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Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

W sobotę reportaż z Zielonej Szkoły w Karwi. Zdjęcia już dziś do obejrzenia na www.glosludu.cz

Politycy pod obstrzałem
WYDARZENIE: Politycy są głusi i ślepi na skargi zwykłych ludzi. To słowa 26-letniego Pavla Vondrouša, który w piątkowe
popołudnie postanowił otworzyć im oczy i uszy. W dniu, w którym czeski naród obchodzi święto swojego patrona św. Wacława oraz
dzień czeskiej państwowości, wymierzył plastikowy pistolet w prezydenta RC, Václava Klausa. Ataki na polityków, zwłaszcza te
w postaci „jajecznych zamachów”, nie są jednak wyłącznie czeską specjalnością.

CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Václav Klaus podczas tegorocznego zgromadzenia NATO w Chicago w towarzystwie prezydenta USA Baracka Obamy
i sekretarza generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena.

tym, że został wymierzony w samą
głowę państwa. Zwykle do takich
ekscesów dochodziło w ramach
kampanii wyborczych poszczególnych partii politycznych i polityków.
Pamiętne były na przykład mityngi
przewodniczącego czeskich socjaldemokratów, Jiřego Paroubka, w maju
aż czerwcu 2009 roku, na których
niezadowoleni wyborcy systematycznie obrzucali go jajkami, a sam
Paroubek zasłużył sobie w polskich
mediach przydomek „najbardziej jajecznego polityka w Czechach”. O
wiele gorzej natomiast potraktowano
w maju 2010 roku innego socjaldemokratę, Bohuslava Sobotkę. Na mityngu dostał cios pięścią w twarz, w
wyniku czego na krótki czas musiał
pozostać w szpitalu. Niezadowolony

lud nie szczędził też przedstawicieli
prawicy. W sierpniu 2009 roku czterech młodzieńców trafiło żwirem w
głowę szefa ODS, Mirka Topolánka,
raniąc go nad prawym okiem.
Ataki na polityków, zwłaszcza te
w postaci „jajecznych zamachów” nie
są wyłącznie czeską specjalnością. W
podobny sposób swój bunt, niezadowolenie i zniechęcenie przejawiają
również wyborcy polscy, słowaccy
czy francuscy. W 1997 roku dostało
się nawet parze prezydenckiej, Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim, w
drodze na koncert orkiestry Sinfonia
Varsovia w Paryżu. Gdy wysiadali z
samochodu, w ich kierunku poleciały
jajka i pomidory. Sprawcami okazali się poznańscy anarchiści. Jajkami
oberwał też Nicolas Sarkozy w cza-

V EUROREGIONALNY JARMARK
W ŁOMNEJ DOLNEJ
6 października 2012, od godz. 10.00 przy łomniańskim muzeum

sie swojej kampanii prezydenckiej na
południu Francji w marcu br. Przed
gradem jaj musiał ukryć się w pobliskiej kawiarni.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez grecki Uniwersytet
Panteion przy współpracy uczelni
z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Irlandii, wraz z pogłębiającym się kryzysem ataki na polityków stają się
coraz częstszym przejawem gniewu
społecznego, a przez coraz większy odsetek ludności uważane są za
efektywne i uzasadnione. Mało tego,
aż 26,8 proc. ankietowanych rzuciłoby jogurtem bądź jajem w polityka,
gdyby miało taką okazje, a 16,1 proc.
przyznało się do chęci pobicia dowolnego członka rządu.
BEATA SCHÖNWALD
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JUŻ JEST TERMIN
Przewodniczący Senatu RC, Milan
Štěch, ogłosił wczoraj termin wyborów prezydenckich. Czesi pójdą
do urn w piątek i sobotę 11 i 12
stycznia 2013 roku. W przypadku,
gdy żaden z kandydatów nie uzyska
więcej niż połowy głosów, w dwa
tygodnie później odbędzie się druga
tura wyborów. Nazwisko swojego
nowego prezydenta Czesi poznają
najpóźniej w sobotę 26 stycznia.
Wybór drugiego styczniowego
weekendu Štěch uzasadnił tym, że
w przypadku późniejszego terminu
18-19 stycznia, druga tura wyborów
przypadłaby na ferie półroczne i
początek ferii wiosennych. – Głównym powodem jest osiągnięcie jak
największej frekwencji w pierwszych historycznie bezpośrednich
wyborach głowy państwa – stwierdził.
Od tej chwili kandydatom na
fotel prezydenta pozostaje pięć tygodni na oficjalne zgłoszenie swojej
kandydatury. Jak wynika z dostępnych informacji, chętnych jest ok.
dwudziestu pięciu, ale tylko sześciu
– Jiří Dienstbier, Přemysl Sobotka,
Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, Jan Fischer i Jana Bobošíková
– spełniło wymagane warunki kandydatury.
(sch)

CZYTAJ NAS

Fot. www.klaus.cz

Do pseudozamachu na głowę państwa doszło podczas uroczystego
otwarcia mostu w Chrastawie koło
Liberca. Tam prezydent został zaatakowany przez nieznanego napastnika. Okazał się nim Pavel Vondrouš,
który posługując się plastikowym
pistoletem do airsoftu, będącym bardzo udaną repliką czeskiego pistoletu CZ 75, siedem razy pociągnął za
cyngiel. Mierzył w bok prezydenta.
Incydent nie przeszkodził Klausowi dotrwać do końca uroczystości.
Dopiero później udał się do szpitala,
gdzie opatrzono mu lekko poranioną
rękę. Młodego mężczyznę od razu
zatrzymano. Za chuligański czyn
grożą mu dwa lata więzienia. – Politycy są ślepi i głusi na skargi ludzi, a
to był jedyny sposób wyrażenia mojego niezadowolenia. Chodziło mi o
to, żeby politycy zastanowili się nad
swoim zachowaniem wobec ludzi –
wyjaśniał powody swojego postępowania zamachowiec.
W podobny sposób desperacki
czyn Vondrouša tłumaczy politolog
Uniwersytetu Ostrawskiego, Tomáš
Jarmara. – Piątkowy atak na prezydenta jest odzwierciedleniem atmosfery społecznej w naszym kraju, jest
efektem niezadowolenia z rozwoju
sytuacji w RC na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Celem tego
ataku nie było skrzywdzenie prezydenta, skoro narzędziem „zamachu”
był plastikowy pistolet załadowany
plastikowymi kuleczkami. Wystrzały
te miały wymiar symboliczny. Symboliczny pistolet został wymierzony
w prezydenta RC, żeby pokazać na
kryzys i powszechne niezadowolenie
– uważa Jarmara, dodając, że Klaus,
który był jednym z głównych reżyserów przemian, jakie dokonywały się
w RC po 1990 roku, obarczany jest
odpowiedzialnością za obecną sytuację w kraju.
Według Jarmary, piątkowy atak
na prezydenta nie jest wprawdzie
niczym nowym w czeskiej polityce
ostatniego dwudziestolecia, od poprzednich ataków różni się jednak

ZDARZYŁO SIĘ

REGION

PŁYWACKA
SZTAFETA
KARWINA (sch) – Również w
tym roku miasto włączy się do krajowej sztafety miast w pływaniu.
Aby wziąć w niej udział, należy
odwiedzić już jutro w godz. 8-18
kryty basen na Granicach i przepłynąć 100 metrów dowolnym stylem.
Kryteriami oceny będą czas oraz
wiek uczestnika. Karwina należy do
faworytów sztafety
w kategorii miast powyżej 50 tys.
mieszkańców. Co roku plasuje się
w pierwszej trójce.
* * *

NOWE SYRENY
REGION (maki) – W najbliższych tygodniach i miesiącach
zainstalowanych zostanie w naszym
regionie 29 syren elektronicznych.
Nowe urządzenie różni się od tych
pierwotnych m.in. możliwością
rotacji czy działaniem pomimo braku prądu elektrycznego. Instalacja
nowych syren ma pomóc przede
wszystkim lepszej ochronie przeciwpowodziowej. Władze miasta
będą mogły za pośrednictwem telefonów komórkowych informować
mieszkańców danej miejscowości
o różnego rodzaju niebezpieczeństwach. Jak poinformowała „Głos
Ludu” Lucie Balcárová, rzeczniczka
prasowa bogumińskiego ratusza,
nowe urządzenia zainstalowane
będą m.in. w Boguminie, ale także
w Lutyni Dolnej i Dąbrowej.
* * *

PLAN POLITYKI
PRORODZINNEJ
TRZYNIEC (maki) – Władze
miasta zachęcają swych mieszkańców do wypełnienia ankiety, która
ma na celu stworzenie planu rozwoju polityki prorodzinnej w Trzyńcu.
W ankiecie można wyrazić swoje
zdanie na temat obecnej kondycji
inicjatyw prorodzinnych organizowanych w mieście. Każdy mieszkaniec może również zaznaczyć
swoje życzenia i braki. Wypełnioną
ankietę należy wrzucać do specjalnych skrzynek do 15 października.
Skrzynki znaleźć można w Urzędzie
Miasta, Bibliotece Miejskiej
i w Miejskim Punkcie Informacji.

CYTAT DNIA
– Jeśli chcemy dłużej żyć, to podniesienie wieku emerytalnego leży
w naszym interesie – przekonuje
prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, prof. Stefan
Zgliczyński. Jak podkreśla dla
„Rzeczpospolitej”, praca bardzo
pozytywnie wpływa na zdrowie
– mobilizuje organizm do rutyny codziennych zajęć, powoduje, że bardziej dbamy o zdrowie i częściej robimy badania
kontrolne. Profesorowi wtóruje
senator Mieczysław Augustyn,
szef parlamentarnego zespołu
ds. osób starszych. – Starość to
nie wyrok. Jeśli chcemy być długo w formie, musimy prowadzić
aktywny tryb życia – mówi. Senator doradza, by, jeśli nie starcza już sił na choćby dorywczą
pracę, zapisać się na uniwersytet trzeciego wieku. Jak wylicza „Rzeczpospolita”, ważnymi
czynnikami wydłużającymi życie są też wysiłek fizyczny czy
przestrzeganie odpowiedniej
diety.
(sch)

Pamięć o Janie Kubiszu
Wczoraj w samo południe odsłonięto w Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie kolejną tablicę interaktywną wchodzącą
w skład „Szlaku Tolerancji”, który ma na celu upamiętnienie dziesięciu postaci zasłużonych dla Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
Tablica Jana Kubisza, wybitnego nauczyciela, poety i polskiego działacza narodowego urodzonego w 1848
roku w Końskiej, to siódma tablica,
która zaistniała dzięki projektowi
„Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa:
po obu stronach Olzy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Klub
Kobiet Kreatywnych” i Kongres
Polaków w RC. Wczorajsza uroczystość rozpoczęła się od występu
chóru szkolnego, który zaprezentował pieśń „Płyniesz Olzo”, nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego.
– Cieszę się, że tablica interaktywna
poświęcona sylwetce Jana Kubisza
została umieszczona w naszej szkole. W ramach lekcji języka polskiego i nauki obywatelskiej skorzystają z niej uczniowie naszej szkoły,
ale również uczniowie gimnazjum.
Dzięki czeskiej wersji informatora będą mogli z tablicy skorzystać
również czescy goście, którzy odwiedzają naszą szkołę – powiedział
dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie, Marek
Grycz. W uroczystym odsłonięciu
tablicy wspaniałego poety, który po
ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Cieszynie podjął pracę jako
nauczyciel w szkole w Gnojniku,
wziął udział także dyrektor Polskiej
Szkoły w Gnojniku, Tadeusz Grycz.
Jego obecność nie była przypadkowa, gnojnicka podstawówka nosi
bowiem od 2008 roku imię byłego
kierownika placówki, Jana Kubisza.

Fot. MAGDALENA ĆMIEL
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Tablicę Jana Kubisza można znaleźć w Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie.

– Inicjatywę Stowarzyszenia „Klub
Kobiet Kreatywnych” oceniam bardzo pozytywnie. Miejsca pamięci
o Janie Kubiszu istniały po polskiej
stronie od lat. W Cieszynie jest pomnik, ulica jego imienia, Gimnazjum nr 2. Po czeskiej stronie było
takich miejsc zawsze o wiele mniej,
był on przecież wielkim patriotą i
osobą mocno wierzącą. Uważam,

że jego myśli powinny dotrzeć do
dzisiejszej młodzieży. Powinna się
ona zastanowić nad tekstem pieśni
„Płyniesz Olzo” – powiedział Tadeusz Grycz.
Postać Jana Kubisza należy z całą
pewnością do najbardziej zasłużonych na „Szlaku Tolerancji”. Trzeba podkreślić, że wybitne postacie
wybierała w sposób demokratyczny

Liczba dnia

Kolejny zgon
Ostrawska Policja potwierdziła
wczoraj kolejną, dwudziestą siódmą
ofiarę zabójczego metanolu. Jest nią
mężczyzna, którego znaleziono w
piątek w domku jednorodzinnym w
powiecie frydecko-misteckim. W naszym województwie to już siedemnasta ofiara.
Informacja pojawiła się niespełna
w dwie godziny po konferencji prasowej, na której minister zdrowia

Leoš Heger zapewniał, że sytuacja
wokół afery metylowej uległa poprawie, i że liczba osób, które trafiają do
szpitali na skutek spożycia trującego
alkoholu, powinna się zatrzymać na
obecnym stanie albo, jeśli ma rosnąć,
to o wiele wolniej niż dotychczas.
W tej chwili w szpitalach na skutek zatrucia alkoholem metylowym
przebywa dziesięć osób. Od czwartku przybyło ich pięć.
(sch)

młodzież ponadgimnazjalna z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Pamięć
o Kubiszu jest zatem wciąż żywa, a
tablica interaktywna pomoże rozpowszechniać i podtrzymywać wiedzę
o jego osiągnięciach.
Jutro zaś o godz. 16.00 w Parku
Sikory w Czeskim Cieszynie odsłonięta zostanie tablica Adama Sikory.
(maki)

373

tysiące osób obejrzało przez pierwsze trzy dni emisji film „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida. Sfabularyzowana historia legendarnego zespołu
Paktofonika odnotowała taki sukces frekwencyjny, jakiego żaden polski
film nie zaliczył od blisko dwóch dekad. Co ciekawe, film Dawida opowiadający o początkach nadwiślańskiego hip-hopu mieści się z założenia
w niszowym segmencie tematycznym. Do tej pory podobne sukcesy odnosiły przede wszystkim komedie romantyczne albo ekranizacje lektur
szkolnych. Analitycy polskiego rynku kinowego sukces „Jesteś Bogiem”
przypisują zainteresowaniu młodych Polaków muzyką hip-hopową.
W dodatku kino Dawida zaliczyć można do tzw. prawdziwych. Reżyser
podchodzi z kamerą blisko, zagląda bohaterom w twarz.
(maki)

»Szlakiem kobiet« po raz trzeci
Już dwa lata minęły od chwili, kiedy
na Zamku Cieszyn, nad Oranżerią,
otwarto Uliczkę Cieszyńskich Kobiet. Tyle samo czasu upłynęło też
od momentu ukazania się pierwszego tomiku z cyklu „Cieszyńskim
szlakiem kobiet”, którego autorką
jest jedna z założycielek cieszyńskiego Klubu Kobiet Kreatywnych,
Władysława Magiera. Od tego czasu pani Władysława (nb. współpracująca na co dzień z naszą gazetą)
zdążyła wydać już drugą część tej
bardzo ważnej publikacji, a w niedzielę – na Zamku Cieszyn – odbyła się promocja już trzeciej części
tego cyklu. A autorka nie wyklucza,
że pojawią się następne.
– Już pierwszy tom otworzył
przestrzeń dla historii kobiet znad
Olzy, do opowieści o zapomnianych
postaciach. I widziałyśmy, że jest na
to zapotrzebowanie. Dlatego postanowiłam kontynuować dzieło – powiedziała w niedzielę Władysława

Fot. JACEK SIKORA

2

Władysława Magiera (z prawej) podczas niedzielnej promocji.

Magiera. Stwierdziła, że inspiracją
do powstania trzeciego tomiku były
słowa redaktora Radia Katowice,
Bogdana Widery, który zapytał ją,
kiedy wreszcie napisze coś o autorce jedynej książki o kuchni śląskiej, pochodzącej z Suchej Średniej
Emilii Kołder. – Od tego się zaczęło, a przy okazji dotarłam do wielu innych źródeł i wspomnień, nie
tylko o pani Emilii – podkreśliła
Magiera.
W nowej książce są też m.in.
wspomnienia o Helenie Molak, kurierce Wincentego Witosa, poetce
Ewie Milerskiej, Marii Skalickiej z
Ustronia, której imię nosi tamtejsze muzeum, pochodzącej z Pragi
siostrze Helenie Tichý, założycielce klasztoru sióstr boromeuszek
i szkoły dla dziewcząt, czy Idzie
Münzberg, która jako jedyna kobieta upamiętniona jest tablicą w Czeskim Cieszynie.
(kor)
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Wspominano dawne czasy »Lubimy słuchać

BUDKA SUFLERA
Polski zespół rockowy założony
został w 1974 roku w Lublinie
przez Krzysztofa Cugowskiego i
Romualda Lipkę. Pierwsze nieoficjalne próby zespołu odbywały
się jednak wcześniej, już w 1969
roku. Fonograficzny debiut grupy to płyta „Cień wielkiej góry”
z 1975 roku. W zespole wokalista zmieniał się kilkakrotnie.
Przebój „Jolka, Jolka pamiętasz”
grupa nagrała z Felicjanem Andrzejczakiem. Największy sukces,
rzadko spotykany w takiej skali w
Polsce, przyszedł w 1997 roku razem z albumem „Nic nie boli tak
jak życie”. Sprzedanych zostało
ponad milion płyt, a najważniejsza piosenka z płyty, czyli „Takie
tango”, dołączyła do klasycznych
przebojów grupy. Ostatni album
studyjny formacji wydany został
w 2009 roku.

W ostatnią wrześniową niedzielę w
kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Karwinie-Frysztacie
zakończyła się ósma edycja Festiwalu Muzyki Organowej „Karwińskie
organy”. Na czterech koncertach zaprezentowali swoje umiejętności gry
organowej artyści z Węgier – Peter
Dobszay, Czech – Aleš Bárta (organy) i Roman Fojtíček (saksofon),
Polski – Arkadiusz Popławski i Słowacji – Zuzana Magdalena Marta
Ferjenčíková, która w ub. niedzielę w
utworach Roberta Schumanna i Modesta Musorgskiego zaprezentowała
się jako dojrzała artystka. W zaproponowanym przez słuchacza motywie pieśni „Góralu, czy ci nie żal”,
pokazała się również jako znakomita
improwizatorka.
A co o Festiwalu Muzyki Organowej mówili słuchacze?
– Lubimy słuchać muzyki organowej. Praktycznie każdego roku chodzimy na jeden koncert, kiedy gra
ktoś z Polski – mówi długoletnia kierowniczka organizacyjna chóru mieszanego „Lira” z Karwiny-Darkowa,
Czesława Lipka.

– Do przyjścia na koncerty organowe skłania mnie muzyka. Pracuję
na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lubię
muzykę organową, lubię organy, lubię tego typu utwory i kreacje muzyczne. A dziś przychodzę na koncert trochę prywatnie, bo wykonawca
dzisiejszego koncertu, Arkadiusz
Popławski, był moim studentem. Na
studiach oprócz instrumentalistyki
wybrał również dyrygenturę, u mnie
po prostu ją kończył. A na koncert
przyjechałam z bliska, bo zza miedzy,
mieszkam w Kaczycach – wyznaje
Jadwiga Sikora.
O przebieg festiwalu organowego
zapytaliśmy jego inicjatorkę, założycielkę i dramaturg – Martę Wierzgoń: – Główną ideą, która przeplata
się przez wszystkie edycje festiwalu, to pokazanie i zaprezentowanie
koncertowych organów, które są w
Karwinie i które jako jedne z nielicznych tu na naszym terenie nadają
się do koncertowania. Organizując
festiwal myślałam także, żeby na
każdej jego edycji występowali artyści z Czech, Słowacji i Polski, co

Irena Medkowa prezentuje jeden z eksponatów, archiwalny numer „Gwiazdki
Cieszyńskiej”.

wię się, że tyle tak pięknych rzeczy
ludzie jeszcze trzymają we własnych
domach. I że jeszcze są chętni wypożyczyć je na taką wystawę o 65-leciu
naszych walk o tożsamość polską w
Gródku – mówi pani Janina.
Przyznaje, że kiedy była młodsza,
nie rozumiała, że to wszystko należy
gromadzić, czcić jako pamięć przodków. – Człowiek był młody, głupi –
śmieje się. – Ale trzeba dbać o to, bo
tylko to nam zostało.
(kor)

skiej scenie w przyszłym roku. Organizatorzy zatroszczyli się o gwiazdy
dużego formatu.
– Głównym punktem programu
czwartej edycji Dolańskiego Grómu
będzie wokalistka Beata Kozidrak
z zespołem Bajm. Cieszymy się, że
lubelska grupa potwierdziła swój
udział i w czerwcu 2013 roku zagra
dla naszej publiczności – powiedział
jeden z organizatorów Dolańskiego
Grómu, menedżer projektów MK
PZKO w Karwinie-Frysztacie, Leszek Koch. Już teraz wiadomo, że
park Bożeny Němcowej, gdzie odbywa się ciesząca się coraz większym
zainteresowaniem impreza, będzie
miejscem ogromnych muzycznych
grzmotów. Beata Kozidrak to bowiem niekwestionowana gwiazda
polskiej estrady, która wraz z zespołem wydała 14 płyt, które sprzedały
się w 3,5 mln egzemplarzy. Nieco
wcześniej, bo 18 maja 2013 roku, na
Bystrzyckim Zlocie wystąpi legenda polskiej sceny rockowej – Budka Suflera, której utwory weszły do
muzycznego kanonu. – Dzięki spotkaniu w Warszawie otrzymaliśmy
oficjalne potwierdzenie, że Budka
Suflera zagra w bystrzyckim Par-

ku PZKO. Znamy już więc magnes
kolejnej edycji imprezy – powiedział
Roman Wróbel, wiceprezes MK
PZKO w Bystrzycy.
(maki)

BAJM
Historia polskiego zespołu pop-rockowego zaczęła się w marcu
1978 roku w Lublinie. Sławny
stał się w tym samym roku po
występie na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie
dzięki utworowi „Piechotą do lata”
zajął drugie miejsce w koncercie
Debiuty. Piosenka błyskawicznie
podbiła całą Polskę, zapewniając
grupie gwiazdorski status. Skład
zespołu kilkakrotnie się zmieniał,
jedyną osobą będącą od jego początków jest wokalistka, autorka
tekstów oraz współzałożycielka
Bajmu, Beata Kozidrak. W sumie ukazało się czternaście płyt
Bajmu, premiera ostatniego albumu „Blondynka” miała miejsce w
marcu br. Każda z nich pokryła się
złotem bądź platyną, zespół koncertował w całej Europie, USA,
Kanadzie, a także egzotycznym
Wietnamie.

Fot. ARC

dla obu gródeckich szkół, polskiej i
czeskiej, które zwiedziły tę wystawę
wczoraj.
Przy wejściu spotykam jedną z
członkiń Klubu Kobiet, Janinę Młynek. – W Klubie Kobiet, który jest
współorganizatorem wystawy, działam już od ponad 30 lat – mówi, śledząc dokładnie, czy wszyscy zapłacili za wejście na salę. – A mamy tu
sporo bogactwa: stroje naszych babć,
teściowych, maśniczki, żarna.. Dzi-

Potwierdzone – zagrają
Bajm i Budka Suflera
Choć tegoroczne edycje popularnych
imprez muzycznych: Bystrzycki Zlot
i Dolański Gróm odbyły się niedawno, już teraz wiadomo, jakie gwiazdy
wystąpią na bystrzyckiej i karwiń-

muzyki organowej«

Jednym z artystów był Arkadiusz Popławski.

– W każdą niedzielę przychodzimy
z mężem na koncerty, bo karwiński festiwal stał się już bądź co bądź
ważnym wydarzeniem na kulturalnej
mapie miasta. Muzyka organowa ma
w porównaniu z muzyką na orkiestrę
może nieco innych odbiorców, bo ma
inną siłę przemawiania do odbiorcy,
znajduje też na pewno odbicie w duszy człowieka, rozbudowuje nasze odczucia – komentuje inna słuchaczka.

dotąd mi się udaje. Karwina, miasto
przemysłowe, ze sporą liczbą ludności napływowej, miasto leżące na samym obrzeżu naszego państwa, nie
hołduje specjalnie kulturze wyższej
rangi. I dlatego cieszę się niezmiernie, że pomimo tego festiwal znalazł
już swoją publiczność i że ludzie
pytają, co będzie na koncertach w
przyszłym roku.
JÓZEF WIERZGOŃ

Pamiętali o biskupie
W tym roku mija 70 lat od śmierci
oraz półtora wieku od urodzin jednej
z najznamienitszych postaci, które gościł Śląsk Cieszyński. Mowa o
Juliuszu Bursche, dla którego nasza
ziemia stała się ważnym miejscem.
W Wiśle wybudował willę „Zacisze”, tu spędzał co roku lato wraz z
rodziną. Ponadto jako rzeczoznawca strony polskiej do spraw terenów
Śląska Cieszyńskiego uczestniczył w
konferencji pokojowej w Paryżu.
Z okazji obu rocznic luterańscy
biskupi uczcili pamięć tego pierwszego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i męczennika
II wojny światowej. Uroczystości
wspomnieniowe odbyły się w dniach
24-25 września w miejscu, gdzie go
więziono i przetrzymywano, w celi
więziennej obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen, który znajduje się na
północ od Berlina.

Fot. www.ox.pl

Z ciekawą inicjatywą wyszli członkowie zarządu Miejscowego Koła
Polskiego Związku KulturalnoOświatowego w Gródku oraz tamtejszy Klub Kobiet. W sobotę i niedzielę można było bowiem oglądać
specjalną wystawę „Z dawnych czasów”, przygotowaną z okazji obchodzonego w tym roku 65-lecia PZKO.
– Chcieliśmy zdjęciami, kronikami, pucharami wywalczonymi przez
naszych sportowców, przypomnieć,
jak ułynęło te 65 lat Związku w Kole.
Poza tym prezentujemy ciekawe starocie, które znaleźliśmy w naszych
domach – mówi jedna z organizatorek wystawy, Irena Medkowa, członkini zarządu Koła.
Dowiaduję się, co to były gródeckie „Mundiale”, z których pochodzi wiele pucharów. – U nas, we wsi,
mamy sporo osad: Łyngi, Gabrysie.
One rywalizują ze sobą, dlatego Klub
Młodych zaczął tu organizować zawody. I tak się to zaczęło – wspomina
pani Irena. Sporo miejsca poświęcono braciom Czudkom. To oni zakładali głośną kapelę Kryzys (potem
Brygada). Ich zdjęć jest sporo na
wystawie. Zresztą pani Irena jest ich
siostrą...
Zdjęć jest rzeczywiście sporo. Tu
gródczanie wspominają dawne Festiwale PZKO, trzynieckie lub karwińskie, tam swoje przedstawienia
lub występy kabaretowe i koncerty
Kryzysu. Są też zdjęcia z „Tłoczynio kapusty”. Oglądamy stare radia,
„harmónije”, aparaty fotograficzne.
– To było naszym celem: przedstawić
świat, którego już nie ma, ale przez
cały czas świetnie go pamiętamy –
podkreśla pani Irena. – Uważam,
że była to też ciekawa propozycja

Fot. JACEK SIKORA

Z jednej strony stare aparaty, z drugiej – duży obraz Matki Boskiej i sporo „kancynołów”,
zarówno katolickich, jak i ewangelickich. A przede wszystkim zdjęcia i specjały kuchni śląskiej.
Z powodu tego wszystkiego do Domu PZKO w Gródku przyjechało w weekend wiele osób.

Juliusz Bursche

Bp Juliusz Bursche był orędownikiem polskości Śląska i Mazur, patriotą i działaczem narodowym. Urodził się 19 września 1862 r. w Kaliszu.
W wieku 22 lat został ordynowany, w
1904 został superintendentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Polsce.
(www.ox.pl)
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»Taniec to je wielko zabawa«

Zdjęcia: JACEK SIKORA

Przed dwoma tygodniami mostecki Dom PZKO zajęli głównie mężczyźni, którzy przyszli się popatrzyć, jak to Małgorzata Kiereś z Istebnej, jedna z największych
znawczyń góralskiego stroju, będzie „łoblykać górolke”. Ale i wtedy było sporo pań, które chciały wiedzieć, jak dokładnie włożyć strój, w którym chodziły góralki na co
dzień lub od święta. W ostatnią sobotę września miłośnicy folkloru zjawili się w Mostach koło Jabłonkowa ponownie. Tym razem, żeby się dowiedzieć, jak w tym stroju
poruszać się na parkiecie. Bo drugi już „mostecki górolski posiad” poświęcony był tańcowi beskidzkich górali.

Taniec tzw. „bioły”, wykonywany przy czepieniu „młoduchy”, zaprezentowały w Mostach k. Jabłonkowa panie z zespołu
„Oldrzychowice”.

Spotkanie odbywało się ponownie
w ramach projektu „Lato spotkań z
kulturą i tradycją Górali Śląskich na
pograniczu polsko-czeskim – LATO
2012”, który wspólnie z Miejscowym
Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mostach koło
Jabłonkowa organizuje Starostwo
Powiatowe w Cieszynie.
– Dzisiaj będzie taniec – przypomniał główny organizator mosteckiej części „Posiadów”, prezes
tamtejszego MK PZKO, Andrzej
Niedoba. – A taniec miał dwie funkcje: artystyczną oraz rytualną. Ta
pierwsza jest jasna: solowa lub w
parze. Natomiast ta obrzędowa, dotyczy głównie tańców zbiorowych,
na przykład tzw. taniec „bioły” przy

czepieniu „młoduchy na wiesielu”.
I tak to funkcjonowało u nas już od
czasów średniowiecza. Ale były też
czasy, kiedy się nie tańczyło: podczas
postów – mówił prezes. Przywitał od
razu jednego z najważniejszych choreografów zespołu „Górole”, Adama
Palowskiego. – To on nas, „Góroli”,
w latach 80. ubiegłego wieku, wraz z
żoną Jadzią, uczył, jak należy tańczyć
po „górolsku”. Ale dzisiaj więcej o
tym opowie nasz wykładowca.
Pierwotnie głównym wykładowcą
miał być znany etnograf, prof. Karol
Daniel Kadłubiec. Niestety, musiał
wyjechać do Wiednia. Zastąpiła go
z wykładem nauczycielka Renata
Czader, w swoim czasie pierwsza
skrzypaczka kapeli zespołu „Górole”,

a później „Oldrzychowic”. – Tańcowało się w Egipcie, tańcowało się w
Grecji, aji w Ameryce. Jyny w Rzymie tymu moc nie dali, bo tam mieli
insze, wojskowe zabawy – opowiadała Renata Czader. – Bo taniec to je
wielko zabawa, kiero stworzo różne
sytuacje i możliwości: do pościskanio
się, do nawiónzanio znajomości, do
ukozanio zrynczności i zdolności.
Albo też wypełniynio czasu miyndzy
ceremoniami. A tak od siebie wóm
powiynm, że taniec to je nikiedy
straszno drzina, jak się wóm trefio
szłapok jakisi – śmiała się Czader.
Przypomniała, że zwłaszcza taniec ludowy jest elementem kultury
danego narodu, regionu. – Poprzez
taniec postrzygómy swoje korzynie,

Konkurs, że palce lizać
minacyjnych dwunastej edycji „Skarbów z cieszyńskiej trówły”. Od ubiegłego roku konkurs nosi imię zmarłej
przed rokiem Kingi Iwanek-Riess:
osoby, która dzieliła się z innymi
tradycyjnymi recepturami, była miłośniczką tańca i stroju regionalnego,
kultywowania regionalnych zwyczajów i obrzędów. Konkursowi towa-

Fot. JACEK SIKORA

Jan Gajdacz z Trzyńca był w tym
roku autorem najlepszego strudla
jabłkowego. W kategorii „Rodzic z
dzieckiem do lat 12” (nowość w tym
roku) pierwsze miejsce zajęły Teodolinda Banot z Cieszyna z wnuczką Kariną. Ogłoszenie wyników
Cieszyńskiego Konkursu Pieczenia
Strudla było jednym z punktów kul-

Pokaz na żywo, jak najbardziej smakowity.

rzyszył pokaz pieczenia strudla, który przedstawiła z najbliższymi córka
patronki konkursu, Natalia RiessRzeźniczek. – Jak państwo widzicie,
strudel to rodzinny wypiek, przydaje
się pomoc innych, na przykład przy
rozciąganiu ciasta – mówiła podczas
pokazu pani Natalia.
Dokładny przepis podano w programie imprezy, a prezentacji towarzyszyła muzyka góralska w wykonaniu krewnych Kingi Iwanek-Riess
oraz kapeli „Torka.
W tym roku do smakowitego
konkursu zgłoszono sześć strudli.
Jury oceniało konsystencję, smak i
zapach, wygląd końcowy i dekorację,
przygotowanie receptury i technikę
wykonania.
– Uważam, że strudli było w tym
roku za mało – powiedziała nam
dyrektor Zamku Cieszyn i główna
organizator imprezy, Ewa Gołębiowska. – Jeśli za rok, przy trzynastej edycji, nie będzie tych ciast co
najmniej trzynaście, to zrezygnujemy
z tego konkursu – dodała.
(kor)

Do tańca przygrywali góralom zazwyczaj skrzypek i gajdosz.

wiymy, kaj patrzymy. Powiónzamy je
ściśle z muzykóm, strojami, obrzyndami. A ty obrzyndy taniec urozmaicoł, wzbogacoł. Wartość tańca,
jego artyzm decydujóm też o tym, że
interesujóm się nim aji etnografowie
a insi ludzie – podkreślała wykładowczyni. Dodała, że w regionie jabłonkowskim najstarszy zapis tańca
ludowego pochodzi z połowy XIX
wieku, z pióra pastora Jana Winklera. A takich ciekawych informacji
było sporo.
Nie zabrakło zarówno pokazów
tańca typowego dla zabaw góralskich, zwłaszcza jednego z najbardziej znanych z beskidzkiego folkloru, „łowiynzioka” (przedstawiły go
dwie pary z „Góroli” przy akompa-

niamencie jak najbardziej stylowym:
skrzypka i gajdosza), jak i wspomnianego już „biołego” z czepieniem „młoduchy” (panie z „Oldrzychowic”.) Później zaś była typowa
zabawa w karczmie z udziałem obu
zespołów.
Była jednak nie tylko uczta duchowa, ale też bardziej materialna.
Podobnie jak przed dwoma tygodniami, mostorze przygotowali dla
swoich gości typowe góralskie dania.
Jeśli na pierwszym spotkaniu były
wszelkiej „maści” sery, to tym razem
ugościli wszystkich „polywkami”:
„kapuśnicóm na świńskim chwostku i ze śmietónkóm, wyndzónóm z
mlykym i mulkóm”.
JACEK SIKORA

Gra śladem bohaterów
Ponad dziesięć drużyn, w tym jedna z lewego brzegu Olzy, wzięło w
niedzielę udział w grze miejskiej
pt. „Śladem bohaterów”, który zorganizowała w ramach „Skarbów z
cieszyńskiej trówły” Książnica Cieszyńska. Jej celem było przypomnienie losów ludzi, we wrześniu 1939
roku, po zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez niemieckich okupantów.
– Jesteśmy grupą harcerską, takim
zlepkiem drużyn. Startujemy, bo zachęcił nas plakat i postanowiliśmy
spróbować sił – powiedział nam o
godz. 14.00 na starcie pod Wieżą
Piastowską kierownik jednej z grup,
Krzysztof Parchański.
Trasę gry miejskiej można było
pokonać w ciągu 1,5-2 godzin. Trzeba było jednak, startując ze Wzgórza Zamkowego, zatrzymać się na
dziesięciu stanowiskach na terenie
Cieszyna i odpowiedzieć na zadane
pytania, wykonać pewne zadania. Na
przykład, na pierwszym stanowisku
(pod hasłem „Gwiazdka Cieszyńska”) na ul. Głębokiej, padła instrukcja, by „udać się na północ, przeciąć
tory kolejowe i bieg rzeki Bobrówki,

by na rogu Hażlaskiej (HaslacherStrasse) tuż obok kościoła św. Jerzego, i schronić się w jednej z piwnic”. Tam należało szukać kolejnych
instrukcji. Takich zadań było dużo
więcej.
– Nie było aż tak trudno. A że
chodziliśmy po całym Cieszynie,
bardzo mi się ta gra podobała. I
wszystko mnie ciekawiło, bo lubię
historię – powiedział nam jeden
z najmłodszych uczestników gry,
pierwszoklasista Marek Szymeczek
z Trzyńca-Końskiej. Na trasę wyruszył z młodszym bratem Michałem,
mamą Andreą i ojcem Józefem, który jest na co dzień prezesem Kongresu Polaków.
Podobnie mówi Józef Szymeczek. – To ciekawe doświadczenie.
Faktem jest, że pytania czasami nie
były najłatwiejsze (o tym, ilu Żydów
żyło w Cieszynie), niemniej nawet
mój mały syn wiedział o incydencie
w Mostach koło Jabłonkowa lub o
generale Andersie. To zależy od wychowania w rodzinie. Uważam, że
taką grę należy kontynuować – podkreślił Szymeczek.
(kor)
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ZA NAMI KOLEJNY SAJ-FEST. TYM RAZEM ODBYŁ SIĘ W WĘDRYNI

Gorączka sobotniej nocy
W sportowych zmaganiach SAJowiczów brało udział 14 drużyn.
Zaciętą rywalizację w piłce nożnej
wygrała drużyna SAJ Brno „Hawiyrze”, którzy pojadą w nagrodę
na mecz ekstraklasy. – W piłkę gramy regularnie, nie musieliśmy jakoś
specjalnie trenować. Warunki były
dziś dobre, cieszymy się niezmiernie, że udało nam się pokonać pozostałe drużyny – powiedział jeden
z członków zwycięskiej drużyny,
Michał Pawlas. W siatkówce złoto
zdobył natomiast SAJ Ołomuniec.
– Cieszy nas, że zainteresowanie
turniejem sportowym było w tym
roku większe aniżeli w poprzednich
latach. W piłkę nożną zagrali m.in
gimnazjaliści czy osoby rozpoczynające studia w Polsce. W siatkę
wystartowały SAJ Brno, Ołomuniec, Praga i Kraków. Najwięcej
sportowców broniło barw SAJ-u
Brno – powiedział prezes SAJ, Jacek
Mencner. Po zakończeniu turnieju
w Wędryńskim Parku uczestnicy
spotkali się w miejscowym Domu
Kultury „Czytelnia”. Tu zabawę muzyczną rozpoczęła Basia Łakota ze
swoim zespołem. W trakcie koncertu młodej utalentowanej sajowiczki z Wędryni zabrzmiały przede
wszystkim utwory z jej ostatniego albumu „Nielegalnie”.Pomimo
niepełnego składu grupy, młoda
publiczność bawiła się świetnie i
gorąco oklaskiwała artystów. Kolejny punkt programu poświęcony
został zabawie tanecznej pod przewodnictwem DJ Bogdana Raszki,
który był jednocześnie jednym z
głównych organizatorów SAJ-fe-

Fot. DOROTA PAWLAS

Imprezy centralne Sekcji Akademickiej „Jedność” charakteryzują się różnorodnością. Tradycyjny grudniowy Bal Akademicki ma charakter galowy. Z kolei Saj-fest czyli
festyn sportowy, którego czwarta edycja miała miejsce w sobotę w Wędryni, stawia na sport i nieformalną zabawę towarzyską. Ta była, jak zawsze, przednia.

Zacięta walka o wyjazd na ekstraklasę.

stu. Przygotowanie i koordynacja
imprezy należała bowiem w tym
roku do SAJ-ów Ostrawa, Kraków
i Ołomuniec. – Przyznam, że organizacja nie była sprawą łatwą, ponieważ odbywała się w kilku miejscach i trzeba było myśleć o wielu
sprawach naraz. Imprezę uważam
jednak za udaną. Fajnie, że pogoda
nam dopisała – powiedział prezes
SAJ Ostrawa, Bogdan Raszka. Dobrze przygotowane przedsięwzięcie, które wpisało się do kalendarza
imprez młodzieżowych na naszym

terenie, przyciągnęło do Wędryni
kilkaset osób. Byli nie tylko członkowie SAJ-u, gimnazjaliści, ale również jego sympatycy z różnych miast
akademickich, np. Michał Grela,
student prawa z Katowic. – Podoba
mi się bardzo, że młodzież poprzez
SAJ utrzymuje ze sobą kontakt. Na
imprezy SAJ-u nigdy nie trzeba
mnie namawiać dwa razy. Jeśli chodzi o SAJ-fest to chyba najbardziej
przypadł mi do gustu koncert Basi
Łakoty. Impreza minęła ogólnie dosyć spokojnie, bo mimo zniesienia

prohibicji i zapewnień organizatorów, nieco bałem się jeszcze pić
czeską wódkę i odniosłem wrażenie,
że nie tylko ja – powiedział Michał
Grela. SAJ-owicze spisali się na medal. Oceniając inicjatywy i zaangażowanie młodzieży można powiedzieć, że kondycja Sekcji jest bardzo
dobra. Impreza odbywa się raz w
górnej a raz w dolnej części, dlatego
w przyszłym roku Saj-fest zorganizowany będzie prawdopodobnie
w dolnej części naszego regiomu.
– SAJ uzyskał w ostatnich trzech la-

tach nową twarz przede wszystkim
dzięki prezesurze Tomasza Pustówki. Powstała również nowa strona
internetowa i wiele ciekawych pomysłów. SAJ to jedyna potężna organizacja młodzieżowa, która działa
sprawnie bez jakichkolwiek składek
członkowskich – powiedział prezes
SAJ. Najbliższą inicjatywą SAJ-u to
z całą pewnością Salon Dyskusyjny,
w ramach którego młodzi ludzie
będą mogli, z gościem Salonu, dyskutować na różne ciekawe tematy.
MAGDALENA ĆMIEL

AKTYWNY DŁUGI WEEKEND CZŁONKÓW»BESKIDU ŚLĄSKIEGO«

Jubileusz
Girowej

550 turystów spotkało się w piątek na Girowej.
Obchody 80-lecia schroniska zorganizował
Klub Czeskich Turystów, który w 1932 roku
– jako karwiński oddział Klubu Czeskosłowackich Turystów – był inicjatorem budowy
obiektu. Kolejnych dziesięcioleci istnienia i
służenia turystom schronisku życzyli nie tylko
przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji
turystycznych, jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (oddział „Beskid Śląski”
w Cieszynie) czy Klub Słowackich Turystów,

ale także przedstawiciele władz gminnych – samorządowcy z Bukowca, Herczawy i Mostów
koło Jabłonkowa.
Wspominano głównego pioniera ówczesnego ruchu turystycznego Leopolda Drazila.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie
budynku powierzono Bronisławowi Schulhauserowi z PTTS „Beskid Śląski” w RC, którego
rodzice zarządzali schroniskiem niemal trzydzieści lat, a on sam spędził tam wraz z bratem
dzieciństwo. KČT zaprosił także do współorganizacji jubileuszu działaczy PTTS „Beskid
Śląski”, których głównym zadaniem było pokazanie niezwykle urokliwych wychodni skalnych
znajdujących się nieopodal schroniska, zwanych Diablim Młynem. Czas spędzony przy
schronisku umilała turystom kapela „Olza”.
(indi)

Połowę uczestników rajdu stanowili „Beskidziocy”.

Zdjęcia: indi

Peleton do
ujścia Olzy

Na jubileusz przyszło 550 turystów.

Wśród 55 uczestników zorganizowanego
w niedzielę VI Rajdu do Ujścia Olzy im. W.
Janika nie zabrakło członków Towarzystwa
Rowerowego Olza – Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Sportowego „Beskid Śląski” w
Republice Czeskiej.
20-kilometrowa trasa zaczynała się w Lutyni
Dolnej przy przystanku kolejowym. Dalej peleton pojechał przez Wierzniowice i Gorzycz-

ki do ujścia Olzy. Tam odśpiewano „Płyniesz
Olzo” i „Ojcowski Dom”, po czym ruszono
dalej, do miejscowości Olza po polskiej stronie
granicy, gdzie na kempingu „Europa” znajdowała się meta rajdu. Na uczestników czekał
gorący posiłek. W powrotną drogę wyruszono nieco inną trasą do Lutyni Dolnej. Mało
kto jednak zdecydował się wsadzić rower do
pociągu. Większość miłośników rowerowych
wędrówek zachęcona przepiękną pogodą postanowiła wrócić do domów na rowerach. Jazda
nową ścieżką rowerową biegnącą od Bogumina
przez Karwinę do Podobory okazała się bardzo
przyjemna. Mimo pokonania w sumie ponad
sześćdziesięciu kilometrów wszyscy wrócili z
rajdu bardzo zadowoleni.
(indi)
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WTOREK 2 października
TVP 1
5.55 Kawa czy herbata? 7.35 Polityka przy kawie 8.00 Wiadomości
8.25 Było sobie życie 9.00 Natura w Jedynce 10.00 SOS dla czterech łap 10.35 Plebania (s.) 11.00
Moda na sukces (s.) 11.30 Galeria
(s.) 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35 Natura w Jedynce Małpi gang 13.35 Jaka to melodia?
(teleturniej) 14.05 Klan (s.) 14.30
Wszystko przed nami 15.00 Wiadomości 15.20 Komisarz Alex (s.)
16.30 Moda na sukces (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Jaka to melodia?
(teleturniej) 17.50 Klan (s.) 18.20
Wszystko przed nami 18.45 Galeria
(s.) 19.15 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.20 Grace odeszła 21.55
Na pierwszym planie - Program
Piotra Kraśki 22.35 Londyńczycy II
(s.) 23.35 Życie za życie - Maksymilian Kolbe (film pol.).
TVP 2
5.55 Wiadomości z drugiej ręki (s.)
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie
na śniadanie 10.45 Rodzinka.pl (s.)
11.55 Wspólne budowanie 12.20
Nagroda Literacka NIKE (nominacja finałowa - Andrzej Franaszek)
12.30 Kocham to, co lubię 13.00
To nas śmieszy! Kabaretowy Klub
Dwójki 13.35 Barwy szczęścia (s.)
14.10 Świat bez tajemnic - Mormon
w Białym Domu 15.10 Ja to mam
szczęście! (s.) 15.45 Panorama Kraj
16.15 M jak miłość (s.) 17.10 Castle
(s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z
dziesięciu 19.25 Ja to mam szczęście! (s.) 20.05 Barwy szczęścia (s.)
20.40 M jak miłość (s.) 21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów 22.50
Świat bez fikcji - Skradzione dzieci
Hiszpanii 23.55 Na linii strzału 0.50
Herosi (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis Info 6.15 Info Poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.00 Serwis
Info 8.03 Gość poranka 8.20 Info
Poranek 8.30 Serwis Info 9.10 Gość
poranka 9.20 Info Poranek 10.10
Biznes - otwarcie dnia 10.21 Info
Poranek 10.45 Gość poranka 11.00
Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 14.10 Raport z Polski
15.15 Rozmowa dnia 16.00 Raport
z Polski 16.50 Biznes 17.00 Pasmo
lokalne 20.00 Infoexpress 20.10
Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30
Serwis Info 22.15 Losowanie Lotto
22.24 Serwis Info 22.30 Info Dziennik 23.15 Sportowy Wieczór 23.30
Zejść na ziemię 0.23 Powstanie
Warszawskie 0.35 Infoexpress 0.45
Minęła 20ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 7.55 Pinky i
Mózg 3 8.30 Scooby-Doo 8.55 Rodzina zastępcza (s.) 9.30 I kto tu rządzi? 10.00 Mamuśki (s.) 10.30 Świat
według Kiepskich (s.) 11.00 Dlaczego ja? 12.00 Hotel 52 (s.) 13.00
Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja
(mag.) 16.30 Malanowski i partnerzy
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza
miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30
Świat według Kiepskich (s.) 20.05
Czarny świt (film USA) 22.05 CSI.
Kryminalne zagadki Miami (s.) 0.05
Nieśmiertelny. Źródło (film kopr.).
2.15 Zagadkowa noc.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 101 dalmatyńczyków (s. anim.) 9.30 Północ i Południe (s.) 10.15 13. komnata Polyxeny Czerninovej 10.45 Kulinarna

ŻYCIE ZA ŻYCIE
Dramat historyczny, Polska/Niemcy 1991
TVP 1, wtorek 2 października,
godz. 23.35
Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Wykonawcy: Edward Żentara,
Christoph Waltz, Artur Barciś,
Gustaw Lutkiewicz, Krzysztof
Zaleski, Andrzej Szczepkowski,
Krzysztof Kowalewski
święcim, rok 1941. W obozowej żwirowni następuje zawał
ziemi. Niespodziewane wydarzenie
stwarza szansę ucieczki jednemu z
więźniów, Janowi. Mężczyzna wykorzystuje ją i dzięki pomocy ludzi
dobrej woli trafia do klasztoru w
Alwerni. Znajduje w nim schronienie. Tutaj otrzymuje wiadomość, co
stało się w obozie po jego ucieczce.
Hitlerowcy skazali za to dziesięciu
przypadkowo wybranych więźniów
na śmierć głodową w bunkrze.
Wśród nich znalazł się ojciec Maksymilian Kolbe, który dobrowolnie
zgłosił się za jednego ze skazanych.

O

kamera na szlaku na Słowacji 11.20
Reporterzy TVC 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Bananowe rybki 14.30 Televarieté 16.05 Podróżomania 16.30 AZ
kwiz 17.00 Talk-show Jana Krausa
17.45 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Pr. rozrywkowy 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Opowiadania
filmowe 21.25 Kulinarna kamera na
szlaku na Słowacji 22.00 Komicy na
piątkę 22.50 Zbrodnia w szkole dla
dziewcząt (film) 0.45 Numer alarmowy.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Panorama
9.00 Obrońca 9.25 GEN: Václav
Vojta 9.45 Miejsca pielgrzymek
10.00 Tajemnice na dnie mórz 10.55
Chcesz je? 11.00 Czarna żmija (s.)
11.35 Fatalna kolizja 12.25 Miloš
Forman - amerykańskie lata 13.25
Przygody nauki i techniki 14.10 Ryzykowne misje jednostek specjalnych
15.00 Samotnie Zikmunda Reacha
15.55 Kocie mamy 17.00 Planeta
YÓ 18.20 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Phineas
i Ferb (s.) 19.25 Historie Alfreda
Hitchcocka (s.) 19.50 Wiadomości
w j. migowym 20.00 Ryzykowne
misje jednostek specjalnych 20.55
Przeżyć! 21.45 Półmrok: Rodzina
bez uprzedzeń 22.15 Zbieg z Alcatraz (film) 23.45 Sonny Rollins! 0.25
Teatr żyje!
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Miłość i taniec (film) 11.50
Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda
12.35 Kochane kłopoty (s.) 13.30
Dr House (s.) 14.30 Bez śladu (s.)
15.30 Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 16.30 Przyjaciele (s.)
17.00 Popołudniowe wiadomości,
sport, pogoda 17.30 Mentalista (s.)
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 21.50 Weekend 22.45 Nocne wiadomości, sport,
pogoda 23.15 Prawo i bezprawie (s.)
0.05 Nikita (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.45 Nieustraszony (s.) 7.45 Pan Złota Rączka (s.)
8.30 M.A.S.H. (s.) 9.20 Nakryto do
stołu! 10.10 Diagnoza morderstwo
(s.) 11.10 Big Ben (s.) 13.10 Komisarz Rex (s.) 15.10 Agenci NCIS:
Los Angeles (s.) 16.05 Oczyma miłości (film) 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 19.50 VIP wiadomości

20.00 VIP Nakryto do stołu! 21.40
Galeria handlowa (s.) 22.55 Kości
(s.) 23.55 Zabójcze umysły (s.) 0.50
Magia kłamstwa (s.) 1.40 Dzwoń do
jasnowidza.

ŚRODA 3 października
TVP 1
5.55 Kawa czy herbata? 7.35 Polityka przy kawie 7.50 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.25 Było
sobie życie - Neurony 9.00 Natura
w Jedynce - Małpi gang 10.00 Nie
ma jak Polska - Lubuskie 10.35 Plebania (s.) 11.00 Moda na sukces (s.)
11.30 Galeria (s.) 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.35 Natura
w Jedynce 13.35 Jaka to melodia?
(teleturniej) 14.05 Klan (s.) 14.30
Wszystko przed nami 15.00 Wiadomości 15.20 Ojciec Mateusz (s.)
16.30 Moda na sukces (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Jaka to melodia?
(teleturniej) 17.50 Klan (s.) 18.20
Wszystko przed nami 18.45 Galeria (s.) 19.15 Wieczorynka 19.30
Wiadomości 20.15 Przed meczem
20.20 Liga Mistrzów: Manchester
City - Borussia Dortmund 23.00
Liga Mistrzów - skróty 23.45 GOL
T-Mobile Ekstraklasa 0.05 Dok
Szok - Mściciel z Sekty Dzieci Boga.
TVP 2
5.50 Wiadomości z drugiej ręki (s.)
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie
na śniadanie 10.45 Rodzinka.pl (s.)
11.55 Zagrożony diabeł tasmański
12.35 Kabaretowy Klub Dwójki Hydraulicy 13.35 Barwy szczęścia
(s.) 14.15 Świat bez tajemnic 15.10
Ja to mam szczęście! (s.) 15.45 Panorama Kraj 17.05 Castle (s.) 18.00
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Ja to mam szczęście! (s.)
20.05 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na
dobre i na złe (s.) 21.45 Kino relaks
- Futro 23.40 Powrót do życia 0.35
Herosi (s.).
TV KATOWICE
6.00 Serwis Info 6.15 Info Poranek
7.53 Twoja@sprawa 8.00 Serwis Info
8.03 Gość poranka 8.20 Info Poranek 10.10 Biznes - otwarcie dnia
10.21 Info Poranek 10.45 Gość poranka 11.55 Serwis sportowy 12.20
Biznes 12.30 Serwis Info 13.55 Serwis sportowy 14.10 Raport z Polski
14.30 Serwis Info 15.15 Rozmowa
dnia 15.55 Serwis sportowy 16.00
Raport z Polski 16.50 Biznes 17.00
Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress
20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier
21.30 Serwis Info 22.18 Serwis Info
22.30 Info Dziennik 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Powstanie Warszawskie 0.35 Infoexpress 0.45 Minęła 20ta.
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30
Przygody Animków 7.55 Pinky i
Mózg 3 8.25 Miś Yogi 8.55 Rodzina
zastępcza (s.) 9.30 I kto tu rządzi?
10.00 Mamuśki (s.) 10.30 Świat według Kiepskich (s.) 11.00 Dlaczego
ja? 12.00 Hotel 52 (s.) 13.00 Dom
nie do poznania 3 14.00 Pierwsza
miłość (s.) 14.45 Trudne sprawy
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski i
partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 20.40 Klik: I robisz, co
chcesz (komedia USA) 22.55 I Love
You Phillip Morris (film kopr.) 0.55
Szkoła uroku.
TVC 1
5.59 Studio 6 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 101 dalmatyńczyków (s. anim.) 9.20 Komicy na piątkę 10.15 Rozmowy H w 20 lat później 11.00 Chłopaki w akcji 11.25
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KLIK: I ROBISZ, CO CHCESZ
Komedia, USA 2006
Polsat, środa 3 października,
godz. 20.40
Reżyseria: Frank Coraci
Wykonawcy: Adam Sandler, Kate
Beckinsale, Christopher Walken,
Henry Winkler, Rachel Dratch,
Lorraine Nicholson, Katheryn Cain
ycie architekta Michaela Newmana koncentruje się przede
wszystkim na pracy. Cierpi na tym
jego rodzina, ale Michael wierzy,
że szef doceni w końcu jego poświęcenie i zaproponuje mu spółkę.
Pewnego dnia kupuje od ekscentrycznego sprzedawcy Morty’ego
elektronicznego pilota, który daje
mu władzę nie tylko nad telewizorem, ale także nad życiem.

Ż

Kamera na szlaku 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Bananowe rybki 14.30 Televarieté 16.05 Podróżomania 16.30 AZ
kwiz 17.00 Talk-show Jana Krausa
17.45 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Pr. rozrywkowy 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 List do Ciebie
20.55 Ene, due, rabe (s.) 21.55 Ślady,
fakty, tajemnice 22.25 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 23.15 Bracia
i siostry (s.) 0.00 Next (film) 1.35
AZ-kwiz.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Panorama
9.00 Ushuaia 9.30 Królestwo natury 10.00 Tugendhat 10.55 Przeżyć
11.45 Piękne straty 12.15 Świat
Hanzelki i Zikmunda 12.45 Na
proscenium TM 13.25 Babel 13.50
Granice bez granic 14.20 Architektura 14.45 Genus: Życie poety i
plastyka J. Kolářa 15.00 Podróż do
duszy filmowca 15.30 Europa dziś
15.55 Design dla życia 16.50 Dom
w sercu Europy 17.00 Planeta YÓ
18.20 Zaczarowane przedszkole
18.45 Wieczorynka 18.55 Phineas
i Ferb (s.) 19.25 Historie Alfreda
Hitchcocka (s.) 19.50 Wiadomości w j. migowym 20.00 Kamera w
podróży: Japonia 21.00 Intolerancja
21.30 Piękne straty 22.05 Pr. rozrywkowy 22.30 Koncert (film) 0.30
In vino veritas.
NOVA
5.59 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.50 Kiedyś mnie znajdziesz
(film) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości,
sport, pogoda 12.35 Kochane kłopoty (s.) 13.35 Dr House (s.) 14.35
Bez śladu (s.) 15.30 Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 16.30
Przyjaciele (s.) 17.00 Popołudniowe
wiadomości, sport, pogoda 17.30
Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Ogólniak z o.o. (s.) 21.45 Na
własne oczy 22.40 Nocne wiadomości, sport, pogoda 23.15 Zakładnik
(film) 1.40 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 6.45 Nieustraszony (s.) 7.45 Pan Złota Rączka (s.)
8.30 M.A.S.H. (s.) 9.20 Nakryto
do stołu! 10.10 Diagnoza morderstwo (s.) 11.10 Big Ben (s.) 13.10
Castle (s.) 14.10 Komisarz Rex (s.)
15.10 Agenci NCIS: Los Angeles
(s.) 16.00 Szczęśliwy zbieg zdarzeń
(film) 18.00 Nakryto do stołu!

18.55 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 19.50 VIP wiadomości
20.00 Powroty do domu (s.) 21.30
Top Star magazyn 22.35 Castle
(s.) 23.35 Kości (s.) 0.30 Zabójcze
umysły (s.) 1.25 Dzwoń do jasnowidza.

TV POLONIA

WTOREK 2 października
6.05 Tygodnik Kulturalny 6.55
Słownik polsko@polski, talk-show
prof. Jana Miodka 7.25 Plecak pełen przygód 8.00 Pytanie na śniadanie 10.45 Pogoda.pl 11.00 Polonia
24 11.35 Rajskie klimaty (s.) 12.00
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Polonia
w Komie - Dubaj 12.35 Wiadomości 12.50 Sprawiedliwi 13.50 Laskowik & Malicki 14.45 Tomasz Lis na
żywo 15.45 Złotopolscy (s.) 16.15
Tygodnik Gospodarczy 16.50 Rajskie klimaty (s.) 17.20 Polonia w Komie - Dubaj 17.30 Teleexpress 17.55
Śląska Gala Biesiadna 2012 19.15
Barwy szczęścia (s.) 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.50 Ojciec Mateusz (s.) 21.45 Polonia w Komie - Broszka 22.00 Polonia 24 22.30 Pogoda.pl 22.45 Wielki
Test o Europie. Fundusze unijne bez
tajemnic 0.25 Flesz historii (s.) 0.45
Rajskie klimaty (s.).

ŚRODA 3 października
6.05 Kultura, głupcze 6.45 Notacje
- Zdzisław Skwara 7.05 Wilnoteka
7.25 Znak Orła 8.00 Pytanie na śniadanie 10.45 Pogoda.pl 11.00 Polonia
24 11.35 Rajskie klimaty (s.) 12.00
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Polonia w
Komie - Broszka 12.35 Wiadomości
12.50 Londyńczycy (s.) 13.45 Kabaretowy Klub Dwójki 14.50 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki
15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 Kultura,
głupcze 16.50 Rajskie klimaty (s.)
17.20 Polonia w Komie - Broszka
17.30 Teleexpress 17.55 Szansa na
sukces - Ezotyczne lato z Tercetem
18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia (s.) 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.50 Warto
kochać 21.45 Polonia w Komie 22.00
Polonia 24 22.30 Pogoda.pl 22.45
Kabaretowy Klub Dwójki 23.45 Operacja Życie (s.) 0.15 Zaolzie - zaułek
historii 0.45 Rajskie klimaty (s.).

CZWARTEK 4 października
6.05 Kocham kino 6.40 Nie ma jak
Polska - Zachodniopomorskie 7.05
Cafe Historia (s.) 7.25 Janka (s.) 8.00
Pytanie na śniadanie 10.45 Pogoda.
pl 11.00 Polonia 24 11.30 Pogoda.pl
11.35 Rajskie klimaty (s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wiadomości
12.50 M jak miłość (s.) 13.45 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry
- Piosenki Starszych Panów 14.45
Operacja Życie (s.) 15.15 Szlakiem
gwiazd - Piotr Cyrwus 15.45 Złotopolscy (s.) 16.10 Kocham kino 16.50
Rajskie klimaty (s.) 17.20 Polonia w
Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Kocham Cię, Polsko! 19.00 Ktokolwiek
widział, ktokolwiek wie... 19.15 Barwy szczęścia (s.) 19.45 Dobranocka
20.00 Wiadomości, sport, pogoda
20.50 Oficer (s.) 22.00 Polonia 24
22.30 Pogoda.pl 22.45 Pitbull 23.40
Pasja według Tuszyńskiego 0.45 Rajskie klimaty (s.).

tabela zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w
powietrzu 1. 10. 2012 o godz. 6.00
PM 10
Bogumin
43
Czeski Cieszyn
33
Hawierzów
39
Karwina
43
Orłowa
47
Trzyniec
16
Wierzniowice
36
Legenda: Wartości są podane
w mikrogramach na metr sześcienny. Dopuszczalny limit stężenia pyłu zawieszonego (PM 10)
wynosi 50 μg/m3.
Źródło: Czeski Urząd Hydrometeorologii w Ostrawie.
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Czasem cały świat oznacza mniej,
niż jeden człowiek, którego brak...
Dziś, 2. 10. 2012, mija 21. rocznica tragicznej śmierci naszej Najdroższej
śp. inż. ALICJI ADAMCZYK
O chwilę wspomnień proszą mama i siostra.

RK-175

Jutro, 3. 10. 2012, minie 6. bolesna rocznica śmierci naszej
Kochanej Żony, Mamy, Babci, Siostry i Cioci

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce Matki na zawsze zaśnie.
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 28. 9. 2012 zmarła w wieku 90 lat nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Ciocia, Szwagierki
i Pani
śp. AKWILINA GŐBELOWA
z domu Wyrobek, zamieszkała w Trzyńcu, ul. Růžová 604. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 4. 10. 2012 o godz. 13.00 z kościoła
rzymskokatolickiego w Trzyńcu na miejscowy cmentarz. Zasmucona rodzina.
GL-605

śp. WANDY LISZOK
z Karwiny-Nowego Miasta. O chwilę wspomnień proszą
mąż i najbliższa rodzina.
RK-176

Dnia 4. 10. 2012 minie 1. rocznica śmierci
śp. JADWIGI MARTYNKOWEJ
z domu Burysz, z Karwiny, zaś 28 września obchodziłaby 71. rocznicę urodzin. Wszystkim, którzy poświęcą Jej
chwilę wspomnień, dziękują najbliżsi.
RK-171

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Bastardi 3
(2, godz. 17.45); Straż sąsiedzka (2,
godz. 20.00); Klip (3, godz. 20.00);
TRZYNIEC – Kosmos: Gangster (2, godz. 17.30, 20.00; 3, godz.
17.30); CZ. CIESZYN – Central:
Bastardi 3 (2, godz. 17.00, 19.00);
JABŁONKÓW: Śnieg i Łowca
(3, godz. 15.00, 17.30); CIESZYN
– Piast: Jesteś Bogiem (2, 3, godz.
16.00, 20.15); Spet up 4 revolution
(2, 3, godz. 18.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, piątek, wiadomości regionalne
od godz. 18.00.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz.
19.05, so: godz. 17.30 Ostrawa 107,3
MHz i Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i
Seniora przy MK PZKO zapraszają
na spotkanie 3. 10. o godz. 15.00 do
Domu PZKO.
BOGUMIN – Zarząd MK PZKO i
Klub Kobiet zapraszają na spotkanie
przy kawie i plackach ziemniaczanych w piątek 5. 10. o godz. 16.00 do
Domu PZKO. W ramach spotkania
odbędzie się także zebranie zarządu
Koła.
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy

MK PZKO zaprasza na prelekcję
„Podróże po świecie”, która odbędzie
się w środę 3. 10. o godz. 17.00 w
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka zaprasza na
spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek 2012, którego motto brzmi
„Czytaj, żyj zdrowo”. Pierwsze odbędzie się we wtorek 2. 10. o godz.
17.00, a jego gościem będzie doradca żywieniowy Renáta Prunnerová.
Natomiast w piątek 5. 10. o godz.
17.00 studentka medycyny Ester
Czudkowa opowie o tym, „Jak się
leczy w Afryce”, spędziła bowiem
wakacje pracując w szpitalu w Kenii.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK
PZKO zaprasza członków i sympatyków na tradycyjne placki 6. 10. o
godz. 15.00 do Domu PZKO.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub
Kobiet zaprasza na spotkanie klubowe 4. 10. o godz. 15.00 do Centrum
Wolnego Czasu przy ul. Horymira
1511.
OSTRAWA – Gościem „Stolika
Polskiego” we wtorek 3. 10 będzie
Szkolne Kółko Alternatywnych Prezentacji Artystycznych – Sz.K.A.P.A
Gimnazjum Polskiego w Czeskim
Cieszynie, działające pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”. Aktorzy
teatrzyku przedmiotu zaprezentują

Odszedłeś jak ten obłok
zagubiony w błękicie,
jak ta smuga gasnąca
na beskidzkim szczycie.
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 28
września 2012 zmarł w wieku 87 lat nasz Ukochany
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek
śp. inż. EMIL ŁABAJ

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,
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18
(NA PARTERZE), codziennie
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
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, so 9.0012.00. Tel.: 596 312 477
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA

emerytowany profesor Szkoły Ekonomicznej. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 4. 10. 2012 o godz. 15.00 w kaplicy cmentarGL-604
nej w Śmiłowicach. Zasmucona rodzina.
dwie pantomimy: „Do czterech razy
sztuka” oraz „W pociągu”. Początek
spotkania w Domu Książki „Librex”
przy placu Smetany w Ostrawie o
godz. 17.00.
PIOTROWICE K. KARWINY
– MK PZKO zaprasza na prelekcję
Tomasza Krajčy, członka stowarzyszenia „Duha” pt. „Wielkie drapieżniki w Beskidach”, która odbędzie
się w sobotę 6. 10. o godz. 15.00 w
Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd na wycieczkę autokarową W28
Wielka Fatra – Krpeľany – Kopa
–Lubochňa jest w sobotę 6. 10. z
Karwiny o godz. 5.50, Cz. Cieszyna o godz. 6.15, z Trzyńca (dworzec
autobusowy) o godz. 6.25. Następne przystanki: Wędrynia, Bystrzyca,
Gródek, Jabłonków w odstępach
5-minutowych. Prosimy pamiętać o
dokumentach, ubezpieczeniu i euro.
Bliższe informacje na www.pttsbeskidslaski.cz. Są jeszcze wolne
miejsca, zgłoszenia pod nr.: 776 046
326.
ZARZĄD GŁÓWNY MACIERZY SZKOLNEJ – Organizuje w
sobotę 13. 10. w PSP im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie 7. turniej
siatkówki dla drużyn Macierzy
Szkolnej. Zgłoszenia przyjmuje do
10. 10. Karol Baron, tel. 777 559 434.

Ogłoszenia do
»Głosu Ludu«
przyjmowane są
w dni powszednie:

Prezentacja od godz. 7.30, początek
o godz. 8.00.

OFERTY
UKŁADANIE KOSTEK brukowych (dlažba), tel. 720 379 537.
GL-608

KUPIĘ JAKIEKOLWIEK ANTYKI – meble, zabawki, szkło,
porcelanę, obrazy, wszystkie gatunki
broni, zegary (mogą być i uszkodzone). Płacimy gotówką. Inf.: 608 374
432, 608 863 098.
GL-585
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel.: 0048
605 255 770.
GL-505
POSZUKUJĘ PRACY w szkole lub
przedszkolu. Posiadam wyższe wy-

Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej”
należy przysyłać bądź przynosić
osobiście do redakcji do godz. 12.00
dnia poprzedzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić telefonicznie
fakt zamówienia ogłoszenia.

kształcenie edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne. Tel. 777
248 655.
AD-106

WYSTAWY
SALA
MÁNESA, MIEJSKI
DOM KULTURY w Karwinie: do
31. 10. wystawa Miroslava Hanzelki pt. „Obrazy”. Czynna: po, śr, pt:
9.00-15.00; wt, czt: 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: do 5. 10.
wystawa pt. „Hukwaldy”; stała ekspozycja „Obrazki z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. Czynne: wt-pt:
8.00-16.30.

Koronkowa robota

Dla kobiety nic trudnego – pewna zmiana dla każdego
Fot. www.ox.pl

PaedDr MILADA HALÍKOVÁ

GL-606

Kandydat KSČM do Senatu, okręg wyborczy nr. 74
Znam nasz region, wiem o naszych problemach!
Jeżeli otrzymam Wasz głos, to będę zabiegała o:
tworzenie nowych miejsc pracy
poprawę środowiska naturalnego
poprawę transportu i komunikacji
dobudowanie autostrady z Bogumina do Polski

dobudowanie mieszkań i gwarancję godziwego czynszu, głównie dla młodych rodzin, seniorów oraz wszystkich, którzy nie są w stanie zdobyć własnego mieszkania
bezpłatną opiekę lekarską i zagwarantowanie jej dla wszystkich
wzrost środków ﬁnansowych dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli
KSČM – Z ludźmi dla ludzi

Lampa z koronki? Dlaczego nie...

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
– głosi znane przysłowie. Słynna koniakowska koronka wciąż inspiruje,
nawet współczesnych projektantów
i architektów, o czym można przekonać się na wystawie „Koronkowa
robota” w Zamku Cieszyn. Wernisaż
odbył się w piątek. – Wystawa prezentuje efekty działań, dla których
bazą jest owa filigranowa materia,
zaś efekt wybiega daleko poza to,
co dobrze znamy z ław i stoliczków
kawowych mieszczańskich salonów

– można było usłyszeć podczas wernisażu.
Papierowe rzęsy, „dywan wycinanka”, mapa miejska Brugii, koronkowy płot – to tylko kilka z całej gamy
zaprezentowanych projektów, które
można będzie podziwiać do 4 listopada w Oranżerii Zamku Cieszyn.
– Koronka występuje na całym świecie i wiele miejsc traktuje koronkę
jako swoją własną, tradycyjną materię – mówiła Anna Zabdyrska, kuratorka wystawy.
(www.ox.pl)
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Ach, ten Martin Růžička!
TIPSPORT EKSTRALIGA

ce – K. Wary, jutro (18.10) Kladno
– Trzyniec.

II LIGA

Fot. MARIAN JEŻOWICZ

TRZYNIEC
LIBEREC
5:4 (d)
Tercje: 2:1, 2:3, 0:0 – 1:0. Bramki i
asysty: 12. Hrabal (Bonk, Růžička
M.), 16. Polanský (Růžička M.),
33. Bonk (Varaďa, Klouček), 33.
D. Květoň (Adamský, Peterek), 64.
Růžička (Bonk, Hrabal – 18. Bulíř
(T. Urban, Nedvěd), 26. Galamboš (Čakajík), 30. Netík (Nedvěd,
Cebák), 36. Bulíř (Šmíd, Nedvěd).
Trzyniec: Hamerlík – Zíb, Hrabal, Roth, Galvas, Lojek, Klouček,
Ovčačík – Růžička, Bonk, Varaďa
– Květoň, Peterek, Adamský – Klimenta, Polanský, Rákos – Orsava,
Podešva, Hrňa.
Taki hokej musi się podobać kibicom, nawet najwybredniejszym.
Seans w Werk Arenie był najlepszą
reklamą najszybszej zespołowej gry
świata. A jak wiadomo, nawet w
sportach zespołowych o zwycięstwie
decydują jednostki – gwiazdy pokroju
Martina Růžički czy Jaromíra Jágra.
Růžička zapewnił w niedzielę gospodarzom dwa punkty, wykorzystując w dogrywce świetne podanie od
Bonka. Libereckie Tygrysy nawiązały
ze Stalownikami równorzędną walkę.
Zagrały dla kibiców, z nastawieniem
na szybki, techniczny hokej. Hokeiści, niczym bokserzy w ringu, odgryzali się ciosami, aż do trzeciej tercji.
W ostatniej odsłonie nikt nie chciał
popełnić błędu, brylowali golkiperzy.

TIPGAMES EKSTRALIGA

Martin Růžička przyjmuje gratulacje od Bonka i Květonia.

– Pomimo dziewięciu goli, ten mecz
był pokazem nietuzinkowych umiejętności obu bramkarzy – stwierdził
szkoleniowiec Trzyńca, Josef Turek. Dla głównego bohatera meczu,
strzelca decydującej bramki Martina
Růžički, był to ósmy gol w sezonie.
Takim wynikiem nie może się pochwalić żaden inny hokeista. Dobrą
formę Trzyńca sprawdzi jutro Kladno, które z Jágrem i Plekancem w
składzie też gra wyśmienicie.
WITKOWICE
SLAVIA PRAGA
3:0
Tercje: 0:0, 2:0, 1:0. Bramki i asysty:
30. Szturc (Ujčík), 32. Klimek (Huna),
59. Burger (Szturc, Malík). Witkowice: Málek – Malík, R. Polák, Barinka,

Voráček, Sloboda, Rehák, Sedlák –
Szturc, Burger, Ujčík – Klimek, Roman, Huna – Walker, Kolouch, Svačina – Kucsera, Hlinka, Šedivý.
Ostrawianie przełamali czarną serię, wygrywając ze Slavią po dobrej
grze całego zespołu. – Zadecydowały drobnostki, chociażby dobra gra
w przewadze liczebnej. To zawsze
procentuje – powiedział zadowolony trener Witkowic, Mojmír Trličík.
Losy meczu ważyły się w drugiej tercji, kiedy to gospodarze w ciągu 120
sekund dwukrotnie rozmontowali
rywala. Na 3:0 trafił do pustej bramki Burger, z podania Malíka.
Lokaty: 1. K. Brno, 2. Trzyniec po
17 pkt., 3. Kladno 16,... 8. Witkowice 9 pkt. Dziś (17.00) Witkowi-

HAWIERZÓW – WSECIN 8:2
Tercje: 2:1, 2:0, 4:1. Bramki i asysty:
3. Haas (Pavlas, Kolařík), 14. Kolařík (Haas), 27. Najdek (Maruna),
28. Říčka (Kopún), 49. Najdek ( J.
Daneček), 56. Říčka (Hegegy, Pechanec), 57. Rimmel (Stránský), 60.
Sztefek (Potočný) – 18. Kubo (Podešva), 47. Brezáni (Vodák, Korčák).
Hawierzów: Matoušek – Prokop,
Vydra, Krisl, Hegegy, Rimmel, Zientek, Balčík, Hartmann - Maruna, J.
Daneček, Najdek, Pechanec, Říčka,
Kopún, Potočný, Stránský, Sztefek,
Kolařík, Pavlas, Haas.
KARWINA – OPAWA
7:3
Tercje: 2:0, 3:0, 2:3. Bramki i asysty: 16. Mikšan (Tomášek), 18.
Pavliš (Tomášek), 23. Pavliš (Mikšan, Javín), 24. Mikšan (Badžo),
30. Contratto (Pavliš, Tomášek),
54. Pavliš (Tomášek), 58. Miczek
(Kowalczyk, Javín) – 49. Herman
(Mlýnek), 49. Herman (Mlýnek), 60.
Mosler (Pavelek). Karwina: Smolka
– Javín, Sznapka, Vnenk, Kowalczyk,
Krause – Mikšan, Pavliš, Samiec –
Tomášek, Badžo, Contratto – Blatoň,
Řezáč, Miczek – Mareček, Číhal.
Lokaty: 1. Hawierzów 9, 2. Karwina, 3. Prościejów po 6 pkt. Jutro
(18.00): Hawierzów – N. Jiczyn., W.
Międzyrzecze – Karwina.
(jb)

LOWOSICE
KARWINA
23:19
Do przerwy: 10:8. Karwina: Pyško,
Schams – Vala, Meca, Krahulec, Hanisch 3, Vančo 4, Chudoba 5, Mlotek
5, Užek, Petrovský 2, Meca, Hardt,
Gelnar.
Szczypiorniści Banika Karwina
stracili mecz w końcówce, w której
nie wystrzegli się błędów technicznych. Gospodarze należą w tym
sezonie do grona faworytów, Banik
z kolei zalicza z młodym zespołem
etap konsolidacji.
Lokaty: 1. Brno 7, 2. Lowosice 6,
3. Jičín 5,... 8. Karwina 4 pkt.
(jb)

W SKRÓCIE
T-MOBILE EKSTRAKLASA.
Wyniki 6. kolejki: Podbeskidzie B.
Biała – Ruch Chorzów 1:2, Polonia
– Widzew 3:1, Bełchatów – Korona
Kielce 1:1, P. Szczecin – J. Białystok
1:1, Z. Lubin – Legia 2:2, Górnik –
Śląsk Wrocław 4:1, Lechia Gdańsk
– Lech Poznań 2:0. Lokaty: 1. Widzew 13,... 14. Podbeskidzie, 15. Z.
Lubin 2, 16. Bełchatów 1 pkt.
* * *
»KICKER«: BŁASZCZYKOWSKI
W »11« KOLEJKI. Jakub Błaszczykowski został oceniony najwyżej
spośród Polaków występujących w
weekend na boiskach Bundesligi. Kapitan reprezentacji Polski strzelił dla
Borussii Dortmund (5:0 z Borussią
Moenchengladbach) gola i zaliczył
dwie asysty. Błaszczykowski trafił do
(jb)
najlepszej jedenastki kolejki.

Weekend na boiskach piłkarskich
I LIGA

OSTRAWA
ML. BOLESŁAW

2:2

Do przerwy: 2:1. Bramki: 16. Majtán,
32. Lukeš – 45. Sivrič, 63. Nešpor.
Ostrawa: Buček – Zawada, Frydrych,
Kaprálik, Mach – Lukeš, Droppa,
Greguš (69. Kukec) – Majtán, Fantiš,
Milosavljev (79. Kraut).
Piłkarze Banika po niewypale w Pucharze Czeskiej Poczty zapłacą bilety
za 7897 osób, które oglądały darmowo sobotni pojedynek na Bazalach
z Mladą Bolesławią. Podopieczni
Radka Látala znów nie wystrzegli się
błędów i po raz kolejny roztrwonili
dwubramkowe prowadzenie. W tabeli Ostrawa plasuje się na 14. pozycji
(7 pkt.).

II LIGA
OPAWA – KARWINA

1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 60. Kostelný – 85. Besta. Karwina: Rakovan – O. Cverna, Mikula, V. Cverna,
Hoffmann – Ciku, Vaněk, Gonda (73.
Wojnar), Vladavič – Presl (63. Fischer), Vrána (69. Besta).
Drugoligowe derby stały na przeciętnym poziomie, do którego dostosował się także niedokładny sędzia Mikel. Od sobotniego wieczoru
dyskusje w opawskich i karwińskich
knajpach zdominował jeden temat:
domniemana ręka karwińskiego napastnika Aleša Besty, po której goście
doprowadzili do wyrównania. – Muszę najpierw obejrzeć zapis obrazowy
z meczu, żeby się przekonać, jak było
w rzeczywistości – powiedział po
meczu trener Karwiny, Petr Mašlej.
Dyrektor sportowy karwińskiego
klubu przejął drużynę dwa tygodnie
temu, po dymisji Pavla Malury, notując jedno zwycięstwo i remis. W
Opawie jego podopieczni długo nie

mogli znaleźć właściwego rytmu gry.
Przegrywali po golu Kostelnego (60.)
i paradoksalnie ożyli po wykluczeniu
Vaňka. W 30-minutowym osłabieniu
goście zagrali lepiej, niż w pełnym
składzie. Kontrowersyjny gol Besty
(85.) był tylko ukoronowaniem przewagi Karwiny w drugiej części spotkania.
Lokaty: 1. Żiżków 22, 2. Bohemians
1905 20, 3. Znojmo 20,... 13. Karwina
9 pkt.

MŚLF
ORŁOWA – ZABRZEG
2:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 37. Perič,
89. Sobala – 49. Šichor, 62. Pospíšil.
Orłowa: Rohel – Vlk, Švrček, Kaizar,
Bochňák (81. Kopel) – Pražák (67.
Václavek), Sobala, Fr. Hanus (72. Jonek), Žižka – Kovář, Perič.
To czwarty remis Slavii w tym sezonie. Remis zasłużony, bo obie ekipy pokazały dobry, ofensywny futbol.
Orłowianie gonili jednobramkową
stratę do 89. minuty, kiedy to po stałym fragmencie gry wyrównał Sobala.
– Rywal pokazał klasę. Trener Balcárek dobrze poukładał ten zespół,
piłkarze Zabrzega zrobili na mnie
wrażenie – ocenił Josef Jadrný, drugi
trener Orłowej.
ROSICE – TRZYNIEC
2:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 23. Pšikal,
35. Malata – 53. Motyčka. Trzyniec:
Lipčák – Lisický (85. Švec), Hupka,
Cigánek, Sporysz (74. Joukl) – Malíř,
Motyčka, Kyselý (63. Ceplák), Eismann – Prokeš, Gavlák.
Nic nie trwa wiecznie. Przekonali się o tym piłkarze Trzyńca, którzy w Rosicach zanotowali pierwszą
porażkę w rozgrywkach. Po kiksach
trzynieckiej defensywy gospodarze
prowadzili 2:0, ale kontaktowy gol
Motyčki z rzutu rożnego poprawił

notowania faworyzowanego Trzyńca.
Od tego momentu, czyli w zasadzie
w trakcie całej II połowy, to goście
dyktowali warunki na boisku. Bezskutecznie. Niewykluczone, że we znaki
dało się zmęczenie po ciężkiej pucharowej przeprawie z Ostrawą.
Lokaty: 1. Prościejów 20, 2. Trzyniec 17, 3. Brzecław 17,... 7. Orłowa
16 pkt.

Prowadzenie zapewnił Indianom z
karnego Matušovič, na 2:0 poprawił
Starý. Zamiast spokojnego dopilnowania trzech punktów powiało nerwówką i w efekcie niezasłużonym dla
Hawierzowa remisem.
Lokaty: 1. W. Międzyrzecze 18, 2.
Przerów 17, 3. Brumow 14,... 5. Karwina B 13, 6. Piotrowice 13, 14. Hawierzów 9 pkt.

DYWIZJA

MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA

L. PIOTROWICE
KARWINA B
1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 63. Urban.
L. Piotrowice: Szarowski – Kubiena
(46. Miko), Gill, Bernatík, Nowinski
– Reichl, Dittrich, Škuta, Ruisl – Urban (77. Koper), Hojdysz (77. Šuster).
Karwina B: Paleček – Skácelík (86.
Škahič), Stanowski, Janík, Pavlík (70.
Zahatlan) – Hrtánek, Puškáč, LeGiang (32. Górniok), Koutný – Juřena, Vaclík.
Zwycięstwo w derbach zapewnił Lokomotywie napastnik Urban,
którego celna główka uratowała też
trenera Kročila. Gospodarze zrehabilitowali się za koszmarny występ
z rezerwami Opawy. Zrehabilitował
się m.in. bramkarz Szarowski, który
w Opawie stracił sześć goli. Piotrowicki golkiper w I połowie wyłapał
rzut karny Janíka, w dużym stopniu
przyczyniając się do wygranej Lokomotywy. Karwiniacy mieli pecha, minusem spotkania jest także kontuzja
LeGianga.
HAWIERZÓW
SLAVIČÍN

2:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 18. Matušovič, 51. Starý – 65. Kříž, 77. Jaroš.
Hawierzów: Mrozek – Valový, Michalčák, Neugebauer, Pešek – Večeřa,
Skotnica, Lukan, Zupko, Matušovič
– Laryš.

DZIEĆMOROWICE
WITKOWICE

2:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: Schimke 2
– Woznica. Dziećmorowice: Gradek
– Bajzath, Prčík, Punčochář, Žebrok
– Schimke, Špička, Beilner – Giňa
(25. Matušík), Maleňák (87. Škulaň)
– Krčmařík.
Sześć punktów z ostatnich dwóch
spotkań: oto wizytówka ekipy Dziećmorowic. Tym razem nie do zatrzymania był Robert Schimke. – Cieszy
zwycięstwo, ale wciąż daleko nam do
ideału – powiedział „GL” trener Miroslav Čopjak, znany perfekcjonista.
BOGUMIN
0:0
HERZMANICE
Bogumin: Goj – Prokš (25. Graňák),
Šiška, Košťál, Gábor – Brunclík, Socha, Opic, Seget (59. Pluta) – Ciesarik, Poštulka.
W barwach Bogumina debiut w
rozgrywkach zaliczył Martin Opic,
który wrócił do macierzystego klubu
po latach spędzonych w 1. i 2. lidze.
Obie ekipy zmarnowały po dwie
czyste okazje. W zespole Bogumina
spudłowali Prokš z Brunclíkiem.
FRYDEK-MISTEK B
CZ. CIESZYN

0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: Mendrok.
Cz. Cieszyn: Klepek – Kormanec,

Šlavka, Przyczko, Byrtus – Kantor –
Nowak, Pařenica (89. Krasniči), Mendrok, Hradečný (83. Rusek) – Zabelka
(73. Lojek).
Trzy punkty zapewnił gościom w
54. minucie Mendrok, po akcji Pařenicy. Cieszyniacy wywiązali się z zadań taktycznych, prezentując dorosłą,
wyrachowaną piłkę.
Lokaty: 1. Herzmanice 21, 2. Beneszów D. 21, 3. Frydek-Mistek B
20,... 5. Cz. Cieszyn 17, 6. Dziećmorowice 16, 9. Bogumin 13 pkt.

I A KLASA
Lutynia D. – Wędrynia 0:3, Czeladna
– Stonawa 5:1, Szonów – Śmiłowice
4:4, St. Biela – Bystrzyca 3:2, Petřvald
n. M. – Olbrachcice 0:1, St. Miasto
– Bruszperk 2:1, Raszkowice – Wracimów 4:1. Lokaty: 1. Wędrynia 16,
2. Czeladna 14, 3. Bruszperk 13, 4.
Bystrzyca 13,... 6. Śmiłowice 11, 9.
Olbrachcice 10, 12. Lutynia D. 6, 14.
Stonawa 1 pkt.

I B KLASA
Sedliszcze – Jabłonków 4:1, Mosty –
Datynie D. 1:5, Sucha G. – Gródek
3:0, Dąbrowa – Dobratice 0:3, Gnojnik – ČSAD Hawierzów 0:3, Nydek –
Dobra 1:5, Fryczowice – Starzicz 0:1.
Lokaty: 1. Datynie D. 19, 2. ČSAD
Hawierzów 19, 3. Sucha G. 13 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO
TJ Pietwałd – L. Piotrowice B 6:0, I.
Piotrowice – B. Rychwałd 4:0, Żuków G. – Sn Orłowa 1:1, Cierlicko
– Sj Rychwałd 0:6, G. Błędowice –
Wierzniowice 3:1, Łąki – Bogumin
B 2:1. Lokaty: 1. I. Piotrowice, 2. Sn
Orłowa po 14, 3. Żuków G. 11 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK
Piosek – Oldrzychowice 4:0, Śmiłowice B – Bukowiec 0:0, Baszka – Niebory 1:1. Lokaty: 1. Hukwaldy 21, 2.
Piosek 15, 3. Ostrawica 13 pkt. (jb)

