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dzień: 14 do 20 0C
noc: 13 do 10 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 14 do 21 0C 
noc: 13 do 11 0C
wiatr: 2-3 m/s

POLSKIE ŚWIĘTOWANIE 
WOLNOŚCI

Dwa dni trwały w Warszawie obcho-
dy Święta Wolności. Polacy przypo-
mnieli sobie 25. rocznicę pierwszych 
częściowo wolnych wyborów, które 
odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski 
wraz z byłym prezydentem Lechem 
Wałęsą we wtorek po raz pierwszy 
wręczyli Nagrodę Solidarności im. 
Lecha Wałęsy. Laureatem został 
ukraiński lider walki o prawa Tata-
rów Krymskich, Mustafa Dżemilew. 

Dwanaście tys. osób obejrzało we 
wtorkowy wieczór multimedialny 
pokaz w warszawskim Parku Fon-
tann. Widowisko wykorzystujące 
archiwalne materiały fi lmowe oraz 
grupy rekonstrukcyjne odwoływało 
się do faktów historycznych od 1945 
roku do dzisiaj. 

W środę rano w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie zo-
stała odprawiona msza za wolność. 
Później prezydent Komorowski 
spotkał się w Zamku Królewskim z 
młodzieżą. – Nowoczesność oznacza 
przede wszystkim otwartość na in-
nych ludzi, na inne narody, otwartość 
na sąsiadów, zdolność do szukania 
przyjaciół – podkreślił. W spotkaniu 
pod hasłem „1989 – Pokolenie Wol-
ności” uczestniczyli także prezydenci 
Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier. 

– „Nie ma wolności bez solidarno-
ści!” – wołaliśmy w czasach najtrud-
niejszych, także na tym placu pod-
czas solidarnościowych demonstracji 
w stanie wojennym. Dzisiaj w wolnej 
Polsce, w 2014 roku, powtarzam tę 
znaną prawdę. Nie ma wolności bez 
solidarności! Bo nie ma wolności bez 
solidarności wolnego świata, nie ma 
wolności bez solidarności z tymi, 
którzy o swoją wolność walczą, któ-
rzy o swojej wolności marzą, którzy 
swojej wolności bronią – mówił pre-
zydent w swoim przemówieniu.

Z okazji Święta Wolności z dwu-
dniową wizytą nad Wisłę przyjechał 
prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Barack Obama.  (dc)

Sto pięćdziesiąt dzieci wzięło udział 
w grach, zabawach, warsztatach i 
konkursie wiedzy, które z okazji 
Dnia Dziecka przygotował dla nich 
Caritas Jabłonków we współpracy z 
Lokalną Grupą Działania Jabłon-
kowskie i innymi organizacjami. 
Impreza odbyła się w starej szkole 
w Mostach koło Jabłonkowa, gdzie 
obecnie znajduje się Ośrodek Wol-
nego Czasu. 

– Uczestnicy łamali głowy nad 

konkursem wiedzy o regionie. Do-
pasowywali nazwy do miejsc na 
mapie. Pytaliśmy ich, gdzie znajdu-
je się Ostry, Kozubowa czy Girowa, 
która z wiosek na mapie jest By-
strzycą, a która Herczawą. Dzieci 
ponadto rozpoznawały liście drzew 
rosnących w naszych lasach, do-
pasowywały fotografi e kościołów, 
które są dominantami poszczegól-
nych miejscowości – powiedział 
„Głosowi Ludu” dyrektor Caritasu, 

Petr Pavlíček. Uczestnicy poznawali 
również atrakcje turystyczne regio-
nu, składając porozcinane fotogra-
fi e Pieców Wapiennych w Wędryni, 
wieży widokowej na Czantorii czy 
puszczy Mionsz. Najlepsi otrzymali 
nagrody.

Góralskie Centrum Informa-
cji Turystycznej przygotowało dla 
uczestników atrakcyjne warsztaty 
rzemieślnicze (dzieci m.in. tka-
ły „mosteckiego niedźwiedzia”). 

Dziecięcy zespół „Rozmarynek” 
z Jabłonkowa, prowadzony przez 
Krystynę Mruzek, przedstawił pie-
śni ludowe, a gawędziarka Adriana 
Szolona z polskiej szkoły w Bukow-
cu rozbawiła publiczność opowia-
daniem Anieli Kupiec „Krzciny”. 
Nie zabrakło także bardziej współ-
czesnej zabawy – pojazdów dwuko-
łowych typu Segway czy celowania 
strzałkami w tarczę elektroniczną. 
 (dc)

Co dzieci wiedzą o regionie?

Koła PZKO na zachodnich kresach 
Zaolzia od dłuższego czasu borykają 
się z ubytkiem bazy członkowskiej 
oraz brakiem narybku, który roko-
wałby nadzieje na lepszą przyszłość. 
– Nie ma już Kół PZKO w Pudło-
wie i Starym Boguminie, kilka lat 
temu doszło do rozwiązania Koła 
w Szonychlu. Pozostała nas garst-
ka – stwierdza mało optymistycznie 
Henryka Bittmar, która od młodości 
angażuje się w działalność bogumiń-
skiego Koła PZKO. Jej mąż Mieczy-
sław, piastujący przez 45 lat funk-
cję sekretarza Koła, należy do tych 
członków, którzy własnymi rękami 
wznosili Dom PZKO w Nowym Bo-
guminie, spędzając na budowie blisko 
18 tys. godzin. – Nasz Dom PZKO 
otwieraliśmy dokładnie 40 lat temu, 
8 czerwca 1974 roku. Wtedy na-
sze koło przeżywało lata świetności. 
Baza członkowska wzrosła do 300 
osób, organizowaliśmy bale, festyny, 
wystawy, ogólnozwiązkowe Muzycz-
ne Spotkania, działały chór miesza-
ny oraz kapela podwórkowa, jednym 
słowem tętniło tu życie. Swoją rolę 
odegrał też fakt, że obok mieściła się 
polska szkoła, która wszystkie swoje 
imprezy – baliki, rewie, jubileusze or-
ganizowała w lokalach Domu PZKO 
– Mieczysław Bittmar przedstawia 
sytuację z lat 70. i 80. ub. wieku. 

Obecnie bogumińskie Koło 
PZKO liczy 57 członków, a aktyw-
ność większości z nich ogranicza się 
do opłacenia składki członkowskiej. 
Ci, którym zależy na wspólnym 
działaniu, organizują smażenie ja-
jecznicy lub placków ziemniacza-
nych, spotkania Klubu Kobiet, wi-
gilijki. Są to kameralne imprezy, na 
które przychodzi kilkanaście osób. 
W tej sytuacji posiadanie własnego 
Domu PZKO stało się zbędnym 

luksusem. Aby go utrzymać, pezet-
kaowcy wynajmowali go działającym 
w mieście organizacjom społecznym, 
a zarobione pieniądze inwestowali w 
konieczne remonty, by móc go dalej 
wynajmować. – W pewnym momen-
cie zorientowaliśmy się, że z organi-
zacji kulturalno-oświatowej mimo 
woli przekształciliśmy się w fi rmę 
wynajmującą lokale – stwierdza M. 
Bittmar. Kiedy więc kilka tygodni 
temu znalazł się kupiec, postano-
wiono już dłużej nie zwlekać. Na 
ostatnim zebraniu członkowskim, 
które odbyło się w ub. niedzielę, za-
padła decyzja o sprzedaży obiektu. 
– Zdania były podzielone, ale w koń-
cu zwyciężył zdrowy rozsądek. Żal 
nam Domu PZKO, bo był naszym 

drugim domem, w którym spędzi-
liśmy 40 lat życia. Skoro jednak w 
Boguminie nie ma polskiej szkoły, a 
nasze Koło PZKO nie ma młodych 
członków, dla kogo mamy go trzy-
mać? – zastanawiają się Bittmarowie. 

Podobne pytanie zadawali sobie 
pezetkaowcy w Zabłociu, zanim 
podjęli decyzję i 30 kwietnia Dom 
PZKO sprzedali nowemu właścicie-
lowi. – Nie mieliśmy innego wyjścia. 
Jest nas dwudziestka, z czego połowa 
członków liczy ponad 80 lat, a Dom 
PZKO wymaga kolejnych inwesty-
cji – w nowy dach, okna, centralne 
ogrzewanie – wyjaśnia prezes MK 
PZKO w Boguminie-Zabłociu, Jo-
lanta Schmidt. Budynek Koło kupiło 
w połowie lat 60. ub. wieku od „Jed-

noty-Jedność”, w 1978 roku dobudo-
wało do niego zaplecze. Teraz nowy 
właściciel zamierza go wykorzystać 
na e-shop.

Przedstawiciele obydwu bogumiń-
skich Kół PZKO zapewniają, że na 
sprzedaży domów PZKO nie koń-
czy się ich działalność. – Dalej spo-
tykamy się, organizujemy wspólne 
imprezy, tyle że w prywatnych po-
sesjach – mówi Schmidt. Z kolei M. 
Bittmar uważa, że w sytuacji, kiedy 
nie będzie trzeba skupiać swoich sił 
na utrzymaniu Domu PZKO, będzie 
więcej okazji, żeby wspólnie wybrać 
się na imprezy do zaprzyjaźnionych 
kół PZKO lub wyjechać na wy-
cieczkę. Pieniądze ze sprzedaży koła 
przeznaczą na swoją dalszą działal-
ność. Ale nie tylko. Część pieniędzy 
pezetkaowcy z Bogumina chcą prze-
kazać zaprzyjaźnionym okolicznym 
kołom oraz tym kołom PZKO, które 
po powodzi w 1997 roku pomogły 
im ratować ich Dom PZKO.

W chwili obecnej na terenie mia-
sta Bogumina działają już tylko trzy 
koła PZKO – w Boguminie, Zabło-
ciu i Skrzeczoniu. Jeżeli sprzedaż 
Domu PZKO w Nowym Boguminie 
dojdzie do skutku, jedynym „pomni-
kiem” PZKO w mieście zostanie 
Dom PZKO w Skrzeczoniu.

Prezes Zarządu Głównego, Jan 
Ryłko, wie o problemach, jakim 
muszą stawić czoła Koła na zaol-
ziańskich kresach. – Kiedy brakuje 
ludzi, którzy mogliby się zająć za-
rządzaniem Domem PZKO i zdo-
bywaniem pieniędzy na jego utrzy-
manie, nie pozostaje nic innego, jak 
go sprzedać, na przykład władzom 
lokalnym, zastrzegając sobie możli-
wość dalszego bezpłatnego korzysta-
nia z tych lokali – uważa Ryłko. 

BEATA SCHÖNWALD
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Domy PZKO skazane na sprzedaż
PROBLEM: Dom PZKO w Boguminie-Zabłociu ma już nowego właściciela. Podobny los czeka siedzibę pezetkaowców 
w Boguminie. Kiedy koła liczące raptem kilkudziesięciu członków nie są w stanie utrzymać swoich siedzib, wtedy rozsądek musi 
zwyciężyć nad sentymentem. 

Lustereczko 
prawdę ci powie
| s. 4

Głosik – rubryka 
dla dzieci
| s. 5

Chcę skakać 
jak najdalej
| s. 8

POGODA

Sekretarz Koła PZKO w Boguminie, Mieczysław Bittmar, spędził w tym Domu 
40 lat życia.

czwartek piątek
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DZIEŃ 
SZKOLENIA
CZ. CIESZYN (kor) – Mieszkań-
cy, którzy potrzebują w przyszłym 
tygodniu załatwić sprawy związane 
z wydawaniem dowodów osobistych 
lub paszportów, nie powinni wizyty 
w Wydziale Spraw Organizacyjnych 
i Administracyjnych zaplanować 
na wtorek 10 czerwca. Tego dnia 
wydział będzie zamknięty z powodu 
szkolenia jego pracowników.

* * *

SZYKUJĄ 
REMONT 
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Gmina przymierza się do remontu 
budynków, w których mieszczą się 
polska i czeska szkoła podstawowa. 
Konkretnie zaś korytarza łączącego 
obiekty. W trakcie robót budowla-
nych ma dojść m.in. do moderni-
zacji szatni przy sali gimnastycznej, 
centralnego ogrzewania, instalacji 
elektrycznej oraz pomalowania ścian 
całego korytarza. Remont zaplano-
wano na wakacje.

* * *

WAŻNA 
PREWENCJA
PIOSECZNA (kor) – Włodarze 
wioski wspólnie z dyrekcją miejsco-
wej małoklasówki przygotowali dla 
uczniów szkoły Dzień Prewencji. 
Dzieci mogły się wykazać m.in. 
znajomością zasad udzielania pierw-
szej pomocy, zmierzyć ciśnienie 
lub wysłuchać krótkiej prelekcji na 
temat szkodliwości palenia tytoniu 
oraz picia alkoholu.

* * *

SKANALIZUJĄ 
OSADĘ
PIOSEK (kor) – Gmina ogłosiła 
przetarg na wykonawcę od dawna 
zaplanowanej budowy sieci kanali-
zacyjnej w osadzie Pod Jaworzym. 
Propozycje fi rm budowlanych, które 
wpłyną do Urzędu Gminy, oceni 
czteroosobowa komisja, która pra-
cować będzie pod przewodnictwem 
wójta Oldřicha Rathouskiego.

* * *

STRAŻACKA 
DOTACJA
JABŁONKÓW (kor) – Miejscowa 
jednostka ochotniczej straży pożarnej 
otrzymała z budżetu województwa 
morawsko-śląskiego dotację w wy-
sokości 170 tys. koron. Ten zastrzyk 
fi nansowy zostanie przez jabłonkow-
skich strażaków wykorzystany na do-
fi nansowanie wydatków związanych z 
zapewnieniem gotowości bojowej.

* * *

TAXI 
Z LEGITYMACJĄ
KARWINA (ep) – Senior Taxi, 
usługa dla osób w wieku powyżej 70 
lat, którą Karwina wprowadziła w 
styczniu tego roku, cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Aby zapobiec nadużyciom, 
magistrat zdecydował się jednak na 
wydawanie specjalnych legitymacji 
na ten rok. Wszyscy, którzy korzy-
stają z usług taksówki, powinni jak 
najszybciej wyrobić sobie taki doku-
ment. Wystarczy przyjść do Urzędu 
Miasta, do budynku D przy ul. 
Karola Śliwki i przedłożyć dowód 
osobisty.

KRÓTKO

REGION

W środę, po 70 latach od publicznej 
egzekucji dokonanej przez nazistów 
w Oldrzychowicach, przy pomniku 
ofi ar złożono hołd pomordowanym.
– Spotykamy się w miejscu, w któ-
rym pod koniec II wojny światowej 
poniosło męczeńską śmierć pię-
ciu obywateli polskich, więźniów z 
Raciborza. Tutaj upamiętnione są 
również ofi ary niemieckich obozów 
koncentracyjnych, obywatele Ol-
drzychowic – przywitał zebranych 
pod pomnikiem przed czeską szkołą 
podstawową Henryk Szlaur, prezes 
Miejscowego koła PZKO, które było 
organizatorem uroczystości wspo-
mnieniowej.    

Spotkali się na niej m.in. kon-
sul generalna RP w Ostrawie Anna 
Olszewska i władze Trzyńca, zjawi-
li się też członkowie miejscowego 
koła PZKO oraz prezes Zarządu 
Głównego, Jan Ryłko, dyrekcja i 
uczniowie miejscowych szkół oraz 
przedstawiciele innych organizacji. 
Aż z Nowej Zelandii przyjechał na-
oczny świadek tamtych wydarzeń, 
Jaroslav Trombík, który w czerwcu 
1944 roku, ryzykując życie swoje i 
swojej rodziny, udokumentował na 
zdjęciach nazistowską zbrodnię w 
Oldrzychowicach. Z krótkim pro-
gramem wystąpiły dzieci z miejsco-
wej polskiej szkoły, natomiast uczeń 
PSP w Trzyńcu przeczytał fragment 
szkolnej pracy historycznej, doku-

mentującej tamte wydarzenia. Eg-
zekucja z 9 czerwca 1944 roku była 
odwetem za zabicie Jahanna Jośka, 
rolnika narodowości niemieckiej, 
zamieszkałego w Oldrzychowicach. 
Pierwotnie na szubienicy zawisnąć 
miało pięciu mieszkańców Oldrzy-
chowic, za miejscowymi wstawił się 
jednak ówczesny „Ortsgruppenle-
iter” Stüwe i zamiast nich przywie-
ziono tu pięciu obywateli Polski, 
którzy byli już wcześniej skazani na 
śmierć. – Około godziny dziewiątej 
przywieziono skazańców ciężarów-
ką. Pod szubienicą pięciu przywie-

zionym mężczyznom przeczytano 
wyrok śmierci i założono pętlę na 
szyi. Kiedy wszystko było już goto-
we, przetrącono barierkę pod noga-
mi skazańców, po czym zginęli oni 
śmiercią przez powieszenie. Widok 
był przerażający – wspominał świa-
dek wydarzenia, Bohuslav Trombík. 
Jego wspomnienia przytoczył uczeń 
klasy 9. trzynieckiej PSP, Tomasz 
Suchý. 

Zebrani na uroczystości wspo-
mnieniowej złożyli kwiaty pod po-
mnikiem poległych, a duchowni 
zmówili modlitwę. Na pomniku 

umieszczone są nazwiska Polaków, 
zamordowanych w czasie czerwcowej 
egzekucji: Dziurka Zdzisław, Kurysia 
Andrzej, Nowosielski Wacław, Nie-
syto Józef, Zazdrosny Jan, oraz na-
zwiska mieszkańców Oldrzychowic, 
którzy zostali straceni w obozach 
koncentracyjnych: Badura Paweł, 
Cymorek Jerzy, Fischgrund Sieg-
fried, Fischgrundová Greta, Fich-
grund Otto, Fischgrundová Else, 
Gajdaczek Józef, Tyrasová Růžena, 
Heczko Jan, Jakubek Paweł, Liber-
da Paweł, Raszka Jan, Sikora Karol, 
Sporysz Jerzy, Tyras Hugo.  (ep)

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
matury zdominowały życie szkół 
średnich w Republice Czeskiej. Nie 
inaczej było w czeskocieszyńskich 
szkołach, gdzie egzaminy dojrzałości 
zdawało m.in. blisko 90 polskich ma-
turzystów. Dyrektorzy Gimnazjum z 
Polskim Językiem Nauczania i Aka-
demii Handlowej w Czeskim Cieszy-
nie chętnie wypowiadają się na temat 
tegorocznych matur. Nie bez powodu. 
W gimnazjum tylko jedna osoba ob-
lała test pisemny z języka czeskiego, 
w Akademii Handlowej zdali wszy-

scy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
wyników matur wszystkich czwar-
toklasistów, zwłaszcza jeśli chodzi 
o państwową część z języka angiel-
skiego. Natomiast w grupie polskiej 
dodatkowo cieszy fakt, że spośród 
siedmiu uczniów, którzy wybrali na 
maturze państwowej matematykę, 
dwie osoby zdały na jedynkę, chociaż 
tegoroczne zadania były dosyć trud-
ne. Natomiast średnia z angielskiego 
wynosi w tej grupie 1,38 – cieszy się 
dyrektor AH, Krystyna Bonczek.

Dyrektor Gimnazjum, Andrzej Bi-

zoń, chwali przygotowanie uczniów 
do tegorocznych matur.

– Widać, że młodzi ludzie, kiedy 
trzeba, potrafi ą skupić się na nauce. 
Wiele osób nas pod tym względem 
pozytywnie zaskoczyło. Wszystkie 
komisje maturalne stwierdziły, że 
uczniowie przyszli bardzo dobrze 
przygotowani – przekonuje Bizoń. 
Świadectwem tego są oceny z po-
szczególnych przedmiotów oraz fakt, 
że aż 36 osób zdało maturę celująco, 
czyli ze średnią ocen do 1,5.

Tegoroczni maturzyści tak samo 

jak w latach ubiegłych zdawali obo-
wiązkowo z języka czeskiego oraz z 
matematyki lub języka obcego, polscy 
uczniowie – również z języka polskie-
go. Gimnazjaliści w części szkolnej 
matur wybierali ponadto jeden przed-
miot według swoich upodobań – naj-
częściej geografi ę, biologię, chemię, 
nauki społeczne, historię, fi zykę i in., 
czterech uczniów wybrało nawet dwa 
przedmioty. W Akademii Handlowej 
zdawano natomiast test praktyczny z 
przedmiotów fachowych oraz ustnie 
z ekonomiki i księgowości.  (sch)

70 lat od nazistowskiej egzekucji

Matury wypadły pomyślnie
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Dyrekcja Dróg i Autostrad zakoń-
czyła w maju remont mostu w cen-
trum Ropicy. Utrudnienia w ruchu 
nie są już więc tak uciążliwe, nadal 
jednak obowiązuje ruch jednostron-
ny, już tylko na odcinku drogi od 
dworca do mostu. Ruch sterowany 
jest przez sygnalizację świetlną.  

– Światła nadal sterują ruchem, 
ponieważ kończymy jeszcze remont 
chodników. Na tym odcinku z jednej 
strony jest głęboki rów, a z drugiej 

podmokłe tereny, dlatego trzeba zo-
stawić jeden pas, by mogli poruszać 
się po nim piesi i rowerzyści – wy-
jaśniła naszej gazecie wójt gminy, 
Uršula Waniová. 

Remont i poszerzanie chodników 
powinny zakończyć się w ciągu kilku 
tygodni. Nowe chodniki będą mia-
ły szerokość około dwóch metrów i 
służyć będą pieszym oraz rowerzy-
stom, dla których wyznaczona zosta-
nie ścieżka.  (ep)

Strażacy z Wojewódzkiej Komendy 
Straży Pożarnej w Ostrawie zakoń-
czyli misję w Bośni i Hercegowinie. 
Piętnastka strażaków z naszego re-
gionu przez jedenaście dni pomagała 
mieszkańcom regionów przy grani-
cy z Chorwacją, dotkniętych przez 
tegoroczną katastrofalną powódź. 
Ostrawscy strażacy, wyposażeni w 
wysoko wydajne pompy, usuwali 
wodę z ogromnego zalewiska, które 
rozwodnione rzeki wytworzyły w 
pobliżu miejscowości Tolisa. Czescy 
ratownicy oszacowali, że wypompo-
wali z zalewiska ponad 750 tys. me-
trów sześciennych wody.

Ekipa strażacka znad Ostrawicy 
wyjechała do Bośni i Hercegowiny 

21 maja, zabierając m.in. siedem sa-
mochodów ciężarowych, w tym dwa 
kontenerowe, a także dwie wysoko 
wydajne pompy marki Sigma i So-
mati, a także zapas paliwa na dwa 
tygodnie. W niedzielę miała ekipę 
zastąpić kolejna grupa strażaków, 
jednak władze regionu poinformo-
wały ostrawską komendę, że pomoc 
międzynarodowa nie jest już po-
trzebna.

Władze Bośni i Hercegowiny 
oszacowały, że odbudowa terenów 
zniszczonych przez tegoroczną po-
wódź będzie kosztowała miliardy 
euro i że straty mogą być większe od 
tych z czasów wojny z pierwszej po-
łowy lat 90. ubiegłego wieku.  (kor)

Płaca minimalna powinna wzrosnąć 
w przyszłym roku o 500 koron. Na tę 
propozycję szefowej resortu pracy i 
spraw socjalnych, Michaeli Markso-
vej-Tominovej, zgodzili się pozostali 
członkowie Komisji Trójstronnej 
(Tripartita), przedstawiciele związ-
ków zawodowych i pracodawców. 

Premier Bohuslav Sobotka po-
wiedział po spotkaniu Komisji, 
że projekt musi jeszcze dokładnie 
omówić i uchwalić Rząd Republiki 
Czeskiej. Jeśli tak się stanie, od 1 
stycznia 2015 roku płaca minimalna 
wzrosłaby do 9 tys. koron.  
 (kor)

Płaca minimalna wzrośnie

Korki trochę mniejsze

Zebranych przywitał pod pomnikiem w Oldrzychowicach prezes Miejscowego Koła PZKO, Henryk Szlaur.

Na odcinku drogi w okolicach mostu w Ropicy obowiązuje ruch jednostronny kie-
rowany sygnalizacją świetlną.

Strażacy powrócili z Bośni
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Podwójny jubileusz
W ubiegłym tygodniu w kościele 
ewangelickim A.W. w Karwinie-
Frysztacie odbyła się sympatyczna 
uroczystość. W bardzo serdecznej 
atmosferze świętowano bowiem po-
dwójny jubileusz znanej, szanowanej, 
niezwykle popularnej na naszym Za-
olziu akompaniatorki pani Wandy 
Miech. Siedemdziesięciolecie pracy 
artystyczno-społecznikowskiej oraz 
urodziny były dostatecznym argu-
mentem do spotkania z przyjaciółmi. 
Pojawiło się wiele osób, by podzięko-
wać jej za wkład pracy w życie kul-
turalne, w szczególności śpiewaczo
-muzyczne, a także złożyć życzenia 
urodzinowe. Do życzeń dołączyły się 
też panie z chóru żeńskiego „Kalina” 
z dyrygentem Otokarem Winkle-

rem, oraz chór męski „Hejnał-Echo” 
z dyrygentem Andrzejem Szyją. 
Akompaniatorką obu tych zespo-
łów jest nasza jubilatka, która rów-
nież powołała do życia oktet męski 
„Hejnał-Echo” i sama go prowadzi. 
Wszystkie trzy zespoły w ramach 
składanych życzeń wykonały po kil-
ka pieśni. 

Wanda Miech swoje wysoko ce-
nione umiejętności muzyczne nie 
zostawia tylko dla siebie. Jeździ do 
chórów, w razie potrzeby sama je 
prowadzi, opracowywuje dla nich 
pieśni, akompaniuje, koncertuje. W 
szkole muzycznej wychowała licz-
ną gromadkę świetnych pianitów. 
Akompaniuje też często solistom 
z naszych PZKO-wskich chórów, 
ale też wybitnym śpiewakom ope-

rowym. W podzięce za złożone ży-
czenia pani Wanda zrewanżowała się 
wykonaniem m.in. „Tocccaty Cha-
czaturiana” oraz anonimowej pieśni 
„O gwiazdeczko” w własnym opra-
cowaniu.

Długo trwały gromkie brawa. 
Później – przy toastowych lampkach 
dobrego wina – długo rozmawiano o 
naszych sprawach. Dobrze jest mieć 
wokół siebie grono oddanych przy-
jaciół i czasem pogawędzić z nimi o 
tym, co dobre, ale też i o tym, co nas 
boli.  Wanda Kondziołkowa

*   *   *

Święto dorosłych, 
święto dzieci

Miejscowe Koło PZKO w Pio-
trowicach zaprosiło w pierwszą 
niedzielę czerwca członków i sym-

patyków na imprezy związane z ob-
chodami Dnia Matki i Dnia Dzie-
cka. Najpierw wzięliśmy udział w 
Domu Hotelowym w przedsta-
wieniu czeskiego amatorskiego ze-
społu teatralnego „Kolvrat”, który 
wystawił bajkę w własnej adaptacji 
„Zlatovláska”. 40-minutowy występ 
podobał się dzieciom, ciekawa była 
zwłaszcza scenografi a. Piotrowicki 
„Kolovrat” działa od 2011 roku, 
zespół liczy 13 osób, z racji tego, 
że jego członkiem jest tylko jeden 
mężczyzna, role męskie grały w 
przedstawieniu kobiety. Później, w 
godzinach popołudniowych, zapro-
szono do Domu PZKO wszystkie 
generacje miejscowych Polaków. 
Paniom w dniu ich święta prze-
kazano kwiaty, a wyćwiczony pro-

gram przedstawiły dzieci członków 
Koła. Z piosenkami, wierszykami i 
utworami fortepianowymi wystąpili 
Laura i Gabriel Čapkowie, Tomasz 
i Helenka Karolczykowie, Jarek 
Stoszek, Tereska i Patrycja Kon-
dziołkowie, Basia Janusz, Kamil-
ka Michalska i Marek Klikarowie. 
Pierwszą zwrotkę piosenki „Ma-
teczko Kochana” zaśpiewali Jakub 
i Monika Klikarowie, a następne 
zwrotki już wszyscy razem.

Przewodnicząca Koła, Jadwiga 
Karolczyk, zaprosiła na kolejne im-
prezy, m.in. na wystawę robót ręcz-
nych Klubu Kobiet w dniach 15 i 15 
czerwca oraz prelekcję w Klubie Pro-
pozycji (17 czerwca), której tematem 
będzie 70. rocznica bitwy pod Monte 
Cassino. Tadeusz Toman

Z REDAKCYJNEJ POCZTY...
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Od wtorku w Książnicy Cieszyńskiej 
w Cieszynie można oglądać wysta-
wę „Powinniśmy wracać po swoich. 
Zgrupowanie partyzanckie NSZ 
„Bartka” 1945-1947”. – Ekspozycja 
prezentuje dorobek badawczy i stan 
wiedzy z końca 2013 roku. Pokazuje-
my jednak jedynie cząstkę materiałów, 
jakie zdołaliśmy zebrać w ciągu 13 lat 
pracy. Po 70 latach chcemy bowiem 
stworzyć monografi ę tego ugrupo-
wania – mówił podczas wtorkowego 
wernisażu Bogdan Ścibut, autor wy-
stawy zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Pokolenia oraz Związek 
Żołnierzy NZS Okręg Podbeskidzie.

– Ojciec był skromnym człowie-
kiem, w dodatku nie lubił mówić o 
sytuacjach, w jakich się znalazł w cza-
sie pobytu w lasach. Czasami, ale rów-
nież bardzo skromnie, mówił o swym 
pobycie w więzieniu we Wronkach. A 
przesiedział tam bardzo długo. Dostał 
wyrok 15 lat, z czego odsiedział sześć 
i pół roku. Wyszedł w 1956 r. i nie 

mógł zdobyć żadnej pracy, nie mógł 
zapisać się do żadnej szkoły. Nigdzie 
nie chcieli go przyjąć i gdyby nie zna-
jomości rodziny, nie dostałby się do 
skoczowskiego Polkapu. Tam jako 
kapelusznik przepracował całe życie – 
mówiła Gatner.

Skoczowianka przekonywała też, że 
żołnierze NZS zasługują na pamięć i 
szacunek. – Moim zdaniem należy 
mówić o tamtych czasach. Trzeba 
przypominać, w jaki sposób podążali-
śmy ku wolności i ilu ludzi poświęciło 
dla wolności swe życie – stwierdziła.

– Nie znam przypadku, by któryś 
z „żołnierzy wyklętych” osiągnął sze-
rokie uznanie za życia. Dopiero w 
latach 90. zyskali możliwość spotkań 
we własnym gronie, ale żaden z ich 
oprawców nie został w Polsce osądzo-
ny czy skazany. Niestety nie doczekali 
się sprawiedliwości – przyznał Ścibut, 
który poinformował, że organizatorzy 
wystawy liczą na nawiązanie kontaktu 
z rodzinami partyzantów oraz świad-

kami tamtych wydarzeń. Chcieliby na 
przykład wyjaśnić choćby fragment 
losów por. Józefa Madeja „Sępa” (ur. 
1922), pochodzącego z Cieszyna, 
który pełnił w partyzanckim sztabie 
„Bartka” funkcję szefa akcji specjalnej.

– Szukamy jakichkolwiek informa-
cji na temat tego człowieka, ponieważ 
jego los jest nieznany. Nie ma żadnych 
dowodów, że został zamordowany lub 
skazany na więzienie i wygląda na to, 
że funkcjonariusze Urzędu Bezpie-
czeństwa w Katowicach zwyczajnie 
zgubili go w 1946 roku. Podejrzewam, 
że korzystając ze swych kontaktów w 
Czechach, mógł się przedostać na Za-
chód – mówił Ścibut.

Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, 
Krzysztof Szelong, poinformował, że 
środowy wernisaż będzie miał konty-
nuację w piątek podczas spotkania z 
dr. Dariuszem Węgrzynem, autorem 
obszernego opracowania zatytuło-
wanego „Od pierwszego strajku do 
„Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Soli-
darność Region Podbeskidzie (1980 
– 1983). Opis konfl iktu politycznego”. 

– W ten sposób zepniemy klamrą 
45 lat zmagań o niepodległość Pol-
ski w naszym regionie. A robimy to, 
ponieważ 4 czerwca mija 25 lat od 
częściowo wolnych wyborów. Ten 
moment wpisuje się w historię nie-
podległej Polski, ponieważ tego dnia 
Polacy w jednoznaczny sposób poka-
zali, że odrzucają narzucony Polsce 
ustrój i pragną ojczyzny niepodległej. 
To zasadniczy powód, dla którego or-
ganizujemy w książnicy oba te wyda-
rzenia – mówił we wtorek Szelong.

WITOLD KOŻDOŃ

»Wracają po swoich«

Kolejnym sukcesem może się po-
chwalić teatrzyk dziecięcy „Gapa 2” 
działający przy Miejscowym Kole 
Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w Nieborach. Młodzi 
aktorzy, pracujący pod kierowni-
ctwem Haliny Sikory-Szczotki, za-
brali swoich jeszcze młodszych ko-
legów (w wieku 4-8 lat) z kolejnego 
nieborowskiego teatrzyku „Gapcio” i 
wyjechali do Krosna na XXXII Fe-
stiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar 
uśmiechu”. Oba zespoły powróciły 
nad Olzę z festiwalowymi wyróżnie-
niami.

Jurorzy wyróżnili nieborowski tea-
trzyk „Gapcio” za „za szczerość pro-
wadzonych ról” w widowisku „Pali 
się” według wiersza Jana Brzechwy. 
Natomiast ich starszych kolegów z 
„Gapy 2” za dowcip w widowisku 

„Historia pewnego morderstwa”. 
– To drugie przedstawienie jest 
autorskie, scenariusz tworzyliśmy 
wspólnie na próbach. Oba spektakle 
podobały się nie tylko jurorom, ale 
także publiczności, która przyjęła 
nas bardzo ciepło – powiedziała nam 
Halina Sikora-Szczotka. Kierow-
niczka teatrzyków dodała, że obecnie 
mali aktorzy przygotowują się już 
do zasłużonych wakacji. Niemniej 
„Gapcio” zaprezentuje swój wyróż-
niony w Polsce spektakl na niedziel-
nym festynie szkolnym w Nieborach. 
Jeszcze przed wakacjami zaś jeden z 
zespołów wyjedzie do Włocławka na 
festiwal polonijnych zespołów tea-
tralnych. – Próby zaś rozpoczną się 
ponownie we wrześniu – zapewniła 
nas szefowa nieborowskich teatrzy-
ków. (kor)

Teatralny sukces

Wielkimi krokami zbliżają się Zielo-
ne Świątki, które w tym roku wypa-
dają w niedzielę, 8 czerwca. Nic więc 
dziwnego, że w niemal wszystkich 
zakątkach naszego regionu smażone 
są tradycyjne jajecznice. We wtorek 
na jajecznicę zaprosiło Miejscowe 
Koło Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w Olbrachcicach.

Z powodu niepewnej pogody im-
prezę zorganizowano w sali Domu 
PZKO. Spotkało się tam ponad 40 
osób, olbrachcicką jajecznicę przyrzą-
dzono zaś z ponad 120 jajek. 

– Mamy jaja kupione w sklepie, ale 
także domowe. Goście mieli przynieść 
po dwie sztuki, ostatecznie jednak 
niektórzy przynieśli więcej – mówiła 
Helena Bubik, prezes Miejscowego 

Koła PZKO w Olbrachciach. Z kolei 
Jerzy Czap przypomniał, że wtorko-
we spotkania w Olbrachcicach to już 
lokalna tradycja.

– Wzięło się to z faktu, że dawniej 
właśnie we wtorki spotykał się na pró-
bach nasz chór i do śpiewaków często 
dołączali wówczas inni członkowie 
Koła. I tak tradycja wtorkowych spot-
kań pozostała – tłumaczył.

Podczas ostatniego wtorkowego 
spotkania Władysław Wrana zapre-
zentował zebranym kolejne fragmen-
ty swej twórczości, biesiadnicy miło 
spędzili zaś czas w luźnej atmosferze. 
Prezes Helena Bubik zaprosiła także 
na 12 czerwca do Klubu Propozycji, 
tym razem poświęconego Izraelowi i 
Jerozolimie.  (wik)

Aktorzy teatrzyków „Gapcio” i „Gapa 2” z festiwalowymi dyplomami.

Panie z Miejscowego Koła PZKO w Olbrachcicach przygotowały we wtorek 
jajecznicę z ponad 120 jajek. 

Usmażyli jajecznicę 
z ponad 120 jajek!

Najnowszą ekspozycję zorganizowano w hallu Książnicy Cieszyńskiej. 
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Skąd się to bierze, że obecnie 
tak dużo dzieci ma problemy z 
prawidłowym wypowiadaniem 
się?

W dzisiejszych czasach najwięk-
szym problemem jest to, że dzieci 
mało się ruszają, a co za tym idzie 
– pojawiają się problemy pomię-
dzy dużą a małą motoryką. Duża 
motoryka, czyli sprawność rucho-
wa całego ciała, ma wpływ na małą 
motorykę w zakresie szybkich 
ruchów, ich precyzji, czynności 
manualnych, rysowania, pisania. 
Do tego zalicza się również moto-
ryka narządów mowy, decydująca 
o poprawnej wymowie. Poza tym 
współczesne dzieci wybierają czę-
sto pasywną zabawę, siedzą przed 
komputerami, telewizorami. Cza-
sy są też takie „szybkie”: niektórzy 
rodzice nie mają czasu na ćwicze-
nia logopedyczne z dziećmi, czę-
sto nie wymagają od nich tego, co 
uda się wyćwiczyć na logopedii.

Jakie symptomy powinny skło-
nić rodziców do zwrócenia się o 
pomoc do logopedy?

Jeżeli dziecko do trzeciego roku 
życia nie mówi lub mówi bardzo 
mało, używa najwyżej około 30 
słów i dopiero zaczyna układać 
proste zdania, to już powinno to 
zaalarmować rodziców i pediatrę. 
Jednak nawet przed trzecim ro-
kiem życia można przyjść na kon-
sultację, jeśli widoczne jest jakieś 
zaburzenie intelektualne, zaburze-
nie psychomotoryczne. Jeżeli jest 
to tylko zwykła dyslalia, czyli za-
burzenie wymowy poszczególnych 
głosek, to w przypadku utrzymy-
wania się tego problemu optymal-
nym terminem rozpoczęcia terapii 

logopedycznej jest okres między 
czwartym a piątym rokiem ży-
cia, żeby można było skorygować 
wszystkie wady wymowy przed 
rozpoczęciem nauki w szkole. 
Można więc przyjść na konsulta-
cje już z trzylatkiem, jeśli wydaje 
nam się, że mowa nie rozwija się 
prawidłowo, a logopeda oceni, czy 
jest to zaburzenie rozwojowe i ko-
nieczna jest terapia, czy też jest to 
dopuszczalna jeszcze w tym wieku 
nieprawidłowa wymowa niektó-
rych głosek. W każdym przypadku 
rodzice najpierw powinni skonsul-
tować się z pediatrą, który skieruje 
dziecko do poradni logopedycznej. 
Warto też zwrócić uwagę na jąka-
nie się – w tym wypadku nie na-
leży zwlekać z wizytą u logopedy. 

Jąkanie to zaburzenie płynności, 
tempa i rytmu mówienia, któ-
re pojawia się najczęściej między 
trzecim a czwartym rokiem życia i 
oznacza, że umiejętność mowy nie 
nadąża za umiejętnością rozumie-
nia. Jeżeli taka niepłynność albo 
zacinanie się w mowie trwa dłużej 
niż miesiąc, zalecana jest konsulta-
cja logopedyczna. 

Czy logopeda może polecić pro-
ste ćwiczenia w domu, które  
skorygują najczęściej występują-
ce wady?

Nie da się tego zaplanować bez 
dziecka, tak „na oko”. Ważna jest 
kontrola sensoryczna: słuchowa i 
wzrokowa. To dlatego w gabinecie 
logopedycznym jest lustro – waż-

ne jest, jak język układa się w buzi 
przy wymawianiu poszczególnych 
głosek. Kiedy ktoś ćwiczy w domu, 
kierując się tylko wskazówkami w 
internecie, zwykle nie przynosi to 
efektów. 

Dlaczego ważne jest, żeby dzieci 
mówiące po polsku lub „po na-
szymu”, które mają wady wymo-
wy, udały się do polskojęzyczne-
go logopedy? 

Nasze dzieci są zdolne i potrafi ą 
współpracować także z logopedą 
mówiącym po czesku. Na pewno 
jednak przy problemach z wymo-
wą głosek występujących tylko w 
języku polskim należy udać się do 
logopedy mówiącego po polsku. 
W języku czeskim są tylko dwie 

grupy sybilantów (głosek „syczą-
cych”), nie występują „ć”, „ś”, „ź”, 
nie ma głosek nosowych „ą” i „ę”, 
spółgłoski „ł”. Z drugiej strony 
uważam, że polskie dzieci, zanim 
pójdą do szkoły, powinny umieć 
dobrze wymawiać także głoskę 
„ř” oraz spółgłoski „d”, „ť”, które 
występują tylko w języku czeskim. 
Dlatego u polskich dzieci terapię 
prowadzę zarówno w języku pol-
skim, jak i czeskim.

Czy o wymowę dziecka moż-
na dbać profi laktycznie? Na co 
zwracać uwagę, żeby zapobiec 
ewentualnym późniejszym wa-
dom wymowy?

Ważne jest, żeby czytać dziecku 
jak najwięcej bajek, opowiadać, 
uczyć się z nim na pamięć wier-
szyków. Należy zwracać uwagę, 
czy dziecko niedosłyszy, czy nie 
występuje przerost trzeciego mig-
dałka, którego objawami są oddy-
chanie buzią czy chrapanie w nocy. 
Jeżeli dziecko oddycha buzią, 
język przyzwyczaja się do poło-
żenia międzyzębowego, głoski są 
nieprawidłowo wymawiane, mogą 
pojawić się też wady zgryzu. Do-
brze jest ograniczyć słodycze, żeby 
zapobiec występowaniu próchnicy 
zębów, ponieważ jedynki i dwójki 
mają duży wpływ na prawidłową 
wymowę. Nieprawidłowości w 
rozwoju mowy pojawiają się tak-
że często u dzieci wcześnie kar-
mionych butelką i długo ssących 
butelkę lub smoczek. Mają one 
problemy ze zgryzem, połykaniem 
i prawidłowymi nawykami rucho-
wymi warg i języka.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Przygotowanie tak dużego 
przedsięwzięcia nie jest zapewne 
rzeczą łatwą?

To prawda, jednak program tego-
rocznego Dnia Tradycji i Stroju 
Regionalnego, który układała pani 
Wiesława Branna, mamy zapięty 
na ostatni guzik, a zespoły szykują 
się już do występów. W niedzielę 
impreza rozpocznie się o godzi-
nie 14.00 na rynku w Czeskim 
Cieszynie. Na największą atrakcję 
dnia zapowiada się koncert Ze-
społu Pieśni i Tańca „Pszczyna”, 
który przyjedzie do nas z Polski.  
„Pszczyna” wystąpi jako ostatnia, 
natomiast wcześniej zaprezentują 
się dzieci z przedszkoli w Sibicy i 
Rozwoju „Na pastwisku”. Wystą-
pią również „Górole z Mostów” 
MK PZKO w Mostach k. Ja-
błonkowa, „Ondraszki” ze Szkoły 
Podstawowej Trzyniec I, Repre-
zentacyjny Zespół Pieśni i Tańca 
„Olza” ZG PZKO oraz Agnieszka 

Kozłowska, laureatka X Konkur-
su Gwary „Po cieszyńsku po obu 
stronach Olzy” z Polskiej Szkoły 
Podstawowej w Czeskim Cieszy-
nie. Gwoździem programu będzie 
również koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Suszanie” z MK PZKO 
w Suchej Górnej, który odnosi 
ostatnio wiele sukcesów. Obok 
niego wystąpi „Chórek” Miejsco-
wego Koła PZKO z Suchej Gór-
nej oraz zespół folklorystyczny 
„Slezan” z Czeskiego Cieszyna. W 
niedzielę, zaraz na początku kon-
certu, ogłosimy ponadto wyniki 
konkursu plastycznego „Przysło-
wia i przypowieści Śląska”. Za-
praszamy dzieci po odbiór nagród 
w niedzielę. Wyniki konkursu 
pojawią się w sobotnim „Głosie 
Ludu”, który jest naszym patro-
nem medialnym.

Dzień Tradycji i Stroju Regional-
nego rozpocznie się jednak już w 

sobotę. Co będzie się działo tego 
dnia?

W sobotę zapraszamy na godzi-
nę 17.00 do Domu Narodowego 
w Cieszynie. Odbędzie się tam 
koncert słowno-muzyczny „Mio-
dula łod Kozubowej”, a udział w 
tym wydarzeniu zapowiedzieli 
m.in. Karol Suszka i artyści Sceny 
Polskiej, a także Kazimierz Kasz-
per oraz kapele „Lipka” i „Roz-
marynek”. W programie znajdą 
się pieśni, tańce, muzyka, wiersze 
i opowiadania z góralskiej części 
Zaolzia oraz gawędy o ludziach 
wiernych swojej ziemi. Scena-
riusz w oparciu o narracje poetyc-
kie Pawła Kubisza, Władysława 
Młynka, Anieli Kupiec, Henryka 
Jasiczka, Władysława Sikory, Wil-
helma Przeczka, Jana Pyszki, Ada-
ma Wawrosza i Renaty Putzlacher 
opracował Kazimierz Kaszper. 

Sobotnią odsłonę Dnia Tradycji i 

Stroju Regionalnego zorganizuje 
Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej. Dla odmiany gospo-
darzem niedzieli będzie Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy. 
To gwarantuje wysoki poziom 
wydarzenia.

Dzień Tradycji i Stroju Regional-
nego to impreza Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego oraz Obwodu 
Cieszyńskiego PZKO. Zrzeszone 
w nim koła zadbają m.in. o kuch-
nię. Tradycyjnie nie zabraknie więc 
bigosu oraz słynnych placków 
ziemniaczanych. Na rynku będą 
też twórcy ludowi, a cieszylibyśmy 
się bardzo, gdyby ludzie, którzy 
nas odwiedzą, założyli w niedzielę 
piękne cieszyńskie, beskidzkie lub 
inne stroje ludowe.

A jak bardzo na przestrzeni pra-
wie dekady zmienił się charakter 
tego święta?

Impreza trochę ewoluowała choć-
by dlatego, że gościła w różnych 
miejscach. Obecnie organizujemy 
ją na rynku w Czeskim Cieszynie 
i chcemy by tego dnia w tym miej-
scu było słyszalne słowo polskie. 
Chcemy też, by były widoczne 
zespoły naszej mniejszości naro-
dowej, które na co dzień promują 
folklor i gwarę Śląska Cieszyń-
skiego. Martwi nas jedynie fakt, 
że w tym samym dniu odbędzie 
się nad Olzą kilka innych imprez. 
Na przykład na Wyższej Bramie 
planowany jest koncert „Ratujmy 
organy kościoła Jezusowego”, w 
Caff e Muzeum zagra znana har-
fi stka Ewa Jaślar-Walicka, a wła-
sny spektakl wystawia również 
Scena Polska. Obawiamy się więc, 
czy wydarzenia te nie wpłyną na 
frekwencję na czeskocieszyńskim 
rynku. Póki co jednak, jesteśmy 
optymistami. Rozmawiał:
 WITOLD KOŻDOŃ

Katarzyna Legierska-Göbel w swoim gabinecie, w którym nie może zabraknąć lustra do ćwiczeń logopedycznych.

Małgorzata Rakowska
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Lustereczko prawdę ci powie...
Najczęstszymi klientami w gabinecie logopedycznym Katarzyny Legierskiej-Göbel w Czeskim Cieszynie są dzieci. Pracuje jednak także z dorosłymi osobami: pomocy 

szukają u niej na przykład osoby po udarach mózgu, które mają problemy z mową. Z logopedą Katarzyną Legierską „Głos Ludu” rozmawia o dziecięcych kłopotach 

z prawidłowym wypowiadaniem się.

Chcemy być widoczni
W najbliższy weekend w Czeskim Cieszynie i Cieszynie królować będzie cieszyński i beskidzki folklor. Wszystko za sprawą organi-

zowanego po raz dziewiąty Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego. Święto rozpocznie się w sobotę, natomiast zakończy dzień póź-

niej – w niedzielę. O to, jak będzie wyglądała dwudniowa zabawa, zapytaliśmy Małgorzatę Rakowską, prezes Miejscowego Koła 

Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie-Centrum, odpowiedzialną za organizację imprezy z ramienia 

Zarządu Głównego PZKO na lewym brzegu Olzy.
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27 maja odbył się w Szkole Podsta-
wowej z Polskim Językiem Naucza-
nia w Lutyni Dolnej fi nał VIII edycji 
Konkursu Literackiego im. Haliny 
Kowalczyk. Konkurs adresowany był 
do dzieci i młodzieży szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. W 
tegorocznej edycji wzięło udział 92 
uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Prace odznaczały się 
oryginalnością i pomysłowością, au-
torzy dali upust swej fantazji i od-
kryli talenty literackie, które w nich 
drzemią. Na laureatów czekały cen-
ne nagrody książkowe oraz piękne 
dyplomy autorstwa Zbigniewa Ku-
beczki, znanego artysty, a prywatnie 
brata Haliny Kowalczyk.

Jury przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia:

I kategoria: 
„W moim magicznym domku”

1. miejsce – Izabela Wacławek, PSP 
Jabłonków, 2. miejsce – Filip Kohut, 
PSP Jabłonków, 3. miejsce – Nata-
lia Radičová, PSP Lutynia Dolna. 

Wyróżnienie: Stefan Gociek, PSP 
Wędrynia.

II kategoria: 
„Moja wielka podróż w nieznane”

1. miejsce – Barbara Zemene, PSP 
Karwina, 2. miejsce – Adam Kubi-
czek, PSP Gnojnik, 3. miejsce – Ma-
ria Konesz, PSP Czeski Cieszyn. 
Wyróżnienie: Nina Kajura, PSP 
Karwina.

III kategoria: 
„Smaki życia”

1. miejsce – Halina Roszka, Gimna-
zjum z Polskim Językiem Naucza-
nia w Czeskim Cieczynie, 2. miej-
sce – Anna Onderek, Gimnazjum 
z Polskim Językiem Nauczania w 
Czeskim Cieszynie, 3. miejsce – Da-
rina Gociek, Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie.

Cieszymy się, że tak wiele osób 
spróbowało swych sił i odważyło się 
zaprezentować własną twórczość. 
Już teraz serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych edycjach 
konkursu.  Organizatorzy

Dzień Rodziny w Przedszkolu
23 maja w przedszkolu w Suchej 
Górnej odbył się Dzień Rodziny. Na 
początku imprezy przywitała wszyst-
kich rodziców pani Danusia, która 
zdradziła, że dzieci przygotowywały 
się do uroczystości przez kilka tygo-
dni. Nasi milusińscy zaprezentowali 
nam życzenia, piosenki, wierszyki, 
inscenizowane scenki z życia wzięte, 
grę na instrumentach muzycznych. 
Niespodziankę dla rodziców przygo-
towała pani Agata, która prowadzi w 
przedszkolu kółko języka angielskie-
go. Dzieci, które uczęszczały na za-
jęcia, przywitały rodziców piosenką 
„Hello every one”. Potem zaczęło się 
indywidualne śpiewanie i recytowa-
nie. Panie nauczycielki postarały się, 
aby każde dziecko z przedszkola za-
śpiewało piosenkę oraz powiedziało 

wierszyk. Pani Jadwiga po występie 
stwierdziła, że dzieci tak ładnie sie 
zaprezentowały, iż zasłużyły na lody 
z pobliskiej cukierni. Po programie 
artystycznym rodzice zostali zapro-
szeni na scenę, gdzie otrzymali pre-
zenty wykonane własnoręcznie przez 
dzieci. Po zakończeniu imprezy ro-
dzice przeszli do szkolnego ogród-
ka, w którym usmażono tradycyjną 
jajecznicę. Pogoda dopisała, humory 
rodziców także. Dzieci otrzymały 
też drobną niespodziankę: baloniki 
z helem zamówione przez Macierz 
Przedszkolną okazały się wspania-
łym pomysłem, który przyniósł dzie-
ciom wiele radości i usmiechu. Na 
koniec należy podziękować gronu 
pedagogicznemu za przygotowanie 
wspaniałej imprezy.  

Rodzice Lenki i Kuby

DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Nadszedł czerwiec, a wraz z nim... 
wielkie odliczanie. Już tylko trzy ty-
godnie pozostały do letnich wakacji! 
Zajrzeliśmy do polskiej podstawów-
ki w Cierlicku, żeby zapytać dzieci, 
jak minął im ten rok szkolny i czy 
cieszą się, że zbliża się upragniony 
letni czas wypoczynku. Kończący się 
rok w cierlickiej podstawówce nie 
różnił się wiele od poprzednich lat. 
Nie znaczy to jednak, że nie działo 
się tu nic ciekawego. Jak opowiedzia-
ła nam dyrektorka cierlickiej podsta-
wówki, Barbara Smugała, na począt-
ku roku szkolnego uczniowie wybrali 
się na tradycyjny wyjazd edukacyjny, 
potem były imprezy jesienne z ro-

dzicami, spotkanie z Mikołajem, 
balik i tradycyjne szkolne święta, 
takie jak obchody Dnia Babci czy 
Dnia Matki. W zimie odbył się też 
kilkudniowy wyjazd z rodzicami do 
Wisły. W ubiegłym tygodniu bawio-
no się na szkolnym festynie, a przed 
zakończeniem roku szkolnego dzieci 
wezmą udział w zajęciach w plenerze 
– czyli w zielonej szkole. Cierlicka 
podstawówka organizuje też w tym 
roku puchar lata w dwa ognie dla 
wszystkich szkół małoklasowych z 
okolicy, a na początku wakacji odbę-
dzie się tu obóz przyszkolny. 

Zapytaliśmy uczniów o wydarzenia 
z tego roku szkolnego, które najbar-

dziej utkwiły im w pamięci. Intere-
sowało nas też, czy cieszą się już na 
wakacje. Odpowiedź była oczywista: 
wszystkie dzieci lubią wakacje. Czy 
tak samo jest z nauczycielami? Na 
to pytanie odpowiedziała dyrektor 
Barbara Smugała. – Powiem szcze-
rze, że już po dwóch tygodniach tro-
chę tęsknię za szkołą. Ale oczywiście 
dyrektorzy szkół nie mają typowych 
wolnych wakacji. Zawsze musimy być 
w pogotowiu, trzymać rękę na pulsie, 
jesteśmy przecież odpowiedzialni za 
szkołę. W tym roku w lecie nie pla-
nujemy w naszej szkole żadnych re-
montów, więc powinno być spokojnie 
– zdradziła nam nauczycielka.  (ep)

TOBIASZ MRÓZEK, kl. 3
Szkoła jest fajna, 
bo możemy na 
przerwach cho-
dzić do sali i grać 
w ciekawe gry. W 
tym roku było dużo 
fajnych imprez i 
wyjazdów. Wyje-
chaliśmy na przykład do Chorzo-
wa, gdzie zwiedziliśmy planetarium 
Mikołaja Kopernika oraz zoo. Już 
się nie mogę doczekać wakacji, w 
tym roku pojadę w różne miejsca, na 
przykład na obozy. 

ADELA KOŽUSZNIK, kl. 5
W tym roku szkol-
nym uczestniczy-
liśmy na przykład 
w konkursie języka 
angielskiego FOX. 
Nasza grupa wy-
grała i w nagrodę 

pojedziemy do Bielska-Białej. Lubię 
angielski i chyba w  przyszłym roku 
też wezmę udział w tym konkursie. 
Cieszę się, że wkrótce zaczynają się 
wakacje. Pojadę z rodzicami i ro-
dzeństwem na urlop nad Bałtyk.

KLARA WDÓWKA, kl. 5
W tym roku szkol-
nym było dużo im-
prez sportowych i 
zawodów. Ja lubię 
sport, więc brałam 
w nich udział i od-
niosłam kilka suk-
cesów, na przykład 
zwycięstwo w biegu w Stonawie. 
Było też w naszej szkole dużo faj-
nych imprez, pamiętam na przykład 
balik karnawałowy. Po wakacjach 
idę do szkoły w Czeskim Cieszynie. 
Cieszę się, że zbliżają się wakacje i 
nowa szkoła, ale tutaj jest fajnie, 
chciałabym tu jeszcze zostać. Zaraz 

na początku wakacji będę na obozie 
przyszkolnym, a potem chyba gdzieś 
pojadę z rodzicami. 

MARIAN WANTULOK, kl. 3
W szkole były w 
tym roku różne im-
prezy i wyjazdy. Na 
przykład w zimie 
byliśmy z rodzica-
mi w Wiśle, jeździ-
liśmy na nartach, 
żeby trenować na 
Zjazd Gwiaździsty. Ja też miałem 
brać udział w Zjeździe, ale potem 
okazało się, że został odwołany. Cie-
szę się na wakacje, już nie mogę się 
wręcz doczekać. Chyba pojadę z ro-
dzicami nad morze, poza tym wyjadę 
na trzy obozy, a przed wakacjami w 
planach jest również zielona szkoła. 
Będzie fajnie, na pewno nie będzie 
mi się chciało wracać we wrześniu 
do szkoły.  (ep)

Dla mamy i taty
Uczniowie klas I stopnia PSP w 
Suchej Górnej co roku przygoto-
wują pod okiem pań nauczycielek 
program dla mam z okazji ich świę-
ta. Tym razem zaproszeni zostali 
również tatusiowie i zamiast „Dnia 
Mamy” odbył się „Dzień Mamy i 
Taty”. Dzieci zaśpiewały rodzicom 
piosenki, przedstawiły dowcipny 
skecz o klasie, która (na szczęście 
tylko w śnie) kompletnie się rozleni-
wiła, zagrały krótką bajeczkę o żabce 
pomagającej bocianowi znaleźć w 

stawie korale, które kupił dla swojej 
mamy z okazji jej święta. Chłopcy 
opowiadali wierszem o tym, co lu-
bią robić razem ze swoimi tatusia-
mi. A ponieważ do życzeń zwykle 
bywają dołączane kwiaty, uczniowie 
zaprezentowali gościom zdjęcia naj-
ciekawszych, najładniejszych, naj-
większych i najmniejszych kwiatów 
na świecie, opowiadając o nich cie-
kawostki. Każde dziecko wręczyło 
następnie rodzicom w prezencie 
własnoręcznie ozdobiony jasiek oraz 
laurki. Na koniec zabrzmiało chó-

ralne „Sto lat!”. Grzmiało głośno, 
bo dzieci jest, na szczęście, w naszej 
szkole jak na razie pod dostatkiem. 

Mama Ewy

Imię dla kózki
W marcu otrzymaliśmy propozy-
cję wzięcia udziału w konkursie pt. 
„Imię dla kózki z  Brennej”. Kózka 
tak bardzo spodobała się dzieciom, że 
nie tylko nadały jej imię, ale również 
wymyśliły super wierszyk i wykona-
ły świetną pracę plastyczną techniką 
kolażu. Po długim namyśle wybrali-
śmy imię Plamka, które, jak się póź-
niej okazało, przyniosło nam zwycię-
stwo. 27 maja otrzymaliśmy wyniki 
konkursu: zdobyliśmy 1. miejsce. W 
nagrodę dzieci pojadą na wspaniałą 
wycieczkę do Brennej, podczas której 
zwiedzą kozią zagrodę i będą uczest-
niczyły w darmowych warsztatach 
wyrobu sera połączonych z zajęciami 
manualnymi. Bardzo cieszymy się z 
wygranej i z niecierpliwością oczeku-
jemy wyjazdu. Po wycieczce na pew-
no podzielimy się z Wami wrażenia-
mi i przeżyciami.

PSP Sibica, klasy 4. i 5.
wraz z nauczycielkami

Noc 
w gnojnickiej szkole

Piątkowe popołudnie oraz noc 
z  piątku na sobotę (23/24 maja) 
spędziliśmy w szkole. Mówiąc „spę-
dziliśmy” mam na myśli uczniów i 
wychowawców klas VI-IX Szkoły 
Podstawowej im. Jana Kubisza w 
Gnojniku. Impreza ta ma już w na-
szej szkole pewną tradycję. Polega 
ona na wspólnych zabawach, spo-
tkaniach z  zaproszonymi gośćmi, 
wspólnej kolacji, dyskotece trwającej 
do późnych godzin i krótkiej nocy, 
przespanej w polowych warunkach, 
bo w śpiworach na podłodze w swo-
ich klasach. 

W tym roku gospodarzem nocy 
była nasza klasa. Jesteśmy już „sta-
rymi koniami”, uczniami dziewiątej 
klasy, wkrótce odejdziemy do in-
nych szkół, spotkanie to było więc 
w pewnym sensie pożegnaniem 
z  młodszymi kolegami. Wszyscy 
dołożyliśmy wiele starań, by na-
sza impreza należała do udanych. 
Pewnie na długo zapamiętamy, że 
praca w grupie polega na współpra-
cy, wzajemnym zaufaniu i wspólnej 
odpowiedzialności. Może będzie to 

jeszcze jedna życiowa umiejętność, 
którą z  innymi (naturalnie oprócz 
wiedzy) z  Naszej Szkoły wyniesie-
my. 

Na pewno dużą atrakcją byli za-
proszeni goście. Miłośników gór 
zainteresowała prelekcja himala-
isty Jana Hartmanna. Fantastycznie 
prezentowała się też para taneczna, 
która ma na swoim koncie wiele 
sukcesów. Tancerze chętnie dzielili 
się z nami swoimi umiejętnościami, 
uczyli nas kroków i fi gur popularnej 
cza-czy. Po pyszynym podwieczorku 
rozpoczęły się gry, zabawy i współ-
zawodnictwa. Bardzo szybko minął 
nam czas do kolacji, po której nasta-
ła „atrakcja nocy”, czyli oczekiwana 
przez wszystkich dyskoteka. Nasza 
wspaniała zabawa przeciągnęła się 
aż do 00.30! Imprezę chyba można 
uznać za udaną. Szkoda, że to już 
ostatnia noc w Naszej Szkole! W 
imieniu organizatorów, czyli całej 
klasy, serdecznie dziękuję naszym 
Wychowawcom, że byli z nami, czu-
wali nad naszym bezpieczeństwem i 
szczęśliwym przebiegiem całej za-
bawy.

Adam Kubiczek, klasa IX

Wielkie odliczanie do... wakacji
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Wyniki Konkursu Literackiego 
im. Haliny Kowalczyk

Bajeczka o żabce i bocianie.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

ANKIETA
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TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Niespokojne umysły - Tomasz Dietl 
8.50 My Wy Oni 9.30 Natura w Je-
dynce - Dzika Polska - Noc żółwich 
jaj 9.55 Gra o Wolność - Ocalone ta-
śmy 10.30 Moda na sukces (s.) 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.05 Agrobiznes 12.25 Smaki pol-
skie - Wieprzowina: gulasz wieprzo-
wy i schab faszerowany 12.50 Natura 
w Jedynce - Niezwykły świat 13.50 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.25 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 Polska non stop - magazyn 
reporterów 15.30 Galeria (s.) 15.55 
MacGyver 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Galeria (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.30 Wiadomości 20.15 Piąty Sta-
dion 20.25 Ojciec Mateusz (s.) 21.25 
Sprawa dla reportera 22.25 Oglądaj z 
Andrzejem Fidykiem 23.30 Chicago 
Fire (s.) 0.25 Chajtarma - Powrót. 

TVP 2 
6.10 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.15 Barwy szczęścia 
(s.) 11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.50 
Makłowicz w podróży - Izrael - Mo-
rze Martwe 13.25 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat - Azja 13.55 
Baron24 (s.) 14.35 Postaw na milion 
15.30 Panorama Kraj 15.55 Na dobre i 
na złe (s.) 16.55 Rodzinka.pl (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu (te-
leturniej) 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Na sygnale (s.) 21.40 Kocham 
kino - Mniejsze zło 23.40 Mięso - Iro-
nica 0.15 Piąty Stadion. 

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 9.00 
Mój pies i inne zwierzaki 9.15 Jedź 
bezpiecznie 9.30 Co niesie dzień 10.00 
Zapraszamy na kawę 10.05 Życie na 
cieplejszej planecie 10.20 Odkryj Ma-
łopolskę... na rowerze - Zawoja 10.35 
Zapraszamy na kawę 10.55 Zobaczcie 
ich głos 11.20 Zapraszamy na kawę 
11.40 Telenowyny 12.05 Glob - Ma-
gazyn Nowości Naukowych 12.35 Za-
praszamy na kawę 12.55 Agrobiznes 
13.35 Małe ojczyzny - Mój dom w do-
linie 14.05 Podopieczni św. Franciszka 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.55 Ludzie z bagien 16.00 Ra-
port z Polski 16.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 16.30 Relacje 17.00 
Podwodna Polska - Cmentarzysko 
statków 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Odkrywanie Jury 17.50 Szukamy 
skarbów 18.15 Kronika Miasta 18.30 
Aktualności 20.00 Laureaci Konkur-
su Szymanowskiego 20.25 Szlakiem 
zabytków techniki 21.00 Echa dnia 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.35 
Telekurier 23.10 Ludzie z bagien. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-

lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.00 Jeszcze raz 22.00 CSI: Krymi-
nalne zagadki Nowego Jorku (s.) 0.00 
Kwestia zaufania (komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Chłopaki w akcji 10.15 List do 
ciebie 11.15 Wszystko-party 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowa-
niu 14.20 Policja kryminalna Paryż 
(s.) 15.10 Pogotowie kulinarne 15.35 
Pr. rozrywkowy 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 21.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 
22.25 Na tropie 22.50 Sprawy inspek-
tora Lynleya (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Wichry wojny (s.) 
10.10 Na bursztynowym szlaku 11.00 
Czeskie wsie 11.25 Architektura 
11.50 Katastrofy lotnicze 12.40 Wojna 
powietrzna 13.25 Powrót dzikich koni 
13.55 Auto Moto Revue 14.20 Tra-
bantem przez Amerykę Południową 
14.50 Spostrzeżenia z zagranicy 14.55 
Techniczne cuda świata: Troll A 15.50 
Kulisy Watykanu 16.35 Ren - od źród-
ła do ujścia 17.20 Tak, panie ministrze 
(s.) 17.55 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 19.00 Bracia i siostry (s.) 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Ka-
mera w podróży 20.55 Koniec agen-
ta W4C (fi lm) 22.25 Matrioszki (s.) 
23.15 Zakazane imperium (s.) 0.05 Q. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Hotel marzeń: Mauri-
tius (fi lm) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Sue Th omas (s.) 13.20 Bez śladu (s.) 
14.15 Prawo i porządek: Zbrodni-
czy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 
Punisher: Strefa wojny (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napisała: 
morderstwo (s.) 10.20 Policja Ham-
burg (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 13.15 
Obwód Wolff a (s.) 14.15 Siska (s.) 
15.25 Partnerki (s.) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Mumia 
powraca (fi lm) 23.10 Th e Finder (s.) 
0.05 Vegas (s.) 1.05 NYC 22 (s.). 

PIĄTEK 6 czerwca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 ZUS dla 
Ciebie 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka 
przy kawie 8.25 Słodkie życie - Tłu-
sty czwartek 8.50 Okrasa łamie prze-
pisy - W krainie dźwięków i smaków 
9.30 Natura w Jedynce - Niezwykły 
świat 10.25 Moda na sukces (s.) 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.45 Zdumiewa-
jąca Ameryka Południowa: Pantanal 
13.50 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.10 Polska non stop 
- magazyn reporterów 15.25 Galeria 
(s.) 15.55 Sprawa dla reportera 17.00 
Teleexpress 17.15 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Litwa 19.30 Wia-
domości 20.15 Piąty Stadion 20.20 
Opole 2014 Studio 20.30 51. KFPP 
- Opole 2014 - SuperPremiery 2014 
sezon 50+1 0.05 Opole! Kocham Cię! 

TVP 2 
6.10 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Barwy szczęścia 
(s.) 11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Wielkie ucieczki zwierzaków 13.15 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Słoń domowy 13.45 Reporter 
Polski 14.25 Kabaretowe wakacje z 
duchami 15.30 Panorama Kraj 15.55 
Na sygnale (s.) 16.50 Rodzinka.pl (s.) 
18.00 Panorama 18.50 Jeden z dzie-
sięciu (s.) 19.30 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Baron24 (s.) 21.45 Dzięki Bogu 
już weekend 22.55 Piąty Stadion (s.) 
23.10 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.55 Terrorysta. 

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 Rączka gotuje 9.30 Co niesie 
dzień 10.00 Zapraszamy na kawę 
10.05 Relacje 10.55 Sen opętanej 
11.40 Eurosąsiedzi 11.50 Nożem i 
widelcem 12.05 Zaproszenie - Lu-
belska dziedzina 12.55 Agrobiznes 
13.35 Polacy tu i tam 14.05 Miejsce 
mojego życia 14.25 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 14.30 Zapra-
szamy na kawę 14.55 Warszawa do 
wzięcia 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Seniorada 17.00 Wstęp wolny 
- z kulturą 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Mę-
ska strefa 20.25 Studio Silesia 21.00 
Echa dnia 21.15 Dla niesłyszących 
- Dziennik Regionów 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Warszawa do wzięcia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.25 Liga Światowa: Włochy - Pol-
ska (siatkówka) 22.30 Obcy - ósmy 
pasażer „Nostromo” (fi lm kopr.) 0.50 
Zaginione (western USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Hobby naszych czasów 10.15 
Pr. rozrywkowy 10.30 Historie sław 

11.25 Kamera na szlaku 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 15.00 Pogotowie kulinarne 15.25 
Nie wahaj się i kręć - wydanie spe-
cjalne 16.20 AZ kwiz 16.45 Mała 
farma 17.10 Łopatologicznie 17.55 
Wiadomości regionalne 18.25 Taxi 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Pierwsza republika 
(s.) 20.55 13 komnata T. Vorla 21.25 
Wszystko-party 22.10 Koło pełne 
gwiazd 23.05 Zawodowcy (s.) 0.00 
Sprawy z zagranicy. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Kuli-
sy Watykanu 10.30 Królestwo natury 
11.00 Chcesz mnie? 11.30 Wyspy 
Christiana Karembeu: Sumba 12.35 
Alias 13.35 Stulecie latania 14.25 
Druga wojna światowa 15.10 Pamięt-
nik z Chile 15.40 Przygody nauki 
i techniki 16.25 Nauka na własnej 
skórze 17.20 Tak, panie ministrze (s.) 
17.55 Piękność w łuskach 18.45 Wie-
czorynka 19.00 Bracia i siostry (s.) 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 20.55 Kosmos 21.40 
Wychowanie panien w Czechach 
(fi lm) 23.35 Niewinna (fi lm) 1.00 
Hamarinn (fi lm). 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.20 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Sue 
Th omas (s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15 
Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.20 Ekspozytura (s.) 21.55 
Ostatni samuraj (fi lm). 

PRIMA 

6.10 Policja Hamburg (s.) 7.25 Alf 
(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.50 Napisała: 
morderstwo (s.) 9.55 Policja Hamburg 
(s.) 10.55 Julie Lescaut (s.) 13.05 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.10 Siska (s.) 15.25 
Partnerki (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 22.15 Show Jana 
Krausa 23.15 Ostatni wóz (fi lm) 1.25 
Chłopak z sąsiedztwa (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 4. 6. 2014

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,150  0,152 0,148  0,154

EUR  4,130 4,160   4,100  4,200

USD  3,030  3,060  3,000  3,100

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,55    6,70   6,50    6,66

EUR  27,30 27,80 26,80 27,60

USD  19,80 20,50 19,69 20,29 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 4. 6. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,17 zł

ON  5,11 zł

LPG 2,22 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,33 zł

ON  5,35 zł

LPG 2,49 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,28 zł

ON  5,27 zł

 Zebrzydowice, Bliska
E95  5,29 zł  

ON  5,14 zł

LPG 2,27 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  36,40 kc  

ON  35,30 kc  (wik)

PIĄTEK 6 czerwca
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Wilnote-
ka 7.15 Polonia w Komie - Jordania 
7.25 Mordziaki - Skrzynka marzeń 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Po-
lonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Bulionerzy 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.50 
Komisarz Alex (s.) 14.35 Zapiski 
Łazęgi - Muzyka i fale 14.50 Jak to 
działa - pr. popularnonaukowy 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Te-
leexpress 17.55 Kulinarny wieczór 
kabaretowy 18.50 Bulionerzy 19.20 
Dobranocka 19.30 Wiadomości 
20.20 Opole 2014 studio festiwalo-
we 20.30 51. KFPP - Opole 2014 
- SuperPremiery 2014 sezon 50+1 
0.05 Opole! Kocham Cię! 

SOBOTA 7 czerwca  
6.30 Złotopolscy (s.) 8.45 Pol-
ska oczami orła 9.25 Załoga Eko 
9.50 Kulinarny wieczór kabareto-
wy 10.45 Pamiętaj o mnie 11.00 
Rycerze i rabusie 11.55 Ingres abp. 
Wojciecha Polaka - prymasa Polski 
do Katedry Gnieźnieńskiej 14.05 
Stara baśń - Kiedy słońce było Bo-
giem 14.55 1989 16.00 Kulturalni 
PL 17.00 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 17.30 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.50 Pamiętaj o mnie 19.15 Do-
branocka 19.30 Wiadomości 20.20 
Opole 2014 studio festiwalowe 
20.30 51. KFPP - Opole 2014 - Su-
perJedynki 2014. 

NIEDZIELA 8 czerwca  
7.40 Galeria (s.) 8.05 Dwie stro-
ny medalu (s.) 9.45 Łamigłówka 
9.50 Awantura o Basię (s.) 10.25 
Jak cudne są wspomnienia 11.30 
Pamiętaj o mnie 11.55 Między zie-
mią a niebem 12.00 Regina Coeli 
12.45 Pod Tatrami 13.00 Trans-
misja Mszy Świętej z kościoła pw. 
Bożego Ciała w Poznaniu 14.30 6. 
Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy 
„Serca bicie” - koncert galowy 15.30 
Okrasa łamie przepisy - Ogórkowa 
kuchnia 15.55 Alchemia zdrowia i 
urody 16.10 Skarby prowincji 16.30 
Bory chrobotkowe - przyrodnicza 
osobliwość Polski - fi lm przyrod-
niczy 16.55 Made in Poland 17.25 
Łamigłówka - Zagadka 17.30 Te-
leexpress 17.50 M jak miłość (s.) 
18.50 Pamiętaj o mnie 19.10 Do-
branocka 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Opole 2014 studio 
20.30 KFPP Opole - 51. KFPP - 
Opole 2014 - 25 lat! 0.05 Opole! 
Kocham Cię! 

PONIEDZIAŁEK 9 czerwca 
6.30 Kulinarny wieczór kabaretowy 
7.25 Siedem stron świata 8.00 Pyta-
nie na śniadanie 10.45 Ladies - pio-
senki z koncertu 11.40 Galeria (s.) 
12.05 Bulionerzy 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Stara baśń - Kiedy słońce 
było Bogiem 13.45 Made in Poland 
14.20 Kulturalni PL 15.20 Naszaar-
mia.pl 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 
Studio Wschód 16.55 Galeria (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Tele-
express 17.55 Makłowicz w podróży 
- Malezja 18.25 Saga rodów - Ród 
Dziewońskich 18.50 Bulionerzy 
19.20 Kurier Pojednania - Relacja 
z wręczenia Nagrody Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.50 Na sygna-
le (s.) 21.45 Polonia w Komie 22.00 
Polonia 24 22.45 Tomasz Lis na 
żywo 23.50 Fascynujące Śląskie - Dr 
Krystyna Doktorowicz 0.20 Nasza-
armia.pl 0.45 Galeria (s.). 

TV POLONIA 
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYN 
Wzgórze Zamkowe: Cyrano de 
Bergerac (6, godz. 21.00);
„BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (5, 
godz. 10.00);
Długi, Szeroki i Bystrooki (6, 
godz. 8.30, 10.30).

CO W KINACH  
HAWIERZÓW – Centrum: Sput-
nik (5, 6, godz. 15.30); Zakázané 
uvolnění (5, 6, godz. 17.45); Gwiazd 
naszych wina (6, godz. 18.00); Na 
skraju jutra (5, 6, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Zakázané uvol-
nění (5, godz. 17.45, 6, godz. 20.00); 
Na skraju jutra (5, godz. 20.00, 6, 
godz. 17.30); TRZYNIEC – Kos-
mos: Bony a klid 2 (5, 6, godz.17.30); 
Na skraju jutra (5, 6, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Czarow-

nica (5, 6, godz. 17.45); Na skraju 
jutra (5, 6, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Czarownica (5, 6, godz. 16.00, 
18.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Zarząd MK 
PZKO Park Sikory zaprasza na ot-
warcie nowej salki oraz prelekcję Ja-
niny Hławiczki pt. „Etiopia” w piątek 
6. 6. o godz. 18.00 w salce Koła w 
Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Cz. 
Cieszynie, wejście od strony Olzy.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków w niedzielę 8. 6. o godz. 15.00 

do Domu PZKO na tradycyjną ja-
jecznicę. Wstępne 2 jajka na osobę. 
Zebranie zarządu w sobotę 7. 6. o 
godz. 9.00.
GRÓDEK – Koło Macierzy Szkol-
nej PSP i Przedszkola w Gródku, 
dziatwa szkolna oraz pedagodzy 
zapraszają w sobotę 7. 6. od godz. 
15.00 na festyn ogrodowy. Program, 
atrakcje, niespodzianka, muzyka oraz 
ładna pogoda – zapewnione.
H AW I E R Z ÓW- M I A S T O  – 
Klub Kobiet zaprasza na spotkanie 
klubowe 5. 6. o godz. 15.00 do świet-
licy.
JABŁONKÓW – Zarząd Macierzy 
Szkolnej j i Przedszkola zaprasza na 
festyn ogrodowy 7. 6. o godz. 15.00 
do Lasku Miejskiego. Muzyka DJ 
Łabaj. Bilet wstępu 50 kc.
ŁYŻBICE-WIEŚ – Zarząd MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków na tradycyjne 
smażenie jajecznicy, które odbędzie 
się w sobotę 7. 6. o godz. 15.00 przed 
restauracją „U Józefka” w Łyżbicach. 
Każdy przynosi z sobą 3 jajka.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę autokarową W. Fatra – 
Lysec – Jarabina jest w sobotę 7. 6. o 
godz. 6.00 z Karwiny, o godz. 6.20 z 
Cz. Cieszyna, o godz. 6.35 z Trzyń-
ca – dworzec autobusowy, następne 
przystanki w odstępach 5 min.: Wę-
drynia, Bystrzyca, Gródek, Jabłon-
ków, cena autobusu 200 kc. Proszę 
nie zapomnieć o dokumentach, 
ubezpieczeniu, euro. Informacje tel.: 
776 046 326.
UWAGA SPOTKANIE! – Przy-
pominamy absolwentom Polskiej 
Szkoły Handlowej w Orłowej z roku 

1950, wychowawcy śp. prof. Józef 
Jursa i śp. prof. Leopold Polok, że 
tegoroczne spotkanie odbędzie się 
już w czwartek 12. 6. o godz. 13.00 w 
ogrodzie restauracji „U Dzika” w Cz. 
Cieszynie przy ul. Jabłonkowskiej 
– obok dworca kolejowego, za do-
mem handlowym „Billa”.
STONAWA – Macierz Szkolna, 
dzieci szkoły i przedszkola, grono 
pedagogiczne i MK PZKO zapra-
szają na festyn w niedzielę 8. 6. o 
godz. 14.30 w PZKO. Przedsprze-
daż kołaczy w sobotę 7. 6. w godz. 
popołudniowych w PZKO.

OFERTY
ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce, tel. 775 524 815. GL-282

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

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

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

KONCERTY
CIESZYN – Parafi a Ewangelicko
-Augsburska w Cieszynie zaprasza 
na II koncert pt. „Artyści z Zaolzia 
dla ratowania organów kościoła Je-
zusowego” w niedzielę 8. 6. o godz. 
17.00. Wystąpią: Chór Dziecięcy 

„Trallala” oraz Polski Chór Miesza-
ny „Collegium Canticorum” z Cz. 
Cieszyna, Chór Męski „Gorol” MK 
PZKO Jabłonków oraz solista W. 
Czepiec.

KARWINA – Zapraszamy na Festi-
wal Chrześcijańskich Orkiestr Dę-
tych w niedzielę 8. 6. o godz. 15.00 
w kompleksie „Lodičky” w parku B. 
Němcowej w Karwinie.

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY, Sala 
Mánesa, Karwina: do 27. 6. wystawa 
Jarki Rybovej, Miloslavy Sztemanovej 
i Tomáša Franty pt. „Výtvarná tvorba 
přibližující se dětem”. Czynna po, śr, 
pt: 9.00-15.00, wt-czt: 9.00-19.00.

FOYER U. ŚLĄSKIEGO, Karwi-
na, Rynek Uniwersytecki: do 20. 6. 
wystawa członków Polskiego Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków w RC. 

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.

W najbliższą sobotę będą mogli 
zmierzyć siły miłośnicy sportów 
ekstremalnych. Już po raz trzeci 
bowiem w Czeskim Cieszynie od-
będzie się impreza „Jedź albo zgiń” 
(„Šlapej nebo zemři”), czyli szalone 
zawody oryginalnych wózków za-
silanych siłą mięśni. Te nietypowe 
zawody zostały wymyślone jako pro-
jekt uczniów Gimnazjum z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie, ale już od pierwszej edycji 
(towarzyszyła przed dwoma laty tra-
dycyjnej miejskiej Majówce czesko-
cieszyńskich szkół średnich) organi-
zatorów wspomagają także koledzy 
z polskiej strony Olzy. W 2012 roku 
zawodnicy wystartowali z Rynku 
Armii Czechosłowackiej, przed ro-

kiem ze stadionu przy ul. Frydeckiej. 
W tym roku zaś wyścigi będą się od-
bywać – w sobotę 7 czerwca o godz. 
15.00 – w Parku Adama Sikory.

W zawodach mogą wziąć udział 
ekipy 1-3 osobowe, które muszą 
korzystać z wykonanego we włas-
nym zakresie oryginalnego wózka 
(nie wolno korzystać z gotowego 
już „pojazdu”, jak rower lub taczki). 
Oprócz szybkości pojazdu będzie 
oceniana również zdolność ekipy do 
pokonania przeszkód na torze wy-
ścigowym. 

Oceniać może też publiczność, 
która przyzna nagrodę najbardziej 
pomysłowemu wózkowi. Główna 
nagroda to czek w wysokości 15 tys. 
koron.  (kor)
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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.

»Jedź albo zgiń« 
– już po raz trzeci

ŻYCZENIA

Lecz ci, którzy ufają Panu,
nabierają siły,
wzbijają się w górę na skrzydłach
jak orły,
biegną, a nie mdleją,
idą, a nie ustają. Izajasz

W Dniu Urodzin Jubileuszowych

szanownemu panu JANOWI RYŁCE

prezesowi MK PZKO w Jabłonkowie oraz prezesowi ZG PZKO, życzymy, 
aby każdy dzień zwykły – niezwykłym był darem i przyniósł to, co w życiu 
najważniejsze: dobre zdrowie, miłość prawdziwą, szczęście i Boże błogosła-
wieństwo. Szczególne podziękowania za z potrzeby serca płynącą działal-
ność na rzecz polskiego społeczeństwa na Zaolziu. Zarząd MK PZKO w 
Jabłonkowie. GL-312

Dotknięci głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajo-
mych, że dnia 2. 6. 2014 zmarła w wieku 84 lat nasza Ukochana Matka, 
Siostra, Babcia, Prababcia, Teściowa, Ciocia i Szwagierka

śp. ELŻBIETA FIRLOWA

z domu Kowalska, ze Stonawy. Ceremonia pogrzebowa Drogiej Zmarłej 
odbędzie się w piątek 6 czerwca o godz. 14.30 w kościele katolickim w 
Stonawie. Zasmucone córki Barbara i Jadwiga z rodzinami. GL-313                        

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nade-
słali kondolencje oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. JÓZEFA TRZASKALIKA

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek. 
Żona, córka i syn z rodzinami. GL-095

NEKROLOGI

Dnia 6. 6. 2014 obchodzi jubileusz życiowy

pan prezes JAN RYŁKO

z Jabłonkowa. Z tej okazji wiele szczęścia, zdrowia i radości, pogodnych, 
słonecznych dni oraz spełnienia wszystkich zamierzeń życzą Sekcja Kobiet 
przy ZG PZKO w Cz. Cieszynie oraz wszystkie Kluby Kobiet z całego 
Zaolzia. GL-314

Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy 
w Czechach oraz Stowarzyszenie 
Beskidzkie Smaki z Polski zapraszają 
na V Festiwal „Beskidzkie Kociołki”. 
Kolejna edycja tego wyjątkowego 
spotkania znawców i sympatyków 
beskidzkiej sztuki kulinarnej odbę-
dzie się od 6 do 8 czerwca w gościn-
nych progach karczmy „U Jarząbka” 
w ośrodku wczasowym Pasieczki w 
Koszarzyskach.

Festiwal „Beskidzkie Kociołki” co 
roku gromadzi zarówno wybitnych 
europejskich kucharzy, jak i kształcą-
cą się w szkołach o profi lu gastrono-
micznym młodzież. Patronat hono-
rowy nad imprezą ponownie objęła 
Anna Olszewska, konsul generalna 
RP w Ostrawie oraz wicemarszałek 
województwa morawsko-śląskiego, 
Ivan Strachoň.

– Na co dzień współpracujemy z 

kucharzami z Czarnogóry, Ukrainy 
i Węgier, którzy gościli już na „Be-
skidzkich Kociołkach”, zostając w 
dodatku laureatami. Ubiegłorocz-
na edycja imprezy wzbogacona była 
także przez obecność zespołów z Kół 
Gospodyń Wiejskich – wspomina 
Henryk Cieślar, jeden z organizato-
rów imprezy.

Tegoroczny festiwal zostanie roz-
szerzony zarówno czasowo, jak i pro-
gramowo. I tak w piątek, 6 czerwca, 
o godz. 17.00 rozpocznie się semina-
rium „Karpackie Tradycje Kulinar-
ne”. Spotkaniu będą też towarzyszyły 
pokazy i degustacja potraw regional-
nych, dzięki czemu wielbiciele dobrej 
kuchni dowiedzą się, jak wygląda wę-
dzenie po góralsku, a także jak pra-
widłowo wędzić ryby.

Z kolei w sobotnim konkursie 
kulinarnym, który wystartuje już o 

godz. 11.00, wezmą udział repre-
zentacje szkół gastronomicznych z 
Czech (2), Polski (3), Słowacji (1) i 
Litwy (1). Organizatorzy zaplanowa-
li tego dnia również pokazowy kon-
kurs dorosłych kucharzy, do którego 
zgłosiły się dwie drużyny, czeska i 
litewska. VIP-gulasz przyrządzą ku-
linarne osobowości.

Obok kucharzy własne pokazy 
rzeźby ludowej urządzą artyści, Jan 
Vitasek z Nydku i Vaclav Sikora z 
Milikowa. – Jeszcze inną atrakcją 
będzie możliwość zobaczenia suma 
afrykańskiego, którego zaprezentu-
jemy w wielkim akwarium dzięki 
współpracy z działającą po polskiej 
stronie Śląska Cieszyńskiego Lokal-
ną Grupą Rybacką „Żabi Kraj” – za-
powiada Henryk Cieślar.

„Głos Ludu” objął to wydarzenie 
patronatem. (wik)

Czas na Beskidzkie Kociołki
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Warto podkreślić, iż w XXXII 
Igrzyskach Lekkoatletycznych 
Uczniów Polskich Szkół Podsta-
wowych z korzystnej strony poka-
zało się też wielu innych utalen-
towanych młodych Zaolziaków. 
Medalowe żniwa zaliczyła PSP 
w Czeskim Cieszynie, najlep-
sza szkoła w łącznej klasyfi kacji 
igrzysk. Kilkoro młodych uczniów 
uprawia lekką atletykę nawet wy-
czynowo – w klubach w Karwinie 
i właśnie w Trzyńcu, gdzie królowa 
sportu cieszy się niesłabnącą popu-
larnością. Franciszek Buba sięgnął 
w szkolnych igrzyskach po złoty 
medal w biegu na 60 m, wygrywa-
jąc minimalnie z Adrianem Szot-
kowskim z Jabłonkowa i Jakubem 
Mičką z Suchej Górnej. Rywaliza-
cja sprinterów w najstarszej kate-
gorii trzymała w napięciu. Do wy-
sokiego poziomu fi nałowego biegu 
dostosowali się wszyscy uczestnicy. 

– Pasowany byłem na fawory-
ta tej rywalizacji, ale moi rywale 
też prezentują dobry poziom – 
ocenił Franciszek Buba, który w 
igrzyskach wystartował z lekkim 
przeziębieniem. W przerwach po-
między występami siedział ciepło 
ubrany pod dachem trybuny, żału-
jąc trochę, że w programie igrzysk 
zabrakło w najstarszej kategorii 
wiekowej jego ulubionego skoku 
w dal. W tej dyscyplinie należy bo-
wiem do czołówki krajowej. W tym 
sezonie chce zaatakować granicę 
sześciu metrów. – Do tej pory uda-
ło mi się zaliczyć 592 cm, ale liczę 
na znacznie więcej. Chcę skakać jak 

najdalej – zdradził nam młody za-
wodnik, który konsekwentnie pod-
wyższa swój poziom i to w stosun-
kowo szybkim czasie. We wrześniu 
ubiegłego roku pobił rekord klubo-
wy, skacząc 580 cm. – W klubie tre-
nuję ostro również sprinty, a więc 
szansa na wywalczenie medalu dla 
mojej szkoły pojawiła się w biegu 
na 60 m. Poza tym wybrałem też 
rywalizację w pchnięciu kulą, ale 
tam byli znacznie lepsi zawodnicy 
– powiedział „GL” utalentowany 
sportowiec. Finał sprintu zakoń-
czył się dla trzyńczanina złotym 
medalem (czas 7,52), drugi na me-
cie Adrian Szotkowski (na co dzień 
piłkarz młodzieżowej kadry MFK 
Karwina) stracił do zwycięzcy zale-
dwie setną sekundy. 

Idolem dla wielu młodych spor-
towców jest Jamajczyk Usain Bolt, 
który po raz kolejny zaprezentuje 
się w zaplanowanym na 17 czerw-
ca mityngu lekkoatletycznym Zlatá 
Tretra na stadionie w Witkowi-
cach. Najszybszy człowiek planety 
jest również wzorem do naślado-
wania dla Franciszka Buby. – Bolt 
od wielu lat utrzymuje wysoki po-
ziom. Jestem jego dużym fanem – 
przyznał trzyńczanin. – Uważam, 
że Bolt byłby równie mocny w 
skoku w dal. Wielu sprinterów w 
przeszłości z powodzeniem łączyło 
obie dyscypliny – dodał. Nietrudno 
się domyślić, że Franciszek Buba na 
poważnie myśli o karierze wyczy-
nowego lekkoatlety.

JANUSZ BITTMAR 

FRANCISZEK BUBA, MŁODY LEKKOATLETA KLUBU TJ TŽ TRZYNIEC:

Chcę skakać jak najdalej
Jego trener wróży mu wielką karierę. Franciszek Buba, ośmioklasista uczęszczający do Polskiej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu, od 
dwóch lat trenuje wyczynowo w lekkoatletycznym klubie TJ TŽ Trzyniec pod bacznym okiem byłego olimpijczyka Stanislava Saj-
doka. – Franciszek posiada talent od Boga. Warto go rozwijać i cieszę się, że jego rodzice wybrali dla niego właśnie trzyniecki klub 
– powiedział nam były reprezentant RC w wieloboju i biegach przez płotki, uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008, obecnie 
jeden ze szkoleniowców w lekkoatletycznym klubie pod Jaworowym. 

Franciszek Buba

BYSTRZYCA 
STONAWA  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki:  80. Snie-
goň – 61. Zoller. Bystrzyca: Gaszczyk 
– Sniegoň, L. Teofi l, Samek, Rusz 
– Placzek, Klár, Buryan, M. Teofi l 
(80. Zahradník) – Žubor, Puraš (85. 
Staniek). Stonawa: Tvardík – Geršl, 
Sochora, Škuláň, Hančin – Kluz, Ki-
sel, Lachowicz, Macko (62. Petruňa) 
– Goj, Zoller (88. Feber). 

Piłkarze Bystrzycy wykrzesali 
iskierkę nadziei na uratowanie szó-
stej ligi, remisując z dobrze dyspo-
nowaną Stonawą. Punkt, który w 
końcowym bilansie może mieć klu-
czowe znaczenie, wystrzelił z kar-
nego Sniegoň. Bystrzycki obrońca 
uderzył w stylu legendarnej jede-
nastki Antoniego Panenki – tech-
nicznym strzałem przelobował gol-
kipera. Stonawianie nastawili się w 
meczu na kontry, prowadząc od 61. 
minuty po akcji indywidualnej nie-
zawodnego w tym sezonie Zollera. 
Do 61. minuty więcej z  gry mieli 
gospodarze. Klár trafi ł w słupek, 
a Rusz w poprzeczkę. Przy stanie 
0:1 bystrzyczanie rzucili wszystkie 
siły do ataku, do akcji ofensywnych 
włączali się nawet stoperzy, ale „je-
denastkę” wypracował dla gospoda-

rzy bardzo aktywny w całym meczu 
Žubor. 

RASZKOWICE 
OLBRACHCICE  3:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 33. 
Klímek, 56. Farský, 81. Boráň – 81. 
T. Věčorek. Olbrachcice: Jaček – 
Kroužek, A. Věčorek, T. Věčorek, 
Čoček – Kociolek, Dorozlo, Pařík, 
Žyla – Korzeniowski (50. Rohel), 
Béreš (52. Smiga). 

Wszystko wskazuje na to, że nie 
ma lekarstwa na fatalną formę piłka-
rzy Banika Olbrachcice. Zespół tre-
nera Tomáša Vychopenia w rewan-
żowej rundzie rozgrywek rozkleił się 
na dobre. Kibicom Banika pozostało 
już tylko odliczanie czasu do startu 
mundialu w Brazylii, który będzie 
istnym zbawieniem dla skołatanych 
nerwów. Po ósmą w tym sezonie 
porażkę przyjechali piłkarze Banika 
do Raszkowic. Rywal słynący z an-
tyfutbolu zaaplikował im trzy gole, 
wszystkie po koszmarnych błędach. 
Honorowego gola zdobył dla gości 
Tomáš Věčorek. Rosły stoper (cza-
sami także napastnik) zasłużył na 
bramkę, należał bowiem do garstki 
wyróżniających się zawodników w 
przegranym zespole. Drużynie Ba-

nika we znaki daje się brak starszego 
z braci Kociolków, który strzela gole 
w barwach ČSAD Hawierzów. 

SEDLISZCZE 
LUTYNIA DOLNA  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 75. Ko-
valík – 90. Macháček. CZK: 75. 
Kudlík. Lutynia Dolna: Šajer – Kud-
lík, Vávra, Hanusek, Šimek – Twrdý, 
Velký, Szkuta, Pěgřim – Havlásek 
(85. M. Fismol), Macháček. 

Drużyny ze strefy spadkowej nie 
miały w weekend łatwej przepra-
wy. Podobnie jak w przypadku By-
strzycy, także w Sedliszczu – wbrew 
wcześniejszym spekulacjom – padł 
„zaledwie” remis. I to dosłownie „za 
pięć dwunasta”, w 90. minucie po 
fantastycznym trafi eniu Macháčka 
z rzutu wolnego. Lutyński napastnik 
huknął nie do obrony, piłka szybują-
ca w okienko odbiła się jeszcze efek-
townie od poprzeczki. Piętnaście mi-
nut wcześniej gospodarze wyszli na 
prowadzenie z karnego, po zagraniu 
ręką Kudlíka. Boczny obrońca ekipy 
Lubomíra Beganiego w stosunkowo 
komfortowej sytuacji zamiast wybić 
piłkę w bezpieczne miejsce głową, 
skorzystał z zasad obowiązujących w 
piłce ręcznej. 

ČSAD HAWIERZÓW 
WRACIMÓW  4:0

Do przerwy: 3:0. Bramki: 8. Kocio-
lek, 28. Čermák, 43. Klus, 75. Šlach-
ta. ČSAD Hawierzów: Burgert – 
Šrámek, Přeček, Kulhánek, Čermák 
– Pastrňák (70. Šlachta), Klus (76. 
Sobek), Čopák, Laurenčík, Hánl (85. 
Vala) – Kociolek (65. Kaleta). 

Hawierzowianie nie rezygnu-
ją z walki o utrzymanie I A klasy. 
Ewentualne uratowanie szóstej ligi 
będzie wprawdzie graniczyło z cu-
dem, ale w piłce nożnej wszystko 
jest możliwe. Podopieczni trenera 
Radomíra Zábranskiego nie pa-
tyczkowali się z przeciwnikiem i już 
do przerwy zdobyli trzy gole. Apa-
tycznie grający rywal nie stawiał 
większego oporu także po zmianie 
stron. Wracimowianie  nawiązali 
do swoich poprzednich kiepskich 
występów w tym sezonie. Nie tylko 
kibice Olbrachcic płaczą wiosną z 
bólu oglądając wyczyny swoich pu-
pilów. 

Lokaty: 1. Szonów 50, 2. Veřovice 
41, 3. Stonawa 37, 4. Datynie Dol-
ne 37,... 6. Olbrachcice 35, 7. Luty-
nia Dolna 31, 13. Bystrzyca 21, 14. 
ČSAD Hawierzów 18 pkt.  (jb)

Echa piłkarskiego weekendu w I A klasie

ROLAND GARROS JUŻ BEZ 
POLAKÓW I CZECHÓW. Z kor-
tów Rolanda Garrosa w Paryżu znik-
nęli już wszyscy polscy i czescy teni-
siści. We wtorek znalazł się za burtą 
ćwierćfi nałów Czech Tomáš Berdych, 
który przegrał z Łotyszem Ernstsem 
Gulbisem gładko w trzech setach. Z 
wielkoszlemowym French Open po-
żegnał się też ostatni z Polaków – Łu-
kasz Kubot, który w parze ze Szwe-
dem Robertem Lindstedtem przegrał 
w ćwierćfi nale debla z Andriejem Go-
łubiewem z Kazachstanu i Australij-
czykiem Samuelem Grothem 3:6, 3:6. 

*   *   *
FED CUP: POLKI ZMIERZĄ 
SIĘ Z ROSJĄ. Rosjanki będą ry-
walkami polskich tenisistek w ćwierć-
fi nale Grupy Światowej rozgrywek 
Pucharu Federacji. „Biało-czerwone” 
w dniach 7-8 lutego 2015 wystąpią 
przed własną publicznością. Liderką 
polskiej drużyny będzie Agnieszka 
Radwańska. Polki awans wywalczyły 
w kwietniu, pokonując w barażu w 
Barcelonie Hiszpanię 3:2.  (jb)
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Justyna Kowalczyk 
choruje na depresję
Justyna Kowalczyk w wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej” ujawniła sekrety 
swojego życia poza sportem. – Prze-
żyłam załamanie nerwowe. Od po-
nad roku mam zdiagnozowane stany 
depresyjne. To jest mój bieg o życie 
– ujawniła Justyna Kowalczyk w wy-
wiadzie udzielonym Pawłowi Wilko-
wiczowi. 

– Bywały takie dni, gdy jedynym 
moim widokiem był sufi t w pokoju. 
Gdy nie miałam siły ani chęci wstać 
z łóżka. Mam już dość udawania i 
kłamstw – czytamy w wywiadzie. 
– Na początku maja przeżyłam kla-
syczne załamanie nerwowe. Teraz 
może być już tylko lepiej. Mój dół 
nie ma nic wspólnego z wygranymi 
czy przegranymi w sporcie. Z presją 
sportową radzę sobie tak samo, jak to 
robiłam zawsze – ujawniła najlepsza 
polska narciarka. Kowalczyk odkryła 
przed fanami też inną, bolesną ta-
jemnicę. – Napisałam najprostszymi 
słowami na świecie: straciłam Dzie-
ciątko. Tak, żeby nie było żadnych 
wątpliwości. Nie wiem, jak można 
było pomyśleć, że chodziło o psa. (...) 
Tak, byłam w ciąży, poroniłam rok 
temu w maju, na obozie treningowym. 
Na samym początku obozu. Właśnie 
wtedy, gdy się szykowałam do wypro-
stowania swoich ścieżek. Wiadomo, 
że gdybym donosiła tę ciążę, dość za-
awansowaną, nie wystartowałabym w 
Soczi. 

Polka od wtorku bierze udział w 
zgrupowaniu kondycyjnym w austria-
ckim Ramsau. Justynie Kowalczyk 
towarzyszy jej długoletni trener Alek-
sanser Wierietielny, a także koleżanka 
z reprezentacji, Sylwia Jaśkowiec.  (jb)

W niedzielę 
Memoriał Karola Jungi
W najbliższą niedzielę na boisku 
w Żukowie Górnym odbędzie się 
kolejna edycja Memoriału Karola 
Jungi w piłce nożnej. Karol Junga 
był polskim działaczem społecznym 
i narodowym na Śląsku Cieszyń-
skim, posłem do Sejmu Krajowego 
na Morawach w latach 1929-1938 
i do Sejmu Ustawodawczego II RP 
(1919-1922).

Organizatorem Memoriału jest 
rodzina Jungów, a także zespół Orły 
Zaolzie. W turnieju oprócz Or-
łów Zaolzia wystartują również TS 
Bielskie Orły (Polska), ŠKP Bziny 
– Dolný Kubín (Słowacja) i Oldboys 
Kończyce Wielkie (Polska). Ofi cjal-
ne rozpoczęcie o godz. 11.30.  (jb)
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