
W prywatnym gabinecie lekarza dia-
betologa, znajdującym się w budynku 
szpitala w Orłowej, w środę podano 
32-letniej kobiecie do wypicia – za-
miast roztworu glukozy – roztwór 
fenolu i kamfory (tak zwany płyn 
Chlumsky’ego), który służy do dezy-
nfekcji skóry. Tragiczną zamianę po-
twierdziła sekcja zwłok, której wyniki 
otrzymała w piątek policja. Doustny 
test obciążenia glukozą przeprowadza 
się u ciężarnych kobiet, u których le-
karz podejrzewa tak zwaną cukrzycę 
ciążową. Pacjentka po spożyciu płynu 
wróciła do domu. Kiedy personel ga-
binetu odkrył błąd, zaalarmował poli-
cję. Kobietę znaleziono martwą w jej 
mieszkaniu. Wezwane pogotowie nie 
zdołało jej już uratować. 

Policja zakłada kilka wersji zdarzeń. 
– Do tej pory nikomu nie postawili-
śmy zarzutów. Gromadzimy materiał 
dowodowy. Do tragicznej zamiany 
mogło dojść zarówno w trakcie po-
dania leku, jak również wcześniej, 
podczas dystrybucji roztworów – po-
wiedział wczoraj „Głosowi Ludu” 
Petr Svoboda z działu prasowego 
Wojewódzkiej Komendy Policji w 
Ostrawie. Policja zdementowała in-
formację z początku sprawy o drugiej 
poszkodowanej kobiecie, którą udało 
się uratować. 

Preparaty, które zostały zamienio-
ne, nie są pakowane fabrycznie, lecz 
przyrządzane w aptekach. Środek, 
który wypiła ciężarna, pochodził naj-
prawdopodobniej z apteki orłowskie-
go szpitala. Czy już tam popełniono 
błąd? Lidie Hoňková, kierowniczka 
jednej z czeskocieszyńskich aptek, 
wyjaśniła, że w laboratoriach aptecz-
nych obowiązują ścisłe zasady postę-
powania z substancjami, z których 
sporządzane są leki. – W laborato-
rium osobno przechowuje się surowce 
do przygotowania preparatów stoso-
wanych wewnętrznie, w innej szafce 
surowce do produkcji środków sto-
sowanych zewnętrznie, a w jeszcze w 
innej – pod kluczem – trucizny, które 
dodaje się do leków w śladowych iloś-
ciach. Podczas przygotowania prepa-
ratów obowiązuje zasada, że zajmują 
się tym dwie osoby. Jedna waży, druga 
sprawdza. Albo jedna oblicza procen-
towe stężenie roztworu, druga to po 
niej przelicza. Nie powinno się przy-
gotowywać dwóch produktów jedno-
cześnie, a już w ogóle nie na jednym 
stole – stwierdziła.

Założywszy, że do gabinetu lekar-

skiego trafi ły właściwie oznakowane 
roztwory, pielęgniarka nie powinna 
ich pomylić. – Do pakowania wszyst-
kich leków w płynie używa się takich 
samych butelek, lecz różnią się kolo-
rem etykiety: te, które stosuje się we-
wnętrznie, mają białą etykietę, środki 
do zewnętrznego użycia – czerwoną. 
Na niej zaraz u góry widnieje napis: 
„Nie stosować wewnętrznie!”. Oczy-
wiście na każdej butelce musi być na-
zwa preparatu – dodała Hoňková. 

Nieszczęśliwe zdarzenie rodzi wię-
cej pytań. Dlaczego kobieta wróciła 
do domu po spożyciu płynu? Przecież 
przy doustnym teście obciążenia glu-
kozą po godzinie od wypicia roztwo-
ru glukozy przeprowadza się badanie 
krwi. I kolejne pytanie: Czy pacjent-
ka nie skarżyła się pielęgniarce na 
ohydny smak napoju, który kazano jej 
wypić? A może skarżyła się, bliżej go 
jednak nie określając. Ze słów kobiet, 
które w ciąży przechodziły przez to 
samo badanie, wynika, że roztwór glu-
kozy jest gęsty i „odrażająco słodki”. 
Lekarka Eva Gongolová w czwartek 
i piątek normalnie przyjmowała pa-
cjentów. Na prośbę redaktorki „GL”, 
by przedstawiła swoją wersję zdarzeń, 
odpowiedziała: – Niestety, nie mogę 
pani nic powiedzieć. Jestem zobowią-
zana do milczenia. 

Svoboda potwierdził, że dopóki ni-
komu z pracowników nie postawiono 
zarzutów, gabinet może normalnie 
funkcjonować. Kontrolę na miejscu 
zdarzenia przeprowadza również 
Państwowy Instytut Kontroli Leków. 
Jego rzeczniczka Hana Pavlíčková 

poinformowała, że do zamknięcia 
sprawy nie może udzielić prasie żad-
nych bliższych informacji. 

Podobne tragiczne wypadki zdarza-
ją się nie tylko w prywatnych gabine-
tach, ale też w szpitalach, pomimo iż 
te, zarówno w Czechach, jak i Polsce, 
mają opracowane szczegółowe pro-
cedury postępowania z lekami, które 
teoretycznie wykluczają pomyłki. Na-
szą gazetę zapewnili o tym dyrektor 
Szpitala z Polikliniką w Karwinie, 
Petr Kovařík oraz rzecznik Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie, Dariusz Ba-
biak. W 2009 roku w Pradze w szpi-
talu na Bulovce zmarła 17-latka, któ-
rej siostra podała źle przygotowaną 
kroplówkę. Przed 13 laty w Kladnie 
zmarła podczas porodu kobieta, której 
przez pomyłkę podano, zamiast leku 
przeciwko mdłościom, trującą dezyn-
fekcję.  DANUTA CHLUP
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dzień: 15 do 19 0C
noc: 12 do 10 0C
wiatr: 2-5 m/s
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Fatalna pomyłka 
WYDARZENIE: Ta tragedia wstrząsnęła całym regionem. Śmierć ciężarnej kobiety w Orłowej, która w środę wypiła środek antyseptyczny zamiast roztworu glu-

kozy, rodzi pytanie, w jakim stopniu pacjenci są chronieni przed podobnymi fatalnymi pomyłkami. „Głos Ludu” ustalił, że oba preparaty mogły być zapakowane w ta-

kich samych butelkach. Powinny się jednak różnić nie tylko nazwą, ale też kolorem etykiety. 
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dzień: 16 do 20 0C
noc: 15 do 10  0C
wiatr: 1-4 m/s

Do fatalnej pomyłki doszło w gabinecie na pierwszym piętrze szpitala w Orłowej.
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REMONTUJĄ 
DZWONNICĘ

TRZYNIEC (kor) – Na cmentarzu 
w Oldrzychowicach rozpoczął się 
remont dzwonnicy. Podczas prac 
budowlanych zostaną całkowicie 
odnowione: drewniana konstruk-
cja wieży, dach i schody. Ponieważ 
na czas remontu główny chodnik 
prowadzący do budynku będzie 
zamknięty, odwiedzający cmentarz 
oraz uczestnicy pogrzebów będą 
musieli korzystać z bocznego wej-
ścia. Prace powinny się zakończyć 
do 31 sierpnia.

*   *   *

GŁÓWNIE 
O KANALIZACJI

PIOSEK (kor) – Wójt wioski Ol-
dřich Rathouský zwołał na wtorek 
24 czerwca nadzwyczajną sesję Rady 
Gminy. Jak się dowiedzieliśmy, radni 
będą dyskutować głównie o projek-
cie budowy sieci kanalizacyjnej w 
osadzie Pod Jaworzym.

*   *   *

NAUKA SENIORÓW

REGION (kor) – Dobrą wiadomość 
dla wszystkich seniorów, którzy na-
wet na zasłużonej emeryturze nadal 
żądni są wiedzy, ma Uniwersytet 
Ostrawski. Jego Wydział Filozofi cz-
ny w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku otworzy w nowym roku aka-
demickim 2014/2015 dwa nowe kie-
runki: „Europejskie rody królewskie” 
oraz „Człowiek, kultura i sztuka w 
historii regionu”. Studia na obu kie-
runkach będą trwać dwa lata, wykła-
dy odbywać się będą od października 
do maja, raz na dwa tygodnie. 

*   *   *

POMOŻE KONCERTEM

ORŁOWA (kor) – W kościele 
ewangelickim w starej części miasta 
zaśpiewa dzisiaj o godz. 18.30 – tyl-
ko z akompaniamentem fortepianu 
– znana czeska piosenkarka Leona 
Machálková. To kolejny koncert 
organizowany przez towarzystwo 
przyjaciół tej zabytkowej świątyni. 
Organizacja ta od lat zbiera pienią-
dze na pokrycie kosztów utrzymania 
i remontów kościoła, zagrożonego 
przez szkody górnicze.

KRÓTKO

Zakończył się remont dworca autobusowego w Trzyńcu. Dworzec ma nową po-
czekalnię, toalety oraz budynki, z których wchodzi się do przejścia podziemnego. 
Nowy bruk otrzymały nawiązujące do dworca chodniki. Wyremontowany dwo-
rzec jest wspólnym dziełem miasta i Huty Trzynieckiej. Cały remont kosztował 
w sumie przeszło 8 mln koron. Wyremontowane przejścia podziemne zostaną 
wkrótce wyposażone w kamery, dlatego zwłaszcza nocą staną się bardziej bez-
pieczne.  (dc)
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Komisja ds. Mniejszości Narodo-
wych w Hawierzowie działająca przy 
Radzie Województwa Morawsko-
Śląskiego od czasu do czasu spotyka 
się na wyjazdowych posiedzeniach. 
Jedno z nich odbyło się w Błędowi-

cach, gdzie przyjęli członków komisji 
w swojej siedzibie członkowie zarzą-
du MK PZKO. O pracy działającego 
od 1947 roku błędowickiego Koła 
PZKO mówili prezes Piotr Chrobo-
czek i jego zastępca Marek Bystroń. 

Gospodarze wyrazili też zadowole-
nie z faktu, że władze województwa 
morawsko-śląskiego poprzez system 
grantowy wspierają działalność także 
miejscowych kół oraz innych polskich 
organizacji. (kor)

Na początek wakacji zaplanowano 
otwarcie parku Milady Horákovej w 
centrum Ostrawy, który przechodzi 
właśnie gruntowny remont. Władze 
dzielnicy postanowiły zrobić porzą-
dek w parku, który ostatnimi laty 
służył przede wszystkim za miejsce 
spotkań narkomanów i bezdom-
nych. 

Kiedyś w obiekcie przy ulicy 28 
października mieścił się miejski 
cmentarz i krematorium, później 
działał tu park z mini-golfem, jesz-
cze później – amfi teatr z fontanną, a 
od niemal dziesięciu lat zaniedbane 
i brudne miejsce raczej odstrasza 
mieszkańców, a w nocy jest wręcz 
niebezpiecznie się tutaj zapuszczać.  

– Remont już się zaczął. W tej 
chwili naprawiamy betonowe po-
wierzchnie i ogrodzenie. Zajęliśmy 
się już także chodnikami i oświet-
leniem, planujemy jeszcze zadbać o 
parkową zieleń. Większą część prac 
wykonują nasze służby techniczne 
– poinformowała rzeczniczka dziel-
nicy Morawska Ostrawa i Przywóz. 
Jak dodała, „posprzątanie” parku 
pochłonie około 300 tysięcy koron. 
Największą zmianą i jednocześnie 
atrakcją do zwiedzających będzie 
możliwość zagrania w mini-golfa – 
w parku znajdzie się 10 torów do gry. 
Władze dzielnicy planują na kolejne 
lata dalszą rozbudowę i uatrakcyj-
nienie parku.  (ep)

Parkowe porządki

– Na organizatorach wypoczynku 
dla dzieci spoczywa cały szereg obo-
wiązków wynikających z ustawy o 
ochronie zdrowia publicznego. Do 
najważniejszych należy odpowiednie 
umiejscowienie akcji letniej, zaopa-
trzenie w wodę, odprowadzanie od-
padów, oświetlenie, dotrzymanie wy-
mogów dotyczących umieszczenia w 
terenie poszczególnych obiektów z 
określeniem ich funkcji oraz zapew-
nieniem odpowiedniego wyposaże-
nia, zakwaterowania, wyżywienia, 
opieki medycznej oraz reżimu dnia, 
który będzie gwarancją tego, że obóz 
nie stanie się zwykłą „przechowalnią” 
dzieci, ale akcją wspierającą ich zdro-
wie i kondycję fi zyczno-psychiczną 
– przestrzegają pracownicy Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Ostrawie.

Organizatorzy obozów letnich są 
zobowiązani dokonać zgłoszenia wy-
poczynku we właściwej terytorialnie 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w terminie do 30 dni przed rozpo-
częciem pobytu. Obowiązek ten do-
tyczy obozów, które trwają pięć dni 
lub dłużej i są przeznaczone dla co 
najmniej 30 dzieci w wieku do 15 lat. 
Pozostałych obozów nie trzeba co 
prawda zgłaszać, niemniej, zdaniem 

epidemiologów, warto to zrobić. 
– Każdą zgłoszoną inicjatywę wpro-
wadzamy do rejestru służb sanitar-
nych, który współpracuje z syste-
mem informacyjnym straży pożarnej. 
Efektem tej współpracy jest szybkie 

zapewnienie pomocy, a w przypad-
kach krytycznych, nawet ewakuacji 
obozu w razie powodzi, czy innych 
kataklizmów, które w ostatnich la-
tach coraz częściej występują w przy-
rodzie – mówią. 

Dane o obozach, które zostały 
wprowadzone do rejestru poszcze-
gólnych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych na terenie całego kraju, 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.taboryinfo.cz. (sch)

Udany obóz, to zdrowy obóz
Początek wakacji idzie w parze z rozpoczęciem sezonu obozowego. Dlatego tydzień przed zakończeniem roku szkolnego Wojewódzka 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrawie apeluje do rodziców, by zanim wyślą swe pociechy na obóz, sprawdzili, czy ten zo-

stał zgłoszony służbom sanitarnym i znajduje się w ich rejestrze. 

Udany obóz to taki, z którego dziecko wraca z uśmiechem.

Dworzec już gotowy 

18,7 proc. uczniów nie zdało w tym 
roku państwowej matury. To naj-
gorszy wynik od 2011 roku, kiedy 
w RC został wprowadzony system 
matur państwowych. Gorszy nawet 
od krytycznego 2012 roku, kie-
dy egzamin oblało 18,2 proc. osób 
– poinformował wczoraj agencję 
ČTK rzecznik ośrodka przygoto-
wania matur Cermat, Jan Pohanka. 

W porównaniu z ub. rokiem te-
goroczni maturzyści wypadli gorzej 
we wszystkich przedmiotach. Obok 

matematyki, której nie zdała prawie 
jedna czwarta uczniów, najgorzej 
wypadł język niemiecki, którego nie 
zaliczył co piąty maturzysta. Pogor-
szył się również wynik z angielskie-
go, który nie zdało 9,5 proc. osób, 
czyli o połowę więcej niż rok temu. 
Najlepiej natomiast spisali się ma-
turzyści z języka czeskiego, którego 
wynik tylko niewiele różnił się od 
ubiegłorocznego.

Jak wynika z danych Cermatu, 
dalej pogłębiają się różnice pomię-

dzy poszczególnymi typami szkół 
średnich. W gimnazjach państwo-
wej matury nie zdało tylko 3,3 proc. 
uczniów, natomiast na tzw. nad-
budówkach zawodowych matury 
zakończyły się niepowodzeniem 
aż w 44,8 proc. przypadków. Zda-
niem ministra szkolnictwa, Mar-
cela Chládka, katastrofalny wynik 
tegorocznych matur jest rezultatem 
zbyt wysokiej liczby uczniów przyj-
mowanych na kierunki maturalne.
 (sch)

Maturalna katastrofa
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Temat: 
zabytkowa 
starówka
Przed kilkoma tygodniami centrum 
Czeskiego Cieszyna zostało przez 
Ministerstwo Kultury ogłoszone 
strefą zabytków kultury. To spowo-
dowało, że wzrosło zainteresowanie 
nie tylko mieszkańców miasta, ale 
także turystów historią centrum i 
stojących w strefi e zabytkowej bu-
dynków. Pojawiły się jednak także 
pierwsze problemy. 

Właściciele stojących na terenie 
starówki kamienic muszą się zasta-
nawiać, jak postępować podczas ich 
remontów lub wszelkich zaplano-
wanych prac budowlanych. Dlatego 
władze miasta wspólnie z Narodo-
wym Instytutem Ochrony Zabyt-
ków przygotowują spotkanie pod 
hasłem „Wartości kulturowe strefy 
zabytkowej Czeskiego Cieszyna i 
jak je chronić”. Odbędzie się ono w 
najbliższą środę, 25 czerwca, o godz. 
15.00 w dużej sali posiedzeń Urzędu 
Miasta. 

Prelekcję na ten temat wygłosi inż. 
arch. Helga Kozelská-Bencúrová. 
Dodajmy, że spotkanie przeznaczo-
ne jest głównie dla właścicieli nie-
ruchomości, ale mogą w nim wziąć 
udział wszyscy mieszkańcy Czeskie-
go Cieszyna. (kor)

Wizyta komisji
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Kolejna wyprawa

W sali konferencyjnej „Bajka” w sie-
dzibie Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Czeskim Cieszynie odbędzie się 
w środę 25 czerwca kolejne spotka-
nie w ramach Okrągłego Stołu. Or-
ganizuje je tradycyjnie ZG PZKO 
wspólnie z Polską Sekcją Narodową 
Ruchu Politycznego Coexistentia-
-Wspólnota, zapraszając do roz-
mów przedstawicieli wszystkich 
polskich organizacji.

Jak zapowiadają organizatorzy, 
tematów do omówienia będzie spo-
ro. W grupie tematycznej zatytu-
łowanej „Polskie społeczeństwo w 
RC” proponowana jest dyskusja o 

wyborach samorządowych i parla-
mentarnych oraz o udziale Polaków 
w samorządach i instytucjach pań-
stwowych i regionalnych wszystkich 
szczebli, monitorowaniu czeskiego 
ustawodawstwa pod kątem mniej-
szości narodowych i współpracy ze 
społeczeństwem większościowym. 
Nie zabraknie rozmów na temat 
polskiego szkolnictwa, w którym 
mają być poruszone sprawy posłu-
giwania się w szkołach językiem 
literackim i współpracy z placów-
kami edukacyjnymi w Polsce. W 
bloku dotyczącym kultury temata-
mi do omówienia są wizja kultury i 
polskiego śpiewactwa.

Z innych tematów pod dyskusję 
wymieńmy kwestie informowania 
na temat mniejszości polskiej i jej 
promowania w większościowych 
mediach, systemu zdobywania 
środ ków na dofi nansowanie dzia-
łalności polskich organizacji, syste-
mu powoływania autorytatywnej 
reprezentacji polskiej mniejszości 
narodowej czy współpraca polskich 
organizacji. Jednym z punktów pro-
gramu będzie też dyskusja na temat 
opracowania diagnozy społecznej i 
kulturowej kondycji naszej społecz-
ności.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.30. (kor)

Przed nami Okrągły Stół

Afera podsłuchowa wybuchła po tym, jak ty-
godnik „Wprost” opublikował część z posia-
danych, kompromitujących nagrań z podsłu-
chów najważniejszych urzędników w kraju. 
Zarejestrowano je na zapleczu warszawskiej 
restauracji „Sowa i przyjaciele”, gdzie, jak się 
okazuje, lubili potajemnie spotykać się poli-
tycy. W efekcie nagrano tam m.in. ministrów 
Bartłomieja Sienkiewicza i Sławomira Nowaka 
oraz szefa Narodowego Banku Polski, Marka 
Belkę, którzy w wulgarny sposób dobijali tam 
politycznych targów. Odnosząc się do nagrań 
upublicznionych przez „Wprost” premier Do-
nald Tusk stwierdził, że „pierwsza analiza tych 
wypowiedzi nie wskazuje na przekroczenie 
prawa”. Styl rozmowy premier nazwał „dość 
bulwersującym”, ocenił jednak, że „to próba za-
machu stanu, zamachu na polskie państwo, czy 
obalenia rządu poprzez nielegalne metody”. 
Premier zaznaczył także podczas konferencji 
prasowej, że nie będzie dymisji szefa MSW 
Bartłomieja Sienkiewicza i dodał, że wyjaśnie-
niem sprawy zajęła się prokuratura. 

W efekcie w środę na zlecenie prokuratu-
ry do siedziby „Wprost” dwukrotnie weszli 
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Ofi cerowie ABW zażądali wyda-
nia nośników, na których zapisano nagrania. 
Dziennikarze odmówili, bo – jak tłumaczył 

Sylwester Latkowski, naczelny „Wprost” 
– muszą chronić swych informatorów, a „źród-
ło sobie zastrzegło tajemnicę dziennikarską”. 
Wieczorna interwencja zakończyła się zamie-
szaniem, szamotaniną i przepychankami, osta-
tecznie jednak agenci ABW wyszli z redakcji 
z niczym.

Akcję skrytykowała zdecydowana więk-
szość polskich mediów. Obecna na czwartko-
wej konferencji prasowej z udziałem premiera 
Tuska znana dziennikarka, Monika Olejnik 
przekonywała, że minister Sienkiewicz „pro-
wadzi śledztwo we własnej sprawie”. Następnie 
dodała, że działania prokuratury i ABW były 
niedopuszczalne i niespotykane od 1989 roku. 
Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej” 
zainicjował z kolei powstanie listu dziennika-
rzy, w którym protestują oni przeciwko akcji 
organów ścigania w redakcji „Wprost” i soli-
daryzują się z jej naczelnym Sylwestrem Lat-
kowskim. Tylko w środę wieczorem podpisało 
się pod nim kilkudziesięciu dziennikarzy. – To 
pierwszy po 1989 roku przypadek jawnie si-
łowego rozwiązania wobec mediów i otwartej 
ingerencji tajnych służb w sferę wolności słowa 
w jej najbardziej wrażliwym aspekcie, jakim jest 
ochrona źródeł, które zastrzegły sobie anoni-
mowość. Bez względu na to, kim są informato-
rzy i jakie są ich intencje, dziennikarz ma obo-

wiązek strzec ich danych. Wyjątki od tej zasady 
są nieliczne i nie dotyczą opisywanej sytuacji. 
ABW na polecenie prokuratury nie domaga się 
od „Wprost” materiałów w sprawie o morder-
stwo, czy zamach terrorystyczny. Chodzi o na-
grania rozmów najwyższych urzędników pań-
stwowych, których treść stawia w złym świetle 
obecny rząd. Dlatego działania służb specjal-
nych w redakcji „Wprost” uznajemy nie tylko 
za bezprawne, ale i nacechowane politycznie. 
Odrzucamy argument, że chodzi o wydanie 
dowodów przestępstwa. Przepisy Kodeksu 
Postępowania Karnego, na które powołuje 
się prokuratura, mają niższą rangę niż zasada 
ochrony źródeł oraz zapisana w Konstytucji 
wolność słowa – stwierdzili sygnatariusze listu

Nieco innego zdania był jednak w środę 
Konrad Piasecki, dziennikarz Radia RMF 
FM. „W jawnym i ofi cjalnym wejściu ABW 
do redakcji nie widzę problemu. Acz pytanie, 
co zrobić z jego żądaniami, pozostaje otwarte. 
Jeśli służby działają jawnie, na zlecenie proku-
ratury i trzymają się prawa... Nie czyńmy z me-
diów świętych krów. Chyba że działania ABW 
miałyby zatrzymać dalsze publikacje. Wtedy 
krzyczmy i protestujmy” – skomentował na 
Twitterze Piasecki. 

Dziennik „Rzeczpospolita” uważa natomiast, 
że wysyłając do redakcji tygodnika „Wprost” 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, by dziennikarze wydali nagrania 
podsłuchanych rozmów polityków, prokuratu-
ra nadużywa prawa. „To co najbardziej uderza 
w poczynaniu prokuratury, to nieproporcjonal-
ność środków zastosowanych wobec dzienni-
karzy i prasy, ale też społeczeństwa, które ma 
przecież prawo do informacji, zwłaszcza o nie-
zgodnym z prawem działaniu przedstawicieli 
władzy – w stosunku do potencjalnego prze-
stępstwa – nielegalnego nagrania, za co gro-
żą najwyżej dwa lata wiezienia – stwierdza w 
swym komentarzu Marek Domagalski. 

Nad Wisłą pojawiły się głosy, także z obozu 
rządowego, że „afera taśmowa” może zaowoco-
wać przyspieszonymi wyborami.

WITOLD KOŻDOŃ

»Afera taśmowa«
Od tygodnia Polska żyje kolejną „aferą taśmową”. Jej kulminacyjnym punktem była środowa akcja funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji tygodnika „Wprost”. Interwencja zakończyła się szamotaniną z redaktorem na-

czelnym, wyważeniem drzwi i dziennikarską relacją wydarzeń na żywo.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” 
i wie lu sympatyków tej organizacji skorzystało we wtorek z pięknej, letniej już 
prawie pogody i wybrało się na kolejną wyprawę. Ponad czterdziestka miłośni-
ków pieszej turystyki, przede wszystkim seniorów z całego regionu, wyruszyła 
tym razem z Nydku przez Soszów na Kolybiska. Jak nas zapewnili „beskidowcy”, 
humor i świetna kondycja jak zawsze dopisały.  (kor)

Zapraszamy do naszej zabawy, w 
której do wygrania są dwa karnety 
na czterodniowy festiwal Colours 
of Ostrava. Spotykamy się w dniach 

17-20 lipca na terenie Dolnych Wit-
kowic w Ostrawie. Z kim? Z dwoma 
czytelnikami „Głosu Ludu”, do któ-
rych uśmiechnie się szczęście w na-
szej konkursowej zabawie. Tydzień 
temu na łamach naszej gazety padło 
pierwsze, z trzech pytań konkurso-
wych. Dziś pora na drugą odsłonę. 

Szansę na darmowy udział w fe-
stiwalu mają wszyscy, którzy udzielą 
poprawnej odpowiedzi przynajmniej 
na jedno z trzech pytań. Na odpo-
wiedzi czekamy pod adresem elek-
tronicznym: info@glosludu.cz lub 
pocztowym: Głos Ludu, ul. Komeń-
skiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. 

Pytanie konkursowe nr 2
Z którego kraju pochodzi zespół 
indie-rockowy Th e National, jedna z 
głównych gwiazd tegorocznej edycji 
Colours of Ostrava? (jb)

Z »Głosem Ludu« na 
Colours of Ostrava!

Okładka najnowszego numeru tygodnika.
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Wczoraj poznaliśmy wyniki 20. edycji konkursu Wioska 
Roku. Tegoroczną Wioską Roku 2014 Województwa 
Morawsko-Śląskiego zostały Trzanowice, położone nad 
Stonawką, liczące według ostatniego Spisu Powszechne-
go 1012 osób. Zwycięstwo w regionie zapewnia Trzano-
wicom awans do eliminacji krajowych.

Do walki o najlepszą wioskę naszego województwa 
stanęło 17 gmin wiejskich – Darkowice, Żywocice Dolne, 
Kunin, Olbramice, Oldrzyszów, Ostrawica, Otice, Palko-
wice, Prżno, Raduń, Rohov, Slatina, Slavkov, Trzanowice, 
Uhlirzow, Walszow i Żabeń – o  pięć więcej niż rok temu. 
Porównując poziom życia w poszczególnych miejscowoś-

ciach, komisja oceniająca brała pod uwagę nie tylko ogól-
ny wizerunek wsi, ale także poziom życia towarzyskiego 
na jej terenie, infrastrukturę, technologie informacyjne, 
współpracę z przedsiębiorcami prywatnymi, troskę o zie-
leń i wiele innych. Startujące w konkursie gminy odwie-
dziła w tym tygodniu – od poniedziałku do czwartku. 

Trzanowice zasłużyły sobie na tytuł i awans do fi nału 
dzięki takim walorom, jak długofalowa koncepcja rozwoju 
gminy według idei Programu Odnowy Wsi, bogata dzia-
łalność organizacji społecznych, współżycie mieszkańców 
w duchu ekumenizmu, troska o środowisko naturalne, 
szacunek do tradycji, niesłabnąca aktywność mieszkań-
ców oraz wyjątkowa współpraca gminy z przedsiębior-
cami prywatnymi. Oprócz Złotej Wstęgi, którą uzyskały 
Trzanowice, przyznano również dodatkowe wstęgi za 
szczególne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak praca z 
młodzieżą, troska o zieleń czy współpraca gminy z gospo-
darstwem rolnym. 

Chociaż już od wczoraj znane są wyniki tegorocznego 
konkursu wiosek, uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 
1 sierpnia w Trzanowicach. Kto zdobędzie tytuł Wioski 
Roku 2014 Republiki Czeskiej, będzie natomiast wiado-
mo dopiero 20 września. Werdykt ogłosi minister roz-
woju regionalnego, Věra Jourová, na Międzynarodowym 
Dziecięcym Festiwalu Folklorystycznym w Luhaczowi-
cach.  (sch)

Najlepszą wioską są Trzanowice

Wójt Trzanowic, Jan Tomiczek, przed Urzędem Gminnym 
Wioski Roku 2014.
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Obaj artyści doskonale odczytali na-
stroje polskiej społeczności Trzyńca 
i okolicznych miejscowości, gdyż 
na ich wezwanie, wsparte przez 
związki zawodowe Huty Trzynie-
ckiej, odpowiedziała ponad setka 
entuzjastów działalności kultural-
nej. – W tym cały szereg wielkich, 
zahartowanych życiem patriotów 
– mówi Władysław Zientek, uczest-
nik pierwszej próby chóru męskiego 
i nadal aktywny śpiewak zespołu. 
– Niektórzy z nich przeszli przez 
obozy koncentracyjne, prace przy-
musowe, wywózki. Wszyscy jednak 
zachowali w sobie poczucie polsko-
ści. I tę polskość chcieli realizować 
w chórze. Może nawet nie byli tak 
bardzo zainteresowani samym śpie-
wem, ile potrzebą ukazania, że na 
tym naszym zaolziańskim terenie 
polskość jest ciągle obecna.

Pomimo tych jednoznacznie na-
rodowych i społecznych motywa-
cji, chóry „Hutnika” – w 1955 r. do 
męskiego dołączył żeński – szybko 
zaczęły się identyfi kować z arty-
stycznym wymiarem rzemiosła 
śpiewaczego. Wyjątkowe postępy w 
tym zakresie odnotowywał zwłasz-
cza chór żeński, odnosząc niebywałe 
sukcesy w konkursach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, a na-
wet ogólnokrajowym. W 1961 r. 
zdobył w Pradze pierwsze miejsce 
w kategorii chórów zaawansowa-
nych. Obecny tam Józef Wierzgoń, 

dyrygent karwińskiej „Przyjaźni”, 
tak wspominał ten występ: „Szczęś-
liwym zbiegiem okoliczności mia-
łem możliwość uczestniczenia w 
fi nałowym występie konkursowym 
trzynieckiego chóru. I oniemiałem 
z podziwu. Chór zademonstrował 

pod kierownictwem Karola Wron-
ki bogaty zestaw ambitnej literatu-
ry chóralnej. Uświadomiłem sobie, 
czego może dokonać doskonałość 
warsztatu dyrygenckiego. Jakież 
idealne współbrzmienie i czystość 
dźwięku, kompetentna demon-

stracja bogactwa repertuarowego, 
zadziwiający poziom intonacyjny. 
Chór brzmiał lirycznie, przejrzyście 
i jakże ekspresyjnie, przekonująco i 
porywająco!”.

Od tej pory PZŚ „Hutnik” nie-
przerwanie plasuje się w ścisłej 

czołówce chórów makroregionu, re-
prezentując go zarówno w kraju, jak 
poza granicami. Z licznych konkur-
sów, przeglądów i festiwali w Polsce 
i niemal wszystkich krajach euro-
pejskich przywozi rokrocznie cenne, 
często najwyższe nagrody, aspirując 
do miana ambasadora zaolziańskiej 
chóralistyki. W samym zaś Trzyńcu 
„Hutnik” z powodzeniem rozwija 
również działalność upowszech-
nieniową, organizując w mieście 
koncerty zaprzyjaźnionych chórów 
z zagranicy. Dzięki niemu tutejsi 
melomani mieli możliwość zapo-
znać się ze sztuką takich owianych 
legendą zespołów, jak „Poznańskie 
Słowiki” S. Stuligrosza, Filharmonia 
Koszalińska z czasów A. Cwojdziń-
skiego, czy warszawska „Harfa” J. 
Kołaczkowskiego.

Od 1985 r., z przerwą na lata 
1999-2005, kontynuatorem dorob-
ku artystycznego K. Wronki jest 
Cezary Drzewiecki, dyrygent i kie-
rownik artystyczny PZŚ „Hutnik”. 
On też poprowadzi koncert jubi-
leuszowy, który rozpocznie się dziś 
godz. 18.00 w sali teatralnej Domu 
Kultury „Trisia” w Trzyńcu. Zespo-
łowi będzie towarzyszyć Trzynie-
cka Orkiestra Kameralna. W roli 
konferansjera wystąpi ks. Bogusław 
Kokotek. Patronat nad tym wyjąt-
kowym wydarzeniem artystycznym 
objął Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie.  (k)

Chór mieszany PZŚ „Hutnik” w przerwie między występami w Karlowej Studance w 2013 r. 

JUŻ DZIŚ DUŻEJ KLASY WYDARZENIE ARTYSTYCZNE, CZYLI KONCERT JUBILEUSZOWY »HUTNIKA«

Ambasadorzy chóralistyki
Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” obchodzi w tym roku 60. rocznicę swego założenia. Powstał jesienią 1954 r. z inicjatywy przede wszystkim Karola Wronki, pierw-

szego dyrygenta i kierownika artystycznego oraz Mieczysława Piechaczka, znanego animatora życia śpiewaczego w trzynieckim regionie, pierwszego kierownika orga-

nizacyjnego zespołu. 
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W niedzielę, 18 maja, na cmenta-
rzu wojskowym na Monte Cassino 
odbyła się uroczystość upamiętnia-
jąca 70. rocznicę zdobycia klasztoru 
bronionego przez spadochroniarzy 
niemieckich. Ataki na linię broniącą 
postępu na Rzym rozpoczęła już w 
marcu 1944 roku amerykańska 34. 
dywizja piechoty, ale bez sukcesu. 
Po niej pojawiły się jeszcze nowo-
zelandzkie, indyjskie i brytyjskie dy-
wizje, ale także ich udział zakończył 
się fi askiem. Wtedy na pewien czas 
ataki przerwano. Dopiero 15 marca 
1944 roku sprzymierzeni rozpoczęli 
kolejne natarcie. Niemieccy spado-
chroniarze i ten zatrzymali. Atak z 
23 marca został odwołany. 12 maja 
zlecono natarcie 2. Korpusowi Woj-
ska Polskiego liczącemu 50000 żoł-

nierzy pod dowództwem generała 
Władysława Andersa. Desperacki 
opór spadochroniarzy utrudniał 
Polakom zdobycie klasztoru, w któ-
rym bronili się Niemcy. W końcu, 
18 maja nad klasztorem załopotała 
polska fl aga.

Mniej więcej przed dwoma mie-
siącami na spotkaniu rodzinnym 
przypomniałem sobie, że w tym 
roku przypada okrągła rocznica 
tego wydarzenia. Wnukowie Ma-
rek i Krzysztof podchwycili od razu 
temat. Z Karwiny wyruszyliśmy sa-
mochodem w czwartek, 15 maja, o 
16.00. W Brnie o 18.30 zabraliśmy 
starszego wnuka Krzysztofa i popę-
dziliśmy na nocleg do Grazu. Na-
stępnego dnia przejechaliśmy trasę 
z Grazu do Pineto we Włoszech. 

Tam spędziliśmy dwie noce. 18 maja 
o 6.00 wyruszyliśmy do miejscowo-
ści Cassino, odległej o około dwie-
ście kilometrów od Pineto. Pomimo 
wczesnej pory ruch w miasteczku był 
już znaczny, gdyż na uroczystość zje-
chało wielu Polaków z całego świata. 
Na sam cmentarz mogli wejść tylko 
akredytowani goście, żyjący jeszcze 
uczestnicy walk o Monte Cassino i 
ich opiekunowie, a także najróżniej-
sze delegacje. Reszta około pięciu, 
może ośmiu tysięcy uczestników 
uroczystości tłoczyła się koło cmen-
tarza i drogi prowadzącej od klasz-
toru na cmentarz. Przed 10.00 dro-
gą od klasztoru zeszły na cmentarz 
delegacje państwowe. Na czele szedł 
premier Donald Tusk z małżonką i 
książę Harry w galowym mundurze 

i cała obstawa zapewniająca bez-
pieczeństwo dostojnym gościom. 
Po przemówieniach i mszy świętej 
udało nam się odnaleźć zaparkowa-
ny samochód i ruszyć do Rimini. W 
poniedziałek wyruszyliśmy o godzi-
nie 9.00 do miasteczka-republiki 
San Marino. Po zwiedzeniu góry, na 
którą wyjechaliśmy kolejką linową i 
po spożyciu obiadu, wyruszyliśmy na 
następny nocleg na pogranicze Au-
strii i Słowenii. Na miejscu byliśmy 
o godzinie 17.00. Po zakwaterowa-

niu i spacerze po mieście poszliśmy 
na przedłużoną kolację i na nocleg. 
We wtorek, 20 maja, po śniadaniu 
pojechaliśmy na krótki spacer do 
Planicy zrobić kilka zdjęć remonto-
wanej w tej chwili skoczni „Velikan-
ce”. Następnie udaliśmy się w drogę 
powrotną.

Tak zakończyła się eskapada na 
uroczystości upamiętniające wiktorię 
na Monte Cassino pięcioosobowej 
rodziny złożonej z trzech generacji.

Melchior Sikora

Uczcili wiktorię na Monte Cassino

Uroczystości na Monte Cassino.

Polskie ślady w Pineto.
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Ponad 400 osób, przede wszystkim 
przedsiębiorców z Republiki Cze-
skiej, Polski i Słowacji, wzięło w środę 
udział w jubileuszowym 20. Spotka-
niu Biznesu w Ostrawie. Prestiżowe 
spotkanie gospodarcze przedsiębior-
ców, w którym uczestniczyli m.in. 
szefowie resortów gospodarki RC i 
RS: Jan Mládek i Tomáš Malatinský 
oraz wiceminister gospodarki RP, 
Grażyna Henclewska, zorganizowała 
tradycyjnie Czesko-Polska Izba Han-
dlowa we współpracy z Konsulatem 
Generalnym RP w Ostrawie, Wy-
działem Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Pradze oraz Opol-
skim Centrum Rozwoju Gospodarki.

W MAGISTRACIE 
NA ROBOCZO

Głównym celem tradycyjnego Spot-
kania Biznesu, które odbyło się w 
Magistracie Miasta Ostrawy, było 
wspieranie eksportu czeskich fi rm do 
Polski i Słowacji oraz rozwój wza-
jemnej współpracy przedsiębiorstw, 
regionów i państw. Przed południem 
odbyła się giełda kooperacyjna fi rm, z 
której skorzystało ponad 60 spółek i 
przedsiębiorstw. Odbyły się też cztery 
dyskusje panelowe, których tematem 
były: infrastruktura transportu, ener-
getyka i ochrona środowiska, samo-
rząd gospodarczy oraz nauka, badania, 
innowacje, edukacja i inwestycje. 

Największym zainteresowaniem 
cieszył się panel dyskusyjny dotyczą-
cy energetyki i ochrony środowiska. 
Uczestnicy zgodzili się, że najważ-
niejszym problemem regionów przy-
granicznych wszystkich trzech krajów 
jest zanieczyszczenie powietrza, a po-
nieważ problem jest wspólny, trzeba 
rozwiązywać go wspólnymi siłami. 
Konieczne jest też ustanowienie sy-
stemu i odpowiedzialności za podej-
mowane kroki. – Podnoszenie jakości 
czystości powietrza mogłoby być oka-
zją do rozwoju branży budowlanej, a 
przez to powstawania nowych miejsc 
pracy – stwierdził Pavel Bartoš, pre-
zydent Stowarzyszenia ds. Rozwoju 
Województwa Morawsko-Śląskiego.

Z kolei uczestnicy panelu dysku-
syjnego poświęconego nauce, szkolni-
ctwu, innowacjom i inwestycjom roz-
mawiali o spadku notowań Republiki 

Czeskiej, jeśli chodzi o konkurencyj-
ność, zwłaszcza w zakresie naucza-
nia przedmiotów technicznych oraz 
kształcenia w fi rmach. Wszystkie trzy 
kraje odczuwają potrzebę połączenia 
tradycyjnej produkcji przemysłowej z 
nowymi technologiami. Debatowano 
też o możliwościach intensywniejszej 
wymiany transgranicznej studentów 
oraz połączenia kreatywnych pod-
miotów w ramach euroregionów.

Wnioski z dyskusji panelowych 
przedstawiono po południu podczas 
konferencji pn. „Ocena, potencjał i 
wyzwania czesko-polsko-słowackiej 
współpracy gospodarczej”. – Nasza 
współpraca dynamicznie się rozwi-
ja i zyskuje coraz bardziej charakter 
strategiczny. Nasze kraje są ważnymi 
partnerami w ramach struktur Unii 
Europejskiej i NATO. Polska i Sło-
wacja to po Niemczech dwaj najważ-
niejsi partnerzy handlowi Republiki 
Czeskiej. Trzeba też podkreślić, że 
Polska jest jedynym krajem Unii Eu-
ropejskiej, któremu udało się uniknąć 
recesji – powiedział podczas uro-
czystego otwarcia konferencji Jerzy 
Cieńciała, prezes Zarządu Czesko-
Polskiej Izby Handlowej.

SPOTKANIE BIZNESU 
OCZAMI MINISTRÓW

Roboczą część ponadgranicznego 
spotkania przedsiębiorców oraz aktu-
alną sytuację gospodarczą ocenili na 
konferencji prasowej szefowie resor-
tów gospodarki Republiki Czeskiej, 
Polski i Słowacji. Wzięli w niej udział 
także wicemarszałkowie województw 
śląskiego, opolskiego i żylińskiego, 
hetman województwa morawsko-ślą-
skiego Miroslav Novák i ambasador 
RC w Warszawie, Jakub Karfík.

– Poza sferą energetyki, która jest 
stałym wątkiem wzajemnej współ-
pracy gospodarczej naszych krajów, 
dyskutowaliśmy także o możliwoś-
ciach dalszego współdziałania, mię-
dzy innymi w sferze polityki przemy-
słu. Moim zdaniem, właśnie tutaj, w 
regionie na pograniczu RC, Polski i 
Słowacji, sprawa wprowadzenia no-
wej polityki przemysłu jest szczegól-
nie aktualna – stwierdził Jan Mládek, 
minister przemysłu i handlu RC. Jego 
wypowiedź uzupełnił szef resortu go-

spodarki rządu słowackiego, Tomáš 
Malatinský. – Wzajemne stosunki na-
szych krajów są ponadstandardowe, a 
ich dalszy rozwój należy do naszych 
priorytetów. Nadal jednak widzę dal-
sze możliwości rozwoju i współpracy, 
szczególnie w zakresie energetyki, lot-
nictwa i przemysłu motoryzacyjnego, 
jak również w zakresie koordynacji 
rozwoju infrastruktury, która pełni 
ważną rolę we współpracy transgra-
nicznej naszych krajów – stwierdził 
słowacki minister.

Z kolei Grażyna Henclewska, wi-
ceminister gospodarki Rzeczpospo-
litej Polskiej, mówiła o osiągnięciach 
wszystkich trzech krajów w ramach 
Unii Europejskiej w ostatniej deka-
dzie. – Polska, podobnie jak Repub-
lika Czeska i Słowacja, potrzebuje 
większej konkurencyjności. Musimy 
razem mocniej zaznaczyć swoją obec-
ność na arenie międzynarodowej – 
podkreśliła. Zwróciła też uwagę na 
konieczność wzmocnienia rodzimego 
przemysłu oraz rozwój wiedzy i inno-
wacji. 

Jerzy Cieńciała, nb. były minister 
przemysłu i handlu w czeskim rządzie 
Jiřego Rusnoka, podsumował działal-
ność Izby. Poinformował, że jest ona 
nie tylko organizatorem tradycyjnych 
spotkań przedsiębiorców, których 
efektem jest m.in. katalog fi rm. Po-
maga też przedsiębiorcom prezento-
wać się i propagować swój biznes za 
granicą, pośredniczy w spotkaniach 
fi rm, pomaga przy ich zakładaniu, 
przy wyszukiwaniu partnerów han-
dlowych, szukaniu odpowiednich 
lokali i pracowników, organizuje mi-
sje gospodarcze i wspólny udział w 
targach międzynarodowych, oferuje 
fachowe konsultacje, doradztwo, tłu-
maczenia, a także analizy i badania 
rynku. – Czesko-Polska Izba Han-
dlowa nie ma wprawdzie tak długiej 
historii jak samo Spotkanie Bizne-
su, które przed 20 laty zainicjował 
Konsulat Generalny RP w Ostrawie 
razem ze stowarzyszeniem Pro Info, 
dysponuje jednak wielkim potencja-
łem w zakresie rozwijania kontaktów 
handlowych, wzajemnych powiązań 
oraz rozwoju przedsiębiorczości jako 
takiej – dodał Cieńciała

W OGRODACH KONSULATU 
BARDZIEJ NA LUZIE

Z gmachu magistratu uczestnicy 
spotkania przenieśli się – krocząc w 
rytm muzyki w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-
-Koźla – do ogrodów Konsulatu Ge-
neralnego, gdzie kontynuowano roz-
mowy i dyskusje. 

Gości ze świata polityki i biznesu 
przywitała gospodarz spotkania ogro-
dowego, konsul generalna Anna Ol-
szewska. Wspominała nieżyjącą już 
Danutę Przeczek, która przed 20 laty 
stała przy narodzinach polsko-cze-
skich spotkań przedsiębiorców, witała 
pomysłodawców tej inicjatywy, któ-
rzy przyjechali w środę do Ostrawy, 
zwłaszcza byłych konsulów polskich 
i czeskich. – Wybrali najlepszą drogę, 
drogę współpracy, która coraz bardziej 
się rozwija. Dzisiaj chcielibyśmy im za 
to podziękować – powiedziała konsul 
Olszewska. 

Konsul generalna wspólnie z Je-
rzym Cieńciałą uhonorowali też 
trójkę osób:  burmistrz Trzyńca, Věrę 
Palkovską, wójta Herczawy, Petra 
Staňę, i przewodniczącego komisji ds. 
mniejszości narodowych w Trzyńcu, 
ks. Bogusława Kokotka. –  To oni na 
co dzień działają na rzecz szerokiej 
współpracy transgranicznej w regio-
nie i mogą się na tym polu wykazać 
wieloma zasługami – uzasadniła wy-
różnienie konsul Olszewska.

– W modlitwie eucharystycznej 
zmawiamy codziennie zdanie: „non 
sum dignus”, „nie jestem godzien”... 
Pomimo to jednak cieszy mnie to 

uhonorowanie także mojej osoby za te 
cztery lata pracy w komisji ds. mniej-
szości narodowych w naszym hutni-
czym mieście. Ta praca nie jest łatwa, 
ale udało nam się dużo zrobić, zwłasz-
cza dzięki współpracy z trzynieckimi 
kołami PZKO, z Radą Miasta, a prze-
de wszystkim z burmistrz Palkovską, 
też dzisiaj nagrodzoną. Udało nam 
się, na przykład, odnowić partnerstwo 
z Bielskiem-Białą, które rozwija się w 
wielu dziedzinach – powiedział naszej 
gazecie ks. Kokotek.

W spotkaniu wzięli udział również 
przedstawiciele polskiej mniejszości 
w RC, m.in. prezesi Kongresu Pola-
ków i Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego, Józef Szymeczek i Jan 
Ryłko. Pierwszy z nich powiedział 
nam, że także polskie organizacje 
mogą tworzyć dobrą atmosferę, po-
trzebną do pogłębiania wzajemnej 
współpracy gospodarczej. Pomagać 
w nawiązywaniu kontaktów bizneso-
wych po drugiej stronie granicy lub 
uczestniczyć w ponadgranicznych 
projektach. Podobnie mówił pre-
zes PZKO, który przypomniał, że 
to Związek pomagał w nawiązaniu 
współpracy między dwoma uczelnia-
mi: cieszyńskim oddziałem Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej i Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości w Ostrawie.

Potem zaś już bawiono się dosko-
nale przy dźwiękach kapeli jazzowej 
z Opola, podziwiano popisy mistrza 
sztuki barmańskiej, a przede wszyst-
kim dyskutowano, choć raczej już nie-
formalnie. 

 JACEK SIKORA

Ponadgraniczne Spotkanie Biznesu 
już po raz dwudziesty

W spotkaniu przedsiębiorców wzięli udział m.in. (od lewej) szefowie resortów go-
spodarki RC, Polski i Słowacji oraz hetman województwa morawsko-śląskiego.

JOSEF BYRTUS, były konsul 
generalny RC w Katowicach
Stałem przy narodzinach tej inicjaty-
wy i teraz się cieszę, że dziecko pięknie 
rośnie i dobrze się rozwija. Na pewno 
warto kontynuować trójstronną współ-
pracę gospodarczą między RC, Polską i 
Słowacją głównie w ramach Unii Euro-
pejskiej, a także rozwijać współpracę w 
ramach poszczególnych branży gospo-
darki i występować później wspólnie 
wobec Brukseli. Była o tym mowa także na dzisiejszej konferencji 
w ostrawskim magistracie i wydaje mi się, że idzie to wszystko w 
dobrym kierunku.

PIOTR SZWARC, 
były konsul RP w Ostrawie
Rozpoczynaliśmy tę inicjatywę w cza-
sach, kiedy konsulem generalnym w 
Ostrawie był Bernard Błaszczyk. Do-
syć szybko się ona przyjęła, nie było 
tzw. „rozbiegówki” i już pierwsze spot-
kanie było sukcesem. Tak to jest do tej 
pory, a ja mogę to z radością śledzić, 

będąc tu, w Ostrawie, gościem co roku. To świadczy o stabilności 
stosunków polsko-czeskich, a ostatnio również polsko- i czesko-
słowackich, także w wymiarze gospodarczym. Czyli mamy powo-
dy do zadowolenia.

JAN CZUDEK, dyrektor 
generalny Huty Trzyniec
Na pewno warto przyjeżdżać na te 
spotkania, można tu, w ogrodach Kon-
sulatu, przede wszystkim porozmawiać 
z wieloma kolegami biznesmenami, z 
którymi trzeba by było organizować 
spotkania bardzo formalne. Tu zaś w 
kilku słowach można załatwić sporo 
spraw. Oczywiście, nie tych strategicz-
nych, ale takie nieformalne rozmowy w 
biznesie bardzo pomagają. Szkoda mi tylko, że nie udało mi się 
wziąć udziału w roboczej części spotkania, ale byłem tak zajęty, że 
nie mogłem przyjechać na konferencję.

PAWEŁ SANTARIUS, wicedyrektor Stowarzyszenia 
ds. Rozwoju Województwa Morawsko-Śląskiego
Te spotkania są jak najbardziej potrzebne. Można tu nawiązać 
kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zacząć two-
rzyć koncepcję współpracy z partnerami w Polsce, na Słowacji. 

Bo tu, na Spotkania Biznesu w Ostra-
wie, przyjeżdżają naprawdę solidni 
przedsiębiorcy, solidne spółki. Mogę 
już chyba zdradzić, że naszemu Sto-
warzyszeniu udało się dzisiaj jednego 
takiego partnera znaleźć, ustaliliśmy już 
wstępne zasady gry. No i zobaczymy, jak 
sprawa potoczy się dalej.

JERZY CIEŃCIAŁA, 
prezes zarządu Czesko-Polskiej 
Izby Handlowej
Te spotkania odbywają się od 20 lat, co 
mnie niezmiernie cieszy. Najważniej-
sze jest to, że udało nam się wytyczyć 
wspólne cele, ku którym kroczymy ra-
zem: Polacy, Czesi i Słowacy. Kroczymy 
razem i dzięki temu łatwiej nam znaleźć 
inwestorów strategicznych, dzięki temu 
trudniej nas „ograć”. Przekonaliśmy się, 
że dzięki współpracy łatwiej nam żyć i 
pracować. Nauczyliśmy się też nazywać rzeczy po imieniu, nie 
grać komedii wobec siebie, nauczyliśmy się grać według zasad fair 
play. A to się liczy najbardziej. (kor)

O Spotkaniu Biznesu powiedzieli:
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– Zamówiliśmy wycieczkę w pol-
skim biurze podróży. Była nieco 
tańsza od czeskich, które w dodatku 
zwykle wyruszają z Pragi. Z polskim 
biurem wyjeżdżaliśmy z Katowic, 
mieliśmy więc bliżej. To ważne, bo 
na taką wyprawę trzeba ze sobą za-
bierać mnóstwo bagażu: sprzęt węd-
karski, walizki, zapasy żywności – 
mieszkaniec Suchej Górnej zaczyna 
opowieść o wyprawie. 

Wybierając się na połów ryb 
morskich, nie można liczyć na swój 
sprawdzony w domowych warun-
kach sprzęt wędkarski. – Trzeba mieć 
specjalne wędki i kołowrotki, od-
porne na słoną wodę. Morska woda 
zniszczyłaby sprzęt, który używamy 
u nas. To samo dotyczy odzieży, w 
której wyrusza się na morze. Musi 
być odporna na słoną wodę i dobrze 
chronić przed kaprysami pogody – 
ze słów wędkarza łatwo się domyślić, 
że taka ekspedycja wiąże się z niema-
łymi dodatkowymi kosztami. 

KIERUNEK WYSPA
W Katowicach wędkarze wsiedli 
do autokaru z przyczepą bagażo-
wą i pojechali do Świnoujścia. – W 
autokarze było wesoło, jak to wśród 
Polaków – śmieje się Andrzej Mi-
kuła. – Jechało nas ok. pięćdziesięciu 
mężczyzn, jedyną kobietą była pi-
lotka. Podobno w późniejszych, wa-
kacyjnych terminach, kiedy pogoda 
w Norwegii jest bardziej przyjazna, 
jeżdżą również całe rodziny. Ale my 
jechaliśmy pod koniec kwietnia. Po-

goda w czasie naszego pobytu była 
bardzo zmienna: raz było słonecz-
nie, morze spokojne, na drugi dzień 
wiatr i fale, innego ranka zaskoczył 
nas śnieg – wyjaśnia. 

Droga była wyczerpująca. W Świ-
noujściu uczestnicy przesiedli się na 
prom do Ystad w Szwecji, potem 
czekała ich kolejna długa podróż 
autokarem. Na położoną na Morzu 
Norweskim wyspę Hitra, gdzie znaj-
dowała się ich baza wędkarska, do-
tarli po blisko 50 godzinach podróży. 

Cały tydzień wędkarze spędzili na 
morzu. Zakwaterowani byli na sa-
mym brzegu w typowych norweskich 
drewnianych domkach letniskowych. 
Choć na pierwszy rzut oka nie robią 
one oszałamiającego wrażenia, pan 
Andrzej chwali dobre wyposażenie. 
Dla wędkarzy ważną rzeczą był aneks 
kuchenny. O jedzenie bowiem każdy 
sam musiał się zatroszczyć. Panowie 
przywieźli z domu żywność na cały 
czas pobytu i sami gotowali posiłki. 
Baza wędkarska znajduje się na odlu-
dziu, w pobliżu nie ma żadnych skle-
pów ani restauracji. Dni w Norwegii 
były do siebie kubek w kubek podob-
ne. – Zwykle albo spędzaliśmy na 
morzu cały dzień, albo wyjeżdżaliśmy 
w południe i wracaliśmy dopiero oko-
ło dziewiątej wieczorem. Tam długo 
było widno. Po powrocie, pomimo 
późnej pory, trzeba było wypatroszyć 
ryby, pokroić je w kostki i ułożyć w 
styropianowych boksach w zamrażal-
kach. Każdy z nas mógł legalnie wy-
wieźć z Norwegii 15 kg ryb. Ten limit 

dało się przekroczyć najwyżej o kilka 
kilogramów, bo każda osoba mogła 
zabrać ze sobą tylko jeden boks sty-
ropianowy – opowiada pan Andrzej. 

Każdej grupce wędkarzy organi-
zatorzy przydzielili łódkę motorową 
wyposażoną w nawigację z echoson-
dą, która pokazuje nawet, gdzie są 
ławice ryb. – Na taką łódkę nie trze-
ba mieć żadnego prawa jazdy, nawet 
nam specjalnie nie wyjaśniono, jak 
się ją obsługuje. Jakoś radziliśmy so-
bie – uśmiecha się mój rozmówca, 
który wyjechał na połów ze swoimi 
dwoma kolegami.

ZAGUBIENI WE MGLE 
Kiedy rozmawiamy w zaciszu ogro-
dowej altany, morze przywołuje same 
przyjazne skojarzenia. Tymczasem 
mój kolega klasowy przekonuje, że 
na niedużej łódce, z dala od brzegu, 
nie zawsze człowiek czuje się pew-
nie. – Na morze można wypływać 
tylko wtedy, kiedy fale nie osiągają 
określonej siły. My mieliśmy szczęś-
cie, że codziennie mogliśmy odbić od 
brzegu. Czasem bywa tak, że przy-
jedzie na wyspę wyprawa wędkarska 
i z powodu niesprzyjających warun-
ków w ogóle nie dostanie się na mo-

rze. Z brzegu fale wyglądają nie takie 
straszne, ale kiedy człowiek oddali 
się od niego i fale igrają z tą małą łó-
deczką, to nie jest wesoło...

Pan Andrzej wraz z kolegami 
znaleźli się w groźnej sytuacji nie 
z powodu fal, ale przez mgłę. Pech 
chciał, że właśnie wtedy, kiedy 
wędkarze znaleźli się w mlecznej 
bańce, całkowicie tracąc orienta-
cję, przestała na ich łodzi działać 
nawigacja. – Na domiar złego peł-
no tam sterczących z morza skał, o 
które łódka łatwo może się rozbić. 
Są prawie wszędzie. Bez działającej 
nawigacji bardzo trudno je ominąć. 
Nie wiedzieliśmy, w którą płynąć 
stronę, każdy z nas radził co innego. 
Na szczęście urządzenie w końcu na 
nowo zaczęło działać i szczęśliwie 
wróciliśmy na brzeg – opisuje chwile 
pełne grozy. 

Nie ma wątpliwości, że warto 
było wybrać się do Norwegii. – To 
było dla nas niesamowite przeżycie. 
A okolice są tam bardzo piękne – 
mówi Andrzej Mikuła i jako dowód 
pokazuje zdjęcia morskiej scenerii. 

Obiady rodzinne w jego domu 
przypominają teraz menu mieszkań-
ców nadmorskich krajów. Na talerzu 
bardzo często pojawiają się dorsze, 
czarniaki czy inne złowione w Nor-
wegii ryby. Na Hitrze można też zła-
pać makrelę, halibuta, śledzia, łososia 
i kilka innych gatunków. To, które 
ryby najczęściej złapią się na haczyk, 
zależy od sezonu. 

DANUTA CHLUP

Opalanie się na plaży, turystyka 
górska, zwiedzanie zabytków – to 
najbardziej rozpowszechnione spo-
soby spędzania urlopu. Komu to 
nie wystarcza, może sobie zafundo-
wać nietypową wycieczkę – a raczej 
wyprawę. Na przykład wziąć udział 
w rajdzie konnym po Ukrainie czy 
Gruzji. 

Rajd konny nie jest naturalnie 
opcją dla każdego. By wziąć w nim 
udział, trzeba – rzecz jasna – umieć 
jeździć konno. Z drugiej strony nie 
jest też przeznaczony tylko dla wy-
trawnych, bardzo zaawansowanych 
jeźdźców. – Spokojnie mogą wybrać 

się z nami na rajd osoby, które mają 
już jakieś obycie z koniem, od około 
dwóch lat jeżdżą konno i posiadają 
umiejętność kłusowania i galopo-
wania – przekonuje organizator wy-
praw, Adam Różalski z Czaplinka na 
północy Polski. Okazuje się, że rów-
nież wiek – ani za niski, ani za wyso-
ki – nie jest przeszkodą. W ubiegłym 
roku w organizowanych przez niego 
rajdach wzięły w sumie udział 94 
osoby, pań i panów było niemal rów-
no po połowie. Najmłodszy uczest-
nik miał 11 lat, najstarszy 66. 

Pan Adam nazywany jest Pułkow-
nikiem. Przewodzi grupie zapaleńców 

odwołujących się do tradycji dawnej 
polskiej kawalerii. Stąd ich nazwa 
Lisowczycy, wywodząca się od nazwy 
XVII-wiecznej formacji operującej 
na Kresach Wschodnich. Dzisiej-
si Lisowczycy nie są utrzymującym 
się z łupów wojskowym oddziałem. 
Ich rajdy mają charakter turystycz-
ny i otwarte są dla wszystkich chęt-
nych – oraz gotowych na spartańskie 
warunki. Uczestnicy przez 6-8 dni 
spędzają po 5-8 godzin w siodle, 
na noc rozbijają namioty lub śpią w 
prostych schroniskach. Na Ukrainie 
wędrują głównie doliną Dniestru i 
doliną Zbrucza, wyprawy w Gruzji 
mają wybitnie górski charakter (w 
dół trzeba często schodzić pieszo), w 
Maroku można wybierać pomiędzy 
trasą na pustyni a trasą nad oceanem. 
Podczas rajdów po Zachodniej Ukra-
inie jeźdźcy mają dodatkowo okazję 
zobaczyć sporo dawnych polskich za-
bytków – pałaców, zamków czy koś-
ciołów. Niestety, często są to ruiny. 

– Zaczynaliśmy przed dziesięciu 
laty od rajdów w Polsce. Siedem czy 
osiem lat temu zaczęliśmy jeździć na 
Ukrainę. Stopniowo poszerzaliśmy 
nasz zasięg. Teraz nie ma już czasu 
na organizowanie rajdów w Polsce. 
Od dwóch lat jeździmy do Gruzji, w 
zeszłym roku po raz pierwszy orga-
nizowaliśmy rajdy w Maroku – rela-
cjonuje Pułkownik.

Oglądam malownicze, czasem za-
pierające dech w piersiach zdjęcia. 
Na niektórych konie poruszają się 

wąziutką ścieżką po krawędzi stro-
mego zbocza. Czy to naprawdę jest 
bezpieczne? Adam Różalski uspo-
kaja, że rajdowcy otrzymują konie 
dobrze przygotowane do wspinaczki 
i przyzwyczajone do tego, że dosia-
dają je różne osoby. – To prawda, że 
zwłaszcza w Gruzji góry są bardziej 
strome – przyznaje Pułkownik. – Ale 

– odpukać w niemalowane drewno – 
nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, 
by coś się stało i trzeba było wzywać 
lekarza – zapewnia. Dodaje, że w 
rajdach uczestniczą jeźdźcy, którzy 
brali już udział w kilku poprzednich 
wyprawach, ale też za każdym razem 
jest sporo nowicjuszy. I radzą sobie. 

(dc)

Męska wyprawa na dorsze
Andrzej Mikuła już w szóstej klasie szkoły podstawowej miał wędkę i łowił z kolegami ryby. Bardzo dobrze to pamiętam, bo razem chodziliśmy do szkoły. Wówczas 
wszystkich chłopców w naszej klasie ogarnęła mania wędkarstwa, która z biegiem czasu większość z nich opuściła. Andrzej pozostał wierny swemu hobby. W tym roku po-
stanowił wypróbować połowu ryb morskich. Wraz z dwoma znajomymi wędkarzami – Jankiem Mračną oraz kolegą z morawskich Otrokovic – wybrał się do Norwegii. 

Konno po stepie i po pustyni

Andrzej Mikuła z jedną ze swych zdobyczy.

Uczestnicy rajdów po Ukrainie napotykają na ruiny starych polskich kościołów.

Górska wyprawa konna w Gruzji.
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739 61 Třinec, Lesní 568, Komórka 728 916 794
Wykonujemy prace budowlane murarskie i tynkarskie
Ścianki i sufity z płyt gipsowych, prace malarskie
Ocieplenia domów, kompleksowe remonty
Prace izolacyjne wraz z robotami ziemnymi      
Kompleksowe remonty łazienek
Podłogi panelowe oraz z płytek 
Obkładamy kamieniem naturalnym i sztucznym
Wykonujemy ogrodzenia, chodniki i podjazdy
Montujemy oraz sprzedajemy okna i drzwi

Materiały w atrakcyjnych cenach, 
prace wykonujemy tanio, szybko i solidnie.
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Wydarzenie miało miejsce we wto-
rek w Opolu, w Centrum Szkole-
niowo-Konferencyjnym „Ostrówek” 
przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego. Oko-
licznościowy list do zebranych tam 
naukowców wystosował prezydent 
RP, Bronisław Komorowski, który 
przekonywał, że aby poznać śląskie 
oblicze polskości, aby zrozumieć jego 
wyjątkowość, konieczna jest wiedza. 
„Wiedza o tej ziemi, o zamieszku-
jących ją społecznościach, o tym, co 
kryje się w skarbnicy ich pamięci. Jak 
śląskość jest integralnym wymiarem 
polskości, tak historia i kultura Ślą-
ska powinny być integralną częścią 
polskiej świadomości. Bez wysiłku 
Instytutu Śląskiego w Opolu osiąg-
nięcie tego ważnego celu nie byłoby 
możliwe. Jestem pełen uznania dla 
roli, jaką instytut pełni w poznaniu 
historycznych, językowych, społecz-
nych i gospodarczych wymiarów ślą-
skości” – stwierdził prezydent.

WYPEŁNIŁ PUSTKĘ
Instytut Śląski w Opolu jest spad-
kobiercą i kontynuatorem powo-
łanego do życia 15 lipca 1933 r. w 
Katowicach stowarzyszenia nauko-
wego Instytut Śląski, który swoją 
działalność zainaugurował 28 lute-
go 1934 r., a faktycznie rozpoczął ją 
1 maja 1934 r. 

– Potrzeba utworzenia takiej pla-
cówki pojawiła się już jednak na 
początku 1919 roku, podczas kon-
ferencji pokojowej w Paryżu, kiedy 
trzeba było przygotować argumenta-
cję uzasadniającą przyznanie Polsce 
Górnego Śląska – mówił we wtorek 
prof. Michał Lis, przybliżając dzieje 
Instytutu.

Potrzebę nadrobienia przez Polskę 
zaległości badawczych nad Śląskiem 
bezpośrednio po podziale Górne-
go Śląska i objęciu przez polską 
administrację jego wschodniej czę-
ści, uświadamiał polskim history-
kom Kazimierz Tymieniecki, który 
stwierdził: „nie ulega wątpliwości, 
że nauka polska zaniedbała zupeł-
nie sprawy Śląska. Zależność nasza 
od Niemców w historiografi i Śląska 
występuje z całą siłą (...) Systema-
tycznie i planowo prowadzonej pracy 
uczonych niemieckich przedstawić 
można ze strony polskiej nieliczne 
tylko próby samodzielnego ujęcia 
poszczególnych zagadnień, najczęś-
ciej wybieranych zupełnie dorywczo 
i prawie zawsze odnoszących się do 

najstarszego okresu dziejów tego 
kraju”.

Kilka lat później o potrzebie orga-
nizacji badań dla wypełnienia luki w 
wiedzy o Śląsku przekonywał pocho-
dzący z Ochab na Śląsku Cieszyń-
skim, młody absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Józef Pieter. W 1929 
r. stwierdził on, że „jednym z dotkli-
wych skutków sześciowiekowego 
oderwania Śląska od Polski był brak 
żywszych zainteresowań ze strony 
polskiej nauki tą właśnie dzielnicą. 
To, co o Śląsku poza jego terenem 
napisano naukowo po polsku przed 
wojną światową, można by nieledwie 
na palcach jednej ręki policzyć”.

– Pieter nawoływał do utworzenia 
profesjonalnego ośrodka naukowe-
go w województwie śląskim. Postu-
lat ten rozumiał Michał Grażyński 
mianowany po zamachu majowym 
wojewodą śląskim – przypomniał 
podczas okolicznościowego wykładu 
prof. Lis.

Ostatecznie jednak Instytut Śląski 
udało się utworzyć dopiero w 1934 
r. Od początku istnienia realizował 
on statutowe cele, organizując i upo-
wszechniając wyniki badań nad prze-
szłością Śląska oraz jego współczes-
nością w aspektach szeroko pojętej 
historii, kultury oraz gospodarki. 

Po wyzwoleniu Katowic spod 
okupacji niemieckiej, instytut wzno-
wił pracę, starając się realizować 
przedwojenne cele w ramach orga-
nizującego się w nowych warunkach 
ustrojowych województwa śląskiego. 
Niestety powojenny rozwój katowi-
ckiej placówki został przerwany, naj-
pierw poprzez ograniczenie swobód 
badawczych, a następnie jej likwida-
cję w 1949 r. w okresie pogłębiające-
go się stalinizmu.

PRZEPROWADZKA 
DO OPOLA

Instytut Śląski odrodził się w Opo-
lu  dopiero osiem lat później, 9 maja 
1957 r. Inspiratorem tej idei było 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu. W odróżnie-
niu od przedwojennego Instytutu w 
Katowicach, głównie organizującego 
prace naukowe, opolski Instytut miał 
prowadzić śląskoznawcze prace ba-
dawcze. Program badawczy zaczęto 
realizować w roku 1958. Wówczas 
też Instytut zaczął wydawać swój 
naukowy periodyk „Studia Śląskie”, 
którego redaktorem został prof. Se-
weryn Wysłouch.

W pierwszym okresie funkcjono-
wania Instytut zaczął pełnić funkcję 
organizatora życia naukowego w re-
gionie. Przełomowe znaczenie miało 
jednak powołanie przy Stowarzysze-
niu Instytut Śląski w Opolu Insty-
tutu Naukowo-Badawczego. Nowo 
powstała placówka zaczęła korzystać 
z uprawnień państwowych instytu-
tów naukowo-badawczych.

Na początku 1991 r. wojewoda 
opolski w porozumieniu z ministrem 
przekształcił Instytut Śląski Instytut 
Naukowo-Badawczy w Państwowy 
Instytut Naukowy – Instytut Śląski 
w Opolu. Od tego momentu jako 
oddzielny podmiot działa Stowa-
rzyszenie Instytut Śląski w Opolu.
Obecnie profi l badań wielodyscypli-
narnej placówki naukowej obejmuje 
problemy specyfi czne dla Śląska, a 
zarazem istotne dla procesu transfor-
macji ustrojowej i polityki państwa. 
Należą do nich historia politycz-
na i społeczna, kultura i język oraz 
społeczne, polityczne, gospodarcze, 
prawno-administracyjne i ekologicz-
ne uwarunkowania rozwoju regionu, 
a także wpływ polityki Niemiec i 
stosunków polsko-niemieckich na 
procesy społeczne, gospodarcze i po-
lityczne na Śląsku. W zgodnej opinii 
specjalistów w ciągu ośmiu dekad 
placówka zdołała zdobyć i utwier-
dzić pozycję prestiżowego ośrodka 
badań nad ziemią śląską. Powstające 
w Opolu publikacje naukowe, w tym 
ukazujące się nieprzerwanie od pół-
wiecza „Studia Śląskie”, są trudnym 
do przecenienia źródłem wiedzy dla 
badaczy zajmujących się śląska te-
matyką. 

– Naukowo mamy się czym po-
chwalić, natomiast kondycja fi nan-
sowa naszej placówki odzwierciedla 
kondycję całej polskiej nauki – mówi 
dr inż. Katarzyna Widera, dyrek-
tor Instytutu Śląskiego i tłumaczy, 
że jubileusz przychodzi obchodzić 
placówce w momencie transforma-
cji funkcjonowania nauki w Polsce i 
Europie.

W efekcie tej transformacji, w 
ciągu trzech lat dotacja państwa na 
funkcjonowanie placówki zmniej-
szyła się o 45 procent przy zachowa-
niu tak samo licznej kadry.

– Reforma nauki i szkolnictwa 
wyższego zmieniła zasady fi nanso-
wania takich placówek jak nasza. 
Intencja jest taka, że państwo stop-
niowo wycofuje się z bezpośrednie-
go fi nansowania nauki, a w zamian 

oferuje granty, czyli pieniądze, które 
można zyskać w drodze konkursów 
na konkretne projekty – tłumaczy. 
– Otwierają się więc przed nami 
nowe źródła fi nansowania – przeko-
nuje Widera.

W tym ogólnopolskim współ-
zawodnictwie Instytut Ślaski radzi 
sobie całkiem nieźle. W tej chwi-
li udało mu się zdobyć granty na 
sumę około 1,5 miliona złotych. 
Dodatkowo gmach Instytutu przy 
ul. Piastowskiej w Opolu przeszedł 
w ostatnim czasie kompleksową ter-
momodernizację. Odnowiony i ocie-
plony budynek prezentuje się dziś 
wspaniale.

EKSPERCI OD 
SPRAW POGRANICZA

Instytut Śląski skupia obecnie nie-
co ponad 20 osób. Pełni funkcję 
placówki badawczej i eksperckiej. 
Posiada m.in. wysoką kategorię na-
ukową – B (A zastrzeżone jest w 
praktyce dla dużych i dominujących 
w skali Polski placówek naukowych). 
Realizuje też duże projekty badaw-
cze, m.in. liczący 16 tomów projekt 
„Etymologiczne nazwy geografi cz-
ne Śląska” realizowany przez zespół 
prof. Stanisławy Sochackiej. Ukazu-
ją się kolejne tomy „Słownika gwar 
śląskich” pod red. prof. Bogusława 
Wyderki, a Centrum Badań nad Mi-
gracjami złożyło projekty na badania 
mniejszości niemieckiej i spraw mi-
gracji w regionie. 

– Analizujemy śląskie problemy 
od strony politologicznej, śledzimy 
problemy demografi czne, kluczowe 
dla przyszłości Ślaska. Na co dzień 
badamy oczywiście region w jego 
historycznych granicach, dlatego 
współpracujemy również z partnera-
mi zza południowej granicy, m.in. z 
Muzeum Opawskim czy Uniwersy-
tetem Śląskim w Opawie. W naszym 
Zakładzie Badań Historycznych, 
Niemcoznawczych i Bohemistycz-
nych specjalistą od stosunków pol-
sko-czeskich jest dr Piotr Pałys, 
natomiast mgr Leokadia Drożdż 
interesuje się problemami Zaolzia – 
mówi Widera.

W swej pracy doktorskiej Leoka-
dia Drożdż zajmuje się „Rolą ruchu 
wydawniczego w funkcjonowaniu 
Polaków na Zaolziu w latach 1945–
1992”. – Zainteresowanie tym regio-
nem zawdzięczam mojemu teściowi, 
Tadeuszowi Soroczyńskiemu, który 
jest poetą i jako dyrektor Wydziału 

Kultury i Sportu Urzędu Wojewódz-
kiego w Opolu często przyjeżdżał na 
Zaolzie. Ja również tam bywałam, no 
i tak się zaczęło – wspomina Drożdż, 
która na co dzień współpracuje rów-
nież z Ośrodkiem Dokumentacyj-
nym Kongresu Polaków w RC. 

– W domu mam m.in. roczniki 
„Głosu Ludu” i „Zwrotu”, a i Go-
rolski Święto nie jest mi obce, gdyż 
od dziesięciu lat regularnie w nim 
uczestniczę. Mam tam też wielu 
znajomych. Znam się m.in. z dzien-
nikarzem Kazimierzem Kaszperem 
oraz Józefem Szymeczkiem, preze-
sem Kongresu Polaków, z którym 
studiowałam. Często więc goszczę 
u niego w domu – zdradza Leoka-
dia Drożdż i dodaje, że na Zaolziu 
czuje się jak u siebie w domu. – Od-
powiada mi panująca tam atmosfera 
otwartości, uważam też, że powin-
no się więcej pisać o mniejszości 
polskiej na Zaolziu. Ja na co dzień 
pracuję z dokumentami, ale bywając 
na Śląsku Cieszyńskim, mam oka-
zję poznawać i obserwować ludzi, 
zwłaszcza pracujących w oświacie i 
kulturze. Ogromne wrażenie robi na 
mnie na przykład pochód na Gorol-
skim Święcie. Obecnie opracowuję 
również hasła związane z Zaolziem 
m.in. do „Leksykonu Polaków w 
Republice Czeskiej i Republice 
Słowackiej” oraz „Leksykonu mi-
tów, symboli i bohaterów Górnego 
Śląska XIX-XX w.”. Żałuję więc, 
że nie poznałam takich osobistości, 
jak Władysław Młynek czy Wła-
dysław Niedoba oraz innych ludzi, 
którzy organizowali Gorolski Świę-
to wcześniej – stwierdza Leokadia 
Drożdż, która w 2012 r. pełniła 
obowiązki dyrektora PIN-Instytutu 
Śląskiego w Opolu, a we wtorek 
była jedną z uczestniczek obchodów 
jubileuszu.

Ich głównym punktem stała się zaś 
międzynarodowa konferencja na-
ukowa na temat roli i miejsca insty-
tutów humanistycznych w systemie 
nauki polskiej i europejskiej. Rów-
nolegle w Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnym „Ostrówek” została 
otwarta wystawa przybliżająca dzieje 
Instytutu Śląskiego z perspektywy 
związanych z nim wybitnych postaci. 
Swą premierę miała także wydana 
dzięki wsparciu Urzędu Miasta w 
Opolu okolicznościowa publikacja 
autorstwa Michała Lisa, Leokadii 
Drożdż i Bernarda Linka.

WITOLD KOŻDOŃ

Badają wymiary śląskości
W tym roku przypada 80. rocznica powołania do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski. Jego współczesnym sukcesorem jest Państwowy 

Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Ta renomowana instytucja naukowa – na co dzień współpracująca m.in. z Ośrodkiem Dokumentacyjnym Kongresu 

Polaków w RC – uczciła jubileusz międzynarodową konferencją naukową.

Na co dzień sprawami Zaolzia zajmuje się w Instytucie Śląskim Leokadia Drożdż. Obchodom jubileuszu towarzyszyła konferencja naukowa.
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213

Zapraszamy 
na Dzień Otwartych Drzwi 

z Senior domy Pohoda Český Těšín a.s.,
który odbędzie się 28 czerwca 2014 w godz. 8.00-12.00 
przy ulicy Svojsíkova w Czeskim Cieszynie. 
W programie zwiedzanie całego domu 
z fachowym komentarzem. 

Cieszymy się 
na spotkanie z Wami

Tomáš Trubecký
dyrektor Senior domy Pohoda 

Český Těšín a.s.
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Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
BEATA 

SCHÖNWALD
doradca ds. reklamy 

Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu
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Niedaleko Filii Uniwersytetu Śląskie-
go stojóm dwie prostytuki i czakajóm 
na klijyntów. Z bramy wychodzi stu-
dentka, wyciągo cygaretle i pyto:
– Mocie, koleżanki, ognia?
Przypoliły ji cygaretle, a jak student-
ka kąsek odeszła, jedna z tych daj-
nych prawi:
– Gówniara! Roz sie przespała ze 
studyntym i już „koleżanka”!

* * *
W gospodzie:
– Pana kieliszek je pusty – mówi kel-
ner do klijynta – można przynieść 
drugi?
– A co bydym robił z dwóma pusty-
mi kieliszkami?

* * *
– Panie władzo – mówi zdenerwo-
wany Nowok do policjanta – przed 

chwilóm mi kierysi ukrod rower!
– A światła mioł?
– Ni.
– Szkła odblaskowe?
– Też ni.
– Zwónek?
– Ni mioł.
– W takim razie płaci pan mandat!

* * *
Na dyskotece facet pyto gryfnóm 
dziołuszke:
– Chciałabyś uwidzieć sztuczke?
– Jasne żebych chciała. A co to by-
dzie za sztuczka?
– Jak sie skończy tyn taniec, pójdymy 
do szynkwasu i wypijymy po jednym. 
Potym wsiednymy do mojego auta i 
pojadamy do mnie. Tam cie przele-
cym. 
– Nó a sztuczka? – spytała ciekawo 

dziołucha
– Sztuczka bydzie tako, że sie zaroz 
po tej robocie stracisz…

* * *
Baba wjechała na chodnik, ściyna 
stróm i wjechała autym do czyjisigo 
sklepu. Akurat był niedaleko policjat 
i wszystko widzioł, mówi:
– Poproszym prawo jazdy.
Na co babka:
– Czy wyglódóm, na tokóm, co mo 
prawo jazdy?!

* * *
– Czy mógłaby mi pani dać pore zło-
tych? – pyto dziołuszka spotkanóm 
babe.
– Chciałabym sie połączyć z mamóm 
i tatóm.
– A kaj óni sóm?
– W kinie.

ROZRYWKA

Na fotografi i z 1963 r. widok na ul. Karola Śliwki w Karwinie-Frysztacie z przystankiem autobusowym na pierwszym planie. Obecnie w tym miejscu znajdują się parking i supermarket.

Tak  było, tak  jest

POZIOMO:  1. statua  6. orzech z mlekiem  9. portugalska metropolia 
10. załoga łodzi wioślarskiej 11. służył do pisania na tabliczce łupkowej 
12. drewno do kominka 13. drapieżnik z rodziny sokołów 14. w więzien-
nym oknie 15. długa wędrówka obfi tująca w przygody 19. zręczne posunięcie 
22. przytyk 25. książka z mapami 26. drzewo krzew z rodziny różowatych 
27. gromada bydła na łące 28. aromatyczna przyprawa korzenna 29. serwuje 
trunki w bufecie 32. reklamowy papierek 36. trawa z ziemią 39. wysokie lu-
stro w ramie 40. zrzesza autorów i kompozytorów scenicznych 41. pilnik na 
grube wióry 42. wypłacana przez ZUS 43. zwinięty papier 44. zewnętrzny 
otwór nosa 45. architektoniczny motyw dekoracyjny 46. nagłówek książki.

PIONOWO:  1. zestaw audycji  2. krokus  3. przemysłowe miasto szkockie  
4. w środku Europy  5. odporność psychiczna na niebezpieczeństwa  6. ryś 
stepowy  7. złodziej przy sejfi e  8. wierzchnie okrycie chłopa 16. z powyła-
mywanymi szczeblami 17. zabezpiecza przejazd kolejowy 18. polski poeta i 
eseista 20. w Turcji leży 21. biokatalizator 23. mięsny pierożek w barszczu 
24. sól kwasu jodowodorowego 29. zgrupowanie dział jednego kalibru 
na jednym stanowisku 30. ubojnia zwierząt 31. klęczy u stóp Chrystusa 
33. prowizoryczny szpital wojskowy 34. strofa ośmiowersowa 35. zbrojownia 
37. ideologia apartheidu 38. przywóz towarów z zagranicy. ROZWIĄZA-
NIE DODATKOWE (Autor sentencji: Anatol France).  Opr. JO 

Rozwiązanie krzyżówki z 31 maja:

Poziomo: 1. SPAZM 6. JODŁA 9. NOZDRZE 10. RZEKI 11. STIUK 12. SZRANKI 13. TOPAZ 14. OBŁĘD 
15. KABARET 19. WIGWAM 22. URANIA 25. BUFOR 26. PASTOR 27. ODRZUT 28. ANTYK 29. JIDYSZ 
30. ROZEJM 31. UWAGA 32. BACHOR 35. TALENT 39. LAUREAT 42. KOMBI 43. ELEKT 44. MARATON 
45. SKALP 46. TREMA 47. ISTOTKA 48. KRYPA 49. TIARA.
Pionowo: 1. SARATÓW 2. AREOPAG 3. MNISZKA 4. SZKRAB 5. TRENER 6. JESIOTR 7. DZIAŁON 
8. ARKADIA 16. AMBRAZURA 17. AMFITEATR 18. EUROKRATA 20. ITALIKA 21. WYTRYCH 
23. AEROZOL 24. ILUZJON 32. BEKASIK 33. CYMBAŁY 34. OLIMPIA 36. ATENTAT 37. EFEMERA 
38. TATIANA 40. UTRATA 41. ESTETA ZABÓJSTWO TO EKSTREMALNA FORMA CENZURY.

Rozwiązanie dodatkowe logogryfu kołowego z 31 maja:
...PIERWEJ SIĘ UCZCIE.

KRZYŻÓWKA

Rozwiązaniem dodatkowym logo-
gryfu kołowego jest fraszka Jana 
Sztaudyngera:

FIGOWY LISTEK – ...

1. jezioro na Równinie Augustow-
skiej 2. reorganizacja, wprowadze-
nie zmian i ulepszeń 3. urzędowo: 
Roksanka, Roksunia, Roksa, Roksia 
4. miejsce z kołem dla młociarza lub 
dyskobola 5. pozycja w formularzu 
6. konkurentka 7. mieszkała nad 
nią Kaczka Dziwaczka 8. pierwsza 
królowa Polski (996-1063) 9. wynik 
odejmowania 10. budowla, która we 
wczesnośredniowiecznych grodach 
była kościołem 11. czarodziejska 
w bajkach 12. mieszkanka Rodosu 
13. wąski pas cienkiej tkaniny lub 
koronki 14. boazeria z kamienia 
15. realizowana w aptece 16. na 
przykład łańcuchowa.

Wyrazy trudne lub mało znane: 
ROSPUDA, RYCHEZA.
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LOGOGRYF KOŁOWY

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Nagrodę (do odbioru w redakcji) za rozwiązanie 
krzyżówek z 31. 5. otrzymuje Wanda Szczepańska ze Stonawy. Termin nadsyłania rozwiązań upływa w czwartek 10. 7.

ALE HECA
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TVP 1 
5.50 Wakacje z Jedynką - SpongeBob 
Kanciastoporty 6.20 Ekspres Miło-
sierdzia 6.50 Pełnosprawni 7.10 Las 
bliżej nas - Wycinka drzew 7.30 Rok 
w ogrodzie 7.50 Dzień dobry w sobotę 
8.20 Naszaarmia.pl 8.50 Polskie drogi 
(s.) 10.30 Natura w Jedynce - Dzika 
Planeta Uchatka 10.55 Jak to działa - 
program popularnonaukowy - Chemia 
11.30 Okrasa łamie przepisy - W sto-
łówce na warszawskiej Pradze 12.05 
Naturalnie zakręceni 12.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 13.35 Chichot 
losu 14.30 Opole 2014 - Przeżyjmy 
to jeszcze raz 15.00 Dzieciak 17.00 
Teleexpress 17.30 Komisarz Alex 
(s.) 18.35 Ojciec Mateusz (s.) 19.30 
Wiadomości 20.10 Piąty Stadion (s.) 
20.20 Studio Plaża 20.25 Mundial 
2014: Niemcy - Ghana 23.25 Mun-
dial 2014 - skróty meczów 23.35 Psy 
2 (s.). 

TVP 2 
6.25 Skarb sekretarza 7.00 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
10.30 Sztuka życia - Tamara Arciuch 
10.55 Czarne chmury 12.00 Dale-
ko od szosy 13.20 Bliskie i groźne 
spotkania Steve’a 14.00 Familiada 
(teleturniej) 14.35 Festiwal Zaczaro-
wanej Piosenki im. Marka Grechuty 
- Koncert Finałowy cz. 1 15.30 Słowo 
na niedzielę 15.45 Panorama 16.25 
Mundial 2014 - skrót: Włochy - Ko-
staryka, Szwajcaria - Francja, Hondu-
ras - Ekwador 17.25 Mundial 2014: 
Argentyna - Iran 20.25 XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 2013. Port 
Lotniczy Koszalin 23.25 Piąty Sta-
dion (s.) 23.35 Mundial 2014: Nigeria 
- Bośnia i Hercegowina 2.25 Ekstrakt. 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.20 Wy-
cinanki Pana N. 8.30 Przystanek 
Ziemia 9.00 AgroSzansa 9.30 ABC 
Rodzinnej Ekonomii 9.45 Zapiski 
Łazęgi - Ustronie Morskie 9.55 Co 
u nas? 10.00 Za miastem 10.15 Cio-
cia Jabłonka i Wujek Seler z Krainy 
Witaminy 10.30 Studio Silesia 11.40 
Pogoda na przygodę - Morze, nasze 
morze 11.50 Lato w regionach 12.05 
Rączka gotuje 12.50 Antenowe rema-
nenty 13.30 Eurosąsiedzi 13.50 Agro-
Szansa 14.20 Naturalnie tak 14.35 
Zapalniczka 15.30 Rusz się człowie-
ku 15.45 Zielone Miasto - Ogrody 
azylem różnorodności biologicznej 
16.00 Widok na dom 16.30 Pod-
wodna Polska - Piaszczysta zagadka 
17.00 Męska strefa 17.30 Alter Sound 
18.00 Rączka gotuje 18.30 Aktualno-
ści 19.30 Blisko, coraz bliżej - Paster-
ników wesele 20.45 Gramy dla Was 
21.00 Naturalnie tak 21.45 Eurosą-
siedzi 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.45 Gramy dla Was 23.05 Natural-
nie tak 23.15 Fatima i fi at. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.40 Scooby Doo 
10.10 Ewa gotuje 10.45 Dzwonnik 
z Notre Dame II (fi lm USA) 12.15 
Wyścig marzeń (dramat USA) 14.30 I 
kto to mówi II (komedia USA) 16.15 
13. posterunek 17.15 Kabaretowa 
ekstraklasa 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.10 
X-Men II (fi lm kopr.) 22.50 Kick 
bokser II - Powrót (fi lm USA) 0.45 
Droga bez powrotu III - Zostawieni 
na śmierć (horror USA) 2.45 Tajem-
nice losu (mag.). 

TVC 1 
6.00 Zioła 6.30 Zauroczenie (s.) 7.25 
Podróż po Szumadii 7.55 Łaskawy 
widz wybaczy (s.) 9.05 Szacunek, pa-
nie Kohn 9.35 Wszystko-party 10.20 
Hercules Poirot (s.) 12.00 Tydzień w 
regionach 12.25 Hobby naszych cza-
sów 12.50 Spostrzeżenia z zagranicy 
13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 14.15 

Królewicz Hněvsa (bajka) 14.40 Flo-
rián (fi lm) 16.10 Krnąbrni świadko-
wie (fi lm) 17.30 Dynastia Novaków 
(s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Cuda natury 21.15 Transmisja 
wręczenia nagród 22.45 Fabio Mon-
tale (s.) 0.20 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Pingu 6.35 Samochodziki 7.05 
Mikołajek (s. anim.) 7.15 Show Gar-
fi elda (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza kapela 
9.55 Folklorika 10.25 Turnov - serce 
Czeskiego Raju 10.50 Broń specjalna 
11.40 Stulecie latania 12.35 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 13.15 Babel 13.45 
Manon u źródeł (fi lm) 15.35 Z ku-
charzem dookoła świata 16.30 Kame-
ra w podróży 17.25 Cudowna planeta 
18.15 Auto Moto Revue 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Bracia i siostry (s.) 
19.35 Hodowla morskich ryb 20.00 
Hercules Poirot (s.) 21.35 Joe Kidd 
(fi lm) 23.00 Luther (s.) 23.55 Mała 
Brytania 0.20 Q. 

NOVA 
5.25 Żółwie Ninja (s. anim.) 5.50 
Liga Szpaków (s. anim.) 6.15 Taz-
Mania (s. anim.) 6.40 Król dżungli (s. 
anim.) 7.10 Pingwiny z Madagaskaru 
(s. anim.) 7.35 Gęsiareczka (bajka) 
8.50 Głos 11.40 Przyprawy 12.40 
Trzech facetów pod jednym dachem 
(fi lm) 14.20 Zamieńmy się żonami 
15.35 Licencja na miłość (fi lm) 17.35 
Poradnik domowy 18.45 Dzwoń do 
TV Nova 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Super 8 (fi lm) 22.35 
Nie zadzieraj z fryzjerem (fi lm) 0.50 
Impuls (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Wiadomości 6.55 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.25 Mała rusałka (s. 
anim.) 7.55 Niesamowity Spider-Man 
(s. anim.) 8.30 Salon samochodowy 
9.45 Top Gear 2011 10.50 Dudley 
Doskonały (fi lm) 12.30 Miłość pod 
słońcem Afryki (fi lm) 14.30 Dwoje w 
zoo (fi lm) 16.35 Morderstwa w Mid-
somer (s.) 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Kochamy Czechy 22.20 
Windykatorzy (fi lm) 0.50 Mapa ludz-
kiego serca (fi lm). 

NIEDZIELA 22 czerwca
 

TVP 1 
6.05 Wakacje z Jedynką - SpongeBob 
Kanciastoporty 6.30 My Wy Oni 7.00 
Transmisja Mszy Świętej z Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 8.25 
Wakacje z Jedynką - Kung Fu Panda 
Legenda o niezwykłości 8.55 Ziarno 
9.35 Janosik (s.) 10.35 Nie ma jak Pol-
ska - Kujawsko-Pomorskie szlakiem 
fi lmu 11.00 Biegajmy razem 11.15 
Opole 2014 - Przeżyjmy to jeszcze 
raz 11.55 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.10 Między 
ziemią a niebem 12.50 Przystań (s.) 
13.50 BBC w Jedynce - Dzika Arabia 
15.00 Appaloosa 17.00 Teleexpress 
17.30 Komisarz Alex (s.) 18.20 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 18.55 Słodkie 
życie - Jak zdobyć dziewczynę 19.30 
Wiadomości 20.15 Piąty Stadion (s.) 
20.25 Studio Plaża 20.30 Mundial 
2014: Korea Płd. - Algieria 23.20 
Mundial 2014 - skróty meczów 23.50 
Mundial 2014: USA - Portugalia. 

TVP 2 
6.05 Ostoja 6.40 M jak miłość (s.) 
8.40 Zmiennicy (s.) 9.50 Rodzinne 
oglądanie - Dzikie Indie - Tygrysia 
dżungla 10.45 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Pueblo 11.20 
Makłowicz w podróży - Zanzibar 
11.55 Gwiazdy w południe - Drużyna 
marzeń 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.40 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
im. Marka Grechuty - koncert fi na-

łowy 15.45 Panorama 16.25 Mundial 
2014 - skrót. Argentyna - Iran, Niem-
cy - Ghana, Nigeria - Bośnia i Her-
cegowina 17.25 Mundial 2014: Belgia 
- Rosja 20.25 Ekstrakt 22.05 Czas 
honoru (s.) 23.10 Nagroda Grammy 
2014: „Night in Calisia” 0.20 Piąty 
Stadion (s.) 0.30 Kocham kino na bis 
- Oda do radości. 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.20 Chi-
ny. Schodami do nieba 8.20 Rusz się 
człowieku 8.30 Ogródek bez ogródek 
9.00 Misja 9.15 Rok w ogrodzie 9.40 
Co u nas? 9.45 Mój pies i inne zwie-
rzaki 10.00 Producenci 10.15 Śląskie 
na 10.35 Rączka gotuje 11.00 Raport 
z Polski 11.35 Carpathia festival 12.40 
W rytmie disco 13.15 Zielone Miasto 
- Różnorodność biologiczna w mieście 
13.35 Żużel - Nice Polska Liga: KMŻ 
Lublin - GKM Grudziądz 16.00 Ra-
port z Polski Extra 16.30 Było, nie 
minęło - kronika zwiadowców histo-
rii 17.00 Kultowe rozmowy - Andrzej 
Krakowski 17.30 Z Telewizją Kato-
wice dookoła świata 18.00 Pogodny 
weekend - Ustroń 18.30 Aktualności 
18.50 Czas na jazdę 19.30 Dębowy 
maj festiwal 20.15 Koncert życzeń 
21.00 Echa tygodnia - kraj 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
21.45 Nigdy nie przestanę 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.45 Gramy dla 
Was 23.05 Echa tygodnia - kraj 23.15 
Camino Polskie, czyli jak zacząć. 

POLSAT 
6.00 Polsat News 8.00 Scooby-Doo 
i Brygada Detektywów 8.30 Jeźdź-
cy smoków 9.00 Dzwonnik z No-
tre Dame II (fi lm USA) 10.30 I kto 
to mówi II (komedia USA) 12.00 
X-Men II (fi lm kopr.) 14.45 Zwie-
rzak (komedia USA) 16.30 Miodowe 
lata (s.) 17.45 Nasz nowy dom (rea-
lity show) 18.50 Wydarzenia 19.30 
Liga Światowa: Polska - Brazylia 
(siatkówka) 21.30 CSI - Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 23.30 Brudne 
sprawy (fi lm USA) 1.35 Grand Prix 
Austrii - Formuła 1. 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Zauroczenie (s.) 7.30 Florián (fi lm) 
9.00 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.00 Grzechy dla widzów 
powieści kryminalnych (s.) 12.00 Py-
tania Václava Moravca 13.00 Wiado-
mości 13.05 O malarzu Adamie (baj-
ka) 14.05 Bajka 14.30 Historie sław 
15.25 Alarm w obłokach (fi lm) 16.40 
Arrowsmith (fi lm) 18.25 Zioła 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Spotkanie z gwiazdą - Jana 
Hlaváčová 21.20 168 godzin 21.55 
Piękność w opałach (fi lm) 23.45 Ko-
misarz Moulin (s.) 1.05 Maneż Bolka 
Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Pingu 6.35 Samochodziki 7.00 
Mikołajek (s. anim.) 7.15 Show Gar-
fi elda (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Moje ostatnie 150 000 
papierosów 10.30 Nie poddawaj się 
11.20 Chcesz mnie? 11.50 Królestwo 
natury 12.20 Wyspy Christiana Ka-
rembeu 13.20 Madeira - historia w 
winie 13.50 Słowo na niedzielę 13.55 
Magazyn chrześcijański 14.20 Przez 
ucho igielne 14.50 Podróż po Szu-
madii 15.15 Trabantem przez Ame-
rykę Południową 15.45 Wyprawa 
Tara Oceans 16.35 Ren - od źródła 
po ujście 17.20 Nauczyciele narodu 
17.50 Historie nawracania 18.15 Na 
pływalni z J. Špeldą 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Bracia i siostry (s.) 19.35 
Czeskie wsie 20.00 Życie z Kašparem 
21.30 Z kucharzem dookoła świata - 
Hiszpania 22.25 Krakatit (fi lm) 0.05 
Femen. 

NOVA 
6.05 Żółwie Ninja (s. anim.) 6.30 
Liga Szpaków (s. anim.) 6.55 Taz-
Mania (s. anim.) 7.20 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.45 Kung Fu Panda 
- Legenda o niezwykłości (s. anim.) 
8.15 Bach! 8.50 Weekend 9.40 Miłość 
jak narkotyk (fi lm) 11.45 Małolaty na 
obozie (fi lm) 13.30 Grand Prix Au-
strii 16.10 Jak ukraść Dagmarę (fi lm) 
17.45 Parasol bezpieczeństwa (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Lekarze z Początków (s.) 21.30 
Mattoni Coctail Festival 2014 23.00 
Morderstwo w Presidio (fi lm) 0.40 
Miłość jak narkotyk (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.15 Mała syrenka (s. 
anim.) 7.45 Niesamowity Spider-Man 
(s. anim.) 8.15 Przedwieczór wojny 
9.20 Prima Świat 9.55 Rosemary & 
Th yme (s.) 11.00 Partia 11.45 Lato 
z Włochem 12.30 Poradnik domowy 
13.45 Big Ben (s.) 15.50 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinarny 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Nocna randka (fi lm) 22.00 Zawód - 
szpieg (fi lm) 0.40 Zwykli Amerykanie 
(s.). 

PONIEDZIAŁEK 23 czerwca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Wakacje z Jedynką - Supah Ninjas 
8.55 Wakacje z Jedynką - Big Time 
Rush 9.35 Wakacje z Jedynką - Awan-
tura o Basię 10.10 BBC w Jedynce - 
Dzika Arabia 11.10 Druga szansa 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.40 Natura w Jedynce - Lew o imie-
niu Christian 13.35 Miejsce z historią 
- Pułtusk - miasto biskupów płockich 
13.50 Wszystko przed nami (s.) 15.00 
Wiadomości 15.20 Polskie Wakacje - 
Pod Tatrami - Zakopane miasto jazzu 
15.30 Klan (s.) 16.00 MacGyver (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Studio Plaża 
17.50 Mundial 2014: Holandia - Chi-
le 20.10 Wiadomości 21.00 Piąty Sta-
dion (s.) 21.05 Mundial 2014 - skróty 
meczów 21.50 Mundial 2014: Chor-
wacja - Meksyk 0.20 MacGyver (s.). 

TVP 2 
6.00 Mikołajek 6.35 Coś dla Ciebie 
7.00 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Barwy szczęścia 
(s.) 11.35 Na dobre i na złe (s.) 12.35 
Sabat czarownic - felieton 12.45 Fa-
miliada (teleturniej) 13.15 Na sygnale 
(s.) 13.45 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Bieda 14.25 Szkoła życia 
(s.) 15.10 Rodzinka.pl (s.) 15.45 Pano-
rama 16.25 Mundial 2014 - skrót: Bel-
gia - Rosja, Korea Płd - Algeria, USA 
- Portugalia 17.50 Mundial 2014: Au-
stralia - Hiszpania 20.25 XIV Festiwal 
Kabaretowy w Koszalinie 2008 - Auto-
strada do śmiechu 21.10 Piąty Stadion 
(s.) 21.20 Studio Plaża 21.50 Mundial 
2014: Kamerun - Brazylia 0.25 Czy 
świat oszalał? - Bałkański ekspres. 
Mołdawia - pomiędzy światami. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Ra-
port z Polski Extra 8.30 Dzika Pol-
ska - Wolne olbrzymy 9.00 Co niesie 
dzień 9.30 Co u nas? 9.35 Złote łany 
10.10 Good Morning, Kabul 10.25 
Co u nas? 10.35 AgroSzansa 11.10 
Grzesiuk, chłopak z ferajny 12.20 Te-
lewizyjny przewodnik po kraju - Para 
w Polskę 12.55 Agrobiznes 13.25 
Carpathia festival 14.25 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 14.35 Żyliśmy 
tylko muzyką 15.45 Good Morning, 
Kabul 16.00 Raport z Polski 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.35 Sprawa na dziś 17.10 Oj nie ma 
jak Lwów - Rudolf Weigl 17.30 Ak-

tualności Flesz 17.40 Forum Regionu 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktu-
alności 20.00 Magazyn Akademicki 
20.10 Mama, tata równi w pracy 20.28 
Schlesien Journal 20.40 Co, gdzie, kie-
dy? 20.50 Gramy dla Was 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Raport z Polski 23.10 Żyliśmy 
tylko muzyką 0.10 Everyday English 
0.30 Ahora espanol - nauka języka hi-
szpańskiego. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie (s.) 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Miodowe lata 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.45 Dlaczego ja? 
17.45 Trudne sprawy 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.00 Patriota (fi lm kopr.) 23.20 Fun-
ny Games (fi lm kopr.) 1.50 Tajemnice 
losu (mag.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 
9.45 Cuda natury 11.00 Historie 
sław 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.20 Hercule Poirot (s.) 
15.55 Pr. rozrywkowy 16.40 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Mały pitawal 
z dużego miasta (s.) 21.00 Nadmier-
ne drobnostki 21.40 Reporterzy TVC 
22.25 Policja kryminalna Paryż (s.) 
23.15 Tajniacy (s.) 0.10 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Z kucharzem dookoła świata 
10.50 Jeziorowa afera 11.30 Babel 
12.00 Historie nawracania 12.30 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 12.55 
Łowcy bomb 13.50 Czechosłowa-
cki tygodnik fi lmowy 14.05 O skarb 
Agnieszki Czeskiej 14.45 Poszukiwa-
nia świętego Graala 15.35 Nauka na 
własnej skórze 16.30 Ronald Reagan 
17.20 Tak, panie ministrze (s.) 17.50 
Zanik rzeszy Inków 18.45 Wieczo-
rynka 19.00 Bracia i siostry (s.) 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Gdyby 
tysiąc klarnetów (fi lm) 22.20 Leczenie 
szokiem (fi lm) 23.50 Liza (fi lm) 1.25 
Przez ucho igielne. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.20 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Zniszczone w ciągu sekundy 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
12.25 Sue Th omas (s.) 13.20 Bez śladu 
(s.) 14.20 Prawo i porządek - Zbrod-
niczy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.30 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna An-
děl (s.) 21.25 Mentalista (s.) 22.20 
Impersonalni (s.) 23.15 Lekarz mafi i 
(s.) 0.05 Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.). 

PRIMA 
6.15 Alf (s.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 8.15 
Napisała - morderstwo (s.) 9.30 Poli-
cja Hamburg (s.) 10.30 Julie Lescaut 
(s.) 12.45 Obwód Wolff a (s.) 13.50 
Siska (s.) 15.15 Powroty do domu 
(s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Dom handlowy (s.) 
21.30 Top Star magazyn 22.40 Feraj-
na 23.25 Pitch Black (fi lm).

PROGRAM TV
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
(23, godz. 10.00); 
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Don Juan (23, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Aste-
rix i Obelix w słubie jej królewskiej 
mości (22, godz. 10.00); Jak wytre-
sować smoka 2 (22, 23, godz. 15.30); 
Všiváci (22, 23, godz. 17.45); Kapitan 
Ameryka (22, godz. 20.00); X-Men 
(23, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Jak wytresować smoka 2 
(21, 22, godz. 15.30); Jedna za všech-
ny (21, godz. 20.00); Všiváci (22, 23, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Jak wytresować smoka 2 (21, 
22, godz. 15.30); Wszystkie dróżki 
wiodą do grobu (21, 22, godz. 17.30); 
Všiváci (21, 22, godz. 20.00); Grace 
of Monaco (23, godz. 17.30); Hany 
(23, godz. 20.00); JABŁONKÓW: 
Wilk z Wall Street (22, godz. 18.00); 
BYSTRZYCA: Delivery man (21, 
godz. 19.00); CZ. CIESZYN – 
Central: Jak wytresować smoka 2 
(21, 22, godz. 15.45); Zakázané uvol-
nění (21, 22, godz. 17.45); Najlepszy 
z najlepszych (21, 22, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Jak wytresować 

smoka 2 (21-23, godz. 14.00, 16.00, 
18.00); Na skraju jutra (21-23, 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
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie 25. 6. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
BYSTRZYCA – MK PZKO za-
prasza na tradycyjne już spotkanie z 
folklorem „Świynty Jón”, które odbę-
dzie się 21. 6. od godz. 16.00 w parku 
PZKO w Bystrzycy. W programie 
wystąpią zespoły „Łączka”, „Bystrzy-
ca”, „Zaolzie” oraz kapela „Nowina”.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 24. 6. o godz. 15.30.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW – Zaprasza na jednodniową, 
autokarową wycieczkę do Wrocławia 
w czwartek 18. 9. Odjazd z Cz. Cie-
szyna (dworzec autobusowy) o godz. 
6.45, następny przystanek w Kar-
winie (dworzec aut.) o godz. 7.15. 

W programie: Panorama Racławi-
cka, zwiedzanie Wrocławia. Kosz-
ty wycieczki 500 kc (autokar, bilety 
wstępu). Zobowiązujące zgłoszenia 
prosimy przesyłać do końca czerwca 
pod nr tel. H. Śliż 558 731 038, kom. 
776  323  405 lub e-mail: janina.wa-
lach@centrum.cz. Opłatę należy uiś-
cić w sekretariacie Centrum Pedago-
gicznego w Cz. Cieszynie w sierpniu 
– poniedziałki, środy w godzinach 
przedpołudniowych.
KOSZARZYSKA – Macierz Szkol-
na zaprasza na festyn ogrodowy w 
piątek 27. 6. o godz. 15.00 w Dołku. 
Program: dzieci, kuchnia domowa, 
atrakcje festynowe, niesamowita lo-
teria, DJ Bartnicki.

MISTRZOWICE – MK PZKO 
chcąc ożywić dawne świętojańskie 
zwyczaje, kiedy to okołocieszyńskie 
wzgórza rozświetlały się ogniami, 
wokół których świętowano ten nie-
zwykły czas, zaprasza do ogrodu 
szkolnego w sobotę 21. 6., by od 
godz. 17.00 przypomnieć sobie ten 
starosłowiański sposób obchodzenia 
dnia, kiedy noc jest najkrótsza. Towa-
rzyszyć temu będzie kapela „Górole”.
RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza w sobotę 21. 6. o godz. 14.00 na 
festyn ogrodowy do Domu PZKO i 
ogrodu. W programie: chór „Lutnia”, 
zespół śpiewaczy „Rychwałdzianie”, 
zespół folklorystyczny „Familijo” z 
Polski, zespół męski „Niezapomi-
najki”. Wspólne śpiewanie i zabawę 
zapewni Józef Kunschke. Podarki 
do bufetu i loterii przyjmujemy z 
wdzięcznością.
XXXVIII PUCHAR LATA 2014 
– Organizatorzy zawiadamiają, iż 

tegoroczna edycja odbędzie się w so-
botę 5. 7. na boisku przy Szkole Za-
wodowej HT w Trzyńcu-Kanadzie. 
Rejestracja drużyn w godz. 7.45-
8.15, początek o godz. 8.30. Zainte-
resowane drużyny powinny zgłosić 
swój udział pocztą elektroniczną na 
adres z.bocek@seznam.cz (Zbigniew 
Bocek, Trzyniec, ul. Topolova 404, 
tel. 721  477 274), termin nadsyła-
nia zgłoszeń mija 26. 6. W zgłosze-
niu powinien być kontakt mailowy 
i telefoniczny na kapitana drużyny, 
wpisowe (na miejscu) wynosi 400 kc. 
Ubiegłoroczny zwycięzca, drużyna z 
Karwiny, powinna dostarczyć w dniu 
zawodów puchar przechodni. System 
rozgrywek zostanie ustalony wg licz-
by zgłoszonych drużyn, mecze po-
trwają 2 x 15 minut.
ZG PZKO – Organizatorzy zapra-
szają przedstawicieli organizacji pol-
skich, w tym MK PZKO, na kolejne 
spotkanie w ramach zaolziańskiego 
Okrągłego Stołu, które odbędzie się 
dnia 25. 6. (środa) od godz. 16.30 

w sali konferencyjnej „Bajka” ZG 
PZKO przy ul. Strzelniczej 28 w 
Czeskim Cieszynie.

OFERTA PRACY
ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajo-
mością języka polskiego na terenie 
Republiki Czeskiej w celu pomocy 
(tłumaczenia) przy spotkaniach bi-
znesowych. Tel. +48 698 102 585. 
 GL-354

MENEDŻERKA PROJEK-
TÓW, praca w internetowej agen-
cji tłumaczeń, znajomość polskiego 
języka jest niezbędna. Na początku 
praca przez 2 tygodnie w miesiącu, 
możliwa również na część etatu. Wy-
nagrodzenie: 16 000-25 000 kc za 2 
tygodnie pracy. Więcej informacji na: 
www.mojepolstina.cz/prace.php albo 
pod nr. telefonu 603 440 905. GL-337

OFERTY
MALOWANIE DACHÓW i 
PŁOTÓW, skrobanie, 3 x lakier, 
120 kc/m2 z farbą. Balicki, 732 383 
700, 558 742 469. Przyjmuję zamó-
wienia na malowanie pokoi na sezon 
zimowy.  GL-307

MALOWANIE, prace murarskie, 
wymiana okien. Tel. 603 854 651. 
 GL-344

OCIEPLENIA, ELEWACJE
Profesjonalne docieplenia budynków, 
domów jednorodzinnych. Darmowa 
wycena. Ceny od 600 Kc/m2 z mate-
riałem. Tel: 775 549 852.  GL-352

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci 
do domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.  GL-264

ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let.www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815.  GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

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

KONCERTY
POLSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 
„HUTNIK” – Zaprasza w sobotę 
21. 6. o godz. 18.00 na Koncert Jubi-
leuszowy 60-lecia pracy artystycznej. 
Uroczysty koncert odbędzie się w sali 
teatralnej trzynieckiego Domu Kul-
tury „Trisia”. Z chórem jubilatem pod 
dyrekcją Cezarego Drzewieckiego z 
akompaniamentem Beaty Drzewie-
ckiej wystąpi Trzyniecka Orkiestra 
Kameralna pod batutą Aleny Kost-
kovej. W foyer teatru będzie można 
obejrzeć wystawę okolicznościową 
oraz nabyć nową publikację zespołu. 
Zapraszamy wszystkich sympatyków 
muzyki chóralnej i kameralnej.
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WSPOMNIENIA
NEKROLOGI

Wiek życia minął, praca ustała,

związki najmilsze śmierć rozerwała.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18. 6. 2014 
zmarł w wieku 86 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. STANISŁAW BRACHACZEK
zamieszkały w Bystrzycy nr 861. Pogrzeb Drogiego 

Zmarłego odbędzie się we wtorek dnia 24. 6. 2014 o godz. 10.00 w koś-
ciele rzymskokatolickim w Trzyńcu. Po obrzędzie udamy się na miejsco-
wy cmentarz. Zasmucona rodzina.  GL-357

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18 czerwca 2014 
zmarł nagle w wieku 84 lat nasz Ukochany Ojciec, Wu-
jek i Kuzyn

śp. inż. PAWEŁ KOWALCZYK

zamieszkały w Trzyńcu. Pogrzeb Drogiego Zmarłego 
odbędzie się w poniedziałek 23 czerwca 2014 o godzi-
nie 14.30 w sali obrzędowej w Trzyńcu. W smutku po-
grążona rodzina.  GL-356

Parcie, już po raz drugi obchodzi trzydziestkę nasz Ko-
chany Dziadzio

KAROL BARON

z bystrzyckich brzegów, który umie wszystko!...
naprawiać, ugotować, pobawić i poradzić.

Kochany Dziadku – niech super szybki masz samochód 
i rosnący stale dochód, niech Ci w zdrowiu płyną latka, 
tego życzą wnuczęta Karolinka, Wiktorek i Agatka.

P.S. A kto chce razem z nami złożyć życzenia dziadziowi, niech wyśle e-mail 
pod adres: dziadzio.karol@seznam.cz. GL-349

Za złożone życzenia z okazji mych 90. urodzin rodzinie, instytucjom, przy-
jaciołom i znajomych bardzo serdecznie dziękuję. Bronisław Firla.  GL-355

Nigdy nie spotkałam człowieka

tak pogodnego, o tak wspaniałym sercu.
Maria Wernerowa (poetka)

22 czerwca minie 30. rocznica tragicznej śmierci

śp. dr. JANUSZA GAUDYNA

lekarza, poety i ofi arnego społecznika. Prosimy bliskich i 
znajomych o poświęcenie Mu chwili wspomnień i zadu-
my. Rodzina.  RK-102

Dziś, 21. 6. 2014, mija czwarta smutna rocznica, kiedy 
odeszła od nas na zawsze nasza Kochana Mama, Żona 
i Babcia

śp. LUDWIKA PALOWSKA

z Olbrachcic. O chwilę cichego wspomnienia proszą mąż 
oraz córka i syn z rodzinami.  GL-347

Kto w pamięci i w sercach żyje, nie umiera

Dnia 11. 5. 2014 minęła 2. rocznica, kiedy od nas na zawsze odeszła nasza 
Mama

śp. AGATA NIEMCZYK
z Czeskiego Cieszyna

W poniedziałek, 23. 6. 2014, minie 20. rocznica śmierci naszego Ojca
śp. KAROLA NIEMCZYKA

O chwilę wspomnień proszą córki Alena i Wanda z rodziną.  GL-350

W środę, 25. 6. 2014, minie 10 lat, kiedy tragiczny wypadek przerwał życie 

śp. mgr HELENCE KUKUCZCE 

z domu Chwistek. O chwilę zadumy proszą syn z rodziną oraz siostra i brat 
z rodzinami.  GL-348

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął 

i uporczywie go nie ma.

W  poniedziałek  minie 2. rocznica śmierci  naszej  Naj-
droższej  

śp. MARII PAŘÍK
z Olbrachcic. Wszystkim, którzy zachowali Ją w życzli-
wej pamięci, serdecznie dziękujemy i prosimy o chwilę 
zadumy. Kochająca córka i synowie z rodzinami.  GL-346

Kiedy nastał pierwszy letni dzień,

Tyś rozpoczął swój wieczny sen...

Mija piąta smutna rocznica, gdy odszedł nasz Ukochany

śp. BOLESŁAW WRONKA

W naszych sercach i wspomnieniach żyje i jest z nami. 
Córki z rodzinami.  GL-317

G
L–

24
1

Kamieniarstwo WRZOS
Z SERCA WIELKIE RZECZY

Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

WYJĄTKOWA OFERTA I PROFESJONALIZM
Przyjeżdżamy także do klienta

Filia: Goleszów, ul. Grabowa 4

3 km od przejścia granicznego
w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
Tel. +48 606 452 479,  
+48 338 567 377
www.kamieniarstwo-wrzos.pl

ŻYCZENIA
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Adam Kszczot na mecie w Ostrawie 
z niedowierzaniem kręcił głową. – 
Mogę być zły tylko sam na siebie. To 
nie byłem ja, ale jakiś amator biega-
jący po parku – powiedział „Głosowi 
Ludu” rozczarowany Kszczot,, który 
linię mety przeciął na szóstym miej-
scu. Wprawdzie czas 2:16,96 to jego 
najlepszy wynik na 1000 m, ale plany 
w Ostrawie były dużo ambitniejsze. 

Lubisz przyjeżdżać do Ostrawy, 
ale tegorocznego powrotu raczej 
nie zaliczysz do udanych...

Wypełnił się niestety najgorszy 
z możliwych scenariuszy. Bardzo 
chciałem pokazać się w Ostrawie 
z jak najlepszej strony. Wiem, że 
na widowni zasiadło sporo pol-
skich kibiców, którzy przyjechali 
do Ostrawy nie tylko z powodu 
Gatlina czy Bondarenki, ale także 
w celu wspierania swoich biało-
czerwonych barw. Słyszałem ich 
rozczarowanie na mecie. Mogę 
być zły tylko sam na siebie. To nie 
byłem ja, ale jakiś amator biegający 
po parku. Na otarcie łez osiągną-
łem najlepszy czas na 1000 m, ale 
liczyłem na znacznie więcej.  

Czego zabrakło do podium?
Zaspałem na starcie, w konse-
kwencji czego zostałem zamknię-
ty w peletonie i trudno było coś 
wskórać. Wiedziałem, że szansa na 
podium w tym biegu uzależniona 
jest od mądrej taktyki. Zdawałem 
sobie sprawę z tego, że pierwszych 

dwieście metrów będzie miało klu-
czowe znaczenie. Nastawiłem się 
na jak najlepszy początek, ale sam 
widziałeś, co z tego wynikło. Kom-
pletna porażka. Znalazłem się w 
kleszczach, nie mogłem wybić się 
do przodu, nie wspominając o koń-
cowym sprincie, który był już takim 
aktem desperacji. Mówiąc krótko, 
taktycznie pobiegłem fatalnie. 

W Ostrawie udało ci się już w 
przeszłości wygrać. O ile się nie 
mylę, było to w biegu na 800 m?

Dokładnie. Zwyciężyłem wtedy 
na swoim koronnym dystansie 800 
m. I to dwukrotnie. Raz podczas 
Złotej Tretry, a raz w fi nale mi-
strzostw Eurpy U23. Wówczas nie 
było jeszcze tej drugiej trybuny. 

W przyszłym roku cały stadiom 
na zostać zadaszony. Ze wszyst-
kich stron...

To świetna wiadomość. Widać, 
że w Czechach stawiają na lekką 
atletykę. Już dziś ten stadion pre-
zentuje się okazale. 

800 m to wciąż twój koronny dy-
stans?

Tak, na tym dystansie zaprezen-
tuję się też podczas  sierpniowych 
mistrzostw Europy w Zurychu. 
Może to teraz zabrzmi zbyt od-
ważnie, ale celuję w Zurychu w 
złoty medal. Konkurencja w Eu-
ropie wprawdzie też jest duża, 
ale nie aż taka, jak w skali całego 

świata. To będzie trudny bieg, jed-
nak na pewno nie zdarzy się tak, 
że wyścig będzie od początku pro-
wadzony na osiągnięcie czasu w 
granicach 1:44,0. Spodziewam się 
nieco wolniejszego biegu, a taki 
scenariusz bardzo mi odpowiada. 
W tym sezonie zaliczyłem już 800 
m poniżej 1:44,0, myślę, że czas 

1:43,0 może wystarczyć do złota. 
Oczywiście to tylko takie moje 
dywagacje, bo wszystko zwery-
fi kuje dopiero europejski czem-
pionat w Zurychu. W Ostrawie 
też celowałem wyżej, a skończyło 
się, sam widziałeś jak. Wprawdzie 
pobiegłem na 1000 m, ale liczy się 
styl, a ten był kiepski.  

W tym sezonie borykałeś się z 
kontuzjami. Czy to też mogło 
mieć negatywny wpływ na słabą 
dyspozycję?

Wszystko jest ze sobą powiązane. 
Kiedy brakuje rzetelnego trenin-
gu wytrzymałościowego, brakuje 
mocy. Zaliczyłem tylko trening 
szybkościowy, a to nie wystarczy. 
Muszę szybko nadrobić zaległo-
ści. Sierpniowy termin mistrzostw 
Europy zbliża się milowymi kro-
kami. 

W którym miejscu zaplanowałeś 
kluczowe treningi przed startem 
w Zurychu?

Wybrałem Zakopane. Zamknę się 
tam w lipcu, chyba na ponad 28 
dni i będę ostro trenował. W pla-
nach był także wyjazd do St Mo-
ritz, gdzie trenowałem m.in. w po-
przednich sezonach, ale ostatecznie 
zdecydowałem się na polskie wa-
runki. W lipcu w St Moritz nie 
zawsze są dobre warunki do treno-
wania. Pamiętam, że raz biegałem 
nawet w scenerii zimowej. Oprócz 
zajęć kondycyjnych pojawię się 
też w kilku mityngach. Chociażby 
6 lipca w Paryżu. Marzy mi się w 
Zurychu powtórka z Barcelony. 
Czyli dwóch Polaków na podium 
(w ME w Barcelonie 2010 Adam 
Kszczot wywalczył brąz na 800 m, 
złoto zdobył zaś Marcin Lewan-
dowski – przyp. autor). 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

ADAM KSZCZOT, SREBRNY MEDALISTA LEKKOATLETYCZNYCH HALOWYCH MŚ:

Na Mistrzostwach Europy celuję w złoto
Do gwiazd polskiej wyprawy lekkoatletycznej w tegorocznym mityngu Zlatá Tretra (Złote Kolce) należał m.in. srebrny medalista halowych mistrzostw świata 

w Sopocie, Adam Kszczot. Najlepszy polski biegacz wystartował w Ostrawie na nietypowym dla siebie dystansie 1000 m, obyło się jednak bez rewelacji. W sierpnio-

wych mistrzostwach Europy w Zurychu, na koronnym dystansie 800 m, podobno ma być znacznie lepiej. 

SPORT

Adam Kszczot 
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Zacieśnia się współpraca zaolziań-
skich Polaków i Polonii Górnej Au-
strii. Na razie głównie na szczeblu 
sportowym, ale w przyszłości niewy-
kluczone, że także w innych dziedzi-
nach życia. Bliskie kontakty utrzy-
mują przede wszystkim zaolziańscy 
piłkarze ze swoimi rówieśnikami 
z miasta Linz. Zespół Zbigniewa 
Worka grający  pod szyldem Beskid 
Zaolzie Czechy wrócił w tym tygo-
dniu z udanego turnieju piłkarskiego 
w Górnej Austrii, zorganizowanego 
w ramach święta tamtejszej Polonii. 
Nasi piłkarze dobrnęli aż do fi nału, 
przegrywając mecz o pierwsze miejsce 
z mocną drużyną Polonii Wiedeń 0:3. 

– Nasz fi nałowy rywal prezentuje 
się w tamtejszych rozgrywkach pił-
karskich na szczeblu regionalnym. 
Byli świetnie zgrani, no i zaważył też 
atut własnej publiczności – powiedział 
„Głosowi Ludu” Zbigniew Worek, ini-
cjator wyjazdu naszej ekipy do Linz. – 
To nie był pierwszy wyjazd na turniej 
piłkarski do Linz, zimą skorzystaliśmy 

z pierwszego zaproszenia Polonii Gór-
nej Austrii – zdradził Worek. Kadra 
na czerwcowy turniej w Linz rodziła 
się jednak w dużych bólach. – Termin 
turnieju był dla nas dosyć niefortunny. 
Regionalne drużyny walczyły bowiem 
w kluczowych meczach rewanżowej 
rundy rozgrywek, a więc do dyspozycji 

miałem ograniczoną grupę zawodni-
ków – stwierdził Worek. W końcu do 
Linz pojechała dziewięcioosobowa 
ekipa. Turniej rozgrywany był bowiem 
według zasad obowiązujących w mini-
futbolu. W polu zagrało pięciu piłka-
rzy, plus bramkarz. 

Zaolziacy dotarli do fi nału bez 

straty punktu, w decydującym me-
czu musieli jednak uznać wyższość 
rywala – Polonii Wiedeń. Gwiazdą 
turnieju okrzyknięto naszego napast-
nika, Dawida Martynka. Piłkarz re-
prezentujący szersze barwy FK Fotbal 
Trzyniec zdobywał w turnieju gole 
niczym na festiwalu strzeleckim. Na 
wstępie rozgrywek popisał się m.in. 
efektownym uderzeniem z dystansu. – 
Chciałbym pochwalić cały zespół. Nie 
tylko ambitnych młodych graczy, jak 
choćby Martynka z Pilchem, ale też 
doświadczonych zawodników. Piotrek 
Szmek, czy Roman Konderla regular-
nie bronią naszych barw w turniejach 
przeróżnej rangi, m.in. w igrzyskach 
polonijnych – podkreślił Worek. 

Turniej, a także imprezy towarzy-
szące, pozapinane były w Linz na 
przysłowiowy ostatni guzik. Wśród 
widzów nie zabrakło znanych osobi-
stości tamtejszego życia politycznego 
i kulturalnego. Piłkarzom kibicował 
m.in. Juilian Gaborek, prezes Polonii 
Górnej Austrii.  (jb)

NASZA OFERTA

Z zaolziańskim akcentem

Beskid Zaolzie. Górny rząd od lewej: Daniel Heczko, Zbigniew Worek, Marian Wo-
rek, Piotr Szmek, Dawid Martynek. Dolny rząd od lewej: Roman Konderla, Stani-
sław Szotkowski, Mariusz Szlauer, Jiří Pilch. 
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PIŁKA NOŻNA: 
M I S T R Z O S T WA  W O J E -
WÓDZTWA: Czeski Cieszyn – 
Karniów, Břídličná – Dziećmorowice 
(dziś, 17.00), Rymarzów – Bogumin, 
Frydlant – Wędrynia (jutro, 17.00). 
I A KLASA: Bystrzyca – Wracimów 
(dziś, 15.00), Datynie Dolne – Fren-
sztat, Szonów – Stonawa, Petřvald n. 
Morawach – Lutynia Dolna, ČSAD 
Hawierzów – Olbrachcice (dziś, 
17.00). 

*   *   *
I B KLASA: Gnojnik – Piosek, Gró-
dek – Fryczowice, Stare Miasto – Ja-
błonków, Inter Piotrowice – Mosty 
(dziś, 17.00). 

*   *   *
MISTRZOSTWA POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Baszka – 
Niebory, Śmiłowice – Metylowice 
(dziś, 17.00), Bukowiec – Dobra B 
(jutro, 17.00). 

*   *   *
ROZGRYWKI POWIATU FRY-
DEK-MISTEK: Paskov – Nawsie 
(dziś, 14.00), Sedliszcze B – Toszo-
nowice, Milików – Oldrzychowice 
(jutro, 17.00).  (jb)

Pięć trzyosobowych drużyn chłop-
ców rywalizowało w 8. edycji Mię-
dzynarodowego Drużynowego 
Tur nieju Tenisa Stołowego, który 
tradycyjnie zorganizowała Pol-
ska Szkoła Podstawowa w Lu-
tyni Dolnej. Oprócz opiekunów 
poszczególnych drużyn spor-

towych zmaganiom przygląda-
li się równocześnie zaproszeni 
przedstawiciele gmin i szkół. Po 
kilkugodzinnych rozgrywkach moż-
na było ogłosić wyniki, a równocześ-
nie wręczyć puchary, dyplomy oraz 
nagrody. W tegorocznej rywalizacji 
pierwszeństwo wywalczyli zawod-

nicy gospodarza turnieju – PSP Lu-
tynia Dolna (Marek Niedoba, Jakub 
Štabla, Robert Sikora). 

A oto wyniki turnieju: 1. PSP 
Lutynia Dolna, 2.Gimnazjum Goł-
kowice, 3. ZŠ A. Jiráska Lutynia 
Dolna, 4. ZSzSzP Gorzyczki, 5. SzP 
Łaziska. (Z. L.)

Turniej tenisa stołowego w Lutyni Dolnej
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