
W sobotni wieczór widownia Teatru 
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie 
była wypełniona niemal do ostatnie-
go miejsca, chociaż – jak mówił ze 
sceny Rudolf Moliński – tego dnia 
gala fi nałowa „Tacy Jesteśmy” miała 
sporą konkurencję: trzy „zabijaczki”, 
wieczór pieśni sakralnej, andrzejki i 
parę innych imprez... Wierna pub-
liczność mimo wszystko wybrała 
Teatr Cieszyński. Zanim jednak po-
znaliśmy zwycięzców tegorocznego 
konkursu, wszyscy zaprezentowali 
się widowni na scenie. Program był 
oczywiście bardzo różnorodny – tak 
samo, jak różnorodne były sukcesy, 
które przyniosły osobom i zespołom 
nominacje.  

Jako pierwszy pojawił się na 
scenie... zwycięzca nieofi cjalnego 
konkursu na najprzystojniejszego 
dyrektora gimnazjum w byłej Cze-
chosłowacji. Tak przynajmniej po-
informował Rudolf Moliński, który 
z humorem prowadził wraz Izabelą 
Kapias sobotnią galę. Pierwszym 
nominowanym był bowiem Andrzej 
Bizoń, zgłoszony do konkursu za 
uwieńczone sukcesem starania o na-
danie Gimnazjum Polskiemu w Cze-
skim Cieszynie nazwy „im. Juliusza 

Słowackiego”. Po tym, jak młodzież 
gimnazjalna zaśpiewała „Testament” 
Słowackiego, czyli hymn szkoły, 
przyszła kolej na... „Zasiali górale 
owies” i inne tańce z repertuaru Ze-
społu Pieśni i Tańca „Olza”. Potem 

na scenę zaproszono dziennikarzy – 
Otylię Tobołę oraz  Jiřego Brzóskę. 
– U nas, w Stonawie, jest dużo cie-
kawych osób – mówili, zapewniając, 
że po fi lmie „Sto lat później”, który 
przyniósł im zwycięstwo w konkur-

sie ogłoszonym przez marszałka Se-
natu, a następnie tę nominację, myślą 
o kolejnych produkcjach. Kolejnym 
uczestnikiem konkursu, który zapre-
zentował się widowni, była „Melo-
dia”. Chór zebrał wielkie oklaski za 
swój występ.

– Jak to robicie, że wasz chór się 
nie starzeje, ale młodnieje, pomimo 
że ma... 60 lat? – pytał panie Rudolf 
Moliński. – Jaki dyrygent, taki chór 
– śmiała się dyrygentka Aleksan-
dra Zeman. Zaznaczyła jednak, że 
to tylko żart, a tak naprawdę sekret 
polega po prostu na tym, że chó-
rzystki są wciąż młode duchem, ra-
dosne i otwarte na wszelkie nowości, 
a właśnie to przyciąga do zespołu 
młodzież. Kolejny z nominowanych 
jest wprawdzie plastykiem, na sce-
nie jednak zaprezentował... utwór 
muzyczny. Był to Bronisław Liber-
da, nominowany za wystawę autor-
skich rysunków humorystycznych. 
– Trzeba się rozglądać, bo to, co się 
wokół dzieje, jest samym dowcipem 
– przekonywał zebranych w teatrze. 
– W polityce jest śmiesznie, ale naj-
śmieszniej jest na Zaolziu – mówił.

ELŻBIETA PRZYCZKO
Ciąg dalszy na str. 2
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Złoto za śpiew i fotografi ę
WYDARZENIE: Jak zwykle z wielką pompą odbyła się fi nałowa gala konkursu „Tacy Jesteśmy”, organizowanego od 12 lat 

przez Kongres Polaków. Wszystko po to, by pokazać najciekawsze inicjatywy, nowe pomysły, wybitnych ludzi. Spośród dziesiątki 

nominowanych do konkursu wybrano dwóch zwycięzców. Nagrodę kapituły konkursowej otrzymał Marian Siedlaczek, a nagrodę 

publiczności zdobył Chór Żeński „Melodia”, działający przy MK PZKO w Nawsiu.

NOWE WŁADZE
Wójtowie podgórskich miejscowości 
skupionych w Stowarzyszeniu Gmin 
Regionu Jabłonkowskiego wybrali 
w piątek nowe władze. W kolejnej 
dwuletniej kadencji przewodniczą-
cym będzie Jan Konečný (na zdję-
ciu), wójt Nydku. Zastąpi on na 
tym stanowisku Renatę Pavlinową z 
Łomnej Dolnej, która kierowała Sto-
warzyszeniem od roku 2012. Z kolei 
Davida Ćmiela z Piosecznej zastąpi 
na stanowisku wiceprzewodniczące-
go wójt Gródku, Robert Borski.

Na posiedzeniu w Herczawie 
członkowie wybrali nowe władze 
jednogłośnie. Przywitali też swoich 
nowych kolegów z gmin, w których 
po październikowych wyborach sa-
morządowych doszło do zmian na 
stanowisku wójtów lub burmistrzów. 
Stało się tak w Jabłonkowie, By-
strzycy, Wędryni i Piosku. Ta ostat-
nia wioska niedawno zrezygnowała z 
członkostwa w SGRJ i jej przedsta-
wiciele w posiedzeniach biorą udział 
w roli obserwatora.

– Podsumowaliśmy ponadto pra-
cę Stowarzyszenia w ubiegłych 
dwóch latach i rozmawialiśmy już 
o planach na rok 2015. Powinniśmy 
bardziej skupić uwagę na sprawach 
socjalnych. Zamierzamy na przy-
kład wspomagać fi nansowo placówki 
dla seniorów, takie jak Dom św. El-
żbiety przy klasztorze elżbietanek w 
Jabłonkowie – powiedział nam Ko-
nečný.  (kor)

ZDARZYŁO SIĘ

Z
dj

ęc
ia

: M
A

R
EK

 S
A

N
TA

R
IU

S

POGODA

85 lat, 
a może wiecej...
| s. 4

O drzemce 
i telekinezie
| s. 8

Jan Konečný

Fo
t.

 A
R

C

wtorek środa

Prezes Kongresu Polaków w RC, Józef Szymeczek, wręcza nagrodę publiczności dyrygentce Chóru Żeńskiego „Melodia”, Aleksandrze Zeman.

Nagrodę „Złoty Jestem” zdobył Marian Siedlaczek.
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To właśnie chór żeńskich głosów z 
Nawsia otrzymał w tym roku na-
grodę publiczności. Do konkursu 
nominowano go za wyśpiewanie 
złotego dyplomu na Międzyna-
rodowym Festiwalu i Konkursie 
Chóralnym „Canęo Mediterriania” 
w Hiszpanii, w którym panie wzię-
ły udział  we wrześniu tego roku. 
Fani zespołu, do których należą 
nie tylko członkowie nawsiańskie-
go Koła PZKO, na pewno jednak 
cenią go nie tylko za ten sukces. 
Z prezes chóru, Lidią Lisztwan, 
„Głos Ludu” rozmawiał na gali 
„Tacy Jesteśmy” zaraz po ogłosze-
niu wyników. 

Głosująca w konkursie publicz-
ność wybrała właśnie wasz chór. 
Jak zareagowałyście na tę nagro-
dę? 

Bardzo się cieszymy, ale przyznam, 
że do końca nie dowierzałyśmy, że 
naprawdę nas wybrano. Już zresztą 

po ogłoszeniu nominacji mówi-
łam, że startujemy w doborowym 
towarzystwie. Wśród  nomino-
wanych była przecież wspaniała 
„Olza” i inni zdolni ludzie, kibi-
cowałyśmy zresztą naszym „rywa-
lom”. Nasze chórzystki związane 
są lub były na przykład z „Olzą” 
czy z Polskim Gimnazjum, więc 
na pewno gdyby oni wygrali, też 
byśmy się ucieszyły. Chciała-
bym bardzo gorąco podziękować 
wszystkim czytelnikom, którzy 
oddali na nas swój głos – bardzo 
sobie to cenimy.

Występ na scenie to dla chórzy-
stek „Melodii” nie pierwszyzna. 
A jak wam się śpiewało przed 
publicznością na gali „Tacy Jeste-
śmy”?

Bardzo sympatyczna publiczność, 
fajnie było móc tutaj wystąpić. 
Dziewczyny też mówią, że było 
super, a widownia – świetna. Wła-

dek Czepiec, który czasem gościn-
nie użycza nam swojego pięknego 
głosu, wymyślił na nasz występ 
świetny motyw. Zjawiłyśmy się 
tutaj niemal w pełnym składzie, 
jedynie bez kilku pań. Dwie 
młodsze dziewczyny miały „szlu-
skolonę”, a kilka pań zachorowało. 
Ale zwykle tak bywa, że na występ 
nie udaje nam się zebrać w pełnym 
składzie, bo jedna czy kilka dziew-
czyn z różnych przyczyn nie mogą 
przyjść.

Na co przeznaczycie nagrodę 
pieniężną?

Pewnie na następny wyjazd. Bar-
dzo chciałybyśmy wyjechać na ja-
kiś festiwal, ale każdy taki wyjazd 
dużo kosztuje. Nie wiemy jeszcze, 
gdzie chciałybyśmy zaśpiewać, nie 
marzy nam się jakieś konkretne 
miejsce, bo to zwykle jest dosyć 
spontaniczne, zależy od tego, jakie 
dostaniemy zaproszenie. Tak samo 

było z wyjazdem do Hiszpanii, za 
który nas nominowano. Tę pro-
pozycję dostałyśmy po występie 
w Szwajcarii. Organizatorzy fe-
stiwalu hiszpańskiego zadzwonili 
do nas i zapytali, czy nie chciały-
byśmy przyjechać. Udział w takim 
festiwalu jest jednak tak kosztow-
ny, że już myślałyśmy, że nie damy 
rady wyjechać, zwłaszcza, że nasza 
solistka miała wesele. Ale udało 
się. Potrzeb jest dużo, więc może 
te pieniądze przydadzą się też na 
inne jeszcze rzeczy. W przyszłym 
roku mamy jubileusz 60-lecia. 
Z tej okazji chcemy wydać jakąś 
publikację, a organizacja jubileu-
szu też kosztuje. 

Jakie macie plany na najbliższe 
miesiące? Gdzie można będzie 
usłyszeć wasz chór? 

W grudniu mamy koncert w koś-
ciele ewangelickim w Nawsiu. Za-
raz potem damy własny koncert 
w naszym Domu PZKO – będzie 
tam znana nam publiczność – nasi 
goście, nasi najbliżsi. Wszystkie 
się na ten występ bardzo cieszymy. 

Potem czeka nas szereg koncertów 
charytatywnych z chórem „Gorol”. 
Początek roku będziemy miały 
bardzo pracowity – w styczniu nie-
mal w każdą niedzielę czeka nas 
występ lub wyjazd. Musimy też za-
cząć przygotowywać się do sześć-
dziesięciolecia. Jubileusz odbędzie 
się prawdopodobnie jesienią.

W „Melodii” nie brakuje młodych 
chórzystek. Jaka jest recepta na 
taki sukces, którego na pewno 
może wam pozazdrościć nieje-
den chór?

Myślę, że nie musimy specjalnie 
zachęcać dziewczyn do zapisy-
wania się do naszego chóru ani 
zaciekle walczyć o nowy narybek. 
Dziewczyny same przychodzą, 
chcą śpiewać z nami. Jedna z na-
szych chórzystek przyszła do nas, 
bo słyszała, jak śpiewałyśmy u 
sióstr elżbietanek w Jabłonkowie. 
Mamy też wśród nas nauczycielki, 
które czasem zapraszają uczennice, 
które dobrze śpiewają. Cieszymy 
się, że nie trzeba nikogo zmuszać, 
specjalnie namawiać.

Na scenie w czasie gali „Tacy Je-
steśmy” Marian Siedlaczek po-
jawił się po raz trzeci, choć jak 
podkreśla – to właśnie tegorocz-
na nominacja była najważniejsza, 
ponieważ doceniono go za jego 
indywidualny projekt. Kapituła 
konkursowa postanowiła nagro-
dzić go za przygotowanie wysta-
wy „Twarze cieszyńskiego jazzu”. 
Sukces wziął się być może stąd, 
że nie tylko fotografi a, ale również 
muzyka jazzowa są prezesowi Za-
olziańskiego Towarzystwa Foto-
grafi cznego bliskie...

Jak zareagował pan na wiado-
mość, że wybór kapituły padł 
właśnie na pana?

Przede wszystkim było to ogrom-
ne zaskoczenie, absolutnie się tego 

nie spodziewałem. Satysfakcja? Na 
pewno jest to dla mnie satysfakcja. 
Jeszcze to do mnie nie dotarło, 
muszę ochłonąć!

Wśród nominowanych znalazł 
się pan trzeci raz...

Nie całkiem. Pierwsza i druga 
nominacja były zespołowymi: naj-
pierw wspólnie z ekipą „Zwrotu” 
za projekt grafi czny pisma, potem 
razem z przyjaciółmi z Zaolziań-
skiego Towarzystwa Fotografi cz-
nego. Tak naprawdę tegoroczna 
nominacja jest więc moją pierwszą 
indywidualną nominacją. Kie-
dyś siedziałem jednak „po drugiej 
stronie”:  byłem członkiem ka-
pituły konkursowej „Tacy Jeste-
śmy”. Strasznie się zawsze „żar-
liśmy”, miałem wiele uwag co do 

całej procedury tego konkursu. 
Nie wiem dokładnie, jak teraz to 
wygląda pod tym względem. Ale 
sama idea konkursu bardzo mi się 
podoba, zawsze mi się podobała. 

Czy projekt, który nagrodziła ka-
pituła, ma dla pana jakieś szcze-
gólne znaczenie?

Ten projekt jest dla mnie o tyle 
ważny, że jest to moja pierwsza 
indywidualna wystawa w całym 
moim życiu. Można powiedzieć, 
że zadebiutowałem jako twórca ze 
swoją indywidualną wystawą dosyć 
późno. Pod tym względem to ma 
dla mnie znaczenie, chociaż nie 
przykładam jakiejś specjalnej wagi 
do tego, żeby zaistnieć. Te zdjęcia 
– fotografi e moich kumpli, przyja-
ciół z cieszyńskiego świata jazzo-

wego – i tak kiedyś musiały po-
wstać, bo ludzie zaczęli odchodzić, 
starzeć się, jest ich coraz mniej... 
Kiedy zacząłem zajmować się pro-
fesjonalnie fotografi ą, w pewnym 
momencie pomyślałem: trzeba ich 
uwiecznić. A są to wdzięczne twa-
rze do uwiecznienia, bo pracują z 
emocjami. Nie tylko z dźwiękami, 
ale też z emocjami. Jazz właśnie 
taki jest: w tej muzyce, jak ktoś 
tego nie czuje, to nie może zaist-
nieć. To nie jest muzyka, którą gra 
się z nut, na spokojnie i można 
przy niej myśleć o przyziemnych 
rzeczach. Jazz to jest całkiem inny 
muzyczny kosmos i ci muzycy też 
są troszeczkę inni. Jak się ich zna, 
a oni otworzą się przed portrecistą, 
to jest szansa, że te portrety będą 
prawdziwe. Myślę, że w przypadku 
tej serii fotografi i to się udało. W 
ogóle portret to jest to, czym się od 
jakiegoś czasu chętnie zajmuję i to 
mi bardzo pasuje.

Co teraz? Szykuje pan jakąś ko-
lejną fotografi czną inicjatywę?

Teraz chcę się zabrać za aktorów 
obu scen Teatru Cieszyńskiego. 
To też są ludzie, którzy pracują z 
emocjami. Nie chodzi przecież o 
to, by fotografować kogoś fotoge-
nicznego. Oczywiście mogę  po-
szukać ładnych modelek, ale cho-
dzi o to, żeby pokazać w tej twarzy 
osobowość. Aktorzy, grając, zmie-
niają na scenie osobowości, więc 
ja chcę ich uchwycić w momencie 
prywatności. Znam większość z 
nich, bo współpracuję z teatrem 
od wielu lat, już wstępnie z nimi 
rozmawiałem i zgodzili się. Mam 
więc nadzieję, że coś ciekawego z 
tego powstanie. To również jest 
projekt indywidualny, choć na 
razie nie mogę powiedzieć, czy 
będzie z tego z jakaś wystawa. Zo-
baczymy.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Dokończenie ze str. 1
Podczas gali zaprezentowała się 
również Renata Putzlacher, która 
przekonywała, że kawiarnia Avion 
była jej pisana, dlatego musiała opi-
sać tę historię w książce „W kawiar-
ni AVION, której nie ma”. 

– Do trzech razy sztuka – po-
wtarzał na scenie Rudolf Moliński, 
przedstawiając Mariana Siedlacz-
ka, który jako uczestnik konkursu 
pojawił się na gali „Tacy Jesteśmy” 
już kilka razy. Konferansjer nie dał 
jednak po sobie poznać, że te trzy 
razy to nie był tylko żart, choć sam 
dobrze już znał wynik. Nominowa-
nego-zwycięzcę nie spowiadał więc 
zbyt długo, wiedząc, że po gali foto-
grafi k i tak będzie musiał odpowia-
dać na liczne pytania dziennikarzy... 

O treningach woltyżerskich we 
Frensztacie pod Radgoszczem 
opowiadała natomiast Weronika 
Schönwald, nominowana za zdo-
bycie dwóch złotych medali w Mi-
strzostwach Republiki Czeskiej.  

Gimnazjalny chór „Collegium 
Iuvenum” reprezentowali przed wi-
downią jego kierownik Leszek Ka-
lina oraz asystentka Grażyna Sucha. 

– Jak się osiąga taki sukces? – dopy-
tywali nauczycieli konferansjerzy. – 
W przyszłym roku chór będzie miał 
25 lat, a my ciągle jakoś ciągniemy 
ten wózek i kółka jakoś nie odpada-
ją – śmiał się Leszek Kalina. – Praca 
w chórze to jak gotowanie bigosu. 
Mamy różne składniki, które trze-
ba przygotować, wrzucić do garnka, 
zamieszać, doprawić, długo goto-
wać i podawać – mówiła natomiast 
Grażyna Sucha. Wśród wybranych 
do konkursu znalazł się również 
pianista roku 2014 – Michał Šu-
pák, który udowodnił, że jest nie 
tylko znakomitym pianistą, ale też – 
kompozytorem. Dla widzów zagrał 
własny utwór „Night train”. 

Wreszcie przyszedł czas na wielki 
fi nał, czyli ogłoszenie wyników. – 
To, co dziś widzieliśmy – te rodzyn-
ki z zaolziańskiego kołacza kultury, 
było naprawdę wspaniałe – podsu-
mował prezes Kongresu Polaków, 
Józef Szymeczek.

Zebranych w teatrze widzów, no-
minowanych i ich rodzin nie trzy-
mał dłużej w niepewności. Nagro-
dy trafi ły do zwycięzców, przyszły 
oklaski, emocje opadły. Jak przy-

znali jednak potem nominowani, 
„Tacy Jesteśmy” to nie taki zwyczaj-
ny konkurs. Chyba każdemu zależy 
na pierwszym miejscu, ale nikt się 
o to nie bije, a rywalizujący ze sobą 
nominowani często... kibicują so-
bie nawzajem. – Potraktujmy to jak 
zabawę, a nie jakiś bardzo poważ-
ny konkurs – skomentował prezes 
KP. – Tak jak co roku staraliśmy się 
pokazać wybrane elementy z tego 
przekroju naszego życia kultural-
nego, udowodnić, jak bogate było 
nasze życie organizacyjne w tym 
roku. Mam nadzieję, że nam się to 
udało. A jacy jesteśmy? Jesteśmy 
bardzo kreatywni, bardzo aktywni, 
stale mamy wśród nas ludzi, którzy 
wykazują zdolności wręcz wybitne – 
podkreślił. 

Po ogłoszeniu wyników na ze-
branych tego dnia w teatrze czekała 
jeszcze jedna atrakcja. Po pierwszej 
części programu, czyli prezentacji 
nominowanych i wręczeniu nagród, 
przyszedł czas na gościa wieczoru. 
Druga część fi nałowej gali należała 
do pochodzącej z Trzyńca artystki 
Renaty Drössler, która przyjecha-
ła wraz z grupą muzyków: pianistą 

Petrem Ožaną oraz wiolonczelist-
ką Iris Moris i skrzypaczką Haną 
Vyšinską. Artystka śpiewała pio-
senki polskie, czeskie i polskie w 
czeskim tłumaczeniu, wykonała też 
kilka premierowych utworów. Wie-
czór zakończył się naprawdę wspa-
niałym, pełnym emocji występem, 
za który chansonistka zebrała wiel-
kie brawa.  

ELŻBIETA PRZYCZKO

Marian Siedlaczek w roli fotografa

Złoto za śpiew i fotografi ę
WYNIKI LOSOWANIA

W czasie fi nałowej gali w Teatrze 
Cieszyńskim wylosowano także 
zwycięzców spośród publiczności. 
Osoby, które oddały swój głos na 
któregoś z nominowanych za 
pomocą kuponu drukowanego 
w „Głosie Ludu”, wzięły udział 
w losowaniu dwóch nagród 
książkowych oraz aparatu foto-
grafi cznego. Pierwszą nagrodę 
otrzymuje Stanisław Matykie-
wicz z Karwiny Nowego-Miasta, 
nagrodę drugą – Tomasz Žyla z 
Suchej Górnej, a nagrodę trzecią 
– Dorota Molin z Czeskiego 
Cieszyna.
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»Melodia« z receptą na sukces

Nie tylko kulturą człowiek żyje...

PRZEDSTAWIAMY ZWYCIĘZCÓW »TACY JESTEŚMY 2014«
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Dziesięciu wspaniałych! 

Andrzej Bizoń, dyrektor Gimnazjum Polskiego im. Juliusza Słowackiego, zasłuchany w hymn szkolny. Otylia Toboła i Jiří Brzóska.

Leszek Kalina i Grażyna Sucha. Gwiazda wieczoru – Renata Drössler. Izabela Kapias przepytuje Renatę Putzlacher.

Nagrodę odbiera Michał Šupák.

Sportowy akcent – Weronika Schönwald.

Bronisław Liberda czarował tym razem nie rysunkiem, ale... słowem.

Zespół „Olza” kilka razy pokazał próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności.
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Z tej okazji w miejscowym Domu PZKO w Or-
łowej-Lutyni w piątek i sobotę zaprezentowano 
dwie wystawy. Nauczycielki przygotowały wystawę 
o historii i współczesności placówki, a pezetkaow-
cy uzupełnili to ekspozycją starych zabawek „Bab-
ciu, dziadku, bawcie się z nami”. Pierwszego dnia 
obchodów odbyło się uroczyste otwarcie wystaw i 
akademia w wykonaniu dzieci ze szkoły i przed-
szkola. Tłumnie zjawili się nie tylko członkowie 
Miejscowego Koła PZKO, rodzice i dziadkowie 
uczniów i przedszkolaków, ale też przedstawiciele 
sąsiednich kół oraz zaprzyjaźnionych szkół, nowe 
władze Orłowej oraz absolwenci szkoły i byli pe-
dagodzy.

Za wspaniały program dzieci ze szkoły i przed-
szkola zebrały gorące oklaski. Nie był to jednak je-
dyny punkt programu: przygotowano też kiermasz 
starej książki, sprzedaż smakołyków ze świniobicia 
oraz inne atrakcje. 

– Dzisiaj świętujemy 85 lat budynku szkoły, cho-
ciaż miejscowe szkolnictwo polskie sięga drugiej 
połowy XIX wieku – wyjaśniła dyrektorka polskiej 
podstawówki, Halina Sikora. – Już w 1838 roku 
zaczęto uczyć po polsku, początkowo – w domach. 
Pierwszą polską szkołę dla miejscowych dzieci 
wybudowano w 1865 roku. Budynek, w którym 
obecnie uczymy, został wzniesiony w roku 1929 – 
dodała. 

Na wystawie można było dowiedzieć się czegoś 
nie tylko o historii miejscowego szkolnictwa, ale 
także o współczesności szkoły. Były tam prace dzie-
ci, fotografi e z imprez i wydarzeń. – W ciągu tych 
85 lat szkoła zmieniała swój wygląd, przeprowa-
dzono kilka remontów, ostatni w roku 2006. Budy-
nek ma pięknie urządzone wnętrza, otacza go duży 
ogród, w którym odbywa się sporo imprez szkol-
nych. Szkoła żyje swoim życiem, o czym świadczą 
fotografi e i prace uczniów i przedszkolaków – opo-
wiadała dyrektorka.

W piątkowe popołudnie i wieczór przybyli na 

uroczystość mogli na własne oczy przekonać się, jak 
dziś wygląda szkolny budynek. Skorzystała z tego 
na przykład była nauczycielka miejscowej podsta-
wówki, Helena Hrnčíř. – Uczyłam tutaj ponad 20 
lat, na emeryturę przeszłam w 1995 roku. Bardzo 
miło wspominam tę szkołę. Za moich czasów prze-
prowadzono na przykład wielki remont i budowę 
świetlicy. Widzę, że szkoła się zmienia, podoba mi 
się to – wspominała.

A czego życzono szkole w dniu jej urodzin? 
– Długiego trwania! Aby ta mowa nigdy nie zaga-
sła w murach polskich szkół – mówiła Alicja Berki, 
dyrektorka szkoły w Lutni Dolnej, do której trafi ają 
absolwenci orłowskiej „małoklasówki”. – Jeszcze 
wielu, wielu lat i uczniów chętnych do nauki – ży-
czyły swojej „budzie” same dzieci.

Przybyli na jubileuszową uroczystość goście 
chętnie obejrzeli również wystawę miejscowych 
pezetkaowców. Nie była to jej premiera, ponieważ 

pokazywano ją już w ubiegłym roku, w czasie miej-
skiej wystawy stowarzyszeń w Domu Kultury. Wte-
dy też Koło otrzymało za nią nagrodę.

– Chcemy pokazać młodszemu pokoleniu, wy-
chowanemu głównie na komputerach i elektronicz-
nych zabawkach, czym bawili się ich dziadkowie i 
babcie, a starszej generacji chcemy pomóc przenieść 
się z nostalgią w czasy ich dzieciństwa – wyjaśnił 
prezes Miejscowego Koła, Piotr Brzezny. Na wysta-
wie zebrano stare zabawki i gry, które sami członko-
wie Koła znaleźli w swoich domach i na strychach: 
lalki, misie, samochody, układanki, stary wózek, a 
nawet zestaw dla małego fryzjera. Najstarsza za-
bawka pochodziła z lat 30. minionego wieku. Jak 
wyjaśnił prezes, po wystawie eksponaty powrócą do 
swych właścicieli, może jednak jeszcze kiedyś znów 
zostaną „odkurzone” i będzie je można oglądać przy 
następnej okazji.

ELŻBIETA PRZYCZKO 

W PIĄTEK W ORŁOWEJ ŚWIĘTOWANO SZKOLNY JUBILEUSZ 

85 lat, a może więcej...
– 100 lat! Grzecznych uczniów! Uśmiechniętych nauczycieli! – życzono w piątek szkole-jubilatce: polskiej podstawówce w Orłowej-

Lutyni, która obchodziła jubileusz 85-lecia. 

Wspaniały program z okazji jubileuszu przygotowały dzieci ze szkoły i przedszkola.

Pierwsza część koncertu należała 
do najmłodszych – dla publiczno-
ści zaśpiewały dzieci z miejscowych 
polskich przedszkoli oraz szkoły, a 
także uczniowie z polskiej podsta-
wówki z Bystrzycy. Na początek at-
mosferę rozgrzały maluchy z zespołu 
„Cieszynianka”. Dzieci z czeskocie-
szyńskich przedszkoli oraz młodsi 
uczniowie miejscowej szkoły wystą-
piły pod batutą Marii Szymanik. Na 
fortepianie akompaniował im Do-
minik Polok. „Gwiazdko, gwiazdko, 
zaświeć dla nas”, „Nie miały aniołki 
choinki na święta”, „Gore gwiazda 
Jezusowi” – te i inne świąteczne pio-
senki i kolędy zaśpiewali najmłodsi 
wykonawcy niedzielnego koncertu. 
Po nich wystąpiły chóry szkolne z 
Bystrzycy: „Wiolinki” i „Crescendo”, 
którymi dyrygowała ich kierownicz-
ka, Danuta Cymerys. 

Posłuchać adwentowego koncertu 
przyszło nie tylko wielu wiernych i 
stałych bywalców tego wydarzenia, ale 
też liczni zacni goście: biskup Śląskie-
go Kościoła Ewangelickiego A.W. Jan 
Wacławek oraz inni przedstawiciele 
Kościołów – również z Polski, prezesi 
towarzystw ewangelickich, włodarze 
miast i gmin, prezes Kongresu Pola-
ków w RC, Józef Szymeczek, prezesi 
miejscowych kół PZKO. 

– Przed chwilą dzieci śpiewały o 
tym, jak pasterze przybieżeli do Bet-
lejem. Wierzę, że nam wszystkim 
spieszno nie tylko do Betlejem i do 
tej wspaniałej tradycji czasu adwen-
towego, ale że nam przede wszystkim 
spieszno do Jezusa, do króla i pana 
adwentu i w ogóle do pana życia, mo-

jego i twojego – mówił po występie 
najmłodszych dzieci ksiądz senior 
Bogusław Kokotek, który razem z 
Věrą Sajdok poprowadził koncert.  

Zanim w drugiej części koncertu 
zaproszono do występu gości z Pol-
ski, zapalono świece na wieńcu ad-
wentowym i pomodlono się wspól-

nie z proboszczami miejscowych 
kościołów. Słowa krótkiej modlitwy 
zebrani w kościele wierni usłyszeli 
od proboszcza parafi i Na Niwach 
księdza Marcina Piętaka oraz księ-
dza Mateusza Janygi z parafi i pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Czeskim Cieszynie.

– Na progu tego adwentu prosi-
my cię, Boże, napełniaj nasze serca 
radością, napełniaj nasze serca na-
dzieją na spotkanie z tobą, który 
przychodzisz do naszych rodzin, do 
naszych domów i do naszych serc 
– rozpoczął modlitwę ksiądz Ma-
teusz Janyga. – Prosimy, by rozpo-
czynający się adwent i zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia były 
prawdziwym świętem światła, nie 
sztucznego, ale tego prawdziwego, 
które daje Bóg i które wnosi do na-
szego życia radość i pokój i nadaje 
sens wszystkiemu, co robimy – mó-
wił natomiast pastor parafi i Na Ni-
wach.

Następnie przed zebranymi w 
kościele wystąpili recytatorzy: Ka-
rol Suszka i Halina Paseková, a po 
nich zagrali i zaśpiewali goście z 
Żywca: Orkiestra Kameralna im. 
Arcyksiężnej Marii Krystyny Habs-
burg pod kierownictwem artystycz-
nym Sylwestra Targosz-Szalonka. 
Zaśpiewali: Justyna Dyla (sopran), 
Beata Mańkowska (mezzosopran) 
i Sylwester Targosz-Szalonek (te-
nor). Koncert zorganizowały Ślą-
ski Kościół Ewangelicki A.W. oraz 
Towarzystwo Ewangelickie w RC 
przy współpracy z Kongresem Po-
laków w RC.  (ep)

Muzyczny początek adwentu
Muzyka i słowo towarzyszyły wiernym w pierwszą niedzielę adwentu w czeskocieszyńskim kościele na Niwach. Już 25 lat trwa tutaj tradycja koncertów adwento-

wych „Muzyki i Słowa”. Tradycyjnie świątynia pękała w szwach.
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Na koncercie wystąpiły m.in. chóry szkolne „Wiolinki” i „Crescendo” z Bystrzycy.

Z HISTORII 
SZKOLNICTWA 

Początkowo miejscowe dzie-
ci chodziły do szkoły w Lutyni 
Niemieckiej (obecnie: Dolnej). 
Ponieważ jednak droga była 
długa i uciążliwa, w roku 1838 
postanowiono rozpocząć na-
uczanie w Lutyni Polskiej. Nie 
było budynku szkolnego, lekcje 
odbywały się w domach prywat-
nych. Rodzicom zależało jednak 
na prawdziwej szkole, dlatego 
kupiono parcelę i budynek po-
stawiono w latach 1865-66. W 
roku 1874 do miejscowej szkoły 
uczęszczało 133 dzieci, a w roku 
1890 było tam już 220 uczniów. 
Wkrótce okazało się, że trzeba 
wybudować nową, większą szko-
łę. Postawiono ją w roku 1893. 
W latach 1898-1920 uczęszcza-
ło do niej około 300 uczniów. 
Aż do roku 1920 kierownikiem 
placówki był Karol Pawlik. Po 
podziale Śląska, kiedy Lutynia 
znalazła się w granicach Cze-
chosłowacji, język wykładowy 
w polskiej szkole zmieniono na 
czeski. Część dzieci znalazła się 
w nowej szkole czeskiej, a część 
przeszła do polskich placówek 
w Nowym Boguminie i Lutyni 
Dolnej. W roku 1924 Macierz 
Szkolna dobudowała do sklepu 
spożywczego (dziś siedziba MK 
PZKO) dodatkowe pomieszcze-
nie na jedną klasę i rozpoczęto 
tam naukę z 58 dzieci. Liczba 
dzieci z roku na rok rosła i pro-
wizoryczne pomieszczenia oka-
zały się zbyt ciasne. Z funduszy 
Macierzy Szkolnej oraz darów 
wybudowano więc nowy, okazały 
budynek szkolny, mieszczący się 
naprzeciwko sklepu. Szkołę uro-
czyście otwarto 1 października 
1929 roku. Od tego czasu (z wo-
jenną przerwą) to właśnie tutaj 
kształcą się polskie dzieci.  (ep)
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Uroczyste 
spotkanie elektryków

W czwartek 27 listopada w Czeskim 
Cieszynie (w sali „Bajka” Zarządu 
Głównego PZKO) odbyło sie uro-
czyste Spotkanie Elektryków. Impre-
zę organizuje regularnie co dwa lata 
Stowarzyszenie Elektrotechników 
Polskich w Republice Czeskiej. Spot-
kanie otworzył Tadeusz Toman, prze-
wodniczący Stowarzyszenia. Oprócz 
jego członków wzięli w nim udział 
liczni goście – Krzysztof Kolonko, 
delegat Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich (SEP) 
w Warszawie, Andrzej Grabowski z 
Oddziału Gliwickiego SEP, Krzysz-
tof Sitkiewicz z Oddziału Bielsko-
Bialskiego SEP, Andrzej Sanocki z 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
Vítězslav Stýskala z Wyższej Szkoły 
Górniczej w Ostrawie i Mieczysław 
Hudeczek z Morawsko-Śląskiego 
Związku Elektrotechnicznego.

Sprawozdanie z działalności za 
okres od ostatniego spotkania we 
wrześniu 2012 r. przedstawił Sta-
nisław Feber. Stowarzyszenie Elek-
trotechników Polskich w RC jest 
jednym z wielu polskich stowarzy-
szeń obywatelskich działających w 
Republice Czeskiej, i to ofi cjalnie 
od 1999 roku. Jego najważniej-
szymi działaniami statutowymi są 
integrowanie środowiska elektry-
ków i organizowanie życia towa-
rzyskiego, doskonalenie kwalifi kacji 
zawodowych, podniesienie rangi 
branży elektrotechnicznej w społe-
czeństwie, wymiana najnowszych 
informacji technicznych, udostęp-
nienie polskiej literatury fachowej 
i periodyków. Stowarzyszanie się 
Polaków – elektryków w warunkach 
Zaolzia jest potrzebne, bo nadrzęd-
nym celem jest zachowanie polskiej 
tożsamości narodowej. Działamy na 
miarę swoich sił i środków fi nanso-

wych. Organizacja zrzesza aktualnie 
14 członków, a jego pracą kieruje 
5-osobowy zarząd w składzie: Tade-
usz Toman, Tomasz Stopa, Tadeusz 
Parzyk, Stanisław Feber i Zygmunt 
Stopa. Komisja rewizyjna działa w 
składzie Władysław Drong, Andrzej 
Macura i Władysław Niedoba. Wy-
dajemy „Biuletyn Internetowy SEP“, 
który ukazuje się regularnie dwa razy 
rocznie. Oprócz działalności wy-
dawniczej są organizowane odczyty 
i prelekcje oraz wycieczki do zakła-
dów przemysłowych. Utrzymujemy 
kontakty z Oddziałem Gliwickim 
SEP im. prof. Stanisława Fryzego i 
Oddziałem Bielsko-Bialskim SEP, a 
także organizacjami czeskich elek-
trotechników. Informacje o naszej 
działalności są zamieszczane na stro-
nie www.coexistentia.cz.

Wizję działalności Stowarzysze-
nia na następne dwa lata przedstawił 
Zygmunt Stopa. Oprócz kontyno-
uwania tradycyjnych form naszej 
pracy podkreślił konieczność posze-
rzenia bazy członkowskiej, głównie o 
elektryków młodszej generacji. Trze-
ba wspomnieć, że Zygmunt Stopa 

został niedawno odznaczony Me-
dalem Honorowym im. prof. Obra-
palskiego, który ustanowił Oddział 
Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny 
Politechniki Śląskiej. 

W części towarzyskiej spotkania 
dyskutowano na temat kondycji or-
ganizacji elektrotechnicznych, a tak-
że o konieczności prawnego uregu-
lowania zawodu elektryka, który jest 
zawodem bardzo odpowiedzialnym i 
wymaga odpowiedniego wykształce-
nia i praktyki zawodowej.

Tadeusz Toman, 
przewodniczący Stowarzyszenia 

Elektrotechników Polskich w RC

*   *   *

Czas na konwent
W najbliższy czwartek w Czeskim 
Cieszynie będzie obradować konwent 
Polskiej Sekcji Narodowej ruchu 
politycznego COEXISTENTIA-
WSPÓLNOTA. Udział w konwen-
cie oprócz członków Ruchu wezmą 
radni wybrani z list wyborczych CO-
EXISTENTII w październikowych 
wyborach komunalnych. W progra-
mie obrad zapowiedziano sprawo-
zdanie przewodniczącego Sekcji i 

przyjęcie uchwały dotyczącej planu 
pracy na 2015 rok. Konwent dobierze 
nowych członków do zarządu Sekcji, 
tak aby skład personalny umożliwiał 
realizowanie jego podstawowych ce-
lów statutowych, jakimi są ochrona 
języka, kultury i dorobku polskiej 
mniejszości narodowej w Republice 
Czeskiej, a także wdrażanie czesko
-polskich tablic topografi cznych 
na terenie przez nią zamieszkałym. 
Omawiana będzie też współpraca z 
Węgierską Sekcją Narodową Ruchu – 
w marcu 2015 r. przygotowuje konfe-
rencję tematyczną nt. „Oddać honor 
Jánosowi Esterházymu”. W dyskusji 
nie zabraknie tematu wyborów samo-
rządowych w Polsce – przewodniczą-
cy COEXISTENTII Józef Przywara 
przesłał list gratulacyjny przewodni-
czącemu Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, wicepremierowi Januszowi 
Piechocińskiemu w związku z bardzo 
dobrym wynikem wyborczym.

Karol Madzia, 
przewodniczący PSN COEX

*   *   *

Zmagania po angielsku
Pod koniec listopada w karwińskim 

zamku słychać było język angielski. 
Uczniowie sześciu podstawówek bra-
li udział w konkursie recytatorskim 
w języku angielskim „Follow the 
poem”, zorganizowany przez podsta-
wówkę w Karwinie. Oprócz uczniów 
ze szkoły-organizatora udział wzięli 
recytatorzy z Lutyni Dolnej, Suchej 
Górnej, Czeskiego Cieszyna, Wędry-
ni i Gnojnika. Jury oceniało popraw-
ność wymowy, sposób prezentacji 
wiersza oraz jego dobór. 

Repertuar był szeroki – od wierszy 
o tematyce poważnej, przez teks-
ty współczesnych piosenkarzy, po 
śmieszne wierszyki. Wszyscy recytu-
jący byli świetnie przygotowani. Za-
nim ogłoszono wyniki, wszyscy ze-
brani mieli okazję zwiedzić karwiński 
zamek. Wszyscy jednak byli już cie-
kawi, kto wygrał pierwszą edycję tego 
konkursu. W kategorii „Dogs” (ucz-
niowie klas 6.-7.) po najwyższe laury 
sięgnęła Anna Wachtarczyk z  Lu-
tyni Dolnej za  wiersz „Bird Talk”, 
drugie miejsce zajęła Aleksandra 
Hladík z Wędryni za wiersz „Leisu-
re”, miejsce trzecie powędrowało do 
Gnojnika. Wszystko dzięki Pawłowi 
Chodurze, który przedstawił wiersz 
„Th e Story of Fidgety Phillip”. Wy-
różnienie otrzymała z kolei Karolina 
Franek z Wędryni. 

Niełatwe zadanie jury miało w 
kategorii starszej „Wolves” (klasy 
8.-9.). W końcu zdecydowano się 
przyznać trzy pierwsze miejsca i 
dwa wyróżniena. Z  pierwszych na-
gród cieszyły się Joanna Piętak z Su-
chej Górnej za „Earth Song”, Dalia 
Wałoszek z  Czeskiego Cieszyna za 
„Phenomenal Woman” oraz Nina 
Kajura z Karwiny za „Just a Normal 
Girl”. Wyróżnienie za świetną wy-
mowę otrzymała Izabela Szűcs. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody oraz poczęstunek.

Renata Słowik

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

REGION

Pamiątkowe zdjęcie młodych recytatorów. 

W Istebnej dotychczasową, długo-
letnią wójt Danutę Rabin, która nie 
startowała w wyborach, zastąpił jej 
dotychczasowy zastępca Henryk Ga-
zurek. Z kolei w gminie Hażlach by-
łego wójta Karola Folwarcznego, który 
także nie ubiegał się o reelekcję, za-
stąpił dotychczasowy radny, Grzegorz 
Sikorski. Wiadomo też, kto przez 
najbliższe cztery lata będzie rządził 
w Cieszynie. W drugiej turze wybo-
rów zwyciężył Ryszard Macura, który 
otrzymał 6363 głosy. Pokonał w ten 
sposób dotychczasowego burmistrza 
Mieczysława Szczurka, na którego 
głosowało tylko 3694 mieszkańców.

– Przewaga, jaką zdobył w dru-
giej turze Ryszard Macura, daje nam 
nie tylko satysfakcję, ale pewność, że 
zmiana która nastąpiła w Cieszynie, 
nie jest przypadkowa. Była ona ko-
nieczna, widać, że mieszkańcy wy-
raźnie jej chcieli, dlatego uważamy, że 
miastu wyjdzie ona na dobre – mówi 
w imieniu sztabu wyborczego Ryszar-
da Macury Krzysztof Neścior.

Nowy burmistrz Cieszyna ma 45 lat. 
Studiował prawo, historię i teologię. 
Od 19 lat jest natomiast nauczycielem 
w cieszyńskich szkołach ponadgim-
nazjalnych. – Jest również prezesem 
Stowarzyszenia „Wszechnica”, które 
wydało m.in. „Martyrologium miesz-

kańców Zaolzia w latach 1939-1945” 
Jerzego Klistały. Promocja tej książki 
odbyła się w październiku w czesko-
cieszyńskiej kawiarni Avion. Koja-
rzony jest z prawą stroną sceny poli-
tycznej – przypomina Tomasz Wolff , 
redaktor naczelny „Głosu Ludu”.

„Wszechnica” zaangażowała się 
również w przygotowanie zawieszo-
nej w Parku Sikory tablicy poświęco-
nej 100. rocznicy wymarszu Legionu 
Śląskiego, mimo to nowy włodarz 
Cieszyna jest na lewym brzegu Olzy 
raczej nieznany. O Macurze niewiele 
na razie wiedzą m.in. w czeskocie-
szyńskim ratuszu.

– Znaliśmy jednak wyniki pierwszej 
tury wyborów, dlatego ostateczne wy-
borcze rozstrzygnięcia w Cieszynie nie 
były dla nas zaskoczeniem – stwierdza 
Stanisław Folwarczny, wiceburmistrz 
Czeskiego Cieszyna. Podkreśla on 
również, że współpraca między obu 
nadolziańskimi miastami od lat ukła-
da się wręcz modelowo. – Wspólnie z 
Cieszynem realizujemy wiele różnych 
przedsięwzięć i są to zarówno duże 
inwestycje, jak i mniejsze projekty. Do 
tej pory nasze relacje były bardzo do-
bre niezależnie od tego, kto kierował 
cieszyńskim ratuszem i liczymy, że 
z nowymi władzami będą one takie 
same – stwierdza Folwarczny. (wik)

Nowe władze
W niedzielę zakończyły się w Polsce wybory samorządowe. 

W drugiej turze w fotelach burmistrzów i wójtów gmin ziemi 

cieszyńskich doszło do kilku przetasowań. Najważniejsza zmia-

na nastąpiła zaś w Cieszynie.
Fo

t.
 A

R
C

JUŻ PRZEDŚWIĄTECZNIE

PIOSEK (kor) – Wcześniej niż w 
innych latach, bo już w czwartek 11 
grudnia, spotkają się przy choince 
włodarze wioski z miejscowymi 
seniorami. Dlatego też chętni do 
wzięcia udziału w przedświątecz-
nym spotkaniu powinni zgłaszać się 
w Urzędzie Gminy do najbliższego 
piątku. Spotkanie zapowiada się 
atrakcyjnie – uczniowie miejscowej 
szkoły podstawowej zaprezentują 
program artystyczny w kościele 
ewangelickim, w szkolnej stołówce 
zaś będzie można zwiedzić wystawę 
przygotowanych przez dzieci prac.

*   *   *

UMOWA Z ČEZ

OSTRAWA (kor) – Władze woje-
wództwa morawsko-śląskiego pod-
pisały nową umowę o współpracy ze 
spółką energetyczną ČEZ. Dotyczy 
ona odpowiedzialnego podejścia 
do wykorzystania energii, rozwoju 
infrastruktury energetycznej, moż-
liwości wprowadzania oszczędności 
energetycznych oraz ochrony śro-
dowiska.

*   *   *

»SLEZÁNEK« ŚWIĘTOWAŁ

CZESKI CIESZYN (kor) – Kon-
certem jubileuszowym i „chrztem” 
nowej płyty, tym razem z kolędami, 
świętował w sobotę w sali ośrodka 
kultury „Strzelnica” swoje 35-lecie 
dziecięcy zespół regionalny „Slezá-
nek”. Zespół działa od 1979 roku 
i w swoim repertuarze ma przede 
wszystkim tańce i pieśni Śląska Cie-
szyńskiego.

KRÓTKO

Za rok dworzec kolejowy w Trzyń-
cu nie będzie już witać przyjezdnych 
szarością. Wczoraj władze miasta oraz 
Czeskich Kolei symbolicznie po-
żegnały stary dworzec oraz ogłosiły 
rozpoczęcie nowego etapu jego blisko 
60-letniej historii – na szeroką skalę 
zakrojonego remontu, który przepro-
wadzi fi rma „Zlinstav”, a.s.

– Święta Bożego Narodzenia są tuż 
tuż, a trzyńczanie już teraz otrzymali 
ten najpiękniejszy prezent – dziś ru-
sza tak bardzo oczekiwany remont 
dworca – powiedziała burmistrz 
Trzyńca, Věra Palkovská, przypo-
minając najważniejsze momenty 
w historii trzynieckiego budynku 
dworcowego od jego budowy w la-
tach 1954-57 aż po moment zawarcia 
umowy między miastem i Czeskimi 
Kolejami oraz uzyskania dotacji z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W rezultacie tego Czeskie 
Koleje wyłożą na remont dworca 40 

mln koron, a 16 mln koron otrzymają 
z dotacji. Dyrektor Huty Trzynie-
ckiej, Jan Czudek, zaznaczył z kolei, 
że trzyniecki dworzec, jaki by on nie 
był, przez dziesięciolecia służył co-
dziennie tysiącom pracowników huty 
dojeżdżającym pociągami do pracy. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie 
tak dalej, z tą różnicą, że dworzec bę-
dzie miał nowoczesny wygląd, nowy 
hall, poczekalnię, nowe punkty han-
dlowo-usługowe i restaurację. Dzięki 
inwestycji miasta Trzyńca uporząd-
kowany zostanie również teren przed 
dworcem, gdzie powstaną tereny zie-
lone, nowy parking oraz przystanki 
autobusowe.

Poniedziałkowemu wydarzeniu 
przekazania budynku dworca kolejo-
wego budowlańcom towarzyszył wy-
stęp zespołu folklorystycznego „On-
draszki” działającego przy PSP im. 
Gustawa Przeczka w Trzyńcu oraz 
kapeli „Sómsiek”.  (sch)

Za rok będzie nowy

„Sómsiek” i „Ondraszki” witały gości „po naszymu”.
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WTOREK 2 grudnia
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Urwisy z Doliny Mły-
nów - Klementynka 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.05 Reporter Polski 11.40 
Gorący temat 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Lon-
dyńczycy II (s.) 13.40 Rok w puszczy 
14.30 Tomasz Lis na żywo 15.35 Zło-
topolscy (s.) 16.05 Tygodnik Kultural-
ny 16.55 Gorący temat 17.20 Polonia 
w Komie - Holandia 17.30 Teleexpress 
17.55 Sensacje XX wieku - Radziecka 
bomba A 18.25 Muzeum Historii Ży-
dów Polskich - 1000 lat wspólnej hi-
storii 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Nad Niemnem - Magazyn Polaków 
na Białorusi 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Ojciec Mateusz 
(s.) 21.45 Polonia w Komie 22.00 
Halo Polonia 22.45 Kuchnia polska 
czyli Big Cyc 23.40 Operacja Życie 
(s.) 0.10 Made in Poland. 

ŚRODA 3 grudnia
 

6.10 Świat się kręci 7.00 Las Story 
7.25 Wakacje z duchami 8.00 Pyta-
nie na śniadanie 11.00 Halo Polonia 
11.40 Gorący temat 12.05 Barwy 
szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości 
12.50 Dom nad rozlewiskiem (s.) 
13.50 Teatr Telewizji - Brancz 15.40 
Złotopolscy (s.) 16.15 Kocham Kino 
- magazyn fi lmowy Grażyny Tor-
bickiej 16.55 Gorący temat 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Sensacje XX wieku - Radzie-
cka bomba A 18.25 Załoga Eko - III 
Na szlaku Natura 2000 - Skarby czy-
stej wody 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Wilnoteka 19.45 Dobrano-
cka 20.00 Wiadomości 20.50 Teatr 
Telewizji - Brancz 22.40 Polonia w 
Komie 22.50 Pogoda na piątek (s.) 
23.50 Po prostu - pr. Tomasza Sekiel-
skiego 0.45 Gorący temat. 

CZWARTEK 4 grudnia
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Relikwie - 
przesąd czy realność 7.25 Klasa na 
obcasach 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.05 Dzika Polska - Jak bóbr przy-
kazał 11.40 Gorący temat 12.05 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.30 Łamigłówka 
12.35 Wiadomości 12.50 M jak mi-
łość (s.) 13.45 Pogoda na piątek (s.) 
14.35 Wilnoteka 14.55 Po prostu - 
program Tomasza Sekielskiego 15.45 
Złotopolscy (s.) 16.15 Kultura, głup-
cze 16.55 Gorący temat 17.20 Polo-
nia w Komie 17.30 Teleexpress 17.45 
Łamigłówka 17.55 Sensacje XX 
wieku - Radziecka bomba A 18.25 
KucinAlina (s.) 18.55 Barwy szczęś-
cia (s.) 19.25 Informacje kulturalne 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.45 Łamigłówka 
20.50 Paradoks 21.45 Polonia w Ko-
mie 22.00 Halo Polonia 22.45 Trzeci 
ofi cer 23.40 Czasem śnię, że latam 
0.45 Gorący temat.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 1. 12. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 45
Hawierzów 47
Karwina 41
Orłowa 40
Trzyniec 80
Wierzniowice 41
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

WTOREK 2 grudnia
 

TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.30 Moda na sukces (s.) 9.05 
Wspaniałe stulecie 10.05 Ojciec 
Mateusz (s.) 11.00 Drużyna A (s.) 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobi-
znes 12.25 Innowacje w rolnictwie 
- Systemy jakości żywności 12.40 
Gotuj się na Święta 12.50 Natura w 
Jedynce - Pingwiny na Antarktydzie 
13.55 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.20 Klan (s.) 15.50 
Wspaniałe stulecie 17.00 Teleex-
press 17.25 Jaka to melodia? (tele-
turniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat 
się kręci 19.15 Gotuj się na Święta 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20.25 Wtorek z komedią - Nadcho-
dzi Polly 22.00 Wszystko, co chcie-
libyście wiedzieć o giełdzie - ABC 
Inwestora 22.10 Pacyfi k (s.) 23.15 
Cela 211 1.15 Solista. 

TVP 2 

5.40 M jak miłość (s.) 6.35 Relikwie 
- przesąd czy realność 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe (s.) 12.45 Na sygna-
le (s.) 13.15 Makłowicz w podróży 
- Islandia 13.50 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat - Ludożercy 
14.25 Płocka Noc Kabaretowa 2013 
15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 Pano-
rama Kraj 16.30 Dla niesłyszących 
- M jak miłość (s.) 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.45 Jeden 
z dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia 
(s.) 19.55 Słodko i wytrawnie - Dy-
nia 20.05 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
M jak miłość (s.) 21.45 Magazyn 
Ekspresu Reporterów 22.55 Świat 
bez fi kcji - Maksimum przyjemno-
ści 23.55 O mnie się nie martw 0.55 
Baron24 (s.). 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Pol-
ski 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Co, gdzie, kiedy? 7.45 Gramy 
dla Was 8.30 Co u nas? 8.45 No-
żem i widelcem 9.05 Święta woj-
na - Prawda ekranu 10.05 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie! 10.30 Głos 
Regionów 11.30 Nieznana Biało-
ruś. - Jak uderzenie pioruna 12.10 
Ocalone 13.10 Agrobiznes 13.40 
Raport z Polski 14.05 Operacja Ży-
cie 14.35 Co u nas? 14.35 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.40 
Przechodzień codzienny 14.50 
Film dokumentalny - Hotel Polski 
16.00 Raport z Polski 16.20 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 16.30 
Polska samorządna 17.00 Magazyn 
Aktywni 60+ 17.31 Aktualności 
Flesz 17.34 Studio Telewizyjna 1 
17.55 Bliżej natury 18.30 Aktual-
ności 20.00 Poznajmy się... 20.25 
Co, gdzie, kiedy? 20.40 MPWiK 
Jaworzno 20.55 Gramy dla Was 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.15 Wieczorny maga-
zyn sportowy TVP Katowice 22.40 
Telekurier 23.15 Taniec trzcin 0.25 
Święta wojna - Prawda ekranu 0.55 
Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski 
i Partnerzy 12 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 
13.00 Trudne sprawy 3 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 

(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Heli-
kopter w ogniu (fi lm kopr.) 23.05 W 
krainie pieniądza (komedia kanad.) 
1.30 Życie i kłamstwa Sama Leo-
narda (komedia kopr.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 13. komnata J. Jaku-
bisko 9.30 Reporterzy TVC 10.10 
Pr. rozrywkowy 10.40 Długa mila 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko o gotowaniu 14.15 Bananowe 
rybki 14.40 Regionalne podróże 
15.10 Pan Selfridge (s.) 15.55 Już 
dawno nie jestem dzieckiem 17.10 
Podróżomania 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 21.00 Historie 
sław 21.55 Detektyw Martin Tomsa 
(s.) 23.15 Detektyw King (s.) 0.00 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.45 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Gender Stu-
dies 9.50 Morskie olbrzymy 10.45 
Nie poddawaj się 11.35 Samoloty 
myśliwskie w walce 12.25 Noc na-
rzeczonej (fi lm) 13.55 Przygody 
nauki i techniki 14.40 Pojedynek 
przywódców 15.25 Tajemnice II 
wojny światowej 16.20 Kosmos 
17.05 Na pływalni z E. Stehlikiem 
17.30 Sprawozdanie z Wielkiej 
Wojny 18.10 Moja rodzina (s.) 
18.45 Wieczorynka 18.55 Interpol 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Samoloty myśliwskie w walce 
20.50 Dochodzenia w sprawie kata-
strof lotniczych 21.45 Ekspremierzy 
22.15 Koncert pod koniec lata (fi lm) 
0.00 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Wzór (s.) 
13.20 Dowody zbrodni (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.30 Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 
22.30 Impersonalni (s.) 23.20 Rin-
ger (s.) 0.10 Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 

PRIMA 
6.45 Gormiti III (s. anim.) 7.45 
Winx Club (s. anim.) 8.25 M.A.S.H. 
(s.) 10.10 Diagnoza morderstwo 
(s.) 11.05 Miejsce zbrodni: Mona-
chium (s.) 12.55 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.50 Obwód Wolff a (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.40 Castle (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Rzeka życia (fi lm) 
22.10 Oczyma Josefa Klímy 22.55 
Zabójcze umysły (s.) 23.50 Spra-
wiedliwość w krwi (s.). 

ŚRODA 3 grudnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.35 Moda na sukces (s.) 9.05 
Wspaniałe stulecie 10.05 Ojciec 
Mateusz (s.) 11.00 Drużyna A (s.) 
12.00 Wiadomości 12.05 Agro-
biznes 12.25 Magazyn Rolniczy 
- Polska wieprzowina 12.40 Gotuj 
się na Święta 12.45 Natura w Jedyn-
ce - Dzikie oblicze Andów 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.25 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiado-
mości 15.15 Klan (s.) 15.50 Wspa-
niałe stulecie (s.) 16.50 Szlachetna 
paczka 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.55 Klan 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 Go-
tuj się na Święta 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.05 80. Plebiscyt na 
10 Najlepszych Sportowców Polski 
- kandydaci 20.25 Cios poniżej pasa 
22.05 Po prostu - program Tomasza 
Sekielskiego 22.55 Cold Creek Ma-
nor 1.00 Po prostu - program Toma-
sza Sekielskiego. 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Barwy szczęścia 
(s.) 11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Na sygnale (s.) 13.15 Makłowicz w 
podróży - Islandia 13.50 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Kava  
a nie kawa 14.25 Płocka Noc Ka-
baretowa 2013 15.25 Rodzinka.pl 
(s.) 16.00 Panorama Kraj 16.30 Dla 
niesłyszących - M jak miłość (s.) 
17.25 Reporter Polski 18.00 Pano-
rama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 19.55 Słodko 
i wytrawnie - Blok czekoladowy 
20.05 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na 
dobre i na złe (s.) 21.45 Na sygnale 
(s.) 22.20 Kino relaks - Jak urodzić 
i nie zwariować 0.25 Świat bez ta-
jemnic - W poszukiwaniu carskich 
skarbów. 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 
8.35 AgroSzansa 9.05 Święta wojna 
- Mamut 10.00 Wokół nas - pogo-
da 10.05 Polska samorządna 10.30 
Akademia.pl 11.00 Telenowyny 
11.30 Naszaarmia.pl 11.55 Jedź bez-
piecznie 12.10 „Poeta Kamień” i jego 
matka 13.10 Agrobiznes 13.40 Ra-
port z Polski 14.05 Operacja Życie 
(s.) 14.35 Co u nas? 14.35 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.40 Prze-
chodzień codzienny 14.50 Naszym 
okiem 16.00 Raport z Polski 16.20 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Lider 17.00 Dla niesłyszących 
- Śmiecińscy 17.15 Zapiski Łazęgi - 
Krowy 17.34 Studio Telewizyjna 1 
18.20 Gramy dla Was 18.30 Aktu-
alności 20.00 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 20.35 Studio Telewi-
zyjna 1 21.00 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski 

i Partnerzy 12 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 
13.00 Trudne sprawy 3 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie 2 (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia, sport, pogoda 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.40 Mały (komedia USA) 22.40 
Facet do dziecka (komedia USA) 
0.30 Zamiana (komedia kopr.) 2.35 
Tajemnice losu. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Łopatologicznie 9.45 
Pięcioraczki 10.35 Zielnik 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.15 
Bananowe rybki 14.40 Regionalne 
podróże 15.10 Detektyw King (s.) 
15.55 Pr. rozrywkowy 17.10 Podró-
żomania 17.40 Czarne owce 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza 
pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Cyrk Bukowsky (s.) 20.55 
Biuro (s.) 21.30 Pięcioraczki 22.15 
Nieznany głos (fi lm) 23.45 Policja 
kryminalna Paryż (s.) 0.35 Pr. dys-
kusyjny M. Jilkovej. 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczaro-
wane przedszkole 9.00 Tajemnice 
martwych mężczyzn 9.50 Druga 
wojna światowa w kolorze 10.40 
Nasza wieś 11.10 Wędrówki w po-
szukiwaniu muzyki 11.40 Nasze 
tradycje 12.05 Folklorika 12.35 
Czeskie wsie 12.55 Bogowie i mity 
starej Europy 13.20 Europa dziś 
13.45 Facebook Marka Zuckerber-
ga 14.35 Nadejście barbarzyńców: 
Frankowie 15.20 Chcesz je? 15.30 
Królestwo natury 15.55 Klucz 
16.25 Ostatni łowcy w Namibii 
17.20 Madagaskar 18.10 Moja 
rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Odkrywanie planety Ocean 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Po-
dróż po dolinie Kathmandu 21.30 
Bedeker 21.55 Kochałem ją (fi lm) 
23.50 Stand-up 0.15 lol :-). 

NOVA 

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch 
i pół (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Wzór (s.) 13.20 Dowody 
zbrodni (s.) 14.20 Mentalista (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Lekarze z Początków (s.) 
21.35 Agenci NCIS (s.) 22.30 Po-
ścig we mgle (fi lm) 0.45 Kryminal-
ne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 

6.45 Gormiti (s. anim.) 7.45 Winx 
Club (s. anim.) 8.25 M.A.S.H. (s.) 
10.15 Diagnoza morderstwo (s.) 
11.10 Miejsce zbrodni: Mona-
chium (s.) 12.55 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.50 Obwód Wolff a (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.40 Castle (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Powroty do 
domu (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.30 Telebazar 23.40 Hawaii 5-0 
(s.) 0.35 Kości (s.).

TV POLONIA 

NADCHODZI POLLY
Komedia romantyczna, USA 2004
TVP 1, wtorek 2 grudnia 2014, 
godz. 20.25
Reżyseria: John Hamburg
Wykonawcy: Ben Stiller, Jennifer 
Aniston, Philip Seymour Hoff -
man, Debra Messing, Alec Bald-
win, Hank Azaria, Bryan Brown 

Reuben Feff er, rzeczoznawca w 
fi rmie ubezpieczeniowej, zo-

staje zdradzony przez żonę pod-
czas miodowego miesiąca. Upoko-
rzony mężczyzna postanawia nigdy 
więcej nie wiązać się z kobietą. W 
słuszności podjętej decyzji utwier-
dza go przyjaciel, Sandy Lyle. Pew-
nego dnia obaj panowie spotykają 
znajomą ze szkolnej ławy, Polly 
Prince. Atrakcyjna dziewczyna 
rozpala wyobraźnię Reubena, choć 
jest jego przeciwieństwem. A jed-
nak to dla niej mężczyzna unikają-
cy jak ognia niespodzianek, mający 
drobiazgowo zaplanowane życie, 
postanawia się zmienić.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Penzion pro svobodné pány 
(2, godz. 10.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Tři prasátka (2, 3, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pin-
gwiny z Madagaskaru (2, 3, godz. 
15.30); Zaginiona (2, 3, godz. 17.30); 
Mami (2, godz. 18.00); Get on up (3, 
godz. 18.00); John Wick (3, godz. 
20.00); KARWINA – Ex: Igrzyska 
śmierci, Kosogłos. Część 1 (3, godz. 
17.30); Pohádkář (2, 3, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Pohádkář 
(2, 3, godz. 17.30); Ouija (2, 3, godz. 
20.00); JABŁONKÓW: Transfor-
mers (3, godz. 18.00); CIESZYN – 
Piast: Bella i Sebastian (2, 3, godz. 
15.15); Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
Część 1 (2, 3, godz. 17.15, 19.30).

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 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się w środę 3. 12. o 
godz. 16.00 w Domu PZKO. W 
programie ocena pracy i plan dzia-
łalności na przyszły rok.
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva zaprasza na 
Salon Muzyczny pt. „Adwentowe 
harfy w Avionie”. Koncert światowej 
sławy harfi stki Ewy Jaślar-Walickiej 
i jej uczniów odbędzie się w piątek 
5. 12. o godz. 17.00. Wejściówki 
60 kc, dla członków Klubu Akropol 
40 kc. Organizatorzy proszą o rezer-
wację miejsc.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klubo-
we 4. 12. o godz. 15.00 do świetlicy 
przy ulicy Horymira.
KARWINA – Biblioteka Regional-

na zaprasza na wystawę jubileuszo-
wą Józefa Dronga. Wernisaż w środę 
3. 12. o godz. 17.00 w Bibliotece na 
Rynku Masaryka.
MIĘDZYGENERACYJNY UNI-
WERSYTET REGIONALNY 
PZKO – Zaprasza na wykład, który 
odbędzie się w środę 3. 12. o godz. 
17.00 w Domu ZG PZKO przy ul. 
Bożka 16 w Cz. Cieszynie. W pro-
gramie wykład prof. Marka Walanci-
ka pt. „Osoba – postać jako symbol w 
percepcji społeczności regionalnej”.
PTTS BŚ – Zaprasza na wyciecz-
kę, która odbędzie się w sobotę  
6. 12.  Trasa: Ustroń-Polana, Rów-
nica, Ustroń-Centrum. Odjazd au-
tobusu z Cieszyna-Celma o godz. 
8.01 na przystanek Ustroń-Polana. 
Zabrać dowód osobisty i złotówki. 
Inf. tel. 558 995 569, 733 535  570, 
www.ptts-beskidslaski.cz

WYSTAWY
MIEJSKI DOM KULTURY; Sala 
Mánesa, Karwina: do 22. 12. wy-
stawa Bronisława Firli pt. „Remi-
niscencje”. Czynna: po, śr, pt: 9.00-
15.00, czt: 9.00-19.00.
CZESKI CIESZYN, Kongres Po-
laków, Komeńskiego 4: do 19. 12. 
wystawy „Pan Profesor Józef Nie-
miec” i „Józef Stebel – ogrodnik pa-
mięci”. Czynne w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.

CZESKI, CIESZYN, Galeria 
„Most”, Główna 1a: do 20. 12. 
wystawa ze sprzedażą Antoniego 
Szpyrca pt: „Na szkle malowane”. 
Czynna po-pt: 9.00-15.00, so: 13. 
12. i 20. 12. w godz. 9.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” 
w Hawierzowie, Pawłowa: do 
29. 3. 2015 wystawa pt.„Tajemnice 
fi lmu animowanego”. Czynna: wt-
pt: godz. 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, 
nie: 13.00-17.00. 
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.

SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, ul. Gęboka 50: do 31. 12. 
wystawa Tadeusza Wacława Budyn-

kiewicza pt. „Ekslibrisy typografi cz-
ne”. Czynna: wt-pt:10.00-17.00.

WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-16.00.

OFERTY
CENTRUM OGRODNICZE 
WĘDRYNIA oferuje zeszłorocz-
ne drewno opałowe buk: metrówki 
bądź cięte ok. 30-33 cm, szczypane, 
zapewniamy najtańszy transport w 
regionie. Tel. 737 865 353, www.ma-
sivnazahradu.cz.  GL-715

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

Są rany, których czas nie goi.
Dnia 1 grudnia obchodziłaby 100. urodziny

śp. WALERIA SANTARIUS

z Orłowej-Obroków. Wszystkich, którzy Ją znali i szano-
wali, o chwilę wspomnień proszą najbliżsi.  GL-732

Dnia 1. 12. 2014 minęła 15. rocznica śmierci

śp. ELŻBIETY RZESZOT

z Czeskiego Ciszyna. Z miłością i szacunkiem  wspominają najbliżsi.  
 GL-710

Dnia 3 grudnia 2014 obchodziłby swoje 35. urodziny

śp. ADRIAN WERNER

O chwilę wspomnień prosi rodzina.  RK-162

Dziś, 2 grudnia, mija 5 lat od chwili, kiedy odeszła od nas 
na zawsze

śp. HELENA SZCZERBOWSKA

z Trzyńca. Wszystkich, którzy Ją znali i zachowali w życz-
liwej pamięci, o chwilę wspomnień i krótką modlitwę pro-
si siostra Zofi a z rodziną.  GL-729

Rodzina to także ci, co odeszli, a trwają w sercach,
bo tak głęboko związała nas z nimi tajemnica życia i miłości.

Jutro, 3. 12. 2014, wspomnimy 8. rocznicę śmierci naszego 
Kochanego 

śp. WŁADYSŁAWA ŻYDKA

z Suchej Średniej. Z szacunkiem i miłością wspominają 
żona, syn i córka z rodzinami.  GL-722

WSPOMNIENIA
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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.

Renata Putzlacher będzie dzisiaj 
gościem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Poetka, au-
torka scenariuszy teatralnych, a także 
wykładowca brneńskiej polonistyki, w 
stolicy Wielkopolski będzie uczest-
niczyła w dwudniowych Spotkaniach 
Polsko-Czeskich w Collegium Maius. 
Renata Putzlacher weźmie we wtorek 
wieczorem – wspólnie z czeskim pi-

sarzem i eseistą Michalem Ajvazem – 
udział w spotkaniu pn. „Czeskie prze-
strzenie literackie”, które poprowadzą 
prof. Anna Gawarecka i dr Lenka Né-
meth Vítová. Wygłosi też w samo po-
łudnie wykład pt. „Fenomen Petrkova 
w literaturze i kulturze czeskiej”. W 
środę wieczorem zostanie wyświetlo-
ny fi lm Jana Hřebejka „Na złamanie 
karku”.  (kor)

Dwa dni z czeską literaturą

W najbliższą środę w Bibliotece Re-
gionalnej Karwina na frysztackim 
rynku Masaryka zostanie uroczyście 
otwarta wystawa jednego z aktywnych 
członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w RC – Józefa 
Dronga. Prezentację pochodzącego 
z Łąk, a obecnie mieszkającego w 
Czeskim Cieszynie artysty przygo-

towano z okazji 70. urodzin. Chociaż 
jest samoukiem, to przez aktywne 
uczest02Gnictwo w zaolziańskich 
organizacjach plastycznych od lat 70. 
ub. wieku stał się ciekawym mala-
rzem i rysownikiem. Najważniejszym 
tematem jego twórczości jest pejzaż, 
a w nim wiodącą rolę odgrywa kolor. 
Drugą równie ciekawą techniką, z 

której korzysta, jest rysunek oraz wy-
nikająca z niego ilustracja. 

  Józef Drong we frysztackiej bi-
bliotece pokaże skromny przekrój 
swej bogatej twórczości – od pierw-
szych prób, kiedy to inspirował się 
m.in. surrealizmem, przez akwarele, 
po rysunki piórkiem. Początek werni-
sażu o 17.00.  (o)

Marek Walancik, prorektor ds. nauki 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, będzie gościem ostatnie-
go w tym roku wykładu Międzyge-
neracyjnego Uniwersytetu Regional-
nego PZKO. Słuchacze uczelni będą 
mogli jutro o godz. 17.00 w czesko-
cieszyńskim Domu PZKO przy ul. 
Bożka wysłuchać wykładu pt. „Oso-
ba – postać jako symbol w percepcji 
społeczności regionalnej”.

– Wykład będzie poświęcony sym-
bolom, które pojawiają się wszędzie 
tam, gdzie na długie opowieści nie 
ma miejsca i czasu, a gdzie przeka-
zanie określonych treści jest istotne i 

uzasadnione. Znajdziemy je w Biblii, 
baśniach, współczesnej literaturze, ale 
także we współczesnej architekturze 
użytkowej i sztuce. Zastanowimy się 
czy symbolem może być człowiek. 
Są czasy i miejsca, gdzie na jednym 
terenie odnajdują się ludzie całkiem 
od siebie różni. Inne mają doświad-
czenia, kulturę, różnią się wyznaniem, 
obchodzeniem świąt i obyczajów, 
mają różne podejście do pracy i odpo-
czynku. Jednak tworzą społeczność, 
która w konsekwencji bogaci się, wy-
rastając w pograniczu różnych nacji, 
kultur – mówi dyrektor MUR-u, Sta-
nisław Gawlik.  (kor)

Od samouka do artysty Jutro wykład

Z twórczości Józefa Dronga.
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Zawodnicy MK PZKO Czeski Cie-
szyn-Centrum zostali zwycięzcami 
5. Barbórkowego Turnieju w Ringo 
rozegranego w sobotę w hali Śred-
niej Szkoły Albrechta w Cz. Cieszy-
nie. Puchar trafi ł więc w ręce orga-
nizatorów całej imprezy, która ma 
na celu popularyzację tego typowo 
polskiego sportu zespołowego. 

W Czeskim Cieszynie zabawa 
była przednia, a mecze pomiędzy 
zgłoszonymi do turnieju zespo-
łami stały na wysokim poziomie. 
„Ringowcy” z MK PZKO Czeski 
Cieszyn-Centrum (Aneta Wałach, 
Dariusz Nogol, Adam Polo) wyprze-
dzili w klasyfi kacji swoich kolegów z 
MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle 
(Basia Szturc, Marek Szymanik, 
Stanisław Franek), a także trzecią w 
kolejności ekipę OPTY Czeski Cie-
szyn/Krucjatorzy ( Joanna Mitura, 
Katarzyna Roszka, Sebastian Kisza). 

W turnieju startowały też drużyny 
MK PZKO Stanisłowice (Danuta 
Franek, Michał Mitura, Jan Glac), 

Bystrzyca/Mrozki Team (Tomasz, 
Renata, Monika Mrózkowie), MK 
PZKO Mistrzowice oraz OPTY 

Czeski Cieszy/Ambitni (Katarzyna 
Stonawska, Dominika Čech, To-
masz Nogol). Sędziowali zawody 

Leszek Franek, Milan Wałach, Leon 
Widenka oraz Andrzej Szymanik. 

(jb)

5. Barbórkowy Turniej w Ringo

– To był mecz, którego nie mieli-
śmy prawa wygrać. Nasz hokej był 
w miarę poukładany tylko do 10. 
minuty, później scenariusz układał 
się dla gospodarzy. Głównie naszą 
winą, bo zagraliśmy bardzo słabo 
– stwierdził Václav Varaďa, drugi 
trener Trzyńca. Stalownicy ustę-
powali Sparcie w szybkości, brako-
wało elementu zaskoczenia, a także 
większego zaangażowania. Z opresji 
ratował gości bramkarz Šimon Hru-
bec, który jako jedyny w trzynieckim 
zespole zasłużył na oklaski. Jego in-
terwencje graniczyły momentami z 
cudem. Hrubec za swoje plecy puś-
cił zaledwie cztery krążki, bo biorąc 
pod uwagę ofensywną dyspozycję 
Sparty, mogło być znacznie gorzej 
dla przyjezdnych. – Tak, Šimon 
Hrubec zrobił w meczu swoje, wyła-
pał kolejnych tuzin czystych sytuacji 
Sparty. O tym spotkaniu musimy jak 
najszybciej zapomnieć i skoncentro-
wać się na następnej przeszkodzie – 
dodał Varaďa. 

W Witkowicach trwa stan nad-
zwyczajny, złagodzony nieco dwoma 
zwycięstwami ostrawskiego klubu z 
rzędu. W miniony piątek Witkowice 
wymęczyły trzy punkty na lodowi-
sku Mladej Bolesławi, w niedzielę 
uporały się u siebie z Pilznem 3:2. 
„Złotymi lotosami”, powoli, ale jak 
widać skutecznie ostrawianie próbu-
ją wydostać się z newralgicznej strefy 
tabeli. Wyrównującego gola na 2:2 w 
batalii z Pilznem zdobył skrzydłowy 
elitarnej formacji, Tomáš Svoboda. 
Atak złożony z doświadczonych 
graczy – Burgera i Olesza – wy-
pracował dla Svobody wymarzoną 
wręcz pozycję, z której napastnik 
nie mógł nie trafi ć. – Otrzymałem 
szybki krążek, za obrońcę, który nie 
zdążył już zareagować. Na szczęś-
cie trafi łem czysto – skomentował 
sytuację z 19. sekundy drugiej tercji 
witkowicki napastnik. Gospodarze 
w ciągu niespełna jednej minuty 

przechylili szalę meczu na swoją 
stronę. Za ciosem Svobody poszedł 
Roman Szturc, który za pomocą te-
lekinezy wpakował krążek za plecy 
Mensatora po raz trzeci. Spotkania 
– stojącego pod znakiem wielu nie-
wymuszonych błędów – nie prze-
trwali do końca golkiperzy Maxwell 
i Mensator. Amerykańskiego bram-
karza na usługach Witkowic zmie-
nił po drugim golu Dolejš, z kolei 
Mensatora po trafi eniu z kija Sztur-
ca zastąpił Machovský. W hokeju to 
zresztą normalne, że bramkarz nie 
zna dnia ani godziny (Maxwell dwa 
dni wcześniej przyczynił się do zwy-
cięstwa Witkowic na tafl i Mladej 
Bolesławi).

  JANUSZ BITTMAR

O drzemce i telekinezie
Śpiączka Trzyńca na tafl i Sparty, pobudka Witkowic w meczu z Pilznem, a także wysoka wygrana ostatniego w tabeli Zlina ze 

Slavią Praga – to tylko niektóre migawki z 26. kolejki Tipsport Ekstraligi hokeja na lodzie. Drużyna Trzyńca pomimo przegranej 

1:4 utrzymała minimalne prowadzenie w tabeli, Stalownicy wciąż wleką jednak na plecach ciężkie plecaki – Litwinów i Spartę 

Praga. Dla Witkowic wygrana z Pilznem jest jak katharsis. Podopieczni Ladislava Svozila wygrali drugi mecz z rzędu, awansując 

w tabeli na 12. pozycję, z której widmo baraży jest mniej groźne. 

Gdyby nie Šimon Hrubec, mecz ze Spartą zakończyłby się dla Trzyńca jeszcze gorszym rezultatem. 

SPARTA PRAGA 
TRZYNIEC  4:1

Tercje: 2:0, 2:1, 0:0. Bramki i asys-
ty: 7. Sabolič (Buchtele, Ďaloga), 
11. Hlinka (Ďaloga, Réway), 22. 
Kumstát (Barinka, Klimek), 24. 
Pilař (Hlinka, Piskáček) – 21. Ad-
amský (Roth) . Trzyniec: Hrubec – 
Roth, Linhart, Trončinský, Galvas, 
Matyáš, Doudera, Foltýn – Hrňa, 
Rákos, Orsava – Dravecký, Po-
lanský, Adamský – Klepiš, Žejdl, 
Rufer – Chmielewski, Růžička, 
Matuš. 

WITKOWICE 
PILZNO  3:2

Tercje: 1:2, 2:0, 0:0. Bramki i 

asysty: 13. E. Němec (Štencel, 
Kolouch), 21. T. Svoboda (Olesz, 
Klok), 22. Szturc (Kolouch, L. 
Kovář) – 2. J. Sýkora (Pletka), 9. 
Jeřábek (Balej, Kubalík). Wit-
kowice: Maxwell (od 9. Dolejš) 
– Klok, Čerešňák, Malec, Zíb, L. 
Kovář, Stehlík, Pastor, Štencel 
– Olesz, Burger, T. Svoboda – 
Svačina, Roman, Huna – Szturc, 
Húževka, Vandas – Kucsera, Ko-
louch, E. Němec. 

Lokaty: 1. Trzyniec 54, 2. Li-
twinów 53, 3. Sparta Praga 49,... 
12. Witkowice 31 pkt. W piątek: 
Pardubice – Trzyniec (18.00) i 
Witkowice – Hradec Kralowej 
(17.00).
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KOWALCZYK: NIE MA NER-
WÓW. – Było tak, jak się spodzie-
wałam. Nie ma nerwów, choć oczy-
wiście czuję, że mogło być troszkę 
lepiej – przyznała w rozmowie z 
„RMF24.pl” Justyna Kowalczyk po 
zajęciu czwartego miejsca w biegu 
na 10 km techniką klasyczną w fi ń-
skim Kuusamo. Triumfowała Th erese 
Johaug, podium uzupełniły zaś Ma-
rit Bjoergen (Norwegia) i Charlotte 
Kalla (Szwecja). Kolejne zawody w 
piątek. Sprintem techniką dowolną 
w Lillehammer rozpocznie się trzy-
etapowy mini cykl.

*   *   *
TYLKO ŻYŁA SKACZE. O pol-
skich skoczkach nie ma się co rozpi-
sywać, bo formą raczej nie grzeszą. 
Tylko Piotr Żyła zdołał awansować 
do drugiej rundy konkursu w Kuu-
samo, zatrzymując się ostatecznie na 
24. pozycji. Zwyciężył 42-letni No-
riaki Kasai ( Japonia), przed Simonem 
Ammannem (Szwajcaria) i Severinem 
Freundem (Niemcy). W Finlandii 
ponownie zabrakło Kamila Stocha. 
Najbliższe konkursy w norweskim 
Lillehammer (sobota i niedziela).  (jb)Ringo łączy pokolenia – uczestnicy turnieju w ringo na wspólnym zdjęciu. 
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Banik 
przezimuje piąty
W rozegranej awansem 16. kolejce 
Synot Ligi piłkarze Banika Ostrawa 
zremisowali bezbramkowo na Baza-
lach ze Slavią Praga. Wiosenną run-
dę Banik rozpocznie z piątej pozycji. 
– Biorąc pod uwagę nasz słaby ubie-
głoroczny sezon, piąte miejsce jest 
raczej świetnym wynikiem – stwier-
dził szkoleniowiec Ostrawy, Tomáš 
Bernady. – Były jednak mecze, w 
których straciliśmy niepotrzebnie 
punkty. Tego trochę żałujemy, ale 
przeważają pozytywne myśli.  (jb)

BANIK – SLAVIA  0:0
Ostrawa: Pavlenka – Frydrych, Kaša, 
Stronati, Holzer – Kukec, Greguš, 
Lindpere (55. Baroš), Mensah (79. 
Byrtus), Štěpán (60. Petrus) – Narh. 

TABELA
  1. Pilzno 16 38 33:12
  2. Sparta 16 37 26:7
  3. Jablonec 16 33 30:14
  4. Ml. Bolesław 16 26 21:12
  5. Ostrawa 16 22 12:20
  6. Teplice 16 21 24:20
  7. Slovácko 16 21 25:24
  8. Slavia 16 20 21:22
  9. Dukla 16 20 18:24
10. Przybram 16 19 19:24
11. Jihlawa 16 18 15:22
12. Cz. Budziej. 16 18 15:30
13. Bohemians 16 17 20:26
14. Brno 16 16 17:24
15. Liberec 16 15 19:18
16. Hradec Kr. 16 11 12:28

EKSTRALIGA P. RĘCZNYCH

ZUBRZI – KARWINA 35:27
Do przerwy: 20:14. Karwina: Lefan, 
Schams, – Veřmiřovský 11, Chudoba 
7, Hanisch 4, Jan Užek 1, Gelnar 2, 
T. Mlotek, Osmola, Jiří Užek, Pau-
lulik, S. Mlotek 2, Hricišon, Frančík.

Na ósmą pozycję spadli szczy-
piorniści Banika Karwina po prze-
granej w Zubrzi. – Sytuacja robi się 
poważna – stwierdził trener Karwi-
ny, Jaroslav Hudeček. - Gospodarze 
zwyciężyli zasłużenie. Byli lepsi pod 
każdym względem – dodał Hudeček. 
Banik znalazł się po weekendzie na 
samej krawędzi playoff s i jeśli szyb-
ko nie zmieni podejścia do meczów 
w ekstralidze, może się nie doczekać 
wiosennej gry w fazie pucharowej. 

Lokaty: 1. Pilzno, 2. Zubrzi po 20 
pkt., 3. Dukla Praga 18,... 8. Karwina 
13 pkt.  (jb)
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