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

KOLEJNA 
OFIARA POŻARU

Zaledwie w dwa dni po tragicznym 
pożarze w Karwinie, którego ofi arą 
padł mężczyzna w średnim wieku, 
śmierć w wyniku pożaru poniosła 
kobieta w Boguminie. 

Strażacy zostali wezwani do po-
żaru w bloku w Nowym Boguminie 
przed godz. 14.00. Po przybyciu na 
miejsce ustalili, że pali się „tylko” tap-
czan. W mieszkaniu znaleźli martwą 
58-letnią kobietę, która najprawdo-
podobniej nawdychała się trującego 
dymu. Według wstępnych ustaleń, 
przyczyną pożaru była najprawdo-
podobniej świeczka lub niedopałek 
papierosa. Na zdjęciach zrobionych 
przez fotografa Straży Pożarnej wi-
dać też stojącą na stoliku butelkę po 
alkoholu. 

– Świeczki i papierosy, używane 
podczas rodzinnych imprez w kom-
binacji z alkoholem (i oglądaniem 
telewizji) są bardzo niebezpieczne 
i mają na sumieniu sporo przypad-
kowych zgonów. W ostatnich latach 
w województwie morawsko-śląskim 
zginęły w podobnych okoliczno-
ściach dziesiątki osób. Pożar tapcza-
nu czy fotela nie trwał zbyt długo, 
lecz człowieka, który zaśnie pod 
wpływem alkoholu, zwykle zabije 
„tylko” trujący dym – ostrzega rzecz-
nik Wojewódzkiej Straży Pożarnej, 
Petr Kůdela.  (dc)

Z roku na rok coraz więcej miast w 
regionie rezygnuje z organizowania 
dla mieszkańców sylwestrowych fa-
jerwerków. Na przykład w Karwinie 
z tradycji tej zrezygnowano już przed 
laty. 

 – Ostatnia próba puszczania 
sztucznych ogni o północy na nowy 
rok zakończyła się niepowodzeniem. 
Restauracje zamknięto już o godzi-
nie 22.00 i ludzie musieli marznąć na 
rynku do północy – wyjaśnia rzecz-

niczka karwińskiego ratusza, Šárka 
Swiderová. Od tej pory mieszkańcy 
sami organizują sobie małe fajerwer-
ki na rynku. Miasto zastanawia się 
jednak nad zorganizowaniem sztucz-
nych ogni w innym terminie – na 
przykład w Nowy Rok po południu. 

Na takie rozwiązanie zdecydował 
się już przed rokiem Czeski Cieszyn. 
– Postanowiliśmy pójść na rękę rodzi-
nom z małymi dziećmi oraz osobom 
starszym, którym przeszkadza głośne 

sylwestrowe świętowanie na ulicach 
miasta. Poza tym miejskie fajerwerki 
noworoczne odbywały się w tym sa-
mym czasie, kiedy niebo rozświetlały 
też mniejsze sztuczne ognie miesz-
kańców oraz duży pokaz sztucznych 
ogni w polskim Cieszynie, tuż za 
Olzą – wyjaśniła rzeczniczka czesko-
cieszyńskiego Urzędu Miasta, Dorota 
Havlík. Również w tym roku miesz-
kańcy Czeskiego Cieszyna obejrzą 
pokaz sztucznych ogni długo po 

sylwestrowej północy, bo dopiero w 
Nowy Rok o godz. 18.00. Fajerwer-
ki puszczane będą nad rzeką, między 
dwoma mostami granicznymi.

Tradycyjne sylwestrowe imprezy z 
fajerwerkami odbędą się natomiast 
na przykład w Hawierzowie, gdzie 
odpalanie ogni ma już długą tradycję, 
czy też w Orłowej, której mieszkań-
cy nadejście nowego roku świętować 
będą na rynku w Orłowej-Lutyni.  
  (ep)

Sylwester bez fajerwerków

Sprzedaż karpi na świąteczny stół 
powoli się rozkręca. Vladimír Pazde-
ra z Hawierzowa wczoraj zaopatry-
wał się w karpie w Rybim Domu w 
Kocobędzu. Od razu poprosił perso-
nel sklepu o zabicie i wypatroszenie 
ryb. – Przez długie lata sam to robi-
łem w domu. Ale od pewnego czasu 
zostawiam tę pracę specjalistom. To 
dla mnie o wiele prostsze, a poza tym 
pracownicy sklepu poradzą sobie z 
tym dużo szybciej ode mnie – po-
wiedział starszy mężczyzna „Głoso-
wi Ludu”. 

Ludzi, którzy wolą dołożyć parę 
koron i przynieść rybę do domu w 
postaci, w której od razu można ją 
wsadzić do lodówki, jest coraz więcej. 
– Kiedyś może dwadzieścia procent 
kupujących decydowało się na zabi-
cie karpi w sklepie, reszta zabierała 
je żywe do domu. Taka była tradycja. 
Teraz jest dokładnie odwrotnie – 
osiem klientów z dziesięciu prosi o 
obróbkę ryb w sklepie, wielu z nich 
nawet o ich pokrojenie na porcje – 
dowiedzieliśmy się od kierownika 
sklepu, Petra Szotkowskiego. 

Ten trend podoba się wetery-
narzom. Sprzedawcy ryb muszą je 
bowiem zabijać w ściśle zdefi niowa-
ny sposób – tak, by nie cierpiały. W 
domu różnie bywa, zwłaszcza, jeśli 
za zabijanie zabiera się niedoświad-
czona osoba. – Rybę trzeba najpierw 
ogłuszyć poprzez uderzenie tępym 
przedmiotem w ciemię, a zaraz po-
tem doprowadzić do jej wykrwawie-
nia poprzez szybkie przecięcie skrze-
li, ewentualnie rdzenia kręgowego i 
naczyń krwionośnych w miejscu tuż 
za głową – opisał dopuszczalny spo-
sób uśmiercania ryb rzecznik Pań-
stwowego Inspektoratu Weterynarii, 
Josef Duben. Sprzedawcy mają też 
inne obowiązki w związku ze sprze-

dażą żywych ryb. Kadzie muszą mieć 
nieustanny dopływ świeżej wody, 
która jest dla karpi zasobnikiem tle-
nu, poza tym zbiorniki nie mogą być 
przepełnione. Wszystko po to, by 
karpie jak najmniej cierpiały przed 
śmiercią. 

W Polsce warunki legislacyjne 
sprzedaży i zabijania ryb są podobne 
jak w Czechach. Nie ma przyzwole-
nia na ich torturowanie. Aktywiści 
działającego w Bielsku-Białej pro-
ekologicznego Klubu Gaja przeko-
nują, że przypadki niehumanitarne-
go traktowania karpi – na przykład 
ich pakowanie żywcem do folii, oka-
leczanie czy przetrzymywanie bez 
wody – należy zgłaszać na policję. 

Klub co roku organizuje zakrojoną 
na szeroką skalę kampanię „Jeszcze 
żywy KARP”. W tym roku nawiązał 
współpracę z policjantami. – Prawo 
polskie chroni karpie i inne ryby. 
Prokurator generalny szczegółowo 
wylicza, jakie niewłaściwe traktowa-
nie ryb jest łamaniem prawa. Pierw-
sze szkolenie policjantów odbyło się 
w listopadzie na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach – poinformował 
dziennikarzy prezes Klubu Gaja, 
Jacek Bożek. Dodał, że policjanci 
zapoznali się z przepisami ustawy 
o ochronie zwierząt, ich praktycz-
nym zastosowaniem oraz egzekwo-
waniem. – Długofalowe działania 

doprowadziły do zmiany prawa. 
W 2009 roku Sejm, na wniosek 
Klubu Gaja, znowelizował ustawę 
o  ochronie zwierząt. Teraz chroni 
ona także ryby, tak jak wszystkie krę-
gowce, które odczuwają ból, strach i 
stres. Pakowanie żywych ryb do folii, 
trzymanie w stłoczonych i w zbyt 
małych basenach i inne przypadki 
mogą być teraz zgłaszane do inspek-
cji weterynaryjnej czy na policję – 
podkreśla aktywista. 

Organizacja w swych materiałach 
prasowych podkreśla, że pierwszym 
uratowanym przez nią karpiem była 
ryba, którą Jacek Bożek w 1976 roku 
zabrał z wanny rodziców i wypuścił 
na wolność. 

Obecnie weterynarze wcale nie 
pochwalają takiego postępowania. – 
Dziś, na szczęście, już prawie nie wy-
stępują „dobroczyńcy”, którzy darują 
życie karpiowi, wypuszczając go do 
stawu lub rzeki. Dzięki długoletnim 
działaniom oświatowym stało się po-
wszechnie znane, że 70 proc. takich 
karpi umiera, ponieważ wygłodniały 
karp nie jest w stanie przeżyć w rzece 
czy stawie – mówi Josef Duben. 

Do przełomu w postępowaniu z 
rybami doszło na Węgrzech. W kra-
ju tym wprowadzono właśnie zakaz 
sprzedaży żywych ryb. Handlowcy 
obowiązkowo będą je musieli zabi-
jać, nim trafi ą do rąk klienta. Przepis 
obowiązuje od wczoraj. – Węgierskie 
ministerstwo rolnictwa opublikowa-
ło dekret, według którego ryby będą 
mogły być przechowywane żywe 
w kadziach, lecz kupujący będzie 
je musiał zawsze otrzymać zabite 
– poinformowała Czeska Agencja 
Prasowa, dodając, że również na Wę-
grzech karpie są tradycyjną potrawą 
wigilijną. 

DANUTA CHLUP
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Karp też ma swoje prawa 
REGION: W naszej szerokości geografi cznej trudno sobie wyobrazić Wigilię Bożego Narodzenia bez karpia na stole. Weterynarze 
i obrońcy przyrody apelują jednak, by również z karpiem obchodzić się „po ludzku”. Na Węgrzech od wczoraj nie można kupić żywej ryby. 

Kolęda z dobrym 
dźwiękiem
| s. 3

Wspomnienia
upiększają życie  
| s. 8

Wieś bez szkoły to 
jak rodzina bez dzieci 
| s. 4
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Dziś coraz mniej klientów zabiera do domu żywe karpie. W Kocobędzu tylko dwaj 
z dziesięciu.

czwartek piątek
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ZABIŁ CZŁOWIEKA
BOCONOWICE (dc) – We 
wtorek wieczorem zginął na torach 
nieznany mężczyzna. Zabił go 
pociąg pospieszny. – Do zdarzenia 
doszło ok. godz. 18.15 na przejeź-
dzie zabezpieczonym szlabanami i 
sygnalizacją świetlną – poinformo-
wał rzecznik Inspekcji Kolejowej, 
Martin Drápal. Ruch na głównej 
trasie między RC i Słowacją został 
na kilka godzin ograniczony. 

* * *

GRANTY 
DO ROZDANIA 
SUCHA GÓRNA (sch) – Do 20 
stycznia 2015 roku działające na 
terenie wioski organizacje społeczne 
oraz Kościoły mogą zgłaszać pro-
jekty na konkurs grantów, który na 
początku grudnia ogłosiła górnosu-
ska gmina. Uwzględnione zostaną 
projekty ukierunkowane na rozwój 
działalności kulturalnej, twórczej czy 
sportowej. Warunkiem przyznania 
grantu jest rozliczenie ubiegłorocz-
nego projektu w terminie do 15 
stycznia.

* * *

POMOGLI PIEŚNIĄ
GNOJNIK (kor) – W kościele pa-
rafi alnym pw. Wniebowzięcia Marii 
Panny odbył się we wtorek koncert 
charytatywny, z którego dochód 
przeznaczony został na zakup spe-
cjalnego wózka dla niepełnospraw-
nej Anički z gminy Bruzowice. 
Podczas koncertu zaprezentowali się 
uczniowie z czeskiej szkoły i przed-
szkola oraz Polskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kubisza.

* * *

ZASTRZYK 
OD BROWARU
JABŁONKÓW (kor) – Pilzneński 
browar Prazdroj wspomoże fi nan-
sowo budowę dziecięcego boiska 
do nauki zasad ruchu drogowego w 
kompleksie czeskiej szkoły podsta-
wowej przy ulicy Leśnej. Rada pro-
gramu dotacyjnego „Prazdroj lidem” 
przyznała na budowę boiska, które 
służyć będzie dzieciom z całego 
regionu jabłonkowskiego dotację w 
wysokości 375 tys. koron.

* * *

OBOWIĄZKI
KARWINA  (ep) – Rada Miasta 
ustaliła, jakie kompetencje będą 
mieć poszczególni członkowie 
kierownictwa miasta. Prezydent 
Tomáš Hanzel oprócz funkcji 
reprezentowania miasta i koordy-
nowania pracy swoich zastępców 
nadzorował będzie pracę Straży 
Miejskiej i będzie jedną z osób, 
które decydować będą o przydziela-
niu dotacji z Funduszu Prezydenta 
Miasta. Jan Wolf pełni funkcję 
pierwszego zastępcy, odpowie-
dzialny jest za inwestycje miejskie i 
zamówienia publiczne oraz budżet 
i gospodarowanie miasta. Karol 
Wiewiórka jest zastępcą ds. polityki 
dotacyjnej, włącznie z projektami 
dotowanymi ze środków unijnych. 
Odpowiedzialny jest za transport, 
usługi komunalne, a także ruch 
turystyczny oraz sanatoria, koordy-
nuje też pracę służb technicznych 
oraz STARS-u. Miroslav Hajdušík 
dostał natomiast za zadanie nadzo-
rowanie planu zagospodarowania 
miasta, środowisko naturalne oraz 
sferę socjalną. Odpowiada również 
za sztab kryzysowy, kontakty z 
organizacjami społecznymi oraz 
ochronę zabytków.

Z okazji zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia można obok człowie-
ka obdarować też kota. Najlepiej bez-
pańskiego. Jak to zrobić, żeby pomoc 
była skuteczna? Bogumińskie schro-
nisko dla opuszczonych zwierząt 
„Koty Bogumin” w tym roku po raz 
kolejny włączyło się w ogólnokrajo-
wy projekt zatytułowany „Drzewo 
spełnionych kocich życzeń”. Jego ce-
lem jest zachęcenie ludzi do niesie-
nia pomocy kotom w schroniskach. 
Od ub. niedzieli na stronie interne-
towej www.kociciprani.cz można 
znaleźć profi le poszczególnych ko-
tów – w tym również kilkadziesiąt 
„mruczków” z Bogumina – oraz ich 
konkretne życzenia. Zwykle chodzi 

o karmę, leki i opiekę weterynaryjną. 
Prezent świąteczny można wybrać i 
przesłać za pośrednictwem sklepu 
internetowego, przynieść osobiście 
do schroniska lub po prostu wysłać 
pieniądze bezpośrednio na jego kon-
to. Akcja trwa do święta Trzech Kró-
li. Każdy darczyńca otrzyma po jej 
zakończeniu zdjęcie „swojego” kota 
z prezentem.

Pierwsza edycja projektu świą-
tecznego zaadresowanego do mru-
czących czworonogów odbyła się 
cztery lata temu. Odtąd grono jej 
zwolenników z roku na rok rośnie, w 
rezultacie czego dochód zeszłorocz-
nej edycji wyniósł aż 1,6 mln koron. 
 (sch)

Polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych gościło w tym tygodniu 
delegację Komisji Spraw Zagranicz-
nych Republiki Czeskiej, na czele z 
Karlem Schwarzenbergiem.

– Możemy być dumni ze świet-
nych relacji polsko-czeskich. Nasze 
partnerstwo ma nie tylko znaczenie 
polityczne, ale także gospodarcze 
i społeczne – podkreśliła w czasie 
spotkania wiceminister spraw za-
granicznych RP, Henryka Mościc-
ka-Dendys. Wiceszefowa polskiej 
dyplomacji zaznaczyła, że Polskę i 
Czechy łączą projekty infrastruk-
turalne i transgraniczne. Wspólnie 
działamy także na rzecz zwiększe-
nia bezpieczeństwa. Wiceminister 
przytoczyła w tym kontekście m.in. 
budowanie interkonektorów ga-
zowych. – Nadal istnieje też duży 
potencjał w wymiarze społecznym, 
a rola obydwu parlamentów jest w 

jego wykorzystaniu niezastąpiona – 
dodała Henryka Mościcka-Dendys.

Rozmawiano również  o wyda-
rzeniach na Ukrainie i ich wpływie 
na bezpieczeństwo i sytuację eko-
nomiczną całego regionu. – Musi-
my tłumaczyć naszym partnerom 
w Unii, iż Ukraina jest warta za-
inwestowania – podkreślił Karel 
Schwarzenberg. Dodał, że kryzys 
ukraiński to nasz największy, wspól-
ny problem, a konfl ikt ten dowodzi, 
że konieczna jest bliższa współpraca 
zarówno resortów spraw zagranicz-
nych, jak i obrony. Politycy zgodzili 
się co do tego, że potrzebne jest dal-
sze wspieranie, również w ramach 
Wyszehradzkiej Czwórki, procesu 
reform na Ukrainie, tak, by wyko-
rzystać proeuropejską determinację 
społeczeństwa i by nie doszło do 
społecznego rozczarowania.  
 (ep)
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Pomysł zrodził się w głowie długo-
letniego działacza „Beskidu” oraz ak-
tywnego turysty, Tadeusza Farnika z 
Czeskiego Cieszyna. – Myśl odwie-
dzenia 100 schronisk na 100-lecie 
„Beskidu Śląskiego” przyszła mi do 
głowy już podczas obchodów 90-le-
cia w 2012 roku w czeskocieszyń-
skiej „Strzelnicy”. Odtąd nie dawała 
mi spokoju. Pierwotnie chodziło 
mi o to, żeby zmobilizować Zarząd 
oraz kierowników wycieczek do or-
ganizowania dłuższych, co najmniej 
dwudniowych wycieczek z możli-
wością spędzenia nocy w schronisku 
turystycznym, szałasie czy hotelu 
górskim. Stworzyłem do tego regu-
lamin i przekazałem zarządowi pod 
dyskusję – mówi Farnik. 

Zarządowi PTTS spodobała się 
idea, którą postanowił jednak nieco 
zmodyfi kować, tak żeby pobudzić 
do współzawodnictwa jak najszersze 
rzesze członków. – Na realizację po-
mysłu Tadeusza Farnika zdecydowa-
liśmy się z dwóch powodów. Zbliża 
się jubileusz 100-lecia „Beskidu Ślą-
skiego” i chcieliśmy znaleźć więcej 
możliwości, jak go uczcić, a to jest 
właśnie jedna z form. Plakietki „100 
schronisk na 100-lecie”, które nasi 
członkowie będą zdobywać w cią-
gu najbliższych siedmiu lat, zostaną 
wręczone na imprezie jubileuszowej 
w 2022 roku. Drugim powodem jest 
główny cel naszej działalności, czyli 
popularyzacja turystyki w naszych 

Beskidach wśród szerokich mas – 
wyjaśnia prezes towarzystwa, Halina 
Twardzik.

Zdaniem pomysłodawcy, akcja 
„100 schronisk na 100-lecie” może 
być dobrą motywacją dla kierow-
ników wycieczek do poszukiwania 
nowych tras i odwiedzania nowych 
schronisk. – Czasem słychać głosy, że 

wycieczki organizowane są wciąż w 
te same miejsca. Myślę, że plakietka 
może to zmienić, a także w pewnym 
stopniu uatrakcyjnić naszą ofertę wy-
cieczek – uważa Farnik, który szacu-
je, że tylko w Beskidzie Morawsko-
Śląskim jest ok. 40 schronisk, a mniej 
więcej drugie tyle po polskiej stronie 
w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. 

Chociaż trasy wycieczkowe „Be-
skidu Śląskiego” prowadzą również 
na Słowację w Fatrę czy Tatry, sze-
fowa PTTS uważa, że zdobycie pla-
kietki nie będzie łatwym zadaniem. 
Tym bardziej, że zgodnie z regu-
laminem uwzględniane będą tylko 
schroniska odwiedzone podczas 
wycieczki, której organizatorem jest 
„Beskid Śląski”, i tylko jeden raz.

Aby zachęcić do udziału rów-
nież starszych czy bardziej okazjo-
nalnych turystów, odznaka będzie 
przyznawana w kilku pośrednich 
stopniach. 25 schronisk będzie 
uprawniało do zdobycia odznaki 
brązowej, za 50 schronisk zostanie 
przyznana odznaka srebrna, a za 75 
schronisk – złota. – Najłatwiej bę-
dzie w pierwszym roku, w którym 
w ramach wycieczek „Beskidu” wie-
lu naszym członkom uda się zali-
czyć nawet po 30 schronisk. Potem 
będzie coraz trudniej  W rezultacie 
plakietkę „100 schronisk na 100-le-
cie” zdobędą tylko najwytrwalsi. 
Ciekawe, ilu ich będzie, może aku-
rat 100?– zastanawia się Farnik.

Pierwszą okazją do zaliczenia 
pierwszych schronisk do jubile-
uszowej plakietki będzie tradycyjny 
noworoczny wymarsz na Skałkę. 
Tam można też będzie podjąć u 
rejonowych karty do ewidencji od-
wiedzanych schronisk. 

BEATA SCHÖNWALD

Tadeusz Farnik z regulaminem odznaki „100 schronisk na 100-lecie PTTS »Be-
skid Śląski«.

100 schronisk na 100-lecie
Uczestnicy wycieczek PTTS „Beskid Śląski” mają przed sobą nie lada wyzwanie. Jest nim zdobycie nowo ustanowionej odznaki tu-
rystycznej „100 schronisk na 100-lecie PTTS »Beskid Śląski«”. Jej realizacja rusza 1 stycznia 2015 roku.

Spełnij kocie życzenie
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Pięć miejscowych fi rm, najwięk-
szych pracodawców z siedzibą na 
terenie wioski, wyróżnili w tym roku 
nowi włodarze Bystrzycy podczas 
uroczystego spotkania pn. „Obec 
Bystřice děkuje – Gmina Bystrzyca 
dziękuje”, które odbyło się we wtor-
kowy wieczór w saloniku koncerto-
wym Urzędu Gminy. 

– Wcześniej wyróżnialiśmy za-
wsze w czasie przedświątecznym 
Osobowości Bystrzycy. Od 2006 
do 2013 roku było ich aż pięćdzie-
siąt. Tym razem postanowiliśmy 
jednak zmienić poniekąd formułę 
tych gminnych nagród i wyróżnić 
największych pracodawców. Nazwy 
nagród nie musieliśmy długo wy-
myślać. Nazwaliśmy je po prostu 
tak, jak uroczystość ich rozdania: 
„Bystrzyca dziękuje” – powiedział 
podczas uroczystości nowy wójt 
wioski, Roman Wróbel.

Nagrody z rąk Wróbla i jego za-
stępcy, Marcela Ćmiela, odebrali 
przedstawiciele fi rm: spółki budow-
lanej Mrózek a.s, sklepu z mięsem 
i wędlinami Jan Bielesz, zajmującej 
się handlem materiałami hutniczy-
mi spółki JAP Trading i piekarni 
Bajusz. Na wtorkowej uroczystości 
zabrakło tylko przedstawiciela spół-
ki Berndorf Bäderbau, trudniącej się 
montażem basenów. Pozostali po-
dzielili się swoimi wspomnieniami 
i refl eksjami z uczestnikami spotka-
nia w rozmowie, którą poprowadził 
wicewójt Ćmiel, do niedawna re-
daktor gminnego programu telewi-
zyjnego „Bystřické minuty”.

W saloniku koncertowym Urzędu 
Gminy zasiedli przedstawiciele or-

ganizacji społecznych lub instytucji 
działających na terenie wioski. Byli 
więc przedstawiciele trzech Ko-
ściołów, klubu sportowego, kółka 
łowieckiego, strażacy... Nie zabrakło 
Polaków – z zaproszenia skorzystali 
m.in.: Krystyna Gomółka – pre-
zes Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowe-
go, Renata Gill – dyrektor Polskiej 
Szkoły Podstawowej czy Leszek 
Czernek – prezes działającego przy 
szkole Koła Macierzy Szkolnej w 
RC. 

– To dzięki waszej pracy, waszym 
organizacjom, życie w naszej wio-
sce jest naprawdę bogate i uroz-
maicone – podkreślił wójt Wróbel. 
Podsumował też najważniejsze wy-
darzenia kończącego się roku kalen-
darzowego i zapoznał uczestników 
spotkania z planami na rok 2015. 
Z najważniejszych przedsięwzięć 
wójt Bystrzycy wymienił m.in. bu-
dowę nowej drogi, która ma połą-
czyć osadę Farskie z wędryńskimi 
Zadkami, chodnika Na Szkubni lub 
wzdłuż nowej drogi przyjazdowej 
do kompleksu szkolnego: od ko-
ścioła ewangelickiego aż po Dom 
Opieki Społecznej (DOS), a także  
modernizację klasopracowni w obu 
szkołach podstawowych.

Warto dodać, że uroczystość umi-
lił krótki koncert w wykonaniu pia-
nisty Petra Vondráčka, kierownika 
bystrzyckiej fi lii Podstawowej Szko-
ły Artystycznej w Trzyńcu, i skrzyp-
ka Martina Forala, którzy zagrali 
m.in. „Koncert na skrzypce a-moll” 
Antonio Vivaldiego i popularne ko-
lędy, w tym „Cichą noc”.  (kor)

Bystrzyca dziękowała 
pracodawcom

O wspieraniu Ukrainy
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Ukoronowaniem tegorocznego se-
zonu wystawienniczego Biblioteki 
Regionalnej w Karwinie jest pre-
zentacja twórczości Józefa Dron-
ga – aktywnego członka Polskiego 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
w RC, a to z okazji jego jubileuszu 
życiowego. Artysta znany jest z wie-
lu twórczych dokonań na polu ma-
larstwa i rysunku. Jego prace można 
było podziwiać na wystawach zbio-
rowych, poplenerowych, czy też in-
dywidualnych. Dzieci i młodzież, ale 
nie tylko, znają jego ilustracje poja-
wiające się w czasopismach, zwłasz-
cza szkolnych.

Józef Drong urodził się w Łąkach 
przed 70 laty, a swoje teoretyczne i 
warsztatowe fundamenty, jak wielu 
zaolziańskich plastyków, zawdzięcza 
Gustawowi Fierli i Ludowej Szko-
le Artystycznej w Ostrawie. Swoje 
osiągnięcia zaś - konsekwentnemu 
samokształceniu, rzetelnej i inten-
sywnej pracy. Zaliczał się do naj-
młodszych członków naszych orga-
nizacji artystycznych, bo już w wieku 
16 lat przyjęto go w poczet SLA 
przy ZG PZKO. 

Na frysztackiej wystawie przed-

stawia nam skromny wycinek swoich 
dokonań, swojej drogi artystycz-
nej. Obejrzeć możemy na wystawie 
obrazy z początkowej fascynacji 
surrealizmem, dalej postacią ludzką 
oraz portretem, po krajobraz. Ostat-
nio zaś lubi kompozycje kwiatowe, 
które z wirtuozerią maluje akwa-
relami. Właśnie jego akwarele są 
niejako kwintesencją tego gatunku 
malarstwa. Syntetyczne, malowane 
kilkoma szybkimi pociągnięciami, 
ale pewnie prowadzonego pędzla. 
Używa prawie tylko podstawowych 
barw, które cieszą nasze oczy czy-
stością koloru i znakomicie uchwy-
conym światłem.

Malarstwo olejne Józefa Dronga 
to przede wszystkim krajobraz be-
skidzki, który stał się swego rodzaju 
afi rmacją życia i sprzeciwu wobec 
jego dewastacji i szkodliwej dzia-
łalności człowieka. Chociaż w ma-
larstwie olejnym i akwarelach swo-
bodnie operuje barwnymi plamami, 
to właśnie kolor staje się nośnikiem 
emocji artysty. Poddaje je uprosz-
czeniu i ekspresyjnemu akcentowa-
niu. Istotę obrazu stanowi wzajem-
ne oddziaływanie tonów barwnych, 

najczęściej mocnych, głębokich, 
jarzących się wewnętrznym świat-
łem, kiedy indziej znowu jaskrawych 
lub zmatowiałych. Jak mówi – każ-
dy obraz jest dla niego wyzwaniem. 
Lubi malować w terenie, wtedy bo-
wiem może „złapać” nastrój, utrwa-
lać ślad rzeczywistości. Na wystawie 

obejrzeć możemy m.in. wyniki jego 
plenerowych wypraw nie tylko w Be-
skidy, ale też po Polsce. Malowane są 
one ekspresyjnie, szybkimi, zdecydo-
wanymi pociągnięciami szerokiego 
pędzla, by jak najszybciej uchwycić 
owe zauroczenie chwilą i danym wy-
cinkiem krajobrazu. Dominują zde-

cydowane kolory, zwłaszczy szeroka 
gama zieleni. Jak autor zauważył 
– coraz mniej jest owej przyrody, któ-
ra zastępowana jest najróżniejszymi 
cywilizacyjnymi cudami. Pyta wtedy 
– kto i kiedy postanowił wydań na 
taki uroczy krajobraz taki wyrok?

Cały czas swoich wypraw malar-
skich w plener wierny jest też ry-
sunkowi piórkiem, który też jest jego 
znakomitą wizytówką. Od szybkich 
krótkich pociągnięć, po precyzyjną 
siateczkę gęsto kładzionych kresek, 
niekiedy skupionych w plamy. Wyła-
niają się z tego precyzyjne, realistycz-
ne obrazy architektury, jej fragmen-
tów, ulic, uliczek, czy też zbiorników 
wody, które zawsze go fascynowały. 
Możemy śmiało powiedzieć, że są to 
„Drongowe“ obrazki, które przed-
stawiają bądź to senną atmosferę 
bezwietrznego dnia nad stawem, lub 
jeziorem z łódkami, jak też i dynami-
kę zabudowy miast i miasteczek oraz 
przemysłowego krajobrazu. 

Wystawę twórczości Józefa Dron-
ga w Bibliotece Regionalnej w Kar-
winie-Frysztacie można oglądać do 
końca grudnia w godzinach jej ot-
warcia. (o)
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Kolor – nośnik emocji Józefa Dronga

Józef Drong wśród swoich obrazów we frysztackiej  bibliotece.

Znamy już szczegóły przyszłorocz-
nego Dolańskiego Grómu. Szósta 
edycja tej popularnej imprezy mu-
zycznej odbędzie się 2 maja, a gościć 
będzie pod dachem hali „Stars” w 
Karwinie.

– Wprawdzie w przyszłym roku 
nie będzie typowo festiwalowych 
atrakcji, takich jak zabaw dla dzie-
ci, zaoferujemy jednak muzyczną 
ucztę z najwyższej półki. Wszyst-
ko dlatego, że tego dnia widzowie 
zobaczą aż trzy gwiazdy pierwszej 
wielkości – powiedział nam Leszek 
Koch z Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Karwinie-Frysztacie, które jest or-
ganizatorem imprezy.

I tak o godz. 17.00 wystąpi w 
Karwinie słynna polska formacja T. 
Love. Na godz. 19.00 zaplanowa-
no występ czeskiej gwiazdy – grupy 
Chinaski, która obok starych hitów 

zagra utwory ze świeżo wydanej 
płyty „Rockdield”. Na fi nał, o godz. 
21.00, na scenie pojawi się żywa le-
genda polskiego rocka, zespół Perfe-
ct. Grupa zaprezentuje swe najwięk-

sze przeboje oraz materiał z nowej 
płyty „Da Da Dam”. 

Bilety na Dolański Gróm 2015 są 
już w sprzedaży w sieci  www.ticket-
portal.cz.  (wik)

Gwiazdy rocka w Karwinie Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko 
i Tomasz Zeliszewski odebrali z rąk 
prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
dla polskiej kultury oraz osiągnięcia w 
pracy artystycznej i twórczej. Odzna-
czenia prezydent wręczył muzykom 
podczas poniedziałkowej wizyty w 
Lublinie. – Dzięki Budce Sufl era my-
ślę, że trzy pokolenia polskie żyjące 
przed przełomem, w trakcie przełomu 
i po przełomie, gdzieś też zdobywały 
nowe źródło wiedzy o samych sobie 
– powiedział Bronisław Komorowski 
podczas uroczystości w Trybunale 
Koronnym w Lublinie. 

Bronisław Komorowski pogratulo-
wał muzykom osiągnięć i podkreślił, 
że jest mu miło okazywać „wdzięcz-
ność całej Polski”. – Wiem, że po tylu 
latach Budka Sufl era się nie znudziła, 
wciąż ma swoich fanów i ludzi, którzy 
ją kochają – dodał. Prezydent powie-
dział też, że słowa jednego z przebo-

jów Budki, „bo do tanga trzeba dwoj-
ga”, to „w jakiejś mierze swoisty hymn” 
i element jego programu politycznego. 
– Do tanga trzeba dwojga, czyli trzeba 
przełamać pewne opory, mieć w sobie 
pole współdziałania – wyjaśniał. 

Lider zespołu Romuald Lipko 
dziękując za uznanie dla osiągnięć 
Budki wspominał, że zespół powstał 
jako młodzieżowy, z kreacji arty-
stycznej przerodził się w byt, który 
miał obowiązek służenia kulturalnie 
i muzycznie polskiemu społeczeń-
stwu. – Odwiedziliśmy wszystkie 
zakątki na świecie, gdzie żyją nasi 
rodacy. Zagraliśmy dla nich, wywo-
łując łzy, skojarzenia, refl eksje, nie-
kiedy często postanowienia powrotu 
do kraju, o którym nasza muzyka 
przypomniała – mówił lider zespołu.
Budka Sufl era obchodzi w tym roku 
jubileusz 40-lecia istnienia i jedno-
cześnie żegna się ze sceną, grając po-
żegnalną trasę „A po nocy przychodzi 
dzień”.   (wik)

Odznaczenia dla Budki Sufl era

Zespół Perfect zagra 2 maja 2015 w Karwinie.
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Kolęda z dobrym dźwiękiem
Jest taki dzień ciepły, choć grudniowy, jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszyst-
kich, dzień, który każdy z nas zna od kołyski – te słowa zabrzmiały dwukrotnie podczas wtorkowego Jubileuszowego Koncertu 
Świątecznego Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Suchej Górnej. Najpierw z ust dyrektora Bohdana Prymusa, a potem w 
formie śpiewanej z ust uczniów.
Koncert, którego pomysłodawczynią 
oraz główną realizatorką była na-
uczycielka wychowania muzyczne-
go, Ewa Sembol,  łączył dwa ważne 
wydarzenia – nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia oraz jubileusz 
85-lecia budynku szkolnego. Był też 
premierą nagłośnienia auli szkolnej, 
w której się odbywał. – Chciałbym 
podziękować wam za to, że umożli-
wiliście nam zainstalowanie nowe-
go nagłośnienia. To dzięki waszym 
kilkunastu czy nawet kilkudziesię-
ciu głosom zdobyliśmy pieniądze w 
konkursie fi rmy „Globus”, za które 
kupiliśmy głośniki, mikrofony i całą 
potrzebną aparaturę – zwracał się 
do siedzących na widowni rodziców 
i dziadków dyrektor górnosuskiej 
szkoły. 

Jak się wkrótce miało okazać, 
nowy sprzęt nagłośnieniowy zdał 
egzamin. Przede wszystkim zaś 
sprawdzili się wykonawcy – przed-
szkolaki oraz młodsi i starsi ucznio-
wie szkoły, którzy wspólnie ze swoją 
nauczycielką muzyki przygotowali 
całe pasmo kolęd i piosenek o te-
matyce świątecznej, za co zasłużyli 
sobie na owacje na stojąco. Polskie 
kolędy zabrzmiały również w wy-
konaniu gościa jubileuszowego kon-
certu, działającego przy MK PZKO 
w Suchej Górnej pod dyrekcją To-
masza Piwki Chóru Mieszanego 
„Sucha”. Ich udział w koncercie nie 
był przypadkowy. Większość chó-
rzystów uczęszczała też przecież 
kiedyś do szkoły-jubilatki.    

Jak zapowiedział Prymus, kolejną 

wspólną imprezą będzie jubileuszo-
wy bal szkolny w lutym przyszłego 

roku, zaś główne obchody 85-lecia 
zaplanowano na 22 maja. (sch)

Wykonawcy koncertu świątecznego górnosuskiej szkoły-jubilatki.
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Gimnazjaliści 
mistrzami
Znane są już wyniki Wielkiego 
Dyktanda dla Zaolzia 2014. Jury 
pracujące w składzie prof. Daniel 
Kadłubiec, Lidia Kosiec i autorka 
tegorocznego tekstu dyktanda, Ka-
tarzyna Zioła-Zemczak, poprawiło 
już wszystkie prace. 

Najlepiej wypadło dyktando 
mocnej „Trójce” gimnazjalistów, 
która wystartowała pod takim właś-
nie godłem, Ewie Dordzie, Halinie 
Roszce i Adamowi Kubiczkowi. 
Tytuł wicemistrza przypadł naszej 
koleżance redakcyjnej, Magdale-
nie Ćmiel i Michałowi Wałacho-
wi, drugim wicemistrzem został 
trzyosobowy zespół z Bystrzycy i 
Nydku, Lucyna Škňouřil, Urszula 
Wałach i Ryszard Kubiena. 

Wyróżnienia zdobyli: Irena Mo-
lin, Krystyna Poloček i Dominik 
Poloček, Aleksandra Wania, Bar-
bara Firla i Adam Poloček oraz 
pisząca w pojedynkę Aleksandra 
Sobczak. (sch)
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Wiadomo, że jest pan człowie-
kiem związanym ze środowi-
skiem uniwersyteckim oraz ze 
sferą zarządzania przedsiębior-
stwami. Objęcie stanowiska wój-
ta niedużej gminy musiało być 
trudną decyzją. Został pan wój-
tem na pełny etat?

Nie, będę wykonywał pracę wójta 
równocześnie z moją dotychcza-
sową pracą, choć prawdą jest, że 
teraz, w początkowym okresie, je-
stem prawie cały czas w urzędzie 
gminy. Przez ostatnich 25 lat pra-
cowałem na stanowiskach tech-
nicznych, menedżerskich, w szkol-
nictwie wyższym. Kierowałem 
różnymi fi rmami w całej Repu-
blice Czeskiej, ostatnio w branży 
produkcji metali kolorowych. Zaj-
mowałem się współpracą z Polską, 
Słowacją, fi rmami amerykańskimi. 
Po tylu latach nieustannego jeż-
dżenia po świecie był już czas na 
zmianę. W moim życiu wydarzyło 
się zresztą coś, co mi uświadomiło, 
że trzeba wybrać inne priorytety i 
nieco zwolnić tempo. 

Planował pan zostać wójtem, 
jeżeli sytuacja powyborcza to 
umożliwi?

Nie, tego w ogóle nie planowałem. 
Ale wygraliśmy wybory i tak się 
ukształtował układ sił, że obją-
łem to stanowisko. Znam zresztą 
dobrze pracę w gminie, ponieważ 

przez osiem lat byłem radnym i 
szefem komisji fi nansowej. 

Już cztery lata temu COEXI-
STENTIA zdobyła w Milikowie 
najwięcej głosów. Wtedy jednak 
nie udało wam się obsadzić sta-
nowiska wójta?

Wtedy to się nie udało, teraz tak. 
Ale nie chodzi o to, by pokazać, kto 
dysponuje większą siłą polityczną. 
Wszyscy radni muszą pracować w 
zgodzie, by gmina mogła realizo-
wać swoje cele, w przeciwnym wy-
padku mała wioska nie ma szansy 
przebicia się w złożonym systemie 
legislacyjnym. „Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje” – to podstawa. 

Z jakimi planami wkroczy Mili-
ków w nowy rok?

W dużym stopniu mamy opraco-
waną średniookresową strategię 
rozwoju gminy w poszczególnych 
kierunkach. Ustaliliśmy cztery 
podstawowe priorytety rozwoju. 
Pierwszym z nich jest szkolnictwo. 
We współpracy z dyrektorami obu 
szkół – czeskiej i polskiej – opra-
cowaliśmy koncepcję rozwoju na 
co najmniej kilka lat. Wyznaję fi -
lozofi ę, że gmina bez szkoły to jak 
rodzina bez dzieci. Możemy mieć 
wspaniałe obiekty sportowe i pla-
cówki kulturalne, lecz bez szkoły 
gmina będzie gminą bez przy-
szłości. W tym roku udało nam się 

ocieplić budynek szkolny, wymie-
nić okna, w przyszłym roku chce-
my wydać ok. mln koron na re-
mont wnętrza, przede wszystkim 
instalację nowego pieca gazowego. 
Milików rozrasta się, budowane są 
nowe domy, mamy zarówno dział-
ki pod budowę, jak i potrzebną 
infrastrukturę. Właśnie oddaliśmy 
do użytku dużą, strategiczną inwe-
stycję, oczyszczalnię ścieków. 

A kolejne kierunki?
Drugi dotyczy poprawy bezpie-
czeństwa pieszych w ruchu drogo-
wym. Są do zrealizowania projekty 
chodników w obu częściach wioski 
– w Centrum i na Pasiekach (Pile). 
Trzecia rzecz to remont domu kul-
tury i budowa mieszkań socjalnych 
na piętrze budynku. Czwarty kie-
runek dotyczy rozwoju działań kul-
turalnych opartych na kontaktach 
transgranicznych. Ściśle współpra-
cujemy z polską Milówką i chcemy 

dalej rozwijać te kontakty. W Mili-
kowie są dwa bardzo aktywne Koła 
PZKO, w Centrum i na Pasiekach. 
Prócz nich chcemy wciągnąć do 
tej współpracy również szkoły, 
strażaków, klub seniora, sportow-
ców... Rozwój kultury w gminie 
zamierzamy wspierać przez mo-
tywowanie organizacji grantami. 
Poprzez wspólne działanie może-
my stworzyć prawdziwą wspólnotę 
– Coexistentię w gminie i poprawić 
współżycie pomiędzy mieszkańca-
mi różnych narodowości.

Jest co poprawiać?
W Milikowie żyje jedna z najlicz-
niejszych grup polskich na Zaolziu. 
Ważne są jednak wzajemne kon-
takty i wspólne działania wszyst-
kich mieszkańców, a nie afi szo-
wanie się polskością. W tym roku 
zorganizowaliśmy w gminie Miko-
łaja. Udział wzięły czeska i polska 
szkoła, razem zapaliliśmy choinkę, 

dzieci woziły się w kolasie z Mi-
kołajem. Zebrało się 450 ludzi! To 
duża część mieszkańców Milikowa. 
Dla mnie to jest sygnałem, że tędy 
prowadzi droga do łączenia ludzi. 

Mówi pan o dwóch aktywnych 
Kołach PZKO. Oba muszą utrzy-
mywać swoje domy. Czy gmina 
pomagała im w przeszłości fi -
nansowo i czy nadal będzie je 
wspierała?

Jako były szef komisji fi nansowej 
wiem, że gmina pomagała Ko-
łom. Wsparliśmy fi nansowo re-
mont Domu PZKO w Centrum 
– przede wszystkim chodziło o 
wymianę okien i drzwi. Ten sam 
remont czeka teraz drugi Dom 
PZKO – na Pasiekach. W budże-
cie na przyszły rok są fundusze, z 
których będziemy chcieli wesprzeć 
remont tego budynku. Tak samo, 
jak staramy się pomagać innym 
organizacjom, które mają własne 
obiekty – strażakom i klubowi 
sportowemu. Chciałbym podzię-
kować mieszkańcom, którzy dzia-
łają w organizacjach społecznych, 
a zarazem życzyć wszystkim mi-
łych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego do-
brego w nowym roku. 

Czy na koniec zdradzi pan coś o 
swojej rodzinie i o sposobie spę-
dzania wolnego czasu?

Jestem żonaty, mam dwóch synów. 
Jeden jest już po studiach, drugi 
studiuje. Moim wielkim hobby jest 
łowiectwo, jestem prezesem kółka 
łowieckiego w Milikowie. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP

Milików wkroczy w nowy rok z nowym wójtem. Po jesiennych 

wyborach samorządowych został nim radny wybrany z listy 

Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, doc. Ing. Karel Klimek, 

CSc., MBA.
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Dziś o godz. 15.00 w Książnicy 
Cieszyńskiej odbędzie się werni-
saż wystawy „Najstarsze, najwięk-
sze, najcenniejsze...”, prezentu-
jącej przechowywane w zbiorach 
biblioteki cymelia i osobliwości. 
Podczas otwarcia odbędzie się 
również pierwsza z cyklu ośmiu 
prelekcji poświęconych najcen-
niejszym i najbardziej intrygu-
jącym obiektom ze zbiorów pla-
cówki, zatytułowana „Wielka jak 
stół i maleńka jak pudełko zapa-
łek”. Dotyczyć będzie największej 
i najmniejszej książki będącej w 
posiadaniu biblioteki. O wystawie 
opowiadają: dyrektor Książnicy, 
Krzysztof Szelong, oraz jedna z jej 
autorek, Jolanta Sztuchlik. 

Cymelia to niezbyt powszechne 
określenie. Co ono oznacza?

K. Szelong: Najwartościowsze, 
najrzadsze, także unikaty, czyli 
druki występujące tylko w jednym 
egzemplarzu. Są to generalnie rze-
czy najbardziej wartościowe, które 
są rzadko eksponowane i przecho-
wywane są w specjalny sposób. 

Wszystkie te rzeczy zostaną po-
kazane na wernisażu, czy też 
będą odkrywane stopniowo na 
poszczególnych, odbywających 
się co miesiąc, spotkaniach?

K. Sz.: Na wystawie będą 
wszystkie ciekawe eksponaty, na-
tomiast na wernisażu pokażemy 
również te najcenniejsze, które 
zaraz potem wrócą w bezpieczne 
miejsce. Przez cały czas trwania 
wystawy będą pokazywane tylko 

ich kopie. Wernisaż jest więc jedy-
ną okazją, by zobaczyć nasze naj-
wartościowsze obiekty. W ramach 
poszczególnych prelekcji można 
będzie obejrzeć eksponaty z oma-
wianej kategorii z bliska, podczas 
bardziej dynamicznych pokazów, 
nie tylko przez szkło w witrynie. 

W jaki sposób wybierane były 
obiekty na wystawę?

K. Sz.: Cała koncepcja wystawy i 
towarzyszących jej prelekcji po-
myślana została jako sposób na 
sprostanie oczekiwaniom bardzo 
wielu odwiedzających Książnicę 
gości i turystów, którzy pytają, któ-
ra książka jest największa, a która 
najmniejsza? Która jest najcen-
niejsza? Jaki jest najstarszy druk 
cieszyński? – i tym podobnie. Wy-
stawa dostarczy odpowiedzi na te 
pytania. Wybraliśmy obiekty, które 

są „naj” pod wieloma względami 
i równocześnie stworzyliśmy ich 
katalog. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku ukaże się on drukiem. 
J. Sztuchlik: Najpierw z koleżanką 
Haliną Morawiec przygotowały-
śmy tabelkę, do której wszyscy pra-
cownicy umieszczali opisy książek 
uznanych za wyróżniające się pod 
jakimś względem, będące w okre-
ślonej kategorii „naj”. W ten spo-
sób uzbierało się co najmniej 120 
obiektów, które zostaną pokazane 
na wystawie. Następnie starałyśmy 
się podzielić eksponaty na działy, 
których nazwy składają się z przy-
miotnika lub przysłówka zaczyna-
jącego się od przedrostka „naj”. I 
tak będziemy mieli: „Najstarsze”, 
„Największe i najmniejsze”, „Na-
leżące do najbardziej niezwykłych 
właścicieli”, „Najbardziej tajemni-
cze i egzotyczne” i tak dalej. 

Która kategoria będzie najlicz-
niejsza?

J. Sz.: Najwięcej jest książek z 
kategorii „najstarsze”. To są naj-
starsze druki, najstarsze rękopi-
sy, najstarsze polonica, najstarsze 
cieszyniana. Co ważne, do każdej 
z wybranych książek można zna-
leźć ciekawą, wartą opisania histo-
rię. Te historie dotyczą powstania 
książki, jej autorów...
K. Sz.: A najciekawsze są wędrów-
ki książek w czasie i przestrzeni, 
bo wiele z nich, nim trafi ło do 
Cieszyna, odbyło podróż po ca-
łej Europie, zmieniając kolejnych 
właścicieli. 

Gdyby porównać Książnicę Cie-
szyńską z innymi, większymi 
bibliotekami, to czy ma się ona 
czym pochwalić? 

K. Sz.: Biorąc pod uwagę łącz-
ną liczbę obiektów, nie możemy 
w żaden sposób porównywać się 
z największymi polskimi biblio-
tekami, ale jeśli chodzi o zbiory 
zabytkowe, zwłaszcza zaś stare 
druki (książki wydane do roku 
1800 włącznie), których mamy 
w Książnicy ponad 22,5 tys. jed-
nostek, możemy swobodnie kon-
kurować na przykład z Biblioteką 
Śląską w Katowicach, nad którą 
mamy dodatkowo tę przewagę, że 
o ile tam duża biblioteka pojawiła 
się dopiero w XX wieku, w okresie 
międzywojennym, to w Cieszy-
nie zbiory te narastały w sposób 
naturalny właściwie od średnio-
wiecza i odzwierciedlają rozwój 
kultury regionu na przestrzeni 

kilku wieków. Książnica obcho-
dzi w tym roku dopiero 20 lat 
istnienia, lecz w jej skład wchodzi 
kilka księgozbiorów historycz-
nych, które mają za sobą znacznie 
dłuższą historię, sięgającą, jak ma 
to miejsce w przypadku biblio-
teki Leopolda Jana Szersznika, 
drugiej połowy XVIII w. A poza 
kolekcją szersznikowską w skład 
zbiorów Książnicy wchodzą tak-
że biblioteki Czytelni Ludowej – 
najstarszej  polskiej organizacji na 
Śląsku Cieszyńskim, Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, Tadeusza 
Regera, Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, dawnego Mu-
zeum Miejskiego, Biblioteki Cie-
szyńskiego Dekanatu. To nas cofa 
zaledwie o lat dwieście, ale przede 
wszystkim w Bibliotece Szersz-
nika oraz w bibliotekach PTL i 
pomuzealnej znajdują się książki, 
które funkcjonowały na Śląsku 
Cieszyńskim już wcześniej. Te 
księgozbiory powstawały bowiem 
głownie z książek ofi arowanych 
przez mieszkańców regionu, a 
przechowywanych tu niekiedy od 
bardzo dawna, Szersznik przejął 
poza tym kolekcje klasztoru jezu-
itów i klasztoru dominikanów. W 
naszych zbiorach można znaleźć 
na przykład książki, które znajdo-
wały się w domach chłopskich na 
Śląsku Cieszyńskim już w XVIII 
wieku. Z tych powodów czuję się 
upoważniony, by mówić o kilku-
setletniej historii naszych zbio-
rów. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP
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Karel Klimek, nowy wójt Milikowa.

Książnica pokaże najciekawsze zbiory

Wieś bez szkoły to jak rodzina bez dzieci

Jolanta Sztuchlik pokazuje najstarszą drukowaną książkę ze zbiorów Książnicy 
(ok. 1470 r.).
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Zapraszamy do rozwiązywania. Na odpowiedzi czekamy do końca grudnia, 
prosimy o podawanie adresu, ponieważ nagrody książkowe wysyłamy pocztą. 
Książkę za poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymują Filip i 
Ania Böhm z Oldrzychowic.

1. Na przykład włoskie albo laskowe  2. Bajkowa bohaterka z jednym panto-
felkiem  3. Czerwony w białe kropki, trujący   4. Obuwie  5. W tym pomiesz-
czeniu powstają wszystkie posiłki  6. Rozlegają się na widowni po występie  
7. Wesoła przyjaciółka niedźwiedzia z rosyjskiej bajki animowanej  8. Trwa 
60 sekund  9. Budka z pokarmem dla ptaków  10. Kościelny instrument mu-
zyczny  11. Zły sen  12. Koziołek zmierzający do Pacanowa 13. Na przykład 
walc, polonez, polka...   (ep)

DLA DZIECI

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

Wieści z Bukowca
My, dzieci z Bukowca, już czekamy 
na święta Bożego Narodzenia. Cze-
kanie na te najpiękniejsze święta 
umilamy sobie rożnymi czynnościa-
mi, konkursami. W listopadzie zaczę-
liśmy ćwiczyć program na Spotkanie 
z Mikołajem, z tym programem 
wystąpiliśmy na wigilijce naszych 
sympatycznych emerytek z Bukowca. 
Otrzymaliśmy wielkie brawa. 2 grud-
nia w pierwszej klasie odbyła się lek-
cja dla rodziców – dzieciaki pokazały 
im, jak pracują na lekcjach języka 
polskiego. Tydzień później pierwsza-
cy zaprosili na lekcję również swoich 
przyszłych kolegów z przedszkola w 
Bukowcu i Piosku. Mikołaj do naszej 
szkoły zawitał już 4 grudnia, ponie-
waż 5 grudnia aż czwórka naszych 
kolegów wyjechała na fi nał konkur-
su recytatorskiego do Gnojnika, na 
którym zdobyli jedno wyróżnienie 
oraz drugie miejsce. We wtorek dwie 
nasze koleżanki Ada i Magda wyje-
chały do Cieszyna do Domu Naro-
dowego na konkurs gwar. Obie spi-
sały się na medal. Adka uplasowała 
się na pierwszym miejscu, a Magda 
na trzecim. Nasza szkoła żyje nie 
tylko recytacją i programami, ale tak-
że rożnymi robótkami ręcznymi. W 
tym roku ozdobiliśmy szkołę samymi 
pingwinami, nawet życzenia świą-
teczne mamy z pingwinami. DDM 

w Jabłonkowie ogłosił konkurs 
„Świąteczny czas”, oczywiście wzięli-
śmy w nim udział i uzyskaliśmy dwa 
pierwsze miejsca i jedno trzecie, na-
sze prace są wystawione w Urzędzie 
Miasta w Jabłonkowie. Dla muzeum 
w Trzyńcu przygotowaliśmy fanta-
styczne szopki, które tradycyjnie już 
zdobyły nagrody. W piątek 12 grud-
nia gościliśmy w szkole nasze mamu-
sie i dwóch tatusiów, razem z nami 
spędziliśmy fajne przedświąteczne 
przedpołudnie. Pierwsza lekcja była 
lekcją otwartą i dzieci pokazały ro-
dzicom, w jaki sposób uczą się róż-
nych przedmiotów. Uczniowie klas 
1. i 2. uczyli się matematyki, trze-
cioklasiści razem z piątoklasistami 
uczyli się przyrody, czwartoklasiści 
zaś – angielskiego. Potem przedsta-
wiliśmy rodzicom piękny świątecz-
ny program. Po programie razem z 
rodzicami pilnie pracowaliśmy na 
warsztatach i zrobiliśmy sobie super 
dekoracje świąteczne. Rodzicom bar-
dzo się w szkole podobało. W czwar-
tek siądziemy przy naszym szkolnym 
wigilijnym stole, zaśpiewamy kolędy, 
rozdamy podarunki... Potem czekają 
nas już tylko ferie świąteczne. Mamy 
nadzieję, że spadnie choć trochę śnie-
gu, bo narty mamy naszykowane, a 
Zjazd Gwiaździsty się zbliża. 

Pogodnych świąt 
życzą dzieci z Bukowca

Mikołaj 
w Stonawie

„Założył pan leśniczy w swym lesie 
szkółkę bardzo ciekawą, takie zie-
lone przedszkole, ale w tym przed-
szkolu nie dzieci się bawią, lecz 
choinki rosną iglaste, zielone, żeby 
w każdym domu, gdy Świąt nadej-
dzie pora, choinka stanęła w pokoju 
pachnąca i wesoła. A że święta już 
za drzwiami, no to drwale przyje-
chali, choinki pościnali, na pociąg 
załadowali...“

W środę 10 grudnia stonawskie 
przedszkolaki zaprosiły swoich ro-
dziców i dziadków na „Spotkanie z 
Mikołajem”. Pani nauczycielka Jo-
lanta Michałek tak oceniła to spo-
tkanie: „Było bardzo miłe i udane, 
dzieci spisały się na medal. Cały 
program był dobrany pod kątem 
choineczki”. Były więc wiersze, tańce 
i piosenki w pięknej oprawie mu-
zycznej. Do wspólnie zaśpiewanej 
kolędy „Przybieżeli do Betlejem“ 
zagrała cała kapela przedszkolaków. 
Po programie pojawił się białobrody 
Mikołaj, który przy pomocy pani na-
uczycielki Katarzyny Donát wręczył 
dzieciom drobne prezenty. W imie-
niu rodziców serdecznie dziękuję za 
zorganizowanie spotkania.

Mama Madzi

Muzeum Huty Trzynieckiej i Miasta 
Trzyńca zaprasza w piątek przed Bo-
żym Narodzeniem na „Żywą Szop-
kę”. Impreza potrwa od godz. 9.00 
do 17.00. Scena Lalek „Bajka” Teatru 
Cieszyńskiego trzykrotnie w ciągu 
dnia wystawi czeską wersję swego 
świątecznego spektaklu „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. Przedstawienia 
rozpoczną się o godz. 9.00, 11.00 i 
16.00. Sztuka powstała w oparciu o 
wątki biblijne i w sposób zrozumiały 
również dla najmłodszych opowiada 
o stworzeniu świata, narodzinach Je-
zusa i wędrówce Trzech Króli. 

– Wszystkim uczestnikom spodo-
ba się z pewnością grupa artystyczna 
„Cirkus trochu jinak” z Ostrawy. Nie 
zabraknie kolęd i piosenek świątecz-
nych w wykonaniu Podstawowej 
Szkoły Artystycznej w Trzyńcu pod 
kier. Dariny Szymeczkowej – zapo-

wiada kustosz muzeum, Eva Zamar-
ská. Dzieci będą mogły na miejscu 
tworzyć świeczki i ozdoby na choinkę 
oraz zdobić pierniczki. Znany artysta 
Antoni Szpyrc będzie z nimi malo-

wał obrazki na szkle. Magnesem dla 
uczestników będą z pewnością za-
grody ze zwierzętami, w których po-
jawią się nawet lamy, kucyki i osiołek. 
W kadzi będą pływały ryby.  (dc)

Jasiek Szewczyk urodził się 4 paź-
dziernika 2013 roku w Trzyńcu. 
Ważył niespełna 3 kg i mierzył 49 
cm. W nowym domu pod Praszywą 
czekała już na niego 2,5-letnia sio-
strzyczka Justynka. Imię otrzymał po 
swych pradziadkach: Janku Kantorze 
z Bystrzycy i Jasiu Śliżu z Trzyńca. 
Rodzice Jaśka to Aneta i Maciej 
Szewczykowie.

Jan to imię pochodzenia hebraj-
skiego od słów Jehu ( Jahwe) i chan-
nah (łaska). Oznacza „cieszący się 
boską łaską”. Jest od średniowiecza 
jednym z najczęściej nadawanych 
imion męskich. 

Terezka Krainova urodziła się 
5 czerwca 2013 w Pradze. Ważyła 
3,2 kg i mierzyła 50 cm. Jej rodzice 
to Martina i Jan Krainowie. Zdjęcia 
i informacje o wnuczce nadesłali do 
redakcji dziadkowie Krainowie z 
Wędryni-Zaolzia.  

UWAGA RODZICE! Zachęca-
my do nadsyłania zdjęć waszych 
pociech, które przyszły na świat w 
ostatnich miesiącach. Oprócz zdję-
cia prosimy o informacje na temat 
imion i nazwisk rodziców, daty i 
miejsca urodzenia dziecka, prosimy 
podać także jego wagę urodzeniową 
i wzrost, ewentualnie dane na te-
mat rodzeństwa. Interesuje nas też, 
w jaki sposób wybieraliście imię dla 
dziecka. Zdjęcia prosimy przesyłać 
na adres: przyczko@glosludu.cz lub 
klasyczną pocztą na adres redakcji.

Prosimy też o informację, czy zga-
dzają się państwo na publikację rów-
nież w rubryce „witamy maluszki” 
na naszej stronie internetowej www.
glosludu.cz.  (r)

WITAMY

Scena Lalek „Bajka” wystawi w Trzyńcu spektakl „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Żywa Szopka z »Bajką«

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

KRZYŻÓWKA
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TVP 1 
5.55 Info poranek 8.00 Wiadomo-
ści 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Sąsiedzi (s.) 9.05 Wspaniałe stule-
cie 10.10 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 
Drużyna A 3 (s.) 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.35 Gotuj się na 
święta (mag.) 12.45 Zdumiewająca 
Ameryka Południowa 13.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Sąsiedzi 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan (s.) 
15.50 Wspaniałe stulecie 16.45 Jaka to 
melodia? - Ekstra 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Gotuj się na święta (mag.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.30 Oj-
ciec Mateusz (s.) 21.20 Sprawa dla re-
portera 22.20 Rejs 1989 23.30 Głową 
w mur (fi lm USA) 0.20 Glina (s.). 

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 2 (s.) 13.15 Makłowicz w 
podróży 13.50 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 14.30 Postaw na 
milion (teleturniej) 15.25 Rodzinka.pl 
(s.) 16.00 Panorama - kraj 16.20 Re-
porter Polski - fl esz 16.25 Na dobre i 
na złe (s.) 17.25 Reporter Polski 18.00 
Panorama 18.45 Jeden z  dziesięciu 
(teleturniej) 19.20 Barwy szczęścia 
(s.) 19.55 Słodko i wytrawnie (mag.) 
20.05 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Zna-
mię (fi lm kopr.) 22.35 Tango libre 0.20 
Okrucieństwo nie do przyjęcia (kome-
dia USA). 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.00 Co nie-
sie dzień 8.35 Misja. Integracja 9.05 
Święta wojna 9.35 Co niesie dzień 
10.00 Lider 10.30 Jedz na zdrowie 
10.55 Było, nie minęło - kronika zwia-
dowców historii 11.30 Eurosąsiedzi 
11.45 Po obu stronach Odry. Sąsiedzi 
pod lupą 12.05 Internetowy Przegląd 
Uczniowskich Zespołów Teatralnych 
2014 12.30 Biała lokomotywa 13.00 
Paragon 13.10 Agrobiznes 13.40 Ra-
port z Polski 14.05 Operacja życie (s.) 
14.35 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.50 Fatima i świat 16.00 Ra-
port z Polski 16.20 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 16.30 Relacje 17.00 
Honor inżyniera 17.31 Aktualności - 
fl esz 17.34 Studio Telewizyjna 1 18.10 
Narciarski weekend 18.30 Aktualności 
20.45 Co, gdzie, kiedy? 20.55 Narciar-
ski weekend 21.00 Echa dnia 21.15 
Dziennik regionów 22.00 Aktualności 
22.40 Telekurier 23.15 Fatima i świat 
0.25 Święta wojna 0.50 Wokół nas - 
pogoda 0.55 Echa dnia. 

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 Trudne 
sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość (s.) 

14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
2 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwen-
cja (mag.) 16.30 Malanowski i Partne-
rzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza 
miłość (s.) 18.50 Wydarzenia, sport, 
pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.10 Pamiętnik księżniczki II. 
Królewskie zaręczyny (komedia USA) 
22.30 Współlokatorka (fi lm USA) 
0.30 Jubileusz 25-lecia pracy artystycz-
nej Cezarego Pazury na bis. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Chłopaki w akcji 
9.20 Obiektyw 9.45 Gołębie andante 
10.40 Ja i Karel 11.05 Świat rekordów 
i ciekawostek 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 W zęby i w serce (fi lm) 
14.00 Książę i ja: Królewski miesiąc 
miodowy (fi lm) 15.30 Bananowe rybki 
16.00 Regionalne podróże 16.30 Nie 
wahaj się i kręć! 17.25 Podróżomania 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Czołgowy batalion (fi lm) 21.20 
2 plus 1 z Miroslavem Donutilem 
22.20 Wesele na schwał (fi lm) 23.55 
Tajniacy (s.) 0.45 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Goście mego ojca 
(fi lm) 10.30 Czasy świetności i upa-
dek Wersalu 11.30 Auto Moto Re-
wia 12.00 Refresh 12.30 Pojedynek 
przywódców 13.15 Zamki krzyżackie 
14.00 Chcesz je? 14.10 Bitwy staro-
żytności 14.55 Statki, które tworzyły 
historię 15.45 Cudowna planeta 16.35 
Václav Havel 18.10 Moja rodzina (s.) 
18.45 Wieczorynka 18.55 Wodne ol-
brzymy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Nowy Jork 21.00 Václav 
Havel 22.00 Sprawozdanie z Wielkiej 
Wojny 22.40 W imię ojczyzny (s.) 
23.35 Queer 0.00 Pamiętnik Tobruk. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Brzydka prawda (fi lm) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Wspomnienia 
(s.) 13.25 Dowody zbrodni (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości 17.35 Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Węże 
w samolocie (fi lm) 0.05 Kryminalne 
zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormity (s. anim.) 7.20 Winx 
Club (s. anim.) 7.50 Księżniczka i żaba 
(fi lm anim.) 10.00 M.A.S.H. (s.) 11.15 
Diagnoza morderstwo (s.) 12.10 Miej-
sce zbrodni: 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 wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Lotta i 
szczęśliwa przyszłość (fi lm) 22.10 Pr. 
kulinarny 23.25 Prawo i porządek (s.) 
0.20 Żółtodzioby (s.). 

PIĄTEK 19 grudnia  
TVP 1 

5.55 Info poranek 7.40 ZUS dla ciebie 
8.00 Wiadomości 8.10 Polityka przy 
kawie 8.25 Odwiedziny 8.40 Sąsie-
dzi (s.) 9.10 Quo vadis? 10.05 Ojciec 
Mateusz (s.) 11.00 Drużyna A 3 (s.) 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobi-
znes 12.30 Gotuj się na święta (mag.) 
12.40 Enklawy dzikiej przyrody 13.20 
Puchar Świata w Engelbergu - skoki 
narciarskie 15.00 Wiadomości 15.20 
Klan (s.) 15.50 Sprawa dla reporte-
ra 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 
18.30 Świat się kręci 19.15 Gotuj się 
na święta (mag.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.25 Czerwony świt 
(fi lm USA) 22.10 E=mc2 (komedia 
polska) 23.55 Zemsta 2 (s.) 0.45 Ta-
jemnica twierdzy szyfrów (s.). 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 7.50 Interak-
tywny sylwester 2014 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.55 Słodko i wytrawnie 
11.05 Barwy szczęścia (s.) 11.35 Na 
dobre i na złe (s.) 12.40 Na sygnale 
2 (s.) 13.10 Czwarty wymiar 13.45 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 14.25 Kabaretowa Scena Dwój-
ki przedstawia 15.25 Rodzinka.pl (s.) 
16.00 Panorama - kraj 16.22 Reporter 
Polski - fl esz 16.25 Na sygnale 2 (s.) 
17.25 Reporter Polski 18.00 Panora-
ma 18.45 Jeden z  dziesięciu (teletur-
niej) 19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.10 
Jak ukraść księżyc (fi lm USA) 21.50 
Dzięki Bogu już weekend 23.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Las Vegas 13 (s.) 
23.50 Wyrolowani (komedia kopr.). 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności - fl esz 7.40 Studio Tele-
wizyjna 1 8.00 Co niesie dzień 8.25 
Pogoda 8.30 Co u nas? 8.45 Mój pies 
i inne zwierzaki 9.05 Święta wojna 
9.35 Co niesie dzień 10.00 Wokół 
nas - pogoda 10.05 Relacje 10.30 De-
korady 10.55 Ślizg 11.30 Polacy tu i 
tam 12.05 Internetowy Przegląd Ucz-
niowskich Zespołów Teatralnych 2014 
12.30 Ostatnia puszcza 13.00 Jedz na 
zdrowie 13.09 Agrobiznes 13.40 Ra-
port z Polski 14.05 Operacja życie (s.) 
14.34 Co u nas? 14.35 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 14.40 Przecho-
dzień codzienny 14.50 Fatima i świat 
16.00 Raport z Polski 16.20 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Paragon 
17.00 Pod wspólnym niebem 17.30 
Aktualności - fl esz 17.40 Kroniki 
miejskie 17.55 Trudny rynek 18.30 
Aktualności 18.50 Gość „Aktualności” 
- pora na kulturę 20.00 Męska strefa 
20.25 Studio Silesia 21.00 Echa dnia 
21.15 Dziennik regionów 22.00 Aktu-
alności 22.40 Telekurier 23.15 Wstęp 
wolny - z kulturą 23.40 Raport z Pol-
ski 0.05 Eurosąsiedzi 0.25 Święta woj-
na 0.55 Echa dnia. 

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 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.10 Dr Dolittle II (komedia USA) 
21.55 Liga niezwykłych dżentelme-
nów (fi lm kopr.) 0.05 Brudne sprawy 
(fi lm USA).

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Hobby naszych 
czasów 9.15 Niezwykłe życia 10.15 

Kamera na szlaku 10.40 Urlop 11.05 
Świat rekordów i ciekawostek 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dziew-
czyna z muszlą (fi lm) 13.55 Książę i ja 
IV: W krainie słoni (fi lm) 15.25 Ba-
nanowe rybki 15.50 Regionalne po-
dróże 16.15 Nie wahaj się i kręć 17.10 
Łopatologicznie 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
AZ-kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Szczęśliwy 
pechowiec (bajka) 21.40 Wszystko-
party 22.35 Vladimír Menšík nonstop 
23.35 Złote rybki (fi lm) 1.05 Tajniacy 
(s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Nauka na własnej skórze 10.20 
Żal (fi lm) 11.25 Václav Havel 12.10 
Bitwy starożytności 12.55 Nowy Jork 
13.50 Pod znakiem żółwia 14.45 Wal-
ka z klimatem 14.55 Chcesz mnie? 
15.25 Przygody nauki i techniki 
16.10 Harley Davidson 16.55 Nauka 
na własnej skórze 17.50 Zapomniane 
wyprawy 18.15 W rytmie rzeki 18.45 
Wieczorynka 18.55 Fenomen Under-
ground 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 2012 - Proroctwo Majów i 
kręgi w zbożu 21.00 Jerozolima 21.55 
Kapitan Corelli (fi lm) 0.00 Marzenia 
a rzeczywistość Hanzelki i Zikmunda. 

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 12.35 Wspo-
mnienia (s.) 13.25 Dowody zbrodni 
(s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.35 Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Strażnicy marzeń (fi lm) 
22.10 Hellboy (fi lm) 0.10 Kryminalne 
zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.45 Gormity (s. anim.) 7.35 Winx 
Club (s. anim.) 8.10 Dzwoneczek i 
wielka wyprawa (fi lm anim.) 9.55 
M.A.S.H. (s.) 11.15 Diagnoza mor-
derstwo (s.) 12.10 Miejsce zbrodni: 
Brema (s.) 13.55 Strażnik Teksasu (s.) 
14.45 Obwód Wolff a (s.) 15.40 Cas-
tle (s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Święto przebiśnie-
gu (fi lm) 21.50 Holiday (fi lm) 0.35 
Sędzia Bartoli (s.).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 17. 12. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,155

EUR  4,170 4,210   4,150  4,250

USD  3,330  3,380  3,310  3,410

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,50    6,66   6,46    6,62

EUR  27,30 27,80 26,99 27,89

USD  21,70 22,30 21,63 22,34 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 17. 12. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,34 zł

ON  4,42 zł

LPG 2,21 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,75 zł

ON  4,79 zł

LPG 2,56 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,81 zł

ON  4,81 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,66 zł  

ON  4,65 zł

LPG 2,53 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  33,90 kc  

ON  33,70 kc  (wik)

PIĄTEK 19 grudnia  
6.05 Świat się kręci 7.00 KucinAlina 
(mag.) 7.30 Karrypel kontra groszki 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Halo 
Polonia 11.40 Sprawa na dziś 12.05 Na 
sygnale 2 (s.) 12.25 Łamigłówka 12.35 
Wiadomości 12.50 M jak miłość (s.) 
13.50 Paradoks 14.40 Zapiski łazęgi 
14.50 Operacja „Życie” 15.25 Złoto-
polscy (s.) 16.00 Hala odlotów 16.55 
Sprawa na dziś 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
17.55 Sensacje XX wieku 18.25 Okrasa 
łamie przepisy (mag.) 18.55 Na sygna-
le 2 (s.) 19.25 Skarby prowincji 19.45 
Marceli Szpak dziwi się światu 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.40 Ła-
migłówka 20.50 Na dobre i na złe (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Skarga 
23.40 Wyspa Brel - piosenki Jacquesa 
Brela 0.45 Sprawa na dziś. 

SOBOTA 20 grudnia
6.35 Złotopolscy (s.) 8.50 Przyjacie-
le lasu 9.00 Petersburski Music Show 
9.40 Załoga Eko 10.10 Świat się kręci 
11.00 Czarne chmury 11.55 Regiony 
z historią 12.10 Łamigłówka 12.20 
Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mate-
usz 13.30 KucinAlina (mag.) 14.00 
Na dobre i na złe (s.) 15.00 Pancerne 
relikty puszcz 16.00 Kulturalni PL 
(mag.) 17.00 Słownik polsko@polski 
17.25 Łamigłówka 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Opole na 
bis 19.40 Baśnie i bajki polskie 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Lon-
dyńczycy 2 (s.) 21.35 Pamiętaj o mnie 
22.00 Polacy tu i tam 22.40 Pułkownik 
Kwiatkowski 0.45 Łamigłówka. 

NIEDZIELA 21 grudnia  
6.25 Barwy szczęścia (s.) 8.10 Na syg-
nale 2 (s.) 8.40 Polacy tu i tam 9.15 
Łamigłówka 9.20 Kurs języka polskiego 
- profesor Smok i przyjaciele 9.50 Ziar-
no 10.20 Dylematu 5 11.15 Pamiętaj o 
mnie 11.30 Las story (s.) 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.10 Między ziemią a niebem 12.45 
Pod Tatrami 13.00 Msza święta z koś-
cioła pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu 
14.20 L jak Laskowik, T jak TEY 15.20 
Okrasa łamie przepisy 15.50 Alchemia 
zdrowia i urody 16.05 Skarby prowincji 
16.25 Ballada o drewnie 16.55 Made in 
Poland (teleturniej) 17.25 Łamigłówka 
17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość 
(s.) 18.50 Idą święta z Telewizyjną Je-
dynką i Radiem Zet 19.45 Przypadki 
zwierzojeża 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.45 Chichot losu 21.40 Pa-
miętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl (mag.) 
23.00 Dylematu 5 23.55 Kurs języka 
polskiego - profesor Smok i przyjaciele 
0.30 Skarby prowincji 0.45 Łamigłówka 
0.50 M jak miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 22 grudnia 
6.10 L jak Laskowik, T jak TEY 7.05 
Po obu stronach Odry. Sąsiedzi pod 
lupą 7.25 Janka (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Made in Poland (te-
leturniej) 11.40 Baron 24 (s.) 12.05 
Barwy szczęścia (s.) 12.30 Łamigłówka 
12.35 Wiadomości 12.50 Chichot losu 
(s.) 13.45 Tygodnik.pl (mag.) 14.40 
Kulturalni PL 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Kurs języka polskiego - profesor 
Smok i przyjaciele 16.55 Baron 24 (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleex-
press 17.50 Łamigłówka 17.55 Sensacje 
XX wieku 18.25 Studio Wschód 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Cafe Histo-
ria 19.45 Miś Uszatek 20.00 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.40 Łamigłów-
ka 20.50 Dom nad rozlewiskiem (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Reporter 
Polski 22.45 Tomasz Lis na żywo 23.45 
Naszaarmia.pl (mag.) 0.10 Kurs języka 
polskiego - profesor Smok i przyjaciele 
0.45 Baron 24 (s.). 

TV POLONIA 
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Do kupienia są już piękne kalenda-
rze jubileuszowe zespołu „Bystrzy-
ca”. Działający przy Miejscowym 
Kole PZKO w Bystrzycy zespół 
obchodził w tym roku swoje 30-le-
cie. Z tej okazji tancerze zorgani-
zowali sobie sesję fotografi czną, a 
zdjęcia wykorzystali w kalendarzu 
na rok 2015. 

– Sesję mieliśmy we wrześniu w 
Nydku, oczywiście w strojach gó-
ralskich, bo w końcu one są nam 
najbliższe i najlepiej oddają to, co 
robimy. Zdjęcia robił nam Tomasz 
Wałach – powiedziała kierow-

niczka „Bystrzycy”, Ewa Nemec. 
Wydano w sumie dwa kalenda-
rze: kalendarz ścienny większego 
rozmiaru oraz mniejszy kalendarz 
biurkowy. Oba będzie można za-
kupić w najbliższą sobotę na Kon-
cercie Świątecznym w trzynieckiej 
Trisii lub w innym terminie po 
kontakcie z kierownikami zespołu 
(tel. 776-036-343). Większy kosz-
tuje 200 koron, mniejszy – 120. 
 (ep)

Zdjęcia do kalendarza wykonał To-
masz Wałach. 

Kalendarz z »Bystrzycą«

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – TRZYNIEC-
Muzeum: Pojďme spolu do Betléma 
(19, godz. 9.00, 11.00, 16.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Kró-
lowa Śniegu (18, 19, godz. 14.00); 
Interstellar (18, 19, godz. 16.00); Noc 
w muzeum: Tajemnica grobowca 
(18, 19, godz. 18.00); Hobbit: Bitwa 
pięciu armii (18, 19, godz. 19.00); 
KARWINA – Ex: Noc w muze-
um: Tajemnica grobowca (18, godz. 
17.30; 19, godz. 19.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Hobbit: Bitwa 
pięciu armii (18m, 19, godz. 17.00); 
Seks w Paryżu (18, 19, godz. 20.00); 
BYSTRZYCA: Kapitał ludzki (19, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Štastná (18, 19, godfz. 17.45); 
Noc w muzeum: Tajemnica grobow-
ca (18, 19, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Wielka szóstka (18, godz. 
14.30, 16.30; 19, godz. 14.00, 16.00); 
Więzień labiryntu (19, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 
ČT1 SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00. 

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Jubileuszowy ka-
lendarz „Bystrzycy”. Z okazji trzy-
dziestej rocznicy działalności Ze-
społu Folklorystycznego „Bystrzyca” 
powstały dwa kalendarze. Kalendarz 
biurkowy co prawda mniejszy, ale 
obejmujący ponad pięć lat działalno-
ści ZF „Bystrzyca” i duży kalendarz 
ścienny ze zdjęciami Tomasza Wała-
cha z Bystrzycy. Kalendarze będą do 
nabycia podczas przerwy tegoroczne-
go Koncertu Świątecznego lub moż-
na je nabyć u kierowniczki zespołu 
Ewy Nemec (+420 776 036 343). 

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Emerytów zaprasza na spotkanie 
klubowe 18. 12. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ulicy Horymira.
JABŁONKÓW – MK PZKO za-
prasza na Godowy jarmark w złotą 
sobotę 20. 12. w godz. 8.00-13.00 
do Domu PZKO. W sprzedaży będą 
domowe wędliny, wyroby mięsne, 
świąteczne ciasteczka, opłatki, rurki, 
ozdoby choinkowe i inne specjały. 
Rzemieślnicy zaprezentują ozdoby 
bożonarodzeniowe z drutu, wosku, 
kości, koronki, ceramiki i szopki oraz 
ręcznie tkane tekstylia – wszystko z 
możliwością zakupu.
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.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na wieczór wigilijkowy, 
który odbędzie się w piątek 19. 12. 
br. w Klubie TV przy ulicy Přívoz-
skiej o godz. 17.00. W programie 
m.in. kolędy w wykonaniu „Nieza-
pominajek”.
SKRZECZOŃ – MK PZKO, 
Miejska i Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Grodkowie oraz Izba 
Pamięci Ziemi Grodkowskiej za-
praszają na wystawę pt. „Historia 
Bogumina i Gminy Grodków na fo-

tografi ach”, która będzie dostępna od 
20. 12. br. w skrzeczońskim Domu 
PZKO. W trakcie prezentacji wysta-
wy odbędzie się promocja publikacji 
o historii obydwu miast.

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

OFERTA PRACY
PRZEDSZKOLE W KARWI-
NIE poszukuje nauczycielkę na za-
stępstwo w terminie od połowy mar-
ca 2015. Szczegóły zostaną ustalone 
po skontaktowaniu się: telefonicznie 
596 311 292, pocztą elektroniczną 
przedszkole@pzskarvina.cz. RK-172

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Dyrekcja, gro-
no pedagogiczne oraz młodzież 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
zapraszają na tradycyjny Koncert 
Świąteczny w piątek 19. 12. Koncert 
odbędzie się w tym dniu dwa razy – 
o godzinie 11.00 i po południu o go-
dzinie 17.00 w kościele Na Niwach 
w Czeskim Cieszynie.
CZ. CIESZYN-SIBICA – Chrześ-
cijańskie Centrum (Křesťanské cen-
trum), ul. Słowacka 3, Cz. Cieszyn 
zaprasza na koncert adwentowy 21. 
12. o godz. 16.00. W programie: In-
spiration Trio, Wyższobramski Chór 
Kameralny, wspólne kolędy, Andrzej 
Molin.
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 tutejszym kościele ewangelickim. 
Wykonawcami będą miejscowy chór 
„Lutheran Chorus” wraz z orkiestrą 

kameralną pod kierownictwem Jó-
zefa Podoli.
TRZYNIEC – Polski Zespół Śpie-
waczy „Hutnik” zaprasza 21. 12. o 
godz. 16.00 na Koncert Świąteczny 
w ewangelickim kościele w Oldrzy-
chowicach.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONAL-
NA, 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-
niscence”. Czynna: po, śr, pt: 9.00-
15.00, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. Cie-
szynie, Praska 3/14: do 31. 12. wysta-
wa pt. „Nasza Klara w dzień szyje, w 
nocy pruje”; stała ekspozycja „Obrazki 
z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. 
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”. 

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2015 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz
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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 „Przysta-
nek Grafi ka”, ul. Gęboka 50: do 
20. 12. wystawa Tadeusza Wac-
ława Budynkiewicza pt. „Eksli-
brisy typografi czne”. Czynna: wt-
pt:10.00-17.00.

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

Rozpoczynający się dokładnie za 
dwa tygodnie rok 2015 będzie ro-
kiem wyjątkowym dla zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Jani-
ny Marcinkowej. Będzie to bowiem 
rok jubileuszowy, a świętujący 65-le-
cie zespół wkroczy w niego Koncer-
tem Kolędowym, który odbędzie się 
w niedzielę 4 stycznia w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie.

Wszystko zaczęło się w marcu 
1950 roku. Jak można przeczytać 

na stronach internetowych zespołu, 
wtedy to z inicjatywy Danuty Jura-
szek-Baranowskiej 8 par zauroczo-
nych ludową nutą rozpoczęło swoją 
przygodę z tańcem. Po trzech latach 
mała grupa taneczna przekształci-
ła się w ponad stuosobowy Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. 
Do dziś zespół jest  wizytówką i 
ambasadorem Ziemi Cieszyńskiej, 
pielęgnuje folklor i tradycje regionu. 
Tworzą go zaś: grupa taneczna doro-

sła i dziecięca, dwie kapele: ludowa i 
młodzieżowa oraz Chór Jubileuszo-
wy, w sumie 175 osób.

Od początku z zespołem związa-
na była Janina Marcinkowa, która aż 
do emerytury pracowała jako stały 
etnograf i okresami jako kierownik 
artystyczny, a następnie do 1999 
roku jako konsultant lub autor frag-
mentów programu.  W 2005 roku 
powstał projekt nadania Zespoło-
wi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-

skiej imienia Janiny Marcinkowej. 
Wspomniany Koncert Kolędowy, na 
którym kolędy zaprezentują Chór 
Jubileuszowy i orkiestra ZpiTZC, 
rozpocznie się 4 stycznia w Koście-
le Jezusowym o godz. 18.00. Nato-
miast w niedzielę 18 stycznia o godz. 
16.00 kapela młodzieżowa i zespół 
wokalny grupy młodzieżowej zespo-
łu zaprosi miłośników folkloru na 
Noworoczne Kolędowanie do Domu 
Narodowego w Cieszynie. (kor)

Rok jubileuszowy otworzą kolędami

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.

»Harfa« szykuje 
jubileusz
Miłośnicy śpiewu chóralnego powinni 
sobie zarezerwować czas na niedzielę 
28 grudnia. W tym dniu o godz. 16.00 
w kościele ewangelickim Na Niwach 
w Czeskim Cieszynie odbędzie się 
koncert urodzinowy Chóru Miesza-
nego „Harfa”, działającego przy Miej-
scowym Kole PZKO Czeski Cieszyn-
Centrum. Na koncercie „Harfa” uczci 
nie tylko jubileusz 65-lecia działalno-
ści, ale również 120. rocznicę urodzin 
założyciela zespołu, prof. Karola Hła-
wiczki.

Przypomnijmy, że „Harfa” powstała 
w roku 1949 z inicjatywy Hławiczki. 
Działała w składzie męskim i żeń-
skim, od roku 1992 zespół występuje 
już wyłącznie w składzie mieszanym. 
Od r. 1998 dyrygentem „Harfy” jest 
Tomasz Piwko.

Podczas koncertu jubileuszowego 
oprócz zespołu-jubilata zaprezentuje 
się również Chór im. Jana Pawła II ze 
Strumian koło Wieliczki, działający 
pod kierownictwem brata obecne-
go dyrygenta „Harfy”, Piotra Piwki. 
Jako soliści wystąpią Agnieszka Piw-
ko – sopran i Piotr Piwko – tenor, na 
organach zaś zagra Marta Wierzgoń. 
Zabrzmią kolędy oraz utwory Karola 
Hławiczki. (kor)
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W siedzibie MK PZKO w Karwinie 
Raju zjawiła się w poniedziałkowe 
przedpołudnie ponad pięćdziesiątka 
przyjaciół z boiska, by powspominać 
dawne lata spędzone w barwach za-
olziańskich drużyn. Tadeusz Bizoń, 
jeden z siedmiu autorów jubileuszo-
wej publikacji, bronił jeszcze barw 
legendarnej Polonii Karwina, która 
– podobnie jak podbeskidzka Siła 
Trzyniec – do dziś wywołuje pięk-
ne wspomnienia wśród polskich ki-
biców sportowych na Zaolziu. – To 
były wspaniałe lata, które na zawsze 
pozostaną w mojej pamięci – powie-
dział „Głosowi Ludu”. – My grali-
śmy jeszcze za parówkę i lemoniadę, 
dziś nawet w trzeciej lidze piłkarze 
mogą sięgnąć po niezłe zarobki 
– podkreślił Bizoń. W jego rodzinie 
futbol cieszy się sporym wzięciem. 
Wyczynowo w piłkę postanowił grać 
również syn, Andrzej Bizoń (obec-
nie dyrektor Gimnazjum Polskiego 
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie – przyp. autor), a także 
wnuk pana Tadeusza – Jakub. Nie 
odkryjemy też Ameryki – cała rodzi-
na Bizoniów broniła barw karwiń-
skich drużyn. 

Jednym z założycieli Klubu 99 
był nieżyjący już legendarny trener 
piłkarski Rudolf Łabaj, o którym 
obecni na poniedziałkowym spotka-
niu klubowicze wyrażali się z głębo-
kim szacunkiem. – Klub powstał na 
kanwie wspomnień chlubnej tradycji 
polskich klubów sportowych, wspa-
niałych sportowych postaci, fascynu-
jących sportowych wydarzeń, które w 

młodości głęboko utkwiły w pamięci 
naszych członków – czytamy w roz-
dziale III pamiątkowej publikacji. 
– W tych odległych czasach sport na 
Zaolziu był nie tylko sprawdzianem 
tężyzny fi zycznej, ale także mierni-
kiem patriotyzmu i więzi narodowej 
z duchową ojczyzną, Polską – pisze 
prezes Klubu 99, Jerzy Czap. Te 
zdania, to kwintesencja działalności 
Klubu 99. Jego członkowie, nawet 
w podeszłym wieku, starają się ak-
tywnie włączać w organizację wielu 
ważnych imprez sportowych na na-

szym terenie. Koordynują również 
sporo akcji typowo młodzieżowych, 
skierowanych do uczniów naszych 
polskich szkół podstawowych na Za-
olziu. – Aczkolwiek nasze szeregi się 
wykruszają, nadal działamy – pod-
kreślił na poniedziałkowym spotka-
niu Jerzy Czap. – Nie organizujemy 
już wprawdzie tradycyjnych meczów 

piłkarskich Gorole – Dolanie, bo 
wiek wielu naszych członków już 
na to nie pozwala, ale wciąż chcemy 
się spotykać, być razem i działać dla 
dobra polskiego sportu na Zaolziu 
– powiedział nam Czap. 

Zaproszona na spotkanie Konsul 
Generalna RP w Ostrawie, Anna Ol-
szewska, z dumą wypowiadała się na 
temat sukcesów sportowych, a także 
patriotycznych Klubu 99. – Czuję się 
w waszym gronie wspaniale. Robicie 
kawał dobrej roboty, o której w Pol-
sce nie zapominamy – stwierdziła 

konsul, przekazując na ręce Jerzego 
Czapa dar fi nansowy z Polski jako 
wyraz uznania dla dokonań Klubu 
99. W spotkaniu wzięli też udział 
inni zaproszeni goście – m.in. prezes 
ZG PZKO Jan Ryłko, prezes PTTS 
„Beskid Śląski” Halina Twardzik, a 
także znakomity tenor Władysław 
Czepiec. Zaolziański śpiewak ope-
rowy umilił poniedziałkową imprezę 
interpretacją swoich ulubionych arii. 
– Wybrałem takie utwory, które pa-
sują na okres przedświąteczny, które 
zmuszają do refl eksji i wyciszenia 
– powiedział Czepiec. Klubowicze 
z ciekawością obejrzeli też wysta-
wę dotyczącą działalności polskich 
organizacji sportowych na Zaolziu 
przygotowaną przez Ośrodek Do-
kumentacyjny Kongresu Polaków w 
RC. Autor Marian Steff ek skorzy-
stał z wielu źródeł – jak sam mówił 
z bardziej lub mniej dostępnych. Nie 
zabrakło m.in. artykułów prasowych, 
także tych, które pojawiły się na ła-
mach naszej gazety. „Głos Ludu” 
zresztą od początku ściśle i z wielką 
przyjemnością współpracował z Klu-
bem 99. 

 JANUSZ BITTMAR

W KARWINIE RAJU ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ KLUBU 99

Wspomnienia upiększają życie
15 lat razem w jednej sekcji, kilkadziesiąt lat razem na boiskach piłkarskich i arenach sportowych. Członkowie Klubu 99, zrzeszającego byłych piłkarzy i sportowców 
polskich klubów na Zaolziu, świętowali w poniedziałek w Karwinie Raju 15-lecie założenia sekcji, która zapisała się złotymi literami nie tylko w naszym regionie. 
Z okazji jubileuszu, z inicjatywy PTTS „Beskid Śląski” ukazała się arcyciekawa publikacja „15-lecie Klubu 99 na tle 95. rocznicy powstania polskich organizacji spor-
towych na Zaolziu”, a także pamiątkowa wystawa przygotowana przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC autorstwa Mariana Steff ka. 

Prezes Klubu 99 Jerzy Czap wita uczestników spotkania.

Polska o was nie zapomina – stwiedziła konsul Anna Olszewska.

Założyciele Klubu 99 
(27. 12. 1999)

Rudolf Łabaj, Franciszek Dro-
bisz, Stanisław Hławiczka, Gu-
staw Wacławik, Stanisław Pie-
lesz, Rudolf Olszowy, Tadeusz 
Stec

Jakie sportowe wydarzenia mijającego 
roku z udziałem Polaków wywarły na 
Panu/Pani największe wrażenie?

HALINA TWARDZIK
Bez dwóch zdań nasz srebrny medal wywalczo-
ny w Światowych Zimowych Igrzyskach Polo-
nijnych w Jeleniej Górze. Po złotym medalu z 
2013 roku ze Światowych Letnich Igrzysk Po-
lonijnych sięgnęliśmy po kolejny wielki sukces. 
Na Zaolziu nie brakuje utalentowanych spor-
towców. 

WŁADYSŁAW SIUDA
Ogromne, pozytywne wrażenie wywarła na 
mnie gra polskiej reprezentacji piłkarskiej. Tre-
ner Adam Nawałka tak pokierował drużyną, 
że udało się pokonać Niemców w eliminacjach 

mistrzostw Europy. Po długim czasie mo-

głem być dumny z postawy polskich piłkarzy i 

mam nadzieję, że te eliminacje doprowadzimy 

do zwycięskiego końca i zagramy w mistrzo-

stwach Europy 2016. 

JERZY CZAP
Wszystko, co związane było z polskim spor-

tem. Czyli świetna postawa polskiej reprezen-

tacji piłkarskiej, która obudziła we mnie wiarę, 

że z polskim futbolem nie jest aż tak źle. Do-

brze zaprezentowała się też zresztą Legia War-

szawa w europejskich pucharach. To świadczy 

o progresji w polskim futbolu i bardzo się cie-

szę z tego powodu. Piłka nożna to nie tylko 

strategia, ale też często przypadek, szczęście, 

które nie zawsze sprzyja lepszym. W tym roku 

Polakom dopisało szczęście, ale kluczowe były 

umiejętności poszczególnych zawodników. 

Wspaniałe wyniki osiągnęli kolarze, mistrzo-

wie świata siatkarze. Polski sport zaistniał w 

świecie na magiczną wręcz skalę. 

EUGENIUSZ KRUPA
W tym roku było istne zatrzęsienie świetnych 

wyników sportowych z udziałem polskich 

sportowców. Na pierwszym miejscu stawiam 

sukces Kamila Stocha w igrzyskach olimpij-

skich w Soczi. Na drugim miejscu kolarstwo, a 

zwłaszcza mistrzostwo świata Michała Kwiat-

kowskiego w wyścigu ze startu wspólnego. Na-

turalnie furorę zrobili siatkarze, ale tam trochę 

liczyłem na dobry wynik z racji tego, że mi-

strzostwa świata odbyły się w Polsce. Martwi 

mnie tylko, że końcówka roku na razie wypadła 

słabo. Przepadli skoczkowie, słabo spisuje się 

Justyna Kowalczyk. Należy wierzyć, że najlep-

sze znów przed nami.

WŁADYSŁAW MAJEWSKI
Byłem pod wrażeniem igrzysk olimpijskich w 

Soczi. Największą frajdę sprawiły mi medale 

Kamila Stocha w skokach narciarskich. Olim-

piada była bardzo udaną imprezą dla polskich 

sportowców, także dla biegaczki Justyny Ko-

walczyk czy panczenistów. Na bieżąco śledzi-

łem też wyniki trzynieckiej drużyny hokejowej 

i szkoda, że chłopakom nie udało się przebić 

do fi nału ekstraligowych rozgrywek. Może uda 

się w nowym roku, bo aktualna forma Trzyńca 

robi wrażenie.  (jb)

PYTANIE DO 
uczestników uroczystości w Karwinie Raju

Anna Olszewska z jubileuszową pub-
likacją. Zdrowia – tego głównie życzyli sobie klubowicze.
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