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dzień: 21 do 23 0C
noc: 18 do 14 0C
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 24 do 28 0C 
noc: 17 do 14  0C
wiatr: 1-3 m/s

Po dużym pożarze, który wybuchł 
w ubiegłym tygodniu w Karwinie-
Raju, miejscowi strażacy musieli 
we wtorek wieczorem uczestniczyć 
w kolejnej interwencji. W Nowym 
Mieście ogień wybuchł w pomiesz-
czeniach w piwnicy trzypiętrowego 
bloku przy ul. Górniczej. Straż po-
żarna ewakuowała z budynku sied-

mioro dorosłych oraz czworo dzieci. 
Jedno z dzieci trzeba było przewieźć 
do szpitala, ponieważ nawdychało 
się zbyt dużej ilości dymu. 

– Strażacy musieli ewakuować 
ludzi z mieszkań przy użyciu spe-
cjalnych drabin, kilka osób wypro-
wadzono w maskach tlenowych po 
schodach – wyjaśnił Petr Kůdela z 

wojewódzkiej Straży Pożarnej. Jak 
dodał, straż oraz policja badają teraz 
przyczyny pożaru, jest kilka możli-
wych scenariuszy.

Tymczasem mieszkańcy bloku, 
który palił się w ubiegły piątek, na 
początku tygodnia zaczęli stop-
niowo wracać do swych mieszkań 
(za wyjątkiem mieszkań na 3., 4. 

i 5. piętrze). Piąte piętro miało być 
gotowe do wprowadzenia lokato-
rów już dziś lub jutro. Rada miasta 
jednogłośnie zadecydowała wczo-
raj, że mieszkańcy z ewakuowanego 
w piątek budynku dostaną z powro-
tem całą sumę zapłaconą za czerw-
cowy czynsz.  
 (ep)

W Karwinie pożar za pożarem

Przy torcie przedstawiającym 
otwartą gazetę z tytułową stroną 
z 9 czerwca 1945 roku i jej współ-
czesnym odpowiednikiem spotkała 
się cała redakcja, przedstawiciele 
wydawcy, mediów z obu stron Olzy 
i przyjaciele gazety. – Na torcie jest 
pierwsza okładka „Głosu Ludu”, 
jeszcze z podtytułem „Organ Partii 
Komunistycznej”. My jednak o tym 
nie myślimy. Myślimy o ludziach, 
którzy tę gazetę tworzyli przez 70 
lat, niekoniecznie związani z partią 
komunistyczną, o wielu znakomitych 
redaktorach. „Głos Ludu” o nich 
nie zapomina i nigdy nie zapomni. 
Zrobimy wszystko, żeby ta gazeta 
dotrwała przynajmniej do 100. uro-
dzin – zapewniał redaktor naczelny, 
Tomasz Wolff .

Józef Szymeczek, prezes Kongresu 
Polaków, który jest wydawcą pisma 
od ponad 20 lat, wyraził przypusz-
czenie, że „Głos Ludu” jest najdłużej 
bez przerwy wychodzącym po polsku 
periodykiem w świecie. – Cała histo-
ria świata i człowieka rozpoczyna się 
od słowa. Słowo ma fundamentalne 
znaczenie dla wszystkich społeczno-
ści. Tak było również po zakończeniu 
wojny, kiedy powstała gazeta, która 
do dziś głosi polskie słowo. To ona 
była na początku odradzania się na-
szej społeczności po okrucieństwach 
wojny – podkreślił Szymeczek, który 
porównał „Głos Ludu” do klejnotu 
będącego dorobkiem całych genera-
cji, które przez dziesięciolecia dbały 
o to, żeby słowo polskie docierało do 
wszystkich domów na Zaolziu. 

O znaczeniu szerzenia polskiego 
słowa oraz służbie polskiej społecz-
ności na tym terenie, którą „Głos 
Ludu” wypełniał bez względu na 
zmieniające się warunki i realia po-
lityczne, mówił również prof. Daniel 
Kadłubiec. W swojej wypowiedzi 
przypomniał także czasy, kiedy jako 
pracownik naukowy ostrawskiej po-
lonistyki współpracował z redakcją 

pisma. – Już na początku lat 60. z 
Jankiem Korzennym bardzo często 
byliśmy gośćmi w redakcji „Głosu 
Ludu”. Redaktorem naczelnym był 

wtedy jeszcze Jan Szurman z Cze-
skiego Cieszyna, potem Tadek Siwek 
i Staś Kondziołka. Janek Korzenny 
przypominał sylwetki zasłużonych 

osobistości, ja zaś pisałem o języku i 
stylistyce dziennikarstwa. Wspólnie 
dążyliśmy do tego, żeby więź z Pol-
ską, która również dziś jest ogromnie 
ważna i ulega, niestety, osłabieniu, 
była zawsze utrzymywana – mówił 
profesor. 

Marek Słowiaczek, dyrektor wy-
dawnictwa „Pol-press”, w którym 
„Głos Ludu” jest wydawany, powie-
dział z kolei, żeby w tym szczególnym 
dniu skupić swoją uwagę na wszystkie 
polskie media, które promują język 
polski i polską kulturę na tym terenie 
i wszędzie tam w Republice Czeskiej, 
gdzie mieszkają Polacy. – Z okazji 
jubileuszu 70-lecia „Głosu Ludu” 
chciałbym życzyć wszystkim naszym 
polskim mediom współpracy i zgody. 
Walczmy wspólnie dalej o to wszyst-
ko, co udało się osiągnąć do tej pory 
– apelował Słowiaczek.

Po uroczystym rozkrojeniu tortu, 
który był wspólnym dziełem na-
szych czytelniczek z Boconowic, 
Marii Bykowskiej i Moniki Łysek, 
drzwi redakcji się nie zamykały. O 
tym, w jakich warunkach zespół 
„Głosu Ludu” tworzy gazetę, przy-
szły przekonać się zarówno poje-
dyncze osoby, jak i całe grupy. Z 
redaktorami świętującego jubileusz 
pisma spotkali się m.in. członkowie 
Stowarzyszenia Emerytów Polskich 
oraz uczniowie 5. klasy czeskocie-
szyńskiej podstawówki ze swoją na-
uczycielką. Redakcja gościła również 
dostojnych gości z obydwu brzegów 
Olzy. Życzenia urodzinowe przyszli 
złożyć redakcji m.in. przewodni-
czący Rady Powiatu Cieszyńskiego, 
Andrzej Bacza, burmistrz Cieszyna, 
Ryszard Macura oraz wiceburmistrz 
Czeskiego Cieszyna, Stanisław Fol-
warczny.

BEATA SCHÖNWALD
Szerszą relację z Dnia Otwarte-
go naszej redakcji przyniesiemy w 
sobotnim wydaniu „Głosu Ludu”. 
Życzenia dla redakcji „GL” na str. 4.
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Polskie słowo przy urodzinowym torcie
WYDARZENIE: Drzwi redakcji „Głosu Ludu” we wtorek się nie zamykały. Z zaproszenia na zorganizowany z okazji 70-lecia 

gazety dzień otwarty skorzystali zarówno czytelnicy, w których domach „Głos Ludu” był od jego pierwszego wydania, jak i młodzież 

szkolna. Tortu urodzinowego starczyło dla wszystkich.
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na wagę złota
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Katarzyna Supik
zdeklasowała rywalki
| s. 8

Polska stolica 
surrealizmu
| s. 5

POGODA
czwartek piątek

KONKURS 
70-LECIA 

MA ZWYCIĘZCĘ
W sobotę 30 maja zaprosiliśmy 
naszych Czytelników do udziału 
w konkursie, który ogłosiliśmy 
z okazji 70-lecia „Głosu Ludu”. 
Pytania, na które należało odpo-
wiedzieć, dotyczyły historii naszej 
gazety – zarówno bliższej, jak i 
tej całkiem odległej. Dziś publi-
kujemy poprawne odpowiedzi 
oraz nazwisko zwycięzcy, który 
został wyłoniony drogą losowania 
9 czerwca 2015 roku, czyli do-
kładnie 70 lat od momentu, kiedy 
pierwsze wydanie „Głosu Ludu” 
dotarło do Czytelników.

Cieszymy się, że konkurs się 
spodobał i do redakcji wpły-
nęło kilkadziesiąt odpowiedzi, 
większość poprawnych. Proble-
my stwarzały tylko dwa pytania 
– czwarte, w którym trzeba było 
podać miasto, gdzie redakcja 
„Głosu Ludu” miała najdłużej 
swoją siedzibę, oraz szóste, w 
którym należało określić, o jakiej 
porze odjeżdżał pociąg z dworca 
w Czeskim Cieszynie zabierający 
do Ostrawy materiały z cieszyń-
skiej fi lii. W pierwszym przypad-
ku poprawna odpowiedź była: w 
Ostrawie, w drugim: w samo po-
łudnie. Odpowiedzi na pozostałe 
pytania brzmiały: 1. Henryk Jasi-
czek, 2. 1 koronę, 3. na maszynie 
do pisania, 5. Tadeusz Siwek, 7. 
47, 8. na dachu budynku, 9. nie-
bieski, 10. 2009.   

Renata Bojkowa z Bystrzycy, 
nie dość, że odpowiedziała po-
prawnie na wszystkich dziesięć 
pytań, to również szczęście jej do-
pisało. Została zwycięzcą naszego 
„Konkursu na 70-lecie”, którego 
nagrodą jest pobyt weekendowy 
w Pensjonacie „Rzehaczek” w 
Łomnej Dolnej dla 5 osób.

Dziękujemy za wszystkie na-
desłane odpowiedzi, a Laureatce 
gratulujemy nagrody!  (sch)

Tort urodzinowy pokroiła nasza Czytelniczka z Olbrachcic, Aleksandra Werner, 
która jako pierwsza odwiedziła we wtorek redakcję, w asyście dyrektora wydaw-
nictwa „Pol-press”, Marka Słowiaczka.
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Po pierwszym upalnym weekendzie i 
przed nadejściem kolejnego, na któ-
ry synoptycy ponownie zapowiadają 
temperatury dochodzące do 30 st. 
C, lekarze przypominają o zasadach 
przyjmowania dostatecznej ilości 
płynów. Ile i co powinniśmy pić, a 
czego z kolei się wystrzegać, żeby nie 
doprowadzić do odwodnienia orga-
nizmu? Według informacji uzyska-
nej w Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Ostrawie, 
osoby dorosłe oraz nastolatki powy-
żej 14. roku życia, które nie podej-
mują żadnego wysiłku fi zycznego, 
powinny w ciągu doby wypić 2-3 
litrów płynów. U dzieci ilość przyj-
mowanych płynów zależy od wieku i 
płci. I tak Ministerstwo Zdrowia RC 
zaleca dwu- i trzylatkom wypicie 1,3 

litra płynów, dzieciom w wieku 4-8 
lat 1,6 litra, dziewczynkom w wieku 
9-13 lat 1,9 litra, a chłopcom w tym 
samym wieku 2,1 litra. Nastolatki 
powyżej 14 lat traktowane są tutaj na 
równi z osobami dorosłymi. 

Zdaniem fachowców, na ugaszenie 
pragnienia najlepsza jest woda. W 
województwie morawsko-śląskim 
może to być nawet woda z kranu, 
która jest stosunkowo bogata w sole 
mineralne. W upalne dni poleca się 
również picie niegazowanych wód 
mineralnych, słabej herbaty owo-
cowej lub zielonej oraz rozcieńczo-
nych w wodzie soków owocowych 
i warzywnych. Nieodpowiednie są 
natomiast słodkie napoje, kawa oraz 
alkohol w jakimkolwiek stężeniu. 

 (sch)

REGION

MIEJSKIE 
INWESTYCJE
JABŁONKÓW (kor) – W mie-
ście przystąpiono do ocieplenia 
budynku i wymiany okien w byłej 
szkole specjalnej, do mety zmierza 
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Bukowieckiej do Szygły. W 
najbliższych dniach rozpocznie się 
budowa bezpiecznych przejść dla 
pieszych – m.in. na Rynku Mariac-
kim (przy Domu PZKO i kościele 
parafi alnym pw. Bożego Ciała), 
przy hipermarketach Tesco i Penny 
Market oraz czeskiej szkole. 

* * *

WAKACYJNE 
BUDOWY
NAWSIE (kor) – Dwa miesiące 
wakacji włodarze wioski wy-
korzystają na prace budowlane 
przy budynku polskiej szkoły i 
ewangelickim kościele. W trosce 
o bezpieczeństwo dzieci gmina w 
lipcu wybuduje wzdłuż ruchliwej, 
prowadzącej obok polskiej szkoły 
i przedszkola ulicy Pod výtopnou, 
nowy chodnik połączony ze ścieżką 
rowerową. W najbliższych tygo-
dniach wokół kościoła i szkoły za-
instalowane zostaną również nowe 
latarnie.

* * *

ZA MAKULATURĘ 
KSIĄŻKI
PIOSECZNA (kor) – Dzieci z 
miejscowej szkoły i przedszkola 
od kilku już lat biorą udział w 
organizowanym przez fi rmę Nehl-
sen konkursie zbiórki makulatury 
i butelek PET. I to z sukcesem, 
bo, na przykład, w tym roku mali 
piosecznianie zajęli w konkursie 
drugie miejsce. Pieniądze z nagro-
dy dyrekcja szkoły przeznaczy na 
poszerzenie księgozbioru biblioteki 
szkolnej.

* * *

BEZROBOTNYCH 
MNIEJ
REGION (kor) – Kończąca się 
powoli wiosna przyniosła poprawę 
na rynku pracy w podgórskiej czę-
ści regionu. Powiatowy Urząd Pra-
cy we Frydku-Mistku w ostatnim 
dniu maja miał zarejestrowanych 
8611 osób poszukujących pracy, 
czyli o 558 mniej niż pod koniec 
kwietnia. Dla porównania – przed 
rokiem bezrobotnych było w 
powiecie frydecko-misteckim aż 
10,5 tys. Wzrosła natomiast oferta 
wolnych miejsc pracy. W powiecie 
frydecko-misteckim było ich w 
ostatnim dniu maja 1542, czyli o 
322 więcej niż w kwietniu i 763 
więcej niż w maju 2014 roku.

* * *

UWAGA NA 
OGRANICZENIA 
CZESKI CIESZYN (kor) – 
Mieszkańcy Żukowa Dolnego i 
przejeżdżający przez tę dzielnicę 
miasta kierowcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami. Począwszy od 
soboty 13 czerwca do niedzieli 
21 czerwca trwać będzie remont 
nawierzchni na 170-metrowym 
odcinku ulicy Szadowy. W dni ro-
bocze, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-15.00, ulica będzie 
całkowicie zamknięta dla ruchu 
kołowego.

KRÓTKO

REGION

Działający w Czeskim Cieszynie 
Komitet ds. Mniejszości Naro-
dowych swoje drugie posiedzenie 
zorganizował w siedzibie Kongre-
su Polaków w RC. We wtorek jego 
członkowie spotkali się w kancelarii 
Kongresu przy ul. Komeńskiego, a 
gościł ich prezes KP, Józef Szyme-
czek.  

– Na naszym pierwszym posie-
dzeniu zdecydowaliśmy, że będzie-
my zmieniać miejsca posiedzeń, żeby 
odwiedzać różne instytucje związane 
z mniejszościami narodowymi ży-
jącymi w Czeskim Cieszynie – wy-
jaśnił przewodniczący Komitetu, 
Tomasz Pustówka. Jak dodał, po je-
siennych wyborach w czeskocieszyń-
skim Komitecie znalazło się dużo 
nowych członków, dlatego ważne 
jest, by mieli okazję poznać szczegó-
ły działalności poszczególnych orga-
nizacji i grup mniejszościowych. 

Józef Szymeczek przedstawił 
obecnym działalność i strukturę 
Kongresu Polaków oraz rolę, jaką 
spełnia dla mniejszości polskiej nie 
tylko w Czeskim Cieszynie, ale na 
całym Zaolziu. Prezes Kongresu z 
zadowoleniem przyjął fakt, że roz-
mowa mogła toczyć się w języku pol-
skim. – Na poprzednim posiedzeniu 
ustaliliśmy, że ponieważ większość 

członków Komitetu jest przedsta-
wicielami jakiejś mniejszości naro-
dowej, to każdy będzie rozmawiał w 
swoim języku, by chociaż w małym 
stopniu zachować używanie języków 
narodowych również w przestrzeni 
publiczno-urzędowej – wytłumaczył 
przewodniczący Komitetu. 

W czasie spotkania dyskutowano 
również o poziomie wprowadzania w 
życie praw mniejszości narodowych, 
przede wszystkim dwujęzycznego 
nazewnictwa. Prezes Szymeczek 
bardzo pozytywnie ocenił działania, 
jakie na tym polu przeprowadzono w 
Czeskim Cieszynie.

W trakcie posiedzenia członkowie 

Komitetu omówili swój plan działa-
nia na lata 2014-2018, który zostanie 
przedstawiony na najbliższym posie-
dzeniu Rady Miejskiej, ponieważ 
przed wprowadzeniem go w życie 
rada musi go zaakceptować. 

Jak powiedział nam po spotkaniu 
Tomasz Pustówka, na kolejnym po-
siedzeniu Komitet chce się spotkać 
z przedstawicielami mniejszości 
niemieckiej. Na pewno też jeszcze 
nieraz odwiedzi organizacje zwią-
zane z Polakami, na przykład gim-
nazjum czy szkołę podstawową lub 
Scenę Polską Teatru Cieszyńskiego. 
W planie są też odwiedziny miejsco-
wej biblioteki, która posiada zbiory 

również w językach mniejszości, 
przede wszystkim w języku polskim, 
oraz Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.

– Spotkanie z Komitetem ds. 
Mniejszości Narodowych oceniam 
bardzo pozytywnie, podobnie jak 
chęć współpracy i dialogu – sko-
mentował dla „Głosu Ludu” po za-
kończeniu spotkania Józef Szyme-
czek. – Czeski Cieszyn należy do 
najlepszych przykładów współpracy 
na linii mniejszość – miasto, poro-
zumienie ratusza z mniejszościami 
jest tu bardzo dobre, a przy tym nie 
jest to kwestia ostatniej kadencji, lecz 
długotrwała sytuacja – dodał.  
 (ep)

O mniejszościach w Kongresie Polaków

Komitet ds. Mniejszości Narodowych w Czeskim Cieszynie zorganizował swoje posiedzenie w siedzibie Kongresu Polaków.

W upalne dni najlepsza jest woda mineralna lub soki rozcieńczane w wodzie. Bez 
kropli alkoholu.
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Kradzież znanej rzeźby Lisiczki 
Chytruski, bohaterki opery Leoša 
Janáčka, nie daje spokoju m.in. pra-
cownikom Biskupstwa Ostrawsko-
Opawskiego. Pomnik znajduje się 
bowiem na terenach leśnych w Hu-
kwaldach, które, w wyniku restytucji 
mienia kościelnego, są od paździer-
nika ub. roku majątkiem diecezji. 
Na pytanie, w jaki sposób odnowić 

uszkodzony na skutek kradzieży 
pomnik poświęcony znanemu kom-
pozytorowi, szukali wspólnie od-
powiedzi przedstawiciele diecezji, 
gminy Hukvaldy, parafi i w Rychal-
ticach oraz festiwalu muzycznego 
Hukvaldy Janáčka. Uzgodnili, że 
nowa rzeźba musi wyglądać iden-
tycznie jak skradziona oraz że musi 
być wykonana z tego samego mate-

riału. Dodatkowo zostanie zabezpie-
czona przeciwko kradzieży. – Gmina 
Hukvaldy we współpracy z Biskup-
stwem Ostrawsko-Opawskim za-
mierzają ogłosić publiczną kwestę 
na odnowienie pomnika. Ogłoszona 
zostanie w momencie, gdy znane 
będą wyniki rozmów z ubezpieczal-
nią. Przy odnowie pomnika chcą po-
móc również organizatorzy festiwalu 

Hukvaldy Janáčka, którzy mają w 
tegorocznym repertuarze „Przygody 
Lisiczki Chytruski” – poinformował 
rzecznik diecezji, Pavel Siuda. 

Rzeźba lisiczki została zainstalo-
wana w Hukvaldach w 1962 roku. 
Dwa miesiące później skradziono 
ją. Sporządzona została kopia, która 
przetrwała ponad pół wieku, do 27 
maja br.  (dc)

W tym roku Wisła dołączyła do gro-
na miast europejskich, którym zosta-
ła przyznana Flaga Honorowa Rady 
Europy. Trofeum zostało przyznane 
na wniosek burmistrza Wisły Toma-
sza Bujoka przez Komitet do Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Zrównowa-
żonego Rozwoju przy Zgromadze-
niu Parlamentarnym w Strasburgu. 
Flaga Honorowa jest warunkiem 
uzyskania kolejnych odznaczeń 
Rady Europy: Odznaki Honorowej 
oraz Nagrody Europy. 

Flaga Honorowa symbolizu-
je związek narodów Europy, jest 
haftowana i zdobiona pozłacany-
mi frędzlami. Trofeum to cieszy 

się dużym powodzeniem, gdyż co 
roku przyznaje się około dwudzie-
stu fl ag, a od 1961 roku przydzie-
lono ich ponad tysiąc. Uroczystości 
wręczenia nagrody z rąk jednego 
z członków Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy zapla-
nowane są na jesień bieżącego roku
– Pragnę wyrazić szczere gratulacje 
dla miasta i jego mieszkańców. Fla-
ga jest jedynie skromną nagrodą za 
wasze wysiłki w temacie promowa-
nia Unii i wzajemnego zrozumienia 
wśród mieszkańców Europy – czyta-
my w liście do burmistrza Tomasza 
Bujoka, który dotarł ze Strasburga. 
 (ox.pl)

Województwo morawsko-śląskie 
jest „naj”. Przynajmniej w dziedzi-
nie ochrony środowiska naturalnego. 
Tak stwierdziła Komisja Europejska, 
która na początku czerwca przyznała 
naszemu województwu nagrodę za 
projekt na rzecz ochrony środowi-
ska. W Konkursie „Best Nature Pro-
ject” zostaliśmy wyróżnieni już po 
raz drugi. KE doceniła realizowany 
przez województwo projekt pod na-
zwą „Jednolity informacyjny i komu-
nikacyjny system ochrony przyrody” 
w programie NUTS II Morawsko-
śląskie, który realizowano w latach 
2010-2013. 

– W tym czasie udało nam się 
m.in. otworzyć trasy Biała Opawa i 
Wielka Kotlina w Jesionikach, od-
nowić 150 tablic informacyjnych na 
obszarach chronionych i poza nimi, 
zrealizować kampanię na billboar-
dach przeciwko nielegalnym jazdom 
motocykli w lasach, częścią projek-
tu było również wydanie publikacji 
„Przyroda i krajobraz wojewódz-
twa morawsko-śląskiego” – wyjaśnił 
kierownik Urzędu Wojewódzkiego, 
Tomáš Kotyza, który w czwartek 
odebrał w Belgii nagrodę Komisji 
Europejskiej.  
 (ep)

Nagroda za środowisko

Jak gasić pragnienie

Kwesta na skradzioną lisiczkę

Honorowa fl aga
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W najbliższą sobotę odbędzie się ko-
lejna Industriada, czyli święto Szlaku 
Zabytków Techniki. Tym razem jej 
uczestnicy w całym województwie 
śląskim będą mogli wybierać spośród 
372 wydarzeń, m.in. w Cieszynie i 
Ustroniu. W Muzeum Ustrońskim 
Industriada rozpocznie się o godz. 
10.00 pokazem kucia wolnoręcznego. 

Od godz. 11.00 do 15.00 będzie moż-
na zwiedzać budynek dawnej huty 
„Klemens”, natomiast w godz. 19.00 
-21.00 organizatorzy szykują Noc w 
Muzeum.

W Industriadę jak zwykle zaanga-
żowane będzie również cieszyńskie 
Muzeum Drukarstwa. – Tegorocz-
nym hasłem Industriady jest praca, a 

więc od godz. 10.00 do 17.00 poka-
żemy gościom, jak dawniej pracowali 
drukarze – zapowiada Karol Franek, 
gospodarz muzeum. Placówka szy-
kuje również warsztaty typografi czne 
(10.00-12.00 i 14.00-16.00) i drukar-
skie (10.00-17.00). Zabierze ponadto 
gości na wycieczkę śladami zakładów 
drukarskich. (wik)

Święto zabytków techniki

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej 
już od wielu lat dostarcza artystycz-
nych doznań wszystkim sympaty-
kom ludowych dźwięków, tańców i 
kolorowych strojów. W tym roku ze-
spół świętuje 65-lecie nieprzerwanej 
działalności artystycznej. W związku 
z tym powołany na tę wyjątkową 
okazję komitet organizacyjny już od 
kwietnia aktywnie działał, przygoto-
wując różnego rodzaju jubileuszowe 
uroczystości. Do tej pory fani zespo-
łu mogli uczestniczyć w Dziecięcych 
Spotkaniach z Folklorem czy Ma-
jówce z Zespołem Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej. Koncerty były 
gwoździem programu.

Licznie zgromadzona publiczność 
podczas koncertów jubileuszowych 
w teatrze mogła podziwiać grupy 
taneczne, chór jubileuszowy, grupy 
dziecięce, grupę taneczno-jubile-
uszową, kapelę ludową oraz kape-
lę dziecięco-młodzieżową. Artyści 
przykuwali uwagę nie tylko dosko-
nale opanowaną choreografi ą, ale 
również kolorowymi strojami, które 

zmieniały się w zależności od pre-
zentowanych tańców i regionu ich 
pochodzenia. – To dziś największe 
artystyczne przyjęcie urodzinowe w 
całej Polsce – przyznał konferansjer 
koncertów galowych, Jacek Stefania.

Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili zaproszeni goście, byli 
członkowie Zespołu Pieśni i Tań-
ca ZC, radni oraz posłowie. Wśród 
publiczności znajdowały się również 
delegacje innych zaprzyjaźnionych 
zespołów. 

Koncert jubileuszowy był okazją 
nie tylko do podsumowań, ale tak-
że do tego, by wręczyć nagrody dla 
wyróżnionych członków Zespołu. 
Decyzją Sejmiku Województwa Ślą-
skiego złotą odznakę „Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego” otrzymały 
Ewelina Bałdys oraz  dyrektor zespo-
łu – Karolina Małysz-Tulec. Srebrne 
odznaki powędrowały do Agnieszki 
Dygoś, Remigiusza Guzdka, Mak-
symiliana Kuśki i Bartłomieja Tulca. 
Odznaki wręczyły radne Sejmiku 
Województwa Śląskiego – Sylwia 
Cieślar i Danuta Kożusznik.  (ox.pl)Na scenie Jerzy Kwiczała z chórem jubileuszowym.

Artystyczne przyjęcie urodzinowe
W piątek i sobotę na deskach cieszyńskiego Teatru im. Adama Mickiewicza odbyły się koncerty jubileuszowe z okazji 65-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 

Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się grupy taneczne, chór jubileuszowy, grupy dziecięce, grupa tanecz-

na-jubileuszowa, kapela ludowa oraz kapela dziecięco-młodzieżowa. Każde widowisko trwało ponad trzy godziny.

Do końca czerwca w Muzeum Ślaska 
Cieszyńskiego w Cieszynie można 
oglądać wystawę fotografi czną pt. 
„Cieszyńskie rękodzieło”. To kolej-
na ekspozycja nad Olzą poświęcona 
ginącym profesjom. Autorem zgro-
madzonych na wystawie zdjęć jest 
Piotr Broda, członek Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotografi cznego. Foto-
graf przygotowywał się do ekspozycji 
przez dwa lata. – Pomysł podsunął 
kolega z CTF. Temat wydał mi się 
ciekawy, postanowiłem więc spróbo-
wać, zwłaszcza że dawne rzemiosło 

na naszych oczach odchodzi do histo-
rii. Jeden cieszyński zakład niedawno 
został zamknięty, inni rzemieślnicy 
nie mają następców, w efekcie czego 
wkrótce splajtuje kolejny nadolziań-
ski warsztat. Chcąc uwiecznić dawne 
rzemiosło, trzeba się naprawdę spie-
szyć – przekonywał Piotr Broda na 
wernisażu wystawy.

W sali wystaw czasowych Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego można obecnie 
oglądać około 160 zdjęć prezentują-
cych lokalne rękodzieło. Uwiecznio-
nych na nich zostało 11 rzemieśl-

ników. Są wśród nich m.in. złotnik, 
szewc i rusznikarz. Każdy sfotografo-
wany został w pięciu kadrach. 

Najnowsza muzealna ekspozycja 
uświetnia również przypadający w 
tym roku jubileusz 85-lecia istnienia 
Cieszyńskiego Towarzystwa Fotogra-
fi cznego. – Większość imprez związa-
nych z obchodami tego jubileuszu jest 
już za nami. Mimo to we wrześniu, 
w Domu Narodowym zorganizujemy 
jeszcze jedną wystawę, natomiast ju-
bileuszową galę planujemy w listopa-
dzie – mówił Broda.  (wik)

Rękodzieło w obiektywie

Autorem zdjęć jest Piotr Broda. 
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Miłośnicy tradycji ze Spółki Koliba 
i Ogniska Oddziału Górali Śląskich 
Związku Podhalan w Koszarzyskach 
ponownie szykują się do zapalenia 
mielerza, stosu drewna pokrytego 
darnią i starannie uzupełnionego gli-
ną. W ten sposób już po raz dziesiąty 
chcą zaprezentować mieszkańcom 
regionu, jak kiedyś nasi przodkowie 
produkowali nad Olzą węgiel drzew-

ny. Mielerz zostanie rozpalony w 
Koszarzyskach w sobotę 4 lipca, tra-
dycyjnie w „Dołku”. Mielerz będzie 
płonął od 5 do 11 lipca. – Bedymy 
polić w nim drzewianne wóngli, ale 
przi tym będzie przebiegać nauczani 
rozmaitych starych rzymioseł: wy-
roby porwozów, przyndzynio wełny, 
tkanio, drótowanio – zapowiada szef 
spółki Koliba, Josef Straka.  (kor)

Mielerz po raz kolejny

Bogaty program przygotowało na wa-
kacje Gorolski Centrum Informacji 
Turystycznej GOTIC w Mostach. Już 
teraz aż do 6 lipca można w Drze-
wiónce „Na Fojstwiu” oglądać nową 
wystawę mosteckiej fotografi czki De-
nisy Kufovej „Woda wokół nas”. Wer-
nisaż kolejnej wystawy pt. „Rzeźby w 
drewnie regionalnych twórców ludo-
wych” zaplanowano na 9 lipca, a bę-
dzie ją można zwiedzać do 4 września.

Wakacje „Na Fojstwiu” to również 
tradycyjne Czwartki z Rzemiosłem, 
podczas których dzieci mogą brać 
udział w warsztatach rękodzielni-
czych. Będą też czwartki tematycz-
ne: 9 lipca będzie się można więcej 
dowiedzieć o pracy górali na polu, 23 
lipca – o przechowywaniu w góral-
skich domach żywności, 6 sierpnia 
tematem będą dożynki, a 27 sierpnia 
miód.  (kor)

Lato »Na Fojstwiu«
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Od kilku lat na rynku w Czeskim 
Cieszynie odbywa się Dzień Tradycji 
i Stroju Regionalnego, organizowa-
ny przez Obwód Cieszyński PZKO 
pod patronatem ZG PZKO. W ra-
mach imprezy zapraszamy dzieci i 
młodzież szkolną do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym o tematyce 
regionalnej. W tym roku zapropono-
waliśmy temat „Postacie lub wyda-
rzenia z legend Śląska Cieszyńskie-
go”. 

Nadeszło 57 prac z sześciu szkół i 
jednego przedszkola. Komisja w skła-
dzie: Janina Mrózek, Janina Procner, 
Ewa Sikora i Franciszek Szymczy-
sko po długiej dyskusji postanowiła 

przyznać cztery nagrody i 10 wyróż-
nień. Otrzymują je: Magdalena Bień 
z przedszkola Grabińska w Czeskim 
Cieszynie, Weronika Potysz i Jan 
Śmiga z PSP Cierlicko, Jakub Szkan-
dera z PSP Trzyniec, Mikołaj Białoń, 
Łukasz Kożdoń, Ilona Miarka oraz 
Miriam Zalisz z PSP Trzyniec, Klara 
Kluz z PSP Mosty koło Jabłonkowa, 
Agata Wdówka i Katarzyna Štirba z 
PSP Cierlicko oraz Dawid Lasota, 
Karolina Jochymek i Anna Chodura 
z PSP Gnojnik. Laureatów zaprasza-
my na uroczyste wręczenie nagród na 
czeskocieszyńskim rynku w niedzielę 
14 czerwca o godz.15.00.

 Ewa Sikora

Na rynek 
po nagrody
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Redakcja „Głosu Ludu” przyjmowała 
we wtorek życzenia z okazji 70. uro-
dzin pisma. Redaktorom życzono do-
brych pomysłów, lekkiego pióra, a ca-
łej gazecie wytrwania co najmniej do 

setki! Oprócz życzeń, które uczest-
nicy dnia otwartego składali człon-
kom zespołu osobiście, do redakcji 
wpłynęły również ofi cjalne listy gra-
tulacyjne oraz laurki, które specjalnie 

na tę okazję przygotowali czytelnicy 
„Głosika”.

– Z okazji pięknego jubileuszu 
70-lecia „Głosu Ludu” jako gazety 
Polaków w Republice Czeskiej skła-

dam najserdeczniejsze gratulacje i 
wyrazy uznania za pełną zaangażo-
wania pracę, która rzetelnie przeka-
zuje informacje z regionu Zaolzia, w 
którym żyje autochtoniczna ludność 
polska. (...) Za zaangażowanie, pełną 
pasji i profesjonalizmu pracę oraz sta-
łą obecność w życiu społecznym lud-
ności polskiej na Zaolziu serdecznie 
dziękuję i życzę dalszych osiągnięć 
oraz wszelkiej pomyślności – napisał 
przewodniczący Rady Powiatu Cie-
szyńskiego, Andrzej Bacza.

Z kolei burmistrz Cieszyna, Ry-
szard Macura, napisał m.in. – (...) W 
ciągu wielu lat „Głos Ludu” stał się 
istotną gazetą dla Polaków nie tylko 
w Republice Czeskiej. Osiągnięcia 
te są niewątpliwie zasługą wytężo-
nej pracy Redakcji, Państwa zaanga-
żowania oraz umiejętności sięgania 
po wyznaczone cele. Ugruntowana 
pozycja na rynku wśród gazet regio-
nalnych i nie tylko, nieustający rozwój 
oraz konsekwentne budowanie mar-
ki są niewątpliwie zasługą Państwa 
rzetelnej pracy, a zarazem wzorem 
do naśladowania dla innych redakcji. 
Wyrażam uznanie dla Państwa pracy, 
która pozwoliła niejednej osobie, już 
od 70 lat zgłębiać historię i aktualne 

wydarzenia naszego regionu. Dzięku-
ję za wasze działania włożone rów-
nież w promowanie Śląska Cieszyń-
skiego (...).

Niezwykle miłą niespodzianką były 
dla redakcji życzenia, które uczniowie 
klasy trzeciej bystrzyckiej Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Hadyny wraz z nauczycielką Andreą 
Opluštil wysłali na adres e-mailowy 
„Głosu Ludu” wraz ze wspólnym 
zdjęciem przedstawiającym całą klasę 
przy lekturze jubileuszowego wyda-
nia naszej gazety. Na narysowanych 
własnoręcznie przez dzieci laurkach, 
najmłodsi Czytelnicy życzyli redak-
cji „dużo zdrowia, szczęścia, radości, 
pomyślności, sukcesów i twórczej 
atmosfery”. – Gratulujemy gazecie 
utalentowanych dziennikarzy, Cie-
szę się, że można Was znaleźć w 
internecie. Pozdrawiam Was i życzę 
jak najlepszych sukcesów i radości 
twórczej – napisała na swojej laurce 
Ania Milerska. Z kolei jej koleżanka 
Denisa Pindur jubileuszowe życzenia 
ujęła tak. – Moja babcia już parę lat 
czyta regularnie Waszą gazetę. Życzę 
Wam cała Redakcjo kontynuowania 
tej pięknej przygody i co najmniej na-
stępnych 70 lat!  (sch)

Dziękujemy za życzenia!

PUBLICYSTYKA

O ręcznie wykonywanych opatrun-
kach dla trędowatych słyszeli rów-
nież mieszkańcy naszego regionu. 
Również u nas, m.in. w Trzyńcu i 
Olbrachciach, są kobiety, które chcą 
w ten sposób pomagać chorym na 
trąd. W ubiegłym tygodniu Vladimír 
Výleta gościł w Trzyńcu, w kawiarni 
„Pamoja” w ewangelickim Centrum 
Zborowym. W czasie swojej prelek-
cji opowiadał o tym, do czego wy-
korzystywane są bandaże i dlaczego 
nie można zastąpić ich zwykłymi 
materiałami opatrunkowymi, a tak-
że o sytuacji trędowatych w Indiach. 
Relacjonował bowiem także swoją 
podróż do Kalkuty, w czasie której 
miał okazję zobaczyć zarówno cze-
sko-indyjski szpital z oddziałem dla 
chorych na trąd, jak i publiczną pla-
cówkę leczącą trędowatych. 

Kilkuosobowa grupa z Czech wy-
jechała do Kalkuty w lutym ubiegłe-
go roku. – W każdym tamtejszym 
szpitalu można znaleźć oddział dla 
chorych na trąd. Trędowaci roz-
proszeni są też po najbiedniejszych 
dzielnicach miasta. Kalkuta to mia-
sto wielkiej biedy – opowiadał w 
czasie spotkania w Trzyńcu Vladi-
mír Výleta. Relacjonował również 
odwiedziny w czesko-indyjskim, 
wspieranym przez Kościół szpitalu 
św. Józefa w Midnapore. Pokazy-
wał zdjęcia ze szpitala i z oddziału 
dla trędowatych. – Chociaż wygląda 
to na prymitywne warunki, można 
powiedzieć, że w porównaniu do 
szpitali publicznych jest to klinika 
pierwszej klasy – przyznał. Jak mó-
wił, budynek publicznego szpitala 
dla ubogich sprawiał z zewnątrz 
wrażenie stosunkowo nowoczesne-
go, wewnątrz brakowało jednak do-
słownie wszystkiego, a warunki były 
straszne. – Warunki higieniczne są 

tam okropne, zwłaszcza w sanitaria-
tach. Są tam wprawdzie ubikacje ze 
spłuczkami, tyle tylko, że fekalia nie 
trafi ają do kanalizacji ani szamba, 
a specjalnymi kanałami wypływają 
na zewnątrz. Raz w roku, w okresie 
deszczy monsunowych, woda po-
rządnie to spłukuje... aż do rzeki – 
opisywał.

Uczestnicy spotkania w Trzyńcu 
mogli zobaczyć również fotografi e 
miasta przedstawiające codzienne 
życie jego mieszkańców, ciekawą ar-
chitekturę i pozostałości po czasach, 
kiedy Indie były brytyjską kolonią, 

miejsca związanych z matką Teresą, 
a także slumsy, w których ludzie żyją 
w wielkiej nędzy i niedostatku. 

Jak powiedział Výleta, podróż do 
Kalkuty przekonała go, że robione 
w Czechach bandaże są ludziom w 
odległych Indiach naprawdę po-
trzebne. Ogólnodostępne bandaże 
i środki opatrunkowe nie mogą za-
stąpić tych robionych ręcznie przede 
wszystkim ze względu na stuprocen-
tową bawełnę. Czeskie bandaże nie 
mają żadnych dodatków sztucznych 
włókien ani środków chemicznych, 
nie elektryzują, poza tym można je 

prać, co jest dużym plusem. Taki ma-
teriał jest idealnym opatrunkiem na 
bardzo wrażliwe rany trędowatych.

Bawełniane nici, kupowane po ce-
nach hurtowych lub otrzymywane 
od sponsorów, stowarzyszenie Ome-
ga samo dostarcza do pań robiących 
bandaże. Kobiety wykonują je oczy-
wiście za darmo. Największym kosz-
tem jest jednak wysyłka zebranych 
bandaży. Materiały opatrunkowe 
wysyłane są w kilkanaście miejsc w 
Indiach i w Afryce.

– Z darami charytatywnymi bywa 
różnie. Darczyńcy nie mają stupro-

centowej pewności, że zebrane pie-
niądze czy dary w całości trafi ą do 
potrzebujących, natomiast banda-
że robione przez nas w Czechach 
nie przydadzą się przecież niko-
mu oprócz chorych na trąd. Często 
zresztą dostajemy od organizacji i 
szpitali, którym pomagamy, listy z 
podziękowaniami. To upewnia nas, 
że nasza pomoc jest potrzebna i tra-
fi a tam, gdzie powinna – podsumo-
wał Vladimír Výleta.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Vladimír Výleta w przywiezionym z Indii stroju opowiadał w Trzyńcu o bandażach wysyłanych z Czech do leprozoriów.
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Uczniowie 3. klasy Polskiej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy przygotowali dla naszej redakcji urodzinowe laurki.

Bandaże na wagę złota
Zaczęło się zwyczajnie: od ulotki, która kilkanaście lat temu krążyła po morawskim mieście Kyjov. Przeczytał ją Vladimír Výleta – spodobała mu się idea robienia 
bawełnianych bandaży i wysłania ich do Indii i Afryki, gdzie pomagają ludziom chorym na trąd. Do pomysłu tak się zapalił razem ze znajomymi, działającymi 
charytatywnie w stowarzyszeniu Omega, że dziś pod skrzydłami jego stowarzyszenia bandaże na drutach wykonuje ponad 800 pań z całego kraju. Dzięki temu 
każdego roku do Indii i Afryki trafi a z Czech aż kilkadziesiąt tysięcy bandaży. 

TRĄD, CZYLI LEPRA
Trąd, z łac. również lepra, to jed-
na z najdłużej towarzyszących 
człowiekowi zakaźnych chorób 
skóry i nerwów. Wywoływana 
jest przez prątki Mycobacterium 
leprae. Od XIV wieku przypadki 
zachorowań zdarzały się stosun-
kowo rzadko, a odkrycie w latach 
30. XX wieku pierwszego, jeszcze 
mało skutecznego lekarstwa prze-
ciw trądowi przyniosło skutek w 
postaci jego ostatecznego znik-
nięcia. Ostatnie leprozorium (ko-
lonia trędowatych) w państwach 
Unii Europejskiej mieści się w 
Rumunii na skraju mokradeł del-
ty Dunaju. Choroba jest jednak 
nadal obecna w ubogich częściach 
świata o klimacie tropikalnym 
i subtropikalnym, zwłaszcza w 
Afryce i południowo-wschodniej 
Azji. Dokładna liczba chorych nie 
jest znana. Wiadomo natomiast, 
że w ciągu ostatnich 25 lat (od 
chwili odkrycia skutecznej terapii) 
farmakologicznie wyleczono oko-
ło 14 milionów chorych, mimo 
to każdego roku odkrywa się na 
świecie ćwierć miliona nowych 
przypadków trądu.  (ep)



czwartek   |   11 czerwca 2015 5

Czy zauważyliście już wzrost za-
interesowania czeskocieszyńską 
„starówką”?

Można czasami zauważyć wy-
cieczki, które z zainteresowaniem 
oglądają kamienice. Tak było, 
na przykład, podczas obchodów 
10-lecia Zamku Cieszyn. Bo też 
w centrum miasta mamy sporo 
ciekawych obiektów, może nie 
tyle pod względem historii, ile 
architektury. Resort kultury pod-
jął decyzję o ogłoszeniu centrum 
strefą zabytkową z prostego po-
wodu – jest to jedyne miasto w 
Republice Czeskiej, które zosta-
ło wybudowane praktycznie od 
podstaw, w latach 20 i 30. Są tu 
budynki charakterystyczne dla 
modernistycznej architektury 
dwudziestolecia międzywojenne-
go. Wyjątkiem jest starsza – też 
objęta strefą zabytkową – ulica 
Główna, dawny Sachsenberg, 
która powstała pod koniec XIX 
wieku i łączyła centrum Cieszy-
na z dworcem kolejowym po dziś 
czeskiej stronie Olzy. Sądzę, że 
takich wypraw za architekturą za-
cznie przybywać, ale odnowa cen-
trum będzie na pewno procesem 
długofalowym. Nie ukrywamy, 
że mamy obecnie znaczne pro-
blemy zwłaszcza z ulicą Główną. 
Właściciele tamtejszych kamienic 
bowiem wynajmują przestrzenie 
handlowe na parterze temu, kto 
zapłaci najwięcej. Są tam więc 
zarówno sklepy z długoletnią tra-
dycją, jak i kramiki wietnamskich 
współobywateli, którzy handlują 
wszystkim – od alkoholu po to-

rebki damskie. To nas martwi, 
ale jako miasto mało możemy tu 
zdziałać. To, że Główna jest w 
strefi e zabytkowej, trochę rozwią-
że nam ręce. Jeżeli jednak w za-
bytkowym budynku nie dochodzi 
do zmian architektonicznych, ani 
my, ani konserwator zabytków, 
nie możemy, niestety, ingerować...

Jakiekolwiek remonty trzeba 
jednak uzgadniać właśnie z kon-
serwatorami?

Niestety tak i musieliśmy się do-
stosować do tych zasad chociażby 
podczas remontu ratusza. Kiedy 
wymienialiśmy w nim okna, nie 
mogliśmy zainstalować plastiko-
wych, trzeba było założyć drewnia-

ne, bo taki materiał był tu wykorzy-
stany kiedyś. Tak będzie również w 
przypadku innych kamienic. Oczy-
wiście, właściciele, którzy wymienili 
okna na plastikowe zanim ich bu-
dynek został objęty strefą ochron-
ną, nie muszą ich teraz zamieniać 
na drewniane. Przy kolejnych re-
montach będzie trzeba już jednak 
zasięgnąć opinii konserwatora i ko-
rzystać z materiałów, których użyto 
podczas budowy obiektu. To kło-
pot, właścicielom się to nie podoba, 
bo koszty będą znacznie wyższe. 

To jednak ministerstwo zadecy-
dowało o zmianie statusu cen-
trum, to niech teraz pomoże...

Oczywiście, istnieje możliwość 
wystąpienia  o dotację z resortu 
kultury z puli na odnowę zabyt-
ków, to wiąże się jednak z przygo-
towaniem planu regeneracji stre-
fy zabytkowej. My już taki plan 
przygotowujemy, zajęła się tym 
dziewięcioosobowa grupa robocza, 
w której pracują przedstawicie-
le władz miasta oraz fachowcy, i 
plan powinien być gotów jeszcze 
w tym roku. Wtedy będziemy mo-
gli zażądać o dofi nansowanie. Nie 
będą to duże dotacje, bo chodzi 
co roku o kwoty najwyżej rzędu 
setek tysięcy. Niemniej będzie je 
można wykorzystać na odnowę 
najciekawszych obiektów, czy już 
są własnością miasta, czy też osób 
prywatnych. Na razie jednak za 
wcześnie mówić o tym, które do-
kładnie budynki zostaną odno-
wione w pierwszej kolejności...

Rozmawiał: JACEK SIKORA

Czeski Cieszyn szykuje plan odnowy zabytków
W ubiegłym roku centrum Czeskiego Cieszyna zostało przez Ministerstwo Kultury ogłoszone strefą zabytkową. Wiceburmistrz Sta-
nisław Folwarczny jest przekonany, że dzięki temu może wzrosnąć zainteresowanie miastem i stojących w centrum budynków ze 
strony turystów. Z drugiej strony umiejscowienie kamienicy w strefi e zabytkowej to też kłopot dla jej właścicieli, którzy chcieliby od-
nowić budynek lub przeprowadzić w nim drobne nawet prace budowlane.

REGION

Niszczejący przez lata budynek, któ-
ry został wybudowany na czakramie 
mocy i gościł takie osobistości, jak 
Maria Konopnicka, Bolesław Prus, 
Henryk Sienkiewicz czy Władysław 
Reymont – teraz ma szansę na dru-
gie życie. Koszt adaptacji budynku 
wynosi 2-3 miliony złotych, a pla-
nowane otwarcie muzeum odbędzie 
się na przełomie 2015 i 2016 roku. 
Zbiór ponad 300 eksponatów spra-
wia, że będzie to jedno z najwięk-
szych tego typu muzeów w Euro-
pie. W środku na gości czekać ma 
wystawa stała, której tematem jest 
magiczny realizm – nurt w sztuce 
zapoczątkowany w latach 20. XX 
wieku. Zobaczymy na niej prace ta-
kich artystów, jak Zdzisław Beksiń-
ski, Marcin Kołpanowicz, Tomasz 
Sętowski, Rafał Olbiński, Jarosław 
Jaśnikowski.

Powstanie Muzeum Magiczne-
go Realizmu to promocja dla „Perły 
Beskidów”, jak często jest określana 
Wisła. Dzięki tej inwestycji miasto 
ma szansę, by przyciągać turystów nie 
tylko stokami narciarskimi i kuror-
tami, ale również wyjątkową ofertą 
kulturalną. W Polsce do tej pory nie 

powstało żadne podobne muzeum, 
w Europie również jest ich niewiele. 
Powstanie nowoczesnego obiektu, 
które wykorzystuje historyczne dzie-
dzictwo, uczyni Wisłę ważnym miej-
scem nie tylko dla koneserów sztuki.
– Pomysły zagospodarowania tego 
miejsca pojawiały się od wielu lat, 

ale sytuacja fi nansowa miasta nie 
pozwalała na modernizację obiektu, 
który po 100 latach od powstania 
wymagał gruntownej przebudowy – 
powiedział na wtorkowej konferencji 
prasowej, na której przedstawiono 
projekt Tomasz Bujok, burmistrz 
Wisły.

Wspólnym domem dla wszyst-
kich eksponatów będzie „Ochorowi-
czówka” – owiana kontrowersjami i 
tajemniczymi legendami willa wybu-
dowana przez Juliana Ochorowicza, 
polskiego psychologa, fi lozofa, hip-
notyzera i naukowca. Porównywanie 
go do Leonarda da Vinci nie jest 

przesadą. Ochorowicz zajmował się 
wieloma dziedzinami nauki, a w 1877 
roku opublikował projekt telewizora! 
Do Wisły przyjechał na przełomie 
XIX i XX wieku. Urok beskidzkiej 
miejscowości zrobił na nim ogromne 
wrażenie. W związku z tym zaczął 
promować Wisłę wśród swoich zna-
jomych i budować wille turystyczne. 
W jednej z nich – zwanej „Ochoro-
wiczówką” – bywali znamienici go-
ście, którzy czerpali z tego miejsca 
natchnienie do swojej twórczości. 
To właśnie tu Władysław Reymont 
pisał „Chłopów”, a Bolesław Prus 
„Faraona” i „Lalkę”. Co więcej, Prus 
zainspirował się Ochorowiczem do 
tego stopnia, że uczynił go pierwo-
wzorem postaci Juliana Ochockiego. 
– Towarzystwo Miłośników Wisły 
od lat walczy o to, by Julian Ocho-
rowicz – wielki, polski naukowiec, 
który rozsławił Wisłę – nie został 
zapomniany. Dlatego cieszy nas, że 
znalazł się ktoś, kto postanowił oca-
lać „Ochorowiczówkę” i dać jej nowe 
życie. Będziemy temu przyklaskiwać 
i liczymy na szeroką współpracę – 
mówi Grażyna Pruska, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Wisły.  (r)

Tak będzie wyglądało Muzeum Magicznego Realizmu.

Stanisław Folwarczny
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W WIŚLE OTWORZĄ NAJWIĘKSZE W EUROPIE MUZEUM MAGICZNEGO REALIZMU

Polska stolica surrealizmu
Czołowi, polscy twórcy surrealizmu, obrazy, rzeźby, grafi ki i projekt o łącznej wartości ponad 13 milionów złotych – w Wiśle powstaje pierwsze w Polsce i jedno 
z niewielu w Europie Muzeum Magicznego Realizmu. Galeria za swą siedzibę obrała willę ojca polskiej psychologii, pioniera hipnologii, prekursora radia 
i telewizji – Juliana Ochorowicza.

Przyrodnicza 
pielęgnacja
Na górskich kamienistych polet-
kach rosły zawsze żyto, owies, bób. 
W przydomowych ogródkach górali 
zawsze można było znaleźć nie tylko 
jarzyny czy skromne kwiatki, ale też 
zioła. Dzisiaj niektórzy mają trudno-
ści z odróżnieniem żyta od pszenicy, 
fasoli od bobu lub tymianku od roz-
marynu. 

Mieszczuchy mieszczuchami, ale 
pracownicy Gorolskigo Centrum 
Informacji Turystycznej GOTIC  w 
Mostach, starający się utrzymywać 
zwyczaje i tradycje naszych przod-
ków, narzekają, że coraz częściej na-
wet najmłodsze i średnie pokolenie 
górali nie wie, jak wygląda kwitnący 
len, jak rozpoznać według liści burak 
pastewny lub rzepę. 

– Jeszcze nasze babcie, dziadko-
wie doskonale znali te rośliny. Gdzie 
jednak najmłodsi mają je zobaczyć? 
Z pewnością już nie na polu – mówi 
dyrektor GOTIC-a, Alena Kolčár-
ková. – Dlatego postanowiliśmy 
przed siedzibą naszego centrum, 
Drzewiónką „Na Fojstwiu” urządzić 
mały ogródek i hodować tam te za-
pomniane roślinki. Stało się tak w 
kwietniu, dokładnie w Dniu Ziemi. 
W sadzeniu ziemniaków, wysiewie 
lnu i zboża pomagali nam ucznio-
wie mosteckiej szkoły. Na razie 
roślinki są zbyt młode, ale podczas 
wakacji, na przykład podczas tra-
dycyjnych wakacyjnych Czwart-
ków z Rzemiosłem, ich uczestnicy 
będą mogli się dowiedzieć, jak jaka 
roślina się nazywa, jak dokładnie 
wygląda, jak była wykorzystywana. 
Zwłaszcza dzieci będą się mogły 
włączyć w okopywanie i pielenie 
naszego ogródka. W ten sposób też 
będą pielęgnować tradycje przod-
ków – mówi dyrektor GOTIC-a. 
 (kor)
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Acapulco 10.35 Hobby 
naszych czasów 10.55 Kawałek nieba 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Rowerowe wyprawy 15.00 
Kojak (s.) 15.50 Grubas 16.40 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Urlop w protektoracie 21.00 Gejzer 
21.30 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 22.25 
Motyw (s.) 23.10 Policja kryminalna 
Paryż (s.) 0.00 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Ta-
jemnice rzeszy Inków 10.40 Lotni-
cze katastrofy 11.25 City Folk 2014: 
Szeged 11.55 Magiczne góry 12.15 
Znane i nieznane historie czeskich 
zamków 12.35 Czeskie dzieci 13.15 
Tajemnice zmarłych 14.00 Więźniem 
na obczyźnie 14.45 Chcesz je? 14.55 
Współczesne fabryki 15.40 Odkrywa-
nie prawdy 16.30 Jeden ocean 17.20 
Cudowna planeta 18.15 Jamajka 
18.45 Wieczorynka 18.55 Oceanicz-
ne olbrzymy 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Rybi świat Jakuba 
Vágnera 21.00 Podróżomania 21.30 
Drugie życie Jana Husa 22.15 Zbrod-
nia (s.) 0.10 Zwykłe rodziny. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Zamieńmy się żonami 11.25 
Dwóch i pół (s.) 11.45 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Dowody zbrodni (s.) 13.20 
Bez śladu (s.) 14.20 Mentalista (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Bach! 22.15 Kobra (fi lm) 23.55 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolf-
fa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.45 Kocham 
obcego (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Śluby w Wenecji (s.) 21.35 Kto 
jest kim 22.35 Pr. kulinarny 23.45 
Prawo i porządek (s.) 0.45 Słonecz-
nie, tu i tam morderstwo (s.). 

PIĄTEK 12 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po południowym Togo 10.30 
Chłopaki w akcji 11.00 Urlop w pro-
tektoracie 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Pogoto-
wie kulinarne 15.10 Pr. rozrywkowy 
16.05 Podróżomania 16.35 Łopato-
logicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Mniej zna-
czy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Trzy życia 
(bajka) 21.25 Wszystko-party 22.20 
Koło pełne gwiazd 23.15 Zawodow-
cy (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Tajemnice szwajcarskich zegar-
ków 10.25 Podróżomania 11.00 Od-
krywanie prawdy 11.45 Ucieczka na 
Vanuatu 12.40 Misja afgańska 13.10 
Wielka Rafa Koralowa 14.05 Chcesz 
mnie? 14.30 Wniosek o azyl z ekolo-

giczynch powodów 14.50 Tajemnice 
rzeszy Inków 15.45 Przygody nauki 
i techniki 16.10 Miejsca na Ziemi 
16.55 City Folk 2014 - Dhaka 17.25 
Tajemnice płci 18.15 Podróż po połu-
dniowym Hejazu 18.45 Wieczorynka 
18.55 Fenomen Underground 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 21.00 Taksówkarzem 
w Nowym Jorku 21.55 Panna Marple 
(s.) 23.25 Zakazane imperium (s.) 0.20 
Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i 
pół (s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez śla-
du (s.) 14.15 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Dumna kró-
lewna (bajka) 22.00 Faceci w czerni 
(fi lm) 23.55 Odważna (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.35 Winx 
Club (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Napisała: Morderstwo (s.) 10.15 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolf-
fa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.45 Na zawsze i je-
den dzień dłużej (fi lm) 17.40 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Noc w muzeum (fi lm) 22.35 
Morderczy występ (fi lm) 0.35 Ręka 
nad kołyską (fi lm). 

SOBOTA 13 czerwca  

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.30 Zioła 6.55 
Zauroczenie (s.) 7.50 Łopatologicznie 
8.40 Światowa dziewczyna (fi lm) 9.45 
Gejzer 10.15 Wszystko-party 11.10 
Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w 
regionach 12.25 Hobby naszych cza-
sów 13.00 Wiadomości 13.05 Złoty 
naszyjnik (bajka) 14.40 Jakie włosy ma 
Złotowłosa (bajka) 15.10 Ciocia (fi lm) 
16.40 Historie sław - Ladislav Smo-
ljak 17.30 Hercules Poirot (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Urlop 
w protektoracie 20.55 Pr. rozrywkowy 
21.50 Porządna kobieta (fi lm) 23.20 
Ostre słówka (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody 
w naturze 6.20 U nas na farmie 6.35 
Babar i przygody Badua 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.20 Stulecie 
latania 11.15 Dzień D 12.05 Jamajka 
12.35 Auto Moto Rewia 13.05 Babel 
13.30 Dobrowolnie 13.50 Trzej musz-
kieterowie (fi lm) 15.30 Magiczne góry 
15.50 Rybi świat Jakuba Vágnera 16.45 
Nowy Jork - najmniejszy dom opero-
wy na świecie 17.40 Cudowna planeta 
18.30 EXPOminuty 2015 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Współczesne fabryki 
19.50 Wiadomości w języku migowym 
20.00 Napoleon (fi lm) 21.40 Gra o 
tron (s.) 23.35 Mgła (fi lm). 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Monsuno (s. anim.) 6.40 Marvel 
Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.05 
Tom i Jerry (s. anim.) 7.55 Doskonały 
świat (s.) 9.05 Przyprawy 9.55 Upgra-
de 10.35 Dzwoń do TV Nova 11.15 
I kto to mówi (fi lm) 13.15 Zamieńmy 
się żonami 14.30 Szczęściarz (fi lm) 
16.35 Poradnik domowy 17.45 W 
kuchni u Haliny 18.25 Najlepiej gotuje 
moja mama! 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Sherlock Holmes: Gra 
cieni (fi lm) 22.55 Lockout (fi lm) 0.45 
Noc rekinów (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.15 Ninjago 7.45 
Winx Club 8.15 Salon samochodo-
wy 9.25 M.A.S.H. (s.) 9.55 Noc w 
muzeum (fi lm) 12.20 Copak je to za 
vojáka... (fi lm) 14.20 Morderstwa w 
Midsomer (s.) 16.25 Gondíci, s.r.o. 
17.35 Jak zbudować marzenie 18.55 
Wiadomości 20.15 Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły (fi lm) 23.20 
Mordercze starcie (fi lm) 1.15 Wilcze 
prawo: 1974 (fi lm). 

NIEDZIELA 14 czerwca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Za-
uroczenie (s.) 7.25 Ciocia (fi lm) 8.55 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.05 Rowy (s.) 12.00 Pytania V. 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Przez piekło z diabłem (bajka) 14.05 
Trzy królewny tancerki (bajka) 15.00 
Tajemnica Stalowego Miasta (fi lm) 
16.25 Dziki kraj (s.) 18.25 Zioła 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Pupendo (fi lm) 22.05 168 go-
dzin 22.35 Sama w nocy (fi lm) 23.50 
Sprawy inspektora Lynleya (s.) 1.15 
Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody 
w naturze 6.20 U nas na farmie 6.35 
Babar i przygody Badua 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania cza-
su utraconego 9.35 Na grzyby 10.00 
Napoleon: Bitwa nad Berezyną 11.00 
Nie poddawaj się 11.55 Chcesz mnie? 
12.25 Królestwo natury 12.50 Słowo 
na niedzielę 12.55 Magazyn chrześci-
jański 13.25 Przez ucho igielne 13.50 
Magazyn religijny 14.20 Podróż po 
południowym Hejazu 14.45 Brazylia 
Michaela Palina 15.45 Machu Picchu 
16.40 Na pływalni z A. Bornem 17.05 
Tajemniczy świat krokodyli 17.55 Pie-
skie życie 18.45 Wieczorynka 18.55 
Tajemnice zmarłych 19.50 Wiado-
mości w języku migowym 20.00 Łow-
ca (fi lm) 21.40 Entliczek pentliczek 
(fi lm) 23.30 Fenomen Underground 
0.25 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Monsuno (s. anim.) 6.50 Marvel 
Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.15 
Tom i Jerry (s. anim.) 8.05 Kung Fu 
Panda: Legenda o niezwykłości (s. 
anim.) 8.35 Z piekła szczęście (s.) 9.35 
Weekend 10.40 Gwiezdny pył (fi lm) 
13.05 Śmierć jest wybiórcza (fi lm) 
15.05 Naga broń 2 1/2: Kto obroni 
prezydenta? (fi lm) 16.45 Melduję po-
słusznie (fi lm) 18.25 Najlepiej gotuje 
moja mama! 19.30 Wiadomości, 20.20 
Pod jednym dachem (s.) 21.30 Mi-
strzostwa powiatu (s.) 22.05 Odłamki 
22.45 Niewidzialny (fi lm) 1.05 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.05 Wiadomości 7.20 Ninjago (s. 
anim.) 7.50 Winx Club (s. anim.) 
8.20 Piekło na Pacyfi ku 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.55 Rosemary & Th yme 
(s.) 11.10 Kto jest kim? 12.15 Porad-
nik domowy 13.45 Big Ben (s.) 15.50 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 20.15 
Jack i Jill (fi lm) 22.10 Zamiana ciał 
(fi lm) 0.35 Zwykli Amerykanie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 15 czerwca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hercules Poirot (s.) 
9.55 Podróż po Filipinach 10.30 168 
godzin 11.00 Urlop w protektoracie 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Doktor Quinn (s.) 13.15 Pogotowie 
kulinarne 13.40 Televarieté 14.50 Ko-
jak (s.) 15.40 Grubas (s.) 16.30 Po-
dróżomania 17.00 Ostatni nauczyciel 
w Czechach (s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Praskie pa-
noptikum (s.) 21.10 Reporterzy TVC 
21.50 Kryminalista (s.) 22.50 Na tropie 
23.15 Zawodowcy (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Ucieczka na Vanu-
atu 9.55 Tureckie dywany 10.30 Oce-
aniczne olbrzymy 11.20 Babel 11.50 
Magazyn religijny 12.15 Klucz 12.45 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.00 Jeden ocean 13.55 Tajemnice 
II wojny światowej 14.50 Miejsca na 
Ziemi 15.35 Nowy Jork - najmniejszy 
dom operowy na świecie 16.30 Naj-
ważniejsze operacje II wojny światowej 
17.30 Nadejście barbarzyńców 18.15 
Na grzyby 18.45 Wieczorynka 19.00 
Kosmos 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Ostatnie tajemnice trze-
ciej rzeszy 20.55 Współczesne fabryki 
21.45 Niepokonani (fi lm) 23.55 I Love 
You Phillip Morris (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Pod jednym dachem (s.) 
11.20 Drzazgi 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez 
śladu (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Lekarze 
z Początków (s.) 21.30 Mentalista (s.) 
22.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.25 Cyberagent (s.). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policjantka (s.) 11.25 Obwód 
Wolff a (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 
14.45 Lekarz z gór (s.) 15.45 I stała się 
miłość (fi lm) 17.40 Popołudniowe wia-
domości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Top Star magazyn 
22.40 Wczoraj i dziś (fi lm). 

WTOREK 16 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych 10.20 Reporterzy TVC 
11.05 Historie sław 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Doktor Quinn (s.) 
13.15 Pogotowie kulinarne 13.40 Te-
levarieté 14.45 Kojak (s.) 15.30 Gru-
bas (s.) 16.25 Podróżomania 17.00 
Ostatni nauczyciel w Czechach (s.) 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Wilcze sidła (fi lm) 21.30 
Podróż poślubna do Idzi (fi lm) 22.55 
Anatomia prawdy (s.) 23.35 Ojciec 
Brown (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Brazylia Michaela 
Palina 9.55 Tajemnice płci 10.50 Ja-
majka 11.25 Olimpijska sława 11.50 
Nie poddawaj się 12.45 Auto Moto 
Rewia 13.15 Magiczne góry 13.35 
Napoleon: Bitwa nad Berezyną 14.25 
Przygody nauki i techniki 14.50 Ta-
jemnice zmarłych 15.40 Wspomnie-
nia na Treblinkę 16.40 Kosmos 17.25 
Rzeka Niyodo 18.15 Podróżomania 
18.45 Wieczorynka 18.55 Wieźniem 
na obczyźnie 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Waterloo! 21.00 Lot-
nicze katastrofy 21.45 Na końcowym 
przystanku (fi lm) 23.25 Echa Pacyfi ku 
23.55 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 

wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15 Men-
talista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 Prawo 
i porządek: Sekcja specjalna (s.) 23.30 
Cyberagent (s.) 0.20 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Friends (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolf-
fa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.45 Miłość z prze-
szkodami (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Śluby w Wenecji (s.) 21.35 Oczyma 
Josefa Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.35 
Policja kryminalna Stuttgart (s.) 0.35 
Sprawiedliwość w krwi (s.). 

ŚRODA 17 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Galicji 10.25 13. komnata P. 
Hezuckiego 10.55 Nie wahaj się i kręć 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Doktor Quinn (s.) 13.15 Pogotowie 
kulinarne 13.40 Televarieté 14.40 Ko-
jak (s.) 15.30 Grubas (s.) 16.25 Po-
dróżomania 17.00 Ostatni nauczyciel 
w Czechach (s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Kawałek nie-
ba 21.05 Nadmierne drobnostki 21.45 
Zła chwila (fi lm) 23.15 Miejsce zbrod-
ni - Schimanski (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 Ostatnie tajemnice trzeciej rze-
szy 10.45 Romantyczne zamki, Ren 
i Lorelei 11.00 Nasza wieś 11.25 Ta 
nasza kapela 11.55 Folklorika 12.20 
Pieskie życie 13.10 Europa dziś 13.35 
Religie świata 14.35 Nadejście barba-
rzyńców 15.20 Madeira - historia w 
winie 15.50 Chcesz je? 16.00 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 16.25 Rybi 
świat Jakuba Vágnera 17.20 Brazylia 
Michaela Palina 18.15 13. komnata 
J. Šiklovej 18.45 Wieczorynka 18.55 
Tajemniczy świat krokodyli 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Ucieczka na Papuę-Nową Gwineę 
21.00 Podróż po Cordillera Real 
21.30 Peru 22.00 Plemiona: Th rash 
Metal 22.25 Perníková věž (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i 
pół (s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez śla-
du (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami 21.35 Agenci NCIS (s.) 
22.35 Szybcy i martwi (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Friends (s. anim.) 6.40 Winx Club 
(s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 9.20 Po-
licjantka (s.) 11.35 Obwód Wolff a (s.) 
12.40 Komisarz Rex (s.) 14.45 Lekarz 
z gór (s.) 15.45 Lato szczęśliwego bła-
zna (fi lm) 17.40 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Koncert 
galowy fundacji Kapka naděje 22.15 
Show Jana Krausa 23.15 Kinobazar 
0.25 Hawaii 5-0 (s.).
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LARSKI PTTK „ONDRA-
SZEK” – Zaprasza na wycieczkę 
rowerową pt: „Ziemia Cieszyńska 
– kraina miodem płynąca”. 14. 6. o 
godz. 9.00 zbiórka na Rynku w Cie-
szynie. Trasa: około 40 km. Meta: 
Pasieka u „Rostomiłej i Miodzia w 
Hażlachu”. 
WĘDRYNIA – Dyrekcja, grono 
pedagogiczne szkoły i przedszkola 
oraz Macierz Szkolna w Wędryni 
zapraszają na festyn, który odbędzie 
się w sobotę 13. 6. o godz. 14.00 w 
Parku Gminnym.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW: do 30. 6. wystawa pt. 
„Macierz Szkolna”. Czynna w dni 
powszednie: godz. 8.00-15.00. 

CZ. CIESZYN, TEATR CIE-
SZYŃSKI, Ostrawska 67: do 28. 6. 
wystawa Dariny Krygiel pt. „Obra-
zy”. Czynna: po-pt: godz. 9.00-
15.00 po uprzednim zgłoszeniu się 
w portierni.

KARWINA, SALA MÁNESA, 
MIEJSKI DOM KULTURY: do 
30. 6. wystawa pt. „85 lat Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotografi czne-
go”. 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: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. 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 Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Otesánek (11, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Fru! 
(11, 12, godz. 15.30); Malá z rybárny 
(11, 12, godz. 17.30); Jurassic World 
(11, 12, godz. 19.00); Život je život 
(11, 12, godz. 20.00); KARWINA – 
Ex: Jurassic World (11, godz. 19.00; 
12, godz. 17.30, 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Jurassic World 
(11, 12, godz. 17.30); System Child 
44 (11, 12, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Jurassic World 
(11, 12, godz. 17.45); Naznaczo-
ny: rozdział 3 (11, 12, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Rechotek (11, 
godz. 15.00); Apartament (11, godz. 
16.45, 18.15); Jurassic world (12, 
godz. 15.00, 17.30, 20.00).

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Zapraszamy na 
uroczystość z okazji 90-lecia przed-
szkola połączoną z festynem szkol-
nym pt. „W 90 lat dookoła świata”. 
Impreza odbędzie się w sobotę 13. 6. 
o godz. 15.00 w hali sportowej cze-
skiej szkoły w Bystrzycy.
CIESZYN – „Zwykły człowiek w 
niezwykłych czasach na niezwykłym 
terenie”. Spotkanie z  Melchiorem 
Sikorą, zaolziańskim działaczem 
spo łecznym i autorem książek odbę-
dzie się 12. 6. o godz. 17.00 w Książ-
nicy Cieszyńskiej.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza na uroczystość z 
okazji Dnia Matki oraz na zebra-
nie członkowskie w niedzielę 14. 6. 

o godz. 15.00. W programie występ 
dzieci z przedszkola i uczniów PSP 
im. H. Sienkiewicza.
ŁOMNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza 14. 6. o godz. 15.30 na wal-
ne zebranie połączone ze smażeniem 
jajecznicy do Domu PZKO.
MILIKÓW-PASIEKI – MK 
PZKO zaprasza swych członków i 
sympatyków na tradycyjne smaże-
nie jajecznicy koło Domu PZKO w 
niedzielę 14. 6. o godz. 15.00. Jajka i 
szczypiorek prosimy zabrać ze sobą.
OLBRACHCICE – Koło Macie-
rzy Szkolnej oraz dyrekcja szkoły 
w Olbrachcicach serdecznie zapra-
szają na festyn szkolny do parku na 
Zamościu, który odbędzie się w so-
botę, 13 czerwca od godz. 15.00. W 
programie: występy przedszkolaków 
i uczniów szkoły, pokazy mażoretek 
i woltyżerki, tradycyjne atrakcje fe-
stynowe oraz jazda na koniu. Przy-
grywa zespół „Old boys Band”. Bo-
gaty bufet zapewniony.
PIOTROWICE K. KARWINY – 
Klub Propozycji działający przy MK 
PZKO zaprasza we wtorek 16. 6. 
o godz. 17.00 do Domu PZKO na 
spotkanie z przewodniczącym Ma-
cierzy Szkolnej w RC, Andrzejem 
Russem.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na trzydniową autokarową wyciecz-
kę W15: Śnieżnik – Rychleby – Je-
sioniki jest w piątek 12. 6. o godz. 
5.30 z Karwiny, o godz. 5.50 z Cz. 
Cieszyna, o godz. 6.15 z Hawierzo-
wa, przystanek „Podlesí, Těšínská”, 
przed dworcem autobusowym. Pro-
szę nie zapomnieć o dokumentach i 
złotówkach (Schronisko Na Śnież-
niku). Informacje tel.: 776 046 326.

zaprasza na wycieczkę Brenna-
-Spalona – Błatnia – Brenna, która 
odbędzie się we wtorek 16. 6. Odjazd 
autobusu z Cieszyna (dworzec auto-
busowy) o godz. 8.20. Możliwość 
wspólnego przejścia do dworca auto-
busowego z kierownikiem wycieczki 
od przystanku Celma o godz. 7.50. 
Zabrać dowód osobisty i złotówki. 
Inf. tel. 558 995 569, 604 879  793, 
www.ptts-beskidslaski.cz.

STONAWA – Dzieci ze szkoły i 
przedszkola, Macierz Szkolna, grono 
pedagogiczne oraz MK PZKO za-
praszają na festyn szkolny w niedzie-
lę 14. 6. o godz. 14.30 w sali i ogro-
dzie Domu PZKO. W programie 
wystąpią dzieci z przedszkola oraz 
uczniowie szkoły i zespół „Ampli 
Fire”. Bufet oraz atrakcje dla dzieci 
i dorosłych zapewnione.

TURYSTYCZNY KLUB KO-

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 10. 6. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,73 zł

ON  4,63 zł

LPG 1,86 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,79 zł

ON  4,63 zł

LPG 1,86 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,76 zł

ON  4,61 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,86 zł  

ON  4,69 zł

LPG 1,79 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,60 kc  

ON  32,20 kc  (wik)

Dla amatorów turystyki rowerowej 
mamy bardzo dobrą wiadomość – 
20 czerwca będą się mogli spotkać 
na Trójstyku, czyli w miejscu gdzie 
stykają się granice trzech państw: 
Polski, Republiki Czeskiej i Słowa-
cji. W przedostatnią sobotę czerwca 
spotkają się tam dziennikarze trzech 
rozgłośni radiowych: Polskiego 
Radia Katowice, Czeskiego Radia 
Ostrawa i słowackiego Radia Regina, 
by wspólnie prowadzić II Europejski 
Piknik Rowerowy.

Rowerowy piknik na Trójstyku to 

impreza zarówno dla tych, którzy do-
piero zaczynają przygodę z rowerem, 
jak i tych, którzy jeżdżą już zawo-
dowo. To wydarzenie promujące ak-
tywny wypoczynek, nie są to zawody 
sportowe. Nie zabraknie za to dobre-
go jedzenia, konkursów z nagrodami, 
dobrej muzyki oraz prezentacji kul-
tury narodów Grupy Wyszehradz-
kiej. Będzie zaś przede wszystkim 
rajd rowerowy, prowadzący przez 
terytoria trzech sąsiadujących państw 
z metą na beskidzkim Trójstyku i in-
tegracyjny piknik regionalny. (kor)

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 10. 6. 2015

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

CZK  0,151  0,152 0,148  0,155

EUR  4,140 4,170  4,120  4,220

USD  3,660  3,740  3,620  3,740

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,50   6,66  6,54   6,64

EUR  27,20 27,80 27,05 27,79

USD  24,00 28,80 23,97 24,68 (wik)

Dnia 11 czerwca z żalem w sercu wspominamy 2. rocz-
nicę, kiedy nas opuściła nasza Ukochana Żona, Mama, 
Babcia i Prababcia

śp. MARIE LALIKOWA

z Wędryni. Cichym wspomnieniem i modlitwą prosimy o 
uczczenie Jej Pamięci. GL-372

WSPOMNIENIA

Choć zamknięte masz powieki, 

w naszych sercach będziesz żył na wieki...

Dnia 12. 6. 2015 minie trzecia rocznica tragicznej śmierci

śp. EDWARDA NOŻKI 

z Łąk. O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą 
żona, syn i córka z rodzinami. GL-384

Trójstyk na dwóch kółkach

NEKROLOGI

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół, kolegów i znajomych, że dnia 5 czerw-
ca 2015 zmarła w wieku 80 lat nasza Kochana Żona, 
Mama, Babcia, Teściowa, Kuzynka i Ciocia 

śp. RNDr JANINA FOLWARCZNA 

z domu Pawlas, z Hawierzowa-Błędowic.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 12 
czerwca 2015 o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego 

w Hawierzowie-Błędowicach. Zasmucona rodzina. GL-379

Opadły ręce pracowite, zemdlone ucichło serce dobre,

zmęczone już nie ma boleści, cierpienia,

życie się skończyło, już tylko czas rozłączenia.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia  8. 6. 2015 
zmarł w wieku 79 lat nasz Kochany Ojciec, Dziadek, 
Brat, Teść, Wujek, Szwagier i Kuzyn

śp. JÓZEF GŁOMBEK

z Kocobędza. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 12. 6. 
2015 o godz. 10.00 w kościele Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie, 
następnie na cmentarz w Cz. Cieszynie. Zasmucona rodzina. GL-385

Wyrazy głębokiego współczucia pani Halinie Drabek z powodu śmierci 
Ojca

śp. STANISŁAWA OCHMANA

składają Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. 
 RK-076

Dnia 8. 6. 2015 minęła 6. rocznica śmierci

śp. HILDEGARDY SIKOROWEJ 

z Mostów koło Cieszyna, dawniej z Łąk. O ciche wspo-
mnienie proszą synowie z rodzinami. RK-075

Kto w sercach żyje tych,

których opuścił, ten nie odszedł.

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 7. 6. 2015 w 
wieku 93 lat zmarł Kochany Ojciec, Dziadek, Wujek

pan STANISŁAW OCHMAN

z Lutyni Dolnej.
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się 12. 6. 2015 o 
godz. 15.00 w sali smutku w Lutyni Dolnej.  Zasmuco-
na córka Halina Drabek. GL-380

Nie umiera ten,

kto trwa w sercach i pamięci naszej.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 7. 6. 2015 
zmarła w wieku 92 lat nasz Ukochana Mama, Teścio-
wa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. ZUZANNA KONDERLOWA

zamieszkała w Nydku 237. Pogrzeb Drogiej Zmarłej 
odbędzie się w poniedziałek dnia 15. 6. 2015 o godz. 14.00 z kościółka 
ewangelickiego w Nydku. Zasmucona rodzina. GL-389
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– Zgłosiłem moją córkę do wyścigu 
w Ostrawie z myślą, że powalczy 
w kategorii 15-34. Najmłodsze jej 
rywalki były więc starsze od Kasi 
o trzy lata – powiedział „Głosowi 
Ludu” Mariusz Supik, dumny ojciec 
utalentowanej biegaczki. Katarzyna 
poszła za ciosem, wygrywając bieg 
na 2,5 km w kapitalnym stylu. Dru-
ga zawodniczka na mecie, Štěpánka 
Vaňková (SSK Witkowice), straciła 
do niej 23 sekundy, Katarzyna po-
nadto poprawiła rekord trasy o 18 
sekund. Wrażenie robiło również 
tempo, jakie utrzymywała Katarzy-
na podczas całego dystansu – 4:16 
min/km. – W przyszłym roku córka 
chciałaby spróbować sił w Ostra-
wie na dystansie 5 km. Zobaczymy, 
co z tego wyniknie – zdradził nam 
Mariusz Supik. 4. edycja Czeskiego 
Biegu Kobiet była rekordowa rów-
nież pod względem liczby zgłoszo-
nych zawodniczek. Organizatorzy 
zarejestrowali na starcie aż 1442 
biegaczek. 

1. Běžecký Jabłonków jest kuź-
nią młodych, zdolnych sportowców. 
Treningi odbywają się trzy razy w 
tygodniu na tartanie, w pozostałych 
dniach zawodnicy szlifują formę we 
własnym zakresie. Katarzyna Supik 
specjalizuje się w biegach przeła-
jowych, ale niewykluczone, że w 
przyszłości spróbuje powalczyć rów-

nież na dłuższych dystansach lek-
koatletycznych podczas imprez na 
stadionie. – Kasia niestety nie jest 
wysoką zawodniczką, dlatego też 
biegi przełajowe bardziej jej odpo-
wiadają. Na stadionie lepiej radzą 
sobie długonogie biegaczki. W przy-
szłości może się to jednak zmienić, 

niemniej biegi przełajowe na dziś 
są naszym priorytetem – podkreślił 
ojciec zawodniczki, który we wtorki, 
czwartki i weekendy zamienia się w 
drugiego trenera Katarzyny. – Obo-
je kochamy biegi, to nasz sposób na 
relaks – zaznaczył Mariusz Supik. 
W tegorocznych mistrzostwach RC 

w przełaju Katarzyna Supik okazała 
się najlepsza w swojej kategorii wie-
kowej. W Rumburku wystartowała 
czołówka biegaczy przełajowych, 
zaś Katarzyna w ogólnej klasyfi kacji 
uplasowała się na świetnym szóstym 
miejscu.

JANUSZ BITTMAR

1. BĚŽECKÝ JABŁONKÓW KUŹNIĄ TALENTÓW

Katarzyna Supik zdeklasowała rywalki
Ostatnie Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych w RC pokazały, po raz kolejny zresztą, że w naszych placówkach 

aż roi się od utalentowanych sportowców. Na dystansie 500 m popędziła po złoto w kategorii klas 6-7 Katarzyna Supik z PSP 

im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu. Podopieczna nauczyciela Romana Grycza na co dzień trenuje biegi przełajowe w klubie 1. Běže-

cký Jabłonków pod okiem Kamila Lubojackiego. Prawdziwy majstersztyk udał się Katarzynie podczas prestiżowego Czeskiego Biegu 

Kobiet w Ostrawie. 12-letnia biegaczka zdeklasowała w głównej kategorii 15-34 lat wszystkie rywalki na mecie (dokładnie 569 

zawodniczek), nawet dużo starsze od siebie. 

Robert Lewandowski jest moc-
no zdesperowany przed sobotnim 
meczem eliminacji piłkarskich 
mistrzostw Europy 2016. Snajper 
Bayernu Monachium i reprezenta-
cji Polski liczy na ofensywny, dobry 
spektakl z Gruzją i zwycięstwo biało
-czerwonych. 

– Byłoby fajnie, gdyby udało się 
strzelić gola, bo chyba przyszedł 

czas, żeby prześcignąć prezesa 
Bońka – powiedział z uśmiechem 
napastnik reprezentacji Polski. Le-
wandowski wrócił na zgrupowa-
nie kadry wypoczęty po urlopie. 
Zrelaksowany piłkarz chce pomóc 
drużynie w zdobyciu kolejnych 
punktów w eliminacjach. Jeżeli Le-
wandowskiemu uda się wpisać na 
listę strzelców w sobotnim spotka-

niu eliminacji mistrzostw Europy z 
Gruzją, wyrówna osiągnięcie obec-
nego prezesa PZPN Zbigniewa 
Bońka. Boniek w 80 meczach w 
drużynie narodowej 24 razy poko-
nał bramkarza rywali.

Polacy zmierzą się z Gruzją w 
sobotę o godz. 18.00 na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. Będzie 
to 14. spotkanie biało-czerwonych 

pod wodzą trenera Adama Nawał-
ki. W dotychczasowych meczach 
biało-czerwoni odnieśli sześć zwy-
cięstw, zanotowali pięć remisów i 
doznali dwóch porażek. Bilans bra-
mek: 24:9. I najważniejsze na koniec 
– Polacy z dorobkiem 11 pkt. pro-
wadzą w tabeli grupy D, wyprzedza-
jąc różnicą punktu drużyny Niemiec 
i Szkocji.  (jb)

»HOKEJ TURBOWASH«
JANUSZ BITTMAR , bittmar@glosludu.cz

pod prysznicem

Katarzyna Supik (nr 33) na starcie Czeskiego Biegu Kobiet w Ostrawie.

W SKRÓCIE
SVAČINA HOKEISTĄ HC STA-
LOWNICY TRZYNIEC. Hoke-

jowy klub HC Stalownicy Trzyniec 
wzmocnił wczoraj 28-letni napastnik 
Vladimír Svačina. Reprezentant RC 
w swojej karierze występował prze-
ważnie w barwach Witkowic, za Oce-
anem zagrał z kolei w zespole Missis-
sauga IceDogs (OHL). Wychowanek 
Studenki podpisał z trzynieckim klu-
bem długoletni kontrakt. 

*   *   *
NOWY PREZES FIFA 16 GRUD-
NIA? Wszystko wskazuje na to, że 
kolejne wybory na prezydenta FIFA 
odbędą się podczas nadzwyczajnego 
zjazdu wyborczego, który odbędzie się 
16 grudnia w Zurychu – poinformo-
wało wczoraj BBC. Jak podaje PAP, 
dziennikarze BBC dowiedzieli się, że 
jest to właśnie najbardziej prawdo-
podobna data spotkania w Zurychu, 
gdzie wybrany zostanie jego (Seppa 
Blattera) następca. – Reprezentan-
ci wszystkich 209 federacji zostaną 
zaproszeni do głosowania w nowych 
wyborach prezydenckich – poinfor-
mowała brytyjska stacja. Przypomnij-
my, iż Sepp Blatter cztery dni po wy-
graniu wyborów na piątą kadencję z 
rzędu ogłosił, że rezygnuje z funkcji, 
na co wpływ miał skandal korupcyj-
ny, który wypłynął 48 godzin przed 
głosowaniem. Szwajcarska policja na 
wniosek amerykańskich prokurato-
rów zatrzymała wtedy kilku wpływo-
wych działaczy FIFA.

*   *   *
HAMPEL JUŻ PO OPERACJI. 
Były wicemistrz świata, reprezentant 
Polski na żużlu Jarosław Hampel, 
który w ubiegłą sobotę podczas pół-
fi nału Drużynowego Pucharu Świata 
w Gnieźnie, wskutek upadku doznał 
złamania kości udowej, przeszedł we 
wtorek operację kontuzjowanej nogi – 
czytamy na łamach „Onet.pl”. Zabieg 
został przeprowadzony w poznańskiej 
klinice pod okiem uznanego w świecie 
medycznym dr nauk med. Wojciecha 
Słowińskiego. Podczas operacji, która 
trwała około pięciu godzin, lekarze 
nastawili  i ustabilizowali nogę Jaro-
sława Hampela za pomocą gwoździa 
szpikowego. Wkrótce będzie wia-
domo, jak długo potrwa przerwa w 
startach zawodnika Falubazu Zielona 
Góra. Wiele zależeć będzie od tego, 
jak szybko zacznie zrastać się złamana 
kość.  Wcześniej, bo już od czwartku, 
rozpocznie on rehabilitację kontuzjo-
wanej nogi. Reprezentacja Polski dziś 
pojedzie w barażu o awans do fi nału 
DPŚ w duńskim Vojens. Jarosława 
Hampela w tych zawodach zastąpi 
Krzysztof Buczkowski.

*   *   *
PIĄTE MIEJSCE POLSKICH 
SZABLISTEK. Polskie szablistki za-
jęły 5 miejsce w turnieju drużynowym 
szermierczych ME w szwajcarskim 
Montreux. Tym samym powtórzyły 
wynik sprzed roku ze Strasburga. Biało
-czerwone w składzie: Aleksandra So-
cha, Małgorzata Kozaczuk (obie AZS 
AWF Warszawa), Bogna Jóźwiak (OŚ 
AZS Poznań) i Angelika Wątor (ZKS 
Sosnowiec) rozpoczęły zmagania od 
zwycięstwa nad Turczynkami 45:21 w 
1/8 fi nału. W ćwierćfi nale przegrały 
jednak z wyżej notowanymi Ukrain-
kami 40:45 i straciły szanse na medal 
– informuje PAP. (jb)

Na Facebooku krąży od wczoraj dow-
cip, w którym internauci kpią z byłego 
już trenera hokejowej reprezentacji 
RC, Vladimíra Růžički. Mężczyzna 
w garniturze wręcza swojej ukochanej 
bukiet tulipanów ze słowami: „Lásko, 
chtěl jsem ti původně koupit růžičku, 
ale byl moc drahej“ (kochanie, chcia-
łem ci kupić różyczkę, ale był za dro-
gi”). 

Kiedy kilka lat temu rozpętała 
się w naszym kraju afera podsłu-
chowa w roli głównej z czołowymi 
działaczami piłkarskimi, a w słu-
chawce pojawiały się takie zwro-
ty poetyckie, jak „Hele, kontrolní 
otázka, došly ti ty ryby?” (słuchaj, 
pytanie kontrolne, dotarły do cie-
bie te rybki?), fani hokeja na lodzie 
pocieszali się, że w środowisku ich 

ulubionego sportu takie rzeczy się 
nie zdarzają. 

Ciekawe, czy Vladimír Růžička 
kładzie się do snu z czystym sumie-
niem, czy też zarzuty pod jego adre-
sem o branie łapówki w zamian za 
załatwienie kontraktu dla młodego 
hokeisty w Slavii Praga są prawdzi-
we. Tak czy inaczej afera z udziałem 
selekcjonera reprezentacji, trenera, 
który powinien być wzorem dla ty-
sięcy młodych hokeistów, mocno 
uderzyła w wizerunek hokeja, który 
pod względem fair play wygrywał z 
futbolem. Do czasu, a dokładnie do 
wtorku, kiedy to Růžička złożył re-
zygnację z piastowanej funkcji selek-
cjonera kadry. Smrodek, który poja-
wił się nad głową Růžički na kilka 
dni przed rozpoczęciem hokejowych 

mistrzostw świata w Pradze i Ostra-
wie, wiele osób przypisywało celowej 
kampanii destrukcyjnej. „Miroslav 
Palaščák, zdesperowany rodzic hoke-
isty, któremu nie udało się przebić w 
Slavii Praga, rozpętał burzę w szklan-
ce wody” – twierdziło najbliższe oto-
czenie Růžički. Szef hokejowego 
związku, Tomáš Král, nie potrakto-
wał wtedy zarzutu o pół milionową 
łapówkę w kategoriach poważnego 
wyzwania dla związku odliczającego 
godziny do startu hokejowego czem-
pionatu. 

Afera jednak nie ucichła, wręcz 
przeciwnie. W tym tygodniu nabrała 
rozpędu, z metą, która według czarne-
go scenariusza może zostać usytuowa-
na w nocniku. W hokejowym środo-
wisku nikt bowiem nie chce otwarcie 

prać brudów, bo też efekt może być dla 
pralki zabójczy. W każdym klubie na 
wszystkich szczeblach rozgrywek pra-
cują bowiem ludzie i ludziska. Ludzie 
nadal pragną w spokojnej atmosferze 
poświęcać się swojej pasji, weekendy 
w gronie rodzinnym zamieniać na 
wojaże po całym kraju w rozkleko-
tanym autokarze. Ludziska z kolei 
pragną dalej drążyć swoje sprawdzone 
korytarze. Ten status quo odpowiadał 
dotychczas obu stronom. Chciałbym 
wierzyć, że w odróżnieniu od piłkar-
skich smrodków, w hokeju doczekamy 
się odpowiedzi na konkretne pytania. 
I że brudną bieliznę potraktuje pralka 
w nowym trybie pracy – „hokej Tur-
boWash”. Fala tsunami już ruszyła, 
pytanie tylko, jak mocno uderzy w 
hokejową bandę. 
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Lewandowski chce pokonać Bońka
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