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Adam Sabela wśród swoich podopiecznych z Dongobeshu.

środa

dzień: 1 do 5 0C
noc: 2 do -2 0C
wiatr: 2-6 m/s
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POGODA

dzień: 3 do 7 0C
noc: 4 do 0 0C
wiatr: 2-6 m/s

Najmłodsi też chcą pomagać
WYDARZENIE: Przedszkolaki z Lesznej Dolnej doskonale wiedzą, gdzie leży Tanzania, mała wioska Dongobesh i szkoła pod-

stawowa, do której uczęszcza 300 dzieci. Wiedzą, że tamtejszym dzieciom nie powodzi się tak, jak i im, i dlatego szykują dla nich 

świąteczną niespodziankę. Dobiega końca okres Adwentu, który dla wielu oznacza nie tylko przygotowania do świąt Bożego Naro-

dzenia, ale też pomoc innym. To właśnie w przedświątecznym okresie najwięcej jest zbiórek rzeczowych i świątecznych paczek dla 

ubogich, dzieci z krajów trzeciego świata i wszystkich potrzebujących pomocy. Pomagać chcą także najmłodsi...

»IDA« EUROPEJSKIM 
FILMEM ROKU 2014!

„Ida” Pawła Pawlikowskiego, zapre-
zentowana na tegorocznym festiwalu 
Babie Lato Filmowe w Bystrzycy, zo-
stała najlepszym europejskim fi lmem 
roku 2014. 27. Europejskie Nagrody 
Filmowe przyznano w sobotę w Ry-
dze. Polski fi lm zdobył aż pięć nagród. 
Jest najlepszym europejskim fi lmem 
roku 2014, otrzymał nagrody dla naj-
lepszego europejskiego reżysera, za 
najlepszy europejski scenariusz, dla 
najlepszego europejskiego operatora 
oraz nagrodę publiczności.

– To najlepszy rok dla mnie i dla 
Polski, zostaliśmy mistrzami świa-
ta w siatkówce, pobiliśmy Niemców 
w piłce nożnej i zdobiliśmy nagrodę 
dla najlepszego europejskiego fi lmu 
– mówił Paweł Pawlikowski, reżyser 
„Idy”, odbierając nagrodę. 

Do nagrody aktorskiej nominowa-
ne były również odtwórczynie obu 
głównych ról: Agata Trzebuchowska 
i Agata Kulesza. Statuetka powędro-
wała jednak do Marion Cotillard.

„Ida” nominowana została także do 
Złotego Globu. Jest ponadto polskim 
kandydatem do Oscara. O najważ-
niejszą nagrodę światowej kinemato-
grafi i powalczy w kat. „Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny”. Akcja fi lmu toczy 
się na początku lat 60. XX w. Anna, 
młoda nowicjuszka, sierota wycho-
wywana w zakonie (w tej roli debiu-
tantka Agata Trzebuchowska) przed 
złożeniem ślubów poznaje Wandę 
Gruz, swoją jedyną krewną. Od Wan-
dy, która jest jej ciotką, dziewczyna 
dowiaduje się, że jest Żydówką i że 
naprawdę nie nazywa się Anna, lecz 
Ida Lebenstein. Poznaje następnie 
tragiczną historię swoich rodziców 
zamordowanych podczas wojny. 

Film Pawlikowskiego obejrzało już 
blisko 500 tysięcy widzów we Francji, 
ponad 100 tysięcy widzów we Wło-
szech oraz po kilkadziesiąt tysięcy w 
Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii. W Stanach Zjednoczonych „Ida” 
zgromadziła przed kinowymi ekrana-
mi ponad 460 tysięcy widzów – zde-
cydowanie więcej niż w Polsce.  (wik)

Zapracowane 
chóry
| s. 3

Festiwal z prawdziwego 
zdarzenia
| s. 4

ZDARZYŁO SIĘ

Krajobraz 
po derbach
| s. 8

Kiedy w poniedziałek przyjeżdżam 
do polskiego przedszkola „Miś” w 
Lesznej Dolnej, wita mnie nauczy-
cielka Danuta Sabela-Wojnar. Spod 
biurka wyciąga duży kosz wypeł-
niony zabawkami i słodyczami. – W 
środę prezenty polecą samolotem do 
Tanzanii – wyjaśnia. Właśnie tam, w 
Dongobesh, od lipca przebywa jako 
wolontariusz jej syn, Adam. – To są 
prezenty dla Murzynków – wyjaśnia 
przedszkolak Marek. – Wysyłamy 
im paczkę, bo oni nie mają takich 
zabawek, jak my. Ja przyniosłam dla 
Murzynków cukierki, kredki i małe 
zabawki – mówi Joasia.

Adam Sabela do Tanzanii wyjechał 
na dziewięć miesięcy w ramach pro-
jektu „Dzieci Afryki”, który realizuje 
Śląski Kościół Ewangelicki A.W. w 
Trzyńcu. Diakonia Śląska wysłała do 
małej szkoły w Dongobeshu dwóch 
wolontariuszy. Młodzi ludzie pracują 
w szkole Lea oraz działającym przy 
niej internacie. – Asystują nauczycie-
lom, uczą angielskiego oraz matema-
tyki i kilku innych przedmiotów w 
młodszych klasach. Pomagają tak-
że w internacie mieszkającym tam 
dzieciom – opowiada pani Danuta. 
Jak mówi, panuje tam duża bieda. 
Dzieci w internacie mieszkają w bar-
dzo skromnych warunkach, w szkole 
mają tylko zeszyt i ołówek, nie ma 
książek.

Projekt trzynieckiego kościoła 
ewangelickiego wspiera społeczność 
jednego z dystryktów Tanzanii: spon-
soruje przede wszystkim kształcenie 
oraz podstawowe potrzeby najbied-
niejszych dzieci. Pomoc trafi a przede 
wszystkim do najuboższych uczniów 
i sierot, które kształcą się w szkole 

podstawowej Lea w Dongobeshu. W 
szkole dzieci uczą się w pięciu rocz-
nikach, od przyszłego roku otwarta 
zostanie kolejna, 6. klasa. W jednej 
klasie jest od 35 do nawet 50 dzieci. 
Kształcenie jest prowadzone również 
na poziomie przedszkolnym. Lea to 
placówka prywatna, ale dzięki wspar-
ciu kierownictwa szkoły i pomocy z 
zewnątrz mogą uczyć się tam rów-
nież dzieci z biednych rodzin.

Pomysł wysłania do Dongobeshu 
paczki pełnej prezentów zrodził się 
niezależnie od projektu „Dzieci Afry-
ki” – była to inicjatywa nauczycielek, 
jak się okazało – trafi ona, ponieważ 

dzieci i rodzice bardzo chętnie się w 
to zaangażowali. Na zbieraniu darów 
się nie skończyło, w krótkim czasie 
przedszkolaki stały się prawdziwymi 
ekspertami w tanzańskiej tematyce. 
Z zainteresowaniem słuchają opo-
wieści o Afryce i kraju na wschodnim 
wybrzeżu tego kontynentu, widziały 
już fi lm o szkole Lea i krótkie fi lmiki 
nagrane przez wolontariuszy.

Jak mówi dyrektorka przedszkola, 
Maria Przywara, dzieciom bardzo się 
to podoba i z chęcią słuchają kolej-
nych informacji „O Murzynkach z 
Tanzanii”, jak mówią. Bardzo chętnie 
też razem z rodzicami włączyły się w 

zbiórkę. Ponieważ paczkę trzeba za-
pakować do samolotu, zbierano prze-
de wszystkim drobne zabawki, na 
przykład fi gurki z kinder niespodzia-
nek, czy samochodziki i inne niewiel-
kich rozmiarów zabawki. Prezentów 
starczy dla wszystkich: przedszkole 
uzbierało już przeszło 500 zabawek. 
Dzieci wyślą też swoje rysunki i 
zdjęcia. W środę do Tanzanii lecą z 
Pragi przyjaciele Adama Sabeli, któ-
rzy zabiorą ze sobą paczkę. Prezenty 
trafi ą do uczniów w Dongobeshu, a 
przedszkolaki z Lesznej będą miały 
na koncie dobry uczynek...

 ELŻBIETA PRZYCZKO

Nauczycielka Danuta Sabela-Wojnar pokazuje paczkę, która trafi  do szkoły w Tanzanii.
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ZAOSZCZĘDZILI

HAWIERZÓW (sch) – Dzięki 
ciepłej zimie Miasto Hawierzów 
zaoszczędziło ponad 2,8 mln koron. 
Wydatki na utrzymanie stanu dróg 
i chodników, czyli odśnieżanie, 
usuwanie gołoledzi i posypywanie, 
były dużo mniejsze niż w latach 
ubiegłych ze względu na małą liczbę 
wyjazdów hawierzowskich Usług 
Technicznych. W pierwszych mie-
siącach br. śniegu spadło niewiele, 
ciepły jest też grudzień.

*   *   *

MIEJSKIE GRANTY

CZESKI CIESZYN (kor) – Nowy 
Zarząd Miasta ustalił termin skła-
dania wniosków o miejskie dotacje 
w ramach wspierania projektów 
kulturalno-oświatowych, artystycz-
nych, społecznych, sportowych oraz 
związanych z zapobieganiem prze-
stępczości wśród młodzieży. Wnio-
ski należy składać do 12 stycznia 
2015 roku, a potrzebne formularze 
oraz zasady przyznawania dotacji 
są dostępne na stronie internetowej 
miasta. O informacje można się też 
zwracać do pracowników Wydziału 
Szkolnictwa i Kultury UM lub – w 
przypadku projektów dotyczących 
prewencji przestępczości – do dy-
rekcji Straży Miejskiej.

*   *   *
„ZBADAJĄ” KEMPĘ

BUKOWIEC (kor) – Na swoim 
pierwszym po wyborach komu-
nalnych posiedzeniu członkowie 
Zarządu Gminy uchwalili projekt 
przeprowadzenia badań hydrogeo-
logicznych w osadzie Kempa. Wło-
darze wioski liczą na to, że projekt, 
który powinien zostać zrealizowany 
w przyszłym roku, zostanie dofi nan-
sowany z Państwowego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

*   *   *
KOMPOSTOWY PROJEKT

PIOSECZNA (kor) – Gmina 
wspólnie z Nawsiem, Gródkiem, 
Boconowicami i Nydkiem włączyła 
się do projektu Domowe Kompo-
stowanie. Dzięki dotacji z Państwo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska, która pokryła 90 proc. kosztów, 
gminom udało się zakupić kompo-
stery o pojemności 900 l, które trafi ą 
do zainteresowanych mieszkańców 
wiosek. Tylko w Piosecznej zgłosiło 
się 136 mieszkańców, którzy będą 
mogli z komposterów darmowo ko-
rzystać prze najbliższe pięć lat.

*   *   *

NA POMOC UKRAINIE

KRAJ (kor) – W RC rozpoczęła 
się zbiórka humanitarna na rzecz 
uchodźców ukraińskich z terenów 
objętych konfl iktem wojennym na 
wschodniej Ukrainie. Organizują ją 
organizacje charytatywne „Člověk v 
tísni” i Adra ČR. Konwój z zebrany-
mi wśród mieszkańców RC darami 
ma wyjechać na Ukrainę między 
7 a 10 stycznia przyszłego roku. 
Potrzebna jest przede wszystkim 
odzież zimowa oraz zimowe buty, a 
także pomoc fi nansowa. 

*   *   *

PRZY CHOINCE

CZESKI CIESZYN (kor) – No-
woczesne jasełka w wykonaniu 
uczniów polskiej podstawówki 
umiliły tradycyjne grudniowe spot-
kanie opłatkowe członków Klubu 
Nauczycieli Emerytów, działającego 
w ramach Towarzystwa Nauczycieli 
Polskich w RC. Spotkanie odbyło 
się w czwartek, tym razem w ośrod-
ku kultury „Strzelnica” w Czeskim 
Cieszynie. 

KRÓTKO

Najwyższa pora...

Kto jeszcze nie rozpoczął pieczenia ciasteczek, najwyższa pora... Do świąt Bożego 
Narodzenia zostało coraz mniej czasu.

Tragicznie zakończył się niedziel-
ny pożar domu jednorodzinnego w 
Karwinie-Starym Mieście przy ul. 
Lešetinskiej. Strażacy, gasząc ogień, 
znaleźli martwą osobę. Straż Pożar-
na została zaalarmowana ok. godz. 
18.30. Do pożaru wyjechali strażacy 

zawodowi z Karwiny oraz ochotni-
cy z Karwiny-Granic i Piotrowic-
Zawady. Po przybyciu ma miejsce 
zdarzenia strażacy ustalili, że pali 
się na piętrze budynku. W dziesięć 
minut udało im się opanować pożar, 
po godzinie całkowicie zlikwidować. 
– Dwie osoby zostały ranne. Nieste-
ty, strażacy podczas gaszenia znaleźli 
również martwą osobę – poinformo-
wał zaraz po zdarzeniu Petr Holub, 
zastępca rzecznika Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej. 

Wczoraj uczestnicząca w śledztwie 
Policja RC miała już dokładniejsze 
informacje. – Po ugaszeniu pożaru 
znaleziono bez oznak życia 53-let-
niego mężczyznę. Prawdopodobną 
przyczyną pożaru był niedopałek pa-
pierosa – powiedział inspektor Mi-
roslav Kolátek z karwińskiej policji. 

(dc)

Śmierć w płomieniach

Dobra wiadomość jest jednak taka, 
że w przyszłym roku województwo 
nie zaciągnie żadnej nowej po-
życzki. Głównym priorytetem jest 
zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu funkcjonowania organizacji, 
którymi zarządza województwo, 
transport w ramach regionu oraz 
realizacja planów współfi nasowa-
nych z funduszy unijnych. Przy-

chody wzrosną w porównaniu z 
rokiem 2014 o 23 procent, przede 
wszystkim w związku z wpływami 
środków z UE w ramach kończące-
go się okresu programowania, wyż-
sze będą również dochody z podat-
ków. Wyższe będą jednak także, o 
17 proc., wydatki.

Aż 2 miliardy koron powędrują 
w najbliższym roku do organizacji 

wojewódzkich. – Dotacje dla nie-
których organizacji działających w 
sferze opieki zdrowotnej (za wyjąt-
kiem szpitali), transportu oraz kul-
tury uwzględniać będą uchwalone 
przez czeski rząd podwyżki płac o 
3-3,5 procent. Organizacjom so-
cjalnym województwo udzieli po-
życzek na łączną sumę 70 milionów 
koron, aby w przyszłym roku prze-

trzymały dłuższy niż zwykle okres 
oczekiwania na dotacje państwo-
we – powiedział hetman Miroslav 
Novák. Jak dodał, województwo 
ogłosi programy dotacyjne niemal 
we wszystkich sferach działalności. 
Szczególnie dużo pieniędzy powę-
druje do organizacji oferujących 
usługi socjalne.

 (ep)

Województwo hojne dla organizacji 
Radni województwa morawsko-śląskiego uchwalili budżet na rok 2015 w wysokości 9,7 miliarda koron. Defi cyt wyniesie 1,13 mi-

liarda, pokryty jednak zostanie ze środków, które pozostały z poprzednich lat oraz z kredytów. 

W tym domu w Starym Mieście zginął 
mężczyzna.
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Czeskie Koleje obdarowały w nie-
dzielę mieszkańców podgórskiej 
części regionu świątecznym prezen-
tem. O godz. 7.05 na stacji kolejo-
wej w Nawsiu zatrzymał się ekspres 
Jan Perner, kursujący między Żyliną 
a Pragą. Stało się tak po kilkuletniej 
przerwie. 

– To wielkie udogodnienie dla 
wszystkich mieszkańców regionu ja-
błonkowskiego, którzy, żeby skorzy-
stać z ekspresów Czeskich Kolei, od 
kilku lat musieli jechać do Trzyńca 

lub Czeskiego Cieszyna. Pół roku 
temu udało nam się wynegocjować 
to, żeby w Nawsiu zatrzymywały się 
ekspresy spółki RegioJet, teraz uda-
jąc się w podróż do Pragi lub innych 
miast w głębi RC będzie można wy-
brać z o wiele więcej pociągów po-
spiesznych – powiedział nam senator 
Petr Gawlas z Jabłonkowa, który z 
włodarzami podgórskich miejscowo-
ści prowadził rozmowy w tej sprawie 
z byłym wicedyrektorem Czeskich 
Kolei, Danielem Kuruczem. (kor)

Ekspresy już się zatrzymują

Osoby, które w najbliższych dniach 
zamierzają odwiedzić redakcję „Gło-
su Ludu” lub siedzibę Kongresu 
Polaków w Republice Czeskiej, po-
winny zachować szczególną ostroż-
ność. Przed drzwiami wejściowymi 
do budynku przy ul. Komeńskiego 4 
stanęło bowiem sporych rozmiarów 
budowlane rusztowanie. Redakcja 
„Głosu Ludu” oraz Kongres Polaków 

w RC pracują normalnie, jednak 
ekipa remontująca gmach prowadzi 
właśnie roboty na wysokości. Z tego 
powodu osoby odwiedzające gmach 
przy ul. Komeńskiego muszą się li-
czyć z utrudnieniami, powinny także 
słuchać wskazówek i ostrzeżeń bu-
dowlańców. Na razie nie wiadomo, 
jak długo potrwają utrudnienia. 

(wik)

Uważajcie na głowę!

Od niedzieli obowiązuje w Pol-
sce nowy rozkład jazdy pociągów. 
Hitem są połączenia szybkimi po-
ciągami Pendolino, dzięki którym 
znacząco skrócił się czas przejazdu 
pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, 
Krakowem, czy Katowicami. Pierw-
szy polski Pednolino wjechał na pe-
ron dworca Warszawa Centralna w 
niedzielę o godzinie 6.30. W podróż 

wyjechało nim około 100 pasaże-
rów. Pendolino połączyły największe 
polskie miasta. Jak zapowiada PKP 
Intercity, dzięki nowym składom po-
dróż z Warszawy do Krakowa i Ka-
towic będzie trwała ok. 2, 5 godziny, 
do Trójmiasta blisko 3 godz., a do 
Wrocławia – 3 godz. 40 minut. Pol-
skie Pendolino mają jeździć powyżej 
160 km/h.  (wik)

Pendolino wyruszyły na tory

Zbliżają się święta Bożego Narodze-
nia, czas spokoju i spotkań z bliskimi. 
Na ulicach jednak jak gdyby nie było 
tego widać. Podczas weekendu straż-
nicy miejscy w Czeskim Cieszynie aż 
dwa razy musieli uspokajać bardzo 
agresywnie zachowujące się osoby. 
Pierwszą z nich był 40-letni mężczy-
zna, który ułożył się do snu przy ul. 
Polnej w Sibicy. Mieszkańcy tamtej-
szego osiedla, którzy znaleźli śpiącego 
i starali się mu pomóc, musieli z po-

wodu jego agresywnego zachowania 
wezwać nie tylko pogotowie ratun-
kowe, ale też strażników. Badanie al-
komatem wykazało aż... 3,535 prom. 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

W niedzielę natomiast patrol straż-
ników musiał interweniować przy 
ul. Ostrawskiej, gdzie agresywnie 
zachowywała się wobec wezwanych 
ratowników 51-letnia kobieta. Dzię-
ki pomocy strażników i policjantów 
kobietę udało się poskromić.  (kor)

Dwie interwencje

Sąsiadujące przez granicę gminy 
– Herczawa i Istebna – od stycznia 
realizowały wspólnie transgraniczny 
projekt pn. „Bezpiecznie na Trójsty-
ku”. Jeszcze przed świętami projekt 
został sfi nalizowany. Jego podsumo-
wanie zaś to główny punkt programu 
czwartkowego sąsiedzkiego spotka-
nia, które odbędzie się w czwartek 
właśnie na Trójstyku, w miejscu, w 
którym schodzą się granice Polski, 
Republiki Czeskiej i Słowacji.

Projekt obejmował budowę 
oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

prowadzącej na Trójstyk zarówno z 
polskiej, jak i czeskiej strony. To ma 
przede wszystkim zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkańców i turystów 
chętnie odwiedzających to miejsce. 
Inwestycja ta, jak informują realiza-
torzy projektu, poprawia też jakość 
środowiska naturalnego i ma wyraź-
ny pozytywny wpływ na jego stan. 
Dzięki bowiem zastosowaniu nowo-
czesnego systemu zasilania energią 
wytwarzaną ze źródeł odnawialnych 
nie występuje emisja zanieczyszczeń 
do środowiska. (kor)

Na Trójstyku bezpieczniej

Przed dzwiami wejściowymi wyrosło rusztowanie.
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Ta wystawa to już tradycja. Klien-
ci prowadzonego przez Caritas 
Ośrodka Dziennego św. Józefa dla 
osób niepełnosprawnych umysłowo 
w Jabłonkowie przez cały rok przy-
gotowują różne upominki i przed-
mioty dekoracyjne, by wystawić je 
na sprzedaż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Odwiedzający wystawę 
chętnie je kupują. Tegoroczna dwu-
dniowa wystawa odbyła się w ubie-
głym tygodniu. Ledwo proboszcz 
jabłonkowskiej parafi i, ks. Janusz 
Kiwak, zdążył ją w środę rano po-
błogosławić, już do środka zaczęli 
wchodzić pierwsi niecierpliwi goście. 

– Klienci naszego ośrodka w ra-
mach warsztatów tkają dywaniki, 
tworzą rzeczy z ceramiki, drewna, 

świece i inne rzeczy. Na wystawę 
przygotowujemy też specjalne wy-
roby świąteczne. Nasi podopieczni 
mają dyżury, pakują wyroby i sprze-
dają je zwiedzającym. Dokładamy 
kolejne rzeczy, ale już nam ich zaczy-
na brakować. Największym powo-
dzeniem cieszą się różnego rodzaju 
świece. Nie mamy już żadnych – 
śmiała się w czwartek kierowniczka 
ośrodka, Lucyna Szotkowska.

Do kupienia były m.in. ceramicz-
ne świeczniki i miski, a nawet po-
mysłowe tarki na jabłka, drewniane 
podkładki pod fi liżanki, koszyki na 
pieczywo lub owoce, stojaki do prze-
chowywania biżuterii, a także przed-
mioty związane z kultem religijnym 
– odlewane w formie fi gurki oraz 

duże, ozdobne różańce do powiesze-
nia na ścianie. 

Co roku chętnie odwiedzają wy-
stawę szkoły z Jabłonkowa i okoli-
cy. – To już tradycja w naszej szkole, 
że przed świętami wybieramy się na 
tę wystawę – powiedziała „Głosowi 
Ludu” nauczycielka Renata Gąsio-
rowska z Polskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Jabłonkowie. Do Caritasu przyszła 
najpierw z piątą, później z ósmą 
klasą. – Wystawę przygotowują ja-
błonkowianie, przez zakup produk-
tów możemy wesprzeć działalność 
charytatywną w regionie jabłonkow-
skim. Poza tym twórcy mają ciekawe, 
fajne pomysły. Dlatego jesteśmy tu 
co roku – podsumowała.  (dc)

Świece jak ciepłe bułeczki 
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Adwent i Boże Narodzenie to pra-

cowity okres dla chórów, szczególnie 

kościelnych. Tym bardziej, kiedy chodzi 

o chóry znane z wysokiego poziomu. 

Dlatego też Józef Podola, dyrygent 

dwóch chórów ewangelickich, ma ostat-

nio pełne ręce roboty. Nie narzeka, 

pomimo że już w zeszłym roku skoń-

czył 80 lat. – W Trzyńcu prowadzę 

„Lutheran Chorus”, w Bystrzycy Polski 

Chór Ewangelicki. Dziś występuje 

trzyniecki chór, jutro bystrzycki. 

W sumie z tymi zespołami w okresie 

adwentowo-świątecznym zaliczymy 

sześć czy siedem występów – powie-

dział naszej gazecie w sobotę dyrygent.

„Lutheran Chorus Trzyniec”  umilił przedświą-
teczne popołudnie członkom Miejscowego Koła 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w 

Trzyńcu-Osiedlu. Koncert pieśni adwentowych 
i kolęd, przeplatany poetyckim słowem, śmiało 
można nazwać wizytą sąsiedzką. Chór odby-
wa bowiem próby w Domu PZKO im. Adama 

Wawrosza. Zespół wykonał nie tylko popularne, 
wszystkim znane utwory, ale też mniej rozpo-
wszechnione. Swój występ rozpoczął od pieśni 
adwentowej „Powstańcie, chrześcijanie”, której 

autorem jest Józef Podola. – Lutheran Chorus 
jest kontynuatorem tradycji śpiewu chóralnego 
w parafi i ewangelickiej A.W. w Trzyńcu. Jego 
początki sięgają aż do roku 1927, kiedy to w zbo-
rze ewangelickim powstał chór Związku Mło-
dzieży Ewangelickiej – przypomniała zebranym 
Halina Veit Podola, jedna z chórzystek i córka 
dyrygenta. 

Chór, który w sobotę dał próbkę swoich umie-
jętności na Tarasie, powstał w 1992 roku, w ra-
mach nowo założonego Luterańskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W w Republice Czeskiej. 
Pod obecną nazwą działa od 1996 roku. Towa-
rzyszy mu również orkiestra kameralna, co po-
szerza możliwości wyboru ciekawego repertuaru. 
– Dzięki nowym możliwościom, które pojawiły 
się po 1989 roku, a także dzięki osobistym kon-
taktom dyrygenta, chór corocznie występował 
w różnych krajach Europy – podkreśliła Veit 
Podola. Dużym przeżyciem dla chórzystów był 
koncert na Wystawie Światowej EXPO 2000 w 
Hanowerze. 

Józef Podola ceniony jest w Trzyńcu jako 
organizator życia kulturalnego oraz krzewiciel 
muzyki chóralnej. W dowód uznania zasług bur-
mistrz Věra Palkovská rok temu wręczyła muzy-
kowi medal pamiątkowy miasta Trzyńca.  (dc)

Zapracowane chóry

Prezes Koła, Barbara Bulawa, dziękuje Józefowi Podoli za występ.

»Jasełka« u św. Jadwigi
Na doroczne „Jasełka” zaprosili w 
sobotę swoich rodziców i sympa-
tyków placówki uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Polskiej w Pradze, 
czyli działającego przy Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej Szkolne-
go Punktu Konsultacyjnego im. św. 
Jadwigi. – Przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia trwają w naszej 
szkole już od dwóch tygodni – po-
wiedziała nam polonistka Urszula 
Drahná. – Dzieci śpiewają kolędy, na 
korytarzach rozwieszamy świątecz-

ne dekoracje, a w kącie stoi choinka. 
Najważniejszym wydarzeniem są 
jednak w naszej szkole zawsze trady-
cyjne „Jasełka”, które przygotowuje 
z dziećmi Maria Bornus – uściśliła 
polonistka.

Jak zwykle, reżyser świątecznego 
przedstawienia nie miała problemów 
z wyborem dziecięcych aktorów, 
uczniowie Szkoły Polskiej zawsze 
chętnie biorą udział w tym wyda-
rzeniu. Maria z Józefem i małym 
Jezuskiem, aniołki, pasterze, Trzej 
Królowie oraz kolędnicy z turoniem 
i gwiazdą zapełnili w sobotę prowi-

zoryczną scenę na... korytarzu szkol-
nym. Publiczność nie zawiodła i z 
entuzjazmem dołączyła do wspólne-
go śpiewania kolęd.

Uczniowie zaśpiewają kolędy 
i połamią się opłatkiem ze swoi-
mi nauczycielami także jutro i w 
czwartek, po drugiej lekcji. Zajęcia 
w tych ostatnich przed świętami 
dniach będą skrócone. – Wszystko 
zaś wskazuje na to, że uda nam się 
wystawić „Jasełka” jeszcze raz, po 
Nowym Roku w kościele św. Idziego 
– dodała Urszula Drahná. (kor)

*   *   *
Koncert adwentowy 

w Boguminie
Adwent to czas duchowego przy-
gotowania i radosnego oczekiwania 
na Boże Narodzenie. I właśnie z tej 
okazji w katolickim kościele Naj-
świętszego Serca Pana w Nowym 
Boguminie odbył się 13 grudnia 
koncert adwentowy. W imieniu 
Miejscowego Koła PZKO w Bogu-
minie-Skrzeczoniu słuchaczy ser-
decznie przywitała konferansjerka 
Maria Sładeczek. W pierwszej czę-

ści koncertu wystąpił chór mieszany 
skrzeczońskiego Koła „Hasło”, któ-
ry z dyrygentką Ireną Szeligą i przy 
akompaniamencie fortepianowym 
Haliny Pribuli przedstawił osiem 
pieśni. Dla upamiętnienia tych, któ-
rym nie udało się przeżyć drugiej 
wojny światowej zabrzmiał „Polonez 
katyński”. Następnie zespół wykonał 
ulubioną pieśń papieża Jana Pawła 
II „Barkę” oraz piosenkę autorów 
angielskich – „Gdy byłem w ogro-
dzie”. Pierwszą część koncertu chór 
„Hasło” zakończył pieśnią „Niech 
wam Bóg błogosławi”. W drugiej 
części koncertu swoje nieprzeciętne 
umiejętności gry na organach za-
prezentował Viktor Ponča. Organy 
to jego pasja od lat młodzieńczych, 
aktywnie współpracuje z fi rmami 
jako projektant i doradca w zakresie 
budowy i restauracji instrumentów 
organowych. Podczas koncertu or-
ganista zaprezentował kilkanaście 
utworów znanych światowych auto-
rów z okresu baroka, romantyzmu i 
XX wieku.

Na zakończenie tej uczty ducho-
wej organizatorzy koncertu podzię-
kowali wykonawcom za uświetnienie 
okresu adwentowego oraz wszystkim 
obecnym złożyli serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne.  (DG)

ŚWIĄTECZNE KLIMATY NAD WEŁTAWĄ, OLZĄ I ODRĄ
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Wystawę zwiedzili m.in. uczniowie polskiej szkoły w Jabłonkowie.
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Maria Bornus, reżyser „Jasełek” odgrywanych przez uczniów Szkoły Polskiej w 
Pradze, nigdy nie ma problemów z wyborem aktorów.
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Występuje chór „Hasło”. 
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W piątek zaprezentował się pierw-
szy gość zagraniczny – Grupa Tea-
tralna „Ba(j)karze” z Cieszyna. Przy-
wiózł spektakl Johna Whitewooda 
pt. „Dwóch dżentelmenów”. Sobota 
należała przede wszystkim do zespo-
łów działających w ramach Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego. 
Boconowicki zespół wystawił „Stra-
szydło” w opracowaniu i reżyserii 
prezes MK PZKO, Danuty Bran-
nej. Przedstawienie z wątkami sen-
sacyjnymi podczas swej czerwcowej 
premiery w Boconowicach zrobiło 
prawdziwą furorę. Sztukę autora 
wywodzącego się z własnego Koła 
(Wacława Kapsi) wystawił również 
teatr amatorski z Nawsia-Jasienia. 
Za intrygującym tytułem „Mucko-
czek” kryła się zabawna historia, w 
satyryczny sposób pokazująca sto-
sunki sąsiedzkie na wsi, gdzie jedni – 
„po staremu” – uprawiają ziemię oraz 
hodują króliki i kury, inni natomiast 
chuchają – dmuchają na ozdobny 
ogródek. Na uwagę zasłużyła pie-
czołowita scenografi a, znakomicie 
podkreślająca kontrasty pomiędzy 
obejściami dwóch mieszkających po 
sąsiedzku rodzin. 

Stosunki między sąsiadami były 
również tematem kolejnej gwarowej 
sztuki. Zespół teatralny z Milikowa 
wystawił „Drebank, czyli tydziyń 
słómianego wdowca”, napisany przez 
dyrektora Huty Trzynieckiej, Jana 
Czudka. Tym razem widzowie śmia-
li się z niezaradnego Hadama, który 
po wyjeździe żony do uzdrowiska nie 
radzi sobie z codziennymi sprawami. 

Teatrzyk z Mostów sięgnął po 

twórczość Henryka Jasiczka. Jedno-
aktówka „Czorne na biołym” zali-
czała się do najbardziej zabawnych 
spektakli, a prezes mosteckiego 
Koła, Andrzej Niedoba, świetnie się 
sprawdził w roli niesympatycznego 
urzędnika, który tak długo przeko-
nuje petenta, że według „papierów” 
nie żyje, aż ten dostaje zawału i pada 
trupem.

W „Czytelni” próbkę swoich moż-
liwości pokazały także teatrzyki 
dziecięce Gapa i Gapcio z Nieborów, 
działające pod kier. Haliny Szczot-
ki. Ich przedstawienia znane są z 
pomysłowej, nietypowej scenografi i 
oraz niekonwencjonalnego podejścia 
do klasycznych bajek. Gapcio zagrał 
tym razem „Pali się” Jana Brzechwy, 

Gapa „Historię pewnego morder-
stwa” na podstawie sztuki Agniesz-
ki Stawowskiej. Głównie dziecięcej 
widowni podobał się też „Koziołek 
Matołek i król murzyński” na pod-
stawie książki Kornela Makuszyń-
skiego. Krótki spektakl przygotował 
teatrzyk z Cierlicka-Kościelca. Tu 
również głównym motorem działań 
był prezes Koła. Tadeusz Smugała 
wyciągnął na scenę kolegów z Klubu 
Wspaniałych Mężczyzn bez Latają-
cych Maszyn.

– Przyznam, że jesteśmy „teatrzy-
kiem jednej próby, a może dwóch” – 
śmiał się Smugała, dodając: – Zgło-
siliśmy się na przegląd, bo wiadomo, 
że w okresie przed świętami nasze 
żony pieką ciasteczka. Nie chcieli-
śmy im więc przeszkadzać. 

Spektakle odbywały się na prze-
mian na dużej i małej scenie, co 
niezwykle usprawniło przebieg fe-
stiwalu. Dłuższe sztuki przeplatały 
się z mniejszymi formami scenicz-
nymi, dzięki czemu impreza ani 
przez chwilę nie była nudna. Bogdan 
Kokotek i Rudolf Moliński z Teatru 
Cieszyńskiego moderowali dyskusję 
pomiędzy aktorami a publicznoś-
cią, która po zakończeniu każdego 
przedstawienia mogła stawiać pyta-
nia czy nawet krytykować. – Prze-
gląd jest znakomicie zorganizowany, 
odbywa się w prawdziwie festiwalo-
wym stylu i tempie – chwaliła orga-
nizatorów konsul generalna RP w 
Ostrawie, Anna Olszewska. Konsu-

lat wsparł imprezę fi nansowo i objął 
patronatem. Olszewska przyznała, 
że uwielbia teatr i dlatego zawsze 
chętnie uczestniczy w tego rodzaju 
przedsięwzięciach. – Ponadto ze-
tknęłam się z teatrem amatorskim 

tu, na zaolziańskiej ziemi, już dużo 
wcześniej i jestem absolutnym wiel-
bicielem tego rodzaju formy arty-
stycznej uprawianej tutaj. Teatry są 
bardzo różne, prezentują różnorodny 
repertuar, często w znakomity, saty-
ryczno-krytyczno-zabawny sposób 
pokazują rzeczywiste sytuacje ro-
dzinne czy zawodowe – powiedzia-
ła konsul w rozmowie z „Głosem 
Ludu”. 

Festiwal podobał się też widzom. 

– Wczoraj występowałam z wędryń-
skim teatrem, którego jestem człon-
kiem. Dziś oglądam przedstawienia 
innych zespołów. Jak na razie naj-
bardziej mi się podobali „Bajkarze” 
z Cieszyna oraz „Koziołek Matołek”. 
To były takie nietypowe przedsta-
wienia – zdradziła Katarzyna Witos. 

Przegląd zakończyło szczegól-
nie oczekiwane przedstawienie. Ze 
sztuką Sławomira Mrożka „Na peł-
nym morzu” przyjechał do Wędry-
ni Polski Teatr Ludowy ze Lwowa. 
Widownia gorąco przyjęła rodaków 
ze Wschodu, doceniając wysoki po-
ziom artystyczny zespołu. Z obecno-
ści lwowian oraz z przebiegu całego 
przeglądu cieszył się bardzo jego 
główny organizator, Janusz Ondra-
szek, kierownik Zespołu Teatralne-
go im. Jerzego Cienciały. – Jestem 
usatysfakcjonowany. Udało mi się 
zaprosić zespoły z zagranicy, nasze 
zespoły, ale najbardziej cenne jest to, 
że pozytywnie zareagował na zapro-
szenie zespół ze Lwowa. Polski Te-
atr Ludowy we Lwowie jest – chyba 
mogę tak powiedzieć – przyjacielem 

naszego teatru. Występowaliśmy na 
organizowanych przez niego prze-
glądach i zawsze marzyłem, by taki 
festiwal urządzić u nas i zaprosić na 
niego lwowski teatr. Dzisiaj to się 
udało – stwierdził. 

Wszystko wskazuje na to, że 
pierwsza edycja wznowionego festi-
walu nie będzie ostatnią. Jest szan-
sa na teatralne święto w przyszłym 
roku.

DANUTA CHLUP

Polski Teatr Ludowy we 

Lwowie przybliżył naszym 

czytelnikom jego reżyser i dy-

rektor artystyczny, Zbigniew 

Chrzanowski.

Pana teatr prezentuje bardzo 
wysoki poziom, pomimo że je-
steście amatorami. Jak wam to 
się udaje?

To jest wynik długoletniej pracy. 
Aktorzy są utalentowani i mają 
wieloletnie doświadczenie, posia-
dają zdolność dostosowania się do 
różnych sytuacji na scenie. Rolę 
odgrywa też długoletnia obserwa-
cja dobrych aktorów polskich. Nie 

narzekamy na brak kontaktów. 
Ostatnio zaprzyjaźniliśmy się z 
dwoma bardzo wybitnymi twórca-
mi polskiej sceny, którzy objęli nas 
patronatem artystycznym. Mam 
na myśli Andrzeja Seweryna, dy-
rektora Teatru Polskiego w War-
szawie oraz Bogusława Kierca, 
który jest wybitnym pedagogiem 
i reżyserem, i w tym roku opra-
cował z nami wspaniały program 
herbertowski. Jeśli zaś chodzi o 
scenografi ę, oprawę muzyczną, 
staram się współpracować z profe-
sjonalistami.

W jakich warunkach działa wasz 
teatr?

Warunki mamy bardzo skromne. 

Od przeszło 50 lat pracujemy przy 
Obwodowym Domu Nauczyciela 
we Lwowie, gdzie mamy skrom-
ne zaplecze i niedużą scenę (5 na 
5 metrów) do naszych prezentacji. 
Sala mieści do stu osób na wi-
downi. Ale korzystamy również z 
gościnnych scen lwowskich. Kiedy 
jest premiera czy gala jubileuszo-
wa, udaje nam się wynajmować 
duży teatr.

Wystawiacie wyłącznie sztuki 
ogólnopolskich twórców, czy 
macie w repertuarze również 
utwory regionalne?

Regionalnych twórców nie posia-
damy. Dbam natomiast o to, by 
był wysoki poziom literacki re-

pertuaru. Nasz fundator, który był 
nauczycielem literatury polskiej, 
zaszczepił nam miłość do klasycz-
nej dramaturgii. Ale, oczywiście, 
nie możemy przejść obok tego, co 
dzieje się na scenie współczesnej 
i stąd w repertuarze takie postaci, 
jak Sławomir Mrożek, Tadeusz 
Różewicz, Zbigniew Herbert. 
Sięgamy też po światowych auto-
rów. Długie lata w naszym reper-
tuarze utrzymywało się „Wesele” 
Wyspiańskiego i komedie Fredry. 
Ostatnia premiera, która odbyła 
się 9 listopada na festiwalu w Wil-
nie, to był spektakl na bazie pa-
miętników Fredry „Trzy po trzy”. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP

Festiwal z prawdziwego zdarzenia
Spektakl „Pocztówki z Europy” w wykonaniu Zespołu Tetralnego im. Jerzego Cienciały działającego przy MK PZKO w Wędryni zainaugurował w piątek dwudnio-

wy Przegląd Teatrów Amatorskich Melpomeny. Wędryński zespół był gospodarzem imprezy, będącej nawiązaniem do popularnych niegdyś Melpomenek. Na widowni 

w „Czytelni” zasiedli zarówno dorośli, jak i dzieci, bo też przedstawienia były bardzo różnorodne. 

Wysoki poziom na maleńkiej scenie

Aktorzy ze Lwowa pokazali swe umiejętności w sztuce „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka.

Lepiej hodować króliki i kury czy mieć ogródek z tujami?

„Wspaniali mężczyźni” z Kościelca wcielili się w bohaterów „Koziołka Matołka”.

Zbigniew Chrzanowski kieruje lwow-
skim teatrem.
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Dla większości ludzi na świecie 
posługiwanie się na co dzień wię-
cej niż jednym językiem jest natu-
ralne. Ocenia się, że wielojęzyczni 
stanowią dwie trzecie światowej 
populacji. Coraz częściej dotyczy 
to także Polaków mieszkających za 
granicą. Dla ich dzieci nauczenie się 
polskiego często stanowi wyzwanie 
większe niż przyswojenie języka 
otoczenia.

– Polska z powodu wojennej za-
wieruchy stała się krajem mono-
lingwalnym i monokulturowym. 
Teraz zaczyna się to zmieniać. Po-
lacy mieszkający za granicą, na stałe 
lub przez część życia, dołączają do 
zbiorowości ludzi wielojęzycznych 
– powiedziała Polskiej Agencji 
Prasowej dr Sonia Szramek-Karcz 
z Uniwersytetu Śląskiego, badająca 
rodziny wielojęzyczne oraz prowa-
dząca warsztaty pod hasłem „Oba-
lamy mity o wielojęzyczności”.

  Co tak naprawdę oznacza wie-
lojęzyczność? – To zależy od szero-
kości geografi cznej. Można to po-
kazać na przykładzie Europy, gdzie 
im bardziej na zachód, tym bardziej 
liberalnie podchodzi się do dwu- i 
wielojęzyczności. Na przykład Hi-
szpan, który potrafi  się porozumieć 
po angielsku na poziomie podsta-
wowym, uważa się za osobę dwu-
języczną, natomiast moi studenci 
w Polsce, którzy mówią biegle po 

angielsku, często twierdzą, że choć 
znają język angielski bardzo do-
brze, nie są dwujęzyczni – podkre-
śliła ekspertka. Na potrzeby badań 
przyjmuje się, że osobą dwujęzycz-
ną jest ta, która w życiu codziennym 
posługuje się swobodnie dwoma ję-
zykami, osoba wielojęzyczna mówi 

na co dzień więcej niż dwoma języ-
kami.

  – Rodzice mieszkający za grani-
cą, którzy chcą, by ich dziecko na-
uczyło się biegle mówić po polsku, 
mogą wybrać jedną z wielu strategii 
pozwalających wychować dziecko 
dwujęzyczne – radziła ekspertka. 

Jedną z nich jest strategia miejsca. 
– Mówiąc z dzieckiem w domu 
przez pierwszych kilka lat jego ży-
cia po polsku, rodzice zbudują silny 
fundament, który pomoże w utrzy-
maniu znajomości języka polskiego, 
gdy już dziecko zostanie zanurzone 
w języku kraju, w którym dorasta. 

Ten fundament będzie na tyle sil-
ny, że znajomość polskiego zostanie 
utrzymana nawet po pójściu dziecka 
do przedszkola, w którym mówi się 
w innym języku – dodała ekspert-
ka. W ten sposób dziecko przyswaja 
sobie w pierwszych latach życia ję-
zyk, którego w przyszłości prawdo-
podobnie nie będzie słyszeć na co 
dzień w swoim otoczeniu. Według 
dr Szramek-Karcz, gdy dziecko trafi  
do środowiska lokalnego, przedszko-
la czy szkoły, będzie w stanie bardzo 
szybko nauczyć się nowego języka. 
Jej zdaniem, trzeba pamiętać, że na-
uka języka polskiego na obczyźnie, 
tak jak każda nauka, przynosi naj-
lepsze efekty, gdy kojarzy się dzie-
cku z przyjemnością, zabawą, gdy 
jest doceniana. Postawa rodziców 
jest tu kluczowa. Wspólne oglądanie 
bajek, czytanie książeczek, słuchanie 
opowiadań sprawią, że język polski 
kojarzy się pozytywnie. Według niej, 
do języka polskiego należy przede 
wszystkim dziecko zachęcać, chwalić 
za czynione postępy, zapewnić kon-
takt z tym językiem.

Doktor odradza natomiast mate-
rialnego nagradzania dziecka za czy-
nione postępy w nauce języka.

– Możemy pójść na lody i rozma-
wiać po polsku, delektując się ich 
smakiem, ale nie fundujmy lodów 
za to, że dziecko pouczyło się języka 
polskiego – podkreśliła.  (PAP)

»MOŻEMY PÓJŚĆ NA LODY I ROZMAWIAĆ PO POLSKU, ALE NIE FUNDUJMY 
LODÓW ZA TO, ŻE DZIECKO POUCZYŁO SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO«

Polacy coraz bardziej wielojęzyczni

Nauka języków obcych, w tym przypadku angielskiego, to standard w wielu krajach świata.

Autorka fotografi i pracowała w Del-
hi z dziećmi jako wolontariuszka, 
a następnie podróżowała po tym 
pełnym kontrastów kraju. O swych 
przeżyciach opowiadała po werni-
sażu w ramach spotkania z cyklu 
„Podróże bliskie i dalekie”, organi-
zowanego przez Bibliotekę Miejską. 
Zainteresowanie prelekcją, bogato 
ilustrowaną zdjęciami, było ogrom-
ne. Słuchacze do ostatniego miejsca 
wypełnili kawiarnię, organizatorzy 
dostawiali nawet krzesła. – Indie to 
kraj pełen kolorów – mówiła Hali-
na Sikora, ubrana w tradycyjne in-
dyjskie sari. Opowiadała o pięknych 
parkach i zadbanych zabytkach, ale 
też o slumsach, stosach niesprząta-
nych śmieci i pociągach, w którym 
prócz ludzi podróżują też... karalu-
chy i szczury.

– Pierwszą rzeczą, na którą zwró-
ciłam uwagę, był niesamowity ruch 
uliczny – mówiła fotografi czka, ilu-
strując to fi lmem nakręconym na 
ulicy w Delhi. Po tych ujęciach każ-
demu europejskiemu kierowcy włosy 
muszą zjeżyć się na głowie. 

W stolicy Indii na każdym kroku 
spotyka się żołnierzy uzbrojonych w 
karabiny. – Żołnierze strzegą wejść 
do metra czy też sklepów jubiler-
skich. Do metra wchodzi się przez 
skaner – jak na lotnisku. Hindusi 
bardzo boją się ataków bombowych 
– kontynuowała swą opowieść. 

Życie w Indiach toczy się na ulicy. 
Wszędzie jest pełno kalek, żebra-
ków oraz dzieci, którymi nikt się 
nie interesuje. Sporo dzieci od naj-
młodszych lat pracuje – sprzedają na 
przykład biżuterię na targu. Sporo 
osób też po prostu przesiaduje na 
ławkach w miejscach publicznych 
i godzinami patrzy przed siebie. – 

Wygląda na to, że połowa ludzi w 
ogóle tam nie pracuje – stwierdziła 
Halina Sikora. Zauważyła ponadto, 
że kobiety pracują w Indiach ciężej 
od mężczyzn, przenoszą na plecach 
większe ładunki. 

W Delhi są piękne parki i zadbane 
zabytki, na uwagę zasługują kościo-
ły różnych wyznań. Duże wrażenie 

robi ogromna bahaistyczna Świąty-
nia Lotosu, której architektura na-
wiązuje do wyglądu wodnego kwia-
tu. Ale jest też bieda i slumsy, które 
są wizytówką Starego Delhi. – Moje 
pierwsze zetknięcie się ze Starym 
Delhi nie było przyjemne, bo skra-
dziono mi komórkę – przyznała Si-
kora. Ale, jak dodała, nawet w slum-

sach jest kolorowo, bo Indie to kraj 
pełen barw. 

Po spędzeniu półtora miesiąca w 
stolicy pani Halina wraz z brazylij-
skim kolegą zaczęła podróżować po 
kraju. Zwiedziła klasztory buddyjskie, 
widziała góry, jak i pustynię z piaskiem 
tak delikatnym jak mąka. Środki lo-
komocji same w sobie zasługiwały na 
uwagę. – Wybieraliśmy raczej tańsze 
opcje – przyznała dziewczyna. To w 
praktyce oznaczało, że po kilkanaście 
godzin młodzi podróżnicy spędzali w 
„piętrowych” pociągach (mężczyźni 
siedzieli na górze, jakby na półkach, 
kobiety pod nimi) lub w pozostawia-
jących wiele do życzenia autobusach. 
– Jechaliśmy na przykład 18 godzin w 
starym, rozklekotanym autobusie, po 
wyboistej drodze, na której nie było 
asfaltu. Kierowca cały czas był jeden 
– opowiadała prelegentka. 

Osobnym rozdziałem było szuka-
nie miejsc na nocleg. W związku z 
tym zdarzały się nawet niezbyt bez-
pieczne sytuacje, bo młodzi obcokra-
jowcy trafi ali nieraz do podejrzanych 
miejsc. Nagrodą za ich odwagę były 
niezapomniane przeżycia z kilku re-
gionów Indii, m.in. z Radżastanu na 
północnym zachodzie kraju, gdzie 
rozciąga się Th ar – Wielka Pustynia 
Indyjska czy też z miasta Waranasi, 
które jest ważnym ośrodkiem hindu-
izmu i buddyzmu.

 DANUTA CHLUP

Opowieść o kraju kolorów
Zaolziańskie Towarzystwo Fotografi czne otworzyło w piątek w kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie ostatnią tegoroczną wystawę. Młoda fotografi czka 

Halina Sikora zaprezentowała zdjęcia, które zrobiła podczas swej trzymiesięcznej podróży po Indiach. Ich bohaterami są ludzie – najczęściej z ulicy, bo właśnie 

na ulicy toczy się w Indiach życie. 

Halina Sikora włożyła na wernisaż oryginalne indyjskie sari.
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6.10 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski 7.25 Urwisy z Doliny 
Młynów 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Reporter Polski 11.30 Polonia 
w Komie 11.40 Gorący temat 12.05 
Barwy szczęścia (s.) 12.30 Łami-
główka 12.35 Wiadomości 12.50 
Londyńczycy 2 (s.) 13.45 Biesz-
czadzka kolejka leśna - podróż senty-
mentalna 14.15 Zapiski łazęgi 14.30 
Tomasz Lis na żywo 15.35 Złotopol-
scy (s.) 16.05 Tygodnik kulturalny 
16.55 Gorący temat 17.20 Polonia w 
Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Sen-
sacje XX wieku 18.25 Jacky od zadań 
specjalnych 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Nad Niemnem - magazyn 
Polaków na Białorusi 19.45 Przygód 
kilka wróbla Ćwirka 20.00 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.50 Ojciec 
Mateusz (s.) 21.35 Muzeum Polskiej 
Piosenki, czyli historia jednego prze-
boju 21.45 Polonia w Komie 22.00 
Halo Polonia 22.45 Flota Zjedno-
czonych Sił - najlepsi śpiewają Voo 
Voo 23.20 Notacje 23.40 Operacja 
„Życie” (s.) 0.10 Made in Poland. 

ŚRODA 17 grudnia
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Las story 
7.25 Podróż za jeden uśmiech 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Halo 
Polonia 11.40 Gorący temat 12.05 
Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiado-
mości 12.50 Dom nad rozlewiskiem 
(s.) 13.50 Igraszki z diabłem 15.50 
Złotopolscy (s.) 16.15 Kocham kino 
16.55 Gorący temat 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 
Sensacje XX wieku 18.25 Załoga 
Eko 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Bajki zza okna 
20.00 Wiadomości, sport, pogoda 
20.50 Igraszki z diabłem 22.40 Polo-
nia w Komie 22.50 Pogoda na piątek 
(s.) 23.50 Po prostu. Program Toma-
sza Sekielskiego 0.45 Gorący temat. 

CZWARTEK 18 grudnia
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Sukcesja 
apostolska 7.25 Klasa na obcasach 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Dzi-
ka Polska 11.40 Gorący temat 12.05 
Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Pogoda na piątek (s.) 14.35 Wilnote-
ka 14.55 Po prostu. Program Toma-
sza Sekielskiego 15.45 Złotopolscy 
(s.) 16.15 Muzeum Historii Żydów 
Polskich - 1000 lat wspólnej historii 
16.55 Gorący temat 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 
Sensacje XX wieku 18.25 KucinAli-
na 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Informacje kulturalne 19.45 Lis 
Leon 20.00 Wiadomości, sport, po-
goda 20.50 Paradoks 21.45 Polonia 
w Komie 22.00 Halo Polonia 22.45 
Instynkt 23.40 Siódma pieczęć Grze-
gorza Ciechowskiego 0.30 Zapiski 
łazęgi 0.45 Gorący temat. 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 15. 12. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 51
Hawierzów 61
Karwina 51
Orłowa 54
Trzyniec 27
Wierzniowice 46
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 
5.55 Info poranek 8.00 Wiadomości 
8.10 Polityka przy kawie 8.30 Sąsiedzi 
(s.) 9.05 Wspaniałe stulecie (s.) 10.05 
Ojciec Mateusz (s.) 11.00 Druży-
na A 3 (s.) 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Gotuj się na święta 
(mag.) 12.45 Zdumiewająca Ameryka 
Południowa 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.25 Sąsiedzi (s.) 15.00 
Wiadomości 15.15 Klan (s.) 15.50 
Wspaniałe stulecie (s.) 16.45 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.00 Teleex-
press 17.25 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się 
kręci (mag.) 19.15 Gotuj się na święta 
(mag.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.25 Legenda pijanego mistrza 
22.20 Pacyfi k (s. USA) 23.20 Resident 
Evil II. Apokalipsa (horror kopr.) 1.00 
13. dzielnica – ultimatum (fi lm franc.). 

TVP 2 
5.40 M jak miłość (s.) 6.35 Sukce-
sja apostolska 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Słod-
ko i wytrawnie (mag.) 11.15 Barwy 
szczęścia (s.) 11.45 Na dobre i na 
złe (s.) 12.45 Na sygnale 2 (s.) 13.15 
Makłowicz w podróży 13.50 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
14.25 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panora-
ma - kraj 16.25 Reporter Polski - fl esz 
16.30 M jak miłość (s.) 17.25 Re-
porter Polski 18.00 Panorama 18.45 
Jeden z  dziesięciu (teleutrniej) 19.25 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 M jak 
miłość (s.) 21.50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 22.55 Megarodziny (fi lm 
USA) 23.55 O mnie się nie martw 
0.50 Baron 24 (s.). 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 Co, 
gdzie, kiedy? 8.00 Co niesie dzień 8.30 
Co u nas? 8.35 Misja. Integracja 8.45 
Nożem i widelcem. Tradycyjna kutia, 
karkówka na świąteczny obiad 9.05 
Święta wojna 9.35 Co niesie dzień 
10.05 Czas na pracę! Praca na czasie! 
10.30 Głos regionów 11.30 Nieznana 
Białoruś. Generał nieskończonej woj-
ny 12.10 Internetowy Przegląd Ucz-
niowskich Zespołów Teatralnych 2014 
12.40 Bartek z Piekła 12.55 Dobra 
ryba 13.10 Agrobiznes 13.40 Raport 
z Polski 14.05 Operacja życie 3 (s.) 
14.35 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.40 Przechodzień codzienny 
14.50 Fatima i świat 16.00 Raport z 
Polski 16.20 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.30 Polska samorządna 
17.00 Magazyn aktywni 60+ 18.00 
Ekoagent 18.30 Aktualności 20.00 

Poznajmy się 20.25 Co, gdzie, kiedy? 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
22.40 Telekurier 23.15 Fatima i świat. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 12 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (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.) 
20.10 Rekrut (fi lm USA) 22.35 Ktoś 
całkiem obcy (fi lm USA) 0.55 Kawaler 
(komedia USA).

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Śladami gwiazd 
9.15 Reporterzy TVC 9.55 Macie 
nas, dziewczyny, w garści (fi lm) 10.35 
Najlepszy skecz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Jak pył z dmuchaw-
ca (fi lm) 13.55 Pogotowie kulinarne 
14.25 Bananowe rybki 14.50 Regio-
nalne podróże 15.20 Pan Selfridge 
(s.) 16.05 Telewizyjne legendy 17.25 
Podróżomania 17.55 Wiadomości re-
gionalne, prognoza pogody 18.25 AZ 
kwiz 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Szkoda miłości 
(fi lm) 20.55 Szkoda miłości (fi lm) 
21.55 Niezwykłe życia 22.55 Chrzciny 
(fi lm) 0.10 Wszystko-party. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Świat dzieci 9.55 
W rytmie rzeki 10.20 Wodne ol-
brzymy 11.15 Nie poddawaj się 12.10 
Samoloty myśliwskie w walce 12.55 
W świąteczną noc (fi lm) 14.20 Przy-
gody nauki i techniki 15.05 Pojedy-
nek przywódców 15.50 Tajemnice II 
wojny światowej 16.45 Kosmos 17.30 
Sprawozdanie z Wielkiej Wojny 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nuklearny dynamit 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Samolo-
ty myśliwskie w walce 20.50 Katastro-
fy lotnicze 21.40 Ekspremierzy 22.35 
In nomine patris (fi lm) 0.10 Nieznoś-
na lekkość bytu. 

NOVA 

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Strażacy (fi lm) 11.25 Dwóch 
i pół (s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Wzór (s.) 13.25 Dowody zbrodni (s.) 
14.20 Mentalista (s.) 15.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.35 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.25 
Impersonalni (s.) 23.15 King i Max-
well (s.). 

PRIMA 
6.10 Wiadomości 6.50 Gormiti (s. 
anim.) 7.45 Winx Club (s. anim.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 10.15 Diagnoza mor-
derstwo (s.) 11.10 Miejsce zbrodni: 
Brema (s.) 12.55 Strażnik Teksasu (s.) 
13.45 Obwód Wolff a (s.) 14.45 Lekarz 
z gór (s.) 15.40 Castle (s.) 16.30 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Lotta i nieoczekiwana zmiana (fi lm) 
22.10 Oczyma Josefa Klímy 22.55 
Zabójcze umysły (s.) 23.50 Sprawied-
liwość we krwi (s.). 

ŚRODA 17 grudnia
 

TVP 1 
5.55 Info poranek 8.00 Wiadomości 
8.10 Polityka przy kawie 8.30 Sąsie-

dzi (s.) 9.05 Wspaniałe stulecie 10.05 
Ojciec Mateusz (s.) 11.00 Drużyna 
A 3 (s.) 12.00 Wiadomości 12.05 
Agrobiznes 12.25 Magazyn rolniczy 
12.40 Gotuj się na święta (mag.) 12.50 
Zdumiewająca Ameryka Południowa 
13.55 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Sąsiedzi (s.) 15.00 Wiadomości 
15.15 Klan (s.) 15.50 Wspaniałe stule-
cie (s.) 16.45 Jaka to melodia? - Ekstra 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci (mag.) 19.15 Gotuj się 
na święta 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.25 13. dzielnica – ultima-
tum (fi lm franc.) 22.10 Po prostu. Pro-
gram Tomasza Sekielskiego 23.00 Nie 
słysząc zła (fi lm USA) 0.45 Po prostu. 
Program Tomasza Sekielskiego. 

TVP 2 
5.40 M jak miłość (s.) 6.35 Jakość 
dialogu międzyreligijnego 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na 
dobre i na złe (s.) 12.45 Na sygnale 2 
(s.) 13.15 Makłowicz w podróży 13.50 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
14.25 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
- Mrągowo 2013 15.25 Rodzinka.pl 
(s.) 16.00 Panorama - kraj 16.25 Re-
porter Polski - fl esz 16.30 M jak mi-
łość (s.) 17.25 Reporter Polski 18.00 
Panorama 18.45 Jeden z  dziesięciu 
(teleturniej) 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Na dobre i na złe (s.) 21.45 Na 
sygnale 2 (s.) 22.25 Okrucieństwo nie 
do przyjęcia (komedia USA) 0.15 Wy-
ścig na biegun południowy - Amund-
sen kontra Scott. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.00 Co niesie 
dzień 8.35 AgroSzansa 9.05 Świę-
ta wojna 9.35 Co niesie dzień 10.00 
Wokół nas - pogoda 10.05 Polska sa-
morządna 10.30 Glob 11.00 Pomera-
nia Ethnica 11.15 Romska Akademia 
Mediów 11.30 Naszaarmia.pl 11.55 
Jedź bezpiecznie 12.10 Internetowy 
Przegląd Uczniowskich Zespołów 
Teatralnych 2014 12.30 Narwiański 
Park Narodowy 13.10 Agrobiznes 
13.40 Raport z Polski 14.05 Ope-
racja życie 4 (s.) 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 Na liczniku 17.31 
Aktualności - fl esz 17.34 Studio Te-
lewizyjna 1 18.30 Aktualności 18.50 
Gość „Aktualności” - pora na kulturę 
20.00 Magazyn reporterów TVP Ka-

towice 20.35 Po drugiej stronie ulicy 
20.55 Narciarski weekend 21.00 Echa 
dnia 21.15 Dziennik regionów 22.00 
Aktualności 22.40 Telekurier 23.15 
Naszym okiem 0.10 Paragon 0.25 
Święta wojna. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 13 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, sport, pogoda 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.40 Ja, Irena i ja (ko-
media USA) 23.05 Zombieland (ko-
media USA) 1.00 Nieszczęścia chodzą 
parami (fi lm USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Łopatologicznie 
9.25 Zielnik 9.55 Duża dziewczyna 
10.50 Policzek 11.05 Świat rekordów 
i ciekawostek 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Tydzień tu, tydzień tam 
(fi lm) 14.05 Bananowe rybki 14.45 
Regionalne podróże 15.15 Świadek 
(fi lm) 16.10 Telewizyjne legendy 17.25 
Podróżomania 17.55 Wiadomości re-
gionalne, prognoza pogody 18.25 AZ 
kwiz 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Cyrk Bukowsky (s.) 
20.55 Biuro (s.) 21.30 Gwiazdka wigi-
lijna (fi lm) 22.40 Rekwiem dla laleczki 
(fi lm) 0.15 Pr. dyskusyjny M. Jilkovej. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Tajemnice martwych 
mężczyzn 9.50 Mussolini i Hitler 
10.40 Katastrofy lotnicze 11.25 Nasza 
wieś 11.55 Ta nasza kapela 12.20 Cze-
skie wsie 12.40 Folklorika 13.15 Eu-
ropa dziś 13.45 Tajemnice DNA 14.35 
Nadejście barbarzyńców 15.25 Chcesz 
je? 15.30 Królestwo natury 15.55 
Klucz 16.25 Ostatni łowcy w Mon-
golii 17.15 Pod znakiem żółwia 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Zamki krzyżackie 19.40 Spo-
strzeżenia z zagranicy 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Kamera w 
podróży 21.00 Podróż po południowej 
Albanii 21.30 Bedeker 21.55 Odejście 
(fi lm) 23.30 Stand-up 23.55 lol :-) 
0.20 Ekspremierzy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Wspo-
mnienia (s.) 13.25 Dowody zbrod-
ni (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.35 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Brzydka prawda 
(fi lm) 22.10 Dzikie żądze IV (fi lm) 
23.55 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
0.40 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti (s. anim.) 7.20 Winx 
Club (s. anim.) 7.50 Epoka lodowco-
wa: Mamucia gwiazdka (fi lm anim.) 
8.15 Wyjątkowa Gwiazdka Alfa (fi lm) 
9.30 M.A.S.H. (s.) 11.20 Diagnoza 
morderstwo (s.) 12.10 Miejsce zbrod-
ni: Brema (s.) 13.55 Strażnik Teksasu 
(s.) 14.45 Obwód Wolff a (s.) 15.40 
Castle (s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Powiedz tak 
(fi lm) 22.30 Telebazar 23.35 Hawaii 
5-0 (s.) 0.30 Żółtodzioby (s.).

TV POLONIA 

REKRUT
Th riller, USA 2003
Polsat, wtorek 16 grudnia 2014, 
godz. 20.10
Reżyseria: Roger Donaldson
Wykonawcy: Al Pacino, Colin Far-
rell, Bridget Moynahan, Kenneth 
Mitchell, Gabriel Macht, Mike 
Realba, Ron Lea 

James Clayton, zaliczany do grona 
najwybitniejszych absolwentów 

amerykańskich wyższych uczel-
ni, otrzymuje propozycję pracy od 
długoletniego agenta CIA, Waltera 
Burke’a. Zanim nowy pracownik 
wkroczy do akcji, czeka go długie 
i żmudne szkolenie. James bez za-
rzutu przechodzi wszystkie testy. 
Ostatni z nich okazuje się najtrud-
niejszy. Zadanie polega na wykry-
ciu szpiega działającego wśród 
pracowników agencji. Tym razem 
nie ma wypełniania podręczniko-
wych ćwiczeń, wszystko dzieje się 
naprawdę, a stawką jest życie przy-
szłego agenta.

OKRUCIEŃSTWO 
NIE DO PRZYJĘCIA
Komedia romantyczna, USA 2003
TVP 2, środa 17 grudnia 2014, 
godz. 22.25
Reżyseria: Joel Coen
Wykonawcy: George Clooney, 
Catherine Zeta-Jones, Geoff rey 
Rush, Cedric the Entertainer, 
Edward Herrmann, Paul Adelste-
in, Richard Jenkins

Los Angeles. On jest wziętym 
adwokatem, ona kolekcjonerką 

bogatych mężów. Dzięki kontrak-
towi przedślubnemu Miles Massey 
wygrywa wszystkie sprawy rozwo-
dowe. Tak też się staje, gdy atrak-
cyjna Marylin Rexroth rozwodzi 
się z jego klientem. Mimo oczywi-
stych dowodów zdrady milionera 
adwokat zostawia panią Rexroth 
bez grosza. Lecz Marylin nie nale-
ży do kobiet, które się poddają. Po-
nownie wychodzi za mąż, by parę 
miesięcy później udać się do Milesa 
po poradę w sprawie rozwodu. Ślub 
był częścią planu, który ma pogrą-
żyć sprytnego prawnika.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – HAWIE-
RZÓW: Drzewa umierają stojąc 
(16, godz. 18.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Jim-
my P. (16, godz. 18.00); Hobbit: Bi-
twa pięciu armii (17, godz. 19.00); 
Pořádně pokecal (17, godz. 18.00); 
Sędzia (17, godz. 8.30, 11.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Zaginio-
na (16, 17, godz. 17.30); Intimity 
(16, godz. 20.00); JABŁONKÓW: 
Tři bratři (17, godz. 16.00, 18.00); 
BYSTRZYCA: Niko 2 (14, godz. 
16.00); CIESZYN – Piast: Wielka 
szóstka (16, 17, godz. 14.30, 16.30); 
Obywatel (16, 17, godz. 18.30); 
Anabelle (16, godz. 20.30).

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
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Emerytów zaprasza na spotkanie 
klubowe 18. 12. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ulicy Horymira.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE 
– MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków na tradycyjną wigilijkę 
17. 12. o godz. 16.00 w Domu 
PZKO.
KARWINA-STARE MIASTO 
– MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków na zebranie sprawo-
zdawcze połączone z wigilijką, któ-
re odbędzie się w niedzielę 21. 12. o 
godz. 15.00 w Domu PZKO.

OFERTA PRACY
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
do pracy na placu stacji benzynowej 
Shell w Cz. Cieszynie. Wykształce-
nie zawodowe, praca na umowę od 
stycznia 2015. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt osobisty.  GL-753

OFERTY
KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne i antyki. Tel. 608 374 432.

GL-762

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
TRZYNIEC – Parafi a Luterańskie-
go Kościoła Ewang. A.W. zaprasza 
na Wieczór Kolęd, który odbędzie 
się w niedzielę 21. 12. o godz. 16.00 
w miejscowym kościele ewangeli-
ckim. Wykonawcami będą miejsco-
wy chór „Lutheran Chorus” wraz z 
orkiestrą kameralną pod kierowni-
ctwem Józefa Podoli.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA, 
Rynek Masaryka, Karwina: do 
30. 12. wystawa Józefa Dronga pt. 
„Obrazy i rysunki”. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
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.

JABŁONKÓW, Urząd Miejski, ul. 
Dukielska 144: do 6. 1. 2015 wysta-
wa pt. „Legiony Polskie w Jabłonko-
wie i okolicy”. Czynna w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego.

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.

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 l-
mu 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 20. 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.

ŻYCZENIA
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Ogłoszenia do »GL« 
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.

Koniec tygodnia przyniesie dwa 
duże, cieszące się dobrą sławą kon-
certy świąteczne. Pierwszy odbędzie 
się w piątek w czeskocieszyńskim 
kościele ewangelickim Na Niwach 
w dwóch odsłonach. Drugi zapla-
nowano na sobotę w Domu Kultury 
„Trisia”. Wykonawcami piątkowych 
koncertów, które odbędą się o godz. 
11.00 oraz o godz. 17.00, będą ucz-
niowie i nauczyciele Polskiego Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie. – Program obu 
koncertów będzie taki sam, są prze-
znaczone dla publiczności, chociaż 
na tym przedpołudniowym gros słu-
chaczy będą stanowić gimnazjaliści i 
ich pedagodzy – zapowiada nauczy-
cielka Tatiana Kotula, która co roku 
podejmuje się organizacji Koncertu 
Świątecznego.

W kościele ewangelickim Na Ni-
wach zabrzmią więc tradycyjnie or-
gany oraz wiele innych, czasem dość 
nietypowych, instrumentów muzycz-
nych. Jako przykład może posłużyć tu 
cajon, przy którego akompaniamencie 
zaśpiewa kwintet mieszany. Kilkuo-
sobowych grup muzycznych będzie 
oczywiście więcej. Wszystkie stwo-
rzone zostaną przez uczniów gimna-

zjum. – Cieszę się, że wystąpią rów-
nież pierwszoklasiści, bo ich udział 
daje zawsze gwarancję kontynuowa-
nia tej naszej koncertowej tradycji 
również w kolejnych latach – uważa 
Kotula. Kolędy i pastorałki wykonają 
bywalcy gimnazjalnych Koncertów 
Świątecznych – chór szkolny „Col-
legium Iuvenum”, kapela góralska 
„Zorómbek” oraz chór nauczycieli 
gimnazjum. Muzyka będzie przepla-
tana słowem mówionym. Zabrzmią 
fragmenty z Biblii oraz poezja.

Przedświąteczny nastrój będzie to-
warzyszyć również uczestnikom so-
botniego wydarzenia artystycznego, 
które będzie miało miejsce w trzy-
nieckim Domu Kultury „Trisia”. Od 
godz. 16.30 na scenie wystąpią wszyst-

kie zespoły taneczne, które działają 
przy kołach PZKO na całym naszym 
terenie, oraz kapela „Lipka”. – Wystą-
pią „Suszanie”, „Błędowice”, „Olza”, 
„Oldrzychowice” z „Małymi Oldrzy-
chowicami” i „Młodymi Oldrzycho-
wicami”, „Bystrzyca” z „Łączką” oraz 
„Zaolzi” i „Zaolzioczek”. Cieszymy 
się bardzo, że tym razem z naszego 
zaproszenia skorzystały wszystkie ze-
społy – podkreśla Renata Milerska z 
Zespołu Pieśni i Tańca „Olza”, który 
organizuje Koncerty Świąteczne pod 
egidą Zarządu Głównego PZKO. 

Koncertowi będzie towarzyszyć 
mini-jarmark świąteczny, na którym 
„Olza” zaoferuje m.in. swoje tradycyj-
ne pierniczki. Udział zapowiedziały 
też pozostałe zespoły. (sch) 

Świąteczne koncertowanie

Dnia 16. 12. 2014 obchodzi 70. urodziny

pan JAN RÓŻOWSKI
W dniu Twojego święta,

jest ktoś, kto o Tobie pamięta.
Pamięta o Tobie i śle Ci życzenia,

by spełniły się wszystkie Twoje marzenia.
Żyj długo i wesoło,

otoczony szczęściem  wkoło.
Żyj w miłości i radości,

a uśmiech niech Ci życie uprości.

Serdeczne życzenia Solenizantowi składają córka Renata i zięć Zdeněk, 
żona Halina, brat z żoną oraz Miliczkowie. RK-164

Dnia 16 grudnia 2014 mija 10. rocznica śmierci naszej 
Kochanej

śp. ZUZANNY RASZKOWEJ

z Bystrzycy nad Olzą
Z miłością i szacunkiem wspominają córka Ewa i syn Pa-
weł z rodzinami. GL-763

WSPOMNIENIA

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

Dnia 17 grudnia obchodziłaby 70. urodziny

śp. WILMA WORKOWA

z Bystrzycy nad Olzą. Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali, o chwilę 
wspomnień proszą mąż oraz syn i córka z rodzinami. GL-761

NEKROLOGI

Odeszłaś cicho i bez pożegnania,

jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,

jak ten, co wierzy w chwili rozstania,

że niebawem z dobrą wiadomością wróci...

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Matkę, Ciocię 
i Szwagierkę

śp. BRONISŁAWĘ JANIK

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2014 o godz. 14.30 w koś-
ciele fi lialnym św. Bartłomieja w Trzanowicach. Syn z rodziną i rodzina 
Kulów. GL-766

30 listopada 2014 roku zmarła 
mgr Wanda Palowska-Kohutek. 
Urodziła się w Karwinie w roku 
1950. Uczestniczyła w działalno-
ści Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego. Po maturze w 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
rozpoczęła studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
jako jedna z sześciorga stypen-
dystów rządu polskiego. Po ich 
ukończeniu i uzyskaniu zezwole-
nia na stałe zamieszkanie w Pol-
sce w roku 1977 rozpoczęła pracę 
w Zakładzie Dialektologii Pol-
skiej Instytutu Języka Polskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie. Całe swoje życie zawodo-
we związała z tą placówką nauko-
wą. Była autorką wielu artykułów 
hasłowych wydawanego obecnie 
przez PAN „Słownika gwar pol-
skich”, monumentalnego dzieła 
z zakresu dialektologii. Wzbo-
gaciła kartotekę tego słownika 
o materiały gwarowe zebrane w 
Karwinie i okolicy. Zostały one 
wykorzystane także w „Słowniku 
gwarowym Śląska Cieszyńskie-
go”. W roku 1978 opublikowała 

w „Zeszytach Naukowych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego” artykuł 
o nazwach zwierząt domowych 
na Zaolziu, a w roku 2003 w cza-
sopiśmie „Język Polski” ukazały 
się jej teksty gwarowe z Karwi-
ny. Była członkiem Polskiego 
Towarzystwa Językoznawcze-
go. – Ze wzruszeniem oglądamy 
sporządzone przez Ciebie kartki 
słownikowe pisane zawsze bar-
dzo starannie. Wspominamy 
Ciebie, Droga Wandziu, jako 
miłą koleżankę, zawsze życzliwą 
i taktowną. Wspominamy Cię 
jako rzetelnego i kompetentne-
go słownikarza. Żegnamy Cię, 
pozostaniesz na zawsze w naszej 
pamięci. Twoich bliskich zapew-
niamy o naszym gorącym współ-
czuciu – mówił w czasie pogrze-
bu na cmentarzu w Zielonkach 
pod Krakowem profesor Jerzy 
Reichan, który, jako kierownik 
Zakładu Dialektologii Polskiej, 
przez wiele lat był jej przełożo-
nym. Słowa te wyrażały odczucia 
nas wszystkich – jej koleżanek i 
kolegów z pracy. 

Jadwiga Wronicz

Żegnamy Cię, Wandziu

Zeszłoroczny Koncert Świąteczny w kościele Na Niwach.
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Kiedy w jednym z trzynieckich su-
permarketów trwała na dobre przed-
świąteczna gonitwa za prezentami, 
kilkadziesiąt metrów obok o ostatnie 
przedświąteczne punkty walczyli 
hokeiści. W ekstraligowym klasyku 
ze zwycięstwa radowali się gracze 
Trzyńca, którzy w niezbyt widowi-
skowym meczu pokonali Witkowi-
ce 2:1. Stalownicy zachowali fotel 
lidera tabeli, natomiast ostrawianie 
nadal dryfują w newralgicznej strefi e 
barażowej. Kolejne emocje dopiero 
po świętach. 26 grudnia Witkowice 
podejmują Zlin, Trzyniec z kolei za-
prezentuje się na tafl i Liberca. 

ZADECYDOWAŁA 
DRUGA TERCJA

Derby pod kominami trzynieckiej 
huty lekko rozczarowały. Przynaj-
mniej tych kibiców, którzy liczyli 
na bramkostrzelne zawody. Bitwa 
taktyczna rozkręcała się w pierwszej 
tercji według ostrawskiego scenariu-
sza. Goście wyszli na prowadzenie po 
bramce Olesza, zepsuli jednak drugą 
tercję. Zwycięskiego gola zdobył we 
własnym osłabieniu Orsava, po uda-
nej ucieczce wciąż wybitnie szybkie-
go Adamskiego. Martin Adamský 
wcześniej wyrównał na 1:1 w sytua-
cji, którą musiały zbadać dokładnie 
kamery umiejscowione w bramce 
Dolejša. – Wiedziałem, że w mo-
mencie oddania strzału konstrukcja 
bramki została popchnięta. Krążek 

zmierzał do celu i według najnow-
szych przepisów sędziowie nie mieli 
innego wyjścia, jak uznać gola. Byłem 
więc spokojny o losy tej akcji, która w 
dużym stopniu zaważyła na derbach 
– powiedział nam Adamský. Strzelec 
jedynej bramki dla Witkowic, Ro-
stislav Olesz, nie krył rozczarowa-
nia. – Tylko wariat chciałby zagrać z 
Trzyńcem naiwnie, z nastawieniem 
na totalny, ofensywny hokej. Oprócz 
drugiej tercji, w której zepsuliśmy 
wszystko, co dało się zepsuć, zagrali-
śmy chyba nieźle. Zabrakło szczęścia, 
zwłaszcza w trzeciej odsłonie, kiedy 
to zepchnęliśmy gospodarzy pod ich 
własną bramkę – ocenił derby brązo-

wy medalista igrzysk olimpijskich w 
Turynie 2006. 

LIS, KTÓRY 
NIE ZOSTAŁ UFARBOWANY 

NA BIAŁO-CZERWONO
Rostislav Olesz ze swoim polsko 
brzmiącym nazwiskiem znalazł się 
kilka lat temu na celowniku hokejo-
wej reprezentacji Polski. Polacy nie 
mieli jednak szans na powodzenie, 
akcja „farbowany lis” już na samym 
wstępie skazana była na porażkę. 
Czeska ekstraliga nie tylko w pol-
skich mediach regionalnych cieszy 
się sporą popularnością. Marcin 
Mońka, jeden z polskich dzienni-

karzy regularnie śledzących czeską 
ekstraligę, wysoko ocenił zaanga-
żowanie obu drużyn w niedzielnych 
derbach. – Lubię ostrą grę, walkę o 
każdy centymetr tafl i. Tego braku-
je w polskiej lidze, gdzie wszystko 
przebiega jak gdyby w zwolnionym 
tempie – zdradził nam Mońka. 
– Odwiedzam nie tylko trzyniecką 
Werk Arenę, ale regularnie bywam 
też w ostrawskiej ČEZ Arenie. 
Słaba forma Witkowic zdumiewa 
mnie tak samo, jak tamtejszych 
kibiców. Ten zespół stać na więcej, 
niż przedostatnie miejsce w tabeli – 
podkreślił. 

TRZYNIEC
WITKOWICE  2:1

Tercje: 0:1, 2:0, 0:0. Bramki i asy-
sty: 25. Adamský (Hrňa, Klepiš), 
38. Orsava (Adamský, Galvas) – 9. 
Olesz. Trzyniec: Hrubec – Klesla, 
Matyáš, Linhart, Galvas, Hrabal, 
M. Doudera, L. Doudera – Orsava, 
Kreps, Hrňa – Adamský, Polanský, 
Dravecký – Rákos, Matuš, Klepiš – 
Rufer, Kindl, Cienciala. Witkowice: 
Dolejš – Čerešňák, Hrbas, Zíb, Ma-
lec, Stehlík, Kovář, Šenkeřík, Pastor 
– Svoboda, Hlinka, Olesz  – Szturc, 
Roman, Svačina – Vandas, Húževka, 
Káňa – Němec, Kolouch, Kucsera.

Lokaty: 1. Trzyniec 66, 2. Litwi-
nów 59, 3. Sparta Praga 54,... 13. 
Witkowice 36, 14. Slavia Praga 29 
pkt.  JANUSZ BITTMAR

SPORT

LIGA EUROPEJSKA: LEGIA 
W 1/16 FINAŁU Z AJAKSEM 
AMSTERDAM. Piłkarze Legii 
Warszawa poznali wczoraj rywala 
w 1/16 fi nału Ligi Europejskiej. Jest 
nim utytułowany holenderski Ajax 
Amsterdam. Pierwsze spotkanie 
mistrzowie Polski zaliczą na wyjeź-
dzie 19 lutego, rewanż odbędzie się 
tydzień później w Warszawie. W 
barwach Ajaksu występuje pomoc-
nik reprezentacji Polski, Arkadiusz 
Milik, który od razu skomentował 
wczorajsze wyniki losowania w Ny-
onie. – Bardzo się cieszę na powrót 
do Polski w ramach europejskich 
pucharów. Będzie się działo – napi-
sał Milik na Twitterze. – Oby była 
to pierwsza z dwóch wizyt w War-
szawie – dodał reprezentant Polski. 
Milik miał na myśli fi nał Ligi Euro-
pejskiej zaplanowany na 27 maja na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Legia wygrała rywalizację w grupie 
L, dzięki czemu znalazła się wśród 
16 rozstawionych ekip. Oprócz 12 
zwycięzców grup przydzielono do 
tego koszyka cztery drużyny, któ-
re zajęły trzecie lokaty w grupach 
Ligi Mistrzów: Olympiakos Pireus, 
Sporting Lizbona, Athletic Bilbao 
oraz Zenit Sankt Petersburg. 

* * *

LIGA MISTRZÓW: LEWAN-
DOWSKI POJEDZIE NA 
UKRAINĘ. W Nyonie odbyło się 
wczoraj także losowanie par 1/8 Ligi 
Mistrzów. Do największych hitów 
należą mecze Manchester City – 
FC Barcelona, Paris Saint-Germa-
in – Chelsea i Juventus – Borussia 
Dortmund. Bayern Monachium z 
Robertem Lewandowskim trafi  z 
kolei na Szachtar Donieck. Pierwsze 
mecze 1/8 fi nału odbędą się 17/18 i 
24/25 lutego, a spotkania rewanżowe 
– 10/11 i 17/18 marca. Finał zapla-
nowano na 6 czerwca w Berlinie. 

* * *

FABIAŃSKI W GRONIE NAJ-
LEPSZYCH BRAMKARZY. Jak 
podaje „Polskie Radio”, Łukasz Fa-
biański znalazł się w gronie pięciu 
zawodników nominowanych do 
tytułu najlepszego bramkarza roku 
angielskiej Premier League. Polak 
broni barw Swansea City od lipca 
bieżącego roku. W tym czasie roze-
grał w drużynie „Łabędzi” piętnaście 
spotkań. Obok Fabiańskiego nomi-
nowani zostali Belg Th ibaut Co-
urtois (Chelsea Londyn), Francuz 
Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), 
Anglik Joe Hart (Manchester City) i 
Hiszpan David de Gea (Manchester 
United).

* * *

CORAZ GORSZE SKOKI PO-
LAKÓW. Polscy skoczkowie nar-
ciarscy po raz kolejny słabo spisali się 
w Pucharze Świata. Pod nieobecność 
kontuzjowanego Kamila Stocha 
biało-czerwona drużyna przypomi-
na zespół pieśni i tańca. W Niżnym 
Tagile nikt z Polaków nie zakwali-
fi kował się w niedzielę do fi nałowej 
trzydziestki. W dodatku upadek 
zaliczyli Dawid Kubacki i Klemens 
Murańka. Sędziowie z powodu złych 
warunków atmosferycznych odwo-
łali drugą serię. Zwyciężył Niemiec 
Severin Freund. 

* * *

FINAŁ LIGI ŚWIATOWEJ W 
POLSCE? Jak informuje „Przegląd 
Sportowy”, Brazylia chce zrezygno-
wać z organizacji fi nałów Ligi Świa-
towej 2015. Pomoc zaoferowała Pol-
ska, która jest gotowa przejąć turniej. 
 (jb)

Do pierwszoplanowych postaci 
hutniczych derbów należał trzy-
niecki bramkarz Šimon Hrubec. 
23-letni golkiper broni w tym 
sezonie wyśmienicie. Równa for-
ma zapewniła mu w listopadzie 
przepustkę do reprezentacji RC w 
ramach cyklu Euro Hockey Tour. 

W derbach często decydują 
drobnostki, bo obie drużyny 
znają się na wylot. Co twoim 
zdaniem zadecydowało o zwy-
cięstwie Trzyńca?

Zwykło się mawiać, że w derbach 
nie ma zdecydowanego faworyta. 
Ostatni potrafi  wygrać z pierw-
szym i nikogo to nie zdziwi. Na 
całe szczęście nam nie przytrafi ła 
się tego rodzaju wpadka. Wiedzia-
łem, że rywal zagra ostro, nie odda 
meczu bez walki. Witkowice w 

pierwszej i trzeciej tercji pokazały 
się z bardzo korzystnej strony, ale 
w hokeju trzeba utrzymać równą 
formę przez cały mecz. Słabsza 
dyspozycja rywala w drugiej tercji 
przesądziła sprawę. Udało nam się 
strzelić dwie bramki i kontrolować 
przebieg wydarzeń. 

Zaliczyłeś kolejny świetny wy-
stęp. Która interwencja pomo-
gła ci uwierzyć, że te derby będą 
należały do was?

Trudno odpowiedzieć na to pyta-
nie. Każda interwencja jest ważna. 
Warto podchodzić do tego kom-
pleksowo, bo mecz jest zbioro-
wiskiem wielu sytuacji, na które 
bramkarz musi zareagować. Żeby 
jednak wywiązać się z tego pyta-
nia, to powiem tak: każda kolejna 
interwencja po pierwszej straconej 

bramce. Witkowice wprawdzie 
objęły prowadzenie, ale potem 
gole wpadały już wyłącznie do ich 
bramki. 

Zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia. Czy w domu utrzy-
mujecie tradycje związane z tym 
pięknym końcem roku?

Jak najbardziej, ale nie będę raczej 
wnikał w szczegóły. To moja pry-
watna sprawa i nie chcę się z tym 
dzielić z czytelnikami. Oprócz wy-
miaru duchowego ten okres koja-
rzy mi się obecnie również z odpo-
czynkiem fi zycznym. Kolejny mecz 
zaliczymy dopiero po świętach, 26 
grudnia. Jest więc okazja do wyci-
szenia, spotkania z najbliższymi, a 
hokej zejdzie na drugi plan. Sezon 
jest długi i jeszcze wiele ważnych 
spotkań przed nami. 

Dla ciebie to wyjątkowy sezon. 
Trzyniec prowadzi w tabeli, ty 
zasmakowałeś gry w barwach 
reprezentacji RC...

Po pierwszym zdaniu trochę zwąt-
piłem, jaki to dla mnie wyjątkowy 
sezon. Nadal uważam, że na hokej 
nie składają się jednostki, a cały 
zespół. Bez kolegów z drużyny 
byłbym nikim. 

Rozmawiał: 
JANUSZ BITTMAR

W SKRÓCIE

Z krążkiem na kiju słowacki napastnik Vladimír Dravecký.

Imprezę rozpoczęto hymnem Klubu 99 „Przyjaźń o bracia, niech wiąże nas...”.

Šimon Hrubec

Krajobraz po derbach

ŠIMON HRUBEC, BRAMKARZ HC STALOWNICY TRZYNIEC: 

Święta to okazja do wyciszenia

W siedzibie Domu PZKO w Karwinie
-Raju odbyła się wczoraj Uroczystość 
Jubileuszowa z okazji 15-lecia zało-
żenia Klubu 99. Organizacja wcho-
dząca w skład PTTS „Beskid Śląski” 
zrzesza byłych znakomitych piłkarzy 
i sportowców z naszego terenu, m.in. 
członków nieistniejących już dru-
żyn zaolziańskich Polonia Karwina i 
Siła Trzyniec. W poniedziałkowym 
spotkaniu wzięła udział m.in. Konsul 
Generalna RP w Ostrawie, Anna Ol-
szewska, prezes ZG PZKO Jan Ryłko, 
a także prezes PTTS „Beskid Śląski” 
Halina Twardzik. Spotkanie prowa-
dził szef Klubu 99, Jerzy Czap, a śpie-
wem uświetnił je znakomity zaolziań-
ski tenor, Władysław Czepiec. Więcej 
w czwartkowym „GL”.  (jb)
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