka, Kubáň – Málek, Motyčka, Wojnar, Ce-
plák (51. Janec) – Gulajev (79. Gavlák), Haša (65. 
Joukl). 

Trzyńczanie na własnym stadionie wiosną jesz-
cze nie przegrali. Dobrą passę przedłużył Mar-
tin Motyčka, który już w 7. minucie wykorzystał 
zgranie klepką na czystą pozycję od Čelůstki. Pod-
opieczni Karla Kuli kondycyjnie przewyższali ry-
wala, co w upalną sobotę miało kluczowe znacze-
nie. W drugiej odsłonie gospodarze nastawili się 
na kontry, ale pilnowali też tyłów. Tym bardziej, że 

od 63. minuty zagrali w dziesiątkę. Goście wyczuli 
szansę, jednak konsekwentna defensywa Trzyńca 
była dla nich twardym orzechem do zgryzienia. W 
82. minucie Paleček nie miał nic do powiedzenia 
wobec strzału Mikinica, w sukurs przyszli mu jed-
nak obrońcy, którzy w ostatniej chwili wybili piłkę 
w bezpieczne miejsce. Goście domagali się karne-
go za zagranie ręką, ale sędzia był innego zdania. 

Lokaty: 1. Cz. Budziejowice 56, 2. Táborsko 56, 
3. Hradec Kralowej 55,... 8. Karwina 39, 9. Trzy-
niec 36,... 15. Vltavín 19, 16. Bohemians Praga 
19 pkt. Dwa ostatnie zespoły już na dwie kolejki 
przed końcem rozgrywek spadły do 3. ligi. 

JANUSZ BITTMAR
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Trzyńczanie w wiosennej rundzie na stadionie Rudolfa Łabaja jeszcze nie przegrali.

EKSTRALIGA 
PIŁKARZY RĘCZNYCH

KARWINA
PRZERÓW  28:22

Do przerwy: 14:15. Karwina: Vydra, 
Nolč, Borys 1, Michalisko, Dudek 1, 
Vančo 8, Chudoba 3/1, Sliwka 4/2, 
Jan Užek 3, Jensen 3, Vučkovič 2, 
Paululik 3. 

W ostatnim meczu sezonu szczy-
piorniści Banika Karwina pokonali 
Przerów, rehabilitując się za niewy-
pał z poprzedniej kolejki w Zubrzi. 
Karwiniacy zgodnie z oczekiwa-
niami zakończyli sezon na siódmej 
pozycji. Mistrzem RC zostali gracze 
Talentu Pilzno.  (jb)

ORŁY ANTIGI ZAGRAJĄ W 
ME. Polscy siatkarze wywalczy-
li awans do przyszłorocznych mi-
strzostw Europy. W kluczowym, 
przedostatnim spotkaniu eliminacji, 
biało-czerwoni pokonali Łotwę 3:0. 
Na zakończenie kwalifi kacji, Pola-
cy takim samym stosunkiem setów, 
zwyciężyli też z reprezentacją Ma-
cedonii. Przepustkę do ME zdobyły 
również polskie siatkarki, które w 
decydującym eliminacyjnym spotka-
niu pokonały 3:0 Szwajcarię.

* * *

PREZYDENT KRAKOWA: MU-
SIMY WYCOFAĆ KANDYDA-
TURĘ. – Nieofi cjalne wyniki refe-
rendum są jednoznaczne. Tylko około 
30 procent mieszkańców opowiedzia-
ło się za organizacją przez Kraków 
zimowych igrzysk olimpijskich – po-
wiedział na antenie radia RMF FM 
prezydent Krakowa Jacek Majchrow-
ski. – Musimy wycofać kandydaturę – 
dodał.  (jb)

MŚLF

HLUCZYN
ORŁOWA  3:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 38., 67. 
i 84. M. Hanus – 44. Kaizar. Orło-
wa: Szarowski – Vlk, Skoupý, Kaizar, 
Janso – Sporysz (60. Míšanec), Vy-
bíral, Pražák (46. Kopel), Tomáš – 
Urban (88. Kroček), Klimas. 

Takiego hat tricka Martin Hanus 
jeszcze nie zdobył. Wychowanek bo-
gumińskiego futbolu wszystkie trzy 
gole strzelił z rzutu karnego. Go-
ście protestowali, ich zdaniem ani 
w jednym przypadku nie mogło być 
mowy o „jedenastce”. Trener Slavii, 
Pavel Poledník, z niedowierzaniem 
przyglądał się poczynaniom swoich 
byłych kolegów po fachu. – Moim 
zdaniem karne wyssane były z palca 
– skomentował feralne derby szkole-
niowiec Orłowej. 

Lokaty: 1. Opawa 53, 2. Ołomu-
niec B 50, 3. Prościejów 48,... 12. Or-
łowa 31 pkt. Jutro (17.30): Orłowa 
– Trzebicz (zaległy mecz 26. kolejki). 

DYWIZJA

PIOTROWICE 
HRANICE  1:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 39. Dit-
trich – 32. Ferenc. Piotrowice: Stach 
– Reichl (17. Bajzath), Gill, Ber-
natík, Anastazovský – Lemchi (64. 
Miko), Dittrich, Hoff mann, Škuta 
(82. Ruisl) – Staszewski (59. Kem-
pný), Nielek.

Lokomotywa dostosowała się do 
najnowszych trendów w piłce noż-
nej – zagrała biegunowo inaczej niż 
FC Barcelona. Posiadanie piłki prze-

mawiało zdecydowanie na korzyść 
Hranic, goście w 32. minucie wyszli 
też na zasłużone prowadzenie. Do 
przerwy wyrównał z karnego Dit-
trich, wykorzystując „jedenastkę” po 
faulu na Staszewskim. Remis jest 
raczej sukcesem gospodarzy, którzy 
zaliczyli słabe spotkanie. 

KARWINA B
SLAVIČÍN  2:0

Do przerwy: 1:0. Bramki: 21. i 62. 
Siekiera. Karwina B: Lipčák – Káňa 
(20. Kubiena), Mikula, O. Cver-
na, Berešík – Taraba – Koutný (74. 
Ryšavý), Gonda (89. Derík), Siekie-
ra (90. Janík), Puchel – Uher (83. 
Molnári).

Rezerwy Karwiny wzmocnili czte-
rej piłkarze z drugoligowego skła-
du – Mikula, O. Cverna, Gonda i 
bramkarz Lipčák. Ratujący się przed 
spadkiem zespół gospodarzy zagrał 
rewelacyjnie. Goście mieli niewie-
le do powiedzenia. Gwiazdą meczu 
został Denis Siekera, który dwukrot-
nie świetnie zorientował się w tłoku 
podbramkowym i sprytnie wymane-
wrował obrońców Slavičína. 

HAWIERZÓW
OTROKOWICE  0:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 23. Silný, 
74. Dobeš, 90. Tomsů.
To dwunasta porażka Indian w tym 
sezonie. Hawierzowianie grają wios-
ną nieprzewidywalnie. Tym razem 
oddali komplet punktów ratującym 
się przed spadkiem Otrokowicom.  

Lokaty: 1. Opawa B 47, 2. Slavičín 
45, 3. Liskowiec 44,... 7. Hawierzów 
41, 8. Piotrowice 39, 14. Karwina B 
31 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

CZESKI CIESZYN 
PETRZKOWICE  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: Rac – To-
mek. Cz. Cieszyn: Klepek – Fizek, 
Czyž, Rac, Kupczak – Konečný (72. 
Lojek), Mendrok, Sostřonek, Hra-
dečný (46. Žebrok) – Przyczko – 
Trybulec. 

Punkt wystrzelił gospodarzom w 
derbach stoper Rac, którego trener 
Čestmír Kročil w drugiej połowie 
przesunął do ataku. Rosły piłkarz 
odwdzięczył się trenerowi za zaufa-
nie, trafi ając na dwie minuty przed 
końcem głową na 1:1. Cieszynianie 
zachowali szansę na uratowanie pią-
toligowej skóry. 

HAJ – BOGUMIN  4:3
Do przerwy: 1:1. Bramki: Kiša 2, 
Žurek, Lukeš – Kubinski, Jatagan-
dzidis, Sittek. Bogumin: Gladiš 
– Poštulka, Šiška, Košťál, Górniok 
(68. Seget) – Šindler (58. Ciesarik), 
Graňák, Socha, Kubinski – Sittek, 
Jatagandzidis. 

Boguminiacy zaliczyli pechowy 
mecz. – Co z tego, że strzelimy trzy 
gole na wyjeździe, kiedy stracimy 
cztery. Ten mecz był co najmniej do 
zremisowania – powiedział Ivo Ci-
choň, drugi trener Bogumina. Go-
spodarze z plejadą byłych pierwszo-
ligowych piłkarzy objęli prowadzenie 
w 2. min., ale już w 15. było 1:1 po 
strzale Kubinskiego. Mecz ustawiły 
szybkie gole Haju w 59. i 65. min. W 
69. Jatagandzidis zdobył bramkę po 
efektownej przerzutce, niemniej po 
kolejnym kiksie obrony było 4:2 dla 
gospodarzy. Gościom wykrzesał na-

dzieję Sittek, ale wynik 4:3 utrzymał 
się już do końca derbów. 

BRUSZPERK
DZIEĆMOROWICE  0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: Punčo-
chář, Šuster. Dziećmorowice: Po-
lach – Kadlčák (45. Matušík), Maléř 
(68. Schimke), Hrdlička, Ligocký 
– P. Beilner (85. Prčík), Maleňák, 
Šrámek, Holý (83. Aniol) – Šuster, 
Punčochář ( Jakub Beilner).

W Bruszperku zagrzmiało w 70. 
minucie. Na linii Šuster-Holý piłka 
dotarła do Punčochářa, który głową 
nie dał szans bramkarzowi. Ostatni 
zespół tabeli skapitulował jeszcze 
raz, w 89. minucie Jakub Beilner ide-
alnie wystawił Šustera. 

PUSTA POLOM
WĘDRYNIA  2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: Košňov-
ský, M. Šmíd – Fr. Hanus. 

Gospodarze wyszli na prowadze-
nie w 18. minucie po długiej wrzutce 
z autu i błędzie wędryńskich stope-
rów. Do przerwy podbeskidzki ze-
spół zdołał wyrównać (precyzyjny 
rzut wolny Fr. Hanusa), ale ostatnie 
słowo należało do Pustej Polomi. 
Trzy punkty wystrzelił gospodarzom 
M. Šmíd, pozostawiony bez asekura-
cji przy dalszym słupku. 

Lokaty: 1. Rymarzów 60, 2. Wit-
kowice 48, 3. Krawarze 47,... 6. Wę-
drynia 36, 8. Dziećmorowice 34, 9. 
Bogumin 31, 12. Cz. Cieszyn 28 pkt. 
Jutro (18.00): Bogumin – P. Polom.

I A KLASA
Lutynia Dolna – Raszkowice 2:1, 
Veřovice – ČSAD Hawierzów 3:1, 
Stonawa – Petřvald n. M. 10:1, Da-

tynie Dolne – Bystrzyca 3:3, Ol-
brachcice – Frensztat 1:1, Wracimów 
– Sedliszcze 5:1, Szonów – Czeladna 
1:1. Lokaty: 1. Szonów 47, 2. Veřovi-
ce 41, 3. Stonawa 36,... 5. Olbrachci-
ce 35, 6. Datynie Dolne 33, 7. Luty-
nia Dolna 30, 13. Bystrzyca 20, 14. 
ČSAD Hawierzów 15 pkt. 

I B KLASA
Luczina – I. Piotrowice 2:1, Dobra – 
Sucha G. 1:2, Fryczowice – St. Mia-
sto 2:2, Gnojnik – Starzicz 4:0, Ny-
dek – Piosek 3:4, Jabłonków – Mosty 
2:3, Gródek – Dobratice 1:3. Lokaty: 
1. Dobratice 53, 2. Stare Miasto 38, 
3. Fryczowice 35 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Gr. A: TJ Pietwałd – Cierlicko 2:4, 
Dąbrowa – L. Piotrowice B 4:3, 
Wierzniowice – Łąki 0:0, Sj Ry-
chwałd – Sn Orłowa 0:2, Orłowa B 
– Żuków G. 1:2. Lokaty: Żuków G. 
32, 2. Sn Orłowa 27, 3. TJ Pietwałd 
24 pkt. Gr. B: V. Bogumin – Sn Ha-
wierzów 2:1, G. Błędowice – Zabło-
cie 1:4, F. Orłowa – B. Rychwałd 2:1. 
Lokaty: 1. Sn Hawierzów 18, 2. Za-
błocie 16, 3. Bogumin B 13 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Dobra B – Śmiłowice 1:3, Niebory 
– Liskowiec B 4:1, Janowice – Bu-
kowiec 2:2. Lokaty: 1. Śmiłowice 50, 
2. Ostrawica 49, 3. Palkowice 40 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Milików – Pasków 4:2, Oldrzycho-
wice – Wędrynia B 4:0, Toszonowi-
ce – Wojkowice 1:3, Kuńczyce p. O. 
– Nawsie 3:4. Lokaty: 1. Wojkowice 
31, 2. Toszonowice 28, 3. Oldrzy-
chowice 26 pkt.  (jb)

W SKRÓCIE

Twierdza Rudolfa Łabaja

Weekend w niższych klasach piłkarskich
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