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Transakcja Trzyniec – Bogumin
Zakład w Boguminie, którego historia liczy ponad 125 lat, osiąga
roczny obrót przeszło 3 mld koron.
Jego przejęcie oznacza dla Huty
Trzynieckiej umocnienie pozycji w
branży produkcji drutów. Spółka
ŽDB Group nadal zostanie w grupie
Bonatrans Group Holding i będzie
kontynuowała rozwój swych pozostałych zakładów, łącznie z umacnianiem marki Viadrus.
– Zależy nam na długookresowym rozwoju produkcji maszynowej w Boguminie i dlatego sprzedaż
drutowni strategicznemu inwestorowi, którym jest bezsprzecznie
Huta Trzyniecka, oznacza dla rozwoju tej produkcji najlepszą perspektywę – powiedział Aleš Cechel,
członek zarządu Bonatrans Group
Holding.
– Bogumiński Bonatrans Group
jest jednym z naszych najważniejszych klientów, nie tylko ze względu
na bliskie położenie geograficzne.
Cieszymy się, że będziemy mogli
nie tylko umocnić i rozszerzyć naszą produkcję drutu, ale również na
dłuższą metę pogłębiać i umacniać
naszą pozycję na polu dostaw stali
dla produkcji kół kolejowych Bonatransu – powiedział Jan Czudek,
prezes zarządu i dyrektor generalny
Huty Trzynieckiej.
Od dłuższego czasu wiadomo, że
bogumińskie ŽDB czekają zasadni-

Fot. MAREK SANTARIUS

WYDARZENIE: Dzisiaj spotkają się związki zawodowe bogumińskiego przedsiębiorstwa ŽDB z kierownictwem spółki, by uzyskać informacje nt. planowanych zmian własnościowych i ich konsekwencji dla pracowników. Zakład produkcji drutów, który do tej
pory wchodzi w skład ŽDB, ma zamiar kupić Huta Trzyniecka. Kierownictwo Huty uzgodniło już jego akwizycję z grupą Bonatrans Holding B.V. By akwizycja mogła dojść do skutku, musi na nią wydać zgodę Urząd Antymonopolowy.

Huta Trzyniecka (na zdjęciu) zamierza kupić zakład produkcji drutów ŽDB Bogumin.

cze zmiany. Ze względu na nierentowność zakończyła swą działalność
Walcownia. Jesienią ub. roku związkowcy w bogumińskim zakładzie
ogłosili pogotowie strajkowe, ponieważ kierownictwo firmy nie dotrzymywało ustaleń układu zbiorowego.
Pogotowie zostało odwołane, kiedy

management przyrzekł, że wypłaci
pracownikom bezprawnie zatrzymane premie.
Trzyniecka spółka przejęła już w
przeszłości inne zakłady produkcji
drutów, również zagraniczne – na
przykład w ub. roku kupiła węgierski
zakład D&D Drótáru. Spółką cór-

ką Huty jest również, od 2009 roku,
polska Metalurgia S. A. Radomsko,
jeden z największych europejskich
producentów drutu i wyrobów z niego. HT w tych dniach dokończyła
tam modernizację zakładu cynkowania, inwestując 3,4 mln złotych.
DANUTA CHLUP

ZDARZYŁO SIĘ
JABŁONKOWIANIE
ŚWIĘTOWALI
W Jabłonkowie rozbrzmiewał w niedzielę piękny śpiew górali. Chór męski „Gorol” świętował swój jubileusz,
a razem z nim goście, którzy wypełnili po brzegi salę MK PZKO. Chór
został założony przy Miejscowym
Kole PZKO w Jabłonkowie i obchodził swoje 65. urodziny. W ciągu swojego istnienia „Gorol” zaliczył setki
koncertów i odniósł wiele sukcesów.
Z koncertami chóru wiążą się od lat
popisy gawędziarskie i narratorskie
członków zespołu. Również i tym
razem nie było inaczej. Gawędziarz
Tadeusz Filipczyk bawił publiczność
oryginalnym humorem ludowym.
Oprócz chóru „Gorol” w programie wystąpiły kapele „Lipka” i
„Nowina” oraz zespoły „Zaolzi” i
„Zaolzioczek”. Od roku 2004 chór
prowadzony jest przez Katarzynę
Kantor. – Objęcie stanowiska dyrygenta chóru „Gorole” było dla mnie
dużym wyzwaniem. Nie jest łatwe
ogarnąć grupy kilkudziesięciu mężczyzn, ale satysfakcja z udanego występu jest ogromna. To przecież owoc
naszej współpracy – powiedziała
„GL” dyrygentka chóru. „Gorol”
wystąpi ponownie w Jabłonkowie
na „Gorolskim Święcie”. Jubileusz
chóru odbył się w ramach 65-lecia
założenia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, którego kulminacyjne obchody planowane są na
październik 2012.
(szyfr)

Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

Królowały
stroje ludowe
| s. 3

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

Cieślarowie na Cieślarze
Cieślarach w dokumentach na Śląsku
Cieszyńskim jest datowana na 1505

rok. – Skłaniam się do stwierdzenia,
że pierwsi Cieślarowie na naszej zie-

Fot. TOMASZ WOLFF

Ponad 300 osób o nazwisku Cieślar
spotkało się na szczycie góry Cieślar
(920 m n.p.m.), położonej na popularnym szlaku prowadzącym z Wielkiej Czantorii na Stożek. Pomysłodawcą „Spotkania na szczycie” był
Karol Cieślar, architekt z Czeskiego
Cieszyna-Mostów.
Na szczycie Cieślara spotkali się
Polacy z obu części Śląska Cieszyńskiego oraz Czesi o nazwisku Cieślar. Kiedy 30 listopada ubiegłego
roku Karol Cieślar wyszedł na szczyt
i wymyślił spotkanie rodu Cieślarów,
nie przypuszczał chyba, że okaże się
strzałem w dziesiątkę i przyciągnie
aż tak wielu gości. Na Cieślarze dopisali nie tylko Cieślarowie i turyści,
ale i atmosfera była świetna.
Pierwsza pisemna wzmianka o

Karol Cieślar w koszulce, która mówi sama za siebie.

mi byli bardzo światłymi osobami.
Tomasz Cieślar, który był później
wójtem Wisły, od razu kupił tartak i
młyn. Dziś na świecie żyje 7000 osób
o nazwisku Cieślar, z tego połowa w
Polsce, około 700 w Republice Czeskiej – powiedział nam Karol Cieślar.
Cieślarowie tak rządzili dziś górą
Cieśar, że byli i tacy, którzy chcieli
zmienić nazwisko. Wiślański radny Tomasz Bujok przyznał, że dziś
chętnie nazywałby się Cieślar.
Na szczyt dotarła także Anna
Olszewska, konsul generalna RP w
Ostrawie. – Szczęśliwa ziemia, która
może mieć taką rodzinę, jak Cieślarowie – mówiła na szczycie.
Reportaż ze spotkania Cieślarów
na Cieślarze już w sobotnim drukowanym „Głosie Ludu”.
(wot)

Prezes ZG PZKO Jan Ryłko wita gości.
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HAWIERZÓW (dc) – Mężczyzna, któremu pod koniec ub.
tygodnia policja udowodniła, że
jest sprawcą dwóch napadów rabunkowych na biura bukmacherskie w Hawierzowie, przyznał się
do kolejnych dwóch podobnych
czynów. W styczniu, grożąc pistoletem, zmusił pracownicę biura
bukmacherskiego przy Placu T.
G. Masaryka w HawierzowieSzumbarku do wydania 15,5 tys.
koron, w tym samym miesiącu
dopuścił się rabunku w biurze przy
Al. Głównej, gdzie ukradł 31 tys.
koron. W sumie wiadomo już, że
ma na sumieniu cztery podobne
napady rabunkowe i kradzież 79
tys. koron.
* * *

UKRADŁ OKNA
PIETWAŁD (dc) – Nieznany
złodziej dostał się w nocy z piątku
na sobotę na prywatną działkę przy
ul. Ostrawskiej i ukradł stamtąd
trzy okna PCV wartości 12 tys.
koron. Właściciel zostawił je oparte
o budkę budowlaną.
* * *

ZIELONA BARIERA
MILIKÓW (sch) – Począwszy
od tegorocznej wiosny, naturalna
zielona bariera dzieli miejscowe
boisko piłkarskie od głównej drogi.
Nowe drzewa i krzewy zostały wysadzone tu już jesienią, ale dopiero
teraz, w czasie rozkwitu, można
podziwiać je w pełnej krasie. –
Wzdłuż drogi posadzono dwanaście drzew czereśni oraz dwanaście
topoli. Poniżej, gdzie wcześniej
rosły dzikie zarośla, znajduje się
uporządkowany pas wysypany
korą. Na nim posadzono krzewy
dzikiej róży oraz jeżyny – powiedział naszej redakcji wicewójt Milikowa, Jerzy Kantor. Milikowska
osada, Piła, mogła się zazielenić
dzięki dotacji w wysokości 184 560
koron, którą fundacja ČEZ przyznała gminie pod koniec ub. roku.
Oprócz funkcji estetycznej zielona
bariera będzie w przyszłości pełnić
również funkcję bariery przeciwdźwiękowej.

LICZBA DNIA

300
kolejnych rodzin w Stonawie
będzie mogło korzystać ze
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, która ma zacząć
działać w lipcu br. Jej dotychczasowa pojemność nie była
wystarczająca dla rozbudowujących się części wioski:
Bonków i Stawy. W rezultacie tego najstarszą w gminie,
bo pochodzącą z lat 90. ub.
wieku oczyszczalnię ścieków
poddano remontowi. – Odnowiona oczyszczalnia będzie
nam służyć co najmniej przez
kolejne dwadzieścia lat – zapewnia wójt Andrzej Feber,
który liczy się w przyszłości
z kolejną rozbudową wioski.
Modernizację oczyszczalni
finansuje gmina wspólnie ze
spółką OKD, która jest odpowiedzialna za szkody górnicze, które podpisały się na tym
obiekcie.
(sch)

Impreza, która łączy pokolenia
Już po raz 59. w Trzyńcu-Nieborach świetnie się bawiono – zachowując jednocześnie pamięć o wybitnym działaczu, Pawle Oszeldzie. Na zorganizowanej w sobotnie popołudnie imprezie nie zabrakło oficjalnych gości. Była Burmistrz Trzyńca Věra Palkovská
wraz z mężem, przedstawicielka Euroregionu Diana Wojnarová, reprezentujący Zarząd Główny PZKO Leszek Richter.
Na Dzień Oszeldy przyszedł tłum.
Głównie okoliczni mieszkańcy, nie
tylko z Nieborów, ale także innych
części Trzyńca. Byli także goście z
odleglejszych stron. – Bardzo lubię tu
przyjeżdżać i jak tylko mogę, staram
się być w Nieborach na Dniu Oszeldy. Kiedyś przyjeżdżałem częściej,
teraz nie jestem co roku, ale bardzo
cieszę się, ilekroć mi się uda przyjechać właśnie na Dzień Oszeldy – powiedział Głosowi 90-letni Antoni
Sikora, który przyjechał w rodzinne
strony aż z ... Argentyny. – Tegoroczna edycja Dnia Oszeldy jest dla nas
bardzo ważna, bo po raz pierwszy
organizowana z polskim partnerem
– Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
w ramach projektu „Folklor naszym
wspólnym dziedzictwem kulturowym” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. To właśnie dzięki Zespołowi Pieśni i Tańca
Ziemi Cieszyńskiej i Karolinie Małysz możemy podziwiać tu dziś tyle
wspaniałych zespołów folklorystycznych – powiedział Bronisław Studnicki, prezes MK PZKO w Nieborach.
Współpraca z ZPiT „Ziemia
Cieszyńska” nie jest przypadkowa.
– Przed miesiącem były folklorystyczne warsztaty taneczne, w których brał udział „Zespół Ziemi Cieszyńskiej” z polskiej strony, a z naszej
strony zespół „Młode Oldrzychowice”. Przygotowali wtedy wspólny program, który dziś mogliśmy oglądać.
Poza tym zagrały i zatańczyły u nas

Wspaniała pogoda i atmosfera sprzyjały wspólnej zabawie.

także zespoły, które występowały na
organizowanym przez „Zespół Ziemi
Cieszyńskiej” festiwalu. Także dzięki
nim mieliśmy bardziej urozmaicony
program artystyczny – dodaje Halina
Szczotka, jedna z głównych organizatorek Dnia Oszeldy. Słów uznania dla
wspaniałej organizacji imprezy nie
szczędzili przedstawiciele Zarządu
Głównego PZKO.
– Przede wszystkim gratuluję i podziwiam, że już po raz 59. zapraszają
państwo na imprezę tej miary. Doskonale zdaję sobie sprawę, ile poświęcenia, wyrzeczeń, samozaparcia, energii,
zapału kosztuje państwa każdoroczne

zorganizowanie takiej imprezy. Sądzę,
że tego typu imprezy są solą w działalności naszego związku, ponieważ
przez ten stosunkowo długi okres
przygotowawczy angażują, mobilizują, integrują nasze środowisko, i
to nie tylko pezetkaowskie, ale całe
środowisko lokalnej społeczności,
zwłaszcza, że pomagają nam nie tylko
członkowie PZKO, ale również nasi
pobratymcy, Czesi. Zarząd Główny
PZKO obecnej kadencji stara się ściśle współpracować z kołami i wspierać
ich działalność zarówno kulturalną,
jak i inwestycyjną, czego dowodem
jest program dotacyjny, z którego

państwa koło również otrzymało dotację – mówił Leszek Richter z ZG
PZKO. Zauważył także, że PZKO już
od 50 lat, a w przypadku Nieborów
z całą pewnością od 59 lat, realizuje
ideę współpracy transgranicznej. – Za
każdym razem występują tutaj goście z Polski, Słowacji i Czech. Więc
tą ideę, która jest obecnie lansowana
przez Unię Europejską, i słusznie,
moim zdaniem, realizujemy ponad 50
lat – podsumował Leszek Richter wyjaśniając, że w związku z tym Zarząd
Główny podjął się wyzwania, jakim
jest opracowanie projektu do funduszy europejskich.
(indi)

Mniej pociągów do stolicy
Czeskie Koleje zapowiadają mniej
połączeń pociągowych na głównej trasie między Ostrawą a Pragą.
Ograniczenia wejdą w życie w niedzielę 10 czerwca wraz ze zmianami
w rozkładzie jazdy. Czeskim Kolejom nie opłaca się trzymać nierentownych połączeń, na które nie do-

stają od państwa ani grosza dotacji.
Tymczasem największy konkurent
Czeskich Kolei, RegioJet, nie planuje
żadnej redukcji.
Odtąd między Ostrawą a Pragą
nie będzie już na przykład kursować ekspres „Beskyd”, który o godz.
4.17 wyjeżdżał z Pragi do Ostrawy,

a o godz. 20.20 wracał do stolicy. W
ograniczonym zakresie będą również kursować popularne pendolina
– głównie w czasie wakacji. Choć
przeciwnie, w niektóre dni pojawią
się również połączenia nowe. Ostateczny bilans będzie jednak ujemny.
Pendolin będzie kursować o 25 proc.

mniej. Jak wynika z materiałów nadesłanych przez biuro prasowe Czeskich Kolei Państwowych, pozostałe
trasy pozostaną raczej bez zmian.
Wyjątkiem będzie dalekobieżny pociąg z Pragi do Szczecina, który odtąd będzie kończyć jazdę w Berlinie.
(sch)

Bolt dla »GL«: Wiem, że kibice liczyli na więcej
Zapełniony po brzegi stadion w Ostrawie-Witkowicach był głośnym świadkiem kolejnej edycji
prestiżowego mityngu Złote Kolce (Zlatá tretra).
W towarzystwie pierwszoplanowej i najdroższej
gwiazdy imprezy – Jamajczyka Usaina Bolta – nie
zagubili się też polscy lekkoatleci.
Znakomicie spisał się w biegu na 800 m Adam
Kszczot, który dystans pokonał w 1:44,90 wygrywając w bardzo dobrym stylu. Na podium Złotych
Kolców znalazł się też Tomasz Majewski. Mistrz
olimpijski z Pekinu pchnął kulą 21,01, plasując
się na drugim miejscu. Majewski przegrał tylko z
Kanadyjczykiem Dylanem Arnstrongiem (21,29).
Tomasz Majewski, który należy do największych
polskich pewniaków medalowych w zbliżających
się igrzyskach w Londynie, po zawodach czuł
lekki niedosyt. Do oceny swojego startu podszedł
jednak z typowym dla siebie poczuciem humoru i
dystansem. – Stać mnie na lepszy wynik, podobnie
zresztą jak Dylana. Jestem dopiero w fazie stabilizacji formy. Celuję w igrzyska w Londynie, tam
muszę być już w top formie – powiedział „Głosowi Ludu“. – W Ostrawie czułem się świetnie. Nie
przeszkadzał mi nawet wiatr, który z pewnością
utrudniał rywalizację w innych sektorach. Wciąż
jednak na pierwszym miejscu stawiam mój najbardziej ulubiony mityng w Europie, Sztokholm. W

Ostrawie niewiele zabrakło do tego, by największa
gwiazda mityngu, Usain Bolt, przegrał sprint na
100 m z samym sobą. Jamajczyk późno wyszedł z
bloków startowych i ratował sytuację na ostatnich
metrach. – Wiem, że wynik 10,08 nie robi wraże-

Fot. zlatatretra.cz

NA KONCIE
KOLEJNE RABUNKI

Fot. Indi
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Usain Bolt w otoczeniu szczęśliwych kibiców.

nia i zdaję sobie sprawę z tego, że kibice liczyli na
więcej – powiedział nam lekko rozczarowany zwycięzca. Bolt był w piątek tak rozczarowany swoim
występem, że zapomniał nawet o swoim tradycyjnym tańcu na tartanie.
(jb)
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W Czeskim i Polskim Cieszynie w
ten weekend królowały stroje ludowe. VII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego rozpoczął się w ubiegły
piątek od seminarium dyskusyjnego
pt. „Kim jesteśmy...dokąd zmierzamy” w budynku ZG PZKO przy
ulicy Strzelniczej. W niedzielę zaś
na rynku w Czeskim Cieszynie od
godz. 15.00 można było oglądać występy między innymi Zespółu Pieśni
i Tańca „Olza”, Kapeli „Jackové” z Jabłonkowa lub zespołu folklorystycznego „Slezan” z Czeskiego Cieszyna.
Chociaż większość widzów ubrana
była normalnie, znaleźli się również
tacy, którzy w tym Dniu własny lub
wypożyczony strój ludowy zakładają z dumą. Tak jak na przykład Ewa
Sikora z Czeskiego Cieszyna. – Tak,
jestem ubrana w tradycyjny cieszyński strój ludowy, od lat zdobi moją
szafę – powiedziała „Głosowi Ludu”.

Oprócz bogatego programu kulturalnego na czeskocieszyńskim rynku wszyscy raczyli się regionalnymi
smakołykami. Swoje stoiska miały
na przykład Koło Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej oraz pezetkaowcy z
Sibicy. Można było zjeść bigos, stryki, chleb ze szpyrkami czy kołacze.
Również można było kupić różnego
rodzaju spinki, ozdoby i inne akcesoria, którymi można przyozdobić
tradycyjne ubiory regionalne. Mimo,
że nie wszyscy goście byli ubrani w
tradycyjny strój cieszyński albo górali beskidzkich, to organizatorzy liczą
na to, że w kolejnych edycjach znajdzie się coraz więcej osób chcących
zakładać tradycyjny strój. Imprezę
zorganizował Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wraz z Kołem nr 6 Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej oraz Domem
Narodowym w Cieszynie.
(szyfr)

Pamięć o Wójciku trwa

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Władysław Wójcik, wybitny działacz społeczny i narodowy pierwszej
połowy XX wieku, jest bohaterem
najnowszej wystawy przygotowanej
przez Ośrodek Dokumentacyjny
Kongresu Polaków. Wystawa, której
wernisaż odbył się w ub. czwartek w
siedzibie Kongresu w Czeskim Cieszynie, jest dziełem pracownika naukowego ośrodka, historyka Mariana
Steffka.
Wystawa nieprzypadkowo została
zatytułowana „Ofiarne życie Władysława Wójcika”. Nieprzypadkowo
też będzie czynna w ciągu całego
miesiąca czerwca. W czerwcu mija
130. rocznica urodzin Wójcika, a
jego dokonania na polu szkolnictwa,
turystyki oraz opieki socjalnej wymagały niezwykłego poświęcenia.
– Władysław Wójcik urodził się 25
czerwca 1882 roku w Raczkowej w
powiecie sanockim. Po ukończeniu
szkoły ludowej kontynuował Seminarium Nauczycielskie w Krośnie,
później był słuchaczem Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – dowiadujemy się od autora wystawy. Na Śląsk
Cieszyński trafił dzięki kolegom
-Ślązakom poznanym w austriackiej szkole oficerskiej. Miał się tu
zatrzymać tylko na chwilę, a został
do końca życia. W 1905 roku podjął
pracę w szkole ludowej w Orłowej, a

Wystawę o Władysławie Wójciku
można odwiedzać do 19 czerwca br.

w dwa lata później ożenił się z Anną
Janeczek.
Czytając życiorys Władysława Wójcika oraz oglądając kolejne plansze i gabloty poświęconej
mu wystawy, jedno staje się jasne.
Wójcik był nie tylko nauczycielem,
kierownikiem i przez dziesięć lat
inspektorem szkolnym, ale również
założycielem i prezesem wielu towarzystw i stowarzyszeń. W Orłowej,
zaraz w 1906 roku, założył Towarzystwo Pomocy Naukowej, należał
do grona założycieli Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” oraz Polskiej Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej. Wśród eksponatów można
zauważyć oryginalny list, w którym
wspólnie z Fryderykiem Kretschmanem informuje kierowników innych
Polskich Uzupełniających Szkół
Przemysłowych o możliwości przyjmowania również dziewczyn... Na
uwagę zasługuje także jego działalność na rzecz ubogich dzieci. Wójcik
stał u kolebki Polskiej Krajowej Rodziny Opiekuńczej i ich lokalnych
organizacji, założył sierociniec dla
polskich dzieci.
Władysław Wójcik jest kojarzony
przez wielu Zaolzian jako współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego
Towarzystwa Turystycznego „Beskid
Śląski”. Na kilku archiwalnych zdjęciach widzimy go na tle schroniska
na Kozubowej, które „Beskid Śląski”
wybudował w czasie jego prezesowania. Dziś zaangażowanie Władysława Wójcika przypomina tablica
umieszczona na ścianie obecnego
schroniska. Odsłonięta została niespełna trzy lata temu z inicjatywy
PTTS „Beskid Śląski”. Jak zapewniła nas obecna prezes Halina Twardzik, „beskidowcy” nie zapomnieli o
swoim pierwszym prezesie. – Nasi
kolarze dbają o grób Władysława
Wójcika w Orłowej, co roku składają
przy nim kwiaty. W bieżącym roku
jubileuszowym szykujemy ponadto
międzynarodowy Rajd im. Władysława Wójcika, który odbędzie się w
sierpniu z udziałem naszych kolegów
turystów z Polski, Czech i Słowacji
i zakończy się na Pasieczkach – zapowiedziała Twardzik. Władysław
Wójcik zakończył życie w Mauthausen-Gusen 16 listopada 1940 roku.
Grób rodzinny Wójcików i Janeczków stał się symbolicznym miejscem
jego pochówku.
(sch)

Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

Królowały stroje ludowe

„Na miedzy” – występ dzieci z przedszkola przy ul. Grabińskiej.

Najpiękniejsze słowa
Rozpoczął się konkurs „Najpiękniejsze cieszyńskie słowo”.
Jego celem jest znalezienie najpiękniejszego słowa gwarowego, przy czym określenie „najpiękniejsze” nie będzie się
odnosiło do samego brzmienia słowa, lecz do znaczenia,
jakie ma ono dla ludzi, którzy je stosują lub słyszeli je w
dzieciństwie od rodziców, dziadków czy pradziadków. By
uczestniczyć w konkursie, należy napisać wybrane słowo
gwarowe wraz z uzasadnieniem wyboru. Opis może być
napisany gwarą lub językiem literackim. Kupon konkursowy drukujemy poniżej. Oryginalne kupony (również w
większych ilościach – na przykład dla kół PZKO), można
również podjąć w redakcji „Głosu Ludu”.

– Nie trzeba wymyślać jakichś wyszukanych słów, mogą
się one powtarzać, bo jedno i to samo słowo będzie miało
różne znaczenie dla różnych ludzi, będzie się kojarzyło
z innymi sytuacjami – tłumaczy pomysłodawca projektu,
cieszyński dziennikarz Fryderyk Jan Dral.
Na druku konkursowym należy podać swoje dane teleadresowe. Nie musi to być cały adres, wystarczy imię,
nazwisko i kontakt telefoniczny. Słowa można zgłaszać
nawet anonimowo, bez podania swych namiarów, w tym
wypadku autor nie będzie jednak mógł wziąć udziału w
konkursie o nagrody. Termin nadsyłania słów mija 30
września.
(dc)
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Czterdziestolecie »OPTY«

Nazwa „OPTY” może dla kogoś
brzmieć intrygująco. Drużynę nazwano tak na cześć Leonida Teligi
– oficera piechoty Wojska Polskiego
II RP i Polskich Sił Powietrznych w
Wielkiej Brytanii, żeglarza jachtowego i pierwszego Polaka, który w
latach 1967-1969 samotnie okrążył
Ziemię na drewnianym jachcie „SY
Opty”. Drużyna „OPTY” to nie tylko grupa ludzi odziana w granatowe
mundury na wzór polskiej marynarki wojennej, ale także zgrana paczka
młodych harcerzy.
Z okazji 40-lecia HDW „OPTY”
na sobotę 2 czerwca przygotowano
w Czeskim Cieszynie nad zaporą
Grabina uroczystość, która będzie
miała formę zbiórki. W jej trakcie
przewidziano apel wszystkich obecnych i dawnych członków drużyny.
Wiadomo, że każdy członek drużyny wodniackiej najlepiej czuje się na
wodzie. Przygotowano więc kanadyjki, by obecni i dawni członkowie, a
także ich rodziny, mogli popływać po
zaporze. Udostępniona zostanie cała
flota. Przewidziano 4-godzinne pływanie oraz wystawę poświęconą historii drużyny „OPTY” od początku
do dnia dzisiejszego.
– Wierzę, że przybędzie wiele
osób. Według moich obliczeń przez
„OPTY” przewinęło się przeszło
320 osób. Na czterdziestolecie drużyny może więc przybyć wielu ludzi.
Dla dzieci przygotowane są kamizelki. Przy łodziach będą ratownicy na brzegu i na wodzie. Sprawy
bezpieczeństwa, wraz z punktem
medycznym, są załatwione. Będą

też dwa punkty informacyjne. Jeden przy ośrodku, drugi nad zaporą.
Po zapisaniu do listy prezencyjnej,
każdy otrzyma identyfikator. Będzie
to nietypowa zbiórka, połączona ze
wspomnieniami o dawnych czasach i
przeżyciach w drużynie – powiedział
K. Mitura.
Na tej specyficznej zbiórce nie zabraknie pani Irki Stonawskiej, która
założyła turystyczną drużynę. Duchowo z pewnością będą ze swoją
drużyną niedawno zmarły druh Władysław Byrtus oraz Witold Štirba.
Swą obecność obiecał czwarty drużynowy Andrzej Štirba i będzie też
piąty, obecny drużynowy i zarazem
naczelnik HPC – Krzysztof Mitura.
Wystawę będzie można obejrzeć
w dużej sali budynku nad zaporą. Na
panelach będą zaprezentowane zdjęcia z historii drużyny, wycieczek, wypraw, obozów czy spływów, ale także
kroniki. Wszystko w stylu wodniackim, a mianowicie na linach. Przez
cały czas prezentowane będą krótkie
filmiki z historii drużyny oraz prezentacje o drużynie. Dla uczestników
tej niecodziennej zbiórki przygotowany będzie również gulasz kociołkowy, który ugotują... dzieci. – Dla
uczestników przygotowane zostały
również inne atrakcje m. in. trampolina, gry i zabawy, a w lesie nad zaporą Grabina w Czeskim Cieszynie
przygotowany będzie małpi gaj, by
najmłodsi mieli się gdzie wyhasać. To
wszystko odbędzie się jeszcze przed
apelem. O godzinie 17:00 przewidziany jest oficjalny apel. Z gości
zapowiedziały się HDW GROM z

Otwarcie sezonu wodniackiego na Grabinie.

Bystrzycy oraz Drużyna Harcerska
im. Żwirki i Wigury z Cierlicka.
Wierzymy też, że nie zabraknie zaprzyjaźnionej 6 Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej z Rybnika oraz czeskich
skautów. Całą ekipę byłych członków
drużyny „OPTY” miałby zameldować Tomasz Paseka. Swego rodzaju
niespodzianką będzie tort upieczony
przez członków drużyny. Każdy z
uczestników otrzyma kawałek tortu
w kształcie tratwy. A powierzchnia
tego tortu to... 1,5 m2 – powiedział
nam Krzysztof Mitura.
O 18.00 przewidziano w programie
tradycyjne ognisko, a przy nim półgodzinny koncert „OPTY”. Będą więc
piosenki żeglarskie, harcerskie, a także popularne. Po prostu wszystko to,
co harcerze-wodniacy lubią śpiewać.
Zakończenie odbędzie się przy ognisku w wielkim kręgu harcerskim, by
przesłać symboliczną iskierkę. HDW
„OPTY” bierze aktywny udział w
życiu harcerskim i uczestniczy w
imprezach HPC i innych polskich
organizacji. – W Dniu Dziecka, czyli
1 czerwca, podczas Igrzysk Lekkoatletycznych w Trzyńcu, drużyna przygotuje dwu i półgodzinny program
dla kibiców na boisku obok stadionu.
Chcemy zaprezentować harcerstwo,
pokazać, na czym ono polega. Podobnie 23 czerwca podczas festynu
w Czeskim Cieszynie nie tylko będziemy pomagać przy jego organizacji, ale chcemy przygotować labirynt
oraz małpi gaj i zainteresować w ten
sposób dzieci i młodzież harcerstwem – podkreślił Mitura.
JAN KUBICZEK

Drużyna powstała w roku 1972 jako
drużyna pionierska im. Marii Konopnickiej przy 1. Szczepie OP im. Fryderyka Chopina, a prowadziła ją dh.
Irena Stonawska. W kwietniu 1974 r.
przejął drużynę dh. Władysław Byrtus, który jako nauczyciel gimnastyki
zainteresował członków turystyką,
a w rok później turystyką wodną.
W następnym roku (1975) drużyna
wzięła udział w Okręgowym Zlocie
Turystycznym w Sztramberku i zajęła od razu 2. miejsce. Wydarzenie
to tak zdopingowało uczestników,

Zdjęcia: JAN KUBICZEK

HISTORIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY WODNIACKIEJ »OPTY«

Krzysztof Mitura

że postanowili kontynuować swoją
pracę w drużynie, chociaż ukończyli
już szkołę podstawową. Pod komendą dh. Byrtusa formowała się kolejna
„kadra harcerska”, a mianowicie „kółko turystyki wodnej” przy Miejskim
Domu Pioniera w Cz. Cieszynie.
W 1976 r. drużyna nawiązała
bliższe kontakty z zespołem pilota
HOW (Harcerski Ośrodek Wodny) w Wiśle Wielkiej, gdzie wyjechała na harcerski obóz żeglarski.
23 września 1976 zmieniła nazwę na
drużynę im. Leonida Teligi. Drużyna

– wyjeżdżając do Polski i spotykając
się z członkami drużyn wodnych –
nabierała coraz bardziej charakter
harcerskiej. Ze względu jednak na
trudności związane z zapamiętywaniem i wymową nazwy na różnych
imprezach pionierskich, doszło dnia
8 września 1980 do zmiany nazwy.
Odtąd drużyna nosi nazwę „OPTY”,
L. Teliga pozostał nadal bohaterem
i patronem drużyny. We wrześniu
1989 r. funkcję drużynowego objął
dh. Witold Štirba. W styczniu 1990
r. drużyna pionierska „OPTY” zmie-

niła nazwę na Harcerską Drużynę
Wodną „OPTY“ i oficjalnie zaczęła współtworzyć historię „nowego”
HPC. Swoją wodną specjalizacją
poszerzyła zakres działalności harcerskiej i podtrzymuje po dziś dzień
tradycję drużyn wodnych na Zaolziu.
Zimą 1993 r. funkcję drużynowego objął dh. Andrzej Štirba, a do
ostatniej zmiany na tym stanowisku
w dotychczasowej historii drużyny
doszło 8 września 1995 r., gdy na
jej „mostku kapitańskim” stanął dh.
Krzysztof Mitura.
(BJK)

Ze srebrną wstęgą powrócili z
XXI festiwalu pieśni sakralnych
„Námestovské hudobné slávnosti” w
Namiestowie na Słowacji członkowie
Chóru Mieszanego „Canticum Novum”. Oprócz zaolziańskiego zespołu
w zmaganiach konkursowych wzięły
udział także chóry z Polski, Słowenii,
Serbii, Słowacji i Węgier. Każdy z
nich w kościele pw. św. Judy i Szymona zaprezentował 15-minutowy
program. Reprezentant naszego
regionu zaśpiewał cztery utwory:
„So nun der Geist” J.S. Bacha, „Os
iusti” A. Brucknera, „Cantate Domino” J. Ruttera oraz „Ave Maria” M.
Krajčiego.
– Chciałbym podkreślić bardzo
wysoki poziom wykonania oraz
wybór wymagającego repertuaru u
wszystkich zespołów – powiedział
w czasie ogłoszenia wyników festiwalu przewodniczący jury, Czesław
Freund, polski dyrygent i chórmis-

trz, profesor sztuk muzycznych,
wykładowca Akademii Muzycznej w
Katowicach. Jego słowa potwierdził
także dyrygent „Canticum Novum”,
Leszek Kalina. – Wydawać by się
mogło, iż wyjeżdżając do niewielkiej słowackiej miejscowości, nie
narażamy się na rywalizację z bardzo
dobrymi zespołami. Nic bardziej
mylnego – przyznał.
Zdobywcą Grand Prix słowackiego
festiwalu został żeński chór „Musica Nostra” z Budapesztu. – Bardzo
trudno rywalizuje się w konkursie,
który nie jest podzielony na żadne
kategorie – stwierdził Newroz
Hasan, prezes zaolziańskiego chóru.
– Niemniej z pewnością werdykt
jury był jak najbardziej sprawiedliwy.
Naszą bolączką od dłuższego czasu
pozostaje niska frekwencja na próbach i brak stabilizacji w składzie
zespołu – dodał Hasan.
(wib)

Fot. ARC

»Canticum Novum« ze srebrną wstęgą

„Canticum Novum” w trakcie przesłuchania konkursowego.
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Z POETKĄ I DZIENNIKARKĄ BARBARĄ GRUSZKĄ-ZYCH NIE TYLKO O ZAOLZIU

Wiersz ratuje ziemię, na której powstał
Na Zaolziu, nie po raz pierwszy zresztą, gościła w maju polska poetka Barbara Gruszka-Zych, dziennikarka i publicystka ukazującego się w Katowicach tygodnika
„Gość Niedzielny”. Jak mówi, lubi czeską część Śląska Cieszyńskiego, często do nas przyjeżdża, zwłaszcza do Koszarzysk, które pokochała. Nie ukrywam, że jesteśmy
na „ty”. Mogliśmy się bliżej poznać podczas polsko-czeskich nadolziańskich imprez poetyckich „Kamień czy słowo”, a później spotkaliśmy się na jednej z edycji
Światowego Forum Mediów Polonijnych.
Należysz do niewielu polskich
dziennikarek, które bardzo często odwiedzają Zaolzie...
Bo też mam do niego sentyment.
To się zaczęło przed wielu laty,
kiedy nie wiedziałam, jak spędzić
wakacje i po prostu przyjechałam
do Czeskiego Cieszyna. Wsiadłam do autobusu jadącego do
Jabłonkowa, a stamtąd trafiłam
do Łomnej Górnej. Zamieszkałam w schronisku na „Sokolce”.
I okazało się, że to moje miejsce.
Można było wyruszać na trasy
górskie, albo po prostu leżeć na
łące i rozkoszować się krajobrazami. Ale przede wszystkim siedząc
w tamtejszych knajpkach miałam
czas, żeby obserwować, ale też
wchodzić w rozmowy z przeróżnymi ludźmi, mieszkającymi
tam i odwiedzającymi Beskidy.
Wielu z nich stało się dla mnie
inspiracją. Inspirująca jest też
historia tych ziem. Mówi o niej
choćby taka ulica w Jabłonkowie,
przy której usadowiły się sklepy
Cienciały, Gorzałki i Pobożnego.
Z tych nazwisk wiersz pisze się
sam.Zaczęłam tu przyjeżdżać także z dziećmi i przyjaciółmi.

Do Koszarzysk przyjeżdżasz minimalnie raz w roku, przywozisz
też kolegów z Górnego Śląska,
na przykład znanego poetę i
dziennikarza Bogdana Widerę,
motocyklistów ze słynnego „Rajdu Katyńskiego”.
To miejsce odległe zaledwie o
dwie godziny od Katowic, a zaprasza do innego świata. W „Pasieczkach” mieszkam przez kilka
dni na zboczach góry. A poza tym
z ludźmi, których tu spotykam,
możemy porozmawiać na istotne
tematy. Także o polskim patriotyzmie , którym nadal tu żyjecie...
I są to rozmowy bardzo poważne,
mimo że toczymy je czasami przy
piwie. Wypoczywając spotykamy
się z tym, co najważniejsze...
Mówisz, że czasami klimat Zaolzia pojawia się w twoich wierszach...
To prawda. W tomiku „Podróż
drugą klasą” pojawia się Czeski
Cieszyn, Jabłonków, Łomna Górna. Na przykład taki Jabłonków –
miasto kameralne, które sprawia
wrażenie, jakby chciało przytulić

Fot. JACEK SIKORA

Może też pokochałaś te nasze
góry dlatego, że mieszkasz pod
Katowicami, w Czeladzi, na równinie?
To prawda. Jak mówią – z góry
widzi się lepiej. Ale przypomnę, że
przyjeżdżam tu też z powodu ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam:
Henia Cieślara, Kazka Kaszpera,
ciebie – przyjaciół, których poznałam w 2006, podczas imprezy
poetyckiej „Kamień czy słowo”.
Odbywała się ona w obu Cieszynach, ale to właśnie do Koszarzysk
zajechaliśmy na nocleg. Wtedy też
odkryłam „Pasieczki”, no i wielu poetów, także czeskich (Milan
Hrabal), z którymi do dziś utrzymuję kontakty.

człowiek, podglądając świat, się
dziwi. Jak pisał Melchior Wańkowicz: „po uprzednim wejściu tam,
gdzie pisze »Wstęp wzbroniony«”.
Wszystko w poezji polega na tym,
żeby dostrzegać to, czego „normalnie się nie widzi”.

Barbara Gruszka-Zych często gości na Zaolziu.

odwiedzającego je. Napisałam tam
nawet wiersz miłosny. Fascynuje
mnie tamtejszy klimat małej ojczyzny. Czesi żyją swoim nurtem,
Polacy swoim, ale to się gdzieś
łączy. Rzuca się to w oczy przybyszowi zwłaszcza z innych obszarów. Zaolziańskie strony same
opowiadają swoją historię poprzez
budynki, nazwy ulic, sąsiadujące
ze sobą polskie i czeskie szkoły.
Urzekają też prowincjonalizmem.
Dlatego kiedy pytają mnie, gdzie
się dobrze czuję, odpowiadam: na
Zaolziu.
Jako dziennikarka „Gościa Niedzielnego” też czasami pisałaś o
nas. Był na przykład tekst o Ewie
Farnej, którą odkryłaś dla części
Polaków z trochę innej, zaolziańskiej strony.
Przede
wszystkim
chciałam
uświadomić polskim czytelnikom,
że Ewa jest Polką, a nie Czeszką, jak czasami się o niej pisze w
polskich mediach. Mogłam też
poznać jej rodziców – polskich patriotów, którzy potrafili zaszczepić
w córce miłość do Ojczyzny. Ta
konsekwencja, jeśli chodzi o przyznawanie się do swojej tożsamości, w przypadku nastolatki, która
mogłaby ulec wszystkim trendom
współczesnego świata, nie tylko
mnie imponuje. Tak samo jak to,
że Ewa Farna jest po prostu sobą.
Mam wobec niej i jej rodziców
wielki szacunek.
Czy dla części czytelników było
szokiem to, że Farna jest Polką?

Powiedzmy sobie szczerze – nie
wszyscy znają historię i wiedzą, że
na Zaolziu mieszkają Polacy. Mam
nadzieję, że na podstawie tekstów
w „Gościu”, które czasami o Was
piszę, będą więcej wiedzieć o Polakach zza Olzy. Często piszę też o
Polakach żyjących na Litwie. Tu są
Polacy, tam są Polacy. Niestety, Polacy na Litwie żyją w innym świecie niż Zaolziacy. Nie mają nawet
większości praw, jakie otrzymali
Polacy na Zaolziu, a którzy może
nawet często tego już nie doceniają. Czuję taką powinność, żeby
przypominać o sytuacji Polaków z
Wileńszczyzny i z Rejonu Solecznickiego nie tylko w Polsce, ale też
tu na Zaolziu.
Wydaje ci się zatem, że tu, nad
Olzą, czasami za dużo narzekamy?
Niestety, mam takie wrażenie. Ale
jak mówię: wyłącznie w porównaniu z Litwą. A wiem, o czym
mówię, bo bywam na Litwie przez
ostatnie sześć, siedem lat, bardzo
często. I rzeczywiście mogłam się
przekonać, że nie ma tam żadnej
polskiej nazwy ulicy, że na domu
rodzinnym polskiej zakonnicy, św.
siostry Faustyny, są tylko litewskie
napisy. U was są polskie napisy,
polska pisownia imion i nazwisk,
są polskie szkoły. Nie uświadamiacie sobie tego, co posiadacie, tego,
że to wszystko w innych miejscach
poza Polską zamieszkałych przez
Polaków może być wyłącznie marzeniem... Ale wiem doskonale, że
tak, jak jest u was, powinno być w

całej zjednoczonej Europie, to po
prostu są europejskie standardy.
Opowiadałaś kiedyś, że byłaś
bardzo bliską znajomą Czesława
Miłosza w ostatnich latach życia
tego polskiego poety i Noblisty.
Miałam to szczęście. Spotykałam
się z nim często w Krakowie, jeździłam do niego na lekcje. Nie tylko poetyckie, bo były to wspaniałe
lekcje życia. Podczas tych spotkań
mogłam sobie uświadomić wiele
bardzo ważnych spraw. To była
bardzo cenna znajomość. Napisałam zresztą później książkę „Mój
Poeta”. Mogłam też poznać kolejną Noblistkę, Wisławę Szymborską. Z nią nie przeprowadziłam
wywiadu, ale za to mogłam dzięki
pani Wisławie zaprzyjaźnić się z
inną wielką poetką, Ewą Lipską.
To Lipska napisała kiedyś wspaniały wiersz „Mała dziewczynka podglądająca naród”. Czy
uważasz, że poeta powinien być
właśnie taką „małą dziewczynką”?
Przyznam, że nie nazywam siebie poetką, raczej mówię: pisząca
wiersze. To zresztą poeta ks. Jan
Twardowski mnie już w młodości przystopował. Powiedział: „Ja
tylko piszę wiersze”. Bo poeta to
takie romantyczne określenie –
„poeta na Judahu skale” (śmiech)...
Ale możemy się chyba zgodzić
z tym, że wiersze to po prostu:
zdziwienie właśnie po wspomnianym podglądaniu świata. Wiersz
można napisać tylko wtedy, kiedy

Mówiliśmy o Litwie i Zaolziu
od strony praw mniejszości polskiej. Miałaś jednak też okazję
czytać wiersze mieszkających
tam i tu poetów polskich. Ci z
Litwy zawsze nam mówili: my z
Mickiewicza, Syrokomli. Na Zaolziu były, niestety, tylko trochę
„mniejsze” nazwiska...
Ale macie siebie. No i wielu wybitnych poetów – jest Władysław
Sikora, Kazimierz Kaszper; byli:
Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko,
Jan Kubisz, Paweł Kubisz i wielu
innych. Zresztą każdy nowy poeta,
który przychodzi na świat poetycki i pisze dobre wiersze, na nowo
stwarza swój świat i swoją ojczyznę. No i kulturę swojej ojczyzny,
nowe dziedzictwo. Każdy nowy
talent jest ocaleniem dla ziemi, z
której pochodzi. Dlatego im więcej
będzie na Zaolziu poetów: starych,
młodych piszących, tym większa
będzie szansa, że uratujecie polską
kulturę Zaolzia. Nie porównujmy
– każdy jeden wiersz ratuje ziemię,
na której powstał.
Mówiliśmy głównie o mniejszości polskiej. Niemniej odwiedzałaś różne regiony, które zamieszkują inne mniejszości narodowe.
Oczywiście, na przykład bywałam
w Łużycach, gdzie żyje mniejszość
serbołużycka. I podziwiam ich
walkę z Niemcami o zachowanie
kultury, szkół. Jeśli zaś chodzi o
polską mniejszość, bywałam w
Mołdawii lub Rumunii. Mogę powiedzieć, że zachowanie kultury
tych mniejszości zależy po prostu
od ludzi tam mieszkających. Należałoby podzielić to pokoleniowo.
U starszych ludzi, zwłaszcza pań
(bo kobiety dłużej żyją – śmiech),
jest taka miłość do wszystkiego,
co polskie, że każdy Polak z Warszawy, Katowic czy Poznania powinien pojechać do Mołdawii lub
na Bukowinę, żeby porozmawiać
z ludźmi i pooddychać patriotyzmem. Oni nie czytają polskich
gazet, nie oglądają telewizji. Ale
mają kontakt z językiem polskim
najczęściej przez modlitwę, przez
książeczki do nabożeństwa. Potrafią jednak mówić tak przejmująco,
że ci „ciary przechodzą”. I to jest
lekcja patriotyzmu.
Gorzej natomiast jest z młodymi. Bo kiedy oni zdobędą Kartę Polaka, to wolą pojechać tam,
gdzie warunki życia są bardziej
cywilizowane, czyli do Polski. I
tam najczęściej zostają już na całe
życie. A mniejszość polska na Bukowinie lub w Mołdawii skazana
będzie z tego powodu na zagładę,
nikt już nie będzie za kilka, kilkadziesiąt lat pamiętał tam o polskich korzeniach. Oby tak nigdy
nie stało się na Zaolziu...
Rozmawiał: JACEK SIKORA
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TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.08 Polityka
przy kawie 8.25 Domisie 8.55 Jedynkowe przedszkole 9.25 Mój przyjaciel
królik 10.00 Galeria (s.) 10.30 Klan
(s.) 10.55 Moda na sukces (s.) 11.25
Szerokie tory 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.30 Apetyt na
EURO-pę 12.45 Niezwykły świat
(dok. franc.) 13.45 Zmiennicy (s.)
14.50 Piąty stadion 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.30 Jaka to
melodia? (teleturniej) 16.00 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 Cudotwórca (komedia USA) 22.20 Piąty stadion 22.30 Kto za to zapłaci? 23.25
Julie de Maupin (film kopr.).
TVP 2
5.55 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) 12.00 Obok
nas 12.20 Podręcznik życia 12.50 Sąsiedzi (s.) 13.20 Barwy szczęścia (s.)
13.55 Kabaret Potem - Bajki dla potłuczonych 14.40 Ja to mam szczęście! 14.55 M jak miłość (s.) 15.50
Piąty stadion 16.00 Panorama - kraj
16.35 Daremna misja - Opowieść
Jana
Karskiego-Kozielewskiego
17.25 Jeden z dziesięciu (teleturniej)
18.00 Panorama 18.40 Reporter
Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.35
Niezależna Republika Samosiuk
20.10 Barwy szczęścia (s.) 20.45 M
jak miłość (s.) 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22.55 Wiera Gran
0.20 Aida (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek 7.53 Twoja@sprawa 8.03 Gość
poranka 8.42 Info poranek 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 11.30 Serwis info 12.20
Biznes 13.00 Serwis info 13.10 Raport z Polski 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 17.00 Zapytaj eksperta
17.25 TV Katowice zaprasza 17.30
Aktualności 17.35 Kroniki miejskie
17.45 Smak dojrzałego życia 18.15
Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 19.25
Wolontariuszki 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis
info 22.15 Studio Lotto 22.30 Info
dziennik 23.15 Sportowy wieczór
23.30 Po prostu Krystyna Feldman
0.40 Minęła 20-ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.30 Nowe przygody Scooby’ego
8.00 Przygody Animków 8.30 The
Looney Tunes Show 9.00 Rodzina
zastępcza plus (s.) 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 Dom nie
do poznania 14.00 Pierwsza miłość
(s.) 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.)
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat
według Kiepskich (s.) 20.05 Punisher - Strefa wojny (film kopr.) 22.10
CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku (s.) 23.10 Zabójcze ryzyko
(film USA) 1.10 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Był sobie kosmos
(s. anim.) 9.35 Córki McLeoda (s.)
10.15 Skarby narodowe 10.45 Podróż po Kanagawie 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 Łapcie lekarza (film) 21.35 Życia niezwyczajne - Eva Pilarová 22.30 Zbrodnia w
kabarecie (film) 23.55 Wyposażony
(s.) 0.25 Tajniacy (s.).
TVC 2
6.00 Przygody nauki i techniki 6.25
O języku czeskim 6.40 Planeta YÓ
8.00 Panorama 8.30 Osobistość w
Dwójce 8.35 Summa summarum
9.00 Do pracy 9.30 Nasza wieś 9.45
Z zoo do zoo 10.15 Cztery pory roku
pod wodą 11.00 Las Królestwa 11.30
100 lat i wciąż na nowo 12.00 Europa dziś 12.25 Film o filmie 12.40
W rytmie dalekich stron 13.35 Heydrich - ostateczne rozwiązanie 14.00
Królestwo natury 14.30 Podróżomania 15.00 W rytmie dalekich stron
16.00 Europa i ja 16.15 Kosmopolis 16.40 Na skrzydłach czasu 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: Czesi walczyli ze Słowakami 21.10 Historie.cs
22.00 Spóźniony bohater (film) 0.10
Q (mag.) 0.40 Dołącz do nas 0.50
Nie poddawaj się.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Hotel marzeń: Chiny
(film) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości 12.35
Kochane kłopoty (s.) 13.30 Szpital
Dobrej Nadziei (s.) 14.35 Wzór (s.)
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Przyjaciele (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, sport, pogoda 17.30 Drugie życie (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.00
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
21.25 Weekend 22.25 Nocne wiadomości 22.55 Prawo i bezprawie (s.)
23.50 Świat gliniarzy (s.) 0.50 Playmate 1997.
PRIMA
6.05 Wiadomości 6.55 Nieustraszony (s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo (s.) 10.50 Detektyw Monk
(s.) 11.45 Schimanski (film) 13.50
Alf (s.) 14.20 Siska (s.) 15.40 Julie
Lescaut (s.) 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 ZaCUDOTWÓRCA
Komedia, USA 1998
TVP 1, wtorek 29 maja 2012,
godz. 20.25
Reżyseria: Stephen Herek
Wykonawcy: Eddie Murphy, Jeff
Goldblum, Kelly Preston, Robert
Loggia, Jon Cryer, Eric McCormack, Sam Kitchin
icky Hayman, dyrektor sieci telewizyjnej Good Buy
Shopping Network, ma coraz
gorsze wyniki sprzedaży. Nowy
właściciel, John McBainbridge,
grozi mu zwolnieniem. Zatrudnia
analityczkę rynku, Kate Newell, i
daje Haymanowi dwa tygodnie na
wykazanie się. Ten próbuje zalecać się do Kate. Podczas wspólnej
przejażdżki samochodem spotykają
ciemnoskórego kaznodzieję. Ricky,
przekonany, że go potrącił jaguarem, w poczuciu winy zabiera go do
domu. G świetnie przyciąga uwagę
otoczenia, Hayman więc zatrudnia
go w roli sprzedawcy.

R

bójcze umysły (s.) 0.20 Magia kłamstwa (s.).

ŚRODA 30 maja
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.20
Zabawy z Lippy and Messy 8.30 Domisie 8.55 Budzik (dla dzieci) 9.30
Tata lew 9.50 Pinky i Perky 10.05
Galeria (s.) 10.30 Klan (s.) 11.00
Moda na sukces (s.) 11.25 Pytając
o Boga 12.00 Wiadomości 12.10
Agrobiznes 12.30 Magazyn rolniczy
12.45 Niezwykły świat (dok. franc.)
13.45 Zmiennicy (s.) 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress 15.30
Jaka to melodia? (teleturniej) 15.55
Piąty stadion 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 20.25 Gol
II - Żyjąc marzeniem (film bryt.)
22.25 Na pierwszym planie 23.05
Miłosna pułapka (film kopr.) 0.45
Imperium bez namiętności (dok.
franc.).
TVP 2
5.55 Warto kochać 7.25 Na dobre i
na złe (s.) 8.30 Pytanie na śniadanie
10.40 Lokatorzy (s.) 11.15 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 11.50 Msza
święta w Bukownie 12.50 Sąsiedzi
(s.) 13.15 Barwy szczęścia (s.) 13.50
Szansa na sukces 14.55 M jak miłość
(s.) 15.50 Piąty stadion 16.00 Panorama - kraj 16.30 Rak - nie mam na
to czasu (dok. bryt.) 17.25 Jeden z
dziesięciu (teleturniej) 18.00 Panorama 18.40 Reporter Polski 19.05 Rodzinka.pl (s.) 19.40 Bulionerzy 20.10
Barwy szczęścia (s.) 20.45 Ja to mam
szczęście! 21.45 Piąty stadion 21.55
Gwiezdne wojny VI - Powrót Jedi
0.15 Kryminalne zagadki Las Vegas
(s.) 1.00 Herosi (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis info 6.15 Info poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.20 Info poranek 9.00 Serwis info 9.10 Gość
poranka 9.48 Info poranek 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.50 Gość
poranka 11.30 Serwis info 12.20
Biznes 13.10 Raport z Polski 13.55
Serwis sportowy 15.00 Serwis info
15.10 Raport z Polski 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Serwis
info 17.00 Biosfera 17.25 TV Katowice zaprasza 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
22.18 Serwis info 23.15 Sportowy
wieczór 23.30 Tsunami w Japonii
(dok. bryt.) 0.30 Minęła 20-ta.
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 (s.) 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 17.00 Dlaczego
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50
Wydarzenia 19.30 Świat według
Kiepskich (s.) 20.35 Straż wiejska
(komeida USA) 22.40 Noc kawalerów (komedia USA) 0.40 Tak, kochanie 1.10 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Był sobie kosmos
(s. anim.) 9.35 Życia niezwyczajne
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ZABÓJCZE RYZYKO
Thriller, USA 2000
Polsat, wtorek 29 maja 2012,
godz. 23.10
Reżyseria: Paul Rachman
Wykonawcy: Stacy Edwards, Balthazar Getty, Daniel London, Olivia Williams, Tim Curry, Forest
Whitaker, Steve Jones
zwórka przyjaciół przyjeżdża
do Bunenos Aires, chcąc dostać się na pewne przyjęcie weselne.
Ich celem jest kradzież cennej statuetki, której właścicielem jest gospodarz posiadłości, gdzie odbywa
się wesele. Z pomocą wytrawnego
rabusia Feliksa udaje się wykraść
dzieło sztuki i zbiec do Los Angeles. Niestety unikatowy skarb znika, zaś ich zleceniodawca wpada w
złość, bezwzględnie żąda statuetki
lub miliona dolarów.

C

- Eva Pilarová 10.30 Eva Pilarová i
goście 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu (mag.) 14.00
Na żywo w Jedynce 16.20 AZ kwiz
16.45 Zakochani bez pamięci (s.)
17.45 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 18.56
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.00 List do Ciebie 20.55 Historie
sław - Karel Svoboda 21.50 Dzień
D 22.40 Ród Kennedych (s.) 23.25
Przekręt (s.) 0.25 Bracia i siostry (s.).
TVC 2
6.00 Co by było gdyby: Czesi walczyli ze Słowakami 6.20 Zoomania
6.40 Planeta YÓ 8.00 Panorama
8.30 Osobistość w Dwójce 8.35 Magazyn religijny 9.00 Kosmpolis 9.30
Spostrzeżenia Karla Kyncla 9.35 Poszukiwania czasu utraconego 10.00
Abiturienci 10.50 Ten nasz czeski
charakter 11.20 Piękne straty 12.00
Gdzie się podziała ta stara piosenka
12.35 Nasza wieś 12.55 Wizytówki
czeskich muzeów i galerii 13.00 Film
o filmie „Mój nagi pamiętnik” 13.15
Przyjaźnie opadających liści (film)
14.30 Architektura 15.00 Edith Piaf
16.00 Dorastanie narodowości 16.25
Odłamki czasu 16.40 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 VIZE 97 (dok.)
21.00 Ten nasz czeski charakter
21.35 Piękne straty 22.25 Nadzieja i
chwała (film) 0.15 Kochankowie.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Mąż najlepszej przyjaciółki
(film) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości 12.35
Kochane kłopoty (s.) 13.35 Szpital
Dobrej Nadziei (s.) 14.35 Wzór (s.)
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Przyjaciele (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, sport, pogoda 17.30 Drugie
życie (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.00 Cesarz
piekarza (film) 21.20 Mentalista
(s.) 22.15 Nocne wiadomości 22.45
Śmiertelna wyliczanka (film) 1.05
Świat gliniarzy (s.).
PRIMA
6.05 Wiadomości 6.55 Nieustraszony (s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.00 Nakryto do stołu 9.50 Diagnoza morderstwo (s.) 10.50 Detektyw Monk
(s.) 11.45 Schimanski: Dzień Matki
(film) 13.50 Alf (s.) 14.20 Siska (s.)
15.40 Julie Lescaut (s.) 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 Kości (s.) 0.20 Magia kłamstwa (s.).

TV POLONIA

WTOREK 29 maja
6.05 Smaki czasu z Karolem Okrasą
6.45 WOK - wszystko o kulturze
7.25 Saga rodów 7.55 Tylko Kaśka
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 (s.)
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.) 21.40 Biało-czerwoni
22.00 Polonia 24 22.45 Nalepa –
„To mój blues” 23.45 Operacja „Życie” (s.) 0.15 Zacisze gwiazd 0.45
Galeria (s.).

ŚRODA 30 maja
6.05 My w Finlandii 6.45 Kocham
kino 7.10 Sztuka życia 7.30 Wilnoteka 7.55 Nasze podwórko 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 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 Z Jedynką po drodze 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 22.45 Kabaretowy
Klub Dwójki 23.50 Na pierwszym
planie 0.45 Galeria (s.).

CZWARTEK 31 maja
5.45 Wilnoteka 6.05 Zacisze gwiazd
6.35 Tygodnik kulturalny 7.25 Słownik polsko@polski 7.55 Klasa na obcasach 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 Nalepa – „To mój blues
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 19.15 Barwy
szczęścia (s.) 19.45 Mały pingwin Pik
-Pok 20.00 Wiadomości 20.45 Sfora
21.45 Informacje kulturalne 22.00
Polonia 24 (mag.) 22.45 Pitbull 23.40
Mury runą 0.45 Galeria (s.).

tabela
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w
powietrzu 28. 5. 2012 o godz. 6.00
PM 10
Bogumin
36
Czeski Cieszyn
32
Hawierzów
29
Karwina
32
Orłowa
30
Trzyniec
25
Wierzniowice
32
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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WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Odeszłaś tak nagle i niespodziewanie,
zostały nam Twoje obrazki na ścianie,
w nich dziś żyjesz nadal, jesteś razem z nami,
często więc do Ciebie wracamy myślami.
Dziś mija 10. rocznica śmierci naszej Kochanej
śp. ZOFII WANOK
ze Śmiłowic. O chwilę wspomnień prosi siostra Maria z
GL-331
rodziną.

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: My się wilka nie boimy (29,
godz. 19.00).

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Gniew
tytanów (29, 30, godz. 17.30); Dorwać gringo (29, 30, godz. 20.00);
JABŁONKÓW: Probudím se včera (30, godz. 19.30); CIESZYN
– Piast: Faceci w czerni 3 (29, 30,
godz. 15.30, 17.45, 20.00).

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 – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza 30. 5. o godz. 15.00
do Domu PZKO.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza
w sobotę 2. 6. na wycieczkę i smażenie jajecznicy. Odjazd od Domu
PZKO o godz. 9.30 do Nydku.
Trasa: Soszów – Filipka – Gródek.
O godz. 15.00 smażenie jajecznicy
w ogrodzie Domu PZKO. Prosimy
przynieść jajka. Bliższe informacje
725 810 339, 606 715 636.
MILIKÓW – Uczniowie i grono
nauczycielskie Szkoły i Przedszkola
w Milikowie zapraszają wszystkich
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sympatyków teatru na przedstawienie szkolne pt. „O dobrej Hance i
złej Marynce”. Spektakl wystawiamy
w sobotę 2. 6. o godz. 15.00 w Domu
PZKO Milików-Centrum.
PIOTROWICE K. KARWINY
– MK PZKO zaprasza w sobotę
2. 6. o godz. 15.00 do Domu PZKO
w Piotrowicach na Dzień Dziecka i
Dzień Matki.
SIBICA – Zarząd MK PZKO zaprasza na tradycyjną jajecznicę w
piątek 1. 6. o godz. 17.00 do ogrodu
Domu PZKO. Z okazji Dnia Dziecka dla dzieci przygotowano różne gry, zabawy i konkursy. Prosimy
przynieść 3 jajka na osobę oraz słoninę, chleb i szczypiorek.
UWAGA! – Przypominamy absolwentom bystrzyckiej szkoły z r. 1954
z klasy VIII i JUKu, że coroczne
spotkanie odbędzie się w piątek 1.
6. w Domu PZKO (Park przy Głuchówce) o godz. 13.00.
PTTS „BŚ” – Informuje, iż odjazd
na wycieczkę 2. 6. Jesioniki – Czerwona Woda jest o godz. 5.45 z Karwiny, o godz. 6.00 z Cz. Cieszyna,
o godz. 6.30 z Hawierzowa – dworzec autobusowy. Inf.: 733 729 069,
596 631 685, www.ptts-beskidslaski.cz.

OFERTA PRACY
ZATRUDNIMY OSOBĘ do obsługi sprzedaży internetowej. Praca
w biurze. Wymagane doświadczenie
w handlu, znajomość języka polskiego, znajomość programu Photoshop
i języka HTML, prawo jazdy kat. B.

śp. BRUNO PIETRASZEK

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

zamieszkały w Suchej Górnej. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się
w piątek dnia 1. 6. 2012 o godz. 15.00 z sali obrzędów pogrzebowych w
Suchej Górnej. Zasmucona rodzina.
GL-335

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

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, iż dnia 28. 5. 2012 zmarł
w wieku 86 lat nasz Ukochany Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść i Wujek

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, komunikatywność oraz umiejętność pracy w
zespole. CV prosimy przesyłać na:
praca.globalpolska@gmail.com.GL-332

OFERTY
OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
www.wykonczenia-erato.pl, tel. 0048
607 518 448.
GL-289
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-223

KONCERTY
CIESZYN – Zaprasza 1. 6. o godz.
16.30 do Sanktuarium Matki Bożej
Cieszyńskiej, przy parafii św. Marii
Magdaleny w Cieszynie na koncert
charytatywny pt. „Braterska dłoń”.
Wystąpią: Chór Katolickiego Gimnazjum i Liceum wraz z nauczycielami, Chór Zespołu Szkół Budowlanych, Ewangelicki Chór Kościelny,
Katolicki Chór Kościelny „Lutnia”.
Wstęp wony.

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, KONGRES
POLAKÓW: do 29. 6. wystawa pt.
„Ofiarne życie Władysława Wójcika”. Czynna w dni powszednie 8.0015.00.
DUŻA GALERIA TEATRU
CIESZYŃSKIEGO w Cz. Cieszynie: do 24. 6. wystawa Jana Bocka
pt. „Aproximace – obrazy, grafiki”.

MIEJSKI DOM KULTURY w
Karwinie, sala Mánesa: do 29. 6.
wystawa Waltera Taszka pt. „Wybór
z twórczości 1964-2012”. Czynna:
po, śr, pt: 9.00-15.00, so, nie: 9.0019.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 5. 10.
wystawa pt. „Hukwaldy”; stała ekspozycja „Obrazki z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. Czynne: wt-pt:
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: 9.0013.00, nie: 13.00-17.00.
MUZEUM TECHNIKI w
Pietwałdzie, K muzeu 89: stała ekspozycja „Tradycje górnictwa”; „Czarodziejski świat tramwajów”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 6. 10.
wystawa pt. „Śladami prawa karnego”; wystawa stała „Z przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt:
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej,
Masaryka 985: do 31. 8. wystawa pt.
„Oslaďme si život”; stała ekspozycja

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.

„Orłowa – przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: po-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA,
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 6.
wystawa pt. „Wiek totalitaryzmów.
Kiedy Bóg umiera...”. Czynna wt-pt:
8.00-18.00, so: 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUNDA św. Mikołaja: czynne codziennie 9.00-19.00.
GALERIA BIELSKA BWA, ul.
3 Maja 11, Bielsko-Biała: do 17.
6. wystawa pt. „Mit i melancholia”.
Czynna codziennie w godz. 10.0018.00.

»Noc Muzeów«

Olbrachcicki teatrzyk dziecięcy „Drops” pod kierownictwem Jadwigi Czap wystawił z okazji Dnia Matki na scenie MK PZKO
wiązankę wierszyków i piosenek. Młodzi artyści, nie tylko dla swoich mam, w pomysłowych aranżacjach przepięknie recytowali i na swoją dziecięcą nutę, śpiewali.
(sam)

Podczas „Cieszyńskiej Nocy Muzeów” dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie Marian Dembiniok uroczyście otworzył tę niezwykłą noc wystrzałem z
armaty i słowami: – A teraz muzeum należy do Państwa!
(bjk)

Fot. JAN KUBICZEK

Fot. MAREK SANTARIUS

Pamiętają o Dniu Matki

Wernisaż wystawy w Pietwałdzie – piękno ukryte w żeliwie
W czwartek o godz. 10.00 odbędzie
się w Muzeum Technicznym – filii
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Pietwałdzie wernisaż wystawy poświęconej sztuce użytkowej z żeliwa.
Okresem, gdy żeliwo znajdywało
najszersze zastosowanie, był wiek
dziewiętnasty.
Rozgłos w świecie zyskały koma-

rowskie i blaneńskie wyroby żeliwne,
lecz również w naszym regionie produkcja żeliwa miała duże znaczenie.
Jego głównymi producentami były
huty w Frydlancie i Trzyńcu. – Wystawa pokazuje różne aspekty produkcji hutniczej. Umożliwia nam
krótką „wycieczkę” śladami rozwoju
hutnictwa w regionie trzynieckim i

w sąsiednich posiadłościach hukwaldzkich – zapowiada autorka wystawy, historyczka Pavla Karbanová.
Eksponaty pokazują, gdzie żeliwo
znalazło zastosowanie. Na wystawie
znajdziemy więc przedmioty codziennego użytku, przedmioty dekoracyjne, plastyki, żeliwne elementy
cmentarne, a nawet kaloryfery, pier-

wiastki architektoniczne i inne. – Na
szczególną uwagę zasługuje zbiór
przedmiotów sławnego żeliwa frydlanckiego, wypożyczony z Muzum
Beskidów w Frydku-Mistku. Dużą
uwagę poświęciliśmy stylowi secesyjnemu – mówi Karbanová.
Wystawę uzupełnia bogata fotodokumentacja przedmiotów że-

liwnych ze Śląska Cieszyńskiego,
zwłaszcza żeliwnych krzyży i pomników, które znajdują się na cmentarzach – na przykład w Starych
Hamrach i Siedliszczu.
Wystawa potrwa do 31 sierpnia.
Czynna będzie od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-12.00 i 12.3016.30.
(dc)
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Zwycięstwo na otarcie łez
II LIGA

ný. Widzów: 272. Karwina: Paleček
– Hoffmann, Cverna, Mráz, Knötig
– Ciku, Gonda, Jursa, Bartošák (81.
Bartozel) – Mišinský (75. Juřena),
Vrána.
Karwiniacy koniec sezonu kwitują z dużym zadowoleniem. Forma,
z jaką podopieczni trenera Marka
Kalivody dogrywali wiosenną rundę, daleka była bowiem od ideału.
W meczu z Zenitem goście wypracowali sobie niewiele sytuacji
podbramkowych, w dodatku w 90.
minucie Gonda spudłował z „jedenastki”. Ofensywa nadolziańskiego
zespołu znów pozostawiała wiele
do życzenia. To element gry, który
karwiniacy muszą poprawić w letniej
przerwie. Niewykluczone, że z plejadą nowych zawodników w kadrze.
Sezon, w którym Karwina celowała
bardzo wysoko, zakończył się „zaledwie” szóstą lokatą w tabeli.

Sezon 2011/2012 w II lidze dobiegł
końca. Już tydzień temu wyłonione
zostały dwa zespoły, które zagrają w I lidze, poznaliśmy też dwóch
spadkowiczów. Ku ogólnemu niezadowoleniu zaolziańskich kibiców do
3. ligi spada Fotbal Trzyniec, który
kompletnie zepsuł wiosenną część
rozgrywek. Drugi „czarny Piotruś”
przypadł ekipie Sparty Praga B.
Wciąż natomiast nie wiemy, który
zespół obok Jihlawy awansuje do
I ligi. Prawo gry wywalczyli sobie
wprawdzie piłkarze Ujścia nad Łabą,
ale klub ten nadal nie uzyskał licencji
zezwalającej na udział w elitarnych
rozgrywkach. W kolejce ustawiły się
więc także zespoły Brna i Sokolowa.
Werdykt w tej sprawie poznamy najpóźniej w piątek 1 czerwca.

TABELA KOŃCOWA
Fot. PETR RUBAL

TRZYNIEC – ZLIN
4:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 51. Nekuda, 66. Maroši, 68. i 74. Gavlák –
37. Poznar. Sędziował: Hrubeš. Widzów: 228. Trzyniec: Bruk – Lisický,
Hupka, Kuděla, Byrtus (46. Maroši)
– Malíř (80. Švábík), Ceplák, Matoušek, Eismann – Surynek, Nekuda
(62. Gavlák).
Zwycięstwo na otarcie łez. Tak
można scharakteryzować sobotni
mecz na Leśnej, w którym trzyńczanie pokonali wysoko Zlin. W meczu
o przysłowiową pietruszkę obie ekipy rozkręcały się bardzo ślamazarnie.
W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali przyjezdni, którzy po
akcji Jugasa i strzale Poznara prowadzili 1:0. Gospodarze nie zamierzali pożegnać się z drugą ligą w tak

Trzyniecki napastnik Martin Surynek walczy o piłkę z Motalem.

kiepskim stylu, jaki zaprezentowali
do przerwy. Burza w szatni poskutkowała – podopieczni Miroslava
Kouřila poukładali szyki, narzucając
rywalowi własny styl gry. Wyrównał Nekuda (w sytuacji sam na sam
z bramkarzem), na 2:1 podwyższył
w 66. minucie płaskim uderzeniem
Maroši. Reszta meczu była poka-

zówką słowackiego napastnika Tomáša Gavláka, zdobywcy kolejnych
dwóch bramek. Szkoda tylko, iż utalentowany słowacki piłkarz uwierzył
we własne umiejętności dopiero w
ostatniej kolejce tego sezonu.
ČÁSLAV – KARWINA
0:0
Sędziował: Zeman. CZK: 65. Hej-

1. Ujście n. Ł.
30 61 52:35
2. Jihlawa
30 55 45:29
3. Sokolow
30 52 43:31
4. Brno
30 49 37:29
5. Bohemians
30 48 43:31
6. Karwina
30 43 36:35
7. Varnsdorf
30 42 33:34
8. Opawa
30 41 46:36
9. Most
30 38 31:44
10. Zlin
30 36 28:36
11. Vlašim
30 36 36:38
12. Táborsko
30 34 37:51
13. Znojmo
30 34 28:35
14. Čáslav
30 34 27:39
15. Trzyniec
30 30 31:41
16. Sparta B
30 27 36:46
JANUSZ BITTMAR

Kadra Polski
na Euro 2012
Franciszek Smuda ogłosił w niedzielę 23-osobową kadrę na mistrzostwa Europy, które odbędą się
w Polsce i na Ukrainie. Selekcjoner
reprezentacji po blisko dwutygodniowym obozie przygotowawczym w Lienz zrezygnował z Kamila Glika, Tomasza Jodłowca i
Michała Kucharczyka. W turnieju
nie zagra także Łukasz Fabiański,
którego wyeliminowała kontuzja.
Bramkarza Arsenalu Londyn zastąpi Grzegorz Sandomierski z
Jagiellonii Białystok.
Bramkarze: Grzegorz Sandomierski (KRC Genk/Jagiellonia
Białystok), Wojciech Szczęsny
(Arsenal Londyn), Przemysław
Tytoń (PSV Eidhoven).
Obrońcy: Sebastian Boenisch
(Werder Brema), Marcin Kamiński (Lech Poznań), Damien Perquis (Sochaux), Łukasz Piszczek
(Borussia Dortmund), Marcin Wasilewski (Anderlecht), Jakub Wawrzyniak (Legia Warszawa), Grzegorz Wojtkowiak (Lech Poznań).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund),
Dariusz Dudka (Auxerre), Kamil
Grosicki (Sivasspor), Adam Matuszczyk (1. FC Koeln), Adrian
Mierzejewski (Trabzonspor), Rafał Murawski (Lech Poznań), Ludovic Obraniak (Bordeaux), Eugen Polanski (FSV Mainz), Maciej
Rybus (Terek Grozny), Rafał Wolski (Legia Warszawa).
Napastnicy: Paweł Brożek
(Trabzonsport), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Artur Sobiech (Hannover 96). (jb)

PIŁKARSKI WEEKEND W NIŻSZYCH KLASACH

Szampan pozostał w lodówce
DYWIZJA

SLAVIČÍN – ORŁOWA
2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 44. Liška,
69. Elšík. Orłowa: Pacanovský (72.
Szarowski) – Vyskočil (79. Kopel),
Bochňák, Silveira, Pražák – Václavek, Kadlčák, Kušnír, Lička (60. Derych) – Jonek, Perić.
Piłkarze Slavii w przypadku
zwycięstwa ze Slavičínem mogli
świętować awans do trzeciej ligi.
Właśnie tylko trzy punkty dzielą
orłowski zespół od awansu do rozgrywek MŚLF. – Szampana musimy
zostawić jeszcze w lodówce – powiedział „Głosowi Ludu” Josef Jadrný,
drugi trener Slavii. Faworyta przyhamował w 44. minucie Liška, który
po długiej wrzutce z autu zaskoczył
źle sformowaną orłowską defensywę.
Gości dobił zaś Elšík, po kolejnym
błędzie obrońców.
HAWIERZÓW
6:0
KRAWARZE
Do przerwy: 3:0. Bramki: 65. i 88.
Laryš, 29. Breškovec, 32. Starý, 33.
Lukan, 46. Skotnica. Hawierzów:
Mrozek – Valový, Hrbáček, Michalčák, Kadlčák – Laryš, Kosňovský,
Lukan (65. Valla), Skotnica – Starý
(76. Antl), Breškovec (46. Pešek).
Indianie pokazali, że potrafią wygrywać w wielkim stylu. To był bez
dwóch zdań najlepszy występ Hawierzowa w wiosennym sezonie. Gospodarze przesądzili sprawę już w pierwszej połowie. Najpiękniejszego gola

strzelił na 3:0 Lukan, trafiając technicznym uderzeniem nie do obrony.
W drugiej połowie hawierzowianie
dołączyli kolejne trzy gole. Kluczowa
była bramka Skotnicy z 46. minuty,
po której goście zrezygnowali.

PIOTROWICE
BRUMOW
2:3
Do przerwy: 2:1. Bramki: 23. Hanusek, 35. Šuster – 32. Dekleva, 60. Ritter, 67. Sucháček. Piotrowice: Sabela
– Kempný, Gill, Anastazovský, Hanusek – Vlachovič, Koper, Dittrich,
Miko – Šuster, Kumpán.
Lokomotywa wiosną zwolniła
obroty. Kibice przekonali się o tym
dobitnie w meczu z Brumowem,
który był do wygrania. Wystarczyło
wystrzec się niepotrzebnych błędów.
– Powtarzają się wciąż te same kiksy – przyznał trener Čestmír Kročil.
– W dodatku przegrywamy przed
własną, bardzo wymagającą publicznością – dodał.
W innych meczach: N. Jiczyn –
Mohelnice 3:4, Mikulowice – Szumperk 2:0, Liskowiec – Prościejów 1:2,
Opawa B – Beneszów D. 4:0. Lokaty: 1. Orłowa 62, 2. Prościejów 55, 3.
Mikulowice 49,... 7. Piotrowice 37,
12. Hawierzów 31 pkt.

MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
BOGUMIN
DZIEĆMOROWICE
0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 58. Goj.

Bogumin: Goj – Gábor, Kukuliač,
Košťál, Pluta – Brunclík, Prokš,
Kubinski, Socha (15. Bystroň) –
Krosčen (49. Šindler), Poštulka (82.
Ciesarik). Dziećmorowice: Gradek
– Novák, Prčík, Hojdysz, Škulaň –
Schimke, Špička, Beilner – Ligocký,
Matušík (80. Pastucha), Punčochář
(57. Goj).
Jak ważne mieć Goja – o tym po
raz kolejny przekonali się piłkarze
Dziećmorowic. Doświadczony napastnik w 57. minucie zmienił kontuzjowanego Punčochářa, a minutę
później przesądził o losach meczu.
Piłka odbiła się od poprzeczki tuż za
linię bramkową, akcję wypracowali dla Goja dobrze grający Novák z
Beilnerem. – Kwestię awansu wciąż
mamy w swoich rękach – powiedział nam Miroslav Čopjak, szkoleniowiec Dziećmorowic. Rywal przy
sterze Bogumina, Martin Kempný,
nie krył rozczarowania. – Nawiązaliśmy z faworytem wyrównaną walkę.
Zabrakło nam trochę szczęścia, bo
w pierwszej połowie Kubinski trafił
w poprzeczkę, a po zmianie stron
też mieliśmy kilka niezłych okazji –
stwierdził.
KARWINA B
PETRZKOWICE

3:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. samob.
Koudelný, 56. Koutný, 84. Janík – 80.
D. Štverka. Karwina B: Hájek – Skácelík, Hrtánek, Zielonka, Zahatlan
(70. Egermajer) – Kratka (46. Ko-

utný), Janík, Savič, Presl – Ruisl (65.
Káňa), Vladavić.
Rezerwy Karwiny robią wszystko,
żeby awansować do Dywizji. Cały
mecz z Petrzkowicami zaliczył m.in.
Admir Vladavić, etatowy napastnik
drugoligowej kadry. Gospodarze
rozmontowali rywala w drugiej połowie. W sukurs przyszedł im samobój Koudelnego, na 2:0 poprawił
Koutný z podania Vladavica, a wynik
meczu ustalił z karnego Janík.
W innych meczach: Rymarzów –
Jakartowice 3:1, Haj – Oldrzyszow
1:1, Polanka – Hradec n. M. 0:0,
Janovice – Poruba 1:3, Frensztat –
P. Polom 0:2. Mecz Frydlant – Cz.
Cieszyn odbędzie się jutro (18.00).
Lokaty: 1. Cz. Cieszyn 58, 2. Dziećmorowice 58, 3. Karwina B 56,... 8.
Bogumin 37 pkt.

I A KLASA
Stonawa – Sucha G. 1:1, Veřovice
– Śmiłowice 0:2, Olbrachcice – Bystrzyca 2:2, St. Miasto – FrydekMistek B 1:0, Petřvald n. M. – St.
Biela 3:0, Bruszperk – Czeladna 5:3,
Raszkowice – Szonów 4:2. Lokaty:
1. Frydek-Mistek B 49, 2. Petřvald n.
M. 42, 3. Śmiłowice 38,... 5. Stonawa
34, 8. Olbrachcice 29, 10. Bystrzyca
28, 14. Sucha G. 22 pkt.

I B KLASA
Wędrynia – Mosty 2:2, Cierlicko –
Datynie D. 0:4, Dobra – Dobratice
1:3, Dąbrowa – Gródek 5:4, Sedliszcze – Lutynia Dolna 1:1, Jabłon-

ków – Oldrzychowice 1:1, Nydek
– Gnojnik 1:4. Lokaty: 1. Lutynia
Dolna 54, 2. Wędrynia 49, 3. Sedliszcze 48 pkt.

MISTRZOSTWA POWIATU
KARWIŃSKIEGO
Sn Orłowa – G. Błędowice 9:0,
Wierzniowice – Sj Rychwałd 1:0,
Łąki – Bogumin B 0:3, F. Orłowa
– Pietwałd 0:6, Żuków G. – ČSAD
Hawierzów 0:5, B. Rychwałd – Inter Piotrowice 0:5. Lokaty: 1. ČSAD
Hawierzów 48, 2. TJ Pietwałd 42,
3. Bogumin B 41 pkt.

ROZGRYWKI POWIATU
KARWIŃSKIEGO
Piotrowice B – V. Bogumin 3:0,
Dąbrowa B – Sn Hawierzów 5:0,
Sj Pietwałd – Zabłocie 4:2. Lokaty:
1. Piotrowice B 42, 2. Sj Pietwałd 38,
3. Zabłocie 34 pkt.

MISTRZOSTWA POWIATU
FRYDEK-MISTEK
Niebory – Wacławowice 2:1, Bukowiec – Nawsie 1:0, Luczina – Piosek
5:1. Lokaty: 1. Kozłowice 59, 2. Luczina 56, 3. Hukwaldy 39,... 6. Piosek
34, 10. Niebory 28, 13. Bukowiec 17,
14. Nawsie 11 pkt.

ROZGRYWKI POWIATU
FRYDEK-MISTEK
Paskow – Oldrzychowice B 0:3,
Rzepiszcze B – Śmiłowice B 0:3,
Wojkowice – Toszonowice 1:3. Lokaty: 1. Liskowiec B 56, 2. Śmiłowice B 55, 3. Milików 51 pkt.
(jb)

