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Aktualizowany serwis o Polakach na Zaolziu

Triumf Jerzego Cieńciały jest zara-

zem sukcesem polskiej mniejszości 

narodowej w RC.

– Chciałbym pogratulować zwy-

cięstwa Jerzemu Cieńciale i życzyć 

mu owocnej pracy w Senacie. Zara-

zem dziękuję wyborcom, że wysłu-

chali naszego apelu i poparli kandy-

data polskiej narodowości w walce o 

mandat senacki – powiedział „Gło-

sowi Ludu” Mariusz Wałach, prezes 

Kongresu Polaków w RC. 

Zwycięstwo Jerzego Cieńcia-

ły, dotychczasowego pełnomocni-

ka rządu RC dla województwa mo-

rawsko-śląskiego i usteckiego, nie 

podlegało żadnej dyskusji. W dru-

giej turze poparło go 10,8 tys. wy-

borców, Golasowską 3,9 tys. Nie-

mniej do urn poszedł bardzo ni-

ski odsetek osób uprawnionych 

do głosowania. Szczególnie ni-

ska była frekwencja w gmi-

nach, w których w pierwszej 

turze osiągnął stosunkowo 

dobry wynik kandydat ANO 

2011, Ivo Raška. To dotyczy-

ło szczególnie podfrydeckich 

miejscowości Raszkowice 

(frekwencja 5,11 proc.!), Błę-

dowice Górne i Domasłowi-

ce Dolne (po 6,6 proc.) i Żer-

manice (7,95 proc.). W gmi-

nach tych, gdzie jest zniko-

my odsetek osób narodowo-

ści polskiej i tym samym nie 

było motywacji do poparcia 

kandydata – Polaka, osoby, któ-

re w pierwszej turze wybiera-

ły innych kandydatów, przeważ-

nie Raškę, w drugiej najwidocz-

niej nie poszły do wyborów. 

Jedna z najniższych frekwen-

cji była także w Czeskim Cie-

szynie (12,58 proc. – tam również 

Raška miał dobry wynik w pierw-

szej turze), gdzie Cieńciała zwycię-

żył zdobyczą 74,62 proc. głosów. W 

Trzyńcu, gdzie był długoletnim dy-

rektorem huty, otrzymał 75,33 proc. 

Golasowská zdołała pokonać swo-

jego rywala zaledwie w dwóch ma-

łych miejscowościach: w Łomnej 

Górnej (55,76 proc.) i Morawce 

(53,33 proc.). Niezłe wyniki odno-

towała ponadto w Jabłonkowie i są-

siednich miejscowościach, w których 

partia KDU-ČSL tradycyjnie cieszy 

się dużym poparciem. 

 DANUTA CHLUP

 Ciąg dalszy na str. 2

Jerzy Cieńciała 
senatorem 
WYDARZENIE: Druga tura wyborów do Senatu RC 
w okręgu wyborczym nr 73 zakończyła się zwycięstwem 
niezależnego kandydata Jerzego Cieńciały. Swoją rywalkę Pavlę 
Golasowską (KDU-ČSL) pokonał w stosunku 73,35:26,64. 
Frekwencja wyborcza była bardzo niska, w okręgu tym 
wynosiła średnio 15,83 proc. W skali całej RC najwięcej nowych 
senatorów będą mieli chrześcijańscy demokraci.
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NAGRODY MIARKI
KATOWICE (wik) – Zarząd Wo-

jewództwa Śląskiego przyznał pre-

stiżowe nagrody im. Karola Miar-

ki, będące wyróżnieniem osób upo-

wszechniających kulturę i naukę w 

regionie. Jeden z tegorocznych lau-

rów otrzymała Zuzanna Kawulok z 

Istebnej, instrumentalistka, poetka, 

gawędziarka, instruktorka zespołów 

regionalnych, na co dzień opiekunka 

rodzinnego muzeum, Chaty Kawu-

loka w Istebnej.

KRÓTKO

W weekend w Cieszynie trwały rów-

noległe obrady Synodów Kościo-

ła Ewangelicko-Augsburskiego i Ko-

ścioła Ewangelicko-Reformowane-

go w RP. To pierwsze tego typu wyda-

rzenie w powojennej historii Kościo-

ła. Uczestnicy obu synodów spotykali 

się na modlitwach i nabożeństwach, a 

dodatkowo w sobotę podczas wspólnej 

sesji w Teatrze im. Adama Mickiewi-

cza ogłosili wspólne przesłanie na ju-

bileusz 500 lat Reformacji.

W przesłaniu przedstawicie-

le dwóch Kościołów protestanckich 

w Polsce wyrazili radość z możliwo-

ści wspólnego świętowania dzieła od-

nowy Kościoła powszechnego. Nawią-

zując do przeszłości przesłanie wymie-

nia przykłady odważnych działań, ta-

kich jak chociażby Zgoda Sandomier-

ska (1570), które miały na celu wspól-

ne składanie świadectwa i podejmowa-

ły próby poszukiwania jedności miedzy 

obu Kościołami.

Dokument odnosi się także do trwa-

jącej od lat współpracy pomiędzy ko-

ściołami Augsburskim i Reformowa-

nym, wskazując na wspólne kształcenie 

duchownych w Chrześcijańskiej Aka-

demii Teologicznej, działania diakonij-

ne, korzystanie ze wspólnego „Śpiew-

nika ewangelickiego” czy tych samych 

programów nauczania. Przypomina 

podpisanie w 2012 r. porozumienia, na 

mocy którego wierni jednego Kościoła 

mogą należeć do parafi i drugiego, za-

chowując swoją tożsamość konfesyjną.

Przesłanie podkreśla ponadto zna-

czenie Reformacji oraz zwraca uwa-

gę na wyzwania stojące przed chrze-

ścijanami: „Deklarujemy gotowość za-

cieśnienia współpracy w zakresie świa-

dectwa wiary, wspólnoty Ludu Boże-

go, posługi potrzebującym i głoszenia 

Słowa Bożego z modlitwą” – czytamy 

w dokumencie.

Synod jest najwyższą władzą Ko-

ściołów protestanckich. Powołany zo-

stał do uchwalania praw kościelnych. 

Do jego właściwości należy m.in. wy-

bór biskupa Kościoła, sprawowanie 

pieczy nad zachowaniem czystości na-

uki w Kościele, stanie na straży praw, 

dobra i jedności Kościoła, wybór kon-

systorza i rady synodalnej. 

– Mamy nadzieję, że zarówno spo-

tkanie naszych synodów, jak i wspólne 

przesłanie, będą impulsem do dalszej 

ekumenicznej współpracy – stwierdzi-

ła Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Ko-

ścioła Ewangelicko-Reformowanego. 

 (wik)

Synody nad Olzą
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Obrady synodów poprzedziła konferencja prasowa reprezentantów obu prote-
stanckich Kościołów. 
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Jerzy Cieńciała w Senacie RC zamierza bronić intere-

sów naszego, przemysłowego regionu. – Skoncentruję się 

na największych zagrożeniach dla naszego regionu i ca-

łej Europy. Jednym z najbardziej aktualnych zagrożeń jest 

chińska stal. W listopadzie już po raz kolejny pojedzie do 

Brukseli delegacja naszych hutników i nie tylko, by wziąć 

udział w protestach przeciwko zamiarom przyznania 

Chinom statusu gospodarki rynkowej. Dla naszego re-

gionu jest najważniejsze, by była praca i nie brakło chleba, 

jak śpiewamy w piosence „Szumi jawor, szumi”. Musimy 

także stworzyć warunki po temu, by mądrzy, wykształ-

ceni młodzi ludzie nie uciekali z regionu do Pragi lub za 

granicę. Nie wolno nam zapomnieć o korzeniach, bo ko-

rzenie są najważniejsze. Strategia Huty Trzynieckiej jest 

oparta na ścisłym związku fi rmy z regionem. Będę także 

dbał o dobre współżycie wszystkich mniejszości w regio-

nie, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – powie-

dział naszej gazecie po wyborach Cieńciała. 

Jerzy Cieńciała skończył studia w Wyższej Szkole 

Górniczej w Ostrawie. Przez 37 lat pracował w Hucie 

Trzynieckiej na różnych stanowiskach związanych z in-

formatyką i automatyzacją produkcji. Przez 14 lat był dy-

rektorem generalnym Huty i prezesem zarządu. Od 2012 

roku Cieńciała jest rektorem prywatnej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości w Ostrawie. W lipcu 2013 roku został 

ministrem przemysłu i handlu w rządzie tymczasowym 

Jiřego Rusnoka, od stycznia 2014 roku jest pełnomocni-

kiem rządu ds. województw morawsko-śląskiego i ustec-

kiego, później objął kompetencjami także województwo 

karlowarskie. Nowy senator ma 66 lat. Mieszka w Wę-

dryni, ma syna i dwie wnuczki. Jego największym hob-

by jest myślistwo. 

Dużo bardziej zacięta była rywalizacja w okręgu wy-

borczym Ostrawa-Miasto. Tam do Senatu wywalczył 

przepustkę niezależny kandydat, dyrektor Wojewódzkiej 

Straży Pożarnej, Zdeněk Nytra (52 procent poparcia), 

pokonując dotychczasową senatorkę Lianę Janáčkovą. W 

skali całego kraju zwycięzcą wyborów jest KDU-ČSL. 

Partia ta będzie miała siedmiu nowych senatorów. 

 DANUTA CHLUP

Jerzy Cieńciała senatorem
Dokończenie ze str. 1

DZIŚ REDAKCJA 
NIECZYNNA

Jak już informowaliśmy, dziś – z po-

wodu remontu – redakcja „Głosu 

Ludu” będzie nieczynna. W sprawie 

ogłoszeń można kontaktować się z 

Gabrielą Lojek (775 700 897), w in-

nych sprawach z Tomaszem Wolf-

fem (775 700 892).

W poniedziałek w Urzędzie Woje-

wódzkim w Ostrawie została podpi-

sana umowa koalicyjna. Jako pierw-

si sygnowali ją liderzy trzech partii, 

które uzgodniły koalicję – przyszły 

hetman Ivo Vondrák (ANO 2011), 

Lukáš Curylo (KDU-ČSL) i Ja-

kub Unucka (ODS). Następnie swój 

podpis pod umową złożyli pozosta-

li członkowie 11-osobowego Zarzą-

du Województwa. W Zarządzie bę-

dzie aż dwóch przedstawicieli władz 

Czeskiego Cieszyna: burmistrz Vít 

Slováček (KDU-ČSL) oraz wicebur-

mistrz Stanisław Folwarczny (ODS). 

Nowy hetman Ivo Vondrák z ru-

chu ANO, które wygrało wybo-

ry, będzie miał ośmiu zastępców. 

Pierwszym wicehetmanem będzie 

Curylo. Będzie odpowiedzialny za 

kulturę i ochronę zabytków. Ko-

lejny przedstawiciel chadeków, Jiří 

Navrátil, zajmie się opieką społecz-

ną. ANO będzie miało czworo wi-

cehetmanów: Jaroslava Kanię (spra-

wy inwestycyjne i majątkowe oraz 

fi nanse), Martina Gebauera (służ-

ba zdrowia), Jana Krkoškę (roz-

wój regionalny i ruch turystyczny) 

oraz Jarmilę Uvírovą (ochrona śro-

dowiska i rolnictwo). Obywatel-

scy demokraci będą odpowiadali za 

szkolnictwo, którym pokieruje Sta-

nisław Folwarczny oraz transport i 

tak zwane „mądre województwo” – 

na jego czele stanie Jakub Unucka. 

Vít Slováček (KDU-ČSL) i Rado-

míra Vlčková (ANO) będą członka-

mi Zarządu.

– Negocjacje, które do tej pory 

prowadziliśmy, były bardzo rzeczo-

we, dlatego wierzę, że tak będzie 

dalej. Mocno wierzę w to (i pro-

szę – trzymajcie nam kciuki), że uda 

nam się to nasze województwo po-

pchnąć znów trochę do przodu – 

powiedział Vondrák przed podpi-

sem umowy. 

Nowy hetman, który jest rekto-

rem Wyższej Szkoły Górniczej – 

Uniwersytetu Technicznego, zamie-

rza zrezygnować z posady rektora i 

w pełni skupić się na pracy na rzecz 

województwa. Folwarczny wierzy, 

że można będzie pogodzić pracę za-

stępcy hetmana z obowiązkami wi-

ceburmistrza Czeskiego Cieszyna. 

Vondrák zdradził podział licz-

by miejsc w 15-osobowych komi-

tetach powoływanych przez Radę 

Województwa pomiędzy partie ko-

alicyjne i opozycyjne (do tych dru-

gich zaliczają się ČSSD, KSČM i 

SPD-SPO). Dotyczy to m.in. Ko-

mitetu ds. Mniejszości Narodo-

wych. Za KMN odpowiedzialna bę-

dzie KDU-ČSL. Na pytanie „Głosu 

Ludu”, czy w komitecie tym znajdą 

się miejsca dla przedstawicieli wyde-

legowanych przez Kongres Polaków 

(Dariusza Brannego i Tomasza Pu-

stówki), Curylo odpowiedział: – Na 

razie ustaliliśmy tylko wskaźnik, we-

dług którego będą obsadzane miej-

sca przez poszczególne partie. Na 

temat konkretnego składu personal-

nego będziemy dopiero rozmawiali z 

partnerami koalicyjnymi i z opozy-

cją. Możliwe, że ktoś utożsami się z 

propozycją KP, a jeżeli nie, będzie-

my szukali kogoś innego, by byli w 

komitecie przedstawiciele polskiej 

mniejszości. Zawsze tak było. 

Pierwsza sesja nowej Rady Wo-

jewództwa powinna odbyć się 1 li-

stopada. Zaraz następnego dnia ma 

odwiedzić region prezydent RC 

Miloš Zeman.  (dc)

Dwaj cieszyniacy w zarządzie województwa

Podpisali umowę i podali sobie ręce. W środku Ivo Vondrák, z lewej Lukáš Curylo, z prawej Jakub Unucka. 

Reporter portalu „Ox.pl”, z którym od wielu lat współ-

pracuje redakcja „Głosu Ludu”, Mariusz Jaszczurow-

ski, został wyróżniony podczas VII edycji konkursu fo-

tografi czno-fi lmowego „Obiektywnie śląskie”. Wyda-

rzenie odbyło się 14 października w siedzibie Narodo-

wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  w Katowi-

cach. Wydarzenie przyciągnęło licznie uczestników kon-

kursu, ich rodziny, przyjaciół, partnerów projektu (patro-

nów i sponsorów VII edycji) oraz miłośników fotografi i. 

Obecni na fi nale byli jurorzy konkursu: Joanna Wnuk-

Nazarowa oraz Jacek Joosteberens.

Tegorocznym tematem imprezy był „Śląsk i Muzy-

ka”. Uczestnicy mogli je zaprezentować w formie: foto-

reportażu albo krótkiego fi lmu. Zgłoszono 102 prezen-

tacje konkursowe, w tym 89 fotoreportaży, dziewięć fo-

tokastów i cztery fi lmy. W kategorii „Film” wyróżnienie 

oraz nagrodę publiczności zdobył Mariusz Jaszczurow-

ski, który nakręcił dokument pt. „Tradycje muzyczne na 

Śląsku Cieszyńskim: Pogrzeb basów”.  (Ox.pl)

Nagrodzony za basy

Fo
t.

 D
A

N
U

TA
 C

H
LU

P

Mariusz Jaszczurowski udziela wywiadu w NOSPR.
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„Nie trać kontaktu z bliskimi. Za-

rejestruj swój numer w salonie. Je-

śli tego nie zrobisz, zgodnie z nową 

ustawą, Twój telefon będzie musiał 

zostać wyłączony” – jeden z operato-

rów telefonii komórkowej wysyła w 

tych dniach SMS-a o podobnej tre-

ści osobom korzystającym z jego sie-

ci, które używają anonimowych kart 

przedpłaconych. 

O obowiązku rejestracji powinny 

pamiętać nie tylko osoby mieszkają-

ce w Polsce. Z polskich kart telefo-

nicznych korzysta nagminnie mło-

dzież z naszego regionu studiująca 

nad Wisłą, używają ich czescy biz-

nesmeni prowadzący działalność tak-

że po drugiej stronie granicy, w pol-

skie karty zaopatrują się mieszkańcy 

Czeskiego Cieszyna i innych miej-

scowości przygranicznych, którzy 

„łapią” u siebie polski sygnał i dzię-

ki polskiej karcie mogą taniej rozma-

wiać z krewnymi za Olzą. – O ko-

nieczności rejestracji karty dowie-

działam się przypadkiem w Interne-

cie. Operator nie dostarczył mi na ra-

zie żadnych informacji na ten temat. 

Wygląda na to, że będę musiała po-

szukać je sama – przyznała Anna Po-

lok z Gnojnika, studentka Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Karty prepaid nadal są w Polsce 

sprzedawane, lecz te, które zostały 

kupione po 25 lipcu br., stają się ak-

tywne dopiero po rejestracji. – Ope-

ratorzy umożliwiają rejestrację kart 

SIM, zarówno tych kupionych po 

25 lipca 2016 roku, jak i wcześniej, 

w swoich salonach. Należy udać się 

do salonu z kartą SIM i dokumen-

tem tożsamości. Czynności te ope-

rator może powierzyć pracownikom 

fi rm z nim współpracujących – czy-

tamy w instrukcjach opracowanych 

przez Urząd Telekomunikacji Elek-

tronicznej. Z pomocy współpracują-

cych fi rm korzystają w szczególno-

ści operatorzy wirtualni, którzy nie 

mają własnych salonów. Operatorzy 

umożliwiają także elektroniczną re-

jestrację, lecz w celu weryfi kacji do-

kumentu tożsamości trzeba ją do-

kończyć w salonie fi rmowym, u fi r-

my partnerskiej lub za pośrednic-

twem kuriera. Do dokonania reje-

stracji konieczne jest podanie nume-

ru PESEL lub nazwy, serii i numeru 

dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość, a więc dowodu osobistego lub 

paszportu. Dla osób mieszkających 

w Czeskim Cieszynie i okolicy naj-

prostsza będzie rejestracja w Cieszy-

nie. Swoje salony lub punkty dealer-

skie mają tam m.in. operatorzy Play, 

T-Mobile i Orange. 

Krytycy zaostrzonych przepisów 

zwracają uwagę na fakt, że w sytuacji, 

gdy w wielu krajach europejskich – w 

tym w sąsiedniej Republice Czeskiej 

– można korzystać z anonimowych 

kart telefonicznych, dla ewentual-

nych terrorystów nie ma nic prost-

szego niż kupić kartę w Czechach i 

korzystać z niej na terenie Polski na 

zasadach roamingu. Jak ustaliliśmy w 

Czeskim Urzędzie Telekomunikacji, 

w RC na razie nie przygotowuje się 

likwidacji anonimowych kart. – Nic 

mi o tym nie wiadomo – zareago-

wał na pytanie „Głosu Ludu” Mar-

tin Drtina, rzecznik CUT. 

Dla operatorów telefonii komór-

kowej nowe zarządzenie jest okazją, 

by przyciągnąć klientów do swoich 

salonów i przy okazji zaoferować im 

dodatkowe usługi. Operatorzy wa-

bią właścicieli kart na różnego ro-

dzaju bonusy, by skłonić ich do za-

rejestrowania numerów właśnie w 

ich sieci. 

Rejestracja kart obowiązuje już w 

niektórych państwach europejskich 

– m.in. w Niemczech, Wielkiej Bry-

tanii, Włoszech, Hiszpanii.

 DANUTA CHLUP 

Koniec anonimowych telefonów
Użytkownicy polskich kart prepaid do telefonów komórkowych powinni dobrze pamiętać o dacie 1 lutego przyszłego roku. Kto przed tym dniem nie zarejestruje 
swojej karty, nie będzie mógł z niej korzystać. Obowiązek rejestracji wynika z uchwalonej w czerwcu Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ma ona utrudnić 
anonimowe porozumiewanie się ewentualnym terrorystom.

O obowiązku rejestracji powinny pamiętać nie tylko osoby mieszkające w Polsce.
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Czy lubią państwo jesień? Ja bardzo. I to zarówno 

tę stubarwną, połyskującą złotem, jak i tę smut-

ną, mglistą i zapłakaną. Albowiem długie, szare 

wieczory pozwalają nam się zatrzymać, wyciszyć, 

usiąść w ciepłym kącie i oddać rozmyślaniom. 

Znakomitymi towarzyszami takich chwil okazu-

ją się książki, poezja czy właśnie muzyka – mó-

wiła Bogdana Najder, witając publiczność „Dar-

kowskiej Jesieni”. Jej 15. edycja odbyła się w nie-

dzielne popołudnie w Sanatorium Rehabilitacyj-

nym w Karwinie Granicach.

Organizatorami znanego koncertu są spo-

łecznicy z darkowskiego Koła PZKO, a zwłasz-

cza członkowie działającego tam Chóru Mie-

szanego „Lira”. – Korzystamy z gościnności kar-

wińskiego uzdrowiska, ponieważ w naszej ulu-

bionej darkowskiej sali lustrzanej brakuje miej-

sca, gdzie śpiewacy mogliby się przebrać – mówił 

Bolesław Mrózek, zastępca prezesa Miejscowego 

Koła PZKO ds. kultury. – Dzięki podobnym im-

prezom możemy skonfrontować się z innymi ze-

społami, ale przede wszystkim mamy gdzie i dla 

kogo śpiewać. A czy w ciągu piętnastu lat ta im-

preza mocno się zmieniła? Nie jestem specjalistą 

od śpiewu chóralnego, wiem jednak, że się posta-

rzeliśmy, dlatego prawdopodobnie nie śpiewamy 

lepiej – żartował Mrózek.

„Darkowska Jesień” niezmiennie cieszy się 

wśród publiczności jednak sporą popularnością, 

o czym można się było przekonać również w nie-

dzielę, kiedy to sala widowiskowa karwińskiego 

uzdrowiska zapełniła się do ostatniego miejsca. 

Chór Mieszany „Lira” zaprezentował się zaś tym 

razem w lekko nostalgicznym repertuarze. – Dziś 

wystąpimy z lekkimi utworami wodewilowymi. 

Takimi do posłuchania – mówiła dyrygentka Be-

ata Pilśniak-Hojka, a w wykonaniu jej śpiewa-

ków melomani usłyszeli m.in. „Walczyk karwiń-

ski” Eugeniusza Fierli, „Pieśń o domu” Karola 

Kadleca czy „Walc Francois” Adama Józefa Kra-

sińskiego.

Po chórzystach krótki popis dali uczniowie 

Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Bedřicha 

Smetany w Karwinie, pianiści Anna Najder i Jan 

Edward Strumpf oraz skrzypek Jan Tomanek. 

Na fi nał wystąpił zaś zespół ludowy „Olzanki”. 

– Grupa pań oraz dwóch panów pochodzi z miej-

scowości Olza należącej do gminy Gorzyce. Na 

co dzień działają pod egidą tamtejszego wiejskie-

go domu kultury i u nas koncertują już po raz 

drugi, bo wcześniej występowali także w Darko-

wie – mówił Bolesław Mrózek.

W niedzielę „Olzanki”, które są laureatka-

mi wielu regionalnych nagród i występowały już 

między innymi w radiu, a nawet fi lharmonii, za-

prezentowały się w lekkim, śląskim repertuarze, 

podbijając serca karwińskiej publiczności.  (wik)

»Darkowska Jesień« za nami

Chór mieszany „Lira”

Zapraszamy do zabawy
Więcej zdjęć 

znajdziecie na 

stronie www.glo-

sludu.cz. Wystar-

czy, że zeskanu-

jecie znajdujący 

się obok kod QR 

swoim smartfo-

nem.  (r)
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Tablica ku czci Kazimierza Feliksa hra-

biego Badeniego – wybitnego polskie-

go polityka, postaci emblematycznej w 

historii Czech u schyłku XIX stulecia – 

została odsłonięta w czwartek, 13 paź-

dziernika w Pradze. Podczas uroczysto-

ści odczytano list wicepremiera RP, mi-

nistra kultury i dziedzictwa narodowe-

go, prof. Piotra Glińskiego.

Pamiątkowa tablica, którą uhono-

rowano Badeniego, została wmurowa-

na przy ulicy jego imienia w historycz-

nym centrum Pragi. Odsłonięto ją w 

przeddzień 170. rocznicy urodzin pol-

skiego polityka. Upamiętnienie to jest 

efektem współpracy Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego RP i 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrocławiu z władzami stolicy oraz 

dzielnicy Praga 6, Ambasadą Rzeczy-

pospolitej Polskiej, a także Instytutem 

Polskim w Republice Czeskiej. Auto-

rem tablicy jest Marek Moderau. 

Kazimierz Badeni (1846-1909) był 

czołowym przedstawicielem galicyj-

skich konserwatystów w końcu XIX 

wieku. We wrześniu 1895 r. objął tekę 

premiera i ministra spraw wewnętrz-

nych Austro-Węgier, rozpoczynając 

dwuletni okres tzw. „polskich rządów” 

w monarchii habsburskiej. W skom-

plikowanych realiach politycznych 

wielonarodowościowej monarchii au-

stro-węgierskiej, w dobie rosnących w 

siłę nacjonalizmów premier Kazimierz 

Badeni podjął próbę uregulowania na-

rastającego konfl iktu narodowościo-

wego w Czechach. W niecały miesiąc 

po otrzymaniu nominacji na premiera 

zniósł stan wojenny i ogłosił amnestię 

dla czeskich więźniów politycznych. Po 

wielu miesiącach prac jego rząd przy-

gotował projekt ustawy, która zrówny-

wała w prawach język czeski z niemiec-

kim na historycznych ziemiach Korony 

Świętego Wacława.  (wik)

Praga uczciła 
wybitnego Polaka



4 wtorek   |   18 października 2016

Fo
t.

 W
IT

O
LD

 K
O

Ż
D

O
Ń

WEEKEND W REGIONIE

Staropolskie przysłowie mówi: 

„Zgoda buduje, niezgoda rujnu-

je”. Ludowa mądrość sprawdzi-

ła się również w przypadku Chóru 

Mieszanego „Zgoda”, który w 1986 

roku stworzyli śpiewacy z trzech Kół 

PZKO: w Nieborach, Trzyńcu-Ka-

nadzie i Końskiej-Podlesiu. Celem 

było ożywienie miejscowego śpie-

wactwa i tak narodziła się „Zgoda”, 

bo „zgodziły się” trzy chóry.

Na początku śpiewało 15 osób, 

później liczba chórzystów wzrosła do 

34. W końcu jednak liczba ta spadła i 

obecnie zespół tworzy 22 śpiewaków. 

Przed 30 laty próby odbywały się w 

Domu Kultury w Trzyńcu-Podlesiu. 

Obecnie mieści się tam prywatna fi r-

ma, więc chór korzystał z gościnno-

ści czeskiej podstawówki. Po jej za-

mknięciu zespół przeniósł się do 

Domu PZKO Trzyniec-Kanada.

Od momentu założenia nieprze-

rwanie śpiewają w nim wicepre-

zes Bronisława Lazar oraz Halina 

Cieślar, dyryguje zaś Irena Małysz. 

Funkcję prezesa od 1990 roku peł-

ni Roman Szczuka, organizatorem 

jest Zdenek Krzyżanek, a skarbnika-

mi Aniela Lipus i Stanisław Małysz.

„Zgoda” posiada zróżnicowany re-

pertuar. Rozpoczynała od pieśni lu-

dowych, towarzyskich, patriotycznych, 

by w kolejnych latach przejść do klasy-

ki, pieśni żołnierskich czy sakralnych. 

– Średnio występujemy 14 razy 

w roku na uroczystościach PZKO, 

gminnych, kościelnych, w Polsce i 

na Słowacji. Dziś chcemy pokazać 

przekrój naszej twórczości. Sięgnęli-

śmy więc zarówno po utwory z sa-

mego dna naszej teczki, jak również 

po pieśni najnowsze. Koncert do-

stosowaliśmy jednak do możliwo-

ści głosowych naszych starzejących 

się chórzystów – mówiła Michaela 

Raszka, która prowadziła jubileuszo-

wą galę.

Podobnie przekonywał prezes 

„Zgody”, Roman Szczuka. – Pań 

mamy sporo, bo aż czternaście, bra-

kuje nam natomiast mężczyzn, któ-

rych śpiewa u nas tylko sześciu, w 

dodatku jednego mamy „wypoży-

czonego” – żartował.

Poważnie zaś organizatorzy nie 

ukrywali, że jubileuszowy koncert 

może być ostatnim występem „Zgo-

dy”. – Jesteśmy już niemal zdecydowa-

ni, by zakończyć działalność. Wszyst-

ko dlatego, że nie mamy „narybku”, a 

w okolicy działa wiele renomowanych 

chórów – wyjaśniła Raszka.

– Większość z nas jest w wieku 

emerytalnym, brakuje nam młodych 

śpiewaków, dlatego chcemy przygo-

tować jeszcze dwa koncerty, adwen-

towy w kościele ewangelickim i bo-

żonarodzeniowy w kościele katolic-

kim. I na tym chyba będzie koniec 

– zapowiedział Szczuka.

W sobotę chór-jubilat wystąpił 

jednak w dwóch blokach. W pierw-

szym zaprezentował zebranym re-

pertuar opiewający piękno Beski-

dów, na drugą część występu złożyły 

się z kolei utwory należące do chó-

ralnej klasyki. Rocznicowa gala sta-

ła się także okazją do podziękowań 

dyrygentce, Irenie Małysz, która w 

ubiegłym tygodniu została laureat-

ką XXI Międzynarodowej Nagro-

dy Prezydenta Miasta Katowice im. 

Stanisława Moniuszki. 

– Wymieniam tylko ostatnie z 17 

odznaczeń, jakie pani Irena posia-

da. Irena Małysz jest „mamą” naszej 

chóralnej rodziny. Jest wychowaw-

czynią, opiekunką, kronikarzem, or-

ganizatorem, dyrygentem i kierow-

nikiem artystycznym. Dziękujemy za 

jej uśmiech. Serdeczne „Bóg zapłać” 

– mówiła Michaela Raszka, któ-

ra przywitała na jubileuszu także re-

prezentację władz miasta oraz przed-

stawicieli zaprzyjaźnionych chórów: 

„Liry”, „Hutnika”, „Godulana-Ropi-

cy” i „Lutni” oraz przede wszystkim 

członków rodzin trzynieckich chó-

rzystów. – Niektórzy przybyli na nasz 

jubileusz naprawdę z daleka. Dzięku-

jemy im za to – podkreśliła Raszka.

Obok jubilatów w Nieborach wy-

stąpił w sobotę Chór Męski „Go-

rol”, a także soliści Operetki Śląskiej 

– Danuta Widuch-Jagielska oraz Jan 

Maria Dyga. Śląski artysta odczy-

tał list gratulacyjny, jaki wysłał trzy-

nieckim śpiewakom Zarząd Głów-

ny Śląskiego Związku Chórów i Or-

kiestr w Katowicach. Z kolei w imie-

niu sekcji śpiewaczo-muzycznej oraz 

Zarządu Głównego PZKO życzenia 

złożył trzynieckim chórzystom To-

masz Piwko. Goście jubileuszowe-

go koncertu mogli też obejrzeć mi-

ni-wystawę fotografi czną prezentu-

jącą trzy dekady „Zgody”, a na fi nał 

wszyscy spotkali się na okoliczno-

ściowym, jubileuszowym raucie.

 WITOLD KOŻDOŃ

Więcej zdjęć 
znajdziecie na 
stronie www.
glosludu.cz. 
Wystarczy tylko 
zeskanować kod 
QR smartfonem 
lub tabletem.

Pożegnalny jubileusz »Zgody«
Chór Mieszany „Zgoda” świętuje właśnie 30-lecie istnienia. Jubileuszowy koncert odbył się w sobotnie popołudnie w restauracji „Sojka” w Nieborach. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych chórów, goście z Polski, a także rodziny trzynieckich śpiewaków. – Za nami 30 lat pracy. Niezliczone występy, wycieczki, 
przyjaźnie, dzielenie się radościami i smutkami z ludźmi, którzy zawsze sobie pomagali. Dziękujemy wam za długoletnią przychylność, niestety dalsze losy 
chóru-jubilata są raczej niepewne – mówiła Michaela Raszka, prowadząca jubileuszową galę.

Chór-jubilat podczas sobotniego występu.

Na jubileuszowej gali gratulacjom nie było końca.
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Oj, działo się w sobotni wieczór w 

Karwinie-Frysztacie. Obok regio-

nalnych popisów i doskonałej mu-

zyki na gości tamtejszego Domu 

PZKO czekały masarskie specjały 

przyrządzone według tradycyjnych 

śląskich receptur. Wszystko za spra-

wą działaczy tamtejszego Miejsco-

wego Koła PZKO, którzy przygoto-

wali doroczne „Świniobicie”. 

– To kolejna edycja naszej trady-

cyjnej imprezy. Myślę, że biesiada – 

jak co roku – okaże się fantastyczna, 

a my będziemy się bawili do białe-

go rana – mówił gospodarz wieczo-

ru, Bogdan Zemene.

W tym roku organizatorzy posta-

nowili bardziej zaakcentować ludo-

wy charakter zabawy. – Dodatkowo 

zaś – jako bonus – zdecydowaliśmy, 

że każdy, kto przyjdzie do nas ubra-

ny na ludowo, zapłaci mniej za wej-

ściówkę – dodał Zemene.

Przed południem goście PZKO 

mieli również możliwość odbioru 

„wysłóżek”. – Przygotowaliśmy chy-

ba ze sto trzydzieści „świyczek”, set-

kę salcesonów i około dwóch tysięcy 

jelit – mówił Zemene.

Wieczorem w Domu PZKO wy-

stąpiły natomiast frysztackie „Giz-

dy” oraz laureaci tegorocznego Zło-

tego Żywieckiego Serca – Zespół 

Taneczny „Oldrzychowice”. Akom-

paniowała zaś kapela „4Smyki”. Ar-

tystyczne popisy oklaskiwał m.in. 

Stanisław Folwarczny, wicebur-

mistrz Czeskiego Cieszyna, które-

mu zebrani gromko pogratulowa-

li sukcesu w niedawnych wyborach 

wojewódzkich.

Wśród gości „Świniobicia” znala-

zła się także Małgorzata Guz, dy-

rektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Zebrzydowicach. – Jestem tutaj 

po raz trzeci i uważam, że to impre-

za ma bardzo fajny klimat. Stwarza 

okazję nie tylko do wspólnej zaba-

wy, ale promuje również nasze ku-

linarne dziedzictwo. W dobie zale-

wającej nas żywności z supermarke-

tów, to bardzo ważna sprawa. Miej-

my więc nadzieję, że dzięki tego 

typu inicjatywom cieszyńskie, re-

gionalne przysmaki nie odejdą do 

lamusa – mówiła.

W rozmowie z „Głosem Ludu” dy-

rektorka zebrzydowickiego GOK-

-u poinformowała też, że wspólnie z 

Miejscowym Kołem PZKO z Kar-

winy-Frysztatu realizuje właśnie ko-

lejne zadanie. – To nasz drugi unij-

ny projekt. Wcześniej, dzięki euro-

regionalnym funduszom, działacze 

PZKO zmodernizowali swą frysz-

tacką siedzibę, natomiast my od-

nowiliśmy Dom Ludowy w Kaczy-

cach. Teraz my staramy się o fun-

dusze na modernizację sali widowi-

skowej w Zebrzydowicach, która w 

przyszłości ma się stać salą kinową, 

natomiast działaczom PZKO zale-

ży na rewitalizacji ogrodu – mówi-

ła Guz.

– Faktycznie przed dwoma ty-

godniami złożyliśmy drugi projekt 

przygotowany wspólnie z zebrzydo-

wickim GOK-iem. Pieniądze z Eu-

roregionu mają nam pozwolić na re-

witalizację otoczenia Domu PZKO. 

Nie wiemy, kiedy zapadną decyzje o 

przyznaniu tych funduszy, liczymy 

jednak, że nastąpi to jeszcze w tym 

roku – przyznał Leszek Koch, jeden 

z organizatorów sobotniego „Świ-

niobicia”. 

Zapewnił on, że również do-

chód z sobotniej imprezy przezna-

czony zostanie na kolejne inwesty-

cje. – Nadal bowiem kompletujemy 

wyposażenie naszej siedziby. Bra-

kuje nam na przykład krzeseł i sto-

lików do małej sali. Na wyposaże-

nie czeka też barek. Chcemy ponad-

to wykonać izolację piwnicy, w któ-

rej zamierzamy urządzić klub mło-

dych – wyliczał Koch.  (wik)

»Świniobicie« na ludowo

Zabawa na ludową nutę.
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Już po raz siódmy MK PZKO w Mistrzowicach zaprosiło na 

Święto Latawca. Jak powiedział prof. Daniel Kadłubiec, orga-

nizator zabawy, była wspaniała, ciepła pogoda, ale wiaterek le-

dwie dmuchał. – Dlatego dzieci sporo się nabiegały, by pod-

nieść latawce z ziemi, potem odpoczywały na kocu. Ogólnie 

było wspaniale z 15 amatorami latania, którzy także jedli opie-

kane kiełbaski i ziemniaki w popiele, czyli pieczoki. A wido-

ki z mistrzowickich pagórków niezapomniane – dodał Daniel 

Kadłubiec.  (r)

Latawce poleciały

W sobotę odbyła się druga edycja „Sómsiadów-

ki” – imprezy organizowanej przez Miejscowe 

Koło PZKO w Boconowicach wspólnie z gmi-

ną. Sąsiedzi to nie tylko mieszkańcy Bocono-

wic, ale również przyjezdni z pobliskich miej-

scowości. Na sali w miejscowym Domu Kultu-

ry obecni byli więc także „sąsiedzi” między in-

nymi z Łomnej Dolnej, Jabłonkowa, Piosku, a 

nawet z Bystrzycy czy Czeskiego Cieszyna.

– Je widno, także ludzie są jeszcze na polu, 

jeszcze orzóm a rozchybujóm gnój, ale wierzy-

my, że przyjdóm za nami – mówili gospoda-

rze wieczoru, Andrea Skupień-Kapsia i Marek 

Słowiaczek, prezes MK PZKO.

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz 

najważniejszym punktem programu był kon-

kurs połączony z wystawą płodów rolnych i 

ich przetworów. Pięknie udekorowany przez 

Agnieszkę Velecką stół zastawiony był warzy-

wami, owocami, najrozmaitszymi smakołyka-

mi i rarytasami, które testowały i oceniały dwie 

komisje jury. W rezultacie wyłoniono zwycięz-

ców w czterech kategoriach. W kategorii „su-

rowe” wygrała ogromna dynia pana Burego. W 

kategorii „zawarzóne” pierwsze miejsce zdo-

była pieczona herbata ananas-mango Romany 

Sikory. Natomiast w kategorii „ukiszone” wy-

grała nalewka ze świerkowych „wyrszczków”, 

która wyszła spod ręki Anny Kawulokowej. Z 

kolei w ostatniej kategorii „mix” wygrał miód z 

„moiczków” Tatiany Marszałkowej.

Sprawdzony element „Sómsiadówki” stano-

wią też konkurencje sprawnościowe. W jednej 

z nich drużyny złożone z par małżeńskich i nie 

tylko miały za zadanie biegać w gumiakach i 

berecie z antenką, a następnie trafi ć nim do wi-

klinowego kosza. W drugiej panowie mieli za 

zadanie ubić białka z jaj, które dla nich przygo-

towały panie. Inną zabawą było odszyfrowanie 

słów czytanych od tyłu.

O oprawę muzyczną zadbały zespół Galax, 

grający muzykę współczesną, a także kapela 

„Górole” z Mostów koło Jabłonkowa.  

 (endy)

Zabawa po sąsiedzku

Więcej zdjęć i krótki ma-
teriał fi lmowy znajdzie-
cie na stronie 
www.glosludu.cz. 
Wystarczy tylko zeska-
nować kod QR smartfo-
nem lub tabletem.
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grosz do grosza 28

wydano nad wisłą

LEKCJA MATEMATYKI 
I PLANOWANIA

Zdecydowana większość psychologów jest 

zgodna co do tego, że dzieciom warto wypła-

cać kieszonkowe. I to systematycznie. Dyspo-

nowanie własnym, nawet niewielkim budże-

tem to nie tylko dodatkowa lekcja matematy-

ki, ale także nauka planowania, dokonywania 

wyborów, oszczędzania. Jeżeli dziecko będzie 

stopniowo zdobywać te umiejętności, łatwiej 

odnajdzie się później w świecie dorosłych. 

Gospodarując własną gotówką, zrozumie, że 

przyjemności i własne zachcianki kosztują i 

że nie można mieć wszystkiego, na co ma się 

ochotę. Niektórzy specjaliści od wychowania 

twierdzą, że nie należy płacić dzieciom za wy-

wiązywanie się z codziennych obowiązków, 

takich jak zmywanie, sprzątanie, wynoszenie 

śmieci, zakupy czy wychodzenie z psem. Ich 

zdaniem nie należy tego robić, gdyż kształ-

tuje to postawy roszczeniowe. Dziecko kal-

kuluje, czy mu się to opłaca. A przecież każ-

dy członek rodziny musi mieć świadomość, że  

obowiązkami trzeba się dzielić, pomagać so-

bie wzajemnie, wyręczać osoby starsze i cho-

re, słowem – robić wiele rzeczy bezinteresow-

nie, po to, aby sprawić komuś przyjemność 

czy niespodziankę. Niektórzy pedagodzy i 

rodzice uważają natomiast, że można płacić 

dziecku za prace dodatkowe albo te, za któ-

re musielibyśmy zapłacić komuś obcemu. Np. 

za koszenie trawnika, porządkowanie ogrodu, 

remont mieszkania. 

Małe dzieci, co zrozumiałe, w większo-

ści nie zdają sobie sprawy z wartości pienią-

dza. Nie widzą związku między zarabianiem 

pieniędzy a ich wydawaniem. Przedszkolako-

wi można już wyjaśniać, skąd się biorą pienią-

dze w bankomacie, jeśli korzystamy z niego 

w jego obecności. Dzieci powinny wiedzieć, 

jak rodzice zarabiają pieniądze. Dziecko musi 

mieć świadomość, na co dokładnie są prze-

znaczane pieniądze zarabiane przez rodziców. 

Dziecku starszemu, w wieku szkolnym, nale-

ży wytłumaczyć, jaką część miesięcznych do-

chodów przeznaczamy na jedzenie, czynsz, 

telefony, przyjemności. W sklepie pozwólmy 

dziecku samodzielnie wybierać towary (wcze-

śniej należy sporządzić ich listę) i wkładać je 

do koszyka. Nauczy się wtedy zwracać uwa-

gę na ceny.

KIESZONKOWE DLA UCZNIA
Od kiedy wypłacać dziecku kieszonkowe? Na 

to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Każde dziecko jest inne. Niektórzy rodzice 

po prostu czekają do momentu, gdy dziecko 

samo powie, że potrzebuje pieniędzy na swo-

je drobne wydatki. Czasem pięciolatek jest już 

na tyle dojrzały, aby rozporządzać drobnymi 

kwotami. Zna nominały monet, banknotów, 

potrafi  liczyć. W naszym kraju rodzice zaczy-

nają wypłacać kieszonkowe najczęściej do-

piero dzieciom w wieku szkolnym. Wysokość 

kieszonkowego to też bardzo trudna sprawa. 

Amerykanie na przykład twierdzą, że należy 

dawać dziecku tygodniowo od 0,5 do 1 do-

lara za każdy rok życia. U nas takich wydat-

ków większość rodziców jednak by nie udźwi-

gnęła...  

Uczniowie klas 1.-5. otrzymują najczęściej, 

jak wynika z badań, 10-50 koron tygodnio-

wo. Najlepiej sprawdzają się w ich przypadku 

właśnie takie regularne „tygodniówki”. Kilku-

latek nie potrafi  jeszcze planować z większym 

wyprzedzeniem – miesiąc to dla niego wiecz-

ność. Uczniowie klas 6.-9. muszą najczęściej 

zadowolić się kieszonkowym w wysokości 

od 200 do 400 koron miesięcznie. Uczniowie 

szkoły średniej są już w stanie rozsądnie go-

spodarować większą sumą pieniędzy. Najczę-

ściej otrzymują od rodziców miesięcznie ok. 

600 koron. Pieniądze można dawać dziecku 

do ręki lub wpłacać kieszonkowe na rachu-

nek w banku (konto może być powiązane z 

rachunkiem któregoś z rodziców). Zakłada-

jąc konto, określamy wysokość miesięcznych 

wpłat kieszonkowego i limit dziennych wy-

płat. Dziecko otrzymuje kartę płatniczą, którą 

może płacić w sklepie, kawiarni czy przez In-

ternet. Uczy się dzięki temu poruszać w świe-

cie fi nansów. Jeżeli mamy w domu studen-

ta uczelni wyższej, musimy sięgać głębiej do 

kieszeni. Tysiąc koron na miesiąc to dla niego 

naprawdę niezbyt wygórowana kwota. Szcze-

gólnie jeżeli student sam chce płacić za dojaz-

dy na uczelnię, obiady w stołówce czy skrypty. 

Wtedy kieszonkowe musi być o wiele wyższe. 

Dlatego też, zanim postanowimy wypła-

cać swojemu dziecku kieszonkowe, powinni-

śmy koniecznie ustalić razem z nim, na co bę-

dzie wydawać swoje pieniądze. Jeżeli umówi-

my się, że pieniądze z kieszonkowego może 

przeznaczać na dowolne cele, powinniśmy 

jego decyzje uszanować. Oczywiście zawsze 

mamy prawo nadmienić, że naszym zdaniem 

konkretny wydatek nie był akurat najrozsąd-

niejszy. Kiedy naszym pociechom zabraknie 

pieniędzy, następnym razem być może pomy-

ślą dwa razy, zanim postanowią wydać ostat-

nie uciułane korony. Jeżeli dziecko za szybko 

i lekkomyślnie wyda pieniądze z kieszonko-

wego i zażąda dodatkowego zastrzyku fi nan-

sowego, nie powinniśmy ulegać takim proś-

bom i wypłacać kolejnego kieszonkowego 

przed wcześniej ustalonym terminem. Nie-

chaj nasza pociecha pomęczy się kilka dni bez 

pieniędzy. Tylko w ten sposób nauczy się do-

strzegać wartość pieniądza, a także ponosić 

konsekwencje swoich fi nansowych decyzji. 

GDY ZABRAKNIE PIENIĘDZY
Co jednak robić w sytuacji, gdy po prostu nie 

jesteśmy w stanie wypłacać dziecku regular-

nie kieszonkowego? Może się przecież zda-

rzyć, że nawet niewielki wydatek przerasta 

nasze fi nansowe możliwości. Warto wiedzieć, 

że także fakt, iż nie możemy dać dziecku pie-

niędzy, stanowi dla niego ważną informację. 

Syn czy córka mają prawo wiedzieć, jak wy-

gląda nasza sytuacja fi nansowa, na co nas stać, 

a na co nie. Są przecież pełnowartościowy-

mi członkami rodziny. Oczywiście inaczej bę-

dziemy rozmawiać o stanie naszego konta czy 

trudnościach ze spłacaniem zaciągniętej po-

życzki z uczniem szkoły podstawowej, a ina-

czej ze studentem. Jednakże już siedmiola-

tek na pewno zrozumie, że są wydatki ważne i 

mniej ważne, potrzebne i niepotrzebne. War-

to jednak zadbać o to, aby rozmowy o pie-

niądzach, w szczególności zaś o fi nansowych 

kłopotach rodziny, były dla dziecka jak naj-

mniej stresujące. 

 (h)

Kieszonkowe: ile, kiedy, na co?
Gdy nasze dziecko posiada własne pieniądze, stać je na drobne przyjemności. Ale nie tylko. Uczy się również, jak planować wydatki, podejmować samodzielnie decyzje 
i ponosić ich konsekwencje. W naszym kraju żadnego kieszonkowego nie otrzymuje zaledwie 8 proc. dzieci. Prawie połowa rodziców daje jednak kieszonkowe swoim 
pociechom nieregularnie, od czasu do czasu. 

Dzieci z Bullerbyn
ASTRID LINDGREN

Nasza Księgarnia

Wyjątkowe wydanie najpopularniejszej książ-

ki Astrid Lindgren: po raz pierwszy z zachwy-

cającymi kolorowymi ilustracjami Magdaleny 

Kozieł-Nowak, w dużym formacie – idealne 

na prezent.

Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna 

mieszkają w Bullerbyn. To maleńka wioska, 

ale wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień, z 

pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. 

Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać 

skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową oraz 

przesyłać wiadomości sznurkową pocztą. A 

najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze 

są blisko.

Opowieści o dzieciach z Bullerbyn to uko-

chana lektura z dzieciństwa kilku pokoleń 

czytelników.

* * *

Modny PRL
DOROTA WILLIAMS, 

GRZEGORZ SOŁTYSIAK
Świat Książki

Książka Doroty Williams, znanej stylistki i 

kostiumografki, oraz historyka Grzegorza 

Sołtysiaka jest wyprawą w świat mody PRL-

-u. Mody rozumianej nie tylko jako sposób 

ubierania się, ale także styl życia. To opowieść 

o ludziach, miejscach i przedmiotach, które w 

różnych dekadach PRL-u były modne, doda-

wały blasku szarej rzeczywistości i wyznacza-

ły status społeczny. Autorzy piszą nie tylko o 

ikonach mody, słynnych modelkach czy pro-

jektantach, ale także o kultowych przedmio-

tach: okularach Zbyszka Cybulskiego, lam-

bretcie Krzysztofa Komedy czy rakiecie te-

nisowej Wojciecha Fibaka, wspominają też 

modne miejsca – kawiarnie i kluby jazzowe.

„Modny PRL” to przede wszystkim książ-

ka o tęsknocie za normalnym światem, który 

często uosabiała puszka coca-coli czy guma do 

żucia kupiona w Pewexie. 

W książce wypowiadają się m.in. ikona 

świata mody Barbara Hulanicki oraz jeden z 

najsłynniejszych polskich malarzy Rafał Ol-

biński.

Dorota Williams to jedna z najbardziej 

znanych stylistek, prekursorka tego zawodu 

w Polsce, specjalistka od kreowania wizerun-

ku. Miłości do kostiumów nauczyła ja Xyme-

na Zaniewska. 

Szefowa Zespołu Stylizacji i Charakteryza-

cji TVN. W telewizji TVN pracuje od począt-

ku jej istnienia. Autorka kostiumów do fi lmów, 

seriali, sztuk teatralnych i show telewizyjnych.

* * *

Upadek człowieka 
pod 

Dworcem Centralnym
JERZY PILCH

Wydawnictwo Literackie

Zima 1999-lato 2002 roku. W tym okresie, po 

przeprowadzce z Krakowa do Warszawy, Jerzy 

Pilch pisze „Upadek człowieka...”.

To opowieść o polskim przełomie XX i 

XXI wieku, a także zapis wrażeń „imigran-

ta”, za którym ciągną się nieprzerwanie no-

stalgiczne historie o dawnych miejscach, lu-

dziach i czasach. Stolica widziana jest okiem 

przyjezdnego i odkrywcy – niekiedy zdziwio-

nego i zdystansowanego, ale zawsze zaintry-

gowanego. To także liczne literackie dygresje 

oraz komentarz do wydarzeń artystycznych, 

politycznych i sportowych. Czytelnik znaj-

dzie tu nieprzebrane bogactwo – doświadcze-

nia zebrane od Wisły po Iowa, galerię postaci 

od Adama Małysza do Saula Bellowa.  
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – HAWIE-

RZÓW: Ďáblice (18, godz. 19.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Malý princ (18, 19, godz. 

10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Gdzie 

jest Dory? (18, 19, godz. 16.00); Bez-

va ženská na krku (18, 19, godz. 

19.00); Prach (18, godz. 17.30); 

KARWINA – Centrum: Boska Flo-

rence (19, godz. 15.00); Dziewczyna 

z pociągu (19, godz. 17.45); Asy bez 

kasy (19, godz. 20.00); TRZYNIEC 

– Kosmos: Učitelka (18, 19, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Bociany 

(18, 19, godz. 14.00, 15.45); Ostatnia 

rodzina (18, 19, godz. 17.30); Wołyń 

(18, 19, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Klub Seniora 

MK PZKO zaprasza na spotkanie w 

środę 19. 10. o godz. 15.00 do Domu 

PZKO.

DĄBROWA, ORŁOWA-PO-

RĘBA – Zarządy MK PZKO za-

praszają wszystkich członków i sym-

patyków na Świetlicę Jesienną w so-

botę 22. 10. o godz. 16.00 do Domu 

Narodowego w Dąbrowie. W pro-

gramie wystąpią aktorzy Sceny Pol-

skiej z  polskimi piosenkami mię-

dzywojennymi ze spektaklu pt. „Po-

wróćmy jak za dawnych lat”. Po pro-

gramie wspólna herbata.

HAWIERZÓW-MIASTO – 

Klub Emerytów zaprasza na poga-

dankę z terapeutą Marcinem Gilą, 

która odbędzie się 20. 10. o godz. 

15.00 w świetlicy przy ulicy Hory-

mira 1511/9.

OLDRZYCHOWICE – MK 

PZKO zaprasza na prelekcję Ani 

Kadłubiec pt. „Rok w Chile”, któ-

ra odbędzie się w czwartek 20. 10. o 

godz. 17.00 w Domu PZKO.

PTTS „BŚ” – Zaprasza na uroczy-

stość złożenia wieńców przy pomni-

ku zastrzelonych partyzantów (Mała 

Kikula), która odbędzie się w sobo-

tę 22. 10. Odjazd pociągu z Cz. Cie-

szyna o godz. 7.20 do Boconowic. Inf. 

tel. 731 244 346, www.ptts-beskidsla-

ski.cz.

OFERTY
NÁTĚRY STŘECH – FASÁD 

ruční nátěry i vysokotlaké nástříky 

střech pozink, hliník, trapéz plech, 

vlnitý eternit, eternit, pálené ta-

šky atd. Vše je provedeno odbor-

ně s nejvyšší kvalitou. Prodlouže-

ná záruka. Zajímavé smluvní ceny. 

Tel. 775 524 815, www.stresnirekon-

strukce.cz. GL-223

IPA – STŘECHY novinka na trhu 

– bezešvá technologie. Konec se za-

tékáním. Tel. 776 051 335.
 GL-223

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONAL-

NA KARWINA, Rynek Masary-

ka, Karwina: do 27. 10. Oddział Li-

teratury Polskiej oraz Ośrodek Do-

kumentacyjny Kongresu Polaków w 

RC zapraszają na wystawę pt. „Jan 

Milikowski – księgarz lwowski z Ol-

drzychowic (1782-1866)”. Czynna w 

godz. otwarcia biblioteki.

GALERIA „RADOST”, Dom 

Kultury, ul. Alšova 11, Hawie-

rzów: do 30. 10. wystawa „Jarki Ry-

bovej – Ceramika” oraz „Moniki Mi-

lerskiej – Obrazy”. Czynna w godz. 

12.00-18.00.

GALERIA „MOST”, Główna 

1a, Cz. Cieszyn: do 18. 10. wysta-

wa Gustava Beigera pt. „Mionsz”. 

Czynna: po-pt: godz. 8.00-17.00, so: 

godz. 8.00-12.00.

GALERIA MIASTA TRZY-

NIEC „TRISIA”, nám. Svobo-

dy 526, Trzyniec: do 20. 10. wysta-

wa plastyczna Jana Bergera i jego 

córki Xeni Bergerovej „Krótki po-

wrót/Krátký návrat”. Czynna: po, 

wt: godz. 10.00-17.00; so, nie: godz. 

14.00-17.00.

RATUSZ, SALA OBRZĘDO-

WA, JABŁONKÓW, Dukelska 

144: do 31. 10. wystawa fotografi i pt. 

„Kwiaty z naszego kraju”. 

KONGRES POLAKÓW, Ko-

meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 

31. 10. wystawa pt. „Teofi l Hrabiec, 

kościelny, kolekcjoner i znawca sztu-

ki”. Czynna w dni powszednie w 

godz. 8.00-15.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, 

SALA MÁNESA, Karwina: do 

16. 11. wystawa obrazów Milosla-

vy Sztemanovej. Czynna: po, śr, pt: 

godz. 9.00-15.00, wt, czt: godz. 9.00-

19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 

Frydecka 387, Trzyniec: Gale-

ria „Na schodach”: do 6. 11. wy-

stawa malarstwa Víta Adamusa pt. 

„Jednou pojedu na Fedu”. Czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 

Cieszynie, Praska 3/14: do 28. 2. 

2017 wystawa pt. „Jan Čapek – Brat i 

legionista”; stała ekspozycja pt. „Ob-

razki z przeszłości Śląska Cieszyń-

skiego”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-

16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawierzo-

wie, Pavlovova 583/2: do 29. 1. 2017 

wystawa pt. „Atlas niezwykłych pta-

ków”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00. 

 SALA WYSTAW w Jabłonko-

wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 

„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 

po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-

Lutyni, Masaryka 958: do 23. 12. 

wystawa pt. „Ida Münzberg – Por-

trety”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.000, nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-

dzie, K Muzeu 89: stała ekspozy-

cja pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 

12. wystawa pt. „Meble historyczne”. 

Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 

Cieszynie, Głęboka 20, Cieszyn: do 

8. 11. wystawa pt. „Między pracow-

niami”, prezentująca grafi czną twór-

czość studentów cieszyńskiego Insty-

tutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. 

Czynna: wt-pt w godz. 9.00-17.00. 

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-

TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

17.00. 

Kto w sercach naszych żyje, nie umiera.
W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych 

i znajomych, że zmarł nasz Drogi Mąż, Brat, Wujek 

i Szwagier

inż. MIROSŁAW SŁOWIK
z Orłowej-Lutyni

Zmarł w środę 12. 10. w wieku 83 lat.

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbył się w wąskim krę-

gu rodziny. W imieniu rodziny dziękujemy wszystkim, 

którzy uczczą Jego pamięć cichym wspomnieniem. Zasmucona rodzina.
 GL-713

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

To już rok od dnia 19. 10. 2015, kiedy opuścił nas

inż. JAN SKUPIEŃ 
z Piosecznej

Ponadto 8. 10. 2016 minęła 1. rocznica 

śmierci Jego Mamy 

TERESY SKUPIEŃ 
z Piosku

O modlitwę i chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GL-715

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 

ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 

w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 

e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 

sp. z o.o. – Studio Graficzne, 

Hudeczek Service sp. z o.o., 

Olbrachcice, Stonawska 340, 

w godz. 8.00-15.00. 

e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 

Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 

(przy rynku) w po: 13.00-18.00, 

wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia można uzgodnić 

(telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” na-

leży przysyłać bądź przynosić osobi-

ście do redakcji do godz. 12.00 dnia 

poprzedzającego wydanie gazety. W 

przypadku nekrologów czekamy do 

godz. 13.30, prosimy jednak wcze-

śniej zgłosić telefonicznie  fakt zamó-

wienia ogłoszenia.
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Szykuje się kolejny jesienny koncert w Trzyńcu z muzy-

ką Fryderyka Chopina. Już w najbliższą sobotę utwory 

światowej sławy polskiego kompozytora ponownie za-

gra tu Marek Kozák, uzdolniony młody pianista, który 

do kolekcji swoich sukcesów z poprzednich lat – udzia-

łu w półfi nale 17. Międzynarodowego Konkursu Piani-

stycznego im. F. Chopina w Warszawie czy zwycięstwa 

w konkursie chopinowskim w Mariańskich Łaźniach i 

w niemieckim Darmstadzie, dołączył 2.miejsce w presti-

żowym festiwalu muzyki poważnej Praska Wiosna (Pra-

žské jaro).

Pochodzący z Bruszperka 23letni pianista i organista 

jest absolwentem ostrawskiego konserwatorium, a obec-

nie studentem praskiej akademii muzycznej (HAMU).

Koncertuje z czołowymi czeskimi zespołami, m.in. z 

Morawską Filharmonią Ołomuniec czy Filharmonią 

Ostrawską. Na koncercie zagra utwory Chopina, z który-

mi odniósł sukces w zeszłym roku w Warszawie.

Gościem specjalnym koncertu będzie Marta Sandur-

ska, młoda, utalentowana polska harfi stka, uczennica 

Ewy Jaślar-Walickiej i absolwentka Akademii Muzycznej 

w Krakowie. Artystka ma na swoim koncie liczne wystę-

py w kraju i za granicą – koncertowała m.in. w Waszyng-

tonie w Białym Domu, dla prezydenta Stanów Zjedno-

czonych. W Trzyńcu w jej wykonaniu zabrzmi m.in. Pre-

ludium Chopina.

A ponieważ koncert poświęcony jest pamięci nauczy-

cielki szkoły artystycznej w Trzyńcu p. Janiny Cienciały, 

zagrają na nim też uczniowie tej placówki: Jakub Stryja, 

Denis Szalbot i Krystyna Ivanov. 

Pochodząca z Bystrzycy Janina Cienciała, absolwentka 

ostrawskiego konserwatorium w klasie fortepianu i student-

ka prof. Zdeňka Stibora podczas kilkunastu lat swej pracy 

pedagogicznej wykształciła wielu świetnych muzyków. Poza 

pracą pedagogiczną współpracowała także z chórami.

Koncert odbędzie się w sobotę 22 października w Sali 

DK Trisia w Trzyńcu – początek o godz. 17.00. Organi-

zatorzy zapraszają wszystkich melomanów na prawdzi-

wą ucztę duchową!

Chopin ponownie zabrzmi w Trzyńcu
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Wydawca „Głosu Ludu” poszukuje kandydata na stanowisko: 

DZIENNIKARZ – REDAKTOR 

Oferujemy interesującą i ambitną pracę oraz możliwość rozwoju zawodo-
wego w zespole gazety Polaków w Republice Czeskiej 
Najważniejsze obowiązki:
- przygotowywanie artykułów i materiałów prasowych
- redakcja tekstów 
Wymagania: 
- dobra znajomość tematyki zaolziańskiej 
- udokumentowana umiejętność opracowywania i redagowania tekstów 
- wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i umiejętność organizowa-

nia czasu pracy
- znajomość języka polskiego i czeskiego
- mile widziane doświadczenie zawodowe 
- posiadanie prawa jazdy kat. B

Zainteresowanych prosimy o przysłanie do redakcji „Głosu Ludu” listu 
motywacyjnego wraz z CV do 21. 10. 2016 na e-mail: wolff@glosludu.cz
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KARWINA – PRZYBRAM  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 67. Dreksa, 88. Zelený. 

Karwina: Laštůvka – Dreksa, Košťál, Hošek, Ze-

lený – Janečka, Šisler – Moravec, Budínský (75. 

Panák), Voltr (53. Puchel) – Jurčo (90. Okleštěk).

Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej 

połowie. Na 1:0 trafi ł Pavel Dreksa, spokój w 

poczynania gospodarzy wniósł strzałem z prawie 

zerowego kąta Jaroslav Zelený. Kilkanaście se-

kund przed drugim golem z karnego spudłował 

karwiński napastnik Pavel Jurčo. – Nerwy były 

ogromne, bo był to nasz pierwszy mecz o punkty 

po dwutygodniowej przerwie – stwierdził szko-

leniowiec Karwiny, Jozef Weber. Drugie czyste 

konto w tym sezonie utrzymał karwiński bram-

karz Jan Laštůvka. Strzelec drugiej, kluczowej 

bramki, Jaroslav Zelený nawet nie przypuszczał, 

że piłka po jego uderzeniu od niechcenia wpad-

nie do siatki. – Chciałem tylko zdramatyzować 

sytuację po naszej niewykorzystanej „jedenast-

ce i po prostu wrzucić piłkę w pole karne – po-

wiedział z uśmiechem Zelený. – Trzy punkty z 

Przybramią były obowiązkowe. Z tarczą chcemy 

schodzić z naszego boiska również w następnych 

dwóch kolejkach z Teplicami i Libercem – pod-

kreślił Zelený.

Lokaty: 1. Ml. Bolesław 25, 2. Pilzno 23, 3. 

Zlin 21,... 6. Karwina 13 pkt. 

FNL

FRYDEK-MISTEK – TRZYNIEC  4:1

Do przerwy: 3:0. Bramki: 17. Literák, 27. Šum-

ský, 32. i 49. Vyskočil – 55. Střiž. F-M: Mihálek 

– Švrček, Literák, Klabník, Ilko – Hykel, Šum-

ský, Willweber (84. Berežný), Nworah (60. Sla-

ninka) – Stratil, Vyskočil (64. Šichor). Trzyniec: 

Paleček – Hloch, Reintam, Avdič, Stříž – Joukl 

(31. Janošík), Málek (53. Čelůstka), Krišto, Jano-

ščín – Malcharek, Dedič (46. Hošek).

Gospodarze nie przestraszyli się klątwy wza-

jemnych meczów z Trzyńcem i po dwunastu la-

tach wreszcie sięgnęli na swoim stadionie po 

zwycięstwo. Trzeba jednak dodać, że podopieczni 

Jiřego Nečka w dużym stopniu ułatwili im zada-

nie. – Przegraliśmy po stałych fragmentach gry, 

w których piłkarze nie wywiązali się z moich za-

leceń – skomentował porażkę Jiří Neček. Trzyń-

czanie polegli nie tylko na boisku, ale dosłownie. 

Ze złamanym nosem zakończył derby Petr Joukl, 

z pogruchotanymi żebrami René Dedič. 

OSTRAWA – ŻIŻKÓW  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 5. Hlinka. Ostrawa: 

Vašek – Sus, Zápotočný, Mešaninov, Hučko – 

Hlinka – Mondek, De Azevedo (70.  Nerad), 

Mičola, Stáňa (64. Helešic) – Urgela. 

Banik zwyciężył golem z karnego, który był 

ukoronowaniem druzgocącej przewagi… do 5. 

minuty. W dalszej części spotkania powiało ra-

czej nudą i zmarnowanymi okazjami. – Wygra-

liśmy, ale rewelacji raczej nie było – stwierdził 

po meczu Vlastimil Petržela, trener Ostrawy.  

Lokaty: 1. Ołomuniec 27, 2. Ostrawa 25, 3. 

Opawa 21,... 9. F-M 15, 13. Trzyniec 9 pkt. 

DYWIZJA

HAWIERZÓW – RYMARZÓW  0:6

Do przerwy: 0:4. Bramki: 9., 40.  i 77.  Šupák, 

30., 32.  i 54.  Ondruška. Hawierzów: Směták 

– Lisický, K. Skoupý, Cigánek, Švábík (56. Mi-

chalčák) – Omasta, Matušovič, Wojnar, Zupko 

(34. Cenek), Uher – Gomola (68. Trmal).

15:0 – oto bramkowy bilans wzajemnych me-

czów Rymarzowa z Hawierzowem w ostatnich 

trzech konfrontacjach. Indianie wygłupili się 

przed własną publicznością, w roli wicelidera 

tabeli nie powinni tak igrać z ogniem. 

P. POLOM – L. PIOTROWICE  1:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 89. Schlossarek – 

38. i 78. Lukan, 64. Alman. Piotrowice: Mro-

zek – Leibl (57. Alman), Moskál, Gill, Kli-

mas – Puškáč, Hoff mann, Škuta, Paduch 

(46. Miko) – Urban (83. Hilbert), Lukan.

Lokomotywa z nowym maszynistą Jiřim 

Kuljovskim nabrała rozpędu. Dobry mecz za-

liczył doświadczony Lukan, w bramce pew-

nie bronił Mrozek, który zwłaszcza na wstę-

pie spotkania trzymał gospodarzy na wodzy. 

Lokaty: 1. W. Międzyrzecze 27, 2. Hawie-

rzów 24, 3. Beneszów Dolny 23,... 6. Piotro-

wice 18 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

CZ. CIESZYN – BOGUMIN  4:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 22.  i 70.  Kantor, 

74. samob. Socha, 83. Kiška – 39. Sittek. Cz. 

Cieszyn: Gradek – Bolek, Kupczak, Rac, Po-

pelka – Konečný (90.  J. Zogata), Sostřonek, 

Kantor (90.  Szkutek mł.), S. Zogata – Ki-

ška (86. Malyjurek), Folwarczny (61. Hrade-

čný). Bogumin: Švrčina – P. Poštulka (83. Ši-

ška), Socha, Košťál, Kalous (67.  Nowinski) 

– Sittek, Vaclík (83.  L. Poštulka), Kubinski 

(77.  Opic), Baculák – Hanus, Jatagandzidis 

(77. Ferenc). 

Obie drużyny znają się na wylot. Niemniej 

trenerzy Richard Beneš (Cz. Cieszyn) i Marek 

Poštulka (Bogumin) przyszykowali kibicom 

niecodzienny spektakl. Gospodarze przesądzili 

w derbach o wysokiej wygranej w drugiej poło-

wie, zabójcza była dla boguminiaków fala czte-

rech minut, w których rządził w ich polu kar-

nym pomocnik Kantor. – Zaliczyliśmy pecho-

we spotkanie. Gratuluję wygranej mojemu do-

bremu kumplowi z boiska, sami zaś musimy się 

zmobilizować przed kluczowym meczem jesie-

ni, z Herzmanicami – powiedział „GL” Marek 

Poštulka. Nad Olzą panuje po weekendzie eu-

foria. – Nasza efektywność była niesamowita – 

zaznaczył Richard Beneš. 

WĘDRYNIA – BRUNTAL  2:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: 12. Vlachovič, 36. 

Racko – 4. Orság. Wędrynia: Pecha – Pilch, 

Vlachovič, Chlebek, Rusek, Martinčík, Przy-

czko, Racko, Byrtus, Dawid (88. Matýsek), Kal-

fas. 

„Ratujmy co się da”  – w myśl piosenki Budki 

Sufl era grają w drugiej części jesiennego sezonu 

w Wędryni. Ze strefy spadkowej wyprowadzili 

na dziś drużynę Vlachovič z Rackiem, ale przed 

wędryniakami kolejne trudne wyzwania. 

POLANKA – DZIEĆMOROWICE  2:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: 29. Liška, 34. Mašlan-

ka – 3. Bystrý. Dziećmorowice: Kotrla – Červe-

ňák, Káňa, Hrtánek, Kovář (46. Matušík), Ma-

leňák (60. Stanowski), Kempný, Holý, Bystrý, 

Skotnica, Beilner (69. J. Ligocký). 

Elektrycy z jednobramkowej zaliczki po 

strzale głową Bystrego radowali się tylko do 

29. minuty. Z rzutu wolnego wyrównał Liška, 

a jeszcze do przerwy na 2:1 poprawił z kontry 

Mašlanka. Gościom w końcówce meczu zabra-

kło szczęścia, w zamieszaniu podbramkowym 

trafi li zaledwie w słupek. 

KOBERZYCE – ORŁOWA  1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 85. Wirth. Orłowa: 

Polášek – Koník, Tomáš, Regec, Herák (23. Ku-

biš), Macháček, Mleziva, Široký, Renta, Papu-

ga, Kroček. 

Slavia mecz o przysłowiowych sześć punktów 

w strefi e spadkowej zepsuła, podobnie jak nie-

dokładni sędziowie. Piłkarze „czerwonej latarnii 

rozgrywek” przesądzili o trzech punktach z kar-

nego w końcówce meczu. Wcześniej „jedenast-

kę” zmarnował Janík. 

Lokaty: 1. Herzmanice 29, 2. Bogumin 26, 3. 

Czeladna 22, 4. Cz. Cieszyn 21,… 12. Dzieć-

morowice 14, 13. Wędrynia 11, 14. Orłowa 11 

pkt.  (jb)

Piłkarski weekend: Wygrana Karwiny, blamaże Trzyńca i Hawierzowa

To był pierwszy hat trick Martina 

Růžički w tym sezonie i od razu za-

pewniający efektowne zwycięstwo 

w prestiżowych derbach, które za-

wsze generują sporo emocji. Stalow-

nicy Trzyniec w całym niedzielnym 

meczu mądrze dyktowali warunki 

na tafl i Ostravar Areny. Nie była to 

może typowa zabawa w ciuciubabkę, 

bo Witkowice wykazały się większą 

liczbą oddanych strzałów na bram-

kę, ale poza akcjami wyłapanymi na 

wstępie przez Hrubca i szansami w 

przewagach liczebnych miały nie-

wiele do powiedzenia. – Cieszę się z 

hat tricka, ale najważniejsze, że wy-

graliśmy, potwierdzając rolę fawory-

ta tych derbów – stwierdził Martin 

Růžička, który do niedzieli miał na 

swoim koncie zaledwie dwie bram-

ki. – Mecz ustawiły nasze bram-

ki w pierwszej tercji. Najpierw z 

kija Irgla, a potem moje trafi enie 

na 0:2. To przyhamowało Witko-

wice – podkreślił bohater spotka-

nia. – Nie traktuję tego meczu w ka-

tegoriach mojego przełamania strze-

leckiego. Dla Trzyńca na tym etapie 

rozgrywek najważniejsza jest rów-

na forma wszystkich czterech ata-

ków. To nasza mocna broń – dodał 

gwiazdor trzynieckiej drużyny, który 

wrócił pod Jaworowy po dwóch se-

zonach spędzonych w KHL w bar-

wach Czeljabińska. Po derbach spo-

chmurniał natomiast były napastnik 

Trzyńca, David Květoň. – Przeciw-

nik zagrał efektywnie, w odróżnie-

niu od nas. Mieliśmy sporo sytuacji, 

ale z wykończeniem byliśmy na ba-

kier – ocenił porażkę witkowicki na-

pastnik. Ostrawianie, którzy w Lidze 

Mistrzów w dwumeczu rozbili Nitrę 

12:0, w ekstralidze wciąż grają poni-

żej oczekiwań. 

Trzyńczanie utrzymali drugie 

miejsce w tabeli, bramkarz Šimon 

Hrubec zachował zaś trzecie czyste 

konto w tym sezonie. Zadowolenia 

nie krył drugi trener Trzyńca, René 

Mucha, który w rozmowie z dzien-

nikarzami skomplementował tak-

tyczną grę całego zespołu. – Na de-

ser Hrubec zachował czyste konto. 

To też ważne, głównie dla jego sa-

mopoczucia – podkreślił szkolenio-

wiec. 

 JANUSZ BITTMAR

MARTIN RŮŽIČKA, BOHATER HUTNICZYCH DERBÓW:
Gramy czterema wyrównanymi formacjami
Niedzielne hutnicze derby pomiędzy Witkowicami a Trzyńcem zamieniły się w pokazówkę Martina Růžički. Trzyńczanie m.in. 

zasługą hat tricka Růžički pokonali gospodarzy 5:0.

TIPSPORT EKSTRALIGA: WITKOWICE – TRZYNIEC  0:5

Tercje: 0:1, 0:2, 0:2. Bramki i asysty: 11. Irgl (Linhart, Polanský), 24. Růži-

čka (Nosek), 40. Růžička, 50. Marosz, 60. Růžička (Petružálek). Witkowi-

ce: Bartošák – Urbanec, Výtisk, D. Krenželok, Klok, Sedlák, L. Kovář, Pu-

zič – Olesz, Stastny, Szturc – D. Květoň, O. Roman, P. Zdráhal – Vandas, 

Balán, Kolouch – Tomi, Hudeček, Illéš. Trzyniec: Hrubec – Nosek, Linhart, 

Hrabal, M. Doudera, Jank, L. Galvas, L. Doudera – Růžička, Marosz, Pe-

tružálek – Dravecký, Kreps, Rákos – Irgl, Polanský, Adamský – Hrňa, Špir-

ko, Jašek – M. Kovařčík.   

Lokaty: 1. Brno 32, 2. Trzyniec 32, 3. Litwinów 24,… 11. Witkowice 15 pkt. 

Martin Růžička skompletował hat trick.
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Marek Grycz, uczeń Polskiego 

Gimnazjum im. Juliusza Słowac-

kiego w Czeskim Cieszynie, repre-

zentant RC w pięcioboju nowocze-

snym, znalazł się w gronie szóst-

ki nominowanych sportowców w 

plebiscycie fundacji Magnesia Go. 

Na Marka, a także pozostałych pię-

ciu kandydatów można głosować 

od dziś do połowy listopada. Adres 

strony internetowej, gdzie znajdu-

ją się dokładne informacje, a także 

sylwetki tegorocznych kandydatów, 

brzmi: www.magnesiago.cz. 

To już czwarta edycja plebiscytu, 

w którym pod patronatem produ-

centa znanej wody mineralnej zo-

staną wyłonieni najbardziej utalen-

towani młodzi sportowcy z Repu-

bliki Czeskiej i Słowacji. Do po-

działu jest pula pieniężna wynoszą-

ca milion koron. Głos na swojego 

kandydata można oddać raz w ty-

godniu, drogą mailową i za pośred-

nictwem sms-a (czyli od razu moż-

na wysłać dwa głosy). 

Pieniądze, które za pośrednic-

twem fundacji trafi ą do poszcze-

gólnych nominowanych, muszą zo-

stać przeznaczone na konkretne 

działania sportowe. – Ja zamierzam 

przeznaczyć pieniądze na pokrycie 

kosztów związanych z treningami, 

zgrupowaniami i startami w zawo-

dach – zdradził nam Grycz. Kandy-

dat, który zdobędzie najwięcej gło-

sów, może liczyć na nagrodę fi nan-

sową w wysokości 350 tysięcy ko-

ron. 

 (jb)

Marek Grycz w prestiżowym plebiscycie Magnesia Go

NIŻSZE 
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

IA KLASA – gr. B

Veřovice – Stonawa 2:2 (dla gości: 

Malúš, Dittrich), Sedliszcze – Ol-

brachcice 2:2 (dla gości: Jan Kociolek 

2), Dobracice – Bystrzyca 1:0, Daty-

nie Dolne – Stare Miasto 1:0 (Baláž). 

Lokaty: 1. St. Miasto 22, 2. Datynie 

Dolne 20, 3. Hlubina 19,… 7. Ol-

brachcice 15, 10. Stonawa 12, 11. By-

strzyca 9 pkt. 

IB KLASA – gr. C

Pietwałd – Nydek 2:0, Lutynia Dolna 

– Gnojnik 1:0, Sucha Górna – Rasz-

kowice 1:2, I. Piotrowice – G. Toszo-

nowice 3:7, Jabłonków – Śmiłowice 

0:2, Wierzniowice – L. Piotrowice B 

1:1. Lokaty: 1. Raszkowice 24, 2. G. 

Toszonowice 20, 3. Jabłonków 19 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO

V. Bogumin – Sn Hawierzów 0:3, 

Hawierzów B – Żuków Górny 5:3, 

G. Błędowice – Zabłocie 4:3, F. Or-

łowa – G. Hawierzów 1:1, B. Ry-

chwałd – Cierlicko 3:2, Dąbrowa – Sj 

Pietwałd 3:1. Lokaty: 1. G. Błędo-

wice 25, 2. F. Orłowa 25, 3. Dąbro-

wa 22 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK

Gródek – Baszka 5:0, Piosek – Me-

tylowice 5:1, Chlebowice – Buko-

wiec 1:2, Mosty – Hukwaldy 4:1, 

Starzicz – Nawsie 7:0, Oldrzychowi-

ce – Palkowice 2:2. Lokaty: 1. Hu-

kwaldy 25, 2. Oldrzychowice 24, 3. 

Mosty 20 pkt.  (jb)
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