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Wizytę na Śląsku Cieszyńskim 
wiceminister rozpoczęła od odwie-
dzin Gimnazjum z Polskim Języ-
kiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie. W murach placówki przyjął 
ją dyrektor, Andrzej Bizoń, który 
zaznajomił ją z ponad 105-letnią 
historią polskiego gimnazjum w 
Orłowej, a później w Czeskim Cie-
szynie, z tradycją Zlotów Rodziny 
Szkół im. Juliusza Słowackiego oraz 
z aktualną sytuacją szkoły. – Obec-
nie mamy 12 klas w czterech rocz-
nikach. Jedna trzecia absolwentów 
próbuje studiować w Polsce, co im 
się zresztą udaje. W tej chwili 23 
naszych tegorocznych maturzystów 
ma już indeksy polskich uczelni w 
kieszeni – informował Bizoń, doda-
jąc, że w porównaniu z pozostałymi 
szkołami średnimi w RC polskie 
gimnazjum trzyma się dobrze, a 
wyniki jego uczniów są lepsze od 
przeciętnych. Na pytanie gościa, 
czy system fi nansowania jedynej 
polskiej szkoły średniej odpowiada 
jej zapotrzebowaniu, dyrektor po-
twierdził, że owszem. 

Podobny pogląd na system fi -
nansowania polskiego szkolnictwa 
narodowościowego na Zaolziu 
wy razili później również dyrektor 
Centrum Pedagogicznego dla Pol-
skiego Szkolnictwa Narodowościo-
wego w Czeskim Cieszynie, Marta 
Kmeť, oraz wiceburmistrz Czeskie-
go Cieszyna oraz były prezes To-
warzystwa Nauczycieli Polskich, 
Stanisław Folwarczny. Jak jednak 
zauważył Folwarczny podczas spot-
kania w Centrum Pedagogicznym, 
istnieją różnice między szkołami z 
większą liczbą uczniów a tymi, do 
których uczęszcza raptem kilkanaś-
cioro dzieci. Wówczas normatyw na 
ucznia nie wystarcza. – My jednak 
chcemy zapewnić edukację dzieci 
także w szkołach w małych wio-
skach, gdzie polska szkoła spełnia 
również rolę ośrodka życia kultu-
ralnego miejscowych Polaków. Je-
steśmy gotowi bronić tych szkół 
za wszelką cenę – przekonywał 
Folwarczny, podkreślając, że jest 
dobrze, iż gwarantem fi nansowa-
nia polskich szkół jest państwo. Jak 
zauważyła wiceminister, rozwiąza-
niem byłoby podniesienie wskaźni-
ka normatywu w przypadku małych 
szkół, jako że wszystkie dzieci mają 

te same prawa, jeśli chodzi o kształ-
cenie w swoim języku narodowym.

O ile przedstawiciele polskie-
go szkolnictwa na Zaolziu raczej 
pozytywnie oceniali mechanizmy 
fi nansowania placówek szkolnych, 
o tyle prezes największej pol-
skiej organizacji w RC, Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego, 
Jan Ryłko określił sposób redystry-
bucji środków Ministerstwa Kul-
tury RC pomiędzy poszczególne 
mniejszości narodowościowe jako 
likwidacyjny dla Związku. – Środki, 
które dostajemy z ministerstwa, są 
niewystarczające na to, co robimy 
jako organizacja skupiająca 12 tys. 
członków. Zamiast 850 tys. koron, 
na które złożyliśmy projekt, otrzy-
maliśmy w tym roku tylko 450 
tys. koron – ubolewał Ryłko, któ-
rego poparł również towarzyszący 
przez cały dzień Valachovej prezes 
Kongresu Polaków, Józef Szyme-
czek. – Polska mniejszość narodo-
wa jako całość postrzega sposób 
fi nansowania kultury i mediów jako 
dość nieszczęśliwy. System, który 
ma być w swoim założeniu spra-

wiedliwy, sprawia, że wspierane są 
sztucznie wytworzone działania, 
podczas gdy dobrze funkcjonują-
ce przedsięwzięcia ledwie co udaje 
się utrzymać przy życiu – zauważył 
Szymeczek. W reakcji na te słowa 
wiceminister wysunęła propozycję 
utworzenia w ramach Rady Rządu 
ds. Mniejszości Narodowych grupy 
roboczej, której zadaniem byłoby 
znalezienie bardziej sprawiedli-
wego klucza przyznawania dotacji 
poszczególnym mniejszościom na-
rodowym.

Po spotkaniu w Teatrze Cieszyń-
skim, które było ostatnim przed-
południowym punktem programu 
wizyty pani wiceminister na Za-
olziu, Kateřina Valachová spotkała 
się w siedzibie Kongresu Polaków z 
przedstawicielami Rady Kongresu, 
Ruchu Politycznego Coexistentia-
Wspólnota oraz organizacji zrze-
szonych w Kongresie, Macierzy 
Szkolnej w RC oraz PTTS „Be-
skid Śląski”. Uczestnicy trwających 
przez ponad godzinę rozmów po-
ruszyli kilka istotnych dla polskiej 
mniejszości tematów. Pierwszym 

z nich był brak ofi cjalnej interpre-
tacji wyników ostatniego Spisu 
Powszechnego, w czasie którego 
mieszkańcy RC nie mieli obowiąz-
ku wpisywania swojej narodowości, 
gdy tymczasem właśnie od odset-
ka danej mniejszości narodowej w 
gminie zależy wiele istotnych dla 
niej decyzji. Drugim, bardziej zło-
żonym problemem, była natomiast 
kwestia zwrotu majątków polskich 
organizacji zabranych w czasie oku-
pacji. O ile więc w pierwszym przy-
padku Kateřina Valachová zadekla-
rowała niezwłoczną interwencję w 
tej sprawie, w drugim raczej zwra-
cała uwagę na złożoność problemu i 
nieprzychylność państwa czeskiego 
dla tego typu żądań. Niemniej, jak 
zapewniła, po powrocie do stolicy 
sprawę rekompensaty za zagarnię-
te niegdyś nieruchomości polskich 
organizacji przedstawi ministrowi 
Jiřemu Dienstbierowi. 

Rozmowę z wiceminister Kateři-
ną Valachovą opublikujemy w ko-
lejnym numerze „Głosu Ludu”.

BEATA SCHÖNWALD
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Będzie bronić polskich praw
WYDARZENIE: Kateřina Valachová, wiceminister ds. praw człowieka, równych szans i legislatywy przyjechała wczoraj na 

zaproszenie Kongresu Polaków na Zaolzie. Celem jej wizyty, jako wiceprzewodniczącej Rady Rządu ds. Legislatywy oraz wice-

przewodniczącej Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, było przekonanie się na miejscu, bezpośrednio w terenie, czego potrzeba 

polskiej mniejszości narodowej zarówno jeśli chodzi o wsparcie legislacyjne, jak i zabezpieczenie jej działań od strony fi nansowej. 

PRZED STU LATY 
WYBUCHŁA WOJNA

Wczoraj minęło dokładnie sto lat od 
wybuchu I wojny światowej. 28 lipca 
1914 roku Monarchia Austro-Wę-
gierska wypowiedziała wojnę Serbii. 
Iskrą zapalną trwającego od 1914 do 
1918 roku konfl iktu był zamach na 
austriackiego arcyksięcia przeprowa-
dzony w Sarajewie przez serbskiego 
nacjonalistę Gawriło Principa, oraz 
odrzucenie postawionego Serbii przez 
Austro-Węgry ultimatum dotyczące-
go przeprowadzenia na terenie Serbii 
śledztwa w sprawie tego incydentu.

Austro-Węgry wspierane przez 
Niemcy rozpoczęły krwawą ofensywę. 
Już 28 lipca na stolicę Serbii spadły 
pierwsze bomby. Przywódcy obu mo-
carstw wyszli z założenia, że osłabio-
na wcześniejszymi konfl iktami Serbia 
szybko się podda, jednak nikt nie 
przewidział, że na przestrzeni tygodni 
konfl ikt obejmie cały świat. 

Wojna podzieliła świat na dwa blo-
ki. Po stronie Austro-Węgier stanęły 
Niemcy, Turcja oraz Bułgaria, które 
utworzyły tzw. blok państw central-
nych. Serbię wsparły natomiast Rosja, 
Francja, Wielka Brytania, Włochy i 
Rumunia. Do drugiego bloku, zwane-
go Ententą, w 1915 r. przyłączyła się 
również Japonia, a w 1917 roku Stany 
Zjednoczone. Ceną wojny było cał-
kowite zburzenie panującego dotych-
czas na świecie ładu politycznego oraz 
śmierć 10 milionów żołnierzy. Szacuje 
się, że łącznie życie straciło 17 milio-
nów ludzi.

Wojna zakończyła się 11 listopa-
da 1918 roku klęską państw central-
nych, likwidacją mocarstw Świętego 
Przymierza i powstaniem w Europie 
Środkowej i Południowej licznych 
państw narodowych. Mimo ogromu 
strat wojna ta nie rozwiązała więk-
szości konfl iktów, co 21 lat później 
doprowadziło do wybuchu II wojny 
światowej. (kor)

Dyrektor Andrzej Bizoń (z lewej), wiceminister Kateřina Valachová oraz prezes Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek 
na korytarzu Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie.

Wystartowało 
święto folkloru
| s. 3
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KURS DLA RODZICÓW

TRZYNIEC (ep) – Wydział socjal-
ny trzynieckiego magistratu zaprasza 
na bezpłatny, dwudniowy kurs dla 
rodziców pod nazwą „Jak połączyć 
pracę z rodziną”. Uczestnicy kursu, 
który odbędzie się w dniach 25 i 
28 sierpnia, nauczą się m.in. ko-
munikacji asertywnej i zarządzania 
czasem, lektorzy poradzą im rów-
nież, jak pomyślnie przejść rozmowę 
kwalifi kacyjną. W czasie trwania 
zajęć zapewniona będzie opieka nad 
dziećmi. 

*   *   *

ŚMIERTELNE UPADKI

REGION (ep) – Dwie osoby zmar-
ły w weekend po upadku z dużej 
wysokości. Do pierwszego wypadku 
doszło w nocy z soboty na niedzielę 
w Karwinie. Mężczyzna w średnim 
wieku wypadł z okna na ósmym 
piętrze, odniósł poważne obrażenia 
głowy i zmarł na miejscu.  Niecałe 
pół godziny później ratownicy mu-
sieli wyjechać do podobnego przy-
padku w Ostrawie. Tam mężczyzna 
zmarł po wypadnięciu z okna 
jeszcze przed przyjazdem karetki 
pogotowia.

*   *   *

TONĄŁ W ZAPORZE

REGION (ep) – Karetka pogoto-
wia ratowniczego oraz helikopter 
medyczny wyruszyły w sobotę 
wieczorem nad Zaporę Żermani-
cką, gdzie w zbiorniku wodnym 
tonął młody mężczyzna. Według 
informacji ratowników, stan 21-let-
niego mężczyzny po wyciągnięciu 
na brzeg był poważny. W czasie 
przyjazdu ratowników medycznych 
był już przytomny, jego zachowanie 
wskazywało na wcześniejsze spoży-
cie alkoholu. Udzielono mu pierw-
szej pomocy, po czym helikopter 
przetransportował go do szpitala w 
Ostrawie. 

*   *   *

NOWE PLACE ZABAW

TRZYNIEC (ep) – Jest dobra 
wiadomość dla najmłodszych 
mieszkańców. Właśnie rozpoczęto 
drugi etap remontu placów i kąci-
ków zabaw na Tarasie i Kamionce. 
Nowe wyposażenie do zabaw pojawi 
się w trzynastu miejscach – przede 
wszystkim przy ulicy Beskidzkiej, 
między urzędem skarbowym a 
„Hradczanami”, a także pomiędzy 
domami na ulicach Górnej i Śląskiej 
oraz na Dukielskiej i na Kamionce. 
Zostanie także wymieniony piasek 
w piaskownicach.

*   *   *

BEZPAŃSKIE PSY

CZESKI CIESZYN (kor) – Straż-
nicy miejscy coraz częściej muszą 
się zajmować tułającymi się po 
ulicach psami. W piątek udało się 
im złapać i umieścić w klatkach na 
posterunku Straży Miejskiej cztery 
pieski, w sobotę musieli łapać kolej-
ne cztery zwierzaki, które postano-
wiły opuścić budę i poszaleć trochę 
na wolności. Dwa psy nawet trzeba 
było usunąć z terenu przedszkola 
przy ulicy Czaslawskiej na sibickim 
osiedlu. – Sześć psów, które zła-
paliśmy, miało wszczepione chipy, 
dwa kolejne, które przywędrowały 
do Czeskiego Cieszyna z innych 
miejscowości, miały na obrożach 
plakietki z danymi adresowymi 
ich właściciela. Z tymi udało nam 
się bardzo szybko skontaktować i 
mogli zabrać swoje czworonogi do 
domu wprost z posterunku – po-
wiedział dyrektor Straży Miejskiej, 
Piotr Chroboczek.

KRÓTKO

Dobiegają końca prace remontowe na terenie kina let-
niego w Orłowej. Od kwietnia miasto realizuje projekt 
rewitalizacji i ożywienia obiektu, dofi nansowany z dota-
cji Fundacji OKD. Remont, na który miasto otrzymało 
dotację w wysokości 3 mln koron, objął podium kina, wi-
downię, na której lada dzień pojawią się m.in. nowe ławki, 
ale również zaplecze dla występujących. Do zakończenia 
remontu pozostało zaledwie kilkanaście dni. Scena oraz 
zaplecze są już prawie skończone. W ostatnich dniach 
robotnicy osadzali krawężniki oraz palisady, przy których 
umieszczone zostaną ławki dla widzów. Firma remontowa 
ma jeszcze także do wykończenia wnętrza obiektu, w któ-
rych zainstalowano już nowe sieci inżynieryjne. Na zaple-
czu powstały nowe sanitariaty, wymiany doczekały się też 
okna i drzwi. Na widowni orłowskiego kina pod chmurką 
po wielkim remoncie pojawi się aż 119 ławek o szerokości 
dwóch metrów. Do odnowionego obiektu orłowianie będą 
mogli przyjść już w połowie następnego miesiąca. 15 i 16 
sierpnia zagości tu Biograf Láska s fi lmami „Babovřesky 
2” oraz „Hobbit 2”. Seanse w oba dni rozpoczynać się będą 
po zmroku, około godziny 21.00.  (ep)

Wkrótce nowe kino pod chmurką

Władze Hawierzowa postanowi-
ły na poważnie zabrać się za inwe-
stycje w dzielnicy Podlesie. Zmian 
wymagają przede wszystkim zieleń, 
parki i miejsca odpoczynku. Jedną 
z największych inwestycji ma być 
Park Sponsorów, którego idea zro-
dziła się już przed czterema laty po 
tradycyjnej hawierzowskiej konfe-
rencji „Zielone Miasta”. Teren, na 
którym powstanie park, rozciąga się 
na obszarze 8 hektarów i obejmuje 
również obecny Park Leśny, który 
rozszerzony zostanie aż do zielonej 
przestrzeni pomiędzy ulicami Kos-
monautów i Kollara.

Miasto zleciło już opracowanie do-
kumentacji projektowej na budowę 
parku, zastanawia się również nad bu-
dową amfi teatru. Na terenie parku po-
wstanie też być może labirynt z drzew 
niskopiennych, podobny do tego, jaki 
istnieje już w Parku Centralnym i cie-
szy się dużą popularnością. Miasto 
zadba o posadzenie drzew, stworzenie 
kwiatowych rabatek czy miejsce od-
poczynku idealne dla seniorów.

W aktualnym Parku Leśnym po-
wstanie nowa ścieżka dla dzieci, 

ścieżka fi tness oraz centrum linowe. 
W całym parku umieszczone zo-
staną różne tablice informacyjne i 

edukacyjne, tak, żeby odwiedzający 
to miejsce mogli nie tylko odpocząć 
i zrelaksować się, ale też czegoś się 

dowiedzieć. W planie jest budowa 
chodników i ścieżki dla rolkarzy. 
 (ep)

Na Podlesiu, gdzie mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, miasto chce stworzyć park zabaw i odpoczynku. 

Władze Karwiny będą realizować 
projekt, który ma „podciągnąć” naj-
słabszych uczniów szkół podstawo-
wych i zapobiec przedwczesnemu 
przerywaniu obowiązku szkolnego. 
– Miasto włączyło się do projektu 
edukacyjnego „Wspólne rozwiąza-
nia dla lepszej nauki”. Celem jest 
stworzenie konkretnej polityki edu-
kacyjnej oraz strategii rozwoju szkol-
nictwa w naszym mieście – tłumaczy  
rzeczniczka karwińskiego ratusza, 
Šárka Swiderová.

Na objęcie programem może liczyć 

400 najsłabszych uczniów. Urząd 
Miasta zatrudni psychologa szkolne-
go, który udzielać będzie konsultacji 
w szkołach biorących udział w pro-
jekcie, w podstawówkach powstaną 
trzy kluby szkolne, których zadaniem 
będzie motywowanie uczniów i ich 
wszechstronnych rozwój. Do szkół 
trafi ą nowe pomoce dydaktyczne, 
edukacyjne oprogramowanie kom-
puterowe czy tablety. W planie są też 
szkolenia dla nauczycieli z zakresu 
psychologii, pedagogiki i pedagogiki 
specjalnej.  (ep)

Pomoc najsłabszym
7 mln koron zaoszczędziło wojewódz-
two morawsko-śląskie dzięki zaku-
powi energii elektrycznej oraz gazu 
ziemnego na rok 2015 na Czeskomo-
rawskiej Giełdzie Towarowej w Klad-
nie. – Byliśmy jednym z pierwszych 
województw, które zdecydowało się na 
taki krok, kupowaliśmy energię na gieł-
dzie już w roku 2010 – skomentował 
hetman Miroslav Novák. – Kupujemy 
niespełna 109 tysięcy megawatogodzin 

gazu ziemnego oraz ponad 52 tysiące 
megawatogodzin prądu dla Urzędu 
Wojewódzkiego i dwustu organiza-
cji działających pod jego skrzydłami 
– szkół, szpitali czy muzeów – wyjaś-
nił.

Przy tegorocznym zakupie naj-
większą oszczędność udało się uzy-
skać na gazie, za który województwo 
zapłaciło o 5 mln mniej, niż gdyby 
kupowało go z innego źródła.  (ep)

Województwo 
kupuje na giełdzie

Czas na zielone zmiany

W ubiegłym tygodniu w „Głosie 
Ludu” (wtorek 22. 7.) Adam Cyra 
napisał krótki artykuł poświęcony 
trzeciemu tomowi „Martyrologium 
mieszkańców Zaolzia w latach 1939-
1945”. Autorem dzieła jest mieszka-
jący w Bielsku-Białej Jerzy Klistała. 
Autor przysłał do redakcji kilka do-
datkowych danych.

– Tom pierwszy „Martyrologium 
mieszkańców Zaolzia” – w układzie 
alfabetycznym od A do J, wydany zo-
stał w 2012 r. Zawierał 1820 biogra-
mów, liczył 456 stron. Praca ta objęta 
była patronatem prof. Jerzego Buzka. 
Tom drugi wydany w 2013 r. obejmo-
wał 1653 biogramy w układzie alfabe-
tycznym od K do O, liczył 469 stron. 

Tom trzeci ukazał się drukiem w 2014 
r. pod patronatem konsul generalnej w 
Ostrawie, Anny Olszewskiej, i obej-
muje 2100 biogramów w układzie 
alfabetycznym od P do Z. Liczy 575 
stron – napisał Jerzy Klistała.

Jak przyznał, przy opracowywaniu 
tych bardzo obszernych słowników 
biografi cznych ofi ar okupacji hitle-

rowskiej na Zaolziu korzystał z prac 
dr n. med. Józefa Mazurka (udostęp-
nionych przez jego córkę dr. n. med. 
Helenę Paszek), z opracowania dr. 
Stanisława Zahradnika, oraz prof. 
Mečislava Boráka – uwzględniając 
jego pracę poświęconą ofi arom so-
wieckiego NKWD w Katyniu i po-
zostałych miejscach zbrodni.  (wot)

Uzupełnienie do »Martyrologium...«

Prace remontowe w letnim kinie w Orłowej dobiegają 
końca.

Urząd Gminy 
odnowiony
Udało się sfi nalizować kolejny etap 
remontu Urzędu Gminy w Śmiło-
wicach. Chodzi o odnowienie kory-
tarza, który prowadzi do biblioteki, 
restauracji oraz pomieszczeń wynaj-
mowanych przez zakład fryzjerski. 
W ramach remontu gmach siedziby 
władz wioski został w pełni ocieplo-
ny. Koszty przedsięwzięcia wyniosły 
146 tysięcy koron i gmina w pełni 
pokryła je z własnej kasy. 

Dobiegają końca także prace w ra-
mach innego projektu „Informujmy 
się wzajemnie – rozwój systemów in-
formacyjnych w Dolinie Bystrzyckiej 
i Dorzeczu Stonawki”, który realizo-
wany jest w ramach współpracy mię-
dzy przygranicznymi regionami Re-
publiki Czeskiej. Celem projektu jest 
wspomaganie ruchu turystycznego w 
obu regionach.  (kor)
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W sobotę rozpoczął się 51. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej. W weekend 
występy można było oglądać na pię-
ciu głównych estradach: w Makowie 
Podhalańskim, Oświęcimiu, Szczyr-
ku, Wiśle i Żywcu; imprezą towa-
rzyszącą był 20. Festyn Istebniań-
ski, który odbył się na estradzie Pod 
Skocznią w Istebnej. Dla mieszkań-
ców i turystów TKB to doskonała 
okazja do podziwiania folkloru gó-
rali polskich oraz zobaczenia w akcji 
zespołów z całego świata, dla osób 
marzących o stanowiskach w lokal-
nym samorządzie, doskonała okazja 
do pokazania się większej publicz-
ności ( Jesienią w Polsce, podobnie 
jak w Republice Czeskiej, odbędą się 
wybory samorządowe – przyp. red.). 
Już pierwszego dnia nad występami 
artystów zebrały się czarne chmury. 
O ile sobotni korowód zespołów w 
Wiśle odbył się w pełnym słońcu, 
pierwsze występy zakłóciła potężna 
burza z gradem, która wymusiła nie-
planowaną przerwę. 

Ciekawym uzupełnieniem wystę-
pów są kiermasze sztuki ludowej. 
Artyści z Beskidów oferują swoje 
małe dzieła sztuki w konkurencyj-
nych cenach. Tradycyjnie najwięcej 

jest rzeźby, ceramiki, nie brakuje tak-
że kolorowych zabawek kojarzonych 
ze Stryszawą czy Pewlą Wielką.

– Każda miejscowość stara się, 
żeby były stragany, stoiska z ręko-

dziełem – powiedział w rozmowie 
z „Głosem Ludu” Leszek Miło-
szewski, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, 
przewodniczący komitetu koordy-

nacyjnego Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej.

– Niestety nie tak łatwo jest do-
brać rękodzieło, a prawdziwej sztuki 
ludowej jest coraz mniej. Są prace 

lepsze i gorsze. Na pewno każdy, 
kto przejdzie się po straganach, coś 
dla siebie znajdzie. Natomiast, jeżeli 
ktoś szuka sztuki ludowej najwyż-
szych lotów, to pozostają galerie.

  (wot)

Wystartowało święto folkloru

Kiermasze sztuki ludowej od lat towarzyszą Tygodniowi Kultury Beskidzkiej.

Większości mieszkańców regionu 
odpust św. Anny kojarzy się głównie 
z kaplicą na Kozubowej. Św. Anna, 
matka Najświętszej Marii Panny i 
babcia Jezusa, jest też patronką ka-

plicy w Karwinie-Raju. Tam odpust 
urządzają co roku w środku lata miej-
scowi PZKO-wcy. Jak powiedział 
nam prezes Tadeusz Puchała, jest 
to jedna ze sztandarowych imprez 

rajskiego Koła, które uczestników 
odpustu zaprasza zawsze do ogrodu 
swojego Domu PZKO na obiad i 
koncert orkiestry dętej „Malá černá 
hudba”.

Spotkanie w ogrodzie poprzedza-
ją zawsze dwie msze święte: polska i 
czeska, którą przy kaplicy św. Anny 
w Raju odprawiają księża z parafi i 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Karwinie-Frysztacie. W tym roku 
był to ks. wikary Stanisław Jochy-
mek, który w swoim kazaniu podkre-
ślił, że odpust to święto nie tylko św. 
Anny i jej męża Joachima, ale rów-
nież wszystkich rodziców i dziadków, 
którzy troszczą się o wychowanie 
swoich dzieci i wnuków, przekazując 
im trwałe wartości.

Warto dodać, że w mszy wziął 
udział nowy proboszcz frysztackiej 
parafi i, ks. Przemysław Traczyk, któ-
ry objął funkcję w piątek. Ks. Traczyk 
pochodzi z Warszawy, a wcześniej był 

duszpasterzem w Boleticach na Ślą-
sku Hluczyńskim.

Towarzyszący odpustowi festyn 
odbywa się od 44 lat. – Od 1970 roku, 
kiedy to objąłem w Kole funkcję pre-
zesa. To zresztą nasi członkowie od-
nowili też w swoim czasie zaniedbaną 
kaplicę św. Anny, a jedna z pań się nią 
na co dzień opiekuje – dodał Puchała. 

– Na obiad przychodzą do nas po 
mszy księża, a także uczestnicy od-
pustu. Panie z Klubu Kobiet przy-
gotowały pod kierownictwem Anny 
Rzyman blisko 200 obiadów, napie-
kły niemalże 3 tys. kołaczy i 800 cia-
stek, a także 500 serc z piernika, które 
uczestnicy odpustu zawsze chętnie u 
nas kupują. Mamy więc pełne ręce ro-
boty nawet w tym lipcowym skwarze. 
Warto jeszcze wspomnieć, że w tym 
roku nasze panie zaprosiły na odpust 
swoje koleżanki z Miejscowego Koła 
PZKO z Orłowej-Poręby – poinfor-
mował nas prezes Koła.  (kor)

ODPUST ŚW. ANNY W KARWINIE-RAJU I NA KOZUBOWEJ

200 obiadów, 500 serc

NA WIŚLAŃSKIEJ 
ESTRADZIE

We wtorek i środę występy na wi-
ślańskiej estradzie Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej rozpoczną się o 
godz. 18.00. W amfi teatrze im. 
Stanisława Hadyny wystąpią: „I 
Picciotti da Purtedda” z włoskie-
go Agrigento, „Białcanie” z Białki 
Tatrzańskiej, „Dolanie” z Gilo-
wic, „Ondraszek” ze Szczyrku, 
„Kotlina” z Osieka oraz „Juhas” 
z Ujsół (wtorek) oraz „Odrową-
zianie” z Odrowąża Podhalań-
skiego, „Bestwina” w Bestwiny, 
„Starosądeczanie” ze Starego Są-
cza, „Kozianie” z Kóz, „Bułgarsko 
Choro” z Sofi i w Bułgarii oraz 
„Zagreb-Markovac” z Zagrzebia 
w Chorwacji (środa). Dodajmy, 
że codziennie o godz. 11.00 na 
Placu Hoff a koncertują polskie i 
zagraniczne kapele.  (wot)
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Po odpustowej mszy można było usiąść w ogrodzie Domu PZKO.

Tradycyjny odpust ku czci św. Anny 
na Kozubowej połączony był z „Bie-
giem na Kozubową”. Piękna sło-
neczna pogoda zwabiła na tę piękną 
górę turystów, pielgrzymów, biega-
czy, a także rowerzystów. 

O godz. 10.00 spod piekarni w 
Łomnej Dolnej ruszyła już 15. edycja 
„Biegu na Kozubową”. Udział wzięło 
261 zawodników, co było rekordem 
w historii tego wyścigu. Uczestni-
ków podzielono na poszczególne 
kategorie. Najszybciej ze wszystkich 
trasę o długości 5,5 km pokonał Po-
lak Sylwester Lepiarz z klubu Polska 
Montrial (24:39), wśród kobiet naj-
lepiej spisała się Lucie Gruchalová 
z Ostrawy (33:22). Dobiec do mety 
udało się wszystkim, zarówno miej-
scowym biegaczom, jak i gościom z 

Polski i Słowacji (wyniki publikuje-
my na stronie 8.). 

Odpust na Kozubowej związany 
jest też z przeżyciami kulturalnymi 
i duchowymi. Przy kaplicy odbyły 
się msze święte w języku polskim 
i czeskim, które celebrował jabłon-
kowski proboszcz, ksiądz Janusz 
Kiwak, wspólnie z rodakiem z Mi-
likowa – ks. Januszem Mazurem. 
Ludzie mogli też zwiedzić wieżę 
kaplicy, z widokiem na liczne szczy-
ty Beskidu Śląsko-Morawskiego. 
Natomiast przy samotnej chatce 
goście z  zimnymi napojami czy z 
potrawami z grilla mogli wsłuchać 
się, a nawet wspólnie pośpiewać z 
miejscowymi zespołami grającymi 
muzykę country i bluegrass. Kto 
poczuł zaś jeszcze w sobie lek-

ki niedosyt zabawy, mógł zejść do 
pobliskich Koszarzysk, gdzie zaba-

wa kontynuowana była do białego 
rana. (R. M.)

Tradycyjny obrazek z Kozubowej.

Rekordowy bieg
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Granice 

w obiektywie
Granice rozdzielające państwa, gmi-
ny, gospodarstwa, granice między 
ludźmi... Szlaban, budka celników, 
graniczny kamień czy rzeka – jed-
nym słowem: granice na Śląsku Cie-
szyńskim. Taki temat ma konkurs 
fotografi czny dla młodzieży, ogło-
szony właśnie przez Muzeum Ziemi 
Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie. 
Udział mogą w nim wziąć uczniowie 
klas drugiego stopnia szkół podsta-
wowych oraz gimnazjaliści z młod-
szych klas. Jak sugerują organizato-
rzy, temat konkursu można rozumieć 
bardzo szeroko. Każdy uczestnik 
może nadesłać tylko jedno zdjęcie, 
do którego powinien dołączyć infor-
mację o dacie jego wykonania oraz 
dokładnej lokalizacji miejsca, które 
przedstawia. Należy również napisać 
krótki tekst wyjaśniający, dlaczego 
zainteresowało nas to miejsce. Nade-
słane na konkurs fotografi e oceniać 
będzie jury, złożone z pracowników 
muzeum oraz profesjonalnego foto-
grafa. Jury weźmie pod uwagę nie 
tylko jakość wykonanego zdjęcia, ale 
również to, co przedstawia. Fotogra-
fi e w wysokiej rozdzielczości (mak-
symalnie 3 MG) młodzież może 
nadsyłać do końca grudnia.  (ep)

*   *   *

Zapraszamy szanownych 
kolarzy do udziału 

w uroczystości 
wspomnieniowej 

upamiętniającej 
70. rocznicę zbrodni 

w Żywocicach.
Spotykamy się na dworcu 

Hawierzów-Sucha 
w środę  6 sierpnia 2014 r. 

o godz. 16.00.
W dwóch grupach wyruszamy 

do miejsc, gdzie znajdują 
się kamienne stele 

upamiętniające 
miejsca mordu.
Na zakończenie 
spotykamy się 

przy pomniku w Żywocicach.
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Członkowie Miejscowego 

Koła Polskiego Związku 

Kulturalno-Oświatowego w 

Hawierzowie-Błędowicach 

spędzają wakacje na roboczo. 

Postanowili upiększyć swoją 

siedzibę. Przy Domu PZKO, 

zwłaszcza w jego ogrodzie, 

uwijają się prawie codziennie, 

także w weekendy.

Do Błędowic przyjechałem w so-
botę rano, tuż po godz. 8.00. Kiedy 
szedłem z dworca autobusowe-
go przez mały lasek, a później już 
chodnikiem wzdłuż głównej drogi, 
zaczęły docierać do mnie dźwięki 
wiertarki. Stawały się coraz głoś-
niejsze. Kiedy przekroczyłem bramę 
ogrodu otaczającego siedzibę błę-
dowickich PZKO-wców, ujrzałem 
piątkę panów. Jedni czyścili deski, 
które zastąpią te mocno sfatygowa-
ne na ogrodowych ławkach i stołach. 
Dwaj inni, w tym prezes Miejscowe-
go Koła PZKO, Piotr Chroboczek, 
na małej scenie montowali jedną z 
ławek. Stąd dźwięk wiertarki, którą 
wkręcali w deski duże śruby.

– „Brygady” rozpoczęły się już 
przed dwoma tygodniami i praco-
waliśmy cały tydzień. Zrobiliśmy so-
bie jednak przerwę, bo wyjechaliśmy 
w ubiegłą środę z naszym zespołem 
tanecznym „Błędowice” na festiwal 
folklorystyczny do Macedonii. Po-
wróciliśmy we wtorek, a w czwartek 
ponownie zabraliśmy się do robo-
ty – powiedział nam prezes Chro-
boczek. Uściślił, że budują przede 

wszystkim małe drewniane chatki, 
które podczas imprez plenerowych 
będą służyć jako stoiska, zamiast do-
tychczasowych brezentowych. Teraz 
trzeba będzie do nich doprowadzić 
wodę oraz prąd i będą mogły służyć 
już na najbliższej imprezie. Poza tym 
naprawiane są też ławki, a tych jest 
sporo, bo aż 21.

– Chcemy teraz zrobić jak naj-
więcej, by mieć później mniej pracy 
przed samymi Dożynkami Śląskimi, 
które odbędą się w naszym ogrodzie 
w ostatnią sobotę sierpnia – podkre-
ślił prezes. Zbigniew Kosiec, który 

odnawiał z Chroboczkiem jedną z 
ławek, dodał: – Wczoraj pracowała 
nas tu spora grupka do późnych go-
dzin nocnych, było wielu członków 
Klubu Młodych. Teraz rano pracuje-
my tu w piątkę, bo młodzi wyjechali 
na ślub jednej z koleżanek, Hani Ła-
budek. Mają jednak przyjść po godz 
14.00 i znów ruszymy na całego, a 
przyjdziemy do Domu PZKO także 
jutro – wyjaśnił Kosiec.

Dowiedziałem się, że codziennie 
przychodzi na „brygadę” do Domu 
PZKO kucharz – Stanisław Ja-
strzębski, pracujący nie muszą się 

obawiać głodu. – Dzisiaj nie mógł 
się urwać z pracy, ale wczoraj ugo-
tował na sobotę cały gar gulaszu – 
powiedział nam prezes Chroboczek. 
Dodał, że Koło liczy około 400 
członków, ale aktywnych jest około 
trzydziestki. Ci przygotowywują im-
prezy, pracują na nich, a także chęt-
nie przychodzą na „brygady”, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Prace zaś są 
dofi nansowane z puli, którą władze 
województwa morawsko-śląskiego 
przyznały błędowiczanom na Do-
żynki Śląskie.

Wiceprezes błędowickiego Koła, 

Marek Bystroń zabrał na sobotnią 
„brygadę” swojego ojca Bolesława 
i syna Jasia. Bystroń i Chroboczek 
opowiadają, że Dom PZKO, miesz-
czący się w dawnym ewangelickim 
Domu Zborowym, odnowiono w 
połowie lat 80. ub. wieku. Wciąż 
jednak jest co naprawiać i odnawiać. 
– Przed rokiem zmodernizowaliśmy 
kuchnię, co kosztowało 450 tys. ko-
ron. W maju tego roku podłączyli-
śmy budynek do gminnej sieci kana-
lizacyjnej. Trzeba by jeszcze ocieplić 
północną ścianę i sufi t dużej sali, od-
nowić podłogi, ale to w przyszłości 
– podkreślił Marek Bystroń.

Bystroniowie wyruszyli też w so-
botę z ogrodu Domu PZKO na pole 
za budynkiem czeskiej szkoły, gdzie 
dojrzałe zboże czeka już na kombaj-
ny. – Umówiliśmy się z właścicie-
lem pola, Janem Kotulą, że możemy 
skosić dla siebie trochę zboża. Z 
niego zrobimy kilka snopów, któ-
rymi przyozdobimy później scenę 
podczas Dożynek Śląskich. Pomoże 
nam sąsiad z kosiarką – powiedział 
nam Bystroń. 

Wiceprezes poinformował nas, 
że program dożynkowy przygotu-
je na tę sztandarową imprezę Koła 
działający przy nim zespół „Błędo-
wice” i jego kapela. Zaprezentują się 
też hawierzowski zespół „Vonička” i 
kapela ludowa „Jagár”, będzie pokaz 
rzemiosła ludowego. 45. Dożynki 
Śląskie odbędą się 30 sierpnia, a ich 
gospodarzami będą prezes Chrobo-
czek z żoną. – Zapraszamy na nie 
wszystkich miłośników folkloru i 
dobrej zabawy. Przywitamy ich w 
odnowionym ogrodzie – dodał Ma-
rek Bystroń.

JACEK SIKORA

W parku przy Domu PZKO w 
Bystrzycy bawiono się w sobotę 
doskonale podczas siódmej edycji 
Hawaii Party. Impreza ta w 2008 
roku rozpoczynała się jako urodzi-
nowe spotkanie jednej z członkiń 
Klubu Młodych, działającego przy 
bystrzyckim Miejscowym Kole 
PZKO. Dziś należy do najbardziej 
atrakcyjnych wakacyjnych imprez 
w regionie, na którą zjeżdżają ludzie 
łaknący zabawy od Hawierzowa po 
Mosty.

Przyjeżdżają całymi rodzinami. 
Bo też w bystrzyckim parku przy 
rzece Głuchówce wspaniale mogą 
się bawić przy dźwiękach kojarzącej 
się raczej z plażą muzyki i egzotycz-
nych drinkach zarówno młodzi, jak i 
ich rodzice, a nawet dziadkowie. Jak 
powiedziały nam członkinie sztabu 
organizacyjnego, Aneta Dziadek i 
Monika Mrózek, co roku bywa go-
ści około 500, przed rokiem zaś padł 
rekord – w Parku PZKO bawiło się 
ponad tysiąc osób. 

Podobnie było w tym roku. Jak 
zwykle, nie nudziła się dzieciarnia, 
dla której przygotowano szereg 
konkursów i atrakcji (jazda na koniu, 
hula hop). Najbardziej zaś podoba-
ła się dzieciom zabawa w piasku, w 
którym mogły budować zamki. Bo 
też scenę i plac przed nią wysypano 
piaskiem, by park podczas Hawaii 
Party rzeczywiście przypominał pla-

żę. Było go sporo, bo podobno aż... 
63 tony.

Wszystkim bardzo spodobały się 
także pokaz barmanów z trzynie-
ckiego baru Destiny (restauracja 
była po raz drugi współorganiza-
torem Hawaii Party), oraz pokaz 
mody, podczas którego modelki 
prezentowały stroje plażowe autor-

stwa młodej projektantki z Trzyńca, 
Karoliny Černej. – To nie tylko moje 
projekty, przygotowałam je wspólnie 
z koleżanką z klasy średniej szkoły 
dla projektantów ubiorów w Zlinie, 
Michaelą Hriňovą. Podczas projek-
towania tych strojów zainspirowa-
łyśmy się motywami roślinnymi, a 
także burzą. Mam nadzieję, że się ta 

nasza kolekcja spodoba publiczności 
– powiedziała nam projektantka. 

Jednym z „średniaków”, który 
postanowił zabawić się z rodzinką 
w tropikalnym duchu, był Otokar 
Kołorz, który do Bystrzycy przyje-
chał aż z Datyń Dolnych, dzielnicy 
Hawierzowa. – Zachęcili mnie ko-
ledzy, z którymi byliśmy ostatnio na 

urlopie nad morzem. W pewnym 
momencie na plaży stwierdziłem: 
„To prawdziwe Hawaje”, na co usły-
szałem odpowiedź: „Przyjedź nad 
Głuchówkę. To są dopiero Hawaje!”. 
Skorzystałem więc z zaproszenia i 
nie żałuję – podkreślił. Zawitał też 
na Hawaii Party muzyk Albert Čer-
ný. – Do przyjazdu zachęciła mnie 
siostra Karolina, która przygotowa-
ła na dzisiaj pokaz mody. Zresztą i 
sama impreza mnie zainteresowała, 
bo takie hawajskie klimaty to na 
pewno u nas rarytas. Mogę się po-
nadto spotkać z kolegami z podsta-
wówki i szkoły średniej – zdradził 
nam Černý, absolwent trzynieckiej 
PSP Na Tarasie.

Podczas Hawaii Party można się 
było raczyć nie tylko egzotyczny-
mi koktajlami, ale zadbano też o 
żołądki plażowiczów. Organizato-
rzy zamówili catering u kolegów z 
Klubu „Dziupla”, którym zarządza 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. 
– Jest to dla nas promocja i moż-
liwość zarobku – powiedział nam 
Michał Przywara, członek Zarządu 
Głównego SMP. – Przy okazji zaś 
możemy się świetnie zabawić, bo 
Hawaii Party to wspaniały, orygi-
nalny sposób na imprezę, przyciąga 
ona specyfi cznym klimatem. Takie 
inicjatywy mają przyszłość – dodał 
Przywara.

JACEK SIKORA
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45. DOŻYNKI ŚLĄSKIE W ODNOWIONYM OGRODZIE

Wakacje na roboczo

Bystrzycka Hawaii Party swoją ogromną „piaskownicą” przyciąga zawsze dzieciarnię.

Podczas sobotniej „brygady” błędowiccy PZKO-wcy zajęli się m.in. naprawą ławek.

Przyjedźcie nad Głuchówkę. To są dopiero Hawaje!
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Gorolski Święto to od dawna nie 
tylko folklor muzyczny i taneczny, 
ale też m.in. ciągle żywa kultura 
ludowa. W tym roku już po raz 11. 
pojawią się na „Gorylu” rzemieśl-
nicy i rękodzielnicy. „Głos Ludu” 
postanowił porozmawiać z inicja-
torem towarzyszących jabłonkow-
skiej imprezie pokazów rzemiosła, 
Leszkiem Richterem, prezesem 
Sekcji Ludoznawczej przy ZG 
PZKO i twórcą działającej przy 
jabłonkowskim Kole PZKO Izby 
Regionalnej im. Adama Sikory 

Jak zrodził się pomysł zorgani-
zowania w trakcie Gorolskigo 
Święta pokazów rękodzielni-
czych i jak się to przyjęło?

11 lat temu, kiedy zaczynałem 
wprowadzać w życie tę ideę, nie 
tylko w naszym regionie (mam 
na myśli Śląsk Cieszyński po obu 
stronach granicy), ale też w ościen-
nych regionach praktycznie żadnej 
imprezie folklorystycznej nie to-
warzyszył pokaz rzemiosła, tech-
nik rękodzielniczych. A przecież 
jest to integralny składnik kultury 
ludowej. Warto było zainicjować 
coś takiego, tym bardziej, że w na-
szym regionie tradycyjne rzemio-
sło ginie na naszych oczach. Nie 
ma już u nas na przykład ani jed-
nego kołodzieja, w Skoczowie jest 
ostatni rymarz, jedyny bednarz w 
okolicy jest w Turzovce. Promo-
cja wytwórców w formie takich 
właśnie pokazów połączonych 
ze sprzedażą może być jednym 
z działań, które zapobiegną dal-
szemu ginięciu tych tradycyjnych 
rzemiosł. Dla widzów Gorolskigo 
Święta jest to na pewno dodatko-
wa, duża atrakcja, tym bardziej, że 
to nie jest tylko sprzedaż. Każdy 
twórca ludowy, rzemieślnik, któ-
ry ma swoje stoisko na „Gorolu”, 
musi również zrobić pokaz tego, 
co sprzedaje, oczywiście w tych 
przypadkach, kiedy jest to możli-
we technologicznie. 
Odpowiadając na drugą cześć py-
tania, można powiedzieć, że wszy-
scy skopiowali ten pomysł i niemal 
na każdej imprezie związanej z 
folklorem można dziś spotkać 

rzemieślników, rękodzielników. 
Oczywiście cieszy mnie to, bo 
chodziło mi także o to, by upo-
wszechnić tę ideę w regionie, choć 
niektórzy przejęli mój pomysł w 
niezbyt elegancki sposób.

W Lasku Miejskim prezentują 
swoje wyroby twórcy nie tylko z 
naszego regionu? 

Zazwyczaj przyjeżdża około 30 
rzemieślników – dwie trzecie z 
nich to certyfi kowani rzemieślnicy 
z certyfi katem „gorolskiej swobo-
dy”. Oczywiście najbardziej zależy 
mi na tym, żeby prezentować na-
sze, regionalne rzemiosło. Faktem 
jest jednak, że przedstawicieli nie-
których rzemiosł już u nas nie ma: 
na przykład nie ma żadnego koło-
dzieja, nie ma kowala, który robił-
by „krzapoki”, czyli dzwonki dla 
owiec i krów – chętnie zaproszę 
więc takich wytwórców z ościen-
nych regionów. Już trzeci rok z 
rzędu zapraszam też rękodzielni-
ków z Białorusi – są to tamtejsi 
Polacy. Ze strony Miejscowego 
Koła PZKO w Jabłonkowie to 
taka forma wsparcia naszych ro-
daków na Białorusi. Oni bardzo 
chętnie przyjeżdżają, zresztą jak 
wszyscy.

Gorole naprawdę mieli takie 
„szikowne” ręce i wszystko po-
trafi li zrobić sami?

Oczywiście wszędzie są ludzie 
zręczni – „szikowni”, oraz mniej 
zręczni. Jednak ciężkie warun-
ki bytowania górali zmuszały ich 
do tego, żeby wydać jak najmniej 
pieniędzy. Pieniędzy po prostu nie 
było. Zanim powstała huta, jedy-
ną możliwością zarobku dla tych, 
którzy mieli mało ziemi i nie byli 
w stanie z niej wyżyć – była praca 
w lesie. Kiedyś góral, jak jeździł na 
targ do Jabłonkowa, to kupował 
tam sól, gomolę cukru i tabakę. 
Całą resztę był w stanie wytworzyć 
własnymi rękami lub też nabyć od 
kogoś z osady.

Na ile autentyczna jest ta kultura 
ludowa, którą prezentują twórcy 
przy swoich stoiskach w Lasku 
Miejskim? 

To oczywiście zależy od rodza-
ju rzemiosła, ale generalnie rzecz 
biorąc – żaden z tych rzemieśl-
ników nie stoi w miejscu. Nie 
może się zasklepić w tradycji i 
wyrabiać tylko to, co kiedyś wy-
twarzali ludzie trudniący się tym 
rzemiosłem. Weźmy na przykład 
złotnictwo. Są u nas jeszcze dwaj 
złotnicy w regionie, którzy wytwa-
rzają tradycyjny fi ligran cieszyński: 
Kazimierz Wawrzyk z Ustronia 
oraz Wiktor Pieczonka z Cieszy-
na. Oczywiście robią oni elementy 
biżuterii do strojów cieszyńskich, 
ale poza tym robią też inne rze-
czy. Co jednak jest bardzo istot-
ne, opierają się przy tym na tych 
tradycyjnych wzorach, umiejętnie 
do nich nawiązują, wytwarzając w 
ten sposób jakościowo nowe wyro-
by – dotyczy to przede wszystkim 
pana Wawrzyka. Nie widzę nic 
złego w tym, iż czerpie się z tra-
dycji, dziedzictwa kulturowego, o 

ile robi się to w sposób świadomy, 
z pełnym szacunkiem. Tak jest też 
na przykład z wyrobami ze skóry, 
które wykonuje Paweł Kufa. Robi 
on elementy do stroju góralskiego, 
ale wytwarza też inne rzeczy z ga-
lanterii skórzanej, które cieszą się 
zbytem. Takich przykładów jest 
bardzo dużo.

Na Gorolskim Święcie można co 
roku zobaczyć kulturę ludową 
„nie jyny z naszi dzichty”.

To kolejny kontekst ludoznaw-
czy Gorolskigo Święta. Staramy 
się co roku prezentować jeden 
region etnografi czny, niekoniecz-
nie karpacki – w zeszłym roku 
prezentowaliśmy na przykład 
ziemię pszczyńską, kilka lat temu 
przedstawialiśmy kurpiowszczy-
znę. Idea jest taka, że w piątek, w 
pierwszy dzień „Gorola”, staramy 
się przedstawić kompleksowo wy-
brany region. Najpierw odbywa się 

seminarium etnografi czne, które 
wprowadza do zagadnień kultury 
ludowej danego regionu, potem 
w Lasku Miejskim jest degustacja 
potraw regionalnych, a wieczorem 
na scenie zespół z tegoż regionu 
prezentuje ludowy rok obrzędowy.

W tym roku piątek ma być po-
święcony regionom Kosowa i 
Metiochii. Co w tej kulturze za-
interesowało organizatorów, że 
postanowili przybliżyć ją uczest-
nikom Gorolskigo Święta? 

Niestety seminarium etnografi cz-
ne nie odbędzie się, choć było za-
planowane. Prelegenci z różnych 
przyczyn, m.in. zdrowotnych, mu-
sieli odmówić udziału. Zaprasza-
my jednak na degustację potraw 
kosowskich do Lasku Miejskiego 
– poczęstunek przygotuje zespół 
Serbów kosowskich „Kriva reka” 
z Kosowskiej Kamenicy. Zespół 
przywiezie rakiję, wino, ajwar, 
pršut, oliwki, na miejscu zrobią też 
pleskawice, czyli bałkańskie mielo-
ne na ruszcie. Dlaczego akurat ten 
region? Miałem możliwość uczest-
niczyć w wyprawie do Kosowa i 
Metiochii i poznać bardzo skom-
plikowaną sytuację mieszkających 
tam Serbów. To jest prawdziwe 
piekło na ziemi! Enklawy serbskie 
są tam stopniowo likwidowane 
poprzez Albańczyków. Ja byłem 
właśnie w jednej z takich serbskich 
osad. Zespół, który przyjedzie na 
„Gorola”, powstał w kwietniu 2000 
roku tuż po wygnaniu z Kosowa 
ok. 200 tys. Serbów. Dlaczego w 
takim dziejowym momencie, gdy 
zagrożona jest podstawowa egzy-
stencja, zakłada się zespół folk-
lorystyczny? Otóż – jak twierdzi 
Dragan Antić, który wraz z żoną 
Radmilą założył zespół – jeżeli za-
nika kultura danego ludu, te właś-
nie zwyczaje, pieśni, tańce, zanika 
również ten lud. Innymi słowy, 
przetrwanie kultury serbskiej jest 
warunkiem przetrwania Serbów 
na ziemi stanowiącej ich kolebkę. 
Wszak kultury duchowej nie moż-
na zniszczyć, zburzyć, spalić.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Pavel Noga z Tyry został zwycięzcą 
międzynarodowego konkursu Śląski 
Drwal, który odbył się w niedzielę w 
Wędryni. Była to już czwarta edycja 
tej imprezy, którą wspólnie z władza-
mi wioski organizuje co roku fi rma 
Turpil. W Wędryńskim Parku siły 
zmierzyło dwunastu drwali, którzy 
zjechali z całego Śląska Cieszyńskie-
go, a nawet morawskiego Frensztatu 
pod Radhoszczem.

– Impreza zrodziła się przed cztere-
ma laty: w Wędryńskim Parku odby-
wa się sporo imprez, głównie kultural-
nych. Postanowiliśmy zaproponować 
mieszkańcom wioski coś innego, ale 
równie atrakcyjnego. Zaprosiliśmy 
więc drwali, a pomył od razu chwy-
cił. Co roku na te zawody przychodzi 

sporo ludzi – powiedział nam wice-
wójt Wędryni, Bogusław Raszka. Do-
dał, że konkurs drwali odbywa się w 
ramach współpracy ponadgranicznej 
z partnerską polską gminą Goleszów.

Uczestnicy konkursu musieli się 
wykazać swoimi umiejętnościami 
w kilku dyscyplinach, m.in. w cię-
ciu drewna na dokładność, wymia-
nie paska i łańcucha piły na czas. W 
konkursie mogła wziąć udział także 
publiczność. Dla odważnych przy-
gotowano dyscypliny: precyzyjne rą-
banie siekierą, cięcie kłody parami i 
wbijanie gwoździ.

Dodajmy, że na drugim miejscu 
uplasował się Wojciech Maciejowski 
z Jaworza, a na trzecim Václav Hrabec 
z Rzepiszcza.  (kor)

LESZEK RICHTER W ROZMOWIE Z »GŁOSEM LUDU«

»Kultury duchowej nie można 
zniszczyć, zburzyć, spalić«
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Cięta impreza

Uczestnicy konkursu drwali zmierzyli siły m.in. w cięciu drewna na dokładność.

Leszek Richter
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6.05 Lato Zet i Dwójki 2014 7.05 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 7.40 Ojciec Ma-
teusz (s.) 9.30 Baśnie i bajki polskie 
9.40 Notatnik przyrodniczy - Dla-
czego słoń rozbrykał się jak koń? 9.50 
Rodzina Leśniewskich 10.25 Dzika 
Polska - Mrówki, na plan! 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.05 Bulionerzy 12.35 Wiadomości 
12.50 Londyńczycy (s.) 13.50 Niezna-
na Białoruś 14.55 Lato Zet i Dwójki 
2014 16.00 Złotopolscy (s.) 16.30 
Polskie wakacje - Na jeziorach 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polonia 
w Komie - Oman 17.30 Teleexpress 
17.55 Bulionerzy (s.) 18.25 Encyklo-
pedia II wojny światowej 18.55 Czas 
honoru (s.) 20.00 Wiadomości 20.50 
Nowa (s.) 21.45 Polonia w Komie - 
Paryż 22.00 Polonia 24 22.45 Fałsze-
rze - Powrót sfory. 

ŚRODA 30 lipca
 

6.05 Lato Zet i Dwójki 2014 7.10 
Szlakiem gwiazd - Jerzy Kryszak 7.40 
Ojciec Mateusz (s.) 9.20 Polonia w 
Komie - Paryż 9.30 Baśnie i bajki pol-
skie 9.50 Do przerwy 0:1 10.25 Dzi-
ka Polska - Dyskretny urok śluzowca 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie strony 
medalu (s.) 12.05 Bulionerzy (s.) 12.35 
Wiadomości 12.50 Ja wam pokażę! 
13.50 Studio Wschód 14.25 Okrasa 
łamie przepisy - Ryby morskie 14.55 
Lato Zet i Dwójki 2014 16.00 Zło-
topolscy (s.) 16.30 Wilnoteka 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polonia 
w Komie - Paryż 17.30 Teleexpress 
17.55 Bulionerzy (s.) 18.25 Encyklo-
pedia II wojny światowej 18.55 Czas 
honoru (s.) 20.00 Wiadomości 20.50 
Pogoda na piątek 21.45 Polonia w Ko-
mie - Walencja 22.00 Polonia 24 22.45 
Ofi cer 23.40 Ofi cerowie (s.). 

CZWARTEK 31 lipca
 

6.05 Co nam w duszy gra 7.05 Festiwal 
nadziei 7.25 Smaki polskie - Szczupak 
faszerowany 7.40 Ojciec Mateusz (s.) 
9.30 Baśnie i bajki polskie 9.50 Żeg-
naj, Rockefeller 10.25 Dzika Polska 
- My z Czerwonego Bagna 11.00 Po-
lonia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.05 Bulionerzy 12.35 Wiadomości 
12.50 M jak miłość (s.) 13.45 Pogo-
da na piątek (s.) 14.45 15. Przystanek 
Woodstock 2009 - Koncert Jubileu-
szowy Woodstock 1969-2009 15.40 
Smaki polskie - Klopsiki cielęce 16.00 
Złotopolscy (s.) 16.30 Klimaty i sma-
ki - Na ziemi sandomierskiej 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polonia 
w Komie - Walencja 17.30 Teleexpress 
17.55 Bulionerzy (s.) 18.25 Ency-
klopedia II wojny światowej - Droga 
przez piekło 18.55 Czas honoru (s.) 
20.00 Wiadomości 20.55 Komisarz 
Alex (s.) 21.45 Polonia w Komie - Hi-
szpania 22.00 Polonia 24 22.45 Glina 
(s.) 23.35 Zejść na ziemię.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 28. 7. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 30
Hawierzów 25
Karwina 27
Orłowa 25
Trzyniec 19
Wierzniowice 26
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.30 Wa-
kacje z Jedynką - SpongeBob Kan-
ciastoporty 9.05 Wakacje z Jedynką 
- Szatan z siódmej klasy 10.00 Na-
tura w Jedynce - Świat z lotu ptaka 
11.00 Zwykła/niezwykła rodzinka 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.10 Agro-
biznes 12.45 Natura w Jedynce - 
Świat z lotu ptaka 13.55 Wszystko 
przed nami (s.) 15.00 Wiadomości 
15.15 Polskie Wakacje 15.30 Klan 
(s.) 15.55 MacGyver (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.25 Życie nad rozlewi-
skiem (s.) 18.30 Ranczo (s.) 19.30 
Wiadomości 20.04 GOL T-Mobile 
Ekstraklasa 20.05 Kronika 71. Tour 
de Pologne 20.25 W krainie dresz-
czowców - Ostateczny termin 22.05 
1920 - Wojna i miłość 23.00 W gar-
niturach 23.50 MacGyver (s.) 0.55 
Ostateczny termin 2.30 Notacje - 
Ksawery Jasieński. 

TVP 2 
6.00 Mikołajek (s.) 6.35 Dzieci 
Afryki 7.05 M jak miłość (s.) 8.55 
Herkules (s.) 9.55 Tygrysy Europy 
(s.) 11.00 Barwy szczęścia (s.) 11.35 
Na dobre i na złe (s.) 12.40 Fami-
liada (teleturniej) 13.15 Na sygnale 
(s.) 13.45 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat 14.25 Szkoła życia 
(s.) 15.15 Tancerze (s.) 16.15 M jak 
miłość (s.) 17.05 Herkules (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.30 Ja to mam szczęście! (s.) 20.10 
U Pana Boga za piecem 22.00 Za-
bójcze umysły 23.50 Świat bez fi kcji 
- Bard. 

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 8.30 Dzika Polska - Szaleńcy 
natury - Królewna starych koron 9.00 
Co niesie dzień 9.30 Co u nas? 9.35 
Psi psycholog 10.10 Reportaż 10.25 
Co u nas? 10.35 Przystanek Ziemia 
11.10 Film dokumentalny - Biała 
koszula 12.20 Zaproszenie - Cuda i 
wianki u świętej Anki 12.55 Agro-
biznes 13.25 Przechowalnia - O, 
Kazia - Promocia 14.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.35 Wojtek 
niedźwiedź, który poszedł na woj-
nę 15.45 Reportaż 16.00 Telekurier 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.35 Sprawa na dziś 17.10 Re-
portaż 17.30 Aktualności Flesz 17.40 
Magazyn Reporterów TVP Katowice 
17.55 EkoAgent 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 20.00 Śląza-
ków portret własny - Renata Bonczar 
20.40 Co, gdzie, kiedy? 20.55 Gramy 
dla Was 21.00 Echa dnia 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.40 
Telekurier 23.10 Wojtek niedźwiedź, 

który poszedł na wojnę 0.15 Every-
day English 0.35 Ahora espanol - na-
uka 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 Interwen-
cja (mag.) 16.45 Dlaczego ja? 17.45 
Trudne sprawy 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.00 Wpół do śmierci (fi lm kopr.) 
22.05 Sprawiedliwość dla Natalee 
Holloway (fi lm USA) 0.00 Sanctum 
(fi lm kopr.). 

TVC 1 
6.00 Szalenie zakochani (s.) 6.59 
Studio 6 8.45 Córki McLeoda (s.) 
9.30 Hercules Poirot (s.) 11.15 Re-
porterzy TVC 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Hercules Poirot 
(s.) 13.20 Rodzina Horaków (s.) 
14.15 Zauroczenie (s.) 15.10 Gdzie 
mieszkały królewny 15.30 Niegas-
nące gwiazdy 16.30 Wszystko o go-
towaniu 16.45 Podróżomania 17.15 
Wszystko-party 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Old Shat-
terhand (fi lm) 22.00 Śmierć utalen-
towanego szewca (fi lm) 23.25 Her-
cules Poirot (s.) 0.20 Tajniacy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszystko 
o gotowaniu 8.50 Starożytne skar-
by Nilu 9.50 Dzikie Chiny - Serce 
smoka 10.40 Fascynujące przemiany 
natury 11.30 Gdzie ma źródła Ama-
zonka 12.00 Wersal 12.55 Kanadyj-
ska szkoła policyjna 13.50 Katastrofy 
lotnicze 14.40 Wyspa Wielkanocna: 
Ślady 15.35 Operacje Navy SEALs 
16.25 Techniczne cuda świata 17.20 
Moja rodzina (s.) 17.50 Kierunek 
równik 18.45 Wieczorynka 18.55 
Doktor Who (s.) 19.40 Spostrzeże-
nia z zagranicy 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Historia świata 
21.00 Katastrofy lotnicze 21.50 Wóz 
do Wiednia (fi lm) 23.25 Siostra Ja-
ckie (s.) 23.50 Przeżyć! 0.40 Amery-
kańskie stulecie O. Stone’a. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ubez-
pieczalnia Szczęście (s.) 10.20 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.30 Krok za 
krokiem (s.) 11.55 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Mike i Molly (s.) 12.25 
Sue Th omas (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 
14.20 Prawo i porządek: Zbrodni-
czy zamiar (s.) 15.15 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok 
za krokiem (s.) 17.00 Popołudnio-
we wiadomości, sport, pogoda 17.35 
Gospoda (s.) 18.15 Ubezpieczalnia 
Szczęście (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Pod jednym da-
chem (s.) 21.10 Weekendowe waka-
cje 21.45 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 22.45 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 23.35 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 0.40 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (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: mor-
derstwo (s.) 11.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.25 Julie Lescaut (s.) 14.15 
Obwód Wolff a (s.) 15.15 Siska (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wia-
domości 20.15 Naga pasterka (fi lm) 
22.05 Faux-pas (s.) 23.20 Zabójcze 
umysły (s.) 0.15 Zaprzysiężeni (s.). 

ŚRODA 30 lipca
 

TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.40 Wa-
kacje z Jedynką - SpongeBob Kan-
ciastoporty 9.10 Wakacje z Jedynką - 
Szatan z siódmej klasy 10.05 Natura 
w Jedynce - Świat z lotu ptaka 11.05 
Zwykła/niezwykła rodzinka (s.) 12.00 
Wiadomości 12.05 Agrobiznes 12.25 
Magazyn Rolniczy - Przetwórstwo 
mięsa wieprzowego 12.45 Natura w 
Jedynce - Świat z lotu ptaka 13.50 
Wszystko przed nami (s.) 15.00 
Wiadomości 15.10 Polskie Wakacje 
15.25 Klan (s.) 15.55 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 Błękitna 
głębia 22.05 1920 - Wojna i miłość 
23.00 Kuloodporni 0.35 MacGyver 
(s.) 1.35 Ręka fryzjera. 

TVP 2 
6.05 Mikołajek (s.) 6.20 Polacy w 
Rzymie i Watykanie 6.55 M jak mi-
łość (s.) 8.50 Herkules (s.) 9.50 Ty-
grysy Europy 10.55 Barwy szczęścia 
(s.) 11.35 Na dobre i na złe (s.) 12.35 
Familiada (teleturniej) 13.10 Na syg-
nale (s.) 13.40 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat - Wielbłąd 14.20 
Szkoła życia (s.) 15.10 Tancerze (s.) 
16.10 M jak miłość 17.05 Herkules 
(s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Ja to mam szczęś-
cie! 20.10 Kino relaks - Lol 22.00 Na 
sygnale (s.) 23.05 Dr House (s.) 0.50 
Angela Merkel. 

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 8.30 Dzika Polska - Szaleńcy 
natury 9.00 Co niesie dzień 9.30 Co 
u nas? 9.35 Psi psycholog 10.10 Re-
portaż 10.25 Co u nas? 10.35 Dwa 
żywioły, dwie pasje 10.45 Misja. In-
tegracja 11.10 Śladami Potopu 12.20 
Fascynujące Śląskie - Kabaret Mło-
dych Panów 12.55 Agrobiznes 13.25 
Romanca. Operowo 14.00 Antenowe 
remanenty 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 14.35 Film dokumen-
talny - Bolesław Matuszewski 15.45 
Reportaż 16.00 Telekurier 16.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.35 Sprawa na dziś 17.05 Rok w 
ogrodzie 17.30 Aktualności Flesz 
17.35 Co, gdzie, kiedy? 17.50 Ma-
gazyn Reporterów TVP Katowice 
18.15 Kronika Miasta 18.30 Aktu-
alności 20.05 Śląskie na 20.30 Atlas 
kultury 21.00 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.40 Telekurier 

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 Interwen-
cja (mag.) 16.45 Dlaczego ja? 17.45 
Trudne sprawy 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Amerykańska dziewica (kome-
dia USA) 22.15 Wieczny student III 
(komedia USA) 0.20 Zamiana (ko-
media kopr.). 

TVC 1 
6.00 Szalenie zakochani (s.) 6.59 
Studio 6 8.45 Buty 9.05 Old Shat-
terhand (fi lm) 11.05 Zawodowcy (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Hercules Poirot (s.) 13.20 Rodzi-
na Horaków (s.) 14.15 Zauroczenie 
(s.) 15.10 Gdzie mieszkały królew-
ny 15.30 Niegasnące gwiazdy 16.30 
Wszystko o gotowaniu 16.50 Po-
dróżomania 17.15 Wszystko-party 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Mały pitawal z dużego miasta 
(s.) 21.05 Hercules Poirot (s.) 22.00 
Niezwykłe życia 22.55 Śpiewa Karel 
Gott 23.45 Anatomia prawdy (s.) 
0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszystko o 
gotowaniu 8.50 Jestem tym, co jem 
9.20 Stulecie latania 10.15 Koniec 
defi lady (s.) 11.15 Polowanie na ce-
sarskie krążowniki 12.10 Odkry-
wanie prawdy 12.55 Religie świata 
13.55 Przetestuj swój mózg 14.45 
Wydra wśród milionerów 15.35 
Królestwo natury 16.00 Braterstwo 
tajemniczych mangust 16.30 Poje-
dynek przywódców 17.20 Moja ro-
dzina (s.) 17.50 Wodospad Niagara 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Dzikie Chiny: Shangri-La 
20.55 Podróż po Wenecji 21.20 Ma-
gia Afryki 21.50 Pražákům, těm je 
hej (musical) 23.20 Życie w ekstre-
malnych warunkach. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.20 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 10.25 
Pod jednym dachem (s.) 11.20 Krok 
za krokiem (s.) 11.45 Tescoma ze 
smakiem 11.50 Mike i Molly (s.) 
12.25 Sue Th omas (s.) 13.25 Bez 
śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.30 Gospoda (s.) 18.10 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Comeback (s.) 21.35 Agenci NCIS 
(s.) 22.30 Jęk czarnego węża (fi lm) 
0.40 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (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: mor-
derstwo (s.) 11.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.25 Julie Lescaut (s.) 14.15 
Obwód Wolff a (s.) 15.15 Siska (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Kulinarny reality-show 
21.35 Show Jana Krausa 22.25 Dom 
handlowy (s.) 23.40 Hawaii 5-0 (s.) 
0.40 Vegas (s.).

TV POLONIA 

OSTATECZNY TERMIN
Th riller, Kanada 2010
 TVP 1, wtorek 29 lipca 2014, 
godz. 20.25
Reżyseria: Louis Bélanger
Wykonawcy: Jeri Ryan, Anthony 
Lemke, Bruno Verdoni, Tiera 
Skovbye, Sean Tucker, Frank 
Schorpion, Natalie Vansier

Sophie Fyne jest właścicielką 
butiku, w którym sprzedaje 

zaprojektowane przez siebie ubra-
nia. Pewnego dnia jedna z pracow-
nic zostaje zamordowana. Splot 
wstrząsających wydarzeń uzmysła-
wia Sophie, że musi szybko dzia-
łać, w przeciwnym razie jej karie-
ra zostanie zrujnowana. Wkrótce 
Sophie przekonuje się, że musi 
zmierzyć się z dużo poważniejszym 
problemem. Jej córka jest w niebez-
pieczeństwie.

AMERYKAŃSKA DZIEWICA
Komedia, USA 2009
Polsat, środa 30 lipca 2014, 
godz. 20.35
Reżyseria: Clare Kilner
Wykonawcy: Jenna Dewan-Tatum, 
Bo Burnham, Brianne Davis, Rob 
Schneider, Elan Moss-Bachrach, 
Chase Ryan Jeff ery, Ashley Schne-
ider 

Priscilla właśnie dostała się na 
studia i ma trudności z odna-

lezieniem się wśród rozrywkowej 
braci studenckiej. Jej współlokator-
ka Naz lubi wyuzdane zabawy i 
seks grupowy. Priscilla jest dumna 
ze swojego dziewictwa, które za-
chowuje dla przyszłego męża. 
Pewnego wieczoru uczestniczy w 
imprezie i wypija za dużo alkoho-
lu. Wkrótce okazuje się, że jeden z 
mężczyzn, Ed Curtzman, nakręcił 
kilka fi lmów z rozbierającymi się 
dziewczętami. Wśród nich była 
Priscilla. Dziewczyna chce odzy-
skać kompromitujące nagranie.
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Jak 
wytresować smoka 2 (29, 30, godz. 
15.30); Díra u Hanušovic (29, 30, 
godz. 17.45); Transformers: Zanik 
(29, 30, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Lego przygoda (29, godz. 
10.00); Transformers: Zanik (29, 30, 
godz. 17.00); Na skraju jutra (29, 
30, godz. 20.00); KARWINA – Ex: 
Dzwoneczek i sekret magicznych 
skrzydeł (30, godz. 10.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: WFT (29, 30, 
godz. 17.30); Díra u Hanušovic (29, 
30, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Samoloty 2 (29, 30, godz. 14.30, 
16.15, 18.00); Ewolucja planety 
małp (29, 30, godz. 19.45).

OFERTY
PROPOZYCJA ZAROBKU do-
datkowego. Tel. 604 182 100.  GL-451

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

MALOWANIE DACHÓW 
BLASZANYCH i eternitowych 

włącznie z materiałem, czyszczenie 
myjką WAP. Cena umowna. Tel. 
734 486 799.  GL-441

RUJNUJĄ CIĘ WYSOKIE spła-
ty długów? Jest rozwiązanie. Tel. 
733 672 683.  GL-452

PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody.com. 
 GL-424

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

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

KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+480 501 097 953.  GL-388

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

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
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 29. 7. o godz. 15.30.

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, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, ul. 
Głęboka 50, Cieszyn: do 22. 8. wy-
stawa Romana i Marzanny Mucha 
pt. „Mistrz i uczeń”. Czynna w go-
dzinach otwarcia Muzeum.

WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-18.00. 

Dziewczyna, która 
sięgnęła nieba

LUCA DI FULVIO
Wydawnictwo Prószyński i Spółka

Wyobraźmy sobie taką sytuację: śro-
dek lata, środek nocy, rozgwieżdżo-
ne niebo. Palcem wskazującym za-
trzymujemy się na jednej z gwiazd. 
„Zdradzę ci moją sztuczkę. Spójrz w 
górę. Widzisz gwiazdy. Za kilka chwil 
już ich tam nie będzie, przesuną się. A 
wiesz dlaczego? Bo gwiazdy to nie-
biańskie powozy”. Żeby sprawdzić, 
czy jeden z bohaterów książki Wło-
cha Luki Di Fulvio ma rację, trze-
ba sporo cierpliwości i siły mięśni. 
Podobnie jest z jego najnowszą po-
wieścią, którą wydało wydawnictwo 
Prószyński i Spółka – chcąc przebić 
się przez ponad 800 stron potrzeba 
trochę wolnego czasu, samozapar-
cia. Tak samo główni bohaterowie 
powieści potrzebują wiele miesięcy, 
żeby dokonać właściwych wyborów, 
żeby realizować jak najlepszy „projekt 
na życie”. – Człowiek musi go mieć 
w głowie – pisze włoski autor. – Ina-

czej nie żyje naprawdę. Dla Mercu-
rio, młodzieniaszka, oszusta i mistrza 
przebieranek, który zmuszony jest ra-
tować się ucieczką z szesnastowiecz-
nego Rzymu do Wenecji, celem w 
samym w sobie jest wolność, dla wy-
branki jego serca, Giuditty, świat wol-
ny od stereotypów i zła skierowanego 
w stronę Żydów.

Niektórzy z nas byli w Wenecji. 
Według opisu Di Fulvio, miasto nie 
zmieniło się na przestrzeni ostatnich 
pięciuset lat: „Najbardziej jednak ude-
rzyła Mercuria ogromna liczba naj-
różniejszych łodzi na kanałach. Nigdy 
wcześniej nie widział takiego ruchu”, 
„Wydawało się, że wszyscy tutaj coś 
sprzedają”, „Wszystkie ulice i wszyst-
kie arkady zalewał nieprzebrany 
tłum”. Kto jednak wie, że to właśnie w 
tym mieście zostało założone pierw-
sze w europie getto, a za murami pró-
bowano stłamsić Żydów? To trochę, 
jak mi się wydaje, pytanie retoryczne.

Zapiski z Annopola
WIESŁAWA 

BANCARZEWSKA
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Stary dwór w Annopolu. W jednym 
z pokoi obraz z modrzewiami w tle, 
który ukrywa tajemne przejście z 
dawnych czasów do współczesności, z 
przełomu 1938 i 1939 do roku 2011. 
Ilu z nas, mając taką hipotetyczną 
możliwość, zdecydowałoby się odbyć 
podróż w czasie, żeby przekonać się, 
jak świat będzie wyglądał, jak będzie 
urządzony za kilkadziesiąt lat. Tak 
chętnie lubimy wracać do przeszło-
ści, ale czy nie balibyśmy się sięgnąć 
daleko do przodu, pomijając fakt, że 
niektórzy przyszłość próbują wywieść 

z tego, co powie im wróżka. Najnow-
sza książka Wiesławy Bancarzewskiej 
jest jednak nie tylko podróżą w cza-
sie, ale i spotkaniem z przedwojenną 
Polską, bardziej spokojną i ułożoną, w 
której na pierwszym miejscu są bliscy 
i domowe ognisko oraz wartości, któ-
re dziś niekoniecznie są na porząd-
ku dziennym. „Zapiski z Annopola” 
to także oczekiwanie na to, co nie-
uchronne, w tym przypadku II wojnę 
światową i tragiczne konsekwencje, 
które wynikną z tego strasznego kon-
fl iktu.

Anna Duszkowska, główna bo-
haterka książki, to realizująca się w 
życiu prywatnym i zawodowym pi-
sarka książek dla dzieci. Porusza się 
po „Lesie idealnym”, a jej życie za-
kłóca jedynie świadomość tego, co 
nieuniknione. Autorka zastosowała 
w książce sprytny zabieg – opisuje, 
jak Duszkowska współpracuje z wy-
dawnictwem Nasza Księgarnia (pod 
jej szyldem ukazała się cała powieść), 
wymienia nazwiska osób naprawdę z 
nią związanych. Cóż, nie da się ukryć, 
że za kilka lat najstarszemu polskie-
mu wydawnictwu stuknie sto lat.

TOMASZ WOLFF

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...
     ks. Jan Twardowski

Dotknięci bolesną stratą zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, znajomych, że dnia  21. 7. 2014 zmarła w 
wieku 78 lat nasza Droga Matka, Babcia, Siostra, Szwa-
gierka i Ciocia

śp. JADWIGA WASZEK

wdowa po byłym dyrektorze szkoły w Olbrachcicach. Pogrzeb odbędzie 
się dnia 31. 7. 2014 o godz. 14.30 w kościele parafi alnym św. Marii Mag-
daleny w Stonawie. Zasmucona rodzina.  GL-455

Tak bardzo byłeś nam potrzebny,
miałeś tu nadal z nami żyć.
Pozostały nam tylko wspomnienia
i tak już musi być.

Dnia 30. 7. 2014 obchodziłby swoje urodziny nasz Ko-
chany

śp. MAREK POLAK

Z miłością wspominają i o modlitwę proszą rodzice i sio-
stra z rodziną.  GL-454

Także drugi miesiąc wakacji zapo-
wiada się w Mostach koło Jabłon-
kowa atrakcyjnie. Gorolski Centrum 
Informacji Turystycznej GOTIC, 
mające siedzibę w Drzewiónce „Na 
Fojstwiu”, przygotowało bowiem dla 
mieszkańców gminy i odwiedzają-
cych wioskę turystów sporo imprez i 
wystaw. Na przykład w dniach 4-29 
sierpnia będzie można obejrzeć wy-
stawę pn. „Szańce na polsko-czesko
-słowackim pograniczu”, opowiada-
jącą o Szańcach w Mostach i innych 
miejscowościach w tej części regio-
nu, twierdzach strzegących w XVI 
i XVII w. granic Księstwa Cieszyń-

skiego. W sobotę 16 sierpnia o godz. 
15.00 przy Drzewiónce odbędzie się 
impreza pn. „Nie znamy się? Poznaj-
my się”. W programie zaprezentują 
się m.in. ViolBart, Václav Fajfr, UTB 
czy kapela ludowa „Šajtar”. Nato-
miast 23 sierpnia GOTIC zaprosi 
turystów na wyprawę z mosteckich 
Szańców do słowackiej Czady.

Trwają nadal także czwartkowe 
spotkania w ramach akcji „Dni z 
rzemiosłem ludowym”. Spotkanie 7 
sierpnia zdominowane będzie przez  
skórę i drewno, natomiast 28. 8 bę-
dzie poświęcone produktom z miodu 
i pszczelarstwu.  (kor)

W piątek i w sobotę w klasztorze 
sióstr elżbietanek w Jabłonkowie 
odbędzie się tradycyjny odpust Por-
cjunkuli. Pierwsza msza święta, z 
nieszporami, odbędzie się w piątek 
1 sierpnia o godz. 18.00, a po niej 
będzie można aż do 21.00 wziąć 
udział w adoracji Najświętszego Sa-
kramentu.

W sobotę 2 sierpnia natomiast 

będzie można uczestniczyć w aż 
pięciu mszach świętych. Będą one 
odprawiane zarówno w klasztornym 
kościele pw. św. Józefa, jak i na po-
dwórzu klasztoru w językach cze-
skim (6.00 i 9.30), słowackim (8.00) 
i polskim (11.00 i 18.00). Dodajmy, 
że wieczorna msza jest dziękczynną 
z okazji 82-lecia poświęcenia klasz-
tornej świątyni.  (kor)

Radzisz sobie doskonale z kosą? W 
takim razie możesz zabrać swoją 
kosę i sprawdzić, czy naprawdę jesteś 
mistrzem w tej dyscyplinie. Otóż 
władze Bukowca organizują za ty-
dzień – w piątek 2 sierpnia – Regio-
nalne Mistrzostwa w Koszeniu Łąki. 

To już siódma edycja tej imprezy. 
Prezentacja zawodników rozpocznie 
się o godz. 17.00, godzinę później 
zaś kosiarze zaczną mierzyć siły na 
najbardziej na wschód położonej 
łące Republiki Czeskiej.  
 (kor)

ŻYCZENIA NEKROLOGI
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!
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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, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

Sierpień »Na Fojstwiu«

Odpust u elżbietanek

Z kosą do Bukowca

wydano nad wisłą...
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To jeszcze nie ofi cjalne otwarcie, ale 
serca trzynieckich kibiców już teraz 
napawa duma. W najbliższy czwar-
tek o godz. 17.00 hokeiści Trzyńca 
zahartują w towarzyskim spotkaniu z 
Libercem nową Werk Arenę. Dzień 
później, w piątek 1 sierpnia, zmierzą 
się przed południem z beniamin-
kiem ekstraligi, Ołomuńcem. Na 
uroczysty sparing z Libercem wstęp 
jest darmowy, warto więc pojawić się 
w Trzyńcu z wyprzedzeniem. Nowy 
stadion wielofunkcyjny służyć będzie 
nie tylko hokeistom. W hali przy ul. 
Frydeckiej znajdą azyl także miłoś-
nicy kultury oraz innych sportów 
uprawianych pod Jaworowym. 

Czwartkowy pojedynek z Liber-
cem jest częścią składową letnich 
meczów kontrolnych, które trzyń-
czanie mają zamiar rozegrać w lipcu i 
sierpniu. Większość zaplanowanych 
spotkań odbędzie się w nowej Werk 
Arenie. Poza swoim podwórkiem 
pojawią się Stalownicy tylko raz – 7 
sierpnia zaliczą wyjazdowy mecz ze 
Zlinem na stadionie Luďka Čajki. 
W nowej Werk Arenie rozegrane 
zostaną m.in. pierwsze atrakcyjne 
pojedynki w ramach staro-nowej ho-
kejowej Ligi Mistrzów, jak również 
mecze w ramach prestiżowego cyklu 
Steel Cup. W terminie od 12 do 15 
sierpnia Stalownicy zmierzą się w 
turnieju Steel Cup z Witkowicami, 
Koszycami i rosyjskim Severstalem 
Czerepowec. Aż pięć meczów tur-
nieju zagości w nowej Werk Arenie. 
W Lidze Mistrzów trzyńczanie po-
dejmują w sierpniu szwajcarski SC 
Bern (21. 8.) i norweski Stavanger 
Oilers (23. 8.). 

Stalownicy do hokejowej części 
letnich przygotowań szlifowali for-
mę m.in. w Niskich Tatrach i Tur-
cji. Od połowy lipca znajdują się w 
pełnym toku hokejowych zajęć – z 

nastawieniem na treningi szybko-
ściowe, sprawnościowe i taktyczne. 
Każdy trening składa się z kilku 
części, dużą uwagę poświęcają tre-
nerzy m.in. stałym fragmentom gry. 
– W hokeju stałe fragmenty gry są 
podstawą sukcesu. W przewagach 
liczebnych można wygrać mecz, 
ale też go stracić – powiedział nam 
szkoleniowiec Trzyńca, Jiří Kalous. 
50-letni trener w swoim debiutan-
ckim ubiegłym sezonie pod Jaworo-
wym w zasadniczy sposób postawił 
na dokładną, zorganizowaną defen-
sywę. Słynący z ofensywnego hokeja 
Stalownicy do atrakcyjnej gry dołą-
czyli nowoczesne elementy, głównie 
obronę środkowej strefy. 

W czwartkowym sparingu z Li-
bercem na lodowisku nowej Werk 
Areny powinni pojawić się wszyscy 
hokeiści brani pod uwagę w zbliża-
jącym się sezonie 2014/2015, w tym 

najbardziej medialna nowa akwizycja 
– obrońca Rostislav Klesla (Phoenix 
Coyotes). Do nowych twarzy w dru-
żynie należą też bracia Lukáš i Mi-
lan Douderowie (Kladno), napastnik 
reprezentacji Polski Aron Chmie-
lewski (Comarch Cracovia) czy na-
pastnik Kamil Kreps (Ässät Pori). 
Stalownicy dysponują przed nowym 
sezonem stosunkowo młodym ze-
społem. Do liftingu odmładzającego 
w dużym stopniu przyczynili się... 
doświadczeni hokeiści Jan Peterek, 
Radek Bonk i Václav Varaďa, którzy 
w czerwcu ofi cjalnie zakończyli ka-
rierę. Odpowiedzialność za wyniki 
drużyny spoczywa teraz na barkach 
młodszych zawodników. – Ważne, 
żeby naszą maszynę dobrze przy-
gotować do sezonu. Znajdujemy się 
obecnie w fazie wzajemnego po-
znawania, potrzeba trochę czasu, 
żeby zgrać dokładnie w jedną całość 

wszystkie elementy. Do tego właśnie 
służą takie mecze, jak czwartkowy z 
Libercem – ocenił napastnik Jakub 
Orsava. 

JANUSZ BITTMAR

SPORT
I LIGA PIŁKARSKA

DUKLA PRAGA
BANIK OSTRAWA  0:0

Ostrawa: Pavlenka – Frydrych, Stro-
nati, Baránek, Holzer – Štěpán (66. 
Kukec), Greguš, Lindpere (40. Men-
sah), De Azevedo – Svěrkoš (89. 
Byrtus) – Narh. 

W innych meczach 1. kolejki: Bo-
hemians – Sparta Praga 1:2, Jablo-
nec – Brno 2:0, Przybram – Pilzno 
2:2, Hradec Kralowej – Teplice 0:0, 
Slovácko – Slavia Praga 1:2, Jihlawa 
– Mlada Bolesław 0:1, Cz. Budziejo-
wice – Liberec 1:1.  (jb)

MAJKA NAJLEPSZYM GÓRA-
LEM TOUR DE FRANCE. Rafał 
Majka wygrał klasyfi kację górską te-
gorocznego wyścigu Tour de France. 
Takiej sztuki nie dokonał żaden Polak 
w historii „Wielkiej Pętli”. Zakoń-
czony w niedzielę w Paryżu wyścig 
po raz pierwszy wygrał Włoch Vin-
cenzo Nibali z grupy Astana. Na zna-
komitym siódmym miejscu w klasyfi -
kacji generalnej uplasował się Czech 
Leopold Koenig (NetApp-Endura). 
Najwyżej sklasyfi kowanym Polakiem 
był 28. Michał Kwiatkowski (Omega 
Pharma). Majka wystartował w wy-
ścigu jako zmiennik Czecha Romana 
Kreuzigera i spisał się rewelacyjnie. 
Jako pierwszy Polak w historii wygrał 
dwa etapy, w sumie aż czterokrot-
nie stanął na podium. W klasyfi kacji 
łącznej Majka zajął 44. pozycję. 

* * *

POLSKA EKSTRAKLASA. 
Wyniki 2. kolejki: Lechia Gdańsk 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0, 
Bełchatów – Korona Kielce 2:0, Po-
goń Szczecin – Śląsk Wrocław 4:1, 
Cracovia – Legia Warszawa 1:3, Za-
wisza Bydgoszcz – Jagiellonia Biały-
stok 1:3, Ruch Chorzów – Górnik 
Łęczna 1:2, Górnik Zabrze – Lech 
Poznań 1:1.   (jb)

KOBIETY
Kat. juniorek: 1. Markéta Baginská (Baláž ex-
treme-team Ostrawa) 33:40, 2. Daniela Ćmiel 
(Milików) 36:06, 3. Eva Galaczová (TJ TŽ 
Trzyniec) 36:26

Kat. A: 1. Lucie Gruchalová (Ostrawa) 33:22, 
2. Lenka Šibravová (Kerteam) 34:03, 3. Žaneta 
Húdoková (Koszarzyska) 37:18

Kat. B: 1. Petra Pastorová (MK Seitl Ostrawa) 
31:00, 2. Marie Delingerová (AK Kromierzyż) 
32:30, 3. Radka Privarová (KKM Czadca) 35:52

MĘŻCZYŹNI
Kat. juniorów: 1. Adam Gaura (TJ TŽ Trzy-
niec) 27:12, 2. Marek Chrascina (1. běžecký 
Jabłonków) 28:18, 3. David Bielesz (TJ TŽ 
Trzyniec) 29:23

Kat. A: 1. Sylwester Lepiarz (Polska Montrial) 
24:39, 2. Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpi-
ce) 25:40, 3. Daniel Wosik (Polska Montrial) 
25:45

Kat. B: 1. Tomasz Wróbel (MKS Cen-
trum Dzięgielów) 26:52, 2. Ján Jurčík (KKM 
Czadca) 28:08, 3. Jiří Žák (Zakisova – Škola 
běhu) 29:11

Kat. C: 1. Václav Ožana (TJ Nowe Miasto 
na Morawach) 28:49, 2. Petr Škrabánek (MK 
Seitl Ostrawa) 30:14, 3. Miroslav Smetana 
(MŠK Medzilaborce) 30:51,... 5. Władysław 
Martynek (SKI Mosty) 32:06, 7. Bronisław 
Walek (Gródek) 33:42, 9. Josef Słowiaczek 
( Jabłonków) 34:35. 
 jb)

Futbol dla wybrednych koneserów 
– tak w skrócie można określić roz-
grywki Pucharu FAČR (Piłkarskiej 
Asocjacji RC). W pierwszych kolej-
kach dochodzi do egzotycznych starć 
zawodowców z amatorami, w któ-
rych często górą są piłkarze uprawia-
jący swój ulubiony sport w wolnych 
chwilach. Bez niespodzianki obyło 
się jednak w miniony weekend. Do 
2. rundy awansowały oba nasze pro-
fesjonalne zespoły – MFK OKD 
Karwina i FK Fotbal Trzyniec. Pod-
beskidzki drugoligowiec miał jednak 
ciężką przeprawę z dywizyjnym Ha-
wierzowem. Lekką sensacją powiało 
tylko w Hranicach, gdzie czwartoli-
gowi gospodarze wyeliminowali eki-
pę trzecioligowej Slavii Orłowa. 

KOZLOWICE
KARWINA  0:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 15. 
Budínský, 89. Panák. Karwina: Pin-

droch – Juřena, Trousil, V. Cverna, 
Eismann – Janíček, Vaněk – Fiala 
(63. Panák), Budínský, Zelený – Ur-
gela (70. Kurušta). 

Gospodarze w fazie eliminacyjnej 
niespodziewanie wyeliminowali dru-
żynę Przerowa, ale wobec drugoligo-
wej Karwiny byli już bezsilni. Wynik 
nie odzwierciedla w pełni przebiegu 
meczu. Podopieczni trenera Jozefa 
Webera praktycznie nie schodzili 
spod pola karnego Kozlowic, z pił-
ką wyprawiali jednak głupstwa. Do 
siatki amatorskiego klubu trafi ł po 
raz pierwszy Budinský, a wynik usta-
lił dopiero w 89. minucie Panák. Ko-
lejnych czterdzieści czystych sytuacji 
podbramkowych zakończyło się nie-
celnym uderzeniem, często w stylu 
graczy rugby. – Nie mogę być zado-
wolony z naszej postawy. Efektyw-
ność pozostawiała wiele do życze-
nia. Za tydzień w pierwszej kolejce 
drugiej ligi musimy zagrać znacznie 

lepiej – skomentował jednostronne, 
ale mało skuteczne zawody trener 
Karwiny, Jozef Weber. W najbliższą 
sobotę Karwina na inaugurację sezo-
nu 2014/2015 podejmuje Most. Po 
raz pierwszy od wielu lat domowe 
mecze Karwiny obejrzymy w sobot-
nie przedpołudnie, o godz. 10.15. 

HAWIERZÓW
TRZYNIEC  1:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 10. samob. 
Paleček – 56. Smetana, 81. Čelůst-
ka. Hawierzów: Směták – Večeřa, 
Michalčák, Wojnar, Skoupý – Oma-
sta, Förster (78. Pištěk), Matušovič, 
Babič, Cenek (72. Zupko) – Racko. 
Trzyniec: Paleček – Lisický, Hupka, 
Čelůstka, Matoušek – Motyčka, Ce-
plák (90. Sporysz) – Malíř (46. Joukl), 
Málek, Lukáš (73. Dedič) – Smetana.  

Trzyńczanie przegrywali po błę-
dzie bramkarza Palečka, który nie 
zgasił piłki po rzucie rożnym Ma-

tušoviča. Indianom przytrafi ły się 
trzy inne wyśmienite okazje do 
podwyższenia rezultatu, trzyniecki 
golkiper nie dał się już jednak zasko-
czyć. Po zmianie stron zaznaczyła 
się przewaga faworyta. Wyrównał z 
dośrodkowania Cepláka niepilnowa-
ny Smetana, a gola na wagę awansu 
zdobył głową osamotniony przy tyl-
nym słupku Čelůstka. W najbliższy 
weekend podopieczni Marka Kali-
vody zmierzą się w 1. kolejce nowego 
sezonu na wyjeździe ze Zlinem. Dy-
wizyjny Hawierzów jeszcze pauzuje. 

HRANICE
ORŁOWA  1:1 (k. 4:3)

Do przerwy: 0:1. Bramki: 51. Málek 
– 23. Tomáš. Orłowa: Szarowski – 
Kroček (32. Káňa), Kaizar, Skoupý, 
Schröner – Tomáš, Vybíral, Pikulík, 
Nowinski (58. Uher) – Kopel (46. 
Lišaník), Urban. 

Slavia zagrała bez Jansy, który 

wrócił do Senicy, ale ze Schrönerem 
(powrót z F-M). Dywizyjne Hranice 
przesądziły o zwycięstwie i awansie 
do 2. rundy w rzutach karnych. 

PIOTROWICE
HLUCZYN 0:1

Do przerwy: 0:1. Bramka: 28. Mar-
tin Hanus. Piotrowice: Hájek – Re-
ichl, Gill, Bajzath, Anastazovský (62. 
Kempný) – Škuta, Dittrich, Hoff -
mann, Miko – Kubiena (70. Hanu-
sek), Koutný. 

Trzecioligowy Hluczyn wywiązał 
się z roli faworyta, rewelacji jed-
nak nie było. Lokomotywa nawią-
zała z gośćmi wyrównaną walkę. 
Podopiecznym Miroslava Čopjaka 
zabrakło tylko lepszej kondycji fi -
zycznej. Goście znajdują się bowiem 
prawie na mecie przedsezonowych 
treningów, tymczasem piotrowicza-
nie zaliczyli dopiero trzeci mecz w 
ramach letnich zajęć.  (jb)

W SKRÓCIE

Nowa Werk Arena 
w liczbach

4 hektary
powierzchni zajmuje 

nowy stadion

5118 osób
zmieści się na widowni

580 miejsc
parkingowych

700 milionów koron 
pochłonęły koszty budowy

2 lata
trwała budowa nowej hali

Wyniki Biegu na Kozubową (Puchar RC, 27. 7.)

Widok na nową Werk Arenę w Trzyńcu.

Zapraszamy do nowej Werk Areny!

Potknęła się tylko Slavia Orłowa

Fo
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