
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, lecz duszy zabić nie mogą” – te 
słowa z Ewangelii wg św. Mateusza 
zabrzmiały w sobotę podczas mszy 
świętej w kościele parafi alnym pw. 
Bożego Ciała w Jabłonkowie. Została 
odprawiona w intencji ks. Józefa Ada-
meckiego, wikarego jabłonkowskiej 
parafi i. Pamięć duszpasterza i kape-
lana Związku Walki Zbrojnej – Ar-
mii Krajowej przypomina od soboty 
tablica w jednej z kaplic świątyni. 26 
maja minie dokładnie 70 lat od dnia, 
w którym ks. Adamecki zginął w obo-
zie zagłady Auschwitz.

– Jest to wielki dzień naszej wspól-
noty parafi alnej. Chcemy uczcić 
człowieka, który zginął za wolność, 
za Ojczyznę, za wiarę. A także tych 
wszystkich, którzy zginęli za tak dla 
nas ważne hasła: Bóg, Honor, Ojczy-
zna! – podkreślił proboszcz jabłon-
kowskiej parafi i, ks. Janusz Kiwak.

Proboszcz przywitał licznych gości, 
wśród nich konsul generalną Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Ostrawie, Annę 
Olszewską, prezesów Kongresu Pola-
ków i ZG PZKO: Józefa Szymeczka i 
Jana Ryłkę, oraz członków rodziny ks. 
Adameckiego. Gościem uroczystości 
był także Polski Chór Parafi alny, któ-
ry pod kierownictwem s. Pii Jochy-
mek uświetnił śpiewem uroczystość 
oraz poeta Kazimierz Józef Węgrzyn, 
który uczcił pamięć ks. Adameckiego 
wierszem „On w imieniu Ojczyzny, 
Boga i Honoru”.

W swojej homilii ks. Kiwak przy-
pomniał, że ks. Adamecki jako wikary 
jabłonkowskiej parafi i w marcu 1942 
roku związał się z konspiracyjną siat-

ką wywiadowczą „August”, a od paź-
dziernika tego roku należał do ZWZ 
– AK na terenie Cieszyna i Zaolzia. 
Był kapelanem podinspektoratu, a 
jego mieszkanie w jabłonkowskiej 
plebanii służyło jako punkt kontakto-
wy dla członków wywiadu. W marcu 
1943 roku został aresztowany przez 
gestapo, a w maju 1944 roku, osą-
dzony przez sąd doraźny katowickie-
go gestapo, rozstrzelany pod „ścianą 
śmierci” w KL Auschwitz. 

– Jeden z parafi an wspominał, że 
gestapo zabrało ks. Adameckiego 
wprost sprzed ołtarza, nie pozwolo-
no mu nawet dokończyć mszy – mó-
wił podczas kazania ks. Kiwak. – Ks. 
Henryk Lorisz zaś wspominał opo-
wieść organisty Józefa Miczka. Po-

dobno w czasie jednej z rozmów z ks. 
Adameckim usłyszeli trzask. „Nasz 
wzrok zwrócił się w kierunku obrazu 
św. Józefa wiszącego na ścianie, któ-
ry pękł na połowę. Z pewnym lękiem 
patrzyliśmy na siebie. Po kilku dniach 
ksiądz Adamecki został aresztowany 
przez gestapo” – cytował ks. Kiwak. 
Konsul Anna Olszewska w swoim 
przemówieniu przypomniała słowa 
św. Jana Pawła II: „Naród, który nie 
pamięta swojej historii, nie ma także 
swojej przyszłości”. – Pamięć o histo-
rii, o ludziach zasłużonych dla Ojczy-
zny, jest częścią tożsamości narodu. 
Jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni 
za upamiętnienie postaci ks. Adame-
ckiego, niezwykłego człowieka, który 
łączył posługę kapłańską z wyrazem 

najwyższego oddania powinności 
obywatelskiej i ludzkiej. Dzięki lu-
dziom takim, jak on, możemy dzisiaj 
cieszyć się wolnością i niepodległoś-
cią, wszystkimi najwyższymi wartoś-
ciami, o które ks. Józef walczył i dla 
których poświęcił swoje życie – pod-
kreśliła konsul.

To konsul Olszewska, wspólnie z 
bratankiem bohaterskiego wikarego, 
Bronisławem Adameckim, odsłoniła 
tablicę. – Mój ojciec, Zygmunt, był 
najmłodszym bratem ks. Józefa. Je-
stem niezmiernie zbudowany tą uro-
czystością. Cieszę się też, że mogłem 
przy okazji poznać niektórych swoich 
krewnych, z którymi się jeszcze nigdy 
nie spotkałem – powiedział nam pan 
Bronisław.  Z kolei Władysław Nie-
doba, inicjator wmurowania tablicy 
ks. Adameckiego w mur jabłonkow-
skiej świątyni, zwierzył się, że to był 
jego obywatelski obowiązek. – Mam 
83 lata, pamiętam więc jeszcze ks. 
Adameckiego. Znałem go z kościo-
ła, z plebanii, chodził też do naszego 
sklepu. Jako chłopak nie wiedziałem, 
że on i mój ojciec są żołnierzami 
ZWZ – AK. Ks. Adamecki przez to, 
że nie zdradził podczas przesłuchania 
swoich towarzyszy broni, którzy wo-
bec niego składali żołnierską przysię-
gę, uratował życie moim rodzicom – 
powiedział nam po uroczystości.

Kiedy ks. Józef Adamecki stanął 
przed plutonem egzekucyjnym pod 
„ścianą śmierci” w obozie Auschwitz 
miał zaledwie 32 lata. Jabłonkowianie 
pamiętają o nim do dziś.  
 JACEK SIKORA
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UKRADLI FLAGI!
Niemiłą niespodziankę zgotowali ol-
brachcickim pezetkaowcom złodzieje. 
Z masztów na stojącym w centrum 
wioski Domu PZKO ukradli polską 
i czeską fl agę narodową. Jak dowie-
dzieliśmy się od prezes MK PZKO 
w Olbrachcicach, Heleny Bubik, do 
kradzieży doszło prawdopodobnie 
pod osłoną nocy, z czwartku na piątek. 
2 maja, który obchodzony jest przez 
Polaków jako Dzień Flagi, na Domu 
PZKO sterczały już więc tylko puste 
maszty. – Mąż powiesił obydwie fl agi 
na Dom PZKO w środę 30 kwietnia. 
1 maja wszystko było w porządku, 
kiedy jednak w piątek po południu 
wróciliśmy z wycieczki, zauważyliśmy, 
że nie ma fl ag. Szukaliśmy w Domu 
PZKO, bo myśleliśmy, że może ktoś 
je zdjął. Okazało się jednak, że nikt z 
pezetkaowców ich nie ruszał, ale że po 
prostu zostały skradzione – zrelacjo-
nowała H. Bubik.  (sch)

czwartek
piątek

wtorek
środa

POGODA

dzień: 14 do 17 0C
noc: 13 do 3 0C
wiatr: 4-7 m/s

Gracja Orłowa 
– dominacja Polek
| s. 12

Grecka 
lekcja integracji
| s. 7

Alternatywne 
poznawanie świata
| s. 6

Pamięć częścią tożsamości narodu
WYDARZENIE: Jabłonkowian zaskoczył w sobotę rano widok polskich żołnierzy. Do miasta przyjechała Kompania Reprezen-

tacyjna Wojska Polskiego, wystawiona przez 6. Dywizję Powietrzno-Desantową z Krakowa. Trzydziestka żołnierzy w galowych 

mundurach wmaszerowała o godz. 10.00 do kościoła parafi alnego pw. Bożego Ciała, by swoim udziałem w mszy świętej uczcić 

pamięć ks. Józefa Adameckiego, duszpasterza i żołnierza ruchu oporu. Duchowny doczekał się swojej tablicy pamiątkowej.

dzień: 13 do 16 0C
noc: 12 do 9  0C
wiatr: 1-3 m/s

Tablicę upamiętniającą księdza Józefa Adameckiego odsłonili konsul Anna Olszewska i Bronisław Adamecki.

Mszę w intencji bohaterskiego wikarego uświetniła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

ZDARZYŁO SIĘ

DRODZY CZYTELNICY
Kolejny numer »Głosu Ludu« 
ukaże się w sobotę 10 maja.  Dziś 
i jutro sekretariat będzie czynny 
w godz. 8.30 do 13.30.Bieżące 
informacje z terenu zamieszcza-
my na www.glosludu.cz.
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URATOWAĆ SZAŃCE
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Włodarze wioski spieszą na ratu-
nek ruinom twierdzy Szańce, która 
w XVI i XVII wieku miała bronić 
wsi i granic Księstwa Cieszyńskiego 
przed Turkami oraz Węgrami. W 
związku z tym radni ogłosili prze-
targ na fi rmę, która wykona prace 
budowlane mające choć w części 
uratować zniszczony zabytek. Mo-
steczanie chcieliby przede wszyst-
kim wybrukować chodnik między 
dawnymi bramami: południową i 
północną oraz odnowić drewnianą 
kładkę przy pierwszej z nich. Od-
nowiona ma zostać także ścieżka 
edukacyjna prowadząca po wałach 
byłej twierdzy o długości ponad 400 
metrów.

*   *   *

CZYSTSZE DROGI
REGION (kor) – Władze woje-
wództwa zdecydowały, że w tych 
częściach regionu, które najbardziej 
cierpią na skutek zanieczyszczenia 
powietrza, drogi będą czyszczone 
częściej niż wymaga tego prawo. 
Zdaniem włodarzy regionu, przy-
czyni się to do poprawy zdrowia 
mieszkańców. Na razie wytypowano 
drogi, włącznie z takimi, którymi 
nie zarządza województwo, o łącznej 
długości 400 kilometrów. Jeszcze 
w maju powinny wyjechać na nie 
pojazdy do czyszczenia dróg i po-
lewarki.

*   *   *

NOWY GOLF
KARWINA (ep) – Wkrótce w 
Parku Boženy Němcovej pojawi się 
nowa atrakcja. Na nabrzeżu powsta-
nie Adventure Golf z 18 dołkami. 
Będzie to ośrodek rekreacyjno-
sportowy dla wszystkich, także dla 
golfowych amatorów. Na miejscu 
powstaną mini-golf oraz budynek-
zaplecze. Boisko będzie posiadało 
odpowiedni certyfi kat, więc będzie 
można rozgrywać na nim turnieje. 
W okolicy posadzone zostaną nowe 
drzewa i krzewy, przybędzie ławek, 
pojawi się nowe oświetlenie. Budo-
wa obiektu ruszy w czasie wakacji, a 
cały projekt kosztować będzie ponad 
5 mln koron.

*   *   *

DŁUŻSZA 
WITKOWICKA
OSTRAWA (ep) – Ulica Witkowi-
cka jest dłuższa. W czwartek 1 maja 
uroczyście otwarto nowy odcinek tej 
drogi – inwestycję przeprowadzono 
w ramach projektu Zintegrowanego 
Planu Rozwoju Miasta. Dwukie-
runkowy odcinek ulicy Witkowi-
ckiej z wjazdem oraz wyjazdem w 
stronę centrum miasta mierzy na 
razie około 550 km, kończy się za 
Wielkim Światem Techniki. Kolejny 
odcinek ulicy zostanie dokończony 
do listopada tego roku.

*   *   *

WIĘKSZY KOMFORT
TRZYNIEC (sch) – Klienci trzy-
nieckiego domu seniora „Pohoda” 
mogą korzystać z nowych pomiesz-
czeń – poszerzonej jadalni oraz 
pokoju dziennego wyposażonego 
w komplet wypoczynkowy, duży 
telewizor oraz bibliotekę. Nowe 
pomieszczenia zostały oddane do 
użytku podczas uroczystego popo-
łudnia, na którego program złożyły 
się występy zespołu muzycznego 
„Hawierzowskie babki” oraz tancer-
ki brzucha Raniyah, a także loteria 
z nagrodami dla wszystkich pensjo-
nariuszy.

KRÓTKO

18 szkół podstawowych z Trzyńca 
i okolicznych miejscowości bierze 
udział w konkursie plastycznym 
„Mój Werk” organizowanym przez 
Hutę Trzyniecką. Wśród nich są 
również trzy polskie szkoły: z Trzyń-
ca, Wędryni oraz Bystrzycy.

Na stronie http://soutez.ehutnik.
cz/ można głosować na jedną z prac 
plastycznych – wszystkie wykona-
li uczniowie klas siódmych, bo to 
właśnie oni są adresatami konkur-
su. O zwycięstwie zadecyduje ilość 
głosów oddanych przez internau-

tów (zagłosować można tylko raz). 
Głosowanie ruszyło 1 maja, a po-
trwa do 20 maja. Laureaci konkur-
su w nagrodę wyjadą w słowackie 
Tatry. 

– Projekt „Mój Werk”, który Huta 
Trzyniecka zorganizowała dla ucz-
niów klas 7., ma pokazać dzieciom 
Hutę jako największego producenta 
stali w Republice Czeskiej, jako no-
woczesną fi rmę stosującą najnowsze 
technologie, która równocześnie dba 
o środowisko naturalne – przekonu-
ją organizatorzy konkursu.  (ep)

Zagłosuj na prace 
polskich uczniów

Tomasz Pustówka przebywał w 
Warszawie dwa dni. 1 maja wziął 
udział w obchodach 10. rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europej-
skiej. Dzień później był gościem 
obchodów Dnia Flagi RP. W ra-
mach święta na dziedzińcu Pałacu 
Prezydenckiego odbyło się uroczy-
ste wciągnięcie fl agi państwowej na 
maszt oraz wręczenie fl ag jednost-
kom wojskowym, organizacjom 
pozarządowym, szkołom, organiza-
cjom polonijnym, laureatom kon-
kursu „Patriotycznie Zakręceni”, a 
także przedstawicielom lotnictwa. 

Po południu prezydent RP za-
prosił do Pałacu Prezydenckiego 
zasłużonych działaczy polonijnych i 
polskich. 21 z nich wręczył wysokie 
odznaczenia państwowe. – Broni-
sław Komorowski wyraził przeko-
nanie, że z sumy osiągnięć każdego 
z odznaczonych powstaje dobry 
obraz Polski w oczach świata – po-
wiedział „Głosowi Ludu” Tomasz 
Pustówka, który otrzymał Srebrny 
Krzyż Zasługi.

Wiceprezes Kongresu Polaków 
w RC dodał, że w tym roku wśród 
odznaczonych znalazło się bardzo 
wielu ludzi młodych. – Dla mnie 
szczególne wyróżnienie stanowił 
fakt, że byłem wśród nich jednym 
z najmłodszych. Odebrałem tę uro-
czystość także jako gest prezydenta 
i całego państwa polskiego w stronę 

młodej Polonii. To dowód, że także 
ich działania są dostrzegane i będą 
wspierane – mówi Pustówka.

Zdaniem prezydenta nowe po-
kolenie, które w ostatnich latach 
zyskuje coraz większy wpływ w śro-
dowiskach polonijnych, jest już nie 
tylko przywiązane do pielęgnowania 
tradycji i kontaktów z krajem. Mło-
dzi ludzie sukcesu bezinteresownie 

promują obraz Polski nowoczesnej, 
która nie boi się wyzwań. – To ważna 
chwila, gdy można podziękować, w 
imieniu Ojczyzny, rodakom rozsia-
nym po całym świecie, nie tylko za 
podtrzymywanie polskości własnej, 
ale też za działania na rzecz polsko-
ści, kultury polskiej, promocji Polski 
na świecie – powiedział prezydent, 
wręczając odznaczenia państwowe.

W uroczystości z okazji Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą wzię-
li udział szef Kancelarii Prezydenta 
Jacek Michałowski, szef BBN Sta-
nisław Koziej, ministrowie i dorad-
cy prezydenta. Zebrani wysłuchali 
koncertu w wykonaniu Akademi-
ckiej Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Lwowskiej. 

 (wik)

Prezydent honoruje młodych
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Polonii i Po-

laków za Granicą, wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Wśród uhonorowanych znalazł się Tomasz 

Pustówka, wiceprezes Kongresu Polaków w RC. Do odznaczenia nominowało go warszawskie Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”.
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Na pomoc sarnie

Strażacy z jednostek podlegających Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w 
Ostrawie wyjeżdżają nie tylko do pożarów. Od czasu do czasu wzywani są do 
nietypowych przypadków. Do takich należy na pewno ratowanie zwierząt, które 
utkną w płocie, w błocie lub studzience kanalizacyjnej. Do takiego wypadku do-
szło w tym tygodniu w czeskocieszyńskiej dzielnicy Sibica, gdzie przed tygodniem 
zaklinowała się w płocie wykonanym ze stalowych prętów sarna. Zwierzę nie po-
trafi ło uwolnić się z pułapki samodzielnie, wezwano więc strażaków. Po chwili 
sarna została uwolniona, a następnie wypuszczona...  (kor)

Od czerwca trzy pierwsze pociągi 
prywatnego przewoźnika RegioJet, 
które obecnie kończą kurs w By-
strzycy, będą rozpoczynać i kończyć 
kurs na stacji w Nawsiu. Informacja, 
którą zamieściliśmy niedawno w 
„Głosie Ludu” zaniepokoiła bystrzy-
czan. Obawiali się, że składy Regio-
Jet nie będą się już zatrzymywać na 
dworcu kolejowym w ich wiosce i 
będą musieli podjechać do Nawsia 
lub Trzyńca. 

Ich obawy rozwiał jednak Tomáš 
Petras, menedżer projektowy spół-
ki RegioJet. W swoim liście Petras 
zapewnił mieszkańców Bystrzycy i 
okolicznych miejscowości: Nydku, 

Milikowa lub Koszarzysk, że składy: 
poranne wyjeżdżające z Nawsia, oraz 
popołudniowe, które przyjeżdżają z 
Pragi, będą się na pewno zatrzymy-
wać także w Bystrzycy.

– Będzie tak nie tylko w drugiej 
połowie bieżącego roku, ale również 
w roku 2015. W grudniu zresztą po-
winno dojść do kolejnych zmian, bo 
na dworcach w Nawsiu i Bystrzycy 
powinny zacząć się zatrzymywać 
także pociągi ekspresowe Regio-
Jet kursujące do słowackiej Żyliny, 
a których pierwszym lub ostatnim 
przystankiem na terenie RC jest 
obecnie Trzyniec – zapewnił mene-
dżer spółki RegioJet. (kor)

Ekspresowe wyjaśnienie
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Rośnie szkoła

Na Herczawie rośnie nowa szkoła. Będzie murowana, ocieplona wełną 
mineralną, ze spadzistym dachem pokrytym blachą profi lowaną. Budowana 
jest na fundamentach budynku z 1978 roku, który był barakiem o drewnianej 
konstrukcji. Szkoła będzie budynkiem energooszczędnym, ogrzewanym kotłem 
na biomasę, co pomogło w zdobyciu dofi nansowania z funduszy europejskich. W 
budynku znajdą siedzibę szkoła i przedszkole. Nowy rok szkolny dzieci rozpoczną 
już w nowej placówce.  (dc)

Tomasza Pustówkę odznacza prezydent RP Bronisław Komorowski.
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– Trochę nam żal, że nie dotarli wszy-
scy zaproszeni goście, bo imprez jest 
dzisiaj sporo. Ale panie tradycyjnie 
nie zawiodły, w tej niedużej sali uda-
ło nam się pomieścić blisko 200 osób 
– śmiała się prezes Sekcji Kobiet, 
Władysława Byrtus. Wszystkie panie 
otrzymały podczas prezentacji biało-
czerwone kokardki. – Spotykamy się 
przecież w święto Konstytucji 3 Maja, 
a o nim, jako Polki, nie możemy za-
pomnieć – podkreśliła prezes.

Uczestniczki spotkania przywitały 
programem dzieci z miejscowej pol-
skiej szkoły i przedszkola. Były wier-
sze, piosenki śląskie i polskie, a także 
ognisty krakowiak i tańce góralskie, 
które dzieci zatańczyły w barwnych 

strojach ludowych. Głównym zaś 
punktem pierwszej, przedpołudnio-
wej części Spotkania Wiosennego był 
wykład dr. Stanisława Czudka. 

– Postanowiłem poopowiadać pa-
niom o najnowocześniejszych tech-
nologiach w chirurgii – powiedział 
nam dr Czudek. – Na przykład lapa-
roskopia jest już znana od dwudziestu 
lat, ale spraw nowszych, ciekawych 
jest sporo. Poruszyłem więc temat 
operacji na odległość, możliwości 
przeprowadzania ich chociażby mię-
dzy Ziemią a Księżycem i na odwrót. 
Bo ja sam jestem członkiem zespołu 
50 chirurgów z całego świata, któ-
rzy takie operacje mogliby przepro-
wadzać – dodał Stanisław Czudek, 

krążący co miesiąc między Mostami 
koło Jabłonkowa, Ostrawą oraz... Pe-
kinem i Strasburgiem.

Z pracą i historią gródeckiego Koła 
PZKO zapoznał panie jego wicepre-
zes, Władysław Wałach. Natomiast 
o historii i życiu gminy opowiedział 
im wójt Gródku, Robert Borski, któ-
ry zaprosił też uczestniczki spotkania 
do zwiedzenia wioski i atrakcyjnego 
gminnego „Muzeum staroci”. 

Gospodarzem tegorocznego spot-
kania był Klub Kobiet z Gródku, któ-
rego prezesem jest Anna Pilch. Jak 
zdradziła naszej gazecie pani prezes, 
jest to właściwie klub dwupokolenio-
wy. – W starszym gronie spotyka się 
nas dwunastka, spotkania odbywają 
się co dwa tygodnie. Pomagamy pod-
czas każdej imprezy Koła, także pod-
czas Gorolskigo Święta, a wspomaga-
ją nas już też coraz częściej młodsze 
koleżanki. Nie mamy jednak dwóch 
klubów, tylko jeden, stopniowo jednak 
dochodzi do wymiany pokoleniowej. 

Z tych młodszych zaś najaktywniej-
sze są dwie Ireny: Medek i Kadłubiec 
– usłyszałem na miejscu.

Podczas gródeckiego spotkania 
panie mogły też zakupić sporo cieka-
wych książek, które przywiózł właś-
ciciel czeskocieszyńskiego Klubu Pol-
skiej Książki i Prasy, Zenon Wirth. 
Największym powodzeniem cieszyła 
się wznowiona niedawno „Nasza 
kuchnia” Walburgi Fójcikowej, którą 
księgarz proponował po obniżonej 
cenie.

– Już przygotowujemy się do tra-
dycyjnej dorocznej wycieczki, wyje-
dziemy 28 maja do Krakowa – poin-
formowała nas prezes Sekcji Kobiet. 
– Natomiast Jesienne Spotkanie Klu-
bów Kobiet odbędzie się za pół roku 
w Bystrzycy. To wiosenne jest zawsze 
utrzymane w duchu bardziej towarzy-
sko-oświatowym, zaś jesienne będzie 
już połączone, jak zwykle, z warszta-
tami twórczymi – dodała Władysława 
Byrtus. JACEK SIKORA

Panie z biało-czerwonymi kokardkami

Koncert legendarnej szwedzkiej gru-
py Europe był punktem kulminacyj-
nym Dnia Hutnika, który odbył się 
w sobotnie popołudnie w trzynie-
ckim kompleksie STaRS. Tuż przed 
gwiazdą wieczoru zagrała też na 
scenie w starej Werk Arenie czeska 
kapela Divokej Bill.

Wprawdzie sobota była deszczo-
wa i chłodna (temperatura spadła w 
Trzyńcu do sześciu kresek powyżej 
zera), niemniej tradycyjna hutnicza 
majówka, zorganizowana w tym 
roku w ramach obchodów 175-lecia 
Huty Trzyniec, zwabiła do komplek-
su sportowo-towarzyskiego STaRS 
tysiące osób. Program zaś był bogaty. 
Była więc scena Beerfest, na której 
solidną porcję swoje „gorolgrasso-
wej” muzyki z tekstami w gwarze 
śląskiej (jakże inaczej – z „Cugym 
do werku” na czele) zaserwował ja-
błonkowski Blaf. Wiele konkursów 
dla piwoszy zaproponowali tam dwaj 
konferansjerzy, Zdeněk Vrba i popu-
larny czeski aktor Roman Skamene. 
Nagrodami były zaś kufl e złocistego 
trunku i 30-litrowa beczka uwarzo-
nego przez noszowicki browar Ra-
degast specjalnie na hutnicze święto 

15-stopniowego piwa „Fajront”. To 
zresztą można było zakupić w każ-
dym stoisku.

Z kolei na scenie Pod Lasem mogli 

posłuchać muzyki rockowej młodsi 
uczestnicy hutniczej majówki. Dla 
nielękających się deszczu i przeni-
kliwego chłodu fanów rocka zagrały 

m.in. kapele: Wohnout, Turbo, a także 
miejscowy zespół Boutique, działający 
przy Podstawowej Szkole Artystycz-
nej w Trzyńcu, w którym śpiewa rów-
nież wschodząca gwiazdka, Noemi 
Bocek. Natomiast na płycie stadionu 
lekkoatletycznego stanęła scena, na 
której prezentowały się gwiazdy zna-
ne z muzycznego kanału telewizyjne-
go Šlágr. 

Nie zabrakło wielu atrakcji dla naj-
młodszych. Przygotowano dla nich 
cyrkowe atrakcje z klaunami i żon-
glerami wszelkiego rodzaju. Dzieci 
mogły też, na przykład, spróbować 
przejść po linie (na szczęście, nisko 
zawieszonej i przechodziły opierając 
się o ramię jednego z klaunów), uło-
żyć puzzle lub spróbować sił na mini-
torze przeszkód.

Dzień Hutnika wabił też gości 
imprezy wieloma stoiskami z bogatą 
ofertą, od tej typowo „odpustowej” po 
kulinarną. A ponieważ pogoda była 
wyjątkowo wredna, wielkim powo-
dzeniem cieszyły się kioski nie tylko z 
piwiem, ale i mocniejszymi trunkami 
oraz miodem pitnym lub grzanym wi-
nem. Ot, typowa majówka, choć pod 
chmurką... (kor)

Hutnicza majówka z deszczem

Hutnicza majówka, czyli... dla każdego coś miłego. 
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Wielkim powodzeniem cieszyły się przygotowane przez gródecki Klub Kobiet ciastka. 

O majowej wycieczce do Krakowa poinformowała panie wiceprezes Sekcji Kobiet, Anna Piszkiewicz.

Członkinie Klubów Kobiet MK PZKO z całego Zaolzia spot-

kały się w sobotę na dorocznym Spotkaniu Wiosennym Klubów 

Klubów Kobiet w Gródku. Na zaproszenie Sekcji Kobiet przy 

Zarządzie Głównym PZKO zjechały do tej wioski panie z całe-

go regionu. I choć każdy Klub mógł wysłać na spotkanie zaledwie 

trzy delegatki, nieduża sala gródeckiego Domu PZKO wprost 

pękała w szwach.
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Nagrodzeni
Nagrodę Grand Prix tegorocznego 
XXI Międzynarodowego Przeglądu 
Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” 
Euro-Folklor 2014 w Zebrzydowi-
cach zdobył zespół „Białcanie” z Biał-
ki Tatrzańskiej. Wśród nagrodzonych 
znalazły się również zespoły z nasze-
go regionu. 

W kategorii „Zespoły śpiewacze z 
towarzyszeniem instrumentów mu-
zycznych” jury postanowiło przyznać 
I miejsce i nagrodę w wysokości 400 
zł kapeli „Lipka” z Jabłonkowa. II 
miejsce i nagrodę w wysokości 300 
zł otrzymała Kapela Gorolsko „Zo-
rómbek” Polskiego Towarzystwa Ar-
tystycznego „Ars Musica” i Gimna-
zjum z Polskim Językiem Nauczania 
w Czeskim Cieszynie.

W kat. „Zespoły prezentujące tra-
dycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, 
bądź zajęcia gospodarcze” II miejsce 
i nagrodę w wysokości 300 zł zdobył 
zespół „Slezan” z Czeskiego Cieszyna. 
W kat. „Kapele ludowe” III miejsce 
i nagrodę w wysokości 200 zł jury 
przyznało kapeli „Bukoń” z Jabłonko-
wa. Dla odmiany w kat. „Inscenizacja 
tradycyjnych zwyczajów ludowych” 
nagrodę rzeczową (tablet) otrzymał 
„Slezanek” z Czeskiego Cieszyna.

  (wik)
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Uczniowie i nauczyciele Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Ku-
bisza w Gnojniku spotkali się w po-
niedziałek w auli. Dyrektor Tadeusz 
Grycz pokazał im polską fl agę naro-
dową, którą w piątek otrzymał z rąk 
prezydenta RP, Bronisława Komo-
rowskiego. 

W samo południe 2 maja prezy-
dent zaprosił na wspólne święto-
wanie Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej przedstawicieli wybranych 
instytucji, organizacji i jednostek 
wojskowych, w tym przedstawicie-
li środowisk polonijnych z różnych 
krajów i kontynentów. Uczestni-
kom wręczał osobiście polskie fl agi 
narodowe. Impreza odbyła się na 
dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w 
Warszawie, z pełnym ceremoniałem 
wojskowym. 

– Naszą szkołę, która jako jedyna 
placówka z Zaolzia otrzymała fl a-
gę, zaproponował do wyróżnienia 
zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. To dla nas ogromny za-
szczyt, tym większy, że fl agę wręczył 
sam prezydent – podkreślił Grycz w 
rozmowie z „Głosem Ludu”. 

W poniedziałek na apelu przeka-
zał miłą wiadomość uczniom i pra-
cownikom szkoły. Pokazał im nową 
fl agę (na razie poskładaną w kasecie) 

i przeczytał dedykację podpisaną 
przez Bronisława Komorowskiego: 
„Na podstawie ustawy z dnia 31 
stycznia 1980 r. o godle, barwach i 
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych (…) 
wręczam Szkole Polskiej w Gnojni-
ku Flagę Rzeczypospolitej Polskiej 
jako znak suwerenności państwa, 
symbol tożsamości i wspólnoty na-
rodowej”. Uczniowie spontanicznie 
zareagowali burzliwymi oklaskami. 

Dyrektor pokazał swym pod-
opiecznym również biało-czerwony 
kotylion, który otrzymał w Pałacu 
Prezydenckim. – W Polsce prezy-
dent cieszy się dużym szacunkiem. 
Po uroczystości zapomniałem zdjąć 
kotylion i wsiadłem z nim do pocią-
gu. Ludzie patrzyli na mnie, uśmie-
chali się, a w pewnym momencie 
podszedł do mnie mężczyzna ze 
słowami: „Pan był u pana prezyden-
ta? Gratuluję!” – podzielił się prze-
życiem. 

Szkoła w Gnojniku posiada już 
starszą polską fl agę, którą wiesza na 
uroczyste okazje. Flaga „prezyden-
cka” będzie umieszczona, wraz z de-
dykacją, w specjalnej witrynie. – By 
uczniowie nieustannie mieli ją na 
oczach – dodał z uśmiechem dyrek-
tor.  (dc)

Polska fl aga dla 

szkoły w Gnojniku 

Wernisaż wystawy odbył się w ostat-
nią środę kwietnia w znanej Galerii 
pod Ratuszem. Gościem wydarze-
nia była burmistrz Strumienia Anna 
Grygierek oraz członkowie miejskie-
go koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 

– Bohaterem dzisiejszego spotka-
nia jest jednak nasz wielki przyjaciel 
Władysław Kristen, z którym znam 
się od wielu lat. Razem działamy w 
harcerstwie, często się spotykamy, 
jeździmy też na Zaolzie do drużyn 
harcerskich – mówiła w rozmowie z 
„Głosem Ludu” Anastazja Żur, szefo-
wa strumieńskiego koła MZC i zara-
zem pomysłodawczyni wystawy.

Przygotowania do niej rozpoczę-
ły się we wrześniu ubiegłego roku. 
Gospodarze podkreślali, że termin 
nie został wybrany przypadkowo. 
– Niedawno przeżywaliśmy przecież 
wielkie i wspaniałe święto związane 
z kanonizacja papieża Jana Pawła II. 
Dlatego bardzo się cieszę, że ta wy-
stawa zawitała właśnie do nas – mó-

wiła Anna Grygierek, dziękując Wła-
dysławowi Kristenowi.

Sam zainteresowany poinformo-

wał, że w strumieńskiej Galerii pod 
Rauszem na 16 planszach można 
oglądać kilkaset zgromadzonych 

przez niego znaczków i kart poczto-
wych pochodzących z całego świata. 
Ekspozycje uzupełniają archiwalne 

zdjęcia, albumy, książki i dokumenty 
poświęcone postaci papieża Jana Pa-
wła II.

– Można powiedzieć, że prezentuję 
tutaj połowę mojej kolekcji. Wszyst-
ko zaczęło się w 1983 r., kiedy dosta-
łem pierwszy znaczek. Początkowo 
nie było ich zresztą dużo. Z okazji 
pierwszej pielgrzymki wydano trzy 
znaczki i dwa bloczki, które zresztą 
można w Strumieniu zobaczyć. Z 
czasem jednak każde miasteczko, do 
którego przyjeżdżał papież, wydawa-
ło znaczki, piękne koperty i pieczęcie. 
Zdobycie tego wszystkiego było bar-
dzo trudne – mówił Kristen.

Ekspozycję w galerii pod Ratu-
szem w Strumieniu można oglądać 
do 25 maja, a dostępna jest dla zwie-
dzających w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Z kolei w soboty i nie-
dziele grupy zorganizowane mogą 
ją oglądać po uprzednim ustaleniu 
terminu pod nr telefonu 781 727 772.

 (wik)
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Rekordowa liczba 25 rowerzystów 
wzięła udział w czwartkowym raj-
dzie rowerowym na „koniec świata” 
w Piotrowicach. Wycieczkę zorgani-
zowało w ramach „Dnia Gospodarza” 
Miejscowe Koło PZKO w Orłowej-
Lutyni. – To już siódma edycja na-
szego rajdu. „Dzień Gospodarza” 
organizujemy bowiem od 2008 roku 
zawsze 1 maja. Imprezę wymy-
ślił były gospodarz naszego Domu 
PZKO Stanisław Monczka i stała 
się już ona w naszym Kole tradycją. 
A jest ona całodniową rekreacyjno
-kulturalną propozycją dla całych 

rodzin, od przedszkolaków po dziad-
ków – mówi Piotr Brzezny, prezes 
MK PZKO w Orłowej-Lutyni.

Tym razem przed południem część 
członków Koła PZKO w Orłowej-
Lutyni wybrała się na rowerach do 
Koliby „Na końcu świata” w Piotro-
wicach, natomiast inni mogli pojeź-
dzić konno w Dworze Olszyny. Po 
powrocie do Orłowej-Lutyni uczest-
nicy wycieczki zjedli wspólnie obiad.

– Na naszych rajdach z reguły 
dopisuje pogoda, bo w ciągu tych 
siedmiu lat tylko raz padał tak rzę-
sisty deszcz, że musieliśmy odwołać 

rowerową wycieczkę. Natomiast dziś 
padł frekwencyjny rekord, bo jechało 
z nami 25 osób. Tak licznego peleto-
nu nie mieliśmy jeszcze nigdy. My-
ślę też, że w ciągu całego dnia przez 
mury naszego Domu PZKO przewi-
nie się około 120 osób – mówił Piotr 
Brzezny.

Dodał, że po południu w ramach 
„Dnia gospodarza” organizatorzy 
zaplanowali turniej ping-ponga oraz 
gry i zabawy rekreacyjne. Imprezę 
zakończyło zaś wieczorne ognisko i 
opiekanie kiełbasek nad ogniem. 

(wik)

Władysław Kristen podczas wernisażu w Galerii pod Ratuszem w Strumieniu. 

Rekordowy peleton

Numizmatyczna połowa kolekcji 
W maju w Strumieniu można oglądać wystawę „Pontyfi kat św. Jana Pawła II na znaczkach, kopertach i pieczęciach”. Zaprezentowane zbiory należą do Władysława 

Kristena z Czeskiego Cieszyna.

Tym razem rowerzyści z Orłowej-Lutyni wybrali się na wycieczkę do Koliby „Na końcu swiata” w Piotrowicach. 
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W Ostrawie-Witkowicach trwa 
budowa dużego obiektu, który po-
służy przede wszystkim zapalonym 
rolkarzom. W obiekcie „U Cemen-
tárny” już za kilka miesięcy stanie 
nowoczesny stadion z trzema ścież-
kami do jeżdżenia na łyżworolkach. 
Trasy spełniać będą wszystkie kry-
teria związane z organizacją mię-
dzynarodowych zawodów.  

Ścieżki będą miały długość 200, 
450 i 1300 metrów. Można będzie z 
nich korzystać za darmo. Poza tym 
w nowym obiekcie znajdą się też 

m.in. boisko wielofunkcyjne, boi-
sko dla dzieci czy kort tenisowy i 
inne atrakcje. 

Nie zabraknie również na przy-
kład bufetu czy wypożyczalni rolek. 
W planie jest założenie w obiekcie 
klubu sportowego dla najmłod-
szych miłośników jazdy na łyżwo-
rolkach. 

Jeśli wszystko pójdzie według 
planu, nowy stadion otwarty zosta-
nie pod koniec wakacji. Inwestycja 
pochłonie przeszło 40 mln koron. 
Obiekt służyć będzie zarówno 

profesjonalnym sportowcom, jak 
i laikom. Korzystanie z niego bę-
dzie darmowe. Jak poinformował 
Michal Hrazdíra, prezes Czeskie-
go Związku Jazdy na Łyżworol-
kach, trasy na łyżworolki w nowym 
ostrawskim obiekcie będą pierw-
szymi i jedynymi w Republice 
Czeskiej, które spełniają ofi cjalne 
parametry międzynarodowej fede-
racji. Będą więc mogły odbywać się 
tu mistrzostwa Europy lub nawet 
mistrzostwa świata. 

 (ep)

Na rolki – tylko do Witkowic

Dyrektor Tadeusz Grycz pokazał uczniom fl agę, którą otrzymał z rąk prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. 
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Wspomnienia z kanonizacji
W dniach 25.4-1.5 Parafi a pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie zor-
ganizowała pielgrzymkę do Rzymu na kano-
nizację dwóch papieży – Jana XXIII oraz Jana 
Pawła II. Wszystkimi przygotowaniami do 
tego wyjątkowego wydarzenia zajęli się nie-
strudzeni Jadwiga i Franciszek Frankowie z 
Czeskiego Cieszyna. Trasa tegorocznej piel-
grzymki, oprócz udziału w uroczystościach 
kanonizacyjnych, obejmowała również: Sienę 
(św. Katarzyna), Monte Cassino (św. Bene-
dykt i św. Scholastyka), Pompeje (Sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej), San Monte Angelo 
(św. Michał Archanioł), San Giovanni Roton-
do (św. Ojciec Pio), Lancianio (Cud Euchary-
styczny) oraz Loretto (Bazylika z Domkiem 
Nazaretańskim). We wszystkich tych miej-
scach związanych z kultem różnych świętych 
zadbano o stronę duchową tego wyjazdu. Na-
szym opiekunem był jezuita ks. Mateusz Jany-
ga, który codziennie odprawiał mszę świętą, a 
także pogłębiał naszą wiarę swoją modlitwą i 
rozważaniami. W pielgrzymce uczestniczyło 
48 osób z całego Śląska Cieszyńskiego oraz z 
Kędzierzyna-Koźla. 

Obawialiśmy się, czy damy radę wytrwać 
całą noc w oczekiwaniu na kanonizację oraz 
czy dostaniemy się na Plac św. Piotra w Wa-
tykanie. Gdy dotarliśmy w sobotę wieczorem 
na główną ulicę prowadzącą do Bazyliki św. 
Piotra – Via Conzilacione – wszędzie było już 
dużo pielgrzymów. My – mając doświadczenie 
z beatyfi kacji sprzed trzech lat – postanowili-
śmy ustawić się zaraz za barierką zagradzającą 
wstęp do wejścia w stronę bazyliki. Przed nami 
było już wiele grup – między innymi z samego 
przodu była już grupa polska z Zamościa oraz 
pielgrzymka z Republiki Czeskiej. Obok nas 
byli pielgrzymi z Meksyku oraz wierni z Ma-
dagaskaru. Na kanonizację zjechali pielgrzymi 
dosłownie z całego świata.

Cała noc oczekiwania minęła dość szybko, a 
po godzinie 6.00 zaczęto wpuszczać pierwsze 
osoby na Plac św. Piotra. Był nieprawdopodob-
ny ścisk, ludzie napierali również z bocznych 
ulic i niektórzy momentami nie wytrzymywa-
li tego – zdarzyły się omdlenia i zasłabnięcia. 
Często podawano jednak butelki z wodą, a 
służby medyczne w miarę sprawnie docierały 
do osób potrzebujących pomocy. Większości 
z nas udało się wejść na Plac św. Piotra, gdzie 
rozpostarliśmy dużą fl agę narodową z napisem 
„Zaolzie – Cieszyn”. Na wysokim maszcie po-
wiewała również fl aga z napisem „Cieszyn”. 
Jak podały włoskie media, obliczono że w uro-
czystościach kanonizacyjnych wzięło udział 
1  200  000 pielgrzymów. Gdy papież Franci-
szek ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła 
II okrzykom, wiwatom i łzom radości nie było 
końca. Spełniły się więc na naszych oczach 
życzenia ludzi z całego świata, gdy na pogrze-
bie polskiego papieża w 2005 roku wykrzyki-
wano: „Santo subito!” – Święty natychmiast! 
Zmęczeni, ale szczęśliwi kontynuowaliśmy w 
następnych dniach naszą dalszą pielgrzymkę. 
Podczas jej trwania wydarzyła się rzecz nie-
samowita: we wtorek 29 kwietnia, będąc w 
sanktuarium św. Michała Archanioła w San 
Monte Angelo uczestniczyliśmy we mszy od-
prawianej przez biskupa z Kostaryki. W mszy 

tej brała udział między innymi Floribeth Mora 
Dias – która została cudownie uzdrowiona za 
przyczyną Jana Pawła II z tętniaka mózgu, a 
cud ten uznany został przez lekarzy jako nad-
przyrodzone uzdrowienie. Zobaczyliśmy więc 
na własne oczy osobę, dzięki uzdrowieniu któ-
rej polski papież został świętym. Oprócz miejsc 
religijnych odwiedziliśmy też dwie polskie 
nekropolie – cmentarz żołnierzy polskich na 
Monte Cassino, gdzie zginęło 942 ofi cerów i 
żołnierzy a około 3000 zostało rannych, a tak-
że polski cmentarz wojenny w Loretto, gdzie 
zwieziono z całej Italii prochy żołnierzy pol-
skich poległych podczas II wojny Światowej 
we Włoszech. Po siedmiu dniach wróciliśmy 1 
maja w godzinach wieczornych do Czeskiego 
Cieszyna dziękując Bogu, ks. Mateuszowi Ja-
nydze oraz organizatorom Jadwidze i Francisz-
kowi Frankom za całą pielgrzymkę.

Witold Pieńkowski
*   *   *

Podziękowanie za papieży
„Święty Janie Pawle II oraz święty Janie XXIII 
módlcie się za nami” – z tą modlitwą w sercach i 
na ustach odjeżdżali pielgrzymi z parafi i Boże-
go Ciala z Jabłonkowa po kanonizacji obu tych 
papieży z Watykanu. Nasze pielgrzymowanie 
na tę uroczystość rozpoczęliśmy w czwartek 24 
kwietnia. Po drodze zwiedziliśmy Asyż, mia-
sto świętego Franciszka, tam też ks. proboszcz 
Jan Kiwak celebrował mszę świętą w bocznej 
kaplicy górnej bazyliki. W piątek wieczorem 
dotarliśmy do Ostii, by odpoczywać przez trzy 
noce nad brzegiem Morza Tyreńskiego. W so-
botę wyruszyliśmy do Bazyliki Piotra i Pawła, 
by uklęknąć przy grobach św. Jana Pawła II i 
św. Jana XXIII. W tym dniu zwiedziliśmy Za-
mek Świętego Anioła, Panteon, Plac Navona 
z Bazyliką św. Agnieszki Rzymskiej, Bazylikę 
Ignacego z Loyoli, fontannę di Trevi oraz Hi-
szpańskie schody. Po sobotnim zwiedzaniu, kto 
chciał, wracał na nocleg, a kto nie, zostawał, by 
czuwać, adorować i czekać. I udało się. Byliśmy 
w różnych miejscach Watykanu, łączyliśmy się 
w naszych sercach z naszymi bliskimi, by i oni 
duchowo byli z nami. Była litania do wszyst-
kich świętych, moment kanonizacji, który dech 
zapierał, wzruszał i układał się w wielkie słowo: 
„DZIEKUJEMY!” Następnie na uroczystej 
mszy świętej dziękowaliśmy za łaski otrzyma-

ne podczas całego pontyfi katu tego wielkiego 
człowieka, jakim był Karol Wojtyła, a także 
prosiliśmy za wstawiennictwem o nowe łaski 
i błogosławieństwo. W poniedziałek zwiedzi-
liśmy Koloseum Forum Romanum, kolejne 
bazyliki: św. Jana na Lateranie, Santa Maria 
Magiore, św. Klemensa oraz męczenników 
Marcelina i Piotra. Tam też uczestniczyliśmy 
we mszy świętej koncelebrowanej m.in. przez 
kardynała Dominika Dukę. Była podzięko-
waniem za kanonizację dwóch papieży oraz w 
intencji pokojowej dla Ukrainy. Wspominana 
ostatnia bazylika jest kościołem tytularnym dla 
kard. Duki i czeskiego narodu w Rzymie. W 
kazaniu kard. Duka wspomniał myśli Jana Pa-
wła II, że człowiek nie może żyć bez wolności. 
Niektórzy uczestnicy pielgrzymki uczestniczyli 
też we wspaniałym Koncercie Dziękczynnym 
Polonii Świata za kanonizację Jana Pawła. Za 

wszystko dziękujemy przede wszystkim księ-
dzu proboszczowi Januszowi Kiwakowi.

Bronisław Goryl
*   *   *

Z Bogumina do Chin
W czwartkowe popołudnie 24 kwietnia w 
Domu PZKO w Orłowej-Porębie powiało 
egzotyką. Renata Kuć, w gronie licznie przy-
byłych, opowiadała o swojej podróży do Chin. 
Atmosferę spotkania uzupełniały zdjęcia i ko-
mentarze gościa z Katowic, wolontariuszki po-
dróżującej w tym samym czasie do Mongolii.

Większość podróżujących do Chin wybiera 
transport lotniczy i korzysta z usług profesjo-
nalnych przewodników. Pani Renata natomiast 
pojechała pociągiem i cały program przygoto-
wała sama z synem. Trwającą ponad miesiąc 
przygodę rozpoczęła na dworcu kolejowym 
w Boguminie. Z okna wagonu porównywała 
krajobrazy w Polsce, Białorusi i Rosji, aż doje-

chała do pierwszego celu, jakim była Moskwa. 
Stąd raz w tygodniu wyjeżdża chiński pociąg, 
z chińskim wyposażeniem, chińskim persone-
lem i chińską kulturą podróży. Choć droga do 
Pekinu trwa ponad pięć dni, warunki są da-
lekie od luksusu. Nawet wagon restauracyjny 
nie błyszczy czystością, a personel nie włada 
językiem angielskim. W jedzenie najlepiej za-
opatrzyć się po drodze, podczas postojów na 
dworcach. Miejscowi sprzedawcy oferują tu 
bardzo smaczne, świeże i apetycznie serwowa-
ne lokalne specjały. Spartańskie warunki po-
dróży sprzyjają zawieraniu znajomości wśród 
pasażerów. Tak było i z panią Renatą, która za-
przyjaźniła się z panią Anią z Katowic, podró-
żującą tym samym pociągiem do Ułan Bator 
w ramach międzynarodowej pomocy dzieciom 
mongolskim.

Długa i pełna wrażeń podróż pociągiem 
do Chin kończy się na ogromnym dworcu w 
Pekinie. Czternastomilionowa stolica to mia-
sto pełne kontrastów. Pani Renata zwiedziła 
supernowoczesne centrum olimpijskie, zbu-
dowane w rekordowym czasie za rekordowe 
pieniądze, największy plac Tian’anmen, a także 
stare cesarskie Zakazane Miasto. Była ogrom-
nym wrażeniem Muru Chińskiego. Trzecim i 
ostatnim celem były zielone wzgórza Kuej-Lin 
i rzeka Li. Dalia Śliwkowa

*   *   *

Kolejne klasowe spotkanie
Nastał okres, gdy w szkołach średnich rozpo-
częły sie matury. To także czas, w którym już 
dojrzali absolwenci szkół organizują swoje 
spotkania po latach. Jedno odbyło się w piątek 
2 maja w Domu PZKO w Stonawie. Spotkali 
się byli uczniowie stonawskiej szkoły podsta-
wowej, którzy opuścili ją po ukończeniu kl. 
VIII w roku 1960, a ci, którzy zostali w kl. IX, 
w r. 1961.

Z  czterdziestki przybyło nas na spotkanie 
14. Przy zapalonej świecy wspomnieliśmy na 
tych, którzy już nie mogli być obecni, bo ode-
szli na zawsze. Piękna pogoda pozwoliła nam 
odbyć spacer na pobliski cmentarz, gdzie pra-
wie każdy z nas ma tam swoich bliskich i gdzie 
– przechodząc obok – pokłoniliśmy się naszej 
nauczycielce od polskiego i biologii pani Annie 
Ponczowej. Pozostała część spotkania prze-
biegała w przyjemnej, przyjacielskiej atmosfe-
rze. Zdjęcia z  lat szkolnych przeniosły nas w 
czasy przeszłe, spędzone wspólnie nie tylko w 
klasach, ale również na wycieczkach, obozach, 
boiskach sportowych, a także na występach i 
przedstawieniach. Zaś zdjęcia wnuków i wnu-
czek przypomniały o przemijającym czasie, co 
skłoniło nas do obiecania sobie, że za rok znów 
–  i to wszyscy – spotykamy się ponownie o tej 
samej porze i w tym samym miejscu.

Anna Santarius
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY...

Czeskocieszyńska pielgrzymka u źródła... 

Pamiątkowe zdjęcie pielgrzymki z Jabłonkowa z kardynałem Dominikiem Duką.

Absolwenci stonawskiej podstawówki z 1960 i 1961 roku. 
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DOTKNIJ I NAUCZ SIĘ
– Najważniejszy okres w życiu to 
nie czas studiów uniwersyteckich, 
ale pierwszy okres, od urodzenia 
do szóstego roku życia – twierdziła 
Maria Montessori. Włoska lekarka, 
żyjąca w latach 1870-1952, opraco-
wała system wychowawczy kładący 
nacisk na swobodny rozwój dzieci. 
Bardzo ważną rolę odgrywają w nim 
specjalne zabawki – pomoce dydak-
tyczne wykonane prawie wyłącznie z 
naturalnych materiałów, które wspo-
magają twórcze i logiczne myślenie 
dziecka. 

Na naszym terenie szkoła pod-
stawowa pracująca według zasad 
Montessori istnieje w Boguminie. 
W Czeskim Cieszynie od pięciu lat 
działa natomiast Centrum Montes-
sori, oferujące przedpołudniowe za-
jęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 
od 1,5 do 7 lat, a ostatnio także po-
południowy program dla przyszłych 
pierwszoklasistów. Centrum zostało 
założone przez stowarzyszenie oby-
watelskie Campanella. Jego duszą 
jest Romana Płonka. – Stworzenie 
takiego ośrodka było moim marze-
niem – mówi, uśmiechając się szero-
ko. Szczęśliwa konstelacja rodzinna 
sprawiła, że właśnie wtedy, kiedy 
zapisała się do Pragi na kurs peda-
gogiki Montessori, zaszła w ciążę. 
Dzięki narodzinom najmłodszego 
syna mogła od razu wypróbować tę 
metodę na własnym dziecku. Cen-
trum otwierała wraz z koleżankami 
w momencie, kiedy Damianek miał 
niespełna dwa lata. 

Centrum Montessori obecnie 
mieści się przy ul. Akacjowej na 
Rozwoju. Wyposażenie w dużym 
stopniu różni się od innych placówek 
dla najmłodszych dzieci. Nie ma tu 
klasycznych zabawek – wózków z 
lalkami, samochodów, klocków lego, 
nie ma prawie żadnych sztucznych 
tworzyw. Wszystkie zabawki są mi-
sternie obmyślanymi pomocami dy-
daktycznymi, dzięki którym dzieci 
przyswajają sobie zagadnienia z za-
kresu matematyki, języka i szeroko 
rozumianej wiedzy o świecie. 

Podchodzimy z panią Romaną do 
poukładanych obok siebie drewnia-
nych belek różnej długości, od dzie-

sięciu do stu centymetrów, pomalo-
wanych na przemian na czerwony 
i niebieski kolor. Kolory zmieniają 
się co dziesięć centymetrów. Celem 
numerycznych belek jest pierwsze 
wprowadzenie dzieci do liczb od 1 
do 10. Dziecko, jeszcze zanim za-
cznie rozróżniać cyfry, poznaje, że 
„dwa” znaczy coś więcej niż „jeden”, 
a „dziewięć” mniej niż „dziesięć”. 
Dodatkowo intuicyjnie zapoznaje 
się z jednostkami długości.  A kiedy 
podrośnie do wieku, by zaczęło za-
poznawać się z cyframi, nie kończy 
się na poznawaniu ich wzrokiem. Do 
dyspozycji ma na przykład kartki z 
dużymi cyframi, które mają chropo-
watą powierzchnię. Dziecko, jeżdżąc 

po nich paluszkami, uczy się ich 
również poprzez dotyk. – Pamięć 
mięśni jest bardzo ważna – podkreśla 
Romana Płonka. 

W ośrodku znajdziemy dużo ko-
lorowych drewnianych puzzli – z 
kontynentami, z kółkami podzie-
lonymi na ułamki, ze zwierzętami. 
Wszystkie uczą zarówno zręczności, 
jak również wprowadzają dziecko w 
świat geografi i, matematyki, przyro-
dy. – Pomoce dydaktyczne produkują 
specjalistyczne fi rmy. Ale korzystamy 
też z rzeczy, które w prosty sposób 
sami możemy sobie wytworzyć. I za-
chęcamy rodziców, by to samo robili 
w domu – wyjaśnia moja rozmów-

czyni. Ulubioną przez dzieci i ważną 
czynnością jest na przykład przele-
wanie wody, czy przesypywanie kaszy 
jaglanej przez lejek. Dwaj chłopcy 
ze skupieniem nabierają szczypcami 
wydmuszki i układają je w pudełku 
z małymi przegródkami. Uczą się w 
ten sposób skupienia, precyzji, a za-
razem ostrożnego obchodzenia się z 
delikatnymi przedmiotami. 

Do Centrum Montessori przy-
chodzą rodziny mówiące po czesku, 
gwarą i posługujące się literacką pol-
szczyzną. Ośrodek jest bowiem zna-
ny również za Olzą. – Dowiedziałam 
się o Centrum przypadkowo, w ka-
wiarni w Cieszynie. Dziś jesteśmy 
tu z Jasiem po raz drugi. Jestem na 
urlopie wychowawczym i już mi bra-
kowało w domu pomysłów, jak mu 
zapewnić twórcze spędzanie czasu. 
Tutaj jest tyle możliwości, tyle atrak-
cji dla takiego dziecka, które go roz-
wijają – zachwyca się Anna Sukien-
nik z Cieszyna. 

Dorota Henner z Czeskiego Cie-
szyna-Koniakowa przychodzi do 
Centrum z niespełna 3-letnim Ja-
kubem. – Podoba mi się spokój, jaki 
tutaj panuje, poznaję tu nowe moż-
liwości, jak można inaczej zabawić 
się z dzieckiem i równocześnie roz-
wijać jego zdolności manualne. Tutaj 
znajduję inspirację, bo wiele rzeczy, 
które są tu wykorzystywane, mamy w 
domu. Nie zawsze trzeba sięgać po 
zabawki kupowane w sklepie – dzieli 
się spostrzeżeniami.

Do mam, które metoda Montessori 
wręcz oczarowała, zalicza samą siebie 
Jolanta Bałon z Hawierzowa. Dlatego 
też dochód z imprezy „Królowa Śnie-
gu”, którą wraz z koleżanką zorgani-
zowała w grudniu ub. roku, przeka-
zała do Centrum Montessori. Będzie 
przeznaczony na zapłacenie majowe-
go czynszu. Bo działalność ośrodka to 
nie tylko radość, ale też spore wydat-
ki. –  Na szczęście są rodziny i fi rmy, 
które nas wspierają, otrzymujemy też 
dofi nansowanie z Urzędu Miasta – 
uśmiecha się Romana Płonka. 

Jolanta Bałon przyjeżdża do Cen-
trum z dwoma córkami. Teraz bę-
dzie współpracowniczką stowarzy-
szenia. – Zamierzamy zrealizować 
dwa projekty. Pierwszy, „Montessori 
w walizce”,  będzie skierowany do 
przedszkoli. Chciałybyśmy odwie-
dzać przedszkola z całościowo opra-
cowanym tematem, na przykład o 
kosmosie czy o jajku i co się z niego 
rodzi. Skorzystać będą mogły zarów-

no czeskie, jak i polskie przedszkola, 
ponieważ tematy będą opracowane 
w obu językach. Drugi projekt to 
będzie interaktywne przedstawienie 
„Kosmos”, które również będziemy 
oferowały przedszkolom – zdradza 
pani Jola, z zawodu aktorka. 

Zajęcia dla rodziców z dziećmi nie 
dzielą się na czeskie i polskie. Wszy-
scy spotykają się razem, a Romana 
Płonka zwraca się do uczestników 
na przemian po czesku i  po polsku. 
Również wszystkie pomoce dydak-
tyczne opisane są w obu językach. – 
Sam fakt, że tu spotykają się ludzie 
mówiący po polsku, po czesku i gwa-
rą uczy wzajemnej zgody i poszano-
wania. Uczymy dzieci szacunku do 
siebie i innych, nieprzeszkadzania 
sobie, panuje tu spokój, harmonia – 
przytacza atuty placówki. 

BEZ OCEN 
I BEZ RYWALIZACJI 

Drugim najbardziej znanym alter-
natywnym kierunkiem kształcenia 
jest szkoła waldorfska. Jej nazwa nie 
pochodzi od nazwiska założycie-
la, bo był nim Rudolf Steiner, lecz 
od nazwy fabryki cygar Waldorf-
Astoria w niemieckim Stuttgarcie. 
Przy tym przedsiębiorstwie Steiner 
założył w 1919 roku pierwszą szkołę 

dla dzieci robotników. Celem peda-
gogiki waldorfskiej jest wspieranie 
wszechstronnego rozwoju dziecka 
– jego myślenia, uczuć i woli. Waż-
ną rolę odgrywają tu działalnia arty-
styczne – malowanie, rysowanie, gra 
na instrumentach, dużą wagę przy-
wiązuje się do rytmu – w muzyce i 

słowie, rytmu dnia, czy rytmu roku. 
Rodzice z naszego regionu, którzy 
chcą kształcić dzieci w szkole wal-
dorfskiej, jak na razie muszą wozić 
je do Ostrawy. Tam działa zarówno 
przedszkole, jak i szkoła podstawo-
wa oraz liceum waldorfskie. Grupka 
zapalonych rodziców zrzeszonych w 
stowarzyszeniu ProWaldorf przygo-
towuje otwarcie szkoły podstawowej 
w Karwinie. – Nie będzie to szkoła 
publiczna, lecz prywatna, wszystko 
zależy więc od tego, czy uzbiera się 
tyle dzieci, byśmy mogli ją urucho-
mić – wyjaśnia prezes organizacji, 
Marika Húsková.

Mama trzech małych synów z za-
wodu jest nauczycielką. Przed urlo-
pem wychowawczym pracowała w 
klasycznej szkole. Teraz ma nadzie-
ję, że jej najstarszy syn, który za rok 
pójdzie do pierwszej klasy, będzie 
już uczył się w szkole waldorfskiej. 
Sama przygotowuje się do pracy w 
takiej placówce, studiując w Pradze 
pedagogikę waldorfską.

– Organizacja zajęć w szkole wal-
dorfskiej wygląda inaczej niż w zwy-
kłej szkole, gdzie są 45-minutowe 
lekcje. Każdego dnia, zawsze rano, w 
głównym dwugodzinnym bloku na-
uczany jest przedmiot główny – na 
przykład matematyka, czy język cze-
ski. Do tego nawiązują inne zajęcia. 
Przez dwa lub trzy tygodnie dzieci 
intensywnie zapoznają się z jednym 
głównym przedmiotem. Dzięki 
temu dobrze zapamiętują materiał. 
Druga ważna różnica polega na tym, 
że materiał przerabiany w  ramach 
głównego bloku, na przykład mate-
matycznego, pojawia się również w 
innych przedmiotach – na lekcji wy-
chowania muzycznego dzieci  śpie-
wają o liczbach, inspirują się nimi 
na lekcjach plastyki. Matematyka 
utrwalana jest w formie wierszyków, 
czy porzekadeł. Wykorzystywana 
jest rytmizacja, ponieważ to, co regu-
larnie i rytmicznie jest powtarzane, 
dzieci najlepiej zapamiętują – tłuma-
czy Húsková. 

W szkole waldorfskiej nie ma ry-
walizacji. Dzieciom nie stawia się 
ocen od 1do 5. Nie jest ważne, kto 

jest najszybszy lub najlepszy w klasie. 
Uczniowie, którzy prędzej uporają 
się z zadaniem, pomagają kolegom, 
którzy gorzej sobie radzą. – Szkoła 
waldorfska nie promuje rywalizacji, 
lecz kładzie nacisk na empatię i wza-
jemną pomoc – podkreśla pani Ma-
rika.  DANUTA CHLUP

Zajęcia w Centrum Montessori kończą się wspólną rozmową. W środku Romana Płonka.

Marika Húsková marzy o tym, by karwińskie dzieci mogły uczyć się w szkole wal-
dorfskiej.

Zwykłe wydmuszki są w Centrum Montessori świetną zabawką, a zarazem po-
mocą dydaktyczną.

Alternatywne poznawanie świata
O alternatywnych kierunkach pedagogicznych zaczęło się u nas mówić po przemianach ustrojowych na początku lat 90. ub. wieku. Metoda Montessori i pedagogika 
waldorfska należą do najbardziej znanych. Czy w naszym regionie istnieją placówki stosujące je w praktyce? O tym rozmawiamy z matkami, które robią wszystko, 
by je rozpowszechnić. 
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Spotkania z przedstawiciela-
mi polskich placówek dyploma-
tycznych, udział w ciekawych 
seminariach, warsztatach i 
wycieczkach edukacyjnych – to 
tylko część bogatego programu 
ostatniego spotkania partner-
skiego zorganizowanego w 
ramach projektu „Mnożenie 
przez Dzielenie-Edukacja 
dla Integracji (EDI)” współfi -
nansowanego ze środków UE. 
Mobilność, w której zabrak-
nąć nie mogło przedstawicieli 
Miejscowego Koła PZKO 
w Jabłonkowie, odbyła się w 
dniach od 10 do 15 kwietnia 
w Grecji.
Ponad dwadzieścia osób z organi-
zacji pozarządowych prowadzonych 
przez Polonię, Polaków za grani-
cą i z Polski przybyło do Aten, by 
poszerzyć swoją wiedzę na temat 
integracji mniejszości narodowych 
oraz aktywizacji osób bezrobotnych. 
W kraju wielkich fi lozofów nauka 
przebiegała nieustannie, a form edu-
kacji było bez liku. Jedną z inicjatyw 
przygotowanych przez organizato-
rów, Zrzeszenie Polaków w Grecji, 
było spotkanie pod honorowym pa-
tronatem Ambasady RP w Atenach. 
Na początku omówiono projekt 
EDI oraz działalność poszczegól-
nych organizacji partnerskich z 9 
krajów UE. Historię i obecną kon-
dycję Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego w RC, jak i MK w 
Jabłonkowie, omówił Leszek Rich-
ter, koordynator lokalny projektu 
EDI. Zebrani zapoznali się też z wy-
robami pochodzącymi z Mikrore-
gionu Górolsko Swoboda oraz pieś-
niami ludowymi. Na górolską nutę 
zagrał Otmar Kantor z Jabłonkowa. 
Swój występ uświetnił, ku zaskocze-
niu wszystkich, gajdami. – Nigdy 

wcześniej nie grałem tak daleko i 
muszę przyznać, że występowanie 
w Grecji było dla mnie niesamowi-
tym przeżyciem. Cały pobyt w tym 
odmiennym kulturowo kraju wspo-
minam bardzo ciepło – przyznał 
Otmar Kantor, którego gajdy bu-
dziły zachwyt i zdumienie nie tylko 
wśród uczestników warsztatów, ale 
też podczas kontroli na lotniskach. 
W spotkaniu z przedstawicielami 
ambasady nie zabrakło wykładów i 
dyskusji, które poświęcone zostały 
m.in. działaniom Polonii greckiej 
(organizacjom, instytucjom i me-
diom polskim), wzmacnianiu dzia-
łalności organizacji polonijnych 
oraz możliwościom współpracy z 

Polonią i Polakami za granicą z 
„Marką Polską”. Oprócz głównego 
miejsca przebiegu spotkania – Aten 
– uczestnicy odwiedzili Messolongi, 
gdzie wzięli udział w uroczystoś-
ciach obchodów upamiętniających 
udział Polaków w walkach narodo-
wowyzwoleńczych w Grecji w XIX 
w. W Messolongi uczestnicy mo-
bilności spotkali się też z władzami 
lokalnymi, zwiedzili Muzeum Miej-
skie i wzięli udział, jako część re-
prezentacji Polski, w paradzie miej-
skiej. Formy edukacji wykorzystane 
podczas spotkania partnerów były 
różnorodne. Szereg doświadczeń, 
nieznany kraj, nowi ludzie, odmien-
na kultura – to wszystko składało 

się na nieustanny proces uczenia się. 
– Spotkałam ludzi, z którymi można 
porozmawiać na temat kształtowa-
nia się integracji, współpracy z róż-
nymi mniejszościami narodowymi 
w danych krajach. Ta wymiana jest 
ważna, by stworzyć nową sieć w 
Europie – powiedziała podczas mo-
bilności w Grecji, Kamila Zimmer-
mann z Niemiec. Świetną okazją do 
wymiany doświadczeń były również 
warsztaty projektowe nt. edukacji na 
rzecz integracji mniejszości naro-
dowych na przykładzie Polaków w 
Grecji. Nauka przebiegała zarów-
no w salach, jak i w plenerze. Nic 
dziwnego, kraj wielu starożytnych 
zabytków niezmiernie sprzyjał wy-

cieczkom edukacyjnym. Nie mogło 
zabraknąć zwiedzania ciekawych 
zakątków Aten, Koryntu, lagun 
Messolongi czy solanek w Turlidzie. 
W dodatku, dzięki wielkiej gościn-
ności i staraniom organizatorów, nie 
zabrakło współczesnego greckiego 
klimatu. Wspaniałą lekcją zapozna-
nia się z grecką Paschą była kolacja 
wielkanocna. Nie zabrakło tradycyj-
nej muzyki, tańca i kuchni greckiej. 
To była prawdziwa lekcja integracji, 
a kolejne już niebawem. W tym roku 
w ramach projektu EDI organizacje 
partnerskie spotkają się w Szwecji, 
na Łotwie, w Republice Czeskiej i 
we Francji.  
 (maki)

Z nadwagą, brakiem ruchu i złym 
stylem odżywiania młodzieży posta-
nowiła walczyć Polska Szkoła Pod-
stawowa im. S. Hadyny w Bystrzycy. 
Wspólnie z czeską podstawówką w 
Bystrzycy oraz gimnazjum w Brennej 

realizuje w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej 
projekt pod nazwą „Młodzież – pa-
tologie cywilizacyjne”. 60 uczniów 
klas dziewiątych polskiej i czeskiej 
podstawówki w Bystrzycy oraz ich 

rówieśnicy z Brennej mają za sobą już 
trzy z zaplanowanych czterech cało-
dziennych spotkań.

W ubiegły poniedziałek w By-
strzycy zdążyli już wziąć udział w 
części teoretycznej oraz wypróbować 
takie formy aktywności, jak zajęcia na 
siłowni, sztuki walki, taniec czy jazdę 
konną. We wtorek zajęcia odbywały 
się w kompleksie sportowym Vitali-
ty w Wędryni. Młodzież mogła np. 
zagrać w tenisa ziemnego, w kręgle, 
siatkówkę plażową, przebyć tor prze-
szkód czy wypróbować wiele innych 
dyscyplin, także takich, których ni-
gdy wcześniej nie mieli okazji upra-
wiać. 

Na ten tydzień zaplanowano kolej-
ne dwa spotkania. Wczoraj uczestnicy 
zdobywali beskidzkie szczyty, a dziś 
spróbują pobić rekord świata w mara-
tońskim biegu sztafetowym na trasie 
Bystrzyca-Brenna.

– Walczymy z patologiami cy-
wilizacyjnymi, przede wszystkim z 
nadwagą i brakiem aktywności fi -
zycznej. Jakie środki w walce z tym 

problemem proponujemy? Przede 
wszystkim ruch, ale także trochę te-
orii. W czasie pierwszego ze spotkań 
odbywały się wykłady na temat zbi-
lansowanego, zdrowego stylu życia, 
wartości energetycznych, bilansów 
kalorycznych, niewłaściwych sposo-
bów odżywiania – wyjaśnił dyrektor 
polskiej podstawówki w Bystrzycy, 
Roman Wróbel.

Jak dodał, uczniowie uczestniczący 
w projekcie są bardzo zadowoleni – 
zajęcia są ciekawe i różnorodne, a dla 
wielu z nich jest to pierwsza możli-
wość, jak na przykład wziąć do reki  
rakietę do tenisa czy wypróbować in-
nych dyscyplin.

Potwierdzają to również opiekuno-
wie gimnazjalistów z Brennej. – For-
ma zajęć jest bardzo ciekawa i różno-
rodna, więc każdy z uczniów znalazł 
coś dla siebie, co go zainteresowało, 
czy w czym czuł się dobrze – po-
wiedziała Małgorzata Mueller, jedna 
z nauczycielek, która przyjechała z 
uczniami z Brennej. – Poza tym jeste-
śmy wszyscy zachwyceni warunkami 

do uprawiania sportu, które tutaj ma 
młodzież. Jesteśmy pod wrażeniem 
zarówno budynku szkoły podstawo-
wej, jaki i obiektów sportowych, które 
są do dyspozycji. Również Vitality w 
Wędryni robi wrażenie.  

– Brak ruchu i nieodpowiedni styl 
życia  to palący problem wśród mło-
dzieży, popołudniami dzieci zwykle 
siedzą przed komputerem, może cza-
sem sięgną po książkę, czy pójdą na 
spacer, ale tylko jednostki są aktyw-
ne, uprawiają jakąś formę aktywności 
fi zycznej. Dlatego taki projekt jak 
ten jest bardzo potrzebny. Widzę, że 
młodzieży się to spodobało, nawet ci, 
którzy na co dzień nie lubią żadnego 
sportu, znaleźli coś ciekawego dla sie-
bie – powiedziała druga z nauczycie-
lek z Polski, Alicja Burda.

Skierowany do młodzieży projekt 
to już kolejna inicjatywa w ramach 
programu współpracy transgranicz-
nej, której podjęły się zaprzyjaźnione 
gminy Bystrzyca i Brenna. 85 procent 
kosztów realizacji tej inicjatywy po-
kryto z funduszy unijnych.  (ep)

Przed pomnikiem polskich fi lhellenów w Messolongi.

Grecka lekcja integracji

Młodzież w ruchu – recepta na patologie

W trakcie trwania projektu uczniowie z Bystrzycy oraz Brennej mogli wypróbo-
wać wiele dyscyplin.
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Wiosennie w świetlicy
W naszej świetlicy szkolnej wiosna 
jak co roku rozpoczęła się od Topie-

nia Marzanny, która była tym razem 

niewielka, bo i zima była mizerna. 

Dzieci przygotowały sobie własne 

grzechotki z plastikowych butelek, 
które ładnie okleiły i wypełniły kora-
likami. Wszystkie nauczyły się wier-
szyka Wandy Chotomskiej, a starsze 
dzieci z panią Janką Pielesz ozdobiły 
kukłę Marzanny.

Następną wiosenną atrakcją były 
odwiedziny w Muzeum w Czeskim 
Cieszynie. Dzieci nie tylko zwiedzi-
ły wystawkę z okazji świąt i wzięły 
udział w krótkiej pogadance na te-
mat Wielkanocy. Pani Kolodziejowa 
z muzeum przygotowała dla nich 
również ciekawą, niezbyt trudną pra-
cę plastyczną. Dzieci otrzymały w 
podarunku małe jajeczko wielkanoc-
ne i odchodziły z muzeum bardzo 
zadowolone.

Lucyna Waszek, 
kierowniczka Świetlicy Szkolnej w 

Czeskim Cieszynie

Niedawno na całym świecie obcho-
dzono Dzień Ziemi. Przy tej oka-
zji każdego roku wiosną w różnych 
miejscach prowadzone są ciekawe 
akcje, których celem jest promowa-
nie postaw ekologicznych w spo-
łeczeństwie. Od niedawna ciekawe 
„przyrodnicze” święto obchodzi się 
w Polsce. 15 maja po raz kolejny 
świętować będziemy Dzień Polskiej 
Niezapominajki. To święto przyrody, 
mające na celu promowanie jej walo-
rów, stałe przypominanie o ochronie 
środowiska i zachowaniu różnorod-
ności biologicznej Polski.

O międzynarodowym święcie 
naszej planety pamiętały również 
przedszkolaki na Zaolziu. W tym 
tygodniu zajrzeliśmy do przedszkola 
w Wędryni, żeby przekonać się, co 
dzieci wiedzą na temat środowiska 
i jego ochrony. Jak powiedziała kie-
rowniczka, Irena Lasota, nie tylko 
ten jeden raz w roku porusza się w 
ich przedszkolu takie tematy. Na-
uczycielki często starają się zwracać 
uwagę dzieci na stan środowiska i 

promować zachowania ekologiczne.
W tym roku z okazji Dnia Ziemi 

zorganizowano zajęcia pod nazwą 
„Ziemia krzyczy SOS”. Panie prze-
kazały przedszkolakom podstawowe 
informacje o tym, jak wygląda pla-
neta, kto ją zamieszkuje itp. Pokaza-
ły też, jak na co dzień można dbać o 
środowisko. Dzieci nauczyły się pio-

senki i wiersza o przyrodzie i eko-
logii. Posegregowały śmieci, zadbały 
o wygląd przedszkolnego ogródka. 
O tym, co dokładnie działo się w 
przedszkolu, opowiedzieli nam sami 
przedszkolacy. Pochwalili się też 
zdobytą wiedzą na temat ekologii 
oraz tego, jak należy dbać o przyro-
dę.  (ep)

ALA SZOTKOWSKA
O przyrodę 
trzeba dbać. W 
lesie nie można 
krzyczeć, pło-
szyć zwierzątek, 
łamać drzew i 
niszczyć roślin. 
W przedszko-
lu uczymy się 
o tym, jak należy się zachowywać 
w przyrodzie. Niedawno uczyliśmy 
się też o kuli ziemskiej. Wycięliśmy 
kółko z papieru i nakleiliśmy na nie 
zwierzątka i ludzi –  to była Ziemia. 
Uczyliśmy się, że śmieci trzeba po-
segregować i włożyć do różnych po-
jemników. W domu też tak robimy.  

TOMEK WAŁACH
Ekologia to nauka o roślinach, drze-
wach, rzekach, zwierzętach i lu-

dziach – o całej 
przyrodzie na 
Ziemi. Wiem, 
że trzeba dbać 
o środowisko. 
Należy segre-
gować śmieci, a 
kiedy idzie się 
na spacer, nie 
wolno rzucać śmieci na ziemię albo 
niszczyć roślin. 

WALERKA FUKAŁOWA
Ekologia to na-
uka o środowi-
sku. W przed-
szkolu na tablicy 
mamy przykle-
jone obrazki z 
p o j e m n i k a m i 
na różne śmie-
ci: plastik, szkło 

i inne – uczyliśmy się, że do każde-
go trzeba wyrzucać posegregowane 
śmieci. Sami posegregowaliśmy śmie-
ci i kiedy poszliśmy na dwór, wyrzuci-
liśmy je do pojemników.

ADAŚ HUČÍK
Musimy dbać 
o środowisko. 
W przyrodzie 
nie wolno wy-
rzucać śmieci i 
niszczyć roślin 
i drzew. Ja lubię 
przyrodę, lu-
bię chodzić na 
dwór i jeździć na wycieczki, wolę ba-
wić się na dworze niż w przedszkolu 
albo w domu. Kiedy jest ładna po-
goda, chodzimy często na wycieczki, 
skaczemy na trampolinie w ogrodzie, 
biegamy. 
 (ep)

O przyrodę trzeba dbać...

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Nowa sztuka Sceny Bajka to opo-
wieść o przyjaźni i tolerancji, ale 
także, jak na bajkę przystało, o miło-
ści, ratowaniu księżniczki i walce ze 
złym czarnoksiężnikiem. Kto z was 
nie był w sobotę na premierze przed-
stawienia „Długi, Szeroki i Bystroo-
ki”, powinien jak najszybciej wybrać 
się do czeskocieszyńskiego teatru na 
spotkanie z zabawnymi, wesołymi, a 
przede wszystkim uczynnymi i nie-
ustraszonymi bohaterami oraz – jak 
zwykle – pomysłowymi kukiełkami, 
których przecież nie może zabrak-
nąć w teatrze lalek. 

Tym razem na scenie spotkamy 
trzech przyjaciół – żądnych przygód 
podróżników Aleksandra Długie-
go, Hugo Szerokiego i Eugeniusza 
Ostrowidza zwanego Bystrookim. 
Każdy z nich ma jakąś cechę (dzięki 
przezwiskom możecie łatwo zgad-
nąć, jaką), z powodu której jest wy-
śmiewany. „Długie nogi masz mój 
drogi, a ty brzuch jak beczka masz, 
gapisz się, wytrzeszczasz oczy – taka 
rola to los nasz” –  śpiewają wesoło 
tak różni przyjaciele.  

Opowiedziana przez aktorów i 
ich kukiełki historia, którą zapewne 
znacie z bajek Karla Jaromíra Erbe-
na, uczy jednak tolerancji. Wszak 
pierwsza reakcja księcia Wacława 
Dobrego przy spotkaniu każdego z 
trójki towarzyszy nie jest zbyt chwa-
lebna. „Nie podnoś miecza na przy-
jaciela, który inny jest niż ty” – po-
uczają go jednak Aleksander, Hugo 
i Eugeniusz. Książę z wdzięcznością 

przyjmuje więc pomoc tej intrygu-
jącej trójki i wspólnie wyruszają na 
ratunek królewnie, którą więzi zły 
czarnoksiężnik. „Jedziemy, jedziemy, 
droga szybko nam umyka. Jedziemy, 
jedziemy – na czarownika” –  tę we-
sołą piosenkę dzieci na pewno jesz-
cze długo nuciły sobie pod nosem. 

Publiczność – zarówno mali, jak i 
dorośli widzowie – śmiała się z we-
sołych przygód czwórki towarzyszy, 
przeżywała chwile napięcia i trium-
fu, kiedy bohaterowie walczyli z 
czarnoksiężnikiem i w końcu udało 
im się wyswobodzić królewnę. 

Ostatecznie okazuje się, że każda 
ze szczególnych cech trójki boha-
terów będzie przydatna w czasie 
ratowania pięknej królewny, uko-
chanej królewicza Wacława Do-
brego. Przydadzą się długie nogi 
Aleksandra, bystre oczy Eugeniu-
sza i nieposkromiony apetyt Huga. 
Pomocne okazują się też... dzieci 
na widowni, które krzykiem budzą 
księcia, kiedy ten wraz ze swoimi 
towarzyszami zamiast szukać kró-
lewny, zasnął jak kamień. To właśnie 
dzięki wyśmiewanym przez innych 
przywarom Długiego, Szerokiego i 
Bystrookiego, a także dzięki ich od-
wadze i zgranej współpracy, wszyst-
ko kończy się szczęśliwie. „Jedziemy, 
jedziemy, nic nie stało się nikomu. 
Jedziemy, jedziemy – szczęśliwi do 
domu” – chyba nie zdradzę za dużo, 
jeśli powiem, że tak właśnie kończy 
się ta bajka... 
 ELŻBIETA PRZYCZKO

Wspomnienia tworzą w duszy naj-
piękniejsze obrazy. Dzięki miłym 
wspomnieniom z oldrzychowickiego 
przedszkola czwórka absolwentów 
przedszkola stawiła się na zapisy. 
Mali przedszkolacy wyrośli, zmą-
drzeli, zdobyli świetne zawody, za-
kochali się i chcąc swoim pociechom 
zapewnić beztroskie dzieciństwo w 
gronie odkrywców, wrócili po latach 
do swego przedszkola.

Wiedzą, że panie nauczycielki w 
przedszkolu dostrzegą w ich dzie-
ciach cuda dla rodziców często nie-
dostrzegalne i mają pewność, że ich 
dzieci będą w tej domowej atmosfe-
rze kochane.

I tak do swego przedszkola zaraz w 
poniedziałek przyszedł Daniel z Jo-
nathanem, Ewa z Elenką, a Radek z 
Dominiką przyprowadzili Sebastia-
na. Kolejna zapisana czwórka to ro-
dzeństwo Pogodziarzy, które od roku 

poznawało po trosze przedszkolny 
światek. Najpierw na czworakach 
ściągali co ciekawsze zabawki, po-
tem niepewnym krokiem zaglądali 
do kącików, a ostatnio stanowczym 
spacerkiem chodzili od półki do 
pudełka, gdzie starszacy mają ukry-
te swoje skarby. Na przedszkolnych 
imprezach z odwagą podchodzili 
do występujących na scenie i głośno 
domagali się uwagi. Po południu z 
mamami przychodzili się pobawić, 
a ponieważ im się podobało, posta-
nowili zostać prawdziwymi Pogo-
dziarzami. A jak im na imię? Marek, 
Elen, Richard i Ema.

Dla nowej grupy dzieciaków trze-
ba koniecznie dostosować pomiesz-
czenia. Wspaniała fi rma InsGraf 
z Czeskiego Cieszyna podarowała 
nam 8 krzesełek, a resztę zakupów 
pokryje trzyniecka dyrekcja.  
 Pani Janka  

Przedszkolaki z Wędryni często i chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu. 

Jak Długi, Szeroki i Bystrooki ratowali piękną królewnę.

ANKIETA

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
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Przygody wesołej trójki
NASZA RECENZJA
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TV POLONIA 

WTOREK 6 maja
 

6.05 Świat się kręci 6.45 Polonia w 
Komie 6.55 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 7.25 
Sześć milionów sekund 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka 
- Pisarze polscy 12.35 Wiadomości 
12.50 Sprawiedliwi 13.50 Na skraju 
lasu - fi lm przyrodniczy 14.30 To-
masz Lis na żywo 15.30 Informacje 
kulturalne 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.20 Fascynujące Śląskie - Kata-
rzyna i Wojciech Sokołowscy 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polo-
nia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 
Kazimierz Kowalski zaprasza 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Polonia w Komie 
21.00 Konkurs Piosenki Eurowizji: 
Kopenhaga 2014 - 1. półfi nał 23.10 
Polonia 24 23.50 Po prostu - pr. To-
masza Sekielskiego 0.25 07 w akcji! 
0.45 Dwie strony medalu (s.). 

ŚRODA 7 maja

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Przygrywka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale 
(s.) 13.50 Nie ma jak Polska - Rene-
sansowa Lubelszczyzna 14.30 Sztuka 
życia - Małgorzata Pieczyńska 14.55 
Po prostu - pr. Tomasza Sekielskie-
go 15.30 Notacje - Alosza Awdiejew. 
Polak z wyboru 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.15 Kocham Kino - mag. fi lmowy 
Grażyny Torbickiej 16.55 Dwie stro-
ny medalu (s.) 17.30 Teleexpress 17.55 
Dookoła 5 Dudków 18.35 Janosik, ja-
kiego nie znacie 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobrano-
cka 20.00 Wiadomości 20.50 Przystań 
(s.) 21.45 Polonia w Komie 22.00 
Polonia 24 22.45 Kabaretowy Klub 
Dwójki 23.40 Jan według Himilsba-
cha 0.15 Made in Poland 0.45 Dwie 
strony medalu (s.). 

CZWARTEK 8 maja
6.05 Świat się kręci 6.50 Polonia w 
Komie 7.00 Wspominki radiowe 7.25 
Szaleństwo Majki Skowron 8.00 Py-
tanie na śniadanie 11.05 Polonia 24 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Przystań (s.) 14.45 Jan według Hi-
milsbacha 15.15 Niespokojne umysły 
- Andrzej Krzysztof Tarkowski 15.35 
Złotopolscy (s.) 16.00 Tygodnik Kul-
turalny 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.30 Teleexpress 17.55 Kabaretowy 
Klub Dwójki 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Polonia w Komie 21.00 Konkurs Pio-
senki Eurowizji: Kopenhaga 2014 - 2. 
półfi nał 23.10 Polonia 24 23.50 Ko-
misarz Alex (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 5. 5. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 19
Hawierzów 17
Karwina 22
Orłowa 16
Trzyniec 16
Wierzniowice 19
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

WTOREK 6 maja  
TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.15 Polityka przy kawie 8.35 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 9.05 Co czytać? 9.30 
Natura w Jedynce - Gepard, mistrz 
szybkości 10.25 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 11.40 Gwiazdy 
Eurowizji 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Przepis dnia (s.) 
12.45 Natura w Jedynce - Dzika Pla-
neta 13.50 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.15 Polska non stop 
15.25 Klan (s.) 15.55 Drużyna A (s.) 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Regiony zmian 
19.20 Przepis dnia (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.15 Biało - czerwoni 20.25 
Ławeczka w Unii - Ścieżki rowerowe 
20.30 Gwiazdy Eurowizji 21.00 Kon-
kurs Piosenki Eurowizji - Kopenhaga 
2014 23.05 Po prostu 23.40 Ekstrady-
cja III (s.) 0.50 Drużyna A (s.).

TVP 2 
6.35 Pogromca demonów 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe (s.) 12.50 Makłowicz 
w podróży - Chorwacja 13.20 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat - 
Ludożercy 13.55 Baron24 (s.) 14.30 
Kabaretowy Klub Dwójki 15.30 Pa-
norama Kraj 15.50 Dla niesłyszących 
- M jak miłość (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.30 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów 22.50 
Świat bez fi kcji - Wyścig na Biegun 
Południowy - Amundsen kontra 
Scott 0.35 Na linii strzału. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.50 Co u nas? 8.55 Przechodzień 
codzienny 9.00 Wyprzedzić choro-
bę - Miażdżyca - wróg nóg 9.30 Co 
niesie dzień 10.05 Czas na Pracę! 
Praca na Czasie! 10.50 Co u nas? 
10.55 Reportaż 11.40 Rusz się czło-
wieku 11.50 Odkryj Małopolskę... na 
rowerze - Jezioro Rożnowskie 12.05 
Męska strefa 12.50 Co u nas? 12.55 
Agrobiznes 13.35 Wszystko po kra-
kowsku 14.05 Cudzoziemcy 14.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.45 Przechodzień codzienny 14.55 
Co w bagażu? 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Polska samorządna 17.00 
Panie doktorze 17.20 Zapiski Ła-
zęgi 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Co, gdzie, kiedy? 17.55 Bliżej natury 
18.30 Aktualności 20.00 Ślązaków 
portret własny 20.20 Co, gdzie, kie-
dy? 20.55 Gramy dla Was 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Co w bagażu? 
23.50 Reportaż. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Hell’s Kitchen - 
piekielna kuchnia (mag.) 21.35 8 czę-
ści prawdy (fi lm USA) 23.35 Biali nie 
potrafi ą skakać (komedia USA) 2.15 
Tajemnice losu. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Najmądrzejszy Czech 11.20 Repor-
terzy TVC 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Slová-
cko się nie sądzi (s.) 14.55 Obiektyw 
15.25 Pr. rozrywkowy 16.35 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 17.55 Wiadomości regio-
nalne, prognoza pogody 18.25 Taxi 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 21.00 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.50 
Opowiadania fi lmowe 22.50 Kontr-
uderzenie (s.) 23.40 Tajniacy (s.) 0.30 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczaro-
wane przedszkole 9.00 Jeden ocean 
9.50 Skrzydła natury 10.45 Czeski 
żurnal 11.40 Nie poddawaj się 12.30 
Wielka Wojna Ojczyźniana 13.20 
Katastrofy lotnicze 14.10 Przygody 
nauki i techniki 14.55 Leptis Magna 
15.50 Wraki u wybrzeży Norman-
dii 16.40 Alianci zdobywają Rzym 
16.50 US Army w RC 17.10 Em-
pire State Building 18.00 Kosmos 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie 
Alfreda Hitchcocka (s.) 19.40 Spo-
strzeżenia z zagranicy 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 20.55 Wojna w 
oczach dzieci 21.55 Wyższa zasada 
(fi lm) 23.40 Siostra Jackie (s.) 0.10 
Babel 0.35 Tito - Ostatni świadko-
wie testamentu. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.25 Krok za krokiem (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Połu-
dniowe wiadomości, sport, pogoda 
12.30 Dallas (s.) 13.25 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.35 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Week-
end 22.25 Wybrani (s.) 23.15 Pra-
wo i porządek: Sekcja specjalna (s.) 
0.05 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 0.55 Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.05 Policja Hamburg (s.) 
11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 Straż-
nik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 15.20 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 VIP wiadomo-
ści 20.15 Książę Bajaja (bajka) 22.00 
Kulinarny reality-show 23.15 Zabój-
cze umysły (s.) 0.15 Zaprzysiężeni 
(s.) 1.10 Zbrodnie niedoskonałe (s.). 

ŚRODA 7 maja  

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.30 Defi lada 9.45 Natura w Jedynce 
- Dzika Planeta. Dzik 10.15 Miejsce 
z historią - Radom jakiego nie zna-
my 10.30 Moda na sukces (s.) 11.00 
Świat się kręci 12.00 Wiadomości 
12.05 Agrobiznes 12.20 Magazyn 
Rolniczy - Magazyn rolniczy 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w 
Jedynce - Śnieżna królowa północy 
13.55 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.30 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.15 Polska non stop 

- magazyn reporterów 15.25 Klan 
(s.) 15.55 Drużyna A (s.) 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.10 Gwiazdy Eu-
rowizji 19.15 Przepis dnia (s.) 19.15 
Regiony zmian 19.30 Wiadomości 
20.15 Ławeczka w Unii - Instalacje 
solarne 20.20 Piąty Stadion 20.30 
Zielona mila 23.45 Drużyna A (s.) 
0.45 Świat się kręci. 

TVP 2 
6.30 W słowach kilku o wydrze, bo-
brze i wilku 7.05 M jak miłość (s.) 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 
Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na dobre 
i na złe (s.) 12.45 Makłowicz w po-
dróży - Chorwacja 13.15 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 13.50 
Baron24 (s.) 14.30 XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 2013. Port 
Lotniczy Koszalin - Wielka Emi-
gracja 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Dla niesłyszących - M jak miłość 
16.50 Rodzinka.pl (s.) 18.00 Pano-
rama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 
Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na dobre 
i na złe (s.) 21.45 Kino relaks - Ga-
limatias, czyli Kogel-Mogel II 23.35 
Reporter Polski 0.10 Zagadki umy-
słu 1.00 Biały Dom Baracka Obamy. 
Niespełnione nadzieje. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.50 Co u nas? 8.55 Przechodzień 
codzienny 9.00 Antenowe remanen-
ty 9.30 Co niesie dzień 10.05 Polska 
samorządna 10.50 Co u nas? 10.55 
Reportaż 11.40 Głos Regionów 
12.05 Naszaarmia.pl 12.50 Co u nas? 
12.55 Agrobiznes 13.35 Nie udawaj 
Greka 14.00 Odkrywanie Warsza-
wy - Pracownia na Kazimierzowskiej 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Nadzieja z bibuły 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów - 
tematy dnia 16.30 EkoAgent 17.00 
Aktywni rodzice 17.30 Aktualności 
Flesz 17.50 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 18.15 Kronika Mia-
sta 18.30 Aktualności 20.00 Ukryte 
prawdy - Intymne piekło 20.25 Co, 
gdzie, kiedy? 21.00 Echa dnia 21.15 
Dla niesłyszących - Dziennik Regio-
nów 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Nadzieja z 
bibuły 0.15 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 

Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.35 Top chef 2 22.00 
Weekend 0.40 1941 (komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o 
gotowaniu 9.05 Córki McLeo-
da (s.) 9.50 Łopatologicznie 10.30 
168 godzin 11.05 Przygody kry-
minalistyki (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Przedwyborcze spoty kandydatów 
do Parlamentu Europejskiego 14.45 
Zawodowcy (s.) 15.35 Pr. rozrykowy 
16.20 Przedwyborcze spoty kandy-
datów do Parlamentu Europejskiego 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiado-
mości re gionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 List do 
ciebie 21.05 Następnym razem bę-
dziemy mądrzejsi (fi lm) 22.35 Karel 
Gott we Slanem 23.40 Anatomia 
prawdy (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Najważniejsze operacje II woj-
ny światowej 10.50 Nieznani boha-
terowie 11.20 Nasza wieś 11.45 Ta 
nasza kapela 12.15 Chcesz je? 12.20 
Magazyn chrześcijański 12.45 Folk-
lorika 13.15 Nasze tradycje 13.45 
Kwartet 14.10 Rekwiem dla Detroit 
15.15 Templariusze: Ostatni zostaje 
16.05 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 16.35 Skrzydła natury 17.30 
Przedwyborcze spoty kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 18.00 Ży-
cie na wybrzeżu 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchcocka 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Czeski żurnal 21.00 Podróż 
po Chanchamayu 21.25 Trabantem 
przez Amerykę Południową 21.55 
Luther (s.) 22.50 Hipermarket (fi lm) 
0.20 Pot, łzy i nadzieja. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 
Ulica (s.) 10.00 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.15 Krok 
za krokiem (s.) 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości, sport, pogoda 12.30 Dallas 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Pra-
wo i porządek: Zbrodniczy zamiar 
(s.) 15.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.30 Krok za krokiem 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.35 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Głos 22.05 Podwójne zagro-
żenie (fi lm) 0.00 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA 

6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.05 
Strażnik Teksasu (s.) 14.05 Siska (s.) 
15.20 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Oczami Josefa Klímy 22.20 
Peepshowbazar 23.35 Hawaii 5-0 
(s.) 0.35 Zabójcze umysły (s.) 1.30 
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

GALIMATIAS, 
CZYLI KOGEL-MOGEL II
Komedia, Polska 1989
TVP 2, środa 7 maja 2014, 
godz. 21.45
Reżyseria: Roman Załuski
Wykonawcy: Grażyna Błęcka-
Kolska, Dariusz Siatkowski, Kata-
rzyna Łaniewska, Jerzy Turek, Ewa 
Kasprzyk-Bernatowicz, Zdzisław 
Wardejn, Stanisława Celińska

Kontynuacja losów bohate-
rów znanych z wcześniej-

szej komedii Romana Załuskiego 
„Kogel-mogel”. Kasia, niedoszła 
studentka, zrażona miejskim ży-
ciem wraca na wieś już jako żona 
Pawła, absolwenta SGGW, który 
po rocznym pobycie w Holandii 
zamierza krzewić nowoczesność w 
rodzinnej wiosce. Kłopot w tym, że 
dziewczyna nie chce zrezygnować z 
marzeń o studiowaniu. Nie planuje 
powiększenia rodziny. Tymczasem 
Paweł wciąż myśli o potomku. Oj-
ciec Kasi obiecuje, że jak tylko uro-
dzi się pierwszy wnuk, przepisze na 
niego ziemię.



wtorek   |   6 maja 201410

CZWARTEK 8 maja

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Niespokojne umysły 8.50 My Wy 
Oni 9.30 Natura w Jedynce - Śnież-
na królowa północy 10.30 Moda na 
sukces (s.) 11.00 Świat się kręci 11.40 
Gwiazdy Eurowizji 12.00 Wiadomo-
ści 12.05 Agrobiznes 12.25 Smaki 
polskie - Piersi z gęsi 12.35 Przepis 
dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce - 
Król słoń 13.55 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.15 Polska non 
stop - mag. reporterów 15.25 Klan (s.) 
15.55 Drużyna A (s.) 17.00 Teleex-
press 17.20 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się 
kręci 19.05 Gwiazdy Eurowizji 19.15 
Regiony zmian 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.15 Ławeczka w 
Unii - Szkolenia zawodowe, somme-
lier 20.25 Polska oczami orła 21.00 
Konkurs Piosenki Eurowizji - Kopen-
haga 2014 23.10 Zielona mila. 

TVP 2 
6.10 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.15 Barwy szczęścia 
(s.) 11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.50 
Anna Dymna - spotkajmy się - Bo-
żena Jóźwiak 13.20 Wojciech Cej-
rowski  - boso przez świat - Vanuatu 
13.55 Baron24 (s.) 14.35 Postaw na 
milion 15.30 Panorama Kraj 15.50 
Na dobre i na złe (s.) 16.50 Rodzinka.
pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Tylko 
Ty! 19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
Na sygnale (s.) 21.40 Kocham kino - 
Idy marcowe 23.30 Galimatias, czyli 
Kogel-Mogel 2. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co nie-
sie dzień 8.30 Raport z Polski 8.50 Co 
u nas? 8.55 Przechodzień codzienny 
9.00 Mój pies i inne zwierzaki 9.15 
Jedź bezpiecznie 9.30 Co niesie dzień 
10.05 EkoAgent 10.50 Co u nas? 
10.55 Reportaż 11.40 Mówię i go-
dom 12.05 Glob - Magazyn Nowości 
Naukowych 12.50 Co u nas? 12.55 
Agrobiznes 13.35 Małe ojczyzny - Kto 
ziarno w nadziei siał 14.05 W ZOO 
dookoła świata 14.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 14.45 Przechodzień 
codzienny 14.55 Film dokumentalny 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Relacje 
17.00 Podwodna Polska - Podwodna 
szkoła 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Odkrywanie Jury 17.50 Szukamy 
skarbów 18.15 Kronika Miasta 18.30 
Aktualności 20.25 Szlakiem zabytków 
techniki 21.00 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Film dokumentalny. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 6 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 

13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierwsza 
miłość (s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego 
ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Zdrady (s.) 21.05 
Przyjaciółki (s.) 22.05 To nie koniec 
świata! 23.00 Ten pierwszy raz (kome-
dia USA) 1.25 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
6.00 Biała kotka (bajka) 6.50 Trzy 
złote włosy (bajka) 8.00 Rodzinne 
kłopoty ofi cjela Tříski (fi lm) 9.35 O 
księżniczce ze złotym łukiem (bajka) 
10.40 O szczęściu i pięknie (bajka) 
11.50 To neznáte Hadimršku (fi lm) 
13.20 O perłowej pannie (bajka) 14.40 
Pałko, wyjdź z worka (bajka) 15.55 
Złote węgorze (fi lm) 17.20 Królewska 
obietnica (bajka) 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Želary 
(fi lm) 22.25 Nieśmiertelny (fi lm) 0.20 
Historie sław. 

TVC 2 
6.05 Empire State Building 6.50 Wra-
ki u wybrzeży Normandii 7.45 Praskie 
powstanie w maju 1945 czyli między 
Londynem a Moskwą 8.25 Spostrze-
żenia z zagranicy 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.20 Procarz (fi lm) 10.45 
Szkoda miłości 11.25 GEN 11.40 Po-
szukiwania łodzi podwodnej U-479 
12.35 Tobruk - piaski i wahadła woj-
ny 13.05 Z jasnego nieba (fi lm) 15.15 
Trabantem przez Amerykę Połu-
dniową 15.40 Angkor - pochłonięta 
cywilizacja 16.35 Jeden ocean 17.30 
Przedwyborcze spoty kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 17.55 Cu-
downa planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Historie Alfreda Hitchcocka (s.) 
19.40 Piękno europejskiego wybrzeża 
19.50 Spostrzeżenia z zagranicy 20.00 
Kamera w podróży 20.55 Szara emi-
nencja (fi lm) 22.10 Matrioszki (s.) 
22.55 Zakazane imperium (s.) 23.45 
Q 0.15 Bracia i siostry (s.) 0.55 Nie 
poddawaj się. 

NOVA 
6.10 Amerykański ogonek II (fi lm 
anim.) 7.30 Diabeł i jego złote włosy 
(bajka) 8.35 Głos 10.25 Czarodziejska 
kiesa (bajka) 12.15 Zawiadowca stacji 
(fi lm) 13.50 Poszukiwacze Bursztyno-
wej Komnaty (fi lm) 15.55 Obłędny 
rycerz (fi lm) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 
Kod dostępu (fi lm) 0.05 Obłędny ry-
cerz (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.55 Tajemnica za-
czarowanej dyni (fi lm) 8.45 Nas troje i 
pies (fi lm) 10.20 Kasia i znów te stra-
chy (fi lm) 12.15 Garbi - Super bryka 
(fi lm) 14.35 Anděl w górach (fi lm) 
16.10 Był sobie król (bajka) 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Trans-
porter II (fi lm) 22.05 Kulinarny rea-
lity-show 23.25 Th e Finder (s.) 0.20 
Zabójcze umysły: Okiem sprawcy (s.). 

PIĄTEK 9 maja  
TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 ZUS dla 
Ciebie 8.00 Wiadomości 8.10 Polityka 
przy kawie 8.25 Słodkie życie - Psy-
choanaliza 8.55 Okrasa łamie przepisy 
- Ogórkowa kuchnia 9.30 Natura w 
Jedynce - Król słoń 10.30 Galeria (s.) 
11.00 Świat się kręci 11.40 Gwiazdy 
Eurowizji 12.00 Wiadomości 12.05 
Agrobiznes 12.25 Pakujemy - Odna-
wialny kartonik 12.40 Przepis dnia (s.) 
12.50 Natura w Jedynce - Koliber i 
jego mały świat 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.30 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.15 Polska 
non stop - magazyn reporterów 15.25 
Klan (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 17.55 Galeria 
(s.) 18.30 Świat się kręci 19.10 Gwiaz-
dy Eurowizji 19.15 Regiony zmian 
19.20 Przepis dnia 19.30 Wiadomości 
20.20 Ławeczka w Unii 20.30 Dziew-
czyna z indyjskim szmaragdem 21.35 
Weekendowy Hit Jedynki - Straszny 
fi lm 23.15 Anatomia prawdy 0.05 Bia-
łe kołnierzyki. 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.40 Ban-
da pawianów 13.10 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat 13.45 Reporter 
Polski 14.30 Kabaretowa Noc Listo-
padowa 2012 - Zjazd centrośmiechu 
15.30 Panorama Kraj 15.55 Na sygna-
le (s.) 16.50 Rodzinka.pl (s.) 18.00 Pa-
norama 18.50 Tylko Ty! 19.30 Barwy 
szczęścia (s.) 20.40 Baron24 (s.) 21.45 
Dzięki Bogu już weekend 23.05 Tyl-
ko dla dorosłych 23.25 Piąty Stadion 
23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 0.25 Uwikłany. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 8.50 
Co u nas? 8.55 Rączka gotuje 9.30 
Co niesie dzień 10.05 Relacje 10.50 
Co u nas? 10.55 Reportaż 11.40 Eu-
rosąsiedzi 11.50 Nożem i widelcem 
12.05 Zaproszenie - Chaty w kraty za 
wydmą 12.50 Co u nas? 12.55 Agrobi-
znes 13.35 Polacy tu i tam 14.05 Miej-
sce mojego życia - Władysław Pogoda 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.55 Film dokumentalny 16.00 
Raport z Polski 16.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 17.00 Wstęp wol-
ny - z kulturą 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Męska 
strefa 20.30 Zamki kresowe Rzeczy-
pospolitej 21.00 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Film dokumentalny. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 6 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Pie-
lęgniarki (s.) 13.00 Trudne sprawy  
14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (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.) 20.05 Dancing with the Stars - 
Taniec z gwiazdami 22.00 Resident 
Evil - Zaświaty (fi lm kopr.) 0.05 Zo-
stań (fi lm USA). 

TVC 1 

5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.45 
Opowiadanie fi lmowe 10.00 Chłopa-
ki w akcji 10.25 List do ciebie 11.25 
Kamera na szlaku 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.20 
Pogotowie kulinarne 14.45 Nie wahaj 
się i kręć 15.50 Przedwyborcze spoty 
kandydatów do Parlamentu Europej-
skiego 16.20 AZ kwiz 16.45 Mała far-
ma 17.10 Łopatologicznie 17.55 Wia-
domości regionalne 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Pierwsza republika (s.) 21.00 
13. komnata Marty Slánskiej 21.30 
Wszystko-party 22.15 Koło pełne 
gwiazd 23.10 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Ang-
kor - pochłonięta cywilizacja 10.35 
Chcesz mnie? 11.05 Życie na wybrze-
żu 11.55 Rekwiem dla Detroit 12.50 
Winko 13.15 Auto Moto Revue 13.45 
Stulecie latania 14.35 II wojna świato-
wa 15.20 Indiańskie rano 15.50 Przy-
gody nauki i techniki 16.35 Nauka na 
własnej skórze 17.30 Przedwyborcze 
spoty kandydatów do Parlamentu Eu-
ropejskiego 18.00 Pot, łzy i nadzieja 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie 
Alfreda Hitchcocka (s.) 19.40 Spo-
strzeżenia z zagranicy 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta: Afryka 20.55 Źródło życia 
(fi lm) 22.40 Julia (fi lm) 0.35 Wygna-
nie (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 10.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Dallas (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 
14.20 Prawo i porządek: Zbrodni-
czy zamiar (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Kryminalne zagad-
ki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Alvin i wiewiórki 
III (fi lm anim.) 22.05 Miłość i inne 
używki (fi lm) 0.10 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 1.00 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.05 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Julie Lescaut (s.) 22.15 Show Jana 
Krausa 23.15 Nowe życie (fi lm) 1.25 
Amityville (fi lm).

PROGRAM TV

TV POLONIA 

PIĄTEK 9 maja
 

6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnoteka 
7.15 Polonia w Komie 7.25 Mordzia-
ki - Groźny olbrzym 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka 12.35 
Wiadomości 12.50 M jak miłość (s.) 
13.50 Komisarz Alex (s.) 14.35 Za-
piski Łazęgi - Niecodzienne miejsca 
okolic Manowa 14.50 Jak to działa 
- pr. popularnonaukowy 15.25 Zło-
topolscy (s.) 16.00 Hala odlotów (s.) 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.50 Łamigłówka 17.55 Złote płyty 
zespołu Dwa Plus Jeden 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Ex Libris 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.40 
Łamigłówka 20.50 Na dobre i na złe 
(s.) 21.45 Polonia w Komie 22.00 Po-
lonia 24 22.45 Nadzieja. 

SOBOTA 10 maja
 

6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko 10.05 Niespokojne 
umysły - Andrzej Udalski 10.25 Świat 
się kręci 11.05 Polonia w Komie 11.15 
Punkt widzenia 12.20 Pamiętaj o mnie 
12.40 Mysz 13.30 Makłowicz w po-
dróży - Malta 14.00 Na dobre i na złe 
(s.) 15.00 Krystyna - Ostatnia klasów-
ka 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 17.30 Teleexpress 17.55 M 
jak miłość (s.) 18.50 Audycje Komite-
tów Wyborczych 19.10 Polacy tu i tam 
- mag. polonijny 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.30 Pamiętaj o 
mnie 21.00 Konkurs Piosenki Euro-
wizji - Kopenhaga 2014. 

NIEDZIELA 11 maja
 

6.00 Galeria (s.) 6.25 Dwie strony 
medalu (s.) 8.20 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 8.50 Zapiski Łazęgi - 
Niecodzienne miejsca okolic Manowa 
9.05 Awantura o Basię 9.35 Pamiętaj o 
mnie 9.55 Transmisja mszy świętej - z 
Sanktuarium św. Stanisława, Biskupa 
i Męczennika oo. Paulinów na Skałce 
w Krakowie 12.40 Pod Tatrami 13.00 
Tygrysy Europy 13.50 Saga rodów 
14.15 Zbigniew Wodecki i jego goście 
15.05 Polonia w Komie 15.20 Okrasa 
łamie przepisy - Kuchnia warszawska 
15.50 Alchemia zdrowia i urody 16.05 
Skarby prowincji 16.25 Las nie obro-
ni się sam - fi lm przyrodniczy 16.55 
Made in Poland 17.30 Teleexpress 
17.50 M jak miłość (s.) 18.50 Audy-
cje Komitetów Wyborczych 19.05 
program rozrywkowy 19.40 Dobrano-
cka 20.00 Wiadomości 20.45 U Pana 
Boga w ogródku 21.40 Pamiętaj o 
mnie 22.00 Tygodnik.pl 23.00 Tygry-
sy Europy 23.50 Pod Tatrami 0.05 Las 
nie obroni się sam - fi lm przyrodniczy 
0.30 Niespokojne umysły - Andrzej 
Udalski. 

PONIEDZIAŁEK 12 maja
 

6.10 Dyskretny urok trójkąta, czyli na-
miętne show 7.05 Nożem i widelcem 
7.25 Siedem stron świata 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.45 Tygodnik.pl 11.40 
Galeria (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 
12.25 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 
12.50 U Pana Boga w ogródku 13.45 
Made in Poland 14.20 Kulturalni PL 
15.20 Naszaarmia.pl 15.50 Złotopol-
scy (s.) 16.20 Studio Wschód 16.55 
Galeria (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
17.55 Audycje Komitetów Wybor-
czych 18.10 Makłowicz w podróży - 
Malta 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Cafe Historia - Jak zostać świętym 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.40 Łamigłówka 20.50 Na sygnale 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 
24 22.45 Tomasz Lis na żywo 23.50 
Fascynujące Śląskie 0.20 Naszaarmia.

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 5. 5. 2014

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

CZK  0,152  0,153 0,150  0,156

EUR  4,180 4,210   4,150  4,250

USD  3,020  3,060  2,980  3,080

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,50    6,60   6,44    6,60

EUR  27,30 27,70 26,80 27,62

USD  19,90 20,30 19,40 20,00 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 5. 5. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,13 zł

ON  5,08 zł

LPG 2,49 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,33 zł

ON  5,19 zł

LPG 2,35 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,29 zł

ON  5,27 zł

 Zebrzydowice, Bliska
E95  5,33 zł  

ON  5,19 zł

LPG 2,35 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,90 kc  

ON  35,90 kc  (wik)
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Długi, Szeroki i Bystrooki 
(6, godz. 8.30, 10.00);
SCENA CZESKA – KARWINA: 
Sněhurka (7, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Brick 
Mansions. Najlepszy z najlepszych 
(6, 7, godz. 17.45); Pompeje (6, 7, 
godz. 20.00); Hořící keř (6, godz. 
18.00); Detektyw Down (7, godz. 
18.00, 20.30); Robaczki z Zaginionej 
Doliny (8, 9, godz. 15.30); Hany (8, 
9. godz. 17.45); Medicus (8, 9, godz. 
18.00); 300: Początek imperium (8, 
9, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: 72 godziny (6, godz. 17.30; 
7, godz. 20.00); Kryjówka (6, godz. 
20.00; 7, godz. 17.30); Robaczki z 
Zaginionej Doliny (8, godz. 15.15); 
Diwergencja (8, godz. 17.0; 9, godz. 
20.00); Medicus (8, godz. 19.40; 9, 
godz. 17.00); TRZYNIEC – Kos-

mos: Pompeje (6, 7, godz. 17.30); 
Ten niezręczny moment (6, 7, godz. 
20.00); Robaczki z Zaginionej Do-
liny (8, godz. 10.00); Spider Man 2 
(8, 9, godz. 15.00); Pojedeme k moři 
(8, 9, godz. 17.30); Diwergencja (8, 
9, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 
Central: Spider Man 2 (8, 9, godz. 
17.45); Walczyk dla Moniki (8, 9, 
godz. 20.00).

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

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na popołudnie 
sportowe, które odbędzie się w środę 
7. 5. o godz. 15.00 w Domu PZKO.
CZ. CIESZYN-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na wycieczkę do 

Żywca, która odbędzie się w sobotę 
17. 5. Odjazd o godz. 7.30 sprzed 
teatru. W programie zwiedzanie 
miasta, muzeum piwa (25 zł), park 
miniatur, góra Żar (kolejka 12 zł). 
Zgłoszenia z zaliczką 100 kc doro-
śli, 50 kc dzieci przyjmuje L. Branny, 
Komeńskiego 8, tel. 558 746 155 lub 
728 037 610, do 10. 5.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 6. 5. o godz. 15.30.

MISTRZOWICE – MK PZKO 
urządza jednodniową wycieczkę (w 
sobotę 24 maja) do muzeum soli w 
Bochni oraz opactwa benedykty-
nów w Tyńcu pod Krakowem, które 
w XIII wieku kolonizowało naszą 
ziemię, zakładając m.in. Orłową czy 
karwińską Solcę. Zaliczka na autokar 
350 kc, zgłoszenia pod nr. tel. 558 
732 041. Jest jeszcze osiem wolnych 
miejsc.
ŚMIŁOWICE – MK PZKO za-
prasza na przedstawienie pt. „Luf-
ciorze” W. Przeczka w sobotę 10. 5. 
i w niedzielę 11. 5. o godz. 17.00 do 
sali Urzędu Gminy.

PTTS „BŚ” – Zaprasza 10. 5. na 33. 
edycję wędrówki po Wędryni – Wio-
senny Wędryński Wander. Prezenta-
cja w godz. 7.00-10.00 w „Czytelni” 
oraz w Domu Opieki Społecznej na 
Zaolziu. Trasy piesze o długości od 
6 do 20 km, trasa rowerowa 20 km. 
Dzieci do lat 15 uczestniczą w raj-
dzie obowiązkowo w towarzystwie 
osoby dorosłej. Szczegóły na starcie.
UWAHA HKS „ZAOLZIE”! – W 

sobotę 10. 5. o godz. 10.00 spoty-
kamy się w Cieszynie (Polska) na 
Zamkowej Górze przy wejściu. O 
godz. 11.00 odjazd na spotkanie do 
ośrodska harcerskiego „Drogomyśl – 
Wierzbina”.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Podstawowa 
Szkoła Artystyczna im. Pawła Kale-
ty zaprasza na koncert nauczycieli i 
uczniów 7. 5. o godz. 17.00 do koś-
cioła ewangelickiego Na Rozwoju.

ZAPISY
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE 
– Dyrekcja PSP i Przedszkola za-
prasza do zapisów do przedszkola 
na rok szkolny 2014-2015 w dniach 
13. 5. w godz. 8.00-16.00 oraz 14. 5. 
w godz. 8.00-13.00 w przedszkolu. 
Prosimy zabrać akt urodzenia dzie-
cka oraz dowód osobisty jednogo z 
rodziców.

WYSTAWY
KARWINA-FRYSZTAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: do 22. 
5. wystawa obrazów Anny Piszkie-
wicz pt. „Pejzaże i kwiaty”. 
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 

16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: do 7. 
5. wystawa z okazji 50. rocznicy za-
łożenia Miejskiego Domu Kultury. 
Czynna po, śr, pt: w godz. 9.00-
15.00; wt, czt: w godz.: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 
stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.

SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.

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 Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 7. 
9. wystawa pt. „Garnuszki babuni”; 
wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
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Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.czwww.glosludu.cz

Serwis o Polakach 
na Zaolziu

NEKROLOGI

Z  głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 4 maja 2014 za-
snął na zawsze w wieku 58 lat nasz Najukochańszy Syn, 
Mąż, Ojciec i Brat

śp. inż. BRONISŁAW GANCZARCZYK

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 
9 maja 2014 o godz. 15.00 w kościele katolickim w Ry-
chwałdzie. W smutku pogrążona rodzina.  RK-076

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 gazety. W przy-
padku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgło-
sić telefonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

W piątek w Koniakowie odbyło się 
tradycyjne „Miyszani łowiec”. W 
najbliższą niedzielę podobna impre-
za czeka nas na Stecówce, a 17 maja 
odbędzie się w Koszarzyskach. Or-
ganizatorami imprezy, której celem 
jest przypominanie tradycyjnych 
zwyczajów pasterskich związanych 
z wiosennym wypędzaniem owiec 
na hale, są Spółka Koliba oraz Og-
nisko Koła Górali Śląskich Związ-
ku Podhalan w Koszarzyskach. Jak 
zwykle, nie zabraknie bogatego 
programu kulturalnego w wykona-
niu zespołów i kapel ludowych. O 
godz. 10.00 imprezę otworzy wy-

stęp jabłonkowskiego chóru „Go-
rol”. O godz. 11.00 rozpocznie się 
sam pokaz „miyszanio”, do którego 
przygrywać będzie kapela „Bukóń” 
z Jabłonkowa z gajdoszem Petrem 
Sovjákiem. Po południu zaś będzie 
można posłuchać muzyki ludowej w 
wykonaniu m.in. kapel: „Nowina”, 
„Rajwach”, „Oldrzychowice” oraz 
gości ze Słowacji i Moraw.

Imprezie tradycyjnie towarzyszyć 
będzie prezentacja rzemieślników 
ludowych oraz warsztaty rzemiosła 
dla dzieci. Będzie też można posma-
kować typowych dań kuchni góral-
skiej.  (kor)

W sobotę czeka nas kolejna premiera 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskie-
go. Tym razem zespół zaprasza nas 
na komedię Gabrieli Zapolskiej „Ich 
czworo”.

Sama Zapolska mówiła o swojej 
sztuce jako o naturalistycznej tragi-
komedii, której zresztą nadała podty-
tuł „tragedia ludzi głupich”. – „Żona 
– kobieta młoda, uczesana i ubrana 

modnie, gorset ściśnięty, wiecznie 
nadąsana i ironiczna. Głupota uoso-
biona. Mąż – zgarbiony, roztargnio-
ny, głupi życiowo i uczuciowo, nie 
ma powagi. Dziecko – dziewczynka 
lat 10, śliczna, ułożona, nieśmiała, 
jeszcze nic, usta już opuszczone, jak u 
kogoś, kto cierpi. Kochanek – młody, 
wesoły, głupkowaty, blondyn, ubrany 
z niewyraźną elegancją. Szwaczka 

– dziobata, dość zgrabna, spódnica 
dobrze ściągnięta, parada kobieco-
ści. Wdowa – rosła, tęga blondynka, 
przystojna, mina bolejąca, typ dobrej, 
wyzyskiwanej głupoty” – pisała o bo-
haterach swojej komedii.

Reżyserem przedstawienia jest 
Katarzyna Deszcz, autorem sceno-
grafi i Andrzej Sadowski. Początek 
premiery o godz. 17.30.  (kor)

Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego ogłosiło konkurs „Zagłosuj na 
czeskie zabytki”. Na stronie inter-
netowej ministerstwa www.mmr.cz 
umieszczono spis szesnastu zabyt-
ków, które właśnie są remontowa-
ne i odnawiane z wykorzystaniem 
funduszy europejskich. Wszystkie 
są częścią czeskiego dziedzictwa 
kulturowego, niektóre są wpisane na 
światową listę UNESCO. 

Głosować można na zamki, klasz-

tory i inne zabytki w Litomyślu, 
Veltrusach, Valticach, Teplej, Saza-
wie, Jindřichowym Hradcu, Plasach, 
Kromierzyżu, Kuksie, Lednicy, na 
Velehradzie, na funkcjonalistyczne 
wille Tugendhat i Stiassny w Brnie, 
pamiątki żydowskie i twierdzę w 
Terezinie. Jedynym reprezentantem 
naszego regionu jest industrialny 
kompleks Witkowice. 

Konkurs rozpoczął się 1 maja i 
potrwa do końca sierpnia. Spośród 

głosujących zostaną wyłonieni lau-
reaci wartościowych nagród oraz 
darmowych biletów wstępu do re-
staurowanych zabytków – m.in. do 
wszystkich pamiątek żydowskich 
objętych projektem, do komplek-
su Huty Witkowice czy też upo-
ważniających do indywidualnego 
zwiedzania ogrodów zamkowych w 
Kromierzyżu w towarzystwie spe-
cjalisty od sztuki ogrodniczej.  
 (dc)

Gorolski Centrum Informacji Tu-
rystycznej GOTIC w Mostach koło 
Jabłonkowa zaprasza na kolejną 
wystawę. Dzisiaj w jego siedzibie, 
w Drzewiónce „Na Fojstwiu”, odbę-
dzie się wernisaż Wystawy Fotografi i 
Ślubnych. Swoje zdjęcia udostępnili 
organizatorom fotografi cy: Marek 
Džupin, Marcel Kunz oraz Mirek 
Pawelek, a będzie je można oglądać 
do 29 maja.

Warto dodać, że „Na Fojstwiu” 
trwa jeszcze do 23 maja wystawa pn. 
„Mosty aż Asz, czyli z zachodu na 
wschód”, którą mosteczanie przygo-
towali wspólnie z członkami klubu 
fotografi cznego „Soudkovitost” z za-
chodnioczeskiego Aszu.

Wystawy w mosteckiej Drzewión-
ce można zwiedzać od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w 
soboty od godz. 8.30 do 12.30.  (kor)

Czas »miyszania«Premiera Zapolskiej

Zagłosuj na zamek lub... na hutę

Fotografi e ślubne 
»Na Fojstwiu«
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28 lat dane nam było czekać na 
zwycięstwo polskiej kolarki w wy-
ścigu Gracja Orłowa. W tym roku 
sztuka ta udała się 32-letniej Pauli-
nie Brzeźnej-Bentkowskiej broniącej 
barw zawodowej grupy TKK Pacifi c 
Toruń. Polka oprócz żółtej koszulki 
dla triumfatorki klasyfi kacji general-
nej zdobyła też bardzo cenną białą 
koszulkę dla najbardziej aktywnej 
zawodniczki tegorocznego peletonu. 

Paulina Brzeźna-Bentkowska w 
pozycji liderki dojechała do mety 
pierwszego i trzeciego etapu, nieco 
gorzej poszło polskiej kolarce tylko 
podczas prologu oraz na trasie so-
botniej wspinaczki na Pustewny w 
Beskidach. Do mety w Lichnowie 
Polka dotarła na trzeciej pozycji, 
mocno zziębnięta, podobnie zresz-
tą jak reszta kobiecego peletonu. 
– Rzeczywiście, górski etap był nie-
wątpliwie najtrudniejszy dla wszyst-
kich dziewczyn. Niska temperatura, 
towarzysząca nam mgła, to wszyst-
ko utrudniało rywalizację – oceni-
ła Paulina Brzeźna-Bentkowska. 
– Cała moja grupa dała jednak z sie-
bie maksimum, w związku z czym 

nadal miałam szansę na podium 
przed ostatnim, niedzielnym eta-
pem – dodała. Linię mety w Orłowej 

polska zawodniczka przecięła jako 
pierwsza po emocjonującym fi niszu 
głównego peletonu. 

Na znakomitym trzecim miejscu 
uplasowała się inna Polka, Eugenia 
Bujak reprezentująca barwy BTC 
City Lublana. Polska zawodniczka 
specjalizuje się nie tylko w kolarstwie 
szosowym, sukcesy zbiera także w 
kolarstwie torowym i górskim. Pol-
kom towarzyszyła na podium repre-
zentantka Australii, Katrin Garfoot, 
która straciła do zwycięskiej Pauliny 
Brzeźnej-Bentkowskiej 0:09 min. 
Najlepsza z Czeszek, Denisa Bar-
tošová, uplasowała się w klasyfi kacji 
generalnej na 40. miejscu. Czeszki 
wystawiły do tegorocznej Gracji bar-
dzo młody zespół, który nie był w 
stanie konkurować doświadczonym 
ekipom zagranicznym.  
 JANUSZ BITTMAR

SPORT

PROSPERITA OPEN: KU-
ZNIECOW POKONAŁ W FI-
NALE MEČÍŘA. Rozstawiony z 
numerem 8 Rosjanin Andrej Ku-
zniecow zwyciężył w tenisowym 
turnieju klasy Challenger na kortach 
ceglastych w Ostrawie. Kuzniecow, 
który w ćwierćfi nale uporał się z 
Czechem Radkiem Štěpánkiem, 
znalazł receptę także na Słowaka 
Miloslava Mečířa mł. W fi nale Ro-
sjanin zwyciężył w trzech setach 2:6, 
6:3, 6:0.

* * *
T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 31. kolejki: Lechia Gdańsk – 
Legia Warszawa 0:1, Wisła Kraków 
– Pogoń Szczecin 5:0, Górnik Zabrze 
– Ruch Chorzów 2:0, Podbeskidzie 
Bielsko-Biała – Jagiellonia Białystok 
2:1, Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 
0:0, Widzew Łódź – Cracovia 2:0. 
Wczoraj (po zamknięciu numeru): 
Zawisza Bydgoszcz – Lech Poznań i 
Zagłębie Lubin – Korona Kielce. 

* * *
MARTIN RUŽIČKA ZAGRA 
W MŚ. Napastnik Martin Růžička, 
który latem przesunie się z Trzyńca 
do Czeljabińska, znalazł się w no-
minacji trenera reprezentacji RC 
na zbliżające się hokejowe MŚ na 
Białorusi. W kadrze selecjonera Vla-
dimíra Růžički znajdują się tak gra-
cze z NHL (m.in. Jaromír Jágr czy 
Tomáš Hertl), jak również hokeiści 
z Europy, w tym z czeskiej Tipsport 
Ekstraligi. – Martin Růžička po-
twierdził w tym sezonie, że należy 
do łowców bramek. W Trzyńcu był 
czołowym napastnikiem – skomen-
tował nominację trener czeskiej ka-
dry. Czesi zaliczą pierwszy mecz w 
czempionacie już w najbliższy pią-
tek, kiedy to zmierzą się w federal-
nych derbach ze Słowacją.  (jb)
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W nowej Werk Arenie z nowym 
logo klubu – rozpoczną nowy sezon 
hokeiści HC Stalownicy Trzyniec. 
Podczas Dnia Hutnika nowy dres 
otrzymali też członkowie szwedzkiej 
grupy hard rockowej Europe, którzy 
w sobotni wieczór zwabili do Trzyń-
ca tłumy publiczności. Koszulkę 
Stalowników przekazał szwedzkim 

muzykom dyrektor Huty Trzyniec i 
zarazem wiceprezydent hokejowego 
klubu, Jan Czudek. W Szwecji skąd-
inąd hokej cieszy się równie dużą 
popularnością, co w naszym kraju. 
Autorem nowego projektu grafi cz-
nego trzynieckiego klubu jest Michal 
Mikula.  
 (jb)

FNL

UJŚCIE n. ŁABĄ
FRYDEK-MISTEK  2:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: 10. Vever-
ka, 45. Smola – 22. Staško. Frydek
-Mistek: Prepsl – Švrček, Talián, 
Cigánek, Mozol – Literák, Uvíra, Za-
palač – Žídek (55. Palko), Staško (46. 
Kmoníček) – Prokeš (69. Kovařík). 

Do wygrania lub przegrania jest 
jeszcze 15 pkt. Wynika z tego, że 
piłkarze Frydku-Mistku jeszcze nie 
wywalczyli drugoligowej pewności. 
Trzy punkty zapewnił gospodarzom 
Smola, który spożytkował centrę eks
-karwińskiego Jursy. 

Mecz Trzyńca z Karwiną (3:2) 
odbył się już w czwartek 1 maja. 
Lokaty: 1. Hradec Kr. 51, 2. Cz. 
Budziejowice 49, 3. Táborsko 49,... 
7. Karwina 37, 10. Trzyniec 30, 14. 
F-M 27 pkt. 

MŚLF

ORŁOWA – UNICZÓW  1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 62. Ko-
pel. Orłowa: Szarowski – Sporysz, 
Kaizar, Skoupý, Janso – Vlk, Vybíral, 
Puškáč (58. Kopel), Tomáš (71. Kli-
mas) – Urban (89. Míšanec), Kašša 
(82. Golek). 

Slavia na własnym boisku gra 
wiosną rewelacyjnie. Zwycięstwo 
w bezbłędnym meczu wystrzelił 
gospodarzom zmiennik Kopel, po 
idealnie rozegranym rzucie wolnym 
przez Vlka. 

Lokaty: 1. Ołomuniec B 47, 2. 
Opawa 47, 3. Prościejów 45,... 10. 
Orłowa 30 pkt. 

DYWIZJA

HAWIERZÓW
BRUMOW  0:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 38. i 87. 
Juřica, 79. Chovanec. Hawierzów: 
Směták – Večeřa, Babič, Michalčák, 
Vagner – Byrtus (86. Dawid), Ma-
tušovič (84. Jaworek), Wojnar, Sko-
upý, Förster (84. Klejnot) – Vach-
tarčík (46. Zavadzan). 

Czy może być jeszcze gorzej? To 
pytanie zadają sobie w Hawierzowie, 
szukając odpowiedzi na fatalne wy-
niki w wiosennym sezonie. Były lider 
tabeli spada w dół i może zapomnieć 
o awansie do trzeciej ligi. 

MOHELNICE
KARWINA B  2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 35. Hapal, 
74. Hornich - 34. Holek. Karwina 
B: Dočekal – Derík, Jovanovič, V. 
Cverna, Nowinski (79. Molnári) – 
Koutný, Zielonka, Svatonský, Uher 
– Kurušta, Holek.

Nawet stoperzy Jovanovič z Cver-
ną z drugoligowego składu Karwiny 
nie zatrzymali napastników czwarte-
go zespołu tabeli. Zadecydowała 74. 
minuta i brak zdecydowania karwi-
niaków po rzucie rożnym Mohelnic. 

SZUMPERK
PIOTROWICE  2:3

Do przerwy: 0:2. Bramki: 48. Ko-
váč, 53. Váňa – 25. i 60. Kempný, 32. 
Lemchi. 

Lokomotywa męczyła się z ostat-
nim zespołem tabeli do 60. minuty. 
Wtedy losy meczu wziął w swoje 
ręce Martin Kempný, który w bar-

wach Piotrowic rozegrał swój naj-
lepszy mecz w karierze. 

Lokaty: 1. Slavičín 42, 2. Opawa B 
38, 3. Liskowiec 37,... 6. Hawierzów 
35, 11. Piotrowice 31, 14. Karwina B 
25 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

FRYDLANT
CZ. CIESZYN  1:2

Do przerwy: 0:2. Bramki: Chlebek – 
Fizek, Przyczko. Cz. Cieszyn:  Kle-
pek – Bolek, Stanowski, Rac, Czyž 
(72. Trybulec) – Konečný (78. Ru-
sek), Mendrok, Sostřonek, Kupczak 
(60. Hradečný) – Fizek (88. Lojek), 
Przyczko.

Cieszyniacy wreszcie ocknęli się 
poza strefą spadkową. Wprawdzie 
jeszcze nie wygrali całej bitwy, ale 
są na dobrej drodze. Do zwycięstwa 
poprowadzili gości Fizek i Przyczko. 
Atak był najmocniejszą bronią dru-
żyny IRP. 

WĘDRYNIA 
BŘÍDLIČNÁ  9:2

Do przerwy: 3:0. Bramki: Stoszek 3, 
Fr. Hanus 2, Repaský, Kajfosz, Ba-
ron, Pliska – Holčák, J. Zifčák. Wę-
drynia: Csikán – Martinčík, Chlebek 
(70. Chwastek), Fojcik (65. Broda), 
Buzek – Kajfosz (70. Ploszek), Ba-
ron, Repaský, Gurecký (65. Pliska) – 
Stoszek, Fr. Hanus. 

Hokejowy wynik poszedł w świat. 
Szkoda tylko, że spotkaniu przyglą-
dała się garstka widzów (zaledwie 
60). Po premierowego hat tricka w 
ramach 5. ligi sięgnął Stoszek, świet-
ny mecz zaliczył też František Hanus. 

DZIEĆMOROWICE
PETRZKOWICE  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: Hubeňák. 
Dziećmorowice:  Polach – Kadlčák 
(75. Aniol), Hrdlička, Maléř, Ligocký 
(70. Šuster) – Maleňák, Šrámek (57. 
P. Beilner), Matušík, Holý – Lukan 
(80. Schimke), Punčochář (85. Prčík). 

Ofensywne nastroje gospodarzy 
ostudził Hubeňák, który w 67. mi-
nucie wykorzystał jeden z niewielu 
błędów dziećmorowickich obroń-
ców. Elektrycy mieli więcej z gry, 
zanotowali też kilka czystych okazji, 
jednak bez golowego efektu. 

BOGUMIN – KARNIÓW  1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: Kubinski. 
CZK: Dvořák (K). Bogumin: Gladiš 
– Poštulka, Šiška, Košťál, Górniok 
– Šindler, Kubinski, Graňák, Seget – 
Sittek, Jatagandzidis (82. Vzientek). 

Jaroslav Kubinski w 34. minucie 
wykorzystał karnego (po faulu na 
Segecie), w 70. minucie już nie, ale 
pudło z drugiej jedenastki nie zmar-
twiło zbytnio piłkarzy Bogumina. 
Goście, owszem, dążyli do wyrówna-
nia, jednak czujna obrona i Gladiš w 
bramce stanęli na wysokości zadania. 
Lokaty: 1. Rymarzów 54, 2. Witko-
wice 45, 3. Krawarze 41,... 7. Wędry-
nia 33, 8. Bogumin 31, 9. Dziećmo-
rowice 28, 13. Cz. Cieszyn 24 pkt. 

I A KLASA
ČSAD Hawierzów – Szonów 0:1, 
Lutynia Dolna – Wracimów 2:0, 
Frensztat – Bystrzyca 2:0, Raszko-
wice – Stonawa 1:0, Olbrachcice – 
Veřovice 1:5, Sedliszcze – Datynie 
Dolne 3:2, Petřvald n. M. – Czeladna 

2:1. Lokaty: 1. Szonów 43, 2. Veřovi-
ce 35, 3. Czeladna 33, 4. Olbrachcice 
31, 5. Stonawa 30, 6. Datynie Dolne 
29, 7. Lutynia Dolna 26, 13. Bystrzy-
ca 18, 14. ČSAD Hawierzów 15 pkt. 

I B KLASA
Sucha G. – Gródek 1:1, Mosty – Fry-
czowice 1:2, Piosek – Starzicz 5:1, I. 
Piotrowice – Gnojnik 1:4, Nydek – 
Dobra 0:4, Jabłonków – Luczina 1:4, 
St. Miasto – Dobratice 0:3. Lokaty: 
1. Dobratice 47, 2. St. Miasto 36, 3. 
Fryczowice 31 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Gr. A: TJ Pietwałd – Wierzniowi-
ce 3:0, Sn Orłowa – Dąbrowa 4:1, 
Żuków G. – Łąki 2:3, Cierlicko – Sj 
Rychwałd 3:1, L. Piotrowice B – Sl. 
Orłowa B 1:1. Lokaty: 1. Żuków G. 
26, 2. TJ Pietwałd 23, 3. Sn Orłowa 
23 pkt. 
Gr. B: G. Błędowice – F. Orłowa 4:0, 
Zabłocie – Bogumin B 1:1, B. Ry-
chwałd – Sn Hawierzów 1:4. Loka-
ty: 1. Zabłocie 13, 2. Sn Hawierzów 
12, 3. Bogumin B 10 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Śmiłowice – Janowice 5:0, Niebory 
– Noszowice 1:1, Baszka – Buko-
wiec 4:1. Lokaty: 1. Śmiłowice 44, 
2. Ostrawica 43, 3. Palkowice 40 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Sedliszcze B – Nawsie 2:2, Wędry-
nia B – Kuńczyce p. O. 0:1, Milików 
– Toszonowice 2:2, Oldrzychowice – 
Prżno 1:1. Lokaty: 1. Wojkowice 28, 
2. Toszonowice 25, 3. Wędrynia B 22 
pkt.  (jb)

Gracja Orłowa – dominacja Polek

Muzycy Europe z nowym 
dresem Stalowników Trzyniec

Polsko-australijskie podium wyścigu Gracja Orłowa 2014.

Jan Czudek w towarzystwie zespołu Europe.

KLASYFIKACJA 
GENERALNA

1. Paulina Brzeźna-Bentkow-
ska (Polska) TKK Pacifi c Toruń 
8:48:27, 2. Katrin Garfoot (Au-
stralia) + 0:09 min., 3. Eugenia 
Bujak (Polska) BTC City Lubla-
na + 0:16 min.

Majowy weekend na boiskach piłkarskich
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