
Mieszkańcy RC będą wybierali wła-
dze miast i gmin w dniach 10-11 
października. Najpóźniej we wto-
rek 5 sierpnia muszą zostać zareje-
strowane listy wyborcze. Niektóre 
ugrupowania już teraz wymieniają 
nazwiska kandydatów, inne zacho-
wują ostrożność, po cichu dodając, 
że między partiami toczy się walka o 
interesujących kandydatów.

W wyborach komunalnych szansę 
na sukces mają nie tylko duże par-
tie parlamentarne, ale też listy nie-
zależnych kandydatów, a w naszym 
regionie również ruch polityczny 
COEXISTENTIA reprezentujący 
interesy mniejszości narodowych. 
W poprzednich wyborach „wspólno-
towi” zdobyli 42 mandaty w gminach 
byłego powiatu frydecko-misteckie-
go oraz karwińskiego. Największy 
sukces odnieśli w Wędryni (zdobyli 
6 mandatów z 17), Milikowie (5 z 
13) oraz Gródku (4 z 15). COE-
XISTENTIA ma ponadto radnych 
w Bukowcu, Cierlicku, Kocobędzu, 
Jabłonkowie, Koszarzyskach, Luty-
ni Dolnej, Łomnej Dolnej, Nawsiu, 
Nydku, Olbrachcicach, Piosku, Ro-
picy, Trzanowicach i Trzyńcu. 

Kierownictwo COEXISTENTII 
nie chce jeszcze zdradzać nazwisk na 
listach do jesiennych wyborów. Czło-
nek Polskiej Sekcji Narodowej, Ta-
deusz Toman, który w czwartek brał 
udział w zebraniu sztabu wyborcze-
go, powiedział „Głosowi Ludu”, że 
ugrupowanie przedstawi je mediom 
po ich ofi cjalnym zarejestrowaniu w 
Urzędzie Wojewódzkim. Zdradził 
tylko, że COEXISTENTIA na pew-
no wystawi kandydatów w Bukowcu, 
Gródku, Koszarzyskach, Łomnej 
Dolnej, Olbrachcicach, Ropicy, Trza-
nowicach, Trzyńcu i Wędryni. Do 
tego mogą dojść kolejne gminy. – Na 
naszych listach znajdują się Polacy i 

Czesi z małżeństw mieszanych, któ-
rzy są aktywni w polskich organiza-
cjach. To wszystko znani działacze 
– dodał Toman. 

„Głos Ludu” ustalił, że liderem 
listy w Wędryni będzie ponow-
nie wicewójt gminy i prezes MK 
PZKO, Bogusław Raszka. Kandydat 
potwierdził tę informację. COEXI-
STENTIA będzie też próbowała 
szczęścia w Cierlicku, gdzie jej rad-
na, dyrektorka polskiej szkoły Barba-
ra Smugała, jest jedyną przedstawi-
cielką polskiej mniejszości w Radzie 
Gminy. – Na liście są również nazwi-
ska znanych działaczy i działaczek 
PZKO – powiedziała Smugała. 

Aktywni członkowie PZKO czy 
innych organizacji, przedstawiciele 
polskiego szkolnictwa lub Polacy 
znani z racji wykonywanego zawo-
du będą fi gurowali, podobnie jak 
w poprzednich wyborach, również 
na innych listach wyborczych. W 
niektórych gminach tradycyjnie 
zajmują dobre pozycje na listach 
niezależnych kandydatów. Roman 

Wróbel, wicewójt Bystrzycy i dy-
rektor PSP im. Stanisława Hadyny, 
jest liderem listy niezależnych od 16 
lat, a od 24 kandydatem. – W tym 
roku ponownie będę ją otwierał. 
Będą na niej również inne znane 
osoby, wymienię Mariusza Wała-
cha oraz pastorów Romana Raszkę 
i Wiesława Szpaka – powiedział 
redakcji. – Nasza lista jest bardzo 
wyważona, czesko-polska. My nie 
bawimy się w podziały narodowoś-
ciowe, oferujemy wyborcom do-
brych, sprawdzonych kandydatów 
– podkreślił Wróbel. 

W 2010 Stowarzyszenie Nieza-
leżnych Kandydatów wprowadziło 
do Rady Gminy w Suchej Górnej 
kilku Polaków. Są to praktycznie bez 
wyjątku osoby aktywne w PZKO, 
łącznie z prezesem i dwoma wice-
prezesami Miejscowego Koła. W 
tym roku prezes Bronisław Zyder 
nie będzie już kandydował. Wice-
wójt Josef Žerdík, który wraz z wój-
tem Janem Lipnerem kompletuje 
listę, powiedział, że do 5 sierpnia nie 

będzie wymieniał nazwisk. – W każ-
dym razie, tak jak poprzednio, będą 
tam również przedstawiciele PZKO, 
z tym, że młodsi – zdradził. 

W Orłowej ponownie zawalczy 
o mandat lekarz Bogusław Chwa-
jol, obecnie jedyny przedstawiciel 
polskiej mniejszości w miejskim sa-
morządzie. Tak samo jak cztery lata 
temu, będzie startował z listy SNK 
– Europejscy Demokraci. – Staram 
się, by z naszej listy weszli do rady 
również młodsi działacze PZKO, 
ale w Orłowej bardzo trudno nam 
się przebić. Tu dominuje ČSSD – 
powiedział „Głosowi Ludu”. 

W Czeskim Cieszynie najbar-
dziej widocznym przedstawicielem 
polskiej mniejszości w Radzie Mia-
sta jest wiceburmistrz Stanisław 
Folwarczny z Obywatelskiej Partii 
Demokratycznej. Również on po-
twierdził, że będzie kandydował w 
nadchodzących wyborach. Na liście 
ODS znajdą się także inni Polacy, 
chociażby Marek Kufa. 

DANUTA CHLUP 
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NISZCZYCIELSKA 
BURZA

Prawie trzydzieści razy musiały wy-
jeżdżać ekipy strażaków zawodo-
wych i jednostki ochotniczej straży 
pożarnej po burzy, która przeszła 
nad regionem w środę. Strażacy 
usuwali przede wszystkim zwalone 
lub uszkodzone przez burzę drzewa, 
usuwali blachy z uszkodzonych da-
chów, a także czyścili studzienki sie-
ci kanalizacyjnej. Dwa razy musieli 
też interweniować przy pożarach, 
do których doszło po uderzeniu 
pioruna.

Jak poinformował nas rzecznik 
Wojewódzkiej Komendy Straży Po-
żarnej, Petr Kůdela, najwięcej wy-
jazdów odnotowano w powiatach 
opawskim i frydecko-misteckim. 
Dwa wspomniane pożary gaszono 
zaś w Karwińskiem. Do pierwsze-
go doszło w Rychwałdzie, gdzie z 
powodu uderzenia pioruna zapalił 
się dach jednego z domów. – Jego 
właściciel starał się najpierw ugasić 
pożar sam przy użyciu gaśnicy prze-
nośnej, nie obyło się jednak w końcu 
bez interwencji strażaków.  Właś-
cicielka domu zatruła się dymem i 
trzeba było ją przewieźć do szpitala 
– powiedział Kůdela.

Do drugiego pożaru doszło w 
Boguminie, gdzie z powodu uderze-
nia pioruna zapaliła się korona zbu-
twiałej wierzby. Strażakom udało się 
ugasić ogień.  (kor)

ZDARZYŁO SIĘ

niedziela
poniedziałek

Wielka woda spustoszyła 
Dolinę Wratną
| s. 4-5

Wzięliśmy się 
ostro do roboty
| s. 12

Lasek Miejski – 
miejsce magiczne
| s. 6-7

Listy już prawie gotowe
WYDARZENIE: Niewiele ponad tydzień pozostał partiom, ruchom politycznym i stowarzyszeniom niezależnych kandydatów do 
skompletowania list w wyborach samorządowych. Większość osób znanych w polskim środowisku, które są radnymi w kończącej się 
kadencji, będzie ponownie startowała w jesiennych wyborach. 

dzień: 22 do 26 0C
noc: 18 do 15  0C
wiatr: 1-2 m/s

Barbara Smugała będzie kandydowała za COEXISTENTIĘ w Cierlicku. 

REKLAMA

sobota

POGODA

dzień: 23 do 26 0C
noc: 19 do 15 0C
wiatr: 1-2 m/s
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KRÓTKO

Centrum Bogumina przypomina w 
tej chwili jeden plac budowy. Inten-
sywne prace trwają przede wszyst-
kim w pobliżu przychodni lekarskiej, 
przedszkola, poczty i budynków przy 
ulicy Nerudy. Do końca września 
w centrum miasta mają pojawić się 
nowe ścieżki rowerowe, chodniki i 
miejsca parkingowe, remont przej-
dzie też boisko do gry w piłkę. 

– Prace zostały podzielone na 
sześć etapów. Efektem będzie m.in. 
wybrukowanie starych, asfaltowych 
chodników i utworzenie równoległej 
ścieżki rowerowej. W pobliżu poczty 
powiększony zostanie plac z miejsca-
mi parkingowymi, powstanie rów-
nież chodnik pomiędzy przedszko-
lem a pocztą, którego do tej pory nie 
było – wyjaśnia Lenka Jochimová z 
wydziału rozwoju i inwestycji bogu-
mińskiego ratusza. To tylko najważ-
niejsze ze zmian, jednak remontu 
czy przebudowy doczeka się jeszcze 
kilka obiektów.  

Plac do gry w piłkę w pobliżu 
kącika zabaw doczeka się nowej 

nawierzchni, a wokół placu do gry  
pojawi się ogrodzenie, które roz-
dzieli również poszczególne boiska 

tak, żeby równocześnie można było 
na nich grać na przykład w koszy-
kówkę, tenis, czy siatkówkę. Parking 

poszerzony zostanie nie tylko obok 
poczty, ale również na ulicy Mírovej. 

(ep)

W centrum Bogumina trwają intensywne prace budowlane. Na zdjęciu odcinek prac za przychodnią weterynaryjną.

Pijani mężczyźni zniszczyli w 
czwartek nad ranem sześć młodych 
drzewek, posadzonych w Trzyńcu 
przy ul. Lidickiej. Na miejscu zostali 
zatrzymani przez policję. Niektóre 
drzewka nietrzeźwi złamali, inne 
wyrwali z ziemi. Na tym ich „wystę-
py” się nie skończyły. Przewrócili i 
uszkodzili kilka śmietników, rucho-
me ogrodzenie, uszkodzili również 
krzyż pamiątkowy.

Dzięki mieszkańcom, którzy 
zaalarmowali straż miejską, oraz 
współpracy strażników z policją, 

udało się zatrzymać trzech spraw-
ców usiłujących zbiec z miejsca wy-
stępku. – Wszyscy byli mocno pijani, 
u jednego z nich alkomat wskazał 
prawie 2 promile, dlatego natych-
miast zostali przewiezieni do izby 
wytrzeźwień we Frydku-Mistku. Po 
wytrzeźwieniu rozpocznie się postę-
powanie karne. Za swe czyny będą 
odpowiadali przed sądem – powie-
dział komendant policji w Trzyń-
cu, Martin Sliž. Dodał, że sprawcy 
mogą być ukarani nawet dwuletnim 
więzieniem.  (dc)

Zniszczyli nowe drzewka 

ZABAWA 
POD DOZOREM

BOGUMIN (ep) – Nad bezpieczeń-
stwem na placach zabaw w mieście 
będą teraz czuwać trzej dozorcy. 
Władze Bogumina zdecydowały się 
wynająć ich z powodu licznych skarg 
mieszkańców na wandali, hałas i nie-
porządek, które panują na placach za-
baw, często nawet do późnych godzin 
nocnych. Nadzór nad tymi miejscami 
kosztować będzie bogumiński ratusz 
70 tys. koron rocznie. Nowi pracow-
nicy czuwać będą nad placami zabaw 
w centrum miasta oraz na osiedlu 
przy ulicy Fabrycznej w Zabłociu. 
W okresie wakacyjnym pilnują oni 
miejsc, w których bawią się dzieci, w 
godzinach 9.00-21.00.

*   *   *

NOWE CHRONIONE

OSTRAWA (ep) – Przy ulicy Tvor-
kovskich otwarto w wyremontowa-
nym budynku mieszkania chronione 
dla klientów ośrodka Fontána. Do 
dyspozycji jest tam teraz pięć samo-
dzielnych mieszkań, kuchnie oraz 
zaplecze socjalne. Mieszkańcy będą 
mogli skorzystać także z ogrodu z 
altaną. Remont budynku, w którym 
wcześniej mieściły się biura, trwał 
od czerwca ubiegłego roku. Projekt 
przekształcenia tych pomieszczeń na 
mieszkania socjalne kosztował nie-
spełna 10 mln koron.

*   *   *

POŻAR W GARAŻU

OSTRAWA (dc) – W czwartek 
wieczorem palił się samochód za-
parkowany w garażu podziemnym 
centrum handlowego Nowa Karolina. 
Przyczyną pożaru peugeota 206 było 
pęknięcie rurki z olejem hydrau-
licznym. Strażacy szybko opanowali 
żywioł, straty nie przekroczyły 20 tys. 
koron. 

*   *   *

JAKI PARK?

SUCHA GÓRNA (dc) – Urząd 
Gminy wysłał do gospodarstw do-
mowych ankietę dotyczącą zagospo-
darowania wolnej przestrzeni przy 
ul. 6 sierpnia, która zaplanowana jest 
jako strefa relaksu. Mieszkańcy mają 
odpowiedzieć, czy chcieliby w tym 
miejscu plac zabaw dla dzieci, czy 
raczej klasyczny park z chodnikami, 
zielenią i ławeczkami. Mogą się 
również wypowiedzieć nt. przyszłego 
wyposażenia parku w urządzenia do 
zabawy i do ćwiczeń. Strefa relaksu 
ma powstać w części gminy, która w 
tej chwili najdynamiczniej się rozbu-
dowuje. 

*   *   *

ZNIŻKA DLA SENIORA

REGION (ep) – Władze woje-
wództwa morawsko-śląskiego objęły 
patronatem inicjatywę „senior sleven-
ka”, czyli karty uprawniającej starsze 
osoby do różnych zniżek i bonusów. 
Projekt już od jakiegoś czasu oferuje 
karty zniżkowe ludziom powyżej 55. 
roku życia oraz niepełnosprawnym 
– korzysta z niego już około 5 tysięcy 
osób. Na posiadaczy karty „senior 
slevenka” czekają zniżki w aptekach, 
ośrodkach zdrowia, restauracjach, ho-
telach, ośrodkach kultury czy fi rmach.

*   *   *

ZABAWA W DĘBINIE

KARWINA (ep) – W tym tygodniu 
dokończono prace przy nowym pla-
cu zabaw w parku leśnym w Dębinie. 
Stare wyposażenie placu zlikwido-
wano, a te atrakcje, które były jeszcze 
w dobrym stanie, wykorzystane 
zostaną w innych miejscach, gdzie 
brakuje kącika zabaw dla dzieci. 

Centrum rozkopane

Niektóre drzewka nietrzeźwi złamali, inne wyrwali z ziemi. 
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Policja RC prosi o pomoc w śledz-
twie w sprawie wypadku drogowego, 
do którego doszło 21 kwietnia br. ok. 
godz. 8.00 w Bukowcu. Kierowca 
przejeżdżający przez wieś potrącił na 
jednym z zakrętów pieszego. – Pirat 
drogowy nawet się nie zatrzymał, 
by udzielić potrąconemu pierwszej 
pomocy. Zamiast tego odjechał z 
miejsca wypadku w kierunku grani-
cy z Polską. Dlatego zwracamy się 
do wszystkich osób, które mogły być 

świadkiem tego wypadku, by udzie-
liły nam w tej sprawie jakichkolwiek 
informacji – apeluje rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji RC we 
Frydku-Mistku, Vlastimil Starzyk.

Dodajmy, że świadkowie mogą 
się zgłaszać na dowolnym posterun-
ku Policji RC lub w Inspektoracie 
Transportu Drogowego w Trzyńcu. 
Można też skorzystać z nr. tel.: 974 
732 263 i 974 732 260 lub bezpłatnej 
linii 158. (kor)

Kto widział pirata?

102 lata skończyła w tym tygodniu mieszkanka Czeskiego Cieszyna, Jolanta Su-
chánková. Jeszcze dwa lat temu mieszkała z wnuczką, w tej chwili przebywa w 
miejscowym Domu Seniora. Jubilatkę  odwiedził w dniu jej urodzin wiceburmistrz 
Czeskiego Cieszyna, Petr Procházka, który przyniósł starszej pani kwiaty oraz 
prezent. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego przy takiej okazji wpisu do kroniki 
miasta. Pani Jolancie obecnie najbardziej dokucza pogarszający się wzrok oraz 
problemy z poruszaniem się. Według pracowników ośrodka jest to bardzo miła 
staruszka, której stale dopisuje apetyt: najbardziej lubi słodkości. Panią Jolantę 
często odwiedza w Domu Seniora jej liczna rodzina.  (ep)

Bukiet na... 102. urodziny
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Frydek-Mistek odwiedziła w tym 
tygodniu trzydziestka studentów 
z kilku krajów Europy. Studenci 
uczelni wyższych z Niemiec, Litwy, 
Włoch, Rosji, Hiszpanii i Republiki 
Czeskiej przyjechali w ramach pro-
jektu Eurocamp. 

Jak poinformowała nas jedna z 
organizatorek, Marta Michaláková, 
tegoroczna edycja tego międzyna-
rodowego przedsięwzięcia przebie-
ga pod hasłem „Young and employ-
ed”, czyli „Młodzi i zatrudnieni”.

  (kor)

»Młodzi i zatrudnieni«

Może swoją ilością i rozmiarem 
jeszcze nie przypominają plag egip-
skich, ale są niemałym problemem 
dla mieszkańców Wisły. 

Te żarłoczne bezmuszlow-
ce stanowią spore zagrożenie dla 
wszystkiego, co kwitnie i rośnie w 
ogrodzie. Mowa oczywiście o śli-
makach, które dają się we znaki 
mieszkańcom. Znikają całe połacie 
nowalijek, kwiatów i innych jarzyn. 

Są dokuczliwą plagą dla przydo-
mowych ogródków. Po każdej so-
lidnej ulewie i wysokiej tempera-
turze wychodzą dziesiątkami jak z 
inkubatora. Są oślizłe, bez muszli, 
powolne, ale skuteczne w swym 
działaniu. Trudno z nimi walczyć. 
 (ox.pl)

Ślimacza plaga

Ślimaki są dokuczliwą plagą dla 
przydomowych ogródków. Fo
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Koncert odbywał się w ramach cyklu spotkań 
muzycznych „Lato kulturalne w Senacie”. Ze-
społy znad Olzy podbiły serca publiczności, 
która tłumnie przybyła do Ogrodów Wallen-
steina. Byli wśród nich senatorzy, posłowie, 
wielu miłośników muzyki i folkloru, a także 
spora grupa mieszkających w Pradze Polaków. 
Popisy wokalne i taneczne oklaskiwał także... 
dyrektor generalny Huty Trzyniec, Jan Czudek. 

– Byłem na ważnych rozmowach w minister-
stwie, a do Ogrodów Wallensteina przyciągnął 
mnie piękny plakat informujący o występach 
moich kolegów w Senacie. To ważne, że nasz re-
gion prezentuje się nad Wełtawą, mamy się czym 
pochwalić, bo jeśli chodzi o folklor, należymy do 
najbardziej aktywnych. Zaskoczyły mnie tłumy 
na koncercie, bo przecież Praga jest pod wzglę-
dem kultury aż przesycona. Widać, że ich nasza 
kultura interesuje – powiedział nam dyrektor 
Czudek. Z kolei prezes Klubu Polskiego w Pra-
dze, Władysław Adamiec, dodał: – Czuję pełną 
satysfakcję. Przyjechali do nas gorole i udowod-
nili, że mamy się czym pochwalić – podkreślił.

Senator Gawlas, który był inicjatorem i pa-
tronem koncertu, przybliżył publiczności hi-
storię i kulturę regionu, podkreślając, że żyją 
w nim w zgodzie narody czeski i polski, a na 
ulicach można usłyszeć języki czeski, polski i 
„po naszymu”.

Koncert otworzyła kapela „Jackové” pod 

kierownictwem Leona Ježowicza wiązan-
ką pieśni m.in. z Jabłonkowa i Herczawy. Po 
nich zaprezentowano tańce beskidzkich góra-
li, wśród nich typowego „łowiynzioka”, „piłkę” 

lub „kozę” w wykonaniu tancerzy z zespołu 
„Mionší” z Łomnej Dolnej. Finał należał do 
„Gorola”, który otworzył koncert pieśnią „Wi-
tómy was”, po niej zaś zabrzmiały m.in. „Go-

nią górale trzody”, „Beskidzie, Beskidzie” czy 
„Idzie łowczorz gróniym”.

– Nie pamiętam, żeby któryś z wakacyjnych 
senackich koncertów zwabił do Ogrodów Wal-
lensteina aż tylu ludzi złaknionych dobrej mu-
zyki. Przyznam się, że nawet się popłakałam. To 
było dla mnie ogromne przeżycie – powiedziała 
nam po koncercie senator Marta Bayerová z 
okręgu znojemskiego na Morawach. Zresztą 
sama, wspólnie z kolegami z obu izb Parla-
mentu RC dołączyła do śpiewu pieśni „Góralu, 
czy ci nie żal”, do którego zaprosili publiczność 
w fi nale koncertu zgromadzeni na scenie Sala 
Terrena wszyscy członkowie zespołów z Ja-
błonkowskiego.

Wzruszony był senator Gawlas, który przy-
znał, że przed koncertem miał większą tremę 
od występujących. Natomiast wiceprzewodni-
cząca Senatu, Alena Gajdůšková, powiedziała 
nam: – Ten koncert był przepiękny, a prze-
de wszystkim mocny. Dla mnie była to o tyle 
większa przyjemność, że mój ojciec pochodził 
ze Śląska Hluczyńskiego, ja studiowałam w 
Ostrawie, wasz region jest mi więc bardzo bli-
ski. Wasze zespoły będą miały bramę do Ogro-
dów Wallensteina zawsze otwarte – podkreśliła.

– To był piękny koncert, jeżeli zaproszą nas 
ponownie do Senatu, chętnie przyjedziemy 
– oceniła praski występ dyrygent „Gorola”, Ka-
tarzyna Siwiec-Kantor. JACEK SIKORA

»Witómy was« nad Wełtawą
W Ogrodach Wallensteina w siedzibie Senatu Republiki Czeskiej w Pradze rozbrzmiewała w czwartek wieczorem gwara cieszyńska. Przede wszystkim zaś pieśni 
i muzyka ludowa znad Olzy. Senator Petr Gawlas zaprosił do stolicy trzy zespoły: Chór Męski „Gorol”, działający przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego w Jabłonkowie, Zespół Regionalny „Mionší” z Łomnej Dolnej oraz jabłonkowską kapelę ludową „Jackové”.

Parasolki, klucze, komórki – to są 
rzeczy, które najczęściej trafi ają do 
dworcowych biur rzeczy znalezio-
nych. Na dworcu w Ostrawie jakiś 
czas temu znaleziono osiem pra-
wosławnych ikon z przełomu XIX 
i XX wieku. W czwartek zostały 
uroczyście przekazane do Muzeum 

Ostrawskiego. – Ikony trafi ły do nas 
najprawdopodobniej z krajów byłe-
go Związku Radzieckiego, gdzie w 
latach 90. ub. wieku były popularne 
wśród przemytników interesujących 
się starociami. Znalezienie ikon było 
dla nas zaskoczeniem. Choć mogli-
śmy je sprzedać, postanowiliśmy je 

podarować do Muzeum Ostrawskie-
go. To jest, według nas, najwłaściw-
sze rozwiązanie – powiedział agencji 
ČTK wiceburmistrz dzielnicy Mo-
rawska Ostrawa i Przywóz, Dalibor 
Mouka.

Dyrektorka Muzeum, Jiřina 
Kábrtová, przyznała z kolei, że jej 

placówka posiada już kolekcję ikon i 
cieszy się z jej poszerzenia. – Nowo 
nabyte ikony przedstawimy pub-
liczności prawdopodobnie jesienią. 
Wpierw musimy przeprowadzić ich 
konserwację i inne wymagane czyn-
ności – wyjaśniła. 

Rzeczniczka ratusza, Jana Pon-

dělíčková, przypomniała, że rzeczy 
znalezione na terenie dzielnicy są 
przechowywane przez trzy lata. Po 
ich upływie przechodzą na własność 
urzędu. Bezwartościowe przedmioty 
są likwidowane, te cenniejsze sprze-
dawane do sklepów z rzeczami uży-
wanymi.  (dc)

Ikony znalezione na dworcu w Ostrawie

Jabłonkowski „Gorol" podczas koncertu w Ogrodach Wallensteina w Pradze.

Tydzień z muzycznymi 
autorytetami

Niezwykle twórczy tydzień spędzi-
li w dniach 13-21 lipca członkowie 
chóru „Collegium Canticorum”. 
Zaolziański zespół uczestniczył bo-
wiem w odbywającej się w Koszali-
nie Polonijnej Akademii Chóralnej 
będącej kontynuacją prowadzonego 
tam od kilkudziesięciu lat Studium 
Dyrygentów Chórów Polonijnych. 
W tym roku pod okiem fachowej 
kadry artystyczno-pedagogicznej z 

prof. Przemysławem Pałką na czele 
swój kunszt dyrygencki doskonalili 
Polacy z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, 
Litwy, Rosji i Stanów Zjednoczo-
nych. Warsztaty te odbywały się przy 
pomocy chóru ćwiczebnego „Repe-
titio”, złożonego ze studentów wyż-
szych szkół muzycznych w Pozna-
niu, Wrocławiu i Bydgoszczy.

Śpiewacy „Collegium Canticorum” 
mieli zaś okazję kształcić swoje umie-
jętności wokalne podczas zajęć pro-
wadzonych m.in. przez prof. Elżbietę 

Wtorkowską, dziekana Wydziału 
Dyrygentury Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, największego w Polsce 
autorytetu w dziedzinie emisji głosu.

Podsumowaniem były wspólne 
koncerty chórów „Repetitio”, „Col-
legium Canticorum” oraz złożonej z 
dyrygentów polonijnych „Ojczyzny” 
w okolicznych miastach: Dygowie, 
Białogardzie i Sławnie, a na zakoń-
czenie udział w uroczystej mszy 
oraz koncert fi nałowy w ko ście le 
pod we zwa niem Ducha Świę te go w 
Koszalinie. W programie zabrzmia-
ły polskie pieśni, m.in. zmarłych w 
tym roku Wojciecha Kilara i Józefa 
Świdra. Zespoły występowały po-
jedynczo lub wspólnie, pod batutą 
swoich dyrygentów bądź kadry pro-
fesorskiej. 

Nasi chórzyści mieli okazję śpie-
wać u boku profesjonalnych mu-
zyków i pod dyrekcją wybitnych 
polskich dyrygentów,  m.in. prof. 
Przemysława Pałki, dziekana Wy-
działu Dyrygentury Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu i prof. Marty 
Wierzbieniec, dyrektora Filharmonii 
Podkarpackiej. Prócz tego na kon-
certach wykonywali trzy utwory pod 
batutą swojej dyrygent Anny Sza-
wińskiej, a w środę 16 lipca przedsta-
wili własny koncert, prezentując swój 
zróżnicowany repertuar i promując 
zaolziańską pieśń chóralną.

Dla wszystkich chórzystów „Col-
legium Canticorum” udział w tej or-

ganizowanej przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” imprezie okazał 
się niecodziennym doświadczeniem, 
które nie tylko podniosło ich umie-
jętności śpiewacze, lecz stało się 
także wielkim emocjonalnym prze-
życiem i spotkaniem ze sztuką mu-
zyczną z najwyższej półki.

Bogdana Najder

*   *   *
Wakacje na dwóch kółkach
12 lipca grupa 25 rowerowych zapa-
leńców z Towarzystwa Rowerowe-
go „Olza” z PTTS „Beskid Śląski” 
i Ondraszek TKK PTTK Cieszyn 
wyruszyła w stronę Wranowa nad 
Dyją do kempingu w Bitowie. Sta-
nowił on bazę wypadową do wycie-
czek na Południowe Morawy. Zwie-
dzaliśmy malownicze miasta i wsie 

jak na przykład Znojmo, Wranom 
nad Dyją, Sławonice, Daczyce, Telcz 
itp. Zajrzeliśmy również do Austrii, 
gdzie także było co oglądać. Cieka-
we widoki można było podziwiać z 
wieży widokowej i grodziska w Har-
deggu. Piękny zamek renesansowy 
urzekał wszystkich w Riegersburgu. 
Chociaż trasy były czasem bardzo 
trudne, to humor i pogoda nas nie 
opuszczały. Tydzień na Morawach 
szybko zleciał, więc w piątek za-
kończyliśmy nasz rajd rowerowy 
uroczym wieczorem przy ognisku 
śpiewając nasze piosenki i dobrze się 
bawiąc. Ponieważ towarzystwo było 
doborowe, wszyscy zgodziliśmy się, 
że rajd był udany i trzeba już pomy-
śleć o planach na następny rok.

R. Piszkiewicz

Z REDAKCYJNEJ POCZTY...

„Collegium Canticorum” z dyrygent Anną Szawińską i prof. Przemysławem Pał-
ką, dyrektorem artystycznym Polonijnej Akademii Chóralnej. Rowerowi zapaleńcy w bitowskim kempingu.
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W poniedziałek wieczorem północ-
ną Słowację nawiedziły powodzie, 
spowodowane krótkim, ale bardzo 
intensywnym deszczem. Zniszczona 
została Dolina Vratna, jedno z naj-
popularniejszych miejsc na Słowacji. 
Woda zalała położone niżej wio-
ski, natomiast w samej Vratnej bu-
rza i deszcz przyniosły lawiny błota 
i kamieni, które zdewastowały całą 
dolinę. Zerwały linie energetyczne, 
zniszczyły schronisko i stację kolejki 
linowej, „zmyły” do rzeki samochody i 
rozerwały asfaltową drogę łączącą do-
linę z wioską Terchová. Na szczęście 
nikt nie zginął oraz nie odniósł zagra-
żających życiu obrażeń. 

KRÓTKA ULEWA, 
DUŻE STRATY 

„Głos Ludu” postanowił przekonać 
się na miejscu, jakich zniszczeń do-
konała poniedziałkowa nawałnica. 
Szczególnie, że w okolice Vratnej 
chętnie wybiera się dużo mieszkań-
ców naszego regionu. W feralny 
dzień był tam z rodziną Radek Peter 
z Ligotki Kameralnej. Jak powiedział, 
wystarczyło, żeby ulewa przyszła go-
dzinę wcześniej, a znaleźliby się w po-
ważnych kłopotach. – Pierwszy lekki 
deszcz zastał nas pod Małym Rozsut-
cem tuż koło 13.00. Widać było, że 
burza krąży gdzieś nad górami, ale nic 
nie zapowiadało takiego kataklizmu – 
opowiadał. – Akurat kiedy około go-
dziny 16.00 zeszliśmy do Štefanovej 
na parking, nagle przyszła nawałnica. 
Takiego ulewnego deszczu jeszcze w 
życiu nie widziałem – mówi. Wszyst-
ko rozegrało się niespodziewanie i 
trwało niezwykle krótko. W ciągu na-
stępnych 30-40 minut woda wylała z 
brzegów i zatopiła m.in. kemping w 
Bilej, gdzie zatrzymała się rodzina z 
Ligotki. Wody nie było dużo, ale za to 
przyszła z wielką siłą. Wtedy jeszcze 
turyści na dole nie wiedzieli, co stało 
się we Vratnej. 

W TERCHOVEJ 
URWANIE GŁOWY

W środę postanowiliśmy przeko-
nać się na własne oczy, co stało się w 
popularnej wśród turystów dolinie. 
Około południa dotarliśmy do Ter-
chovej. To z tej miejscowości prowa-
dzi jedyna droga do Doliny Vratnej. 
W samej wiosce nie widać wielkich 
zniszczeń. Dopiero kiedy skręcamy z 
głównej drogi w stronę urzędu gmi-
ny, zauważamy zerwaną barierkę nad 
rzeką i podmokłe tereny, które w po-
niedziałek zalała woda. Na poboczach 
dróg widać ślady błota i gałęzi. 

W miejscowym urzędzie jest ra-
czej pustawo. Nie ma wójta oraz jego 
zastępcy – są w dolinie. – Mamy tu 
prawdziwe urwanie głowy! – przeko-
nuje nas kierownik miejscowego urzę-
du, František Kadaš. Od poniedziałku 
władze gminy są cały czas na nogach. 
W dolinie bez przerwy pracują stra-
żacy, ratownicy górscy, policja i woj-
sko. Od Kadaša dostajemy numer 
telefonu do Górskiego Pogotowia 
Ratowniczego, bez pomocy którego 
nie dostaniemy się do Doliny. Droga 
do Vratnej jest zamknięta, policja nie 
wpuszcza nie tylko pojazdów, ale na-
wet pieszych. 

VRATNA 
ODCIĘTA OD ŚWIATA

Samochód musimy zostawić przed 
drogą prowadzącą do Vratnej. Ratow-
nicy obiecali, że zabiorą nas na górę. 
Wsiadamy do ich terenowego samo-
chodu i jedziemy. Po drodze widać 
wprawdzie zniszczenia, jakich do-

konała woda i kamienie, ale na razie 
nie wygląda to na żaden kataklizm. 
Wysiadamy w części Starý Dvor, 
gdzie mieszczą się schronisko, wyciąg 
oraz kilka restauracji. Stąd na górę, 
do głównego schroniska,  jest jeszcze 
kilka kilometrów. – Jeśli chcecie robić 
zdjęcia, to idźcie z tego miejsca w górę 
– mówi nam ratownik. Idziemy więc 
dalej do Vratnej po asfaltowej drodze. 
Już po kilku metrach przekonujemy 
się, dlaczego da się tu jeździć tylko 
samochodami terenowymi lub... czoł-
gami  (dwa stały wcześniej po dro-
dze). Na odcinku około 50 metrów 
jezdnia jest zapadnięta, czy raczej... 
wcale jej nie ma. Zwykła powódź nie 
wyrwałaby kawałka asfaltowej drogi. 
Ten odcinek przemierzamy pobo-
czem. Idziemy dalej, ciesząc się, że 
zabraliśmy porządne buty. Nie ma tu, 
jak zwykle o tej porze roku, turystów. 
Wszyscy ludzie, których spotykamy, 
to albo członkowie służb ratowni-
czych, albo... dziennikarze.

POMAGAŁ, KTO MÓGŁ
Zatrzymuję jednego z ratowników, 
który jedzie drogą niewielkim, tere-
nowym quadem. Nadal nie wiem do-
kładnie, jak to wszystko się rozegra-
ło. – Wszystko stało się tak szybko! 
Trzeci stopień zagrożenia powodzio-
wego ogłoszono o 17.00. Zaledwie 
kwadrans później przyszła wielka fala. 
Pracowaliśmy przy powodzi na dole, 
w Terchovej, kiedy w środku nocy 
przyszło wezwanie do Vratnej. To, co 
tu zobaczyliśmy, było nie do uwie-
rzenia, to był prawdziwy kataklizm! 
– mówi Jozef Jančo. W ciągu zaledwie 
półtorej godziny spadło aż 65 litrów 
wody na metr kwadratowy. Z góry, z 

Vratnej, trzeba było ewakuować 122 
osoby. 

Rozglądamy się, rejestrując wzro-
kiem połamane drzewa i zalegające 
wszędzie kamienie. – To jeszcze nic, 
musicie wyjść wyżej, to dopiero zo-
baczycie! – mówi Jančo. Kawałek da-
lej spotykamy starszego pana, który 
dokumentuje zniszczenia aparatem 
fotografi cznym. Okazuje się, że to 
emerytowany ratownik górski. W po-
niedziałek pomagał jako ochotnik w 
czasie powodzi w Terchovej, o półno-
cy na wezwanie pojechał do Vratnej. 
– Pomagał każdy, kto mógł – wyjaśnia 
Štefan Rybár. – Jeszcze nigdy czegoś 
takiego tu nie mieliśmy. Potrzeba 
mnóstwo czasu i pieniędzy, żeby to 
wszystko doprowadzić do porządku 
– mówi, rozglądając się ze smutkiem. 

AUTA NA ZŁOM, 
ASFALT W POTOKU

Kilkanaście metrów dalej natrafi amy 
na pierwszy samochód. Właściwie 
jest to po prostu kupka blachy, gałęzi 
i błota. Gdyby nie stercząca z jednej 
strony opona, pewnie nieprędko by-
śmy odgadli, iż chodzi o samochód. 
Im wyżej wychodzimy, tym gorszy 
jest obraz zniszczeń. Wraków samo-
chodów po drodze widzieliśmy chyba 
ze dwadzieścia. W korycie płynącej 
tuż przy drodze rzeki miejscami leżą 
całe płyty asfaltu – to zarwana jezd-
nia. Wszędzie są kamienie, gałęzie, 
powalone drzewa, przewrócone słupy 
energetyczne. 

Wreszcie docieramy pod schro-
nisko, przekonani, że już nic nas nie 
zdziwi. Tymczasem polana i duży plac 
pod schroniskiem to jeden wielki ka-
mieniołom. Tu dopiero widać, jaką siłę 

musiała mieć spadająca z góry lawina. 
Mniejsze zabudowania są zniszczone, 
część chaty również. Za budynkiem 
znajduje się stacja kolejki wywożącej 
turystów na przełęcz pod szczytem 
Chleb. Wszystko zasypane kamienia-
mi niemal do samej góry słupa z lina-
mi ciągnącymi kolejkę. Spod kamieni 
wystaje kilka kabin. Nad chatą jest 
jeszcze kilka domów. Ten położony 
najwyżej ucierpiał najbardziej: w jed-
nym rogu lawina zerwała dół budyn-
ku od samych fundamentów.

TURYŚCI NA SZLAKU
Z góry właśnie schodzą turyści. To 
rodzina Šteyerowych, małżeństwo 
z dwójką dzieci. W poniedziałek 
deszcz zaskoczył ich na trasie, zdążyli 
schronić się w pensjonacie w Terc-
hovej. Dziś przyszli zobaczyć, jak to 
wygląda. – Wiedzieliśmy, że straty są 
ogromne, ale takiego widoku się nie 
spodziewaliśmy. To prawdziwy kata-
klizm – mówią. Pytam, jak tutaj do-
szli, czy szlaki są bezpieczne. – Przy-
szliśmy szlakiem ze Štefanovej. Szło 
się w miarę dobrze, chociaż ziemia 
jest podmokła i jest trochę kamie-
ni oraz powalonych drzew – mówią. 
Dopytują się, czy w czeskich mediach 
mówi się w ogóle o tym, co się tu sta-
ło. Przez dwa dni nie mieli prądu, nie 
widzieli wiadomości. 

Koło schroniska odpoczywa inna 
turystka, Světlana Kulová z Opawy. 
Razem z mężem przyjechała do Šte-
fanovej w sobotę. Początkowo aura 
im sprzyjała: przez cały weekend 
była piękna pogoda, 30 stopni. – W 
poniedziałek około 14.00 zaczął pa-
dać deszcz. Chcieliśmy iść na dół, do 
Terchovej, ale coś nas powstrzymało 
i zostaliśmy w Štefanovej. Na szczęś-
cie, bo stamtąd byśmy się tego dnia 
już nie wydostali – opowiada cze-
ska turystka. Od wtorku przemie-
rza okolicę, rejestrując na zdjęciach 
zniszczenia dokonane przez żywioł. 

POWODZIE? NIE U NAS!
Ruszamy w drogę powrotną. Poza 
tymi dwiema rodzinami z Czech nie 
spotykamy już zbyt wielu turystów. 
Na dole nie wpuszczają nikogo na 
drogę, tylko niektórym udaje się za-
brać razem z ratownikami. Mijając 
jeden ze zniszczonych samochodów, 
widzimy turystę – chłopaka, który 
robi sobie pamiątkowe zdjęcie na tle 
wraku. Kręcimy głowami – nie ma 
sensu nawet tego komentować.

Za Starým Dvorem, na ostatnim 
odcinku drogi, udaje nam się złapać 
„stopa”. Podrzuca nas na dół pra-
cownik urzędu gminy, z którym roz-
mawialiśmy rano. Zadaję zasadnicze 
pytanie, o którym wcześniej jakoś za-

pomniałam: – Często tu macie powo-
dzie? Nasz kierowca odpowiada bez 
namysłu. – Właśnie nie! Do tej pory 
woda zawsze nas omijała! – mówi. 
Wszyscy jednak wiemy, że tym razem 
to nie była zwykła powódź. Katastrofy 
o takiej sile i na taką skalę w całej oko-
licy nigdy nie było.

Nie zajechaliśmy daleko, kiedy 
wszystkie pojazdy na drodze musiały 
się zatrzymać. Pod jezdnią, od stro-
ny rzeki, woda odkryła wielką pustą 
jamę, o szerokości 5 metrów, głęboką 
na 4 metry. Teraz strażacy sprawdzają, 
czy w ogóle można będzie tędy jeź-
dzić, by droga się nie zapadła. Takich 
niespodzianek powódź przygotowała 
pewnie więcej. Dalej musimy iść o 
własnych siłach. 

DUŻY PROBLEM 
MAŁEJ GMINY

Zanim wrócimy do Czeskiego Cie-
szyna, chcę jeszcze porozmawiać 
z wójtem. Po raz drugi tego dnia 
podjeżdżamy pod urząd gminy. 
– Wszystko stało się nagle i zupełnie 
niespodziewanie. Prawdziwa kata-
strofa! – mówi wójt Milan Laurenčík. 
Dokładnie to samo słyszeliśmy już 
tego dnia nieraz. – To było zupełnie 
niespotykane u nas zjawisko. Powo-
dzie nie nawiedzają zbyt często tych 
okolic, a na taką skalę nigdy nic ta-
kiego się tu nie stało. Większe powo-
dzie ostatnio były pod koniec lat 90. 
Zerwało wtedy most pod Terchovą, 
wieś była z jednej strony odcięta od 
świata. Ale i tak nie było to nawet w 
części tak straszne, jak teraz. Tym ra-
zem poziom wody nie był aż tak wy-
soki, ale za to woda spływała z wielką 
niszczycielską siłą – opisuje wójt.

– Teraz czeka nas bardzo dużo 
pracy. Będziemy starali się usuwać 
skutki powodzi tak, żeby nie odczu-
li tego ani mieszkańcy, ani turyści i 
żeby nie wpłynęło to na przygotowy-
wane przez nas wydarzenia – prze-
konuje. Faktycznie, pomimo ponie-
działkowej nawałnicy od czwartku 
trwa w Terchovej Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny „Jánošíko-
ve Dni”. W internecie roi się od ką-
śliwych komentarzy w rodzaju „takie 
nieszczęście, a oni imprezę urządza-
ją, chcą tylko zarobić”. Na miejscu 
wszystko wygląda jednak inaczej. 
Nikomu nic się nie stało, a w dolinie 
i tak praca wre, pomimo festiwalu i 
przyjmowania turystów. Katastrofal-
na powódź na razie nie odstraszyła 
przyjezdnych. Władze wioski mają 
nadzieję, że turyści nadal będą przy-
jeżdżać w te malownicze okolice.

– Jeszcze nie oszacowaliśmy 
wszystkich strat, ale będzie to kosz-
tować mnóstwo pieniędzy. Premier 
obiecał nam pomoc fi nansową na 
pokrycie naprawy szkody na mająt-
ku gminnym, przede wszystkim je-
śli chodzi o drogi. Prace ratownicze 
wszystkich jednostek zgodnie z usta-
wą fi nansowane są z budżetu pań-
stwa – wyjaśnia Milan Laurenčík. 
Gmina ogłosiła również zbiórkę 
publiczną na pomoc osobom po-
szkodowanym przez powódź.

W tej chwili nikt nawet w przy-
bliżeniu nie potrafi  jednak powie-
dzieć, ile czasu zajmie i ile pieniędzy 
pochłonie naprawianie szkód. Wójt 
Terchovej wygląda na wykończo-
nego. Od poniedziałku niemal nie 
zmrużył oka. Z takim problemem 
mała górska gmina jeszcze nigdy nie 
musiała się borykać.

 ELŻBIETA PRZYCZKO

Wielka woda spustoszyła

Rady dla turystów
Gmina Terchová jest w pełni przejezdna, jednak droga do Doliny Vrat-
nej jest do odwołania zamknięta zarówno dla pieszych, jak i dla pojaz-
dów. Turyści mogą wyprawić się na większość tras, muszą jednak pamię-
tać, że uszkodzonych jest około 200 kilometrów szlaków turystycznych. 
Jánošíkove Diery są dostępne tylko do strony Białego Potoku. Można z 
nich natomiast bez problemu dostać się na Rozsutce. 

Na trasie Tiesňavy – Vratna trwają prace drogowe, które mają umożli-
wić przejazd. Ratownicy górscy odradzają poruszanie się następującymi 
szlakami: Chata Vratna – Snilovské Sedlo (szlak zielony), Stará Dolina 
– Sedlo za Kravarskym (zielony), Medziholie – Chrbát Stohu (żółty), 
Chata na Grúni – Chata Vrátna (żółty), Starý Dvor – Chata na Grúni 
(niebieski), Šútovo – Chata pod Chlebom (niebieski). Powódź zniszczy-
ła drogę pod Šútovskim Wodospadem na końcowym odcinku liczącym 
około 300 m – nie da się więc dotrzeć do samej sikawy. Do Chaty na 
Grúni najlepiej dojść szlakiem niebieskim ze Štefanovej. Dolné, Nové i 
Horné Diery są dostępne, jednak wędrówkę trzeba rozpocząć i zakończyć 
w Białym Potoku. Grzebień Małej Fatry i Rozsutca jest również dostęp-
ny. Szlaki w całej okolicy Vratnej są podmokłe i błotniste. Informacje o 
sytuacji na szlakach udziela Górskie Pogotowie Ratunkowe w Terchovej 
pod numerem telefonu: (+421) 415 695 232. Aby wezwać pomoc, trzeba 
dzwonić na numer alarmowy ratowników górskich: 18 300.  (ep)

W Dolinie Vratnej woda i kamienna lawina spowodowały ogromne straty. Usuwanie skutków katastrofy potrwa jeszcze 
bardzo długo.
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Dolinę Wratną

Takie zniszczenia widać na całej drodze do Vratnej.

Straszne skutki katastrofy to dla niektórych okazja do zrobienia „nietypowych” zdjeć z urlopu...

Kamienna lawina spadała z ogromną siłą, w kilku miejscach całkowicie rozbiła 
jezdnię na odcinku kilkudziesięciu metrów.  W korycie rzeki leżą całe płyty asfaltu.

Bez samochodu terenowego ani rusz.

Na drodze do Doliny Vratnej można zobaczyć co najmniej kilkanaście wraków.

Kamienie zasypały całą dolinę, także znajdujący się nad schroniskiem wyciąg. Ta kolejka linowa pod Chleb i Wielki Krywań nie ruszy jeszcze przez długi czas.

Także w samej Terchovej jest jeszcze dużo pracy z usuwaniem skutków powodzi. 
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Dla Antoniego Szpyrca Lasek Miej-
ski to miejsce magiczne. Kojarzy mu 
się nie tylko z Gorolskim Świętem, 
ale także z czasami dzieciństwa. 
– Mieszkaliśmy niedaleko stąd, a 
Lasek Miejski był miejscem naszych 
zabaw. Lasek zresztą na przełomie 
lat 40. i 50 ubiegłego wieku wyglądał 
inaczej niż dzisiaj, a Gorolski Święto 
odbywało się nie tutaj, ale za Olzą, w 
Szygle – na boisku, które przed wojną 
należało do klubu piłkarskiego Be-
skid. To tam po raz pierwszy zabrał 
mnie ojciec na tę imprezę. Miałem 
chyba pięć lat. Od tego czasu bywam 
na „Gorolu” co roku – mówi Szpyrc.

Najpierw gościł na Gorolskim 
Święcie w roli małego widza, póź-
niej, jak każdy członek Miejscowego 
Koła Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego, które do dzisiaj jest 
głównym organizatorem imprezy, 
pomagał, gdzie mógł. W latach 80. 
zaś jako znany już folklorysta i twórca 
ludowy wybudował z kolegami z Klu-
bu Twórców Ludowych, którego był 
prezesem, małą góralską budę. W niej 
na „Gorolu” do dziś prezentują swoje 
dzieła. Od kilku lat Antoni Szpyrc, 
wielki przecież znawca folkloru i hi-
storii regionu, autor kilku książek o 
dziejach Jabłonkowa, jest też człon-
kiem Komitetu Organizacyjnego Go-
rolskigo Święta. Pomaga przy tworze-
niu scenariuszy, promowaniu imprezy. 
My zaś zaprosiliśmy go na mały spa-

cer – po historii „Gorola” i miejsc, w 
których się on odbywał i odbywa.

MIEJSCE ZWANE 
»STADTWALDEM«

– Na początku, jak sama nazwa, za-
równo polska, jak i niemiecka, wska-
zuje, był w tym miejscu nad Olzą, 
ciągnącym się od Łazów aż po Szy-
głę, po prostu las. Mówię o niemie-
ckiej nazwie, bo wiadomo, niemiecka 
mniejszość w Jabłonkowie była silna, 
zwłaszcza ekonomicznie i politycz-
nie, a nazwa „Stadtwald” do dziś ist-
nieje w świadomości jabłonkowian 
polskiej i czeskiej narodowości. Na 
początku XX wieku towarzystwo, 
które obrało sobie za cel upiększa-
nie miasta, postanowiło przekształ-
cić ten lasek w miejsce wypoczynku 
mieszkańców – wspomina Szpyrc.

W tym czasie przez Lasek Miej-
ski prowadziły dwie ścieżki. Były 
też dwie studzienki. – Jedną zwano 
Głodną Studnią, czyli „Hungerbru-
nen”, stała od strony Szygły. Miała 
kamienną obudowę z ławami, na 
których można było usiąść, odpo-
cząć. W środku Lasku zaś wybudo-
wano duży pawilon z cegieł i drewna, 
w tzw. stylu austriackim, z dwoma 
skrzydłami. Tam się odbywały kon-
certy orkiestr wojskowych, bywał 
otwarty mały bufet. Tam też można 
było przysiąść na ławkach, przy sto-
le. Poza tym były jeszcze dwie alta-

ny: jedna przy Olzie, a druga, zwana 
„Annaruhe” stała na końcu Lasku. 
Jeszcze przed I wojną spełniły się za-
tem marzenia ojców miasta, powstał 
park z prawdziwego zdarzenia, miej-
sce spacerów. Jabłonkowianie zresztą 
chodzili tędy do Szygły, gdzie stała 
bardzo popularna wówczas restau-
racja ogrodowa Heinricha Bullawy, 
„Heinrichshof ” – dowiaduję się od 
mojego rozmówcy.

Lasek Miejski był popularnym 
miejscem spacerów jabłonkowian 
jeszcze w okresie międzywojennym. 
Po II wojnie światowej jednak za-
czął podupadać. – Pamiętam jeszcze 
wspomniany duży pawilon w środku 
„Stadtwaldu”, odbywały się tam fe-
styny. W końcu jednak uległ znisz-
czeniu, datego postanowiono go 
zburzyć. To było w 1958 roku. Nie-
utrzymywany był też sam Lasek. Był 
raczej placem zabaw dzieciarni, bo 
były tu fajne miejsca i do zabawy, i do 
kąpania. Ludzie też przchodzili tu na 
spacery, niemniej nie był to już ten 
Lasek sprzed wojny. Na szczęście, w 
1960 roku PZKO-wcy postanowili 
przenieść tu z Szygły Gorolski Świę-
to. I tak już zostało, a Lasek Miejski 
zaczął ponownie odżywać – dodaje 
Szpyrc.

GOROLSKI ŚWIĘTO 
RODZIŁO SIĘ W SZYGLE

W Lasku Miejskim odbyło się już 

pierwsze Gorolski Święto. Było to 
12 września 1948 roku. Jak mówi 
Szpyrc, początkowo jabłonkowscy 
PZKO-wcy myśleli o zorganizowa-
niu kolejnego tradycyjnego festynu. 
– Dyrektor polskiej szkoły, Karol 
Piegza, zaproponował, by nazwać 
imprezę Gorolskim Świętem. Za-
proszono muzykantów z Istebnej, Ja-
worzynki, wielu jabłonkowian przy-
szło jeszcze w oryginalnych strojach 
mieszczańskich, tzw. jackowskich. 
Impreza wszystkim bardzo się po-
dobała i dlatego postanowiono ją 
kontynuować. Dziś jest najpopular-
niejszym dorocznym wydarzeniem 
kulturalnym i towarzyskim regionu 
– podkreśla.

Impreza przeniosła się jednak z 
Lasku do Szygły, na boisko przed-
wojennej polskiej drużyny piłkar-
skiej Beskid Jabłonków. Sceny nie 
było, więc wybetonowano tam kilka 
słupów, które co roku przykrywano 
deskami. Impreza mogła ruszyć na 
całego. – Była już podobna do tej 
dzisiejszej. Wokół boiska i wzdłuż 
drogi w kierunku osady Lyski za-
częły powstawać stoiska kół PZKO 
z całego beskidzkiego regionu. Nie 
były to jednak jeszcze takie chatki 
góralskie, jak dziś w Lasku Miejskim, 
były prymitywne, z kory świerkowej. 
Można było w nich kupić wspaniałe 
góralskie potrawy, no i coś mocniej-
szego, bo bez ognistych trunków nie 

ma przecież „Gorola” – śmieje się 
Szpyrc.

POWRÓT DO LASKU 
MIEJSKIEGO

W Szygle Gorolski Święto odbywa-
ło się do roku 1960. W rok później 
barwny korowód zmierzał już do 
Lasku Miejskiego. Antoni Szpyrc 
wspomina, że scena wówczas była 
w innym miejscu, tuż nad Olzą, nie-
daleko mostu, tam, gdzie stoją obec-
nie góralskie chatki PZKO-wców 
z Nawsia i Milikowa-Piły. – Scena 
była prowizoryczna. Na ziemi po 
prostu położono belki, między nie 
nasypano ziemi i przykryto deska-
mi. Obecną scenę wybudowano w 
1963 roku, ale przez długi czas nie 
była przykryta dachem, co prze-
szkadzało podczas deszczu wystę-
pującym na niej zespołom. Dach 
powstał dopiero w połowie lat 80. 
– dowiadujemy się.

Chatki góralskie, w których koła 
PZKO do dziś oferują swoje „szpe-
cyjoły”, też rodziły się stopniowo. Te 
pierwsze były, podobnie jak w Szygle, 
kryte tylko świerkową korą. Powsta-
wały jednak już pierwsze typowe dla 
krajobrazu Lasku Miejskiego chatki 
góralskie, ale nie wszystkie wtedy 
stały tu przez cały rok. Ich konstruk-
cje PZKO-wcy przewozili do swo-
ich wiosek, gdzie czekały na kolejny 
sierpień, na kolejnego „Gorola”. 

Scena w Lasku Miejskim podczas Gorolskigo Święta w burzliwym roku 1968. 

W latach 50. XX w. Gorolski Święto odbywało się na boisku w Szygle. Tak wyglądało boisko podczas „Gorola” w 1956 r., a tak ten teren prezentuje się dzisiaj. 

Dach nad sceną wybudowano w latach 80. XX w.

Jeżeli na Śląsku Cieszyńskim w banalnej nawet rozmowie zabrzmią słowa – Lasek Miejski, a w dodatku – w Jabłonkowie, automatycznie pomyślimy o Gorolskim 
Święcie. Co prawda w tym magicznym miejscu nad Olzą odbywają się także inne imprezy, to właśnie jednak „Gorol” jest tą najważniejszą, najpopularniejszą, 
na którą co roku przyjeżdżają tłumy miłośników folkloru również spoza regionu. Kto jednak dziś pamięta, że Gorolski Święto nie zawsze odbywało się w Lasku 
Miejskim? Że przeniosło się tam dopiero w 1960 roku?

Lasek Miejski – miejsce magiczne. Dla
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– Jako pierwszą wybudowali swo-
ją chatkę jabłonkowianie, później 
wzniesiono „Jurowice”, czyli stoją-
cą niedaleko sceny chatę dla gości. 
Obok powstała chatka działającego 
przy jabłonkowskiej podstawówce 
Stowarzyszenia Rodziców i Przy-
jaciół Szkoły, czyli takiej ówczesnej 
Macierzy Szkolnej. No i rodziły się 
dalsze – Szpyrc pokazuje ręką zgrab-
ne chatki z drewna i wylicza: Mosty, 
Boconowice, Pioseczna, Bukowiec, 
Piosek... To w górnej części Lasku. 
W dolnej zaś: Gródek, Wędrynia, 
Milików-Centrum, Milików-Piła... 
Długo można by wymieniać. 

Nasz przewodnik pokazuje nam 
też chatki nie-PZKO-wskie: Kolibę 
Wydawców, stoisko twórców ludo-
wych lub przykryte dachem podium, 
na którym prezentują się od połowy 
ubiegłej dekady rzemieślnicy ludowi 
w ramach imprezy „Szikowne gorol-
ski rynce”.

IMPREZA MA JUŻ 67 LAT
– Jeśli chodzi o samą imprezę, to już 
od początku angażował się w nią 
Władysław Niedoba, jeszcze wów-
czas jednak nie jako sławny hetman 
góralski. To on m.in. przygotował do 
pochodu pierwszy wóz alegoryczny, 
w późniejszych edycjach dołączyły 
do tego nawiejskiego wozy z innych 
gmin. W 1950 roku zaś powstał 
pierwszy poważny Komitet Orga-
nizacyjny, w którym zasiedli: Fran-
ciszek Hanak, Karol Heczko, Jerzy 
Słowiaczek, Wilhelm Słowioczek 
i Karol Piegza. Rok później po raz 
pierwszy prowadził „Gorola” Jura 
spod Grónia, czyli Władek Niedoba, 
a do niego potem dołączyli Michoł, 

czyli Alojzy Ligocki, i jąkała Maciej 
w osobie Ludwika Cienciały. Ich 
gadki ze sceny stworzyły niepowta-
rzalną do dziś atmosferę tej imprezy 
– wspomina Szpyrc.

Dodaje, że początkowo na „Goro-
lu” występowały tylko zespoły z Za-
olzia i polskiej części Beskidów. Do 
zmiany doszło w 1955 roku, kiedy na 
scenie pojawiły się zespoły „Libhošť” 
z Moraw i „Východná” ze Słowacji. 
Po nich przyjechały dalsze, a najwię-
cej widzów przyciągnął dotychczas 
zespół „Śląsk”. W 1966 roku jego 
koncert oglądało aż... 27 tys. osób.

– Władek Niedoba prowadził Go-
rolski Święto do roku 1983, później 
zastąpił go w roli konferansjera dłu-
goletni członek Komitetu Organi-
zacyjnego Władysław Młynek, czyli 
Hadam z Drugi Jizby. Ten przekazał 
w 1996 roku pałeczkę Tadeuszowi 
„Filipowi” Filipczykowi. „Filipa” zaś 
wspomagają dziś czasem młodsi ko-
ledzy – kończy wyliczankę Antoni 
Szpyrc.

LASEK WCIĄŻ SIĘ ZMIENIA
Krocząc w kierunku miasta, ogląda-
my wysokie drzewa. One też tworzą 
atmosferę tego miejsca, a przede 
wszystkim dają cień. Jest się gdzie 
skryć przed słońcem: pod kaszta-
nowcami, świerkami.

 – Z tego też powodu Lasek Miej-
ski zawsze był wśród jabłonkowian 
popularny. Tu odbywały się festyny 
szkolne, na Zielone Świątki to właś-
nie tu smażono jajecznicę, tu do dziś 
organizowane są większe imprezy 
miejskie lub rodzinne – podkreśla 
Szpyrc. Dodaje, że właścicielem tego 
terenu jest miasto, wynajmuje go jed-

nak jabłonkowskiemu Kołu PZKO. 
To ono troszczy się o to miejsce.

Opowiada, że w Lasku zawsze 
były najlepsze miejsca do kąpieli, 
zimą urządzano tu ślizgawkę, a nawet 
zjeżdżano między drzewami na nar-
tach lub sankach. Że „Stadtwald” po-
dzielony był w czasach jego młodości 
na rejony, którymi „zarządzały” różne 
paczki jabłonkowskiej młodzieży.

– Była jedna paczka z Młyńskiej, 
inna z Dworcowej; wszystko według 
ulic. Granice tych rejonów trzeba 
było respektować, w przeciwnym 
wypadku można było oberwać. To 
były piękne czasy – wzdycha z no-
stalgią nasz rozmówca.

Na własne oczy możemy się też 
przekonać, że Lasek wciąż się zmie-
nia, pięknieje. Prowadzącą przez nie-
go główną drogę pokrył niedawno 
tzw. bruk zamkowy, dzięki niemu 
podczas Gorolskigo Święta będzie 
mniej błota. Na małym wzgórzu 
przed Laskiem, które wyrosło na 
przełomie lat 70. i 80,. ubiegłego 
wieku z gruzów z wyburzonych pod 
budowę osiedla starych ulic, po-
wstaje zaś mały park z ławeczkami, 
altaną. Zrodził się też projekt, który 
przewiduje wybudowanie nowe-
go mostu przez Olzę, wyburzenie 
obecnej sceny i wybudowania nowej, 
też przykrytej dachem i stylowej, 
w gorolskim klimacie. Już jednak z 
solidnym zapleczem, z garderobami 
dla występujących zespołów. Przed 
sceną zaś miałby powstać przykryty 
częściowo dachem amfi teatr z praw-
dziwego zdarzenia, w którym mo-
głyby się odbywać imprezy nawet na 
skalę całego regionu. Jest też pomysł, 

by powstała w Lasku Miejskim sty-
lowa góralska restauracja.

– W ratuszu odbyło się już w tej 

sprawie pierwsze spotkanie, na które 
zaproszono także nas, PZKO-wców. 
Projekt jest na pewno ciekawy, teraz 
wszystko zależy od tego, czy uda się 
zdobyć potrzebne na jego realizację 

fundusze. Bądźmy jednak optymista-
mi. A tymczasem zapraszam wszyst-
kich na 67. Gorolski Święto. Rozpo-

cznie się ono już za tydzień, w piątek 
1 sierpnia – dodaje Antoni Szpyrc.

Tekst: JACEK SIKORA
Zdjęcia: MAREK SANTARIUS

i ARC  ANTONIEGO SZPYRCA

ZBLIŻENIA

Na pierwszego „Gorola” w 1948 r. niektórzy jabłonkowianie przyszli w oryginalnych strojach jackowskich.  

Pawilon, w którym podczas spacerów jabłonkowianie chętnie odpoczywali, gdzie odbywały się koncerty, stał w środku Lasku, naprzeciwko mostu na Olzie. Wyburzono go pod koniec lat 50. XX w.

Pierwsza scena w Lasku stała nad Olzą, później zastąpiły ją chatki PZKO-wców z Nawsia i Milikowa-Piły.

Dziś jabłonkowianie mogą odpocząć w rodzącym się małym parku, który powsta-
je na wzgórzu przed Laskiem Miejskim. 

Antoniego Szpyrca i wielu z nas...
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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

W Śmiłowicach trwał przez ty-
dzień obóz ewangelizacyjny XcamP 
2014. W tym roku w ośrodku „Kar-
mel” rozbiło namioty 330 młodych 
uczestników, na program wieczorny 
i popołudniowy przyjeżdżały co-
dziennie setki kolejnych osób w róż-
nym wieku. Większość uczestników 
wywodzi się z naszego regionu, choć 
przybyły również osoby z Ołomuńca, 
Pragi, Kynšperka oraz ze Słowacji. 

– Największym zainteresowaniem 
cieszyły się popołudniowe ewan-
gelizacje oraz wieczorne koncerty. 
Wtedy duży namiot był wypełniony 
po brzegi – powiedział redakcji dy-
rektor obozu, Paweł Kaczmarczyk, 
wskazując na namiot przeznaczony 
dla tysiąca osób. – Na koncertach 
mamy muzykę różnych gatunków. 
Były koncerty rockowy, gospelowy, 
indie z pierwiastkami elektronicz-
nymi – kontynuował. – Bardzo cie-
kawe było spotkanie z Sabatiną Ja-
mes, która opowiadała o tym, jak z 
muzułmanki stała się chrześcijanką. 
Swoje losy opisała w książce. Mu-
szę powiedzieć, że ta kobieta mnie 
– mężczyznę – zainspirowała swoją 
wielką odwagą. Islam nie toleruje, 
gdy ktoś z jego kręgu przechodzi na 

chrześcijaństwo. Wciąż jej grozi, że 
zostanie zgładzona, dlatego przenosi 
się z miejsca na miejsce – opowie-
dział o bohaterce niedzielnego wie-
czornego programu. 

Przedpołudniowy program obozu 
składał się z seminariów, po południu 
odbywały się najczęściej warsztaty 
artystyczne. Środa była dniem spor-
towym. Na seminariach często poru-
szane były trudne tematy, związane z 
dylematami etycznymi. W niedzielę 
lekarz Stefan Rucki, ordynator od-
działu pediatrii Szpitala Trzyniec, 
mówił o sztucznym zapłodnieniu 
w kontekście szacunku do życia. 
W czwartek, kiedy odwiedziliśmy 
ośrodek „Karmel”, uczestnicy mogli 
wybierać z następujących tematów: 
„Chrześcijanin i sport”, „Czego wam 
lekarz nie powiedział o antykoncep-
cji, a nauczycielka nie wiedziała”, 
„Jak podchodzić do alkoholu?” oraz 
„Izrael i Bliski Wschód”.

Michal Klus, pastor zboru ewan-
gelickiego w Trzyńcu, prowadził 
seminarium o alkoholu, posługując 
się cytatami z Biblii. Wyjaśniał, że 
alkohol, podobnie jak inne „dary 
Boga”, jest dobrym sługą, lecz złym 
panem. Razem z uczestnikami za-

stanawiał się, kiedy picie alkoholu 
staje się grzechem i zgorszeniem 
dla innych. – Celowo wybrałam to 
seminarium, bo pochodzę z rodziny, 
która miała problemy z alkoholem. 
Jestem wierząca i mam negatywny 
stosunek do alkoholu, ale spotykam 
się z wierzącymi, których podejście 
jest inne. Ten wykład wiele mi dał 
– powiedziała „Głosowi Ludu” jed-
na z uczestniczek, Petra Lipovská z 
Oldrzychowic. Na XcamP jeździ od 
siedmiu lat. 

Joanna Gaura z Czeskiego Cie-
szyna po raz pierwszy przyjechała w 
zeszłym roku. Nie jest stałą uczest-
niczką obozu, lecz niemal codziennie 
brała udział w zajęciach. – Jest cie-
kawy program, fajne koncerty. Grają 
kapele, których dobrze się słucha. A 
dzisiejszy program przedpołudniowy 
prowadził nasz pastor Marcin Piętak 
ze zboru Na Niwach – uśmiechała 
się w czwartek dziewczyna. 

Ks. Marcin Piętak był jednym z 
głównych wykładowców i ewange-
lizatorów XcamP-u. Drugim był 
amerykański pastor Wade Mobley. 
Seminaria prowadzili teolodzy oraz 
specjaliści od poszczególnych tema-
tów.  DANUTA CHLUP

XcamP nie unika 
trudnych tematów
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Pastor Michal Klus mówił o stosunku chrześcijan do alkoholu.
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Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu 
Polaków w Republice Czeskiej przy-
gotowuje wystawę poświęconą Józe-
fowi Steblowi (1900-1974) z okazji 
40. rocznicy jego śmierci. Urodzony 
w Cierlicku Dolnym J. Stebel był 
nauczycielem, redaktorem i opieku-
nem Żwirkowiska. Do szkoły ludo-
wej uczęszczał najpierw w Cierlicku, 
następnie w Stanisłowicach. Naukę 
kontynuował w szkole wydziałowej 
w Cieszynie, a po jej ukończeniu 
kształcił się w Seminarium Nauczy-
cielskim w Bobrku, gdzie 1 lipca 
1920 r. zdał maturę. Pierwszą jego 
posadą nauczycielską była szkoła lu-
dowa w Szumbarku. W latach 1924-
1928 był nauczycielem w Cierlicku 
Górnym, zaś w latach 1928-1939 
r. był kierownikiem szkoły ludowej 
w Stanisłowicach. W czasie okupa-
cji został aresztowany i więziony w 
obozach w Dachau i Mauthausen-
Gusen. Po wojnie, był w latach 1945-
1953 kierownikiem szkoły ludowej 
w Lesznej Dolnej. W 1953 r. został 
nauczycielem w szkole wydziałowej 
w Błędowicach Dolnyh i był nim aż 
do 28 czerwca 1955 r., gdy z powo-
dów zdrowotnych musiał zakończyć 
swoją pracę zawodową. Nadal jednak 
pisał słuchowiska radiowe, publi-
kował reportaże w „Głosie Ludu” i 
blisko współpracował z  Kwartetem 
Pawła Kalety z Trzyńca. Dał się rów-
nież poznać jako ofi arny opiekun 
Żwirkowiska, w czym pomagała mu 
również jego żona Helena z domu 
Wagner. Oprowadzał gości po tym 
miejscu pamięci opowiadając cieka-
wie o lotnikach Franciszku Żwirce i 
Stanisławowi Wigurze, ich czynach 
i tragedii. Udało mu się również w 
swoim domu zgromadzić wiele cen-
nych pamiątek dotyczącyh Żwirko-
wiska i bogaty księgozbiór.

W związku z przygotowywaną 
wystawą zwracamy się do szanow-
nych czytelników „Głosu Ludu”, 
którzy znali J. Stebla i posiadają ja-
kieś jego zdjęcia lub inne ciekawe 
materiały, z bardzo uprzejmą proś-
bą o wypożyczenie tych pamiątek. 
Osoby chętne do ich udostępnienia 
mogą zgłaszać się do Ośrodka Do-
kumentacyjnego Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej przy ul. Ko-
meńskiego 4 w Czeskim Cieszynie, 
od wtorku do piątku w godzinach 
8.00-15.00, w terminie do 8 sierp-
nia 2014 r. Przyniesione materiały 
będą na miejscu kopiowane i zwra-
cane właścicielom. Wcześniej można 
skontaktować się telefonicznie pod 
numerem +420 602 265 474. 

Za okazaną pomoc bardzo uprzej-
mie dziękujemy. 

Marian Steff ek, 
Ośrodek Dokumentacyjny 

Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej

Zbieramy pamiątki 
po Józefi e Steblu

Józef Stebel

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! www.glosludu.cz  
Aktualny serwis o Polakach na Zaolziu 

REKLAMA

REKLAMA
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Rzecz jasna, chodziło o cesarza wła-
dającego Monarchią Habsburską, 
potem Austro-Węgierską, którą 
najstarsi Cieszyniacy wspominają z 
sentymentem jako czasy porządku, 
tolerancji i stabilności, czego gwa-
rantem był sam Franciszek Józef I, 
który bywał też u nas przy najróż-
niejszych okazjach, m.in. przyglą-
dał się ćwiczeniom wojsk austria-
ckich w Żukowie czy Kojkowicach 
podczas tzw. kajzermanewrów w r. 
1906. Jego portrety wisiały nie tyl-
ko w miejscach publicznych, ale i 
w domach prywatnych, czego nie 
doświadczył już potem żaden inny 
polityk. Służyli mu wiernie Cieszy-
niacy w gospodarce, administracji, w 

wojsku, i to na różnych szczeblach. 
Bili się i umierali za niego, doradzali 
mu, a nawet chronili. Jednym z nich 
był polityk i generał, Oskar Potio-
rek (czyli Pociorek, przeinaczony 
przez księdza wypisującego metrykę 
chrztu). W Wikipedii zamieszczo-
no zapewne błędną wzmiankę, iż 
urodził się w Karyntii. Ale gdzież 
Pociorek w tamtych stronach? Tym 
bardziej, że jego ojciec, ks. katecheta 
Andrzej Potiorek, był dyrektorem 
cieszyńskiej Szkoły Głównej, a inny 
z tej rodziny, ks. Józef Potiorek, za-
łożył fundusz szkolny dla młodzieży 
cieszyńskiej. Skąd pochodzili Po-
ciorkowie? Z Mistrzowic-Konia-
kowa, gdzie do dziś nazywają „Do 

Pryncio”, a gdzie obecnie mieszkają 
państwo Dudowie. Ich nestor, nie-
żyjący już Władysław, opowiadał mi 
kiedyś, że tutaj właśnie było gniaz-
do Pociorków, w tym Oskara także, 
późniejszego austriackiego generała, 
który w czasie zamachu na następcę 
tronu, Franciszka Ferdynanda, jechał 
z nim w samochodzie i jak twierdzą 
niektórzy historycy, kula zamachow-
ca, Gawrila Principa, była przezna-
czona dla niego, bowiem Serbom, 
Bośniakom i Hercegowianom zalazł 
za skórę jako gubernator wojskowy 
tamtych ziem wówczas austriackich. 
Wyszedł jednak z opresji bez szwan-
ku, dalej dowodził wojskami cesar-
skimi, przeżył znacznie swojego ce-

sarza i pożegnał się z tym światem w 
Klagenfurcie w wieku 80 lat (1933).

Zostawmy generała generałem, 
bowiem wielu szeregowych Cieszy-
niaków broniło honoru Austrii, bijąc 
się na frontach wschodnim czy połu-
dniowym, włoskim I wojny świato-
wej, która wybuchła dokładnie sto lat 
temu – 28 lipca 1914. Dawno temu 
niezrównany Michoł Ligocki bawił 
całe Gorolski Święto niewiarygod-
nymi przygodami z tamtych czasów, 
godnymi barona Münchhausena, jak 
to przeprawiał się przez głęboką Pi-
jawę, oddychając przez lufę strzelby, 
płynąc na wielorybie itp. Natomiast 
Józef Jeżowicz z Koszarzysk, jeden 
z najznakomitszych gawędziarzy, 

opisanych w literaturze folklory-
stycznej, także walczył za Francisz-
ka Józefa w północnej Italii, a jego 
niezwykły epicki talent pozwolił mu 
w niezrównany sposób opowiedzieć 
zdarzenie, którego nie powstydziłby 
się sam autor „Dekameronu” z racji 
wartkiej narracji, umiejętności bu-
dowania fabuły, wyrazistości języka, 
sugestywnego szkicowania sytuacji i 
bohaterów. Jest więc świetna okazja, 
by przypomnieć nie tylko początek 
tych tragicznych czasów, które po-
chłonęły 8,5 miliona ofi ar, ale tak-
że cieszyński w nich ślad zarówno 
wojskowy, jak i folklorystyczny, uwi-
doczniony w narracji Józefa Jeżowi-
cza. DANIEL KADŁUBIEC

W PONIEDZIAŁEK MINIE 100 LAT OD WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

Nasz ślad w konfl ikcie
Mało jest regionów w Europie z tak burzliwymi dziejami politycznymi jak Śląsk Cieszyński. Zmieniały się tu władze, języki urzędowe, zmieniali królowie i cesarze, 
jednak najdłużej, bo przez cztery wieki śpiewaliśmy „Boże wspieraj, Boże ochroń nam cesarza i nasz kraj”. 

Byłech na taliańskim fróncie. Nó – głód był 
tam jak cholera. Wina tóż móg pić jako wody, 
jyny zeżrać nie było co.

Nó i stolichmy tam w jednym miejscu. Po-
rdenone sie nazywała ta miejscowość. Takowe 
niewielki miasto. No a tóż był tam młyn, ale 
wielki. To było na trzi piyntra wysoki, a dłógi 
jako kasarnia. A kumin to miało jako przi fa-
bryce. To była po prostu takowo fabryka. Nó 
a był łoberlajtnant Szteger, łun z Wiydnia po-
chodził. Wiydyniok. Niymiec był, ale łun na 
nas dboł. Bo Niymiec a Niymiec też je różnica. 
Nó i zawołoł cugsfi rym – niejakigo Brzeżka. 
łUn po wojnie w Gutach fojtym był. I prawi 
mu tyn loberlajtnant, łun tak chytoł naszóm 
rzecz: „Tu mieć pinióndze, tu se zebrać szty-
rzóch chłopów ze sebóm, a jiść do tego młyna, 
a kupić mónka. A bez mónka nie przichodzić”. 
Cugsfi ra zebroł mie, potym niejakigo Krziżan-
ka z Piosku znod Jabónkowa, potym Kraina z 
Karwinej a niejaki Polok z Mostów przi Cie-
szinie. łUn tam kansi tyn Polok gospodarkym 
mioł. Teraz nie wiym, czi to tam mo, czi ni. Nó 
i jidymy tam.

Wyndymy tam, tam było ze trzista miechów 
różnej tej mónki. Nó i pytómy. łUn tyn Brzeżek 
sie tam wiedzioł trochym domówić ś nim, żeby 
nóm przedoł tej mónki. A mielichmy takowy 
miyszek tak łoto za półdrugigo wiertelika. Ja. 
podziwoł sie na ty austryjacki pinióndze: „Nyn-
ty bóno”, za to że nie do. No tóż sie go pytoł, 
za co by tak doł. Że za bóty by doł. I wiedzioł 
po nimiecku napisać – tyn cugsfi ra Brzeżek, i 
mie wysłoł do kancnaryje: „Jidź ku łoberlajt-
nantowi” – a to było szwarny kónsek tam stela, 
jakochmy stoli – „a w każdym razie przidź tu 
po nas. Czi już z bótami, czi bez bótów”. Joch 
wloz do kancnaryje, bijym do dachu, no i już: 
„Was wolen zi?” Nó i przeczitoł tóm kartkym: 
„Alzo komen zi mit do magazynu”. Doł dwie 
pory bótów – nowe, z cholewami, elegancki 
łofi cyrski bóty. – ,,A tu mieć, a zaniyść tam, a 
bez mónki nie przichodzić. Rozumieć?” Jako 
Niymcy chytajóm tóm naszóm rzecz. No i – a 
ci z tego młyna sie dziwali, czi co smyczim, czi 
ni. Widzieli, że smyczim dwie pory tych bótów. 
No to cosi bedzie. Wzuł ty bóty, nó szpacyruje, 
bóty tak jyny wyrzgały. I tóż sie pytoł, że kiela 
chcymy. Na tóż my mu pokozali tyn miysze-
czek tak za półdrugo wiertelika, że do tego. Ja, 
że tela nie do. Że jyny dziesiyńć szolek, co łoto 
wojok jy. I cugsfi ra sie boł łoberlajtnanta, że ani 
manszaft sie nie nażro, ani bótów nie bedzie. 
Nó i – i co i.

Bótychmy mu stargali – tymu Talianowi, z 
nóg i jidymy. Jidymy koło kancnaryje, a łón nas 
widzioł, tyn loberlajtnant, i wylecioł: „Każ mieć 
mónka?” I łón mu to tłómacził, że chcioł nóm 

jyny dziesiyńć szolek dać. – „Nó panie łober-
lajtnant, tóż joch sie boł, bo ani manszaft sie 
nie nażro, ani botów nie bedzie. Tak my mu ty 
bóty stargali”. A łun se mówi tak: „Wy starzi 
psi. Wy wiedzieć, co mieć robić. Jo chyba nie 
musieć was łuczić. Wy wiedzieć, co mieć robić”. 
To już zawiesił na nos, co mómy robić. I co i.

W nocy my polygali, a tyn cugsfi ra tóż łod 
wieczora łoka nie zmróżił a chladoł drabiny. I 
naszeł tóm drabinym. I przidzie i: „Jeżowicz 
auf, Kraina auf, Krziżanek auf, Polok auf ”. Py-
tómy sie go: „Cóż panie cugsfi ro, czi alarm, czi 
co?” – „Ni, ale angrif bedzie. A po dziesiyńć ło-
strych każdy ze sebóm, bajónet auf a sy mnóm. 
Wy bestyje, łod wieczora spicie, a jo łoka nie 
zmróżił, co za drabinóm łażim”. I tóż my już 
zebrali tóm drabinym, łón już kludzil nas ku 
tymu młynu. Nale tóż ta drabina tak po piyrszi 
łokno dostała. – „No tóż kiery pujdzie?” – „Pa-
nie cugsfi ra, jo sie bojim”. – „Panie cugsfi ra, jo 
sie bojim”. – „Panie cugsfi ra, jo sie bojim”. A 
łón se mówi: „Ja, żrać byście żrali, ale jak do 
kurnika trzeja wlyźć, to każdy mo pełne gala-
ty. Tak jo pujdym naprzód, a ty Jeżowicz puj-
dziesz za mnóm”. I jeszcze szczyńści było, szty-
rzochmy byli na tej drabinie, że sie to z nami 
nie złómało, bobychmy byli szasli na ziym a 
ziobra połómali abo nogi. Nó i tu, pieknie, tyn 
cugsfi ra cis z pola do tej sziby, nó to szkło jed-
nako drzónzgło, wraził rynkym, łodryglowoł, 
wloz tam do tego i drap jedyn miyszek, ale ty 
miyszki tóż były tak tam nie po siedymdzie-
siónt piyńć, po pińdziesiónt kili były. A w kar-
tónowym to było. Podoł do łokna. A my zaś 
jedyn drugimu podowali, bo dyby to był puścił, 
toby sie to było rozerwało. Podowo drugi, po-
dowo trzeci, podowo sztworty tyn miyszek, a 
miesiónczek tak prowie zaświycił. A joch przed 
samym łoknym był z pola, a tu widzim, tu Ta-
lianka ze zadku z nożym leci, a chciała go prze-
bóść – tego Brzeżka. A łun mioł karabin ło-
przity, jo zawrzeszczoł: „Panie cugsfi ra, bróńcie 
sie!” łUn drap tyn karabin, łobrócił sie ku ni z 
tym bagnetym: „Ty potworo jedna, co chcesz?” 
Zawołoł na nas: „Wszecko heraus. Do łokna”. 
Cóż głód nie zrobi. Jużechmy repetyrowali, że 
jak nie popuści, że salwym puścimy do ni. I 
łuna widziała, że przelywki żodne ś nióm nie 
robimy, i pochynyła tyn nóż. Jak też pochynyła, 
tyn Brzeżek jóm gich przez łeb. A były takowe 
schódki drzewianne, po pysku po tych schód-
kach zjechała niżi. A my tóż co.

Po tej drabinie jako wewiórki na dół, każdy 
po jednym tym miechu, a w nogi. A tej drabiny 
już nie było kiedy brać. Przidymy, w nocy to 
było, nó i jakochmy stoli, kónsek była chału-
pa rozbito łod granatów, jyny ty piwnice dobre 
były. Tak my już rachowali na rewizyj. Że moż-

liwe rewizyj bedzie. I tak my to do tej piwni-
ce tam dali. A liścim łod tego wina jechmy to 
przisypali. Bo tak jako tu bukowe liści, to zaś 
tam z wina liścio tela je.

No tóż do rana, cochmy tam byli, taki ciynki 
łuszichmy mieli, co też bedzie. Jużechmy tam 
ani nie spali. Rano jidymy po kawym, nic. Ci-
cho było. Potym tyn Brzeżek mioł takowy kas-
lik a tam mioł maszinkym na strzigani włosów. 
Potym tam mioł aji golidło. A my szli ty kóń-
ska do lasu paść, coby nas era tak nie widziały. 
A łón szeł z nami, a wszeckich nas, cochmy 
tam byli, łostrzig, fusy łoszusowoł szikownie, 
łobrychtowol. Potym na łostatku jego też jedyn 
łobrychtowoł. Liczylichmy na cosi. Że jakosi 
chryja bedzie. Przidymy z kóniami i w połednie 
gwizdoł na piszczku kuchorz. To już był znak 
po mynaż.

Jidymy z tyli szolkami, ja, tu widzimy, taki 
hrozne babsko chodzi z tym naszim łoberlajt-
nantym. Był tam taki plac. A pyszczisko strza-
skane. Nó, cochmy tam byli, tóżechmy hned 
wiedzieli, kiero godzina bije. Nó a łumiała aji 
po nimiecku. I mówi, że tej nocy jóm łobrabo-
wali a że jóm chcieli zastrzelić, że jóm chcieli 
zamordować, że żóndo rewizyj, a że łuna wiy, 
że sie to nojdzie. No a łun wiedzioł, prawi: 
„Co?” – że łun każdego swojigo żołniyrza zno 
a jego ducha zno, a myślónki zno. Że łón mo 
takich, że ło każdym wiy, że to ni ma prowda. 
Ale niedaleko było dywizyjónskómando. Ta 
potwora go przibiła do ściany, że jak nie zrobi 
tej rewizyje z nami, że jidzie na dywizyj na nie-
go, że nie chce rewizyj zrobić. I łun zmuszóny, 

wyjył zygarek: „Tóż dwie minuty do namysłu. 
Wizyta czi niewizyta?” Jyny że ji zwraco łuwa-
gym, jak sie to ale nie nóńdzie, że sie to dlo 
ni źle skónczi. I dwie minuty łupłynyły: „Co 
je? Wizyta czi niewizyta?” Że entweder oder, 
niech to trefi  tak abo tak, że wizyta. No i co.

„Ales heraus do masztale!” Tam było sto 
dwacet kóni. – „Każdy antreten przi swoji 
sztandzie, przi kóniach!” Nó jóm zebroł. – „Mit 
ruksaken antreten!” – każdy z ruksakami. Nó 
nie było nic. Z brodsakami – nic nie było. Po-
pod żłobym – nic nie było. Potym łogrómno 
kupa sieczki była narzezano, cochmy damfu-
lóm rzezali. Jóm zebroł tam do tej masztale, 
a my musieli tóm kupym rozgrzebać. Nic nie 
było. Dwie godziny ta wizyta była. Mynaż 
zimno była, jedno drugi. Cało masztol hore 
korzyniami przewrócono. A łuna sie już chce 
brać, że już pujdzie. A łun ji mówi: „O, majn 
liber frau, ject najn. Ales heraus przed masztol! 
Antreten do jednego glidu!” Wrzeszczoł łostro 
po nas. Nóm sie zdało, cóż nas tela antretuje! 
Antretowalichmy. łUn fajny chłop był, jyny jak 
my go widzieli cygar kurzić, tóż lepszi sie było z 
diabłym zebrać jako ś nim. Jak go złość puczi-
ła, to cygar zakurził. My w tym glidzie stojimy, 
łun se cygar zakurził, a przechodzi koło tego 
glidu roz, kurzi, a do ziymie sie dziwo, a roz-
myślo. Przeszeł po trzeci: „Cwaj man cu mir!” 
Tu z boku dwo wystómpili, salutujóm: „Befel, 
her łoberlajtnant. Co mómy robić?” – „Brać 
jóm popod paże, jedyn po jednej strónie, drugi 
po drugi strónie”, a przed tóm masztalóm był 
betónowy żłób, a takowo rułka była przegiynto, 
sama ta woda sie tam loła. Kozoł przigióńć na 
tyn żłób, szury na wyrch głowy, a reszta: „Habt 
acht! Rechts um! A teraz każdy ji wsypiecie po 
razie. Rozumiycie? Kiery sie łopowożi miyni 
piznyć, łun bedzie bity! Alzo forwert!” No a łun 
był wiydyniok, a piyrszi to wojoczisko, co mioł 
bić, też był wiydyniok. – „Panie łoberlajtnant”, 
że to trzeja kij wzióńć, że szkoda gołóm ryn-
kóm trzepać po babskim taliańskim zadku. Że 
kij wzióńć, a jedyn drugimu podować. Ale tyn 
był zły: „Ruen zi!” – aż stuli mordym. – „Alzo 
forwert!” Tfi j! Psiakrew jedna! Prask jedyn, 
prask drugi, prask trzeci. Tóż patnoście tych 
bacek wydzierżała. Potym zaczyła mdleć. Tak 
ci, co przebili, to musieli czyrpokym brać, a po 
palicy wodóm loć. Jak potym łostatni trzepnył, 
kopnył ji do rzici tyn łoberlajtnant a powie-
dzioł: „Marsz du bleder italinisze ferfl uchter 
szwajn!” Nó i po sztyrzóch nogach łuciekała 
łod nas, bo sie ani wyprościć ni mógła. łÓna 
jesi tam żije, to se Austryjoków w piekle popa-
miynce. Nie lepszi ji było dać za ty bóty? Nie 
byłoby sie to stało.

Józef Jeżowicz

Przigoda na taliańskim fróncie

Okładka książki z gawędami Józefa Jeżowicza.
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TVP 1 
5.50 Wakacje z Jedynką - Sponge-
Bob Kanciastoporty - 6.20 Cudowne 
miejsca - Wielkie Sanktuaria Polski - 
Kamień Pomorski 6.50 Pełnosprawni 
7.10 Las bliżej nas 7.30 Rok w ogro-
dzie 7.55 Dzień dobry w sobotę 8.20 
Naszaarmia.pl 8.50 Polskie drogi 
10.35 Natura w Jedynce - Opowieści o 
Yellowstone 11.30 Okrasa łamie prze-
pisy - Różne smaki barszczu 12.05 Na-
turalnie zakręceni 12.40 Opole 2014 - 
Przeżyjmy to jeszcze raz 12.50 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 13.35 Chichot 
losu 14.30 Opole 2014 - Przeżyjmy to 
jeszcze raz 15.20 Nieznośna dziewczy-
na 17.00 Teleexpress 17.35 Komisarz 
Alex (s.) 18.30 Ojciec Mateusz (s.) 
19.30 Wiadomości 20.09 Kronika 71. 
Tour de Pologne 20.25 Hit na sobotę - 
Goldeneye 22.45 Agent pod przykry-
ciem (s.) 23.55 Ciało 1.40 Agent pod 
przykryciem (s.). 

TVP 2 
6.00 Życie według szopa pracza 7.00 
M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na śnia-
danie 10.30 Sztuka życia - Andżelika 
Piechowiak 10.55 Czarne chmury 
12.00 Daleko od szosy 13.20 Bliskie 
i groźne spotkania Steve’a 14.00 Fa-
miliada (teleturniej) 14.40 Rodzinka.
pl (s.) 15.40 Słowo na niedzielę 15.50 
Alternatywy 4 (s.) 17.00 S jak Smoleń, 
T jak TEY 18.00 Panorama 19.05 Po-
staw na milion 20.05 XX Festiwal Ka-
baretu w Koszalinie 2014 23.30 Ska-
zany na bluesa 1.25 Hypnotic Brass 
Ensemble (USA) - Warsaw Summer 
Jazz Days 2014. 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.20 Daisy. 
Wspomnienie minionego świata 8.30 
Przystanek Ziemia 9.00 AgroSzansa 
9.30 W ZOO dookoła świata 9.45 Za-
piski Łazęgi - Muzyka i fale 9.55 Co 
u nas? 10.00 Producenci 10.15 Ciocia 
Jabłonka i Wujek Seler z Krainy Wita-
miny 10.25 Studio Silesia 11.15 Dwa 
żywioły, dwie pasje 11.35 Podróże z 
góralem 12.00 Rączka gotuje 12.50 
Antenowe remanenty - Strefa country 
13.30 Eurosąsiedzi 13.50 AgroSzan-
sa 14.20 Naturalnie tak 14.35 Złoto 
15.40 Życie na cieplejszej planecie 
16.00 Reportaż 16.30 Podwodna Pol-
ska - Cud techniki 17.00 Męska strefa 
18.00 Rączka gotuje 18.30 Aktualno-
ści 18.50 Gość Aktualności 19.30 Bli-
sko, coraz bliżej 20.45 Gramy dla Was 
21.00 Naturalnie tak 21.15 Dla niesły-
szących - Dziennik Regionów 21.45 
Reportaż 22.00 Aktualności Wieczor-
ne 22.45 Gramy dla Was 23.05 Natu-
ralnie tak 23.15 Cuba Libre 0.30 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 
Jeźdźcy smoków 8.40 Scooby-Doo i 
Brygada Detektywów 10.05 Ewa go-
tuje 10.40 Scooby Doo i cyberpościg 
12.20 Ale czad! (komedia USA) 14.05 
Twoja twarz brzmi znajomo 16.00 
13. posterunek (s.) 17.20 Hell’s Kit-
chen - piekielna kuchnia (mag.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat we-
dług Kiepskich (s.) 20.10 Maska 
Zorro (fi lm kopr.). 22.55 28 tygodni 
później (fi lm kopr.). 

TVC 1 

6.05 Szalenie zakochani (s.) 7.10 Po-
dróż po Bretanii 7.35 Eliška i jej rodzi-
na (s.) 8.50 Kiedy słońce traci blask (s.) 
9.40 Wszystko-party 10.25 Hercules 
Poirot (s.) 12.00 Tydzień w regionach 
12.25 Hobby naszych czasów 12.50 
Spostrzeżenia z zagranicy 13.00 Wia-
domości 13.05 Zaczarowana trzynast-
ka (bajka) 14.00 Bajka z Kampy 14.40 
Faceci nie płaczą (fi lm) 16.05 Przyja-
ciółka pana ministra (fi lm) 17.30 Dy-

nastia Novaków (s.) 18.20 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Cuda natury 21.05 
Za kurtyną 22.05 Przygody rabina Ja-
kuba (fi lm) 23.35 Potęga strachu (fi lm) 
1.35 Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Dom pełen zwie-
rząt 6.40 Samochodziki 7.05 Miko-
łajek (s. anim.) 7.15 Show Garfi elda 
(s. anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 
Nasza wieś 9.20 Pr. muzyczny 10.05 
Największe bitwy czołgowe 10.50 
Stulecie latania 11.45 Wielka wojna: 
1914-1918 13.35 Wersal 14.25 Go-
rączka w El Pao (fi lm) 16.05 Życie 
w warunkach ekstremalnych 17.00 
Kamera w podróży 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Doktor Who (s.) 19.40 Po królewskiej 
drodze z profesorem F. Dvořákiem 
20.00 Mściciele (fi lm) 21.45 Studen-
cki maraton 2014 2.00 Przeżyć! 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Żółwie Ninja (s. anim.) 6.50 Taz-Ma-
nia (s. anim.) 7.10 Ninjago (s. anim.) 
7.35 Król dżungli (s. anim.) 8.00 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.25 Król złodziei (bajka) 9.35 Krok 
za krokiem (s.) 10.05 Stowarzysze-
nie wędrujących dżinsów (fi lm) 12.25 
Dziewczyna czy chłopak? (fi lm) 14.15 
Zamieńmy się żonami 15.45 Akade-
mia policyjna III (fi lm) 17.20 Środki 
nadzwyczajne (fi lm) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Młode wino 
(bajka) 22.15 Bad Boys (fi lm) 0.45 
Kryptonim Nina (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Wiadomości 6.50 Jake i piraci 
z Nibylandii (s.) 7.20 Mała syrenka 
(s. anim.) 7.50 Niesamowity Spider
-Man (s. anim.) 8.20 Salon samo-
chodowy 9.40 Ultrapies (fi lm) 11.30 
Cziłała z Beverly Hills (fi lm) 13.30 
Mrówki przynoszą śmierć (fi lm) 
15.25 Śluby w Wenecji (s.) 16.50 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 VIP wiadomości 20.15 Ko-
chamy Czechy 22.10 Tropiciel (fi lm) 
0.15 Ekspres (fi lm).

NIEDZIELA 27 lipca
 

TVP 1 
6.05 Wakacje z Jedynką - Sponge-
Bob Kanciastoporty 6.30 My Wy 
Oni 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Ty-
dzień 8.25 Wakacje z Jedynką - Kung 
Fu Panda Legenda o niezwykłości 
8.55 Ziarno 9.35 Janosik (s.) 10.35 
Nie ma jak Polska 11.00 Biegajmy 
razem 11.20 Latoteka 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.10 Między ziemią a niebem 12.50 
Natura w Jedynce - Dzika Planeta. 
Ryjkonos 13.35 Goldeneye 15.50 
Red Bull Air Race - Gdynia 2014 
17.00 Teleexpress 17.15 Red Bull Air 
Race - Gdynia 2014 17.55 Komisarz 
Alex (s.) 18.50 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości 20.05 
Kronika 71. Tour de Pologne 20.25 
Zakochana Jedynka - Wygrane ma-
rzenia 22.15 Agent pod przykryciem 
(s.) 23.20 Cztery noce z Anną. 

TVP 2
6.00 Ostoja 6.35 M jak miłość (s.) 
7.35 Zmiennicy (s.) 10.00 Rodzin-
ne oglądanie - Sekrety Morza Śród-
ziemnego 10.55 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Wyspy Zielonego 
Przylądka 11.25 Makłowicz w po-
dróży - Wyspy Kanaryjskie. Fuerte-
ventura 12.10 Gwiazdy w południe 
- Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego 
Zachodu 14.00 Familiada (teletur-
niej) 14.40 Rodzinka.pl (s.) 15.45 
Międzynarodowy festiwal - Romane 

dyvesa 16.30 Na dobre i na złe (s.) 
17.25 Na sygnale (s.) 18.00 Panorama 
18.55 Dzięki Bogu już weekend 20.05 
Lato Zet i Dwójki 2014 22.15 Czas 
honoru (s.) 23.10 WOK - Wszystko 
o Kulturze 23.45 Koncert Filharmo-
ników Wiedeńskich w Sarajewie. 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.20 Był 
Luksemburg 8.30 Antenowe rema-
nenty 9.00 Misja. Integracja 9.15 
Rok w ogrodzie 9.40 Co u nas? 9.45 
Mój pies i inne zwierzaki 10.00 Pro-
ducenci 10.15 Śląskie na weekend 
10.35 Rączka gotuje 11.00 Telekurier 
11.35 Świętokrzyski Park Narodowy 
12.50 W rytmie disco 13.15 Tydzień 
13.50 Glob - Magazyn Nowości Na-
ukowych 14.20 Echa tygodnia - kraj 
14.35 Miejsce w raju 15.45 Przyro-
da wokół nas 16.00 Telekurier ex-
tra 16.30 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii 17.00 Kultowe 
rozmowy - Dariusz Michalczewski 
17.30 Męska strefa 18.00 Sacrum 
profanum 18.30 Aktualności 18.50 
Czas na jazdę 19.25 Gwarowy koncert 
życzeń 20.10 A życie toczy się dalej... 
20.45 Gramy dla Was 21.00 Echa ty-
godnia - kraj 21.45 Reportaż 22.00 
Aktualności Wieczorne 22.45 Gramy 
dla Was 23.05 Echa tygodnia - kraj 
23.15 Miejsce w raju. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.45 Scooby-Doo i 
meksykański potwór 10.25 Karate Kid 
IV - Mistrz i uczennica 12.40 Maska 
Zorro (fi lm kopr.) 15.30 Zagniewa-
ni młodociani (komedia USA) 17.05 
Miodowe lata (s.) 17.45 Nasz nowy 
dom 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.00 Two-
ja twarz brzmi znajomo 22.00 CSI. 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 23.00 
Głosy 2 0.00 Ihaka (fi lm australijski). 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Spostrzeżenia z zagranicy 6.30 Bana-
nowe rybki 6.55 Szalenie zakochani 
(s.) 7.50 Przyjaciółka pana ministra 
(fi lm) 9.15 Śladami gwiazd 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Grzechy dla 
widzów powieści kryminalnych (s.) 
12.05 Z Televarieté 13.00 Wiado-
mości 13.05 Miecz Kryształ (bajka) 
14.20 W zęby i w serce (fi lm) 15.50 
Próba morderstwa (fi lm) 17.30 Do-
bra Woda (s.) 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Ach, 
te morderstwa! (s.) 21.40 Wóz albo 
przewóz (s.) 23.00 Komisarz Moulin 
(s.) 0.30 Gusta i guściki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Dom pełen 
zwierząt 6.35 Samochodziki 7.05 
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 Polowanie na cesarskie 
krążowniki 10.30 Historia świata 
11.25 Królestwo natury 11.50 Bra-
terstwo tajemniczych mangust 12.20 
Wodospad Niagara 13.15 Wędrówki 
wodniaków 13.30 Po czesku 13.40 
Słowo na niedzielę 13.45 Religie 
świata 14.45 Dzikie Chiny - Ser-
ce smoka 15.35 Podróż po Breta-
nii 16.05 Wydra wśród milionerów 
16.55 Starożytne skarby Nilu 17.55 
Fascynujące przemiany natury 18.45 
Wieczorynka 18.55 Doktor Who 
(s.) 19.40 Po królewskiej drodze z 
profesorem F. Dvořákiem 20.00 Cia-
ło mojego wroga (fi lm) 22.00 Nocny 
kowboj (fi lm) 23.50 Amerykańskie 
stulecie Olivera Stone’a 0.50 Nowe 
odkrycia w starym Egipcie. 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s.) 6.20 Żół-

wie Ninja (s. anim.) 6.45 Taz-Mania 
(s. anim.) 7.10 Looney Tunes Show 
(s. anim.) 7.30 Ninjago (s. anim.) 7.55 
Kung Fu Panda: Legenda o niezwy-
kłości (s. anim.) 8.25 Kasia i strachy 
(s.) 8.55 Weekendowe wakacje 9.35 
Od wesela do wesela (fi lm) 11.35 Ory-
ginał (fi lm) 13.30 Grand Prix Węgier 
16.10 Przywódca (fi lm) 17.55 Pánská 
jízda (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Bibliotekarz: Tajemnica 
kopalni króla Salomona (fi lm) 22.15 
Wydział pościgowy (fi lm) 0.45 Od 
wesela do wesela (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Wiadomości 7.20 Jake i piraci 
z Nibylandii (s.) 7.50 Mała syrenka 
(s. anim.) 8.20 Niesamowity Spider
-Man (s. anim.) 8.45 Bojownicy 
Hitlera 9.40 M.A.S.H. (s.) 10.40 
Rosemary & Th yme (s.) 11.45 Bella 
i rodzina (fi lm) 13.50 Big Ben (s.) 
15.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 
18.05 Pr. kulinarny 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Śluby w We-
necji (s.) 21.30 Waleczne serce (fi lm) 
1.25 Zwykli Amerykanie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 28 lipca
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.30 Wakacje 
z Jedynką - Supah Ninjas 9.05 Waka-
cje z Jedynką - Szatan z siódmej klasy 
10.00 Natura w Jedynce - Mrówki og-
niste 11.10 Zwykła/niezwykła rodzin-
ka 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi-
znes 12.45 Natura w Jedynce - Świat 
z lotu ptaka 13.50 Wszystko przed 
nami (s.) 15.00 Wiadomości 15.15 
Polskie Wakacje 15.30 Klan (s.) 16.00 
MacGyver (s.) 17.00 Teleexpress 
17.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 
18.30 Ranczo (s.) 19.30 Wiadomości 
20.05 Kronika 71. Tour de Pologne 
20.25 Mistrzowie komedii - Żandarm 
w Nowym Jorku 22.15 Droga do woj-
ny 23.20 MacGyver (s.) 0.25 Żandarm 
w Nowym Jorku. 

TVP 2 
6.05 Mikołajek (s.) 6.20 Coś dla Cie-
bie 6.55 M jak miłość(s.) 8.50 Her-
kules (s.) 9.45 Czterdziestolatek (s.) 
11.00 Barwy szczęścia 11.40 Na dobre 
i na złe (s.) 12.40 Familiada (teletur-
niej) 13.10 Na sygnale 13.40 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Polo-
wanie z Buszmenami 14.20 Szkoła 
życia (s.) 15.10 Tancerze 16.15 M jak 
miłość 17.05 Herkules (s.) 18.00 Pa-
norama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 
Ja to mam szczęście! 20.10 XV Festi-
wal Kabaretowy w Koszalinie 2009 
- Kabaret TV 21.30 07 zgłoś się (s.) 
22.55 Czy świat oszalał? - Aung San 
Suu Kyi - wybór życia. 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Tele-
kurier extra 8.30 Dzika Polska - Sza-
leńcy natury - Zaklęte w bursztynie 
9.00 Co niesie dzień 9.30 Co u nas? 
9.35 Psi psycholog 10.10 Reportaż 
10.25 Co u nas? 10.35 AgroSzan-
sa 11.10 Film dokumentalny - Sen 
Staszka w Teheranie 12.20 Telewi-
zyjny przewodnik po kraju - Włoda-
wa 12.55 Agrobiznes 13.25 Fama w 
anegdocie 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.35 Jestem synem 
ludobójcy 15.45 Reportaż 16.00 Tele-
kurier 16.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 16.35 Sprawa na dziś 17.10 
Oj nie ma jak Lwów - Lwowska bie-
siada 17.30 Aktualności Flesz 17.35 
Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
ratownika w Moskwie 18.00 Szerokie 
tory - Jeden dzień z życia harleyowca 
na Ukrainie 18.30 Aktualności 20.00 
Mama, tata równi w pracy 20.28 
Schlesien Journal 20.40 Co, gdzie, 

kiedy? 21.00 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.10 Jestem synem ludobójcy 0.15 
Everyday English 0.35 Ahora espanol 
- nauka języka hiszpańskiego.

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
13. posterunek (s.) 9.00 Malanowski 
i Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Ślubna gorączka 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Miodowe lata (s.) 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie (s.) 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.45 Dlaczego ja? 17.45 Trud-
ne sprawy 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.10 
Godzilla (fi lm kopr.) 22.55 Na fali 
(fi lm USA) 1.40 Cudowne ręce - opo-
wieść o Benie Carsonie (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Szalenie zakochani (s.) 6.59 Stu-
dio 6 8.45 Córki McLeoda (s.) 9.30 
13. komnata T. Vernera 9.55 Cuda 
natury 11.05 Zawodowcy (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Her-
cules Poirot (s.) 13.20 Rodzina Hora-
ków (s.) 14.15 Zauroczenie (s.) 15.10 
Gdzie mieszkały królewny 15.30 Nie-
gasnące gwiazdy 16.25 Wszystko o 
gotowaniu 16.45 Podróżomania 17.15 
Wszystko-party 17.55 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Mały pitawal z dużego miasta 
(s.) 21.00 Chłopaki w akcji 21.35 Re-
porterzy TVC 22.15 Zawodowcy (s.) 
23.10 Hercules Poirot (s.) 0.00 Policja 
kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszystko o 
gotowaniu 8.50 Kamera w podróży 
9.50 Życie w warunkach ekstremal-
nych 10.40 Kierunek równik 11.35 
Operacje Navy SEALs 12.25 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.40 
Nasze pochodzenie 13.35 Rzeka 
w nurcie czasu 14.05 Odkrywanie 
prawdy: Arka 14.55 Nauka na włas-
nej skórze 15.45 Przetestuj swój mózg 
16.40 Wybuchy w Blitz Street 17.30 
Moja rodzina (s.) 18.0 Odkrywanie 
prawdy 18.45 Wieczorynka 18.55 
Doktor Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia 
z zagranicy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Koniec defi lady (s.) 
21.05 Techniczne cuda świata 22.00 
Boom! (fi lm) 23.50 Tuż przed nocą 
(fi lm) 1.30 Nasza wieś. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.20 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 10.25 
Bibliotekarz: Tajemnica kopalni kró-
la Salomona (fi lm) 12.15 Tescoma ze 
smakiem 12.30 Sue Th omas (s.) 13.30 
Bez śladu (s.) 14.25 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, po-
goda 17.30 Gospoda (s.) 18.10 Ubez-
pieczalnia Szczęście (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 21.25 Menta-
lista (s.) 22.20 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 23.15 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 0.05 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.35 Strażnik Teksasu (s.) 7.40 Alf 
(s.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.05 Powroty 
do domu (s.) 10.25 Napisała: morder-
stwo (s.) 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.25 Julie Lescaut (s.) 14.15 Obwód 
Wolff a (s.) 15.15 Siska (s.) 16.30 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Życiowe rozdroża (s.) 21.25 Top Star 
magazyn 22.25 Dom handlowy (s.) 
23.45 Pr. rozrywkowy.

PROGRAM TV
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Jak 
wytresować smoka 2 (26-29, godz. 
15.30); Díra u Hanušovic (26-29, 
godz. 17.45); Herkules (26, 27, godz. 
20.00); Kozí příběh se sýrem (27, 
godz. 10.00); Transformers: Zanik 
(28, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Hobbit (26, godz. 13.00); 
Díra u Hanušovic (26, godz. 20.00; 
27, 28, godz. 17.45); Transformers: 
Zanik (27, godz. 14.30; 28, godz. 
17.00); Herkules (27, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Herkules 
(26, 27, godz. 17.30); Zejtra napořád 
(26, 27, godz. 20.00); Samoloty 2 
(27, godz. 15.30); WFT (28, godz. 
17.30); Díra u Hanušovic (28, godz. 
20.00); Angelika (26, godz. 19.00); 
CZ. CIESZYN – Piast: Ralph De-
molka (26, 27, godz. 15.45); 22 jump 
street (26, 27, godz. 17.45); Herkules 
(26, 27, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Samoloty 2 (26-28, godz. 
14.30, 16.15, 18.00); Ewolucja pla-
nety małp (26-28, godz. 19.45).

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
CIERLICKO-CENTRUM – MK 
PZKO zaprasza wszystkich 30. 8. 
na wycieczkę. Zwiedzimy Dlouhé 
Stráně i Velké Losiny (możliwość 
obejrzenia ręcznego zakładu papier-
niczego, zamku czy źródeł termal-
nych). Odjazd o godz. 6.30 z cier-
lickiego rynku. Cena: członkowie 
Koła 150 kc, pozostali 200 kc, dzieci 
gratis. Z powodów organizacyjnych 
prosimy przesyłać zgłoszenia do 
14. 8. pod adres: wlosok@centrum.cz 
lub tel.: 722 901 335.

KARWINA-RAJ – MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków 
27. 7. na odpust św. Anny do Domu 
i ogrodu PZKO przy ulicy Kubisza. 
Nabożeństwa w kaplicy św. Anny są 
o godz. 8.00 w j. polskim, o godz. 
10.00 w j. czeskim. Sprzedaż bufetu 
i serduszek odpustowych od godz. 
8.30, od godz. 12.00 sprzedaż dań 
obiadowych. W godz. popołudnio-
wych (od 14.00) festyn ogrodowy, 
będzie także przygrywać „Malá čer-
ná hudba” Milana Kupki. Sprzedaż 
ciastek i kołaczy w sobotę w godz. 
14.00-16.00.

Klub Seniora MK PZKO zapra-
sza członków na spotkanie 29. 7. o 
godz. 15.30.

TRZYNIEC-OSÓWKI – Wspól-
nota wiernych zaprasza do kaplicy 

NSPM na mszę św. jubileuszową w 
10. rocznicę poświęcenia w sobotę 
9. 8. o godz. 10.30.

OFERTY
WYNAJMĘ SŁONECZNE 
MIESZKANIE 1+1 w centrum 
Cz. Cieszyna po remoncie. Tel. 
777 558 595.  GL-450

SPRZEDAM ŁADNĄ POD-
PIWNICZONĄ chatę w Żukowie 
Dolnym. Cena 260 000 kc. Tel. 737 
532 083. GL-411

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

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-393

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

CZYSZCZENIE STUDNI, tel. 
+420 605 929 616.  GL-420

MALOWANIE DACHÓW 
BLASZANYCH i eternitowych 
włącznie z materiałem, czyszczenie 
myjką WAP. Cena umowna. Tel. 
734 486 799.  GL-441

PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody.com.

 GL-424

KUCHNIE, ZABUDOWY WNĘK
i pozostałe meble, atrakcyjne ce-
ny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+480 501 097 953.  GL-388 

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

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

WYSTAWY
CZYTELNIA I KAWIARNIA 
„NOIVA”, Główna 2061, Cz. Cie-
szyn: Zaolziańskie Towarzystwo 
Fotografi czne zaprasza na wystawę 

Mariana Palowskiego pt. „Cieszyń-
skie piękne chwile”. Czynna do 7. 8., 
po-pt: 9.00-18.00, so: godz. 13.00-
18.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 13. 9. 
wystawa pt. „Klasztor bez bibliote-
ki jest jak twierdza bez zbrojowni”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, ul. Głę-
boka 50, Cieszyn: do 22. 8. wystawa 
Romana i Marzanny Muchów pt. 
„Mistrz i uczeń”. Czynna w godzi-
nach otwarcia Muzeum.

INFORMATOR
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ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Wszystko przemija – to przeznaczenie,
lecz jedno zostaje – wspomnienie.

Dnia 14. 7. 2014 zmarł nagle w wieku 78 lat nasz Drogi

śp. inż. FRANCISZEK TOBOŁA

z Nowej Dubnicy na Słowacji, rodak ze Stonawy. 
O chwilę zadumy proszą najbliżsi.  GL-442

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim krewnym, przyja-
ciołom, sąsiadom, znajomym, wychowankom, przedstawicielom TNP i 
KNE, gronu pedagogicznemu PSP Czeski Cieszyn, przedstawicielom 
MK PZKO Sucha Górna, Klubu Kobiet oraz Chóru „Sucha” za kondo-
lencje, kwiaty i liczny udział w ostatnim pożegnaniu mojego Drogiego 
Męża

śp. TADEUSZA RZYMANA
Szczególne podziękowania należą się ks. Januszowi Kożusznikowi oraz 
mgr. Bohdanowi Prymusowi za dostojne przeprowadzenie obrzędu po-
grzebowego. Dziękuję również mgr Renacie Wdówce oraz Arnoštowi 
Symankowi za upiększenie uroczystości pogrzebowej muzyką instrumen-
talną w ich wykonaniu oraz orkiestrze dętej pod batutą pana Smugały. 
Wdzięczność moją kieruję do pani MUDr Dašy Pastuchowej za długo-
letnią fachową opiekę lekarską. W smutku pogrążona żona.  GL-449

W niedzielę 27. 7. obchodzi swój piękny jubileusz życiowy

pan TADEUSZ BIZOŃ 

z Karwiny. Najpiękniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów skła-
dają najbliżsi.  GL-446

Dnia 26. 7. 2014 obchodzi swój piękny jubileusz życiowy – 85. urodziny

pan WŁADYSŁAW BUDA

z Koszarzysk. Z tej okazji wiązankę najserdeczniejszych życzeń składają 
żona Helena, syn Boleś, córki Basia i Bronka z rodzinami.  GL-448

...odeszłaś, lecz zostałaś w sercach tych, 
którzy Cię kochali...

Dnia 27 lipca wspomnimy 5. rocznicę odejścia do Wiecz-
ności naszej Kochanej Mamy

śp. MARII BRUDNEJ
Z nieustającą miłością, szacunkiem i cichą modlitwą 
wspominają córka i syn z rodzinami.  GL-447

Dnia 30 lipca 2014 minie piąta rocznica śmierci naszego 
Kochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. inż. PAWŁA SIKORY

z Bystrzycy nad Olzą. Tym, którzy poświęcą Mu chwilę 
wspomnień, dziękują najbliżsi.  GL-445

Dnia 24. 7. 2014 obchodziłby swe 100. 
urodziny nasz Kochany Ojciec

śp. PAWEŁ CIAHOTNY
z Mistrzowic,

zaś 27. 12. 2013 obchodziłaby Jego 
Żona i Matka

śp. HELENA CIAHOTNA 

setne urodziny. Kto znał Ich szlachetne serca niechaj wspomni razem z 
nami. Córka i dwaj synowie z rodzinami.  GL-440

Z miłością i szacunkiem wspominamy 5. rocznicę śmierci 
naszej Mamusi

EMILII SZLAUR 
z domu Walek, z Kojkowic. Dnia 7 czerwca minęły 3 lata 
od zgonu Jej Syna 

ZBYSZKA
zaś 7 sierpnia 18 lat temu zmarł Jej Mąż

 JAN
O chwilę wspomnień i cichej zadumy proszą Henio, Krysia i Natalka z ro-
dzinami.  GL-436

Kto znał niech wspomni,
kto kochał nie zapomni.

Dnia 27. 7. 2014 minie 20. rocznica śmierci 

śp. MARII HEFNEROWEJ

z Karwiny-Starego Miasta. O chwilę zadumy prosi córka 
z rodziną.  RK-110

Tylko Bóg łzy ociera,
smutek zdejmuje z serc.
Kto wierzy, nie umiera,
Chrystus zwyciężył śmierć.

Dnia 25. 7. 2014 minęła 3. bolesna rocznica śmierci na-
szej Kochanej Mamusi, Babci, Siostry, Szwagierki i Cioci

śp. ANIELI ZAHRADNIK

emer. nauczycielki z Wędryni. Tych, którzy Ją znali i szanowali, prosi o 
modlitwę i chwilę cichych wspomnień córka z rodziną.  GL-444

Kto znał – niechaj wspomni,
Kto kochał – nie zapomni...

Dziś, 26 lipca 2014, mija 10. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. BOGUSŁAWA WANI
z Ropicy. Z miłością i szacunkiem wspomina najbliższa 
rodzina.  GL-433

NEKROLOGI

Fo
t.

 A
R

C
 

Zmarł artysta
„Kosmos został w jakiś sposób skon-
struowany, a ja staram się, by moja 
twórczość była w harmonii z tą kon-
strukcją” – tymi słowami Jan Wojnar 
dwa lata temu opisał sedno swojej 
twórczości w księdze pamiątkowej 
miasta Trzyńca. Okazją do wpisu 
było przyznanie artyście Nagrody 
Miasta Trzyńca za całokształt pracy 
artystycznej oraz nietypowe formy 
wyrazu w poezji i sztuce plastycznej. 
W niedzielę 20 lipca artysta przegrał 
walkę z ciężką chorobą. Niecały mie-
siąc dzielił go od 70. urodzin.

Jan Wojnar urodził się w Wędry-
ni, dzieciństwo spędził w Karpętnej, 
większość życia mieszkał w Trzyńcu. 
Miał techniczne wykształcenie, pra-
cował w Hucie Trzynieckiej, przed-
siębiorstwie leśnym, przez wiele lat 
był kierownikiem oczyszczalni ście-
ków w Trzyńcu. Pomimo pracy w 
tak mało poetyckim miejscu wciąż 
zajmował się twórczością artystycz-
ną. Znany był z nietypowych form 
poetyckich i plastycznych, znane są 
m.in. jego białe obrazy monochro-
matyczne. Wojnar prezentował swą 
twórczość na dziesiątkach wystaw. 
Po raz ostatni miał okazję spotkać 
się z zaprzyjaźnionymi artystami na 
czerwcowej wystawie w Galerii Mia-
sta Trzyńca.  (dc)

Jan Wojnar 
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Proszę podzielić się z nami wra-
żeniami po pierwszych trenin-
gach. Przebiegają bez usterek?

Wzięliśmy się ostro do roboty. 
Mamy treningi trójfazowe, do 
tego dochodzą jeszcze zajęcia 
na siłowni i odnowa biologiczna, 
najczęściej na basenie. Teoretycz-
nie mogliśmy rozpocząć przygo-
towania już tydzień wcześniej, ale 
zdecydowaliśmy się na końcówkę 
lipca. Z racji tego, że walcząca w 
europejskich pucharach drużyna 
Pilzna zwróciła się do nas z proś-
bą o wcześniejszy termin roze-
grania 1. kolejki, treningi musimy 
podporządkować wcześniejsze-
mu rozpoczęciu ekstraligi. Tra-
gedii jednak nie będzie, zamiast 
7 września zaczynamy o cztery 
dni wcześniej. Mogę nawet zdra-
dzić dokładny czas pierwszego 
meczu w nowym sezonie. Pilzno 
podejmujemy 3 września o godz. 
18.00. 

Z klubem przygotowuje się m.in. 
Polak Michał Smola. Ma szansę 
przebić się do podstawowej „sió-
demki“?

Jak najbardziej. Michał zbierał do-
świadczenie we Wrocławiu, ostat-
nio grał w lidze belgijskiej. Należy 
do grona doświadczonych zawod-
ników, którzy łatwo aklimatyzują 
się w każdym zespole. Chciałbym 
wykorzystać go na pozycji lewego 
rozgrywającego, gdzie w ubiegłym 
sezonie mieliśmy trochę proble-
my. Michał potrafi  celnie uderzyć 
z dystansu, umiejętnie włączyć się 
do akcji defensywnej. To taki no-
woczesny, agresywny, w pozytyw-
nym słowa znaczeniu zadziorny 
szczypiornista. Wiele wskazuje na 
to, że lewa strona pomocy będzie 
w nowym sezonie znacznie sku-
teczniejsza. Z powodzeniem może 
zagrać na tej pozycji również Lu-
bomír Veřmiřovský, który w prze-

szłości zasmakował gry w lidze 
hiszpańskiej. 

Jak wpadliście właśnie na Mi-
chała Smolę. Za pośrednictwem 
jego agenta czy może własnymi 
korytarzami?

Bardzo prozaicznie. Michał przy-
prowadził się do Hawierzowa i 
wpadł na jeden z naszych trenin-
gów w towarzystwie swojej żony. 
Pokazał się z korzystnej strony i 
zadeklarował chęć gry w naszym 
zespole. Miał też ofertę z Frydku
-Mistku, ale w końcu postano-
wił zagrać w naszych barwach. 
Jestem z tego faktu niezmiernie 
szczęśliwy, bo jak już mówiłem, 
to inteligentny, ambitny chłopak, 
przede wszystkim zaś bardzo do-
bry szczypiornista. Ważne, żeby 
w drużynie młodość przeplatała 
się z doświadczeniem. Michał 
należy do generacji starszych za-
wodników, którzy nie przestra-
szą się byle jakiego problemu. 
W ubiegłym sezonie były takie 
mecze, które przegraliśmy na 
własne życzenie, chociażby nie-
szczęsny mecz z Przerowem. Do 
fi nałowej szóstki zabrakło nam 
dwóch punktów, które zmarno-
waliśmy m.in. z tym rywalem. 
Jestem przekonany, że w nowym 
sezonie takich niewypałów będzie 
znacznie mniej. Mamy mocniej-
szy, doroślejszy zespół, który chce 
poprawić notowania karwińskie-
go szczypiorniaka. 

Właśnie, kto jeszcze pojawi się w 
nowym sezonie w Karwinie?

Z Ostrawy pozyskaliśmy Lukáša 
Frančíka, przydatnego głównie 
na prawej fl ance. Ze słowackich 
Koszyc Romana Drobňáka, który 
dołączy do treningów w najbliż-
szych dniach. Z Francji wrócił 
bramkarz Jakub Lefan należący do 
najbardziej utalentowanych mło-

dych golkiperów w naszym kraju. 
Zajęcia na zwolnionych obrotach 
dotyczą tymczasem kilku kontu-
zjowanych zawodników. Taryfę 
ulgową mają Mlotek i Schams, ale 
obaj powinni w sierpniu włączyć 
się do ostrych zajęć. Pożegnaliśmy 
się natomiast z Markiem Vančą, 
Radkiem Sliwką i Martinem Valą. 
Cała trójka zagra w niższych roz-
grywkach w Niemczech. W ze-
spole brakuje też Ilji Vučkovica, 
który wrócił do Czarnogóry. 

Jakie są najbliższe plany, jeśli 
chodzi o mecze sparingowe?

Zaczynamy na początku sierpnia. 
5 sierpnia zagramy dwa mecze na 
parkiecie Powaskiej Bystrzycy, 8 
sierpnia dwumecz z Toplčianami. 
Słowacki szczypiorniak utrzymu-
je dobry poziom i liczę na zacięte 
konfrontacje. Następnie zmie-
rzymy się 13 sierpnia z Frydkiem
-Mistkiem, a w terminie od 16 
do 18 sierpnia weźmiemy udział 
w turnieju w Nowym Veselí. O 
ile mnie pamięć nie myli, na 21 
sierpnia zaplanowany jest rewanż 
z Frydkiem-Mistkiem. To na razie 
wszystko w temacie najbliższych 
meczów towarzyskich. W planach 
są oczywiście kolejni rywale, ale 
jeszcze nie mamy do dyspozy-
cji dokładnych terminów. Do 3 
września musimy zapiąć naszą grę 
na przysłowiowy ostatni guzik, bo 
czeka nas mecz o pierwsze eks-
traligowe punkty z mistrzem RC, 
Talentem Pilzno. 

W sezonie 2014/2015 wróci tra-
dycyjny i chyba najbardziej po-
pularny model rozgrywek. Czyli 
faza zasadnicza, a następnie 
playoff s. Czy skwitował pan te 
zmiany z zadowoleniem?

Oczywiście, gdyż każdy sporto-
wiec lubi emocje, a takie dostarcza 
wyłącznie faza play off . Dla kibi-

ców to też spore ułatwienie, bo nie 
muszą już zawile podliczać punk-
tów i bawić się w matematyków. 
Wiadomo będzie, kto z kim zagra 
o ćwierćfi nały, o półfi nały i o fi nał. 
Znikną kalkulacje, spekulacje, gra 
na pół gwizdka. Model z play off  
z powodzeniem działa w hokeju, 
w siatkówce czy koszykówce i nie 
widzę najmniejszych problemów, 
dla których nie miałby działać w 
piłce ręcznej. Wracamy do tego, 
co sprawdzone. Nie do końca zro-
zumiałem intencję poprzedniej 
formuły ekstraligowych rozgry-
wek. Fazę „fi nal six” i „play down”. 
Przyznam się, że ciężko było 
zmotywować drużynę do gry w 
fazie „play down”. Sam popłaka-
łem się po tym, jak straciliśmy do-
słownie w ostatniej chwili szansę 
gry o medale. Powiedziałem jed-
nak drużynie, że nawet play down 
to świetna okazja do przetestowa-
nia nowych wariantów i stylów 
gry. Dla nas była to szansa na 
wyszlifowanie gry przed nowym 
sezonem. Zawsze powtarzałem, 
że musimy zagrać w ekstralidze 
tak samo, jak robią to nasi sąsiedzi 
w Europie. Przychodzą mistrzo-
stwa Europy i świata, na których 
przecież też obowiązuje faza play 
off . Jeśli zawodnik z naszej ekstra-
ligi jest przyzwyczajony do presji 
związanej z grą w fazie pucharo-
wej, będzie miał ułatwione zada-
nie na arenie międzynarodowej. 
Zbliżają się mistrzostwa świata i 
chciałbym wierzyć, że nasza re-
prezentacja spisze się w mundialu 
jak najlepiej. Nie będzie mnie już 
w sztabie szkoleniowym RC, bo 
moja umowa wygasła 30 czerwca. 
Oczywiście będę trzymał kciu-
ki za naszą drużynę, a także za 
Polaków. W polskim środowisku 
też mam wielu serdecznych zna-
jomych. 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

JAROSLAV HUDEČEK, TRENER PIŁKARZY RĘCZNYCH BANIKA KARWINA:

Wzięliśmy się ostro do roboty
Poprawić notowania karwińskiego szczypiorniaka – z takim celem rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu piłkarze ręczni 
Banika Karwina. Jeden z najbardziej utytułowanych czeskich klubów w ubiegłym sezonie nie zdołał przebić się do fazy medalowej 
ekstraligi. Zabrakło niewiele, ale „niewiele” w sporcie znaczy bardzo wiele. „Głos Ludu” rozmawia z trenerem Banika Karwina, 
Jaroslavem Hudečkiem. Tematem wywiadu są m.in. wzmocnienia kadrowe i wizja strategiczna na najbliższe lata. 
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Jaroslav Hudeček na inauguracyjnym lipcowym treningu. 

Talent od Boga
Rafał Majka ma talent od Boga do 
ścigania się w górach – uważa Cze-
sław Lang. Były znakomity kolarz, a 
obecnie dyrektor narodowego wyści-
gu Tour de Pologne, skomentował 

ostatnie sukcesy Majki na trasie Tour 
de France. Zawodnik spod Krakowa 
został pierwszym Polakiem, któ-
ry dwukrotnie (do wczoraj) wygrał 
etap w najbardziej prestiżowym na 
świecie wyścigu, a w czwartek za-
pewnił sobie zwycięstwo w klasyfi -
kacji górskiej tegorocznej „Wielkiej 
Pętli”. – Przypadkowy kolarz nie zaj-
muje szóstego miejsca w klasyfi kacji 
końcowej Giro d‘Italia – powiedział 
srebrny medalista igrzysk olim-
pijskich w Moskwie. Rafał Majka, 
zdaniem Czesława Langa, ma spore 
szanse włączyć się w walkę o zwy-
cięstwo w przyszłorocznym Tour de 
France. Niewykluczone, że już w roli 
lidera któregoś z czołowych teamów. 
– Rafał, ale także Michał Kwiatkow-
ski spowodowali, że Polacy zaczyna-
ją żyć kolarstwem, zaczynają kochać 
ten sport – dodał Lang. (Opr. jb)

XXVII Bieg »O gliniany 
dzbanek mleka« z okazji 

67. Gorolskigo Święta
TERMIN 

2. 8., o godz. 9.00.

KATEGORIE WIEKOWE 
1.  rodzice z dziećmi do lat 4 

(2010 i młodsi)
2. od 5 do 7 lat (2007- 2009)
3. od 8 do 10 lat (2004-2006)
4. od 11 do 12 lat (2002-2003)
5. od 13 do 15 lat (1999-2001)
6. od 16 do 18 lat (1996-1998)
7. od 19 do 35 lat (1979-1995)
8. od 36 do 50 lat (1964-1978)
9. powyżej 50 lat (1963 i starsi)

TRASA
  kategoria 1. trasa 300 m w Lasku 

Miejskim
  kategorie 2. do 4. dziewcząt i chłop-

ców pętla wokół szkoły podsta-
wowej ze startem i metą w Lasku 
Miejskim, dystans około 1000 m,

  kategorie od 5. do 9. kobiet i męż-
czyzn trasa koło Lasku Miejskie-
go, dystans około 3000 m.

UCZESTNICTWO 
Uczestnicy biegu startują na własną 
odpowiedzialność. Badania lekarskie
nie będą kontrolowane.

ZGŁOSZENIA
W dniu imprezy w biurze zawodów 
w Lasku Miejskim.

BIURO ZAWODÓW
2. 8. od godz. 8.00 do 9.00 na scenie 
Lasku Miejskiego.

ORGANIZATOR
ZG PZKO, MK PZKO Jabłonków

NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w katego-
riach wiekowych nagrody i dyplomy.

(r) 

Futbol na Gorolu
W ramach 67. Gorolskigo Święta 
odbędzie się szereg imprez towa-
rzyszących, w tym sportowych. W 
niedzielę 3 sierpnia o godz. 9.30 na 
boisku na Białej rozegrany zostanie 
towarzyski mecz piłkarski pomiędzy 
Orłami Zaolzia a oldbojami Sparta-
ka Jabłonków.  (jb)

Rafał Majka
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