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Drodzy Rodacy, 
Szanowni Wyborcy 
Kongres Polaków w RC dziękuje wszystkim wybor-

com za udział w wyborach wojewódzkich i w pierw-

szej turze wyborów senackich. Dzięki Waszym gło-

som mamy we władzach województwa swego przed-

stawiciela. Powtórzmy ten wynik w drugiej turze wy-

borów senackich, o czym zadecyduje Wasza posta-

wa w piątek i sobotę 14 i 15 października! Dlatego 

wzywamy wszystkich wyborców, którym nasze spra-

wy nie są obojętne, aby poszli do drugiej tury wybo-

rów i wsparli naszego kandydata.

 Mariusz Wałach,
  prezes Kongresu Polaków w RC

Prezes Kongresu Polaków w RC, Ma-

riusz Wałach, wystosował do Urzę-

du Wojewódzkiego w Ostrawie list z 

wnioskiem, by również w nowej ka-

dencji samorządu wojewódzkiego zo-

stał powołany do życia Komitet ds. 

Mniejszości Narodowych. Proponu-

je, by w jego skład weszli członkowie 

Rady Kongresu – Tomasz Pustówka 

oraz Dariusz Branny. Podstawą do li-

stu jest uchwała, którą we wtorek pod-

jęła Rada Kongresu. 

Mariusz Wałach powołuje się na art. 

78 Ustawy o województwach, który 

mówi, że województwo, na terenie któ-

rego żyje co najmniej 5 proc. mieszkań-

ców deklarujących narodowość inną 

niż czeską, powołuje do życia komitet 

ds. mniejszości narodowych w oparciu 

o pisemny wniosek stowarzyszenia re-

prezentującego interesy mniejszości 

narodowej. Co najmniej połowę komi-

tetu muszą stanowić osoby zaliczające 

się do mniejszości narodowych. 

– Polska mniejszość narodowa w 

RC jest integralną częścią społeczeń-

stwa obywatelskiego żyjącego na tery-

torium RC, uczestniczącą w budowa-

niu życia publicznego według zasad 

demokracji, państwa prawa, wolności, 

sprawiedliwości i humanizmu, przeja-

wem których jest także przestrzeganie 

praw mniejszości narodowych – napi-

sał m.in. prezes Kongresu. (dc)

NOWA KADENCJA, NOWY KOMITET

Ruch polityczny ANO, który wygrał 

wybory wojewódzkie zdobyczą 25,7 

proc. głosów i 22 mandatów w 65-oso-

bowej Radzie, uzgodnił utworzenie 

koalicji z KDU-ČSL (8 mandatów) i 

ODS (6). Centroprawicowa koalicja, 

która zastąpi dotychczasowe rządy le-

wicowe, będzie miała w sumie 36 krze-

seł. W opozycji będzie ČSSD (14 man-

datów) KSČM (9) i SPD-SPO (6). 

To już przesądzone, że na czele władz 

wojewódzkich stanie Ivo Vondrák, li-

der listy wyborczej ANO. W wybo-

rach uzyskał absolutnie najwięcej gło-

sów preferencyjnych spośród wszyst-

kich kandydatów do Rady (6393). 

Przyszły hetman ma 57 lat, mieszka w 

podostrawskiej miejscowości Velká Po-

lom. Jest profesorem w dziedzinie in-

formatyki i rektorem Wyższej Szkoły 

Górniczej – Uniwersytetu Techniczne-

go w Ostrawie. 

Partie koalicyjne uzgodniły już po-

dział resortów. Chrześcijańskim demo-

kratom ma przypaść opieka społeczna, 

kultura i ochrona zabytków. – O te re-

sorty od początku zabiegaliśmy – po-

wiedział „Głosowi Ludu” Jiří Navrátil, 

sekretarz wojewódzki KDU-ČSL. 

Prawdopodobny kandydat na posadę 

wicehetmana, Lukáš Curylo, jest dy-

rektorem Caritasu, dlatego opieka spo-

łeczna to jego działka. 

ODS ma otrzymać resort szkol-

nictwa oraz transportu. Na czele tego 

pierwszego mógłby stanąć w roli wi-

cehetmana Stanisław Folwarczny, wi-

ceburmistrz Czeskiego Cieszyna. – To 

nasza propozycja. Musi jeszcze zo-

stać uchwalona w piątek, kiedy to za-

kończone zostaną rozmowy koalicyj-

ne – powiedział Jakub Unucka, lider li-

sty wyborczej ODS. Dodał, że drugim 

z wicehetmanów z ramienia ODS po-

winien być on lub Vladimír Návrat. 

– Umowa koalicyjna zostanie podpi-

sana w piątek 21 października – poin-

formowała naszą redakcję Klára Jano-

ušková, rzeczniczka Vondráka. 

 (dc) 

FOLWARCZNY MOŻE ZOSTAĆ WICEHETMANEM 
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KOŃ WYGRAŁ 

KONKURS
TRZYNIEC (dc) – W mieście od-

był się konkurs na najbardziej sym-

patycznego zwierzęcego pupi-

la. Właściciele zgłaszali psy, koty, 

świnki morskie, a nawet papu-

gi. Konkurs został ogłoszony przez 

Wydział Środowiska i Rolnic-

twa Urzędu Miasta. Pierwszą na-

grodę otrzymał 17-letni koń Sta-

lone, za nim uplasowało się szcze-

nię owczarka szwajcarskiego. Wła-

ścicielom wyróżnionych zwierząt 

wręczono bony towarowe na zakup 

karmy oraz sprzęt hodowlany. 

* * *

MIEJSCE 

NA BOISKO
HAWIERZÓW (sch) – Zamiast 

rozpadającego się domu boisko do 

street workoutu. W taki właśnie 

sposób włodarze postanowili roz-

wiązać problem popadającego w ru-

inę domu mieszkalnego przy uli-

cy Obrońców Pokoju. Trzykon-

dygnacyjny dom z czterema klat-

kami schodowymi, w którym nikt 

nie chciał już mieszkać, postano-

wili wyburzyć, a na jego miejscu 

stworzyć strefę rekreacyjną z bo-

iskiem do street workoutu. Inwe-

stycja łącznie z wyburzeniem bu-

dynku pochłonie ok. 3,5 mln koron. 

Ponad milion koron pokryje jed-

nak dotacja z Ministerstwa Rozwo-

ju Regionalnego. 

* * *

DLA ZDROWIA 

I SYLWETKI 
GRÓDEK (dc) – Ćwiczenia reha-

bilitacyjne z pierwiastkami pilates, 

prowadzone przez fi zjoterapeutkę 

Martinę Sližovą, poprzednio cie-

szyły się w Gródku dużym powo-

dzeniem. Kontynuowane będą rów-

nież w tym roku. Zajęcia rozpocz-

ną się 27. bm. w Centrum Wolne-

go Czasu. Przeznaczone są dla osób 

dorosłych. 

* * *

BLIŻEJ 

REWITALIZACJI 
ORŁOWA (dc) – W Minister-

stwie Finansów zakończył się prze-

targ na wykonawcę prac rewitaliza-

cyjnych w centrum Orłowej-Luty-

ni. Nikt z kandydatów nie odwołał 

się od decyzji komisji przetargowej, 

dlatego ministerstwo przygotowuje 

umowę z fi rmą, która wygrała prze-

targ. Tym samym zakończył się ko-

lejny etap przygotowań do prac bu-

dowlanych. 

Szanowni Czytelnicy. W czwar-

tek i piątek sekretariat redakcji 

będzie czynny od godz. 8.30 do 

15.30. Z kolei dziennikarka dy-

żurna, Danuta Chlup, będzie 

czekała na Państwa w redakcji w 

czwartek w godz. 9.30-12.30, tel. 

558 731 766, 775 700 891, e-mail: 

danuta.chlup@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

Pod koniec ub. tygodnia na skrzyżo-

waniu pod wiaduktem kolejowym w 

Czeskim Cieszynie dyżurowały oso-

by zapisujące liczbę przejeżdżających 

tamtędy samochodów. Liczenie aut 

ma służyć wprowadzeniu zmian w 

kierowaniu ruchem na newralgicz-

nym skrzyżowaniu.

– Miejsce, gdzie przecinają się 

drogi wylotowe w połączeniu z wjaz-

dem do centrum pod torami kolejo-

wymi, jest najbardziej skomplikowa-

nym skrzyżowaniem w mieście, bio-

rąc pod uwagę układ krzyżujących 

się ulic i natężenie ruchu pojazdów 

– zwróciła uwagę rzeczniczka ratu-

sza, Dorota Havlíková. 

Zarząd Dróg województwa mo-

rawsko-śląskiego przygotowuje na 

lata 2018-2019 remont ulic Kar-

wińskiej i Jabłonkowskiej. Dlatego 

zwrócił się do władz Czeskiego Cie-

szyna, by przedstawiły własne pla-

ny remontów. – Ze względu na to, że 

już w poprzednich latach przygoto-

waliśmy projekt odnowy infrastruk-

tury sygnalizacji świetlnej, postano-

wiliśmy wykorzystać tę okazję. Ak-

tualnie analiza ruchu jest prowadzo-

na na skrzyżowaniach ulic Jabłon-

kowskiej, Frydeckiej, Ostrawskiej, 

Wiaduktowej i Karwińskiej – doda-

ła Havlíková.

 (dc)

Pod wiaduktem najtrudniej

Luminarzy polskiej nauki powitał 

Andrzej Feber. Wójt Stonawy prze-

konywał, że wtorkowe wydarze-

nie to wielkie wyróżnienie dla małej 

stonawskiej społeczności. – Pamię-

tam przecież, że ponad ćwierć wie-

ku temu, kiedy obejmowałem stano-

wisko wójta gminy, los naszej miej-

scowości wydawał się przesądzony. 

Stonawy miało nie być. Cieszy więc, 

że życie kulturalno-społeczne tak się 

pięknie u nas rozwija – mówił, wita-

jąc gości.

O kondycji Miejscowego Koła 

Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego opowiedziała nato-

miast Henryka Żabińska. Ona rów-

nież przekonywała, że lokalna spo-

łeczność na co dzień boryka się ze 

skutkami działalności okolicznych 

kopalni. – Nie chodzi przy tym o 

słabsze czy silniejsze wstrząsy, ale o 

fakt, że prawie trzy tysiące ludzi mu-

siało się ze Stonawy wyprowadzić. 

Ludzie opuścili swe rodzinne domy i 

był to wielki ubytek, ponieważ z pra-

wie pięciu tysięcy mieszkańców do 

dziś pozostały niecałe dwa. Mimo 

tych problemów nasze Koło PZKO 

nadal jednak aktywnie rozwija swą 

działalność – zapewniała, a jej wy-

stąpienia słuchało kilkunastu czoło-

wych polskich humanistów.

Wśród nich był m.in. prof. Pa-

weł Starosta, prorektor Uniwersytetu 

Łódzkiego, który w Stonawie mówił 

o problemie przynależności w do-

bie globalizacji. Zjawił się tam rów-

nież ks. prof. Janusz Mariański, wy-

kładowca Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego, specjalizujący się w 

socjologii moralności i socjologii re-

ligii. Przybliżył on zebranym prze-

miany, jakim w ostatnich latach pod-

lega polski katolicyzm. Z kolei Uni-

wersytet Ostrawski reprezentował 

dr Józef Szymeczek, który wygło-

sił krótki wykład o przeobrażeniach 

struktury narodowościowej Zaolzia 

po II wojnie światowej.

– Z reguły prezentuję historię i 

postawy Polaków na Zaolziu, nasz 

dorobek albo migawki z życia reli-

gijnego. Dziś natomiast będzie tro-

chę z innej beczki, ponieważ chciał-

bym zaprezentować inne grupy na-

rodowe, które żyją obok nas na Za-

olziu – mówił Szymeczek.

Z kolei Marta Kmet’, szefowa 

Centrum Pedagogicznego dla Pol-

skiego Szkolnictwa Narodowościo-

wego w Czeskim Cieszynie, przybli-

żała stan i kondycję polskiego szkol-

nictwa w RC. Wymieniła ona m.in. 

czynniki, jakie współcześnie wpły-

wają na polską oświatę.

– Jednym z nich jest z pewnością 

niż demografi czny. Innym ważnym 

czynnikiem są procesy asymilacyj-

ne, choć obserwujemy również pięk-

ne jaskółki odzyskiwanej tożsamości, 

gdy do polskiej szkoły zapisywane są 

dzieci rodziców, którzy sami chodzi-

li do szkoły czeskiej mimo, iż ich ro-

dzice byli absolwentami szkół pol-

skich – mówiła Kmet’.

Wtorkowa dyskusja została po-

dzielona na kilka tematycznych 

części, a naukowcy spędzili w sto-

nawskim domu PZKO cały dzień, 

uczestnicząc m.in. w fi lozofi cznym 

panelu czechoznawczym czy warsz-

tatach metodologicznych „Wenu-

sjanki i Marsjanie”. Wieczorem wy-

brali się natomiast w objazd po te-

renie. 

– Przyjęcie, z jakim spotkaliśmy 

się w Stonawie, świadczy, iż wizy-

ta Wolnej Szkoły Nauk Filozofi cz-

nych i Społecznych w tutejszym 

domu PZKO była bardzo dobrym 

pomysłem. Ale Stonawa to jedy-

nie pretekst do pokazania naszym 

gościom całego Zaolzia. Dlate-

go po południu wyruszymy w ob-

jazd po naszym regionie. Zahaczy-

my m.in. o Żwirkowisko i Guty, po 

drodze będziemy też mówili o mija-

nych miejscowościach – mówił prof. 

Daniel Kadłubiec, honorowy rektor 

WSNFiS.

Po wizycie w Stonawie w śro-

dę Wolna Szkoła Nauk Filozofi cz-

nych i Społecznych przeniosła się 

do Ustronia, dziś natomiast gości w 

Cieszynie. – Środa i czwartek będą 

dniami skierowanymi do młodzie-

ży. W specjalnych zajęciach wezmą 

udział również zaolziańscy ucznio-

wie, którzy specjalnie w tym celu 

pojawią się w Cieszynie – mówił we 

wtorek prof. Kadłubiec.

 WITOLD KOŻDOŃ

Naukowcy o przemianach kultury
We wtorek do Stonawy zawitali uczestnicy tegorocznej Wolnej Szkoły Nauk Filozofi cznych i Społecznych. Wybitni polscy naukowcy 
dyskutowali w Domu PZKO, a wachlarz poruszonych przez nich tematów był bardzo szeroki. – Wykłady dotyczą między innymi 
socjologicznych badań nad przemianami kultury, religii, życia społecznego, czyli podejmujemy te problemy, które były bliskie 
patronowi naszej szkoły, profesorowi Janowi Szczepańskiemu – mówił dr hab. Marek Rembierz.

Jednym z wtorkowych prelegentów był dr Józef Szymeczek.
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– Książki to fajna sprawa, gorąco 

was zachęcam do sięgnięcia po nie 

– mówiła autorka książek dla dzieci, 

Agnieszka Frączek. Okazją byłą wi-

zyta w polskiej podstawówce w Ja-

błonkowie w ramach imprezy pod 

nazwą „Z książką na walizkach”.

Pisarka najpierw opowiadała o so-

bie, o tworzeniu książek, o tym skąd 

biorą się pomysły, a następnie ucznio-

wie mieli możliwość, by zadać autorce 

pytania. Na koniec prezentacji można 

również było kupić pozycje autorstwa 

Agnieszki Frączek, a także otrzymać 

od niej dedykację i autograf.

Należy nadmienić, że podczas wy-

kładu pisarka po raz pierwszy zapre-

zentowała swoją najnowszą książkę 

zatytułowaną „Miasto nocą”. – Nie 

ma jej jeszcze w księgarniach, pach-

nie ciągle świeżym drukiem – po-

wiedziała Frączek.  (endy)

Książka to fajna sprawa

Dotarcie do dzieci nie sprawiało autorce większych problemów.

24. Babie Lato Filmowe przeszło 

już do historii. W konkursie de-

biutów tegorocznego festiwalu fi l-

mowego wzięło udział 11 fi lmów 

– sześć polskich, trzy czeskie i dwa 

słowackie. Ogłoszenie wyników 

odbyło się w sobotę w kinie w By-

strzycy przed koncertem Piotra Bu-

kartyka i Krzysztofa Kawałki.

Festiwalowe jury w składzie: Ire-

na Pavlásková (przewodnicząca), 

Peter Dubecký, Andrzej Kawala, 

Slobodanka Radun, Ondrej Šulaj i 

Tadeusz Wantuła, wybrało zwycię-

ski fi lm „Noc Walpurgi” w reżyse-

rii Marcina Bortkiewicza. Przyzna-

no również tradycyjną nagrodę pu-

bliczności, którą w tym roku zdo-

była koprodukcja czesko-słowac-

ko-polska „Já, Olga Hepnarová” w 

reżyserii Tomáša Weinreba i Petra 

Kazdy.

Kolejną kategorią festiwalu były 

już tradycyjnie Hity Sezonu, w ra-

mach których zostały zaprezento-

wane cztery fi lmy polskie, dwa cze-

skie, koprodukcja macedońsko-cze-

ska oraz jeden fi lm słowacki. 

W trakcie weekendu premier 

można było obejrzeć m.in. zupeł-

ną nowość w reż. Tomasza Vor-

la „Instalatér z Tuchlovic”. Z ko-

lei w ramach projekcji dla uczniów 

wyświetlono fi lm jednej z członkiń 

jury, Slobodanky Radun „Muzikál 

aneb Cesty ke štěstí”.

Ostatnią fi lmową kategorią były 

Pokazy Specjalne, które w tym roku 

po raz pierwszy odbywały się w ki-

nie Pokój w Jabłonkowie. Publicz-

ność obejrzała produkcje innych 

członków jury – „Čas sluhů” Ireny 

Pavláskovej i „Agávę” Ondreja Šu-

laja.  (wik)

Laury dla »Nocy Walpurgi«

KUPON
......................................................

Nominowany do nagrody

......................................................
Imię i nazwisko głosującego

......................................................
Adres

......................................................
Tel/E-mail

Fo
t.

 N
O

R
B

ER
T

 D
Ą

B
K

O
W

SK
I



czwartek   |   13 października 2016 3REGION

Kościółek jest najstarszym budyn-
kiem w gminie i zabytkiem archi-
tektury ludowej. Został wzniesio-
ny w 1576 roku. Pierwotnie służył 
ewangelikom, w czasach kontrre-
formacji przeszedł w ręce katolików. 
Teraz świątynia czeka na remont 
dachu. – Remont miał zostać prze-
prowadzony już latem, lecz, nieste-

ty, kilka miesięcy czekaliśmy na de-
cyzję Instytutu Ochrony Zabytków. 
Dopiero dzisiaj mam otrzymać to 
pozwolenie – powiedział w ponie-
działek ks. Kimak. 

Na niedzielnym Kiermaszu bawiła 
się cała gmina. Nydeczanie tłumaczą, 
że u nich nie ma tradycji hucznego 
obchodzenia odpustu – święta patro-
na kościoła, ponieważ przypada ono 
na początek grudnia. Dlatego karu-
zele i stoiska rozstawiane są na rynku 
w dniu Kiermaszu. W jego pomyśl-
ny przebieg włącza się co roku także 
Miejscowe Koło PZKO. W ostatnią 
niedzielę do jego siedziby nieustan-
nie przychodzili goście – na placki 
na blasze, „bachora”, piwo czy kawę. 
Kołaczyki upieczone przez panie z 
Klubu Kobiet zostały w mig sprze-
dane. – W gronie ośmiu pań upie-
kłyśmy sześćset kołaczyków. Co cie-
kawe – w domu piekę zupełnie ta-
kie same, tymczasem mój małżonek 
twierdzi, że te z Domu PZKO lepiej 
smakują. Widocznie jest to spowo-
dowane tutejszą atmosferą – śmiała 
się Jadwiga Milerska. 

Prace kuchenne podzielone zo-
stały pomiędzy starsze i młodsze 
pokolenie. Seniorki piekły kołaczy-
ki, przedstawiciele młodego pokole-
nia gotowali i podawali dania obia-
dowe. To stała i wypróbowana eki-
pa, którą można było zobaczyć już 
na niejednej imprezie, chociażby la-

tem na „Strziganiu owiec”. W nie-
dzielę młodzi uwijali się jak w ukro-
pie. – Od godziny dwunastej, kiedy 
otworzyliśmy Dom PZKO, sala cały 

czas jest pełna. Z pewnością sprze-
damy do wieczora kilkaset dań. Je-
steśmy na to przygotowani, jedzenia 
nie zabraknie – usłyszeliśmy z ust 

studentki Renaty Martynek. Jej mąż 
Bogdan wyjaśniał, że męska część 
ekipy od rana przygotowywała „ba-
chora”.  (dc)
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Kiermasz na 440-lecie 
Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Nydku ma już 440 lat. W niedzielę uroczyście obchodzono okrągłą rocznicę jego budowy. Mszę świętą dziękczynną 

koncelebrowali księża Artur Kimak i Henryk Lorisz z wędryńskiej parafi i. Ta obejmuje swym zasięgiem także Nydek.

Nydeckie placki cieszyły się dużym wzięciem. 

Kiermasz odbył się z okazji 440-lecia 
wybudowania drewnianego kościoła. 
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– We Wrocławiu jest wiele ciekawych miejsc, 
można zwiedzić Panoramę Racławicką, moż-
na też natknąć się na krasnale. Jednym z ostat-
nich jest krasnal prof. Miodka. A ja przeczy-
tałam taki piękny wpis. „Pan profesor to gi-
gant” – przedstawiła gościa z Wrocławia Mar-
ta Kmeť, dyrektor Centrum Pedagogicznego 
dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowe-
go w Czeskim Cieszynie, które zorganizowa-
ło dla Zaolziaków spotkanie z tym znanym na 
całą Polskę specem od poprawnej polszczyzny. 
– Zawsze jak na skrzydłach lecę w ten zakątek 
Europy leżący po obu stronach Olzy – zapew-
niał profesor słuchaczy, przywołując w pamięci 
ostatnie spotkanie z Zaolziakami, które odbyło 
się dwa lata temu w tej samej auli. 
KONOPNICKA MÓWIŁA »BUSINES«
Temat wykładu, który był równocześnie za-
proszeniem do zadawania pytań dotyczących 
poprawności językowej, brzmiał „Zmiany we 
współczesnym języku polskim i ich kulturo-
we uwarunkowania”. Zmiany te, jak zauważył 
profesor, zachodzą m.in. na skutek przyswaja-
nia wyrazów obcych. Często najpierw w for-
mie grafi cznej, a dopiero później w akustycznej.

– Różne są drogi adaptacji wyrazów obcych 
do języka, który je przyjmuje. Nietrudno się 
jednak domyślić, że jeśli przez wieki wszystkie 
te wyrazy obce docierały do nas za pośrednic-
twem druku, to oczywiście przeważały zapoży-
czenia grafi czne. Ludzie zaś taką czy inną obcą 
formę odczytywali tak, jak ją widzieli – wyja-
śniał prof. Miodek, przytaczając przykłady z 
własnej młodości, kiedy starsi panowie przypo-
minali bitwę pod Verdunem, a on sam razem 
z rówieśnikami odczytywał nazwę angielskiego 
klubu piłkarskiego, tak jak widział, czyli Chel-
sea. Dziś wśród uczestników spotkania budziły 
te formy powszechny śmiech, chociaż nikogo 
nie razi ani nie śmieszy, kiedy w podobny spo-
sób nadal traktowany jest zapożyczony z języka 
francuskiego impas, notes czy angielskojęzycz-
ny Waszyngton.

Co innego jednak słowo biznes. Dziś tak 
powszechne, że aż trudno uwierzyć, iż „jesz-
cze sto lat temu Sienkiewicz, Prus, Konopnic-
ka, Orzeszkowa, Reymont, Żeromski i wszyscy 
im współcześni ten podstawowy termin ze sfe-
ry ekonomicznej wymawiali »busines«”. Czy-
li tak, jak to słowo jest zapisane. Obecnie, jak 
zaznaczył wykładowca, napływające wyrazy 
obce nie muszą czekać stu lat, zanim doczeka-
ją się oryginalnej wymowy. – Możemy powie-
dzieć, że otwarcie się Polski na świat, coraz lep-
sza znajomość języków obcych z angielskim na 
czele sprawia, że dzisiaj w polszczyźnie zapo-
życzeń grafi cznych jest coraz mniej, natomiast 
napływające wyrazy obce od razu są utrwalone 
w wersji akustycznej – przekonywał profesor. 

To, że Polacy znają angielski i od razu na 
jednej z pierwszych lekcji uczą się, w jaki spo-
sób powstaje w tym języku liczba mnoga rze-
czowników, wcale nie oznacza, że w języku pol-
skim przestała pokutować moda na deplulary-
zację zapożyczenia, czyli jego odmnogowienie. 
O co w tym chodzi? Odwołując się do przy-
kładów podanych przez profesora z Wrocła-
wia, chodzi konkretnie o Beatlesów, komando-
sów, Eskimosów, a także keksy, fotosy i slum-
sy, czyli zapożyczone słowa z języka angielskie-
go razem z oznaczającą mnogość końcówką „s”, 
którą Polacy zostawiają również w liczbie po-
jedynczej, zaś w liczbie mnogiej dodają do niej 
jeszcze własną końcówkę plularną „i” lub „y”. 

HIPERPOPRAWNIE, 
CZYLI… BŁĘDNIE

Z jednej strony więc pewna ignorancja wo-
bec zasad gramatyki angielskiej, z drugiej stro-
ny zaś przesadna dbałość o poprawną anielską 
wymowę nawet tam, gdzie nie powinna ona 
mieć miejsca. To rodzi nieraz wyrażenia wręcz 
z pogranicza groteski. O nich też prof. Miodek 
mówił na swoim wykładzie w auli Polskiego 
Gimnazjum, wysypując niczym z rękawa kolej-

ne z życia wzięte przykłady, takie jak materia-
ły o Dżeku ( Jacku) Malczewskim, pięć owo-
ców kajwaj (kiwi) czy bogini zwycięstwa Najki 
(Nike) z Samotraki. 

Jak jednak mogli przekonać się uczestnicy 
spotkania, owa nadgorliwość językowa bynaj-
mniej nie jest zjawiskiem nowym, ani też nie 
dotyczy wyłącznie zangielszczania wymowy 
wszystkich wyrazów sprawiających wrażenie 
obcych. – Nadgorliwość w zachowaniach języ-
kowych powoduje, że my z tym autentyzmem 
fonetycznym trochę przesadzamy, co przyno-
si skutki w postaci błędów hirperpoprawności, 
językowej – tłumaczył profesor, precyzując, że 
dziś owe hiperyzmy, będące prymarnie błęda-
mi, funkcjonują jako obowiązująca postać języ-
kowa. Jako przykładem, ku zaskoczeniu wielu, 
posłużył się nazwą stolicy Polski – Warszawą, 
która tak naprawdę powinna być Warszewą.

– Dzisiaj to pierwotne „e” zachowało się już 
tylko w maleńkiej, leżącej pod Warszawą, War-
szewce. Choć jeszcze Jan Kochanowski napi-
sał fraszkę „Na most warszewski”, a Sebastian 
Klonowic wspominał w swoim „Flisie” o bar-
kach zbliżających się do Warszewy – przekony-
wał polonista. Czemu zatem owe poprawne „e” 
zmieniono na niepoprawne „a”? – Przez nad-
gorliwość fonetyczną. Ponieważ cechą fone-
tyczną tego regionu było mieszanie samogło-
sek „e” i „a”. Mówiono wiedro zamiast wiadro, 
jegoda zamiast jagoda, jebłko zamiast jabłko. 
I w pewnym momencie Mazowszanie wmó-
wili sobie, że ta ich Warszewa to takie wiedro 
lub jebłko i zamienili ją na Warszawę. A błąd 
stał się normą – udowadniał Miodek. Tych zaś, 
którzy chcieliby oponować, że nazwa Warsza-
wa pochodzi od Warsa i jego żony Sawy, za-
pewnił, że to tylko legenda będąca z punktu 
biologicznego nonsensem, ponieważ Sawa za-
wsze było imieniem męskim. 
COŚ DLA DUCHA, COŚ DLA CIAŁA...
O imionach, a raczej o poprawnych formach 
nazwisk polskich i obcych też była w ponie-
działek mowa. Gość z Wrocławia apelował po 

raz kolejny, by nazwiska polskobrzmiące bez-
warunkowo odmieniać, piętnując modę na po-
zostawianie w mianowniku nawet takich na-
zwisk, jak Nowak czy Miodek. Wyjaśniał, kie-
dy w odmianie nazwisk obcojęzycznych sta-
wiać apostrof, a kiedy nie, oraz że w przypad-
ku, gdy obok obcego lub nietypowego nazwi-
ska stoi inny rzeczownik, który odmieniamy, 
jesteśmy zwolnieni z obowiązku jego deklino-

wania. Mówił też o prawie kobiet do używa-
nia nazwiska w męskiej formie przymiotniko-
wej, jak Brudny, Ciepły czy Pękaty.

Tak jak zostało napisane na zaproszeniu 
oraz zabrzmiało na początku wykładu, część 
spotkania została przeznaczona na pytania z 
sali. Dzięki nim słuchacze mogli dowiedzieć 
się, że tak naprawdę szyk rzeczownika z przy-
miotnikiem jest dowolny, czego przykładem są 
Ostra Brama i Brama Floriańska, Polskie Ra-
dio i Telewizja Polska czy wreszcie dzień do-
bry i dobry wieczór. Profesor zapewnił też ma-

jących wątpliwości co do poprawności koń-
cówki -u w dopełniaczu rzeczowników, takich 
jak Nydek, Frydek i Gródek, że śmiało można 
stosować formy dopełniaczowe: Nydku, Fryd-
ku, Gródku. Odpowiadając zaś na kolejne py-
tania, tłumaczył, że o imię można zapytać za-
równo „jak masz na imię?” oraz „ jak się nazy-
wasz?”, chociaż to drugie bardziej kojarzy się z 
nazwiskiem. 

Przyjmując zaproszenie Centrum Peda-
gogicznego do Czeskiego Cieszyna profesor 
Jan Miodek udowodnił po raz kolejny, że jest 
nie tylko przyjacielem poprawnej polszczy-
zny, znanego na Zaolziu polonisty i folklorysty 
prof. Daniela Kadłubca, ale także całego Za-
olzia. Słuchaczy poniedziałkowego wykładu 
przez ponad godzinę nie tylko uczył, ale także 
bawił swoimi popularnymi anegdotami języko-
wymi. Za to wszystko zasłużył na gromkie bra-
wa oraz butelkę „mioduli dla Miodka”.

 BEATA SCHÖNWALD

Prof. Miodek zasłużył na... „miodulę”
Do udziału w takim spotkaniu nie trzeba nikogo specjalnie namawiać. Na prof. Jana Miodka przyjeżdża się z bliska i z daleka. Nic więc dziwnego, że 
w poniedziałkowe popołudnie aula Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie była wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Przyszli starsi 
i młodsi, nauczyciele oraz fachowcy w wielu różnych branżach.

Prof. Jan Miodek odpowiadał na wszystkie pytania.

Aula gimnazjum była wypełniona niemal do ostatniego miejsca
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Panie wiceburmistrzu, dostał się 
pan do Rady Województwa, z 
piątego miejsca na liście wywin-
dował się pan dzięki głosom pre-
ferencyjnym na miejsce trzecie. 
Uważa pan, że w jakimś stopniu 
pomogły panu głosy uzyskane od 
polskiej mniejszości?

Na pewno tak, bo – nie chwaląc się 

– trzy lata wstecz kandydowałem 

do Izby Poselskiej Parlamentu RC i 

wtedy także otrzymałem dosyć spo-

ro głosów preferencyjnych. Kiedy 

przeglądałem wyniki, przekonałem 

się, że mój „zasięg wyborczy” obej-

muje miejscowości mniej więcej od 

Karwiny po Jabłonków, natomiast 

najwięcej głosów preferencyjnych 

otrzymałem w Czeskim Cieszynie. 

ODS weszła do Rady Wojewódz-
twa i wszystko wskazuje na to, 
że będzie współtworzyła koalicję 
rządzącą. Centroprawicowa ko-
alicja to już sprawa pewna?

Zwycięzca wyborów, rektor Ivo 

Vondrák, zaraz po ogłoszeniu wyni-

ków wypowiedział się, że chce stwo-

rzyć koalicję ANO z KDU-ČSL i z 

Obywatelską Partią Demokratycz-

ną. W poniedziałek odbyły się roz-

mowy. Ivo Vondrák potwierdził tę 

koalicję. Zgodziliśmy się na to roz-

wiązanie, uważamy, że to jest dobry 

kierunek dla województwa, że po 

ośmiu latach dojdzie do zmiany we 

władzach wojewódzkich. 

ODS jest partią, która ma naj-
mniej mandatów z trzech ko-
alicjantów. Czy pomimo to bę-
dziecie mieli realny wpływ na za-
rządzanie województwem? Czy 
przedstawiciel ODS – prawdopo-
dobnie Evžen Tošenovský, który 
otrzymał zdecydowanie najwięcej 
głosów preferencyjnych – będzie 
jednym z wicehetmanów?

Wchodzimy do tej koalicji, by mieć 

realny wpływ na to, w jakim kie-

runku pójdzie województwo mo-

rawsko-śląskie, co będzie się w nim 

działo. Z rozmów, które prowadzili-

śmy, wynika, że na pewno otrzyma-

my znaczące pozycje we władzach 

województwa i będziemy wpływali 

na najważniejsze sprawy. To fakt, że 

Evžen Tošenovský otrzymał najwię-

cej głosów preferencyjnych, ale zara-

zem jest europosłem i nie zrezygnu-

je z tego mandatu. Prawdopodobnie 

nie zostanie więc wicehetmanem. 

W tej sytuacji może się więc zda-
rzyć, że to pan będzie wicehet-
manem?

Jestem kandydatem ODS na stano-

wisko wicehetmana ds. szkolnictwa. 

Zna pan osobiście rektora Wyż-
szej Szkoły Górniczej, Ivo Von-
dráka? Uważa pan, że jeżeli zo-
stanie hetmanem – bo do tego 
najprawdopodobniej dojdzie, to 
będzie to dobry wybór dla nasze-
go województwa?

Znam pana rektora tylko z lektury 

jego życiorysu. Osobiście znam na-

tomiast osoby, które współpracowa-

ły z nim do tej pory w ramach wo-

jewództwa i one mówią, że to jest 

bardzo rzetelny i bardzo pracowi-

ty człowiek. Uważam więc, że to jest 

dobre rozwiązanie dla województwa 

morawsko-śląskiego. Nie jesteśmy 

pewni co do polityki partii ANO, ale 

na poziomie województwa chcemy 

współpracować z Ivo Vondrákiem i 

z grupą radnych tej partii. 

Polityka ANO jest mało czytelna 
dla ODS?

Krytykujemy politykę ANO, szcze-

gólnie to, jak ANO występuje w 

stosunku do drobnych przedsiębior-

ców. Nie zgadzamy się z twierdze-

niem, że podstawą tego państwa są 

duże korporacje, uważamy, że dla 

tego kraju bardzo ważna jest kla-

sa średnia, a częścią tej średniej kla-

sy są drobni prywatni przedsiębior-

cy, którzy sami o siebie się troszczą, 

niczego od państwa nie wymagają. 

Wobec tego także wymagania pań-

stwa wobec tych przedsiębiorców 

powinny być minimalne. Stosunek 

ANO do tych przedsiębiorców to 

nasz największy zarzut wobec dzia-

łań partii ANO na poziomie cen-

tralnym. Bardzo nam się także nie 

podoba połączenie polityki, mediów 

i biznesu, które uważamy za niebez-

pieczne. 

Przed wyborami mówił pan, 
że chciałby pan zająć się w wo-
jewództwie działką szkolnic-
twa, która jest panu bliska, oraz 
sprawami mniejszości narodo-
wych. Województwo jest orga-
nem prowadzącym publicznych 
szkół średnich. Dla nas najważ-
niejsze jest Gimnazjum Polskie, 
ale warto też chyba pamiętać o 
czesko-polskich klasach w Aka-
demii Handlowej w Czeskim Cie-
szynie?

Z mojego punktu widzenia istnienie 

czesko-polskiej edukacji w AH jest 

bardzo ważne dla naszej mniejszo-

ści, a może też dla czeskiej większo-

ści. Żyjemy na pograniczu i osoby, 

które znają dodatkowy język, łatwiej 

znajdą pracę. Będę dbał o to, by były 

warunki do tej edukacji i by ucznio-

wie nadal mogli zdawać maturę z ję-

zyka polskiego. Wszystko ale zależy 

od tego, czy w przyszłości będzie w 

ogóle zainteresowanie polską eduka-

cją w tej placówce. Na razie wyraźnie 

ono maleje. 

Chciałby pan pracować w woje-
wódzkim Komitecie ds. Mniejszo-
ści Narodowych?

Jeżeli będzie to możliwe, bo nie 

wiem na przykład, czy można to po-

łączyć z ewentualnym stanowiskiem 

wicehetmana, to na pewno tak. 

W zeszłym roku udało się pod-
nieść pullę dotacji dla mniejszo-
ści do 1,5 mln koron. Czy można 
się spodziewać, że koalicja cen-
tro-prawicowa utrzyma te fun-
dusze na takim samym pozio-
mie?

Trudno mi na to odpowiedzieć, nie 

orientuję się, na ile jest przygoto-

wany budżet na rok 2017. Jak już 

mówiliśmy, ODS jest najsłabsza 

w tej koalicji, zobaczymy dopiero, 

jaka będzie nasza pozycja w spra-

wach fi nansowych. 

Czy to, że będzie pan członkiem 

rządzącej koalicji, ułatwi pewne 
sprawy pana rodzinnemu miastu?

Jest przed nami jedno ważne zada-

nie, które realizuje województwo na 

terenie Czeskiego Cieszyna. Mia-

nowicie chodzi o budowę Zintegro-

wanego Centrum Interwencyjne-

go. Jest gotowy projekt, powinna ru-

szyć budowa. Mamy w mieście dro-

gi wojewódzkie, mamy szkoły śred-

nie, którymi zarządza województwo, 

a więc są tu sprawy i tematy, który-

mi trzeba się zająć i których trzeba 

pilnować. 

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP
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Zadba w województwie o nasze interesy 
Ze Stanisławem Folwarcznym (ODS), wiceburmistrzem Czeskiego Cieszyna, rozmawiamy o jego sukcesie wyborczym i o rodzącej się koalicji centroprawicowej, która 
przez najbliższe cztery lata będzie rządziła w województwie morawsko-śląskim. Folwarczny nie wyklucza, że zostanie wybrany na zastępcę hetmana. 

Stanisław Folwarczny może być przyszłym wicehetmanem. 

Jerzy Owsiak i przedstawicie-

le WOŚP odwiedzili we wtorek 

Szpital Śląski w Cieszynie. Twórca 

WOŚP spotkał się z 4- tygodnio-

wą Lenką, która jest 5-milionowym 

dzieckiem przebadanym w Pro-

gramie Badań Przesiewowych Słu-

chu u Noworodków prowadzonym 

przez WOŚP. Uroczystość połączo-

no również z nadaniem Oddziałowi 

Neonatologicznemu cieszyńskiego 

szpitala imienia Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

Lenka, która miesiąc temu uro-

dziła się w cieszyńskim szpita-

lu, jest 5-milionowym dzieckiem, 

które zostało przebadane w Pro-

gramie Badań Przesiewowych Słu-

chu u Noworodków prowadzonym 

przez Wielką Orkiestrę Świątecz-

nej Pomocy. Gratulacje z tej okazji 

postanowił złożyć  osobiście  dum-

nym rodzicom Jerzy Owsiak wraz 

z przedstawicielami Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. Wizy-

ta w Szpitalu Śląskim w Cieszynie 

była dużym wydarzeniem dla ca-

łego Oddziału Neonatologicznego. 

Podczas uroczystości nadano wspo-

mnianemu oddziałowi imię WOŚP.

 (ox.pl)

Jerzy Owsiak 
z wizytą w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.45 Koło pełne gwiazd 11.40 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Telegram 15.05 
Napisała: Morderstwo (s.) 15.55 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Najlepsze opowiadania fi lmowe 
21.15 Gejzer 21.45 Trup w każdej sza-
fi e (fi lm) 23.30 Detektyw King (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 10.10 Trabantem z Australii 
do Azji 10.40 Skrzydlaci bohaterowie 
Wielkiej Wojny 11.25 Powiązania Jana 
Pokornego 12.35 Kuchnia dla duszy 
13.00 Chcesz je? 13.05 Galeria tradcyji 
14.05 Zapomniane ofi ary 14.55 Dom 
w środku Europy 15.05 Zapomniane 
wyprawy 15.30 Samochody dostawcze 
Komatsu 16.25 Frankenstein & Wam-
pir 17.20 Czeskie ślady 18.15 Podró-
żomania 18.45 Wieczorynka 18.55 
Lotnicze katastrofy 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Z ku-
charzem dookoła świata 21.00 Bede-
ker 21.30 Na Jedwabnym Szlaku 22.15 
Wszyscy moi bliscy (fi lm) 23.50 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 
12.55 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 15.55 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 
Pr. rozrywkowy 22.40 Bach! 23.20 W 
pogoni za zemstą (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
8.50 Ostry kurczak (s.) 10.10 Policjant-
ka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.35 Komisarz 
Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Zapytaj 
serce (fi lm) 17.30 Popołudniowe wia-
domości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Pan Doskonały 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.30 Tak 
jest, szefi e! 23.45 Pieczemy z gwiazdami. 

PIĄTEK 14 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 11.00 Reporterzy TVC 11.40 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Star-
Dance 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Farmerska wyprawa 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.05 
Ja, Mattoni (s.) 21.05 13. komnata Jana 
Kalouska 21.35 Wszystko-party 22.25 
Koło pełne gwiazd 23.25 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 9.50 Od wyginięcia do zmartwych-
wstania 10.45 Podróżomania 11.20 Z 
kucharzem dookoła świata 12.15 Ra-
towanie osieroconych zwierząt 13.05 
Chcesz mnie? 13.35 Litovelské Pomo-
raví 14.05 Coimbra 14.20 Szpieg (s.) 
14.45 Czeskie jaskinie 15.05 Amund-
sen kontra Scott 16.00 Wojskowe pro-
jekty trzeciej rzeszy 16.45 Zapomnia-
ne ofi ary 17.35 Na Jedwabnym Szla-
ku 18.15 Tarcze czeskiego królestwa 

18.45 Wieczorynka 18.55 Europa dziś 
19.20 Na ratunek życiu 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Cudowna planeta 20.55 Pan Selfrid-
ge (s.) 21.45 Hotel Adlon (fi lm) 23.25 
Raj utracony 0.10 Californication (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym są-
dzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Bez śladu (s.) 15.55 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ka-
meňák (fi lm) 22.25 Niezniszczalni III 
(fi lm) 1.00 Skazaniec (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
8.40 Wydział kryminalny (s.) 10.05 
Policjantka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.30 
Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 
15.35 Domniemanie miłości (fi lm) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
17.50 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Przystań (s.) 21.40 
Druhny (fi lm) 0.20 Comedy Club. 
SOBOTA 15 października

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.35 Sędzia i brylant (baj-
ka) 7.10 Taka normalna rodzina (s.) 
8.05 Trup w każdej szafi e (fi lm) 9.45 
Gejzer 10.15 Wszystko-party 11.15 
Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w 
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O wodzie, miło-
ści i szczęściu (bajka) 13.55 O kró-
lewnie, księżycu i gwieździe (bajka) 
14.30 Droga do głębi duszy studenc-
kiej (fi lm) 16.00 Losy słynnych ludzi 
16.55 Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w ak-
cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 StarDance 22.00 Skok 
(fi lm) 23.50 Program rozrywkowy 0.50 
Maneż Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 
6.30 Polo 6.40 3-2-1 Pingwiny! (s. 
anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Nasza wieś 9.30 Wędrówki 
w poszukiwaniu muzyki 9.55 Folklo-
rika 10.20 Tysiąc lat czeskiego myśli-
stwa 10.50 Lotnicze katastrofy 11.35 
Rząd (s.) 12.35 Winston Churchill 
13.30 Babel 14.00 Skarb Azteków 
(fi lm) 15.35 Bedeker 16.05 Wędrówki 
kontynentów 17.00 Kamera w podró-
ży 17.55 Cudowna planeta 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Sól Inków 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Mission: Impossible II (fi lm) 22.05 
Jackie Brown (fi lm). 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.35 Król dżungli (s. anim.) 7.05 Wilk 
i zając (s. anim.) 7.15 Tom i Jerry 
(s. anim.) 7.45 Kung Fu Panda: Legen-
da o niezwykłości (s. anim.) 8.05 Two-
ja twarz brzmi znajomo 10.50 Przypra-
wy 11.50 Dzwoń do TV Nova 12.25 
Poradnik domowy 13.40 Poszukiwa-
cze świętej włóczni (fi lm) 16.05 Brzyd-
ka prawda (fi lm) 18.05 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Harry Potter i Kamień Filo-
zofi czny (fi lm) 23.20 Pogromcy ma-
fi i (fi lm) 1.35 Poszukiwacze świętej 
włóczni (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Salon samochodowy 10.15 Pan 
Doskonały (s.) 11.10 Fort Boyard 
12.45 Big Ben (s.) 14.50 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 17.00 Kucharka Ka-

rolina 17.35 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Mąż do wynajęcia (fi lm) 21.50 Zastęp-
ca (fi lm) 0.25 Psycho II (fi lm). 
NIEDZIELA 16 października

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Droga do głębi duszy studenckiej 
(fi lm) 8.10 Uśmiechy Jany Dítětovej 
8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Cyrk Humberto (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Malwina (bajka) 
14.05 Piekielna matura (bajka) 15.10 
Upadek Ikara 16.55 Jak świat traci po-
etów (fi lm) 18.25 Zielnik 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.05 
Doktor Martin (s.) 21.00 168 godzin 
21.30 Cień trupiej główki (fi lm) 23.00 
Komisarz Moulin (s.) 0.35 Maneż 
Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwie-
rząt 6.30 Polo 6.40 3-2-1 Pingwiny! 
(s. anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek (s. 
anim.) 7.15 Show Garfi elda 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Heydrich - ostateczne 
rozwiązanie 10.05 Wojskowe projekty 
trzeciej rzeszy 10.50 Nie poddawaj się 
11.55 Chcesz mnie? 12.20 Świat we-
dług Charlesa Darwina 12.40 Słowo 
na niedzielę 12.45 Magazyn chrześci-
jański 13.10 Przez ucho igielne 13.40 
Magazyn religijny 14.05 Tarcze cze-
skiego królestwa 14.35 Na pływalni 
z Mikiem Reissem 15.00 Podróż po 
Yukonie 15.30 Ostatni walczyk cesarza 
16.25 Kropla z pucharu nieśmiertelno-
ści 17.25 Trabantem z Australii do Azji 
17.55 Ratowanie osieroconych zwie-
rząt 18.45 Wieczorynka 18.55 Zapo-
mniane wyprawy 19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Glina (fi lm) 
21.40 Trzy dni kondora (fi lm) 23.35 
Człowiek na sprzedaż. 

NOVA 
5.45 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.15 Król dżungli (s. anim.) 6.40 Wilk 
i zając (s. anim.) 6.55 Tom i Jerry (s. 
anim.) 7.20 Kung Fu Panda: Legenda 
o niezwykłości (s. anim.) 7.45 Weekend 
8.45 Pierwszy krok (s.) 10.25 Księż-
niczka na lodzie (fi lm) 12.25 Hitch: 
Najlepszy doradca przeciętnego faceta 
(fi lm) 14.55 Jeśli rozwód, to z hukiem 
(fi lm) 16.20 Niech żyją duchy! (fi lm) 
18.05 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 22.45 Odłamki 23.20 
Alex Cross (fi lm) 1.20 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.15 Nexo 
Knights (s. anim.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Prima Zoom Świat 9.55 Naj-
większe bitwy czołgowe 11.00 Partia 
11.50 Poradnik domowy 12.45 Porad-
nik Ládi Hruški 13.50 Pod jednym da-
chem (s.) 14.55 Morderstwa w Midso-
mer (s.) 17.10 Pieczemy z gwiazdami 
18.00 Pohlreich gotuje 18.55 Wiado-
mości 19.25 Wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Wydział krymi-
nalny (s.) 21.30 Pr. rozrywkowy 22.25 
Sprowokowana (fi lm). 
PONIEDZIAŁEK 17 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Uśmiechy Hany Hegerovej 10.25 
168 godzin 10.55 Ja, Mattoni (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Opowiadanie fi lmowe 15.05 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 15.50 Morder-
stwa na północy (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.05 Rap-
tus (s.) 21.05 Wyrok 21.35 Reporterzy 
TVC 22.15 Kryminolog (s.) 23.15 Na 
tropie 23.40 Profi l zbrodni (s.).

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Kamera w podróży 10.45 Samo-
chody dostawcze Komatsu 11.40 Pana-
ma 12.10 Babel 12.35 Magazyn religij-
ny 13.05 Klucz 13.30 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 13.45 Zapomnia-
ne wyprawy 14.10 Podział kontynen-
tów 15.05 Przygody nauki i techniki 
15.30 Lotnicze katastrofy 16.20 Nowe 
granice latania 17.15 Nieznani bohate-
rowie 18.15 Trabantem z Australii do 
Azji 18.45 Wieczorynka 18.55 Na Je-
dwabnym Szlaku 19.40 Dom w środku 
Europy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Apokalipsa - Hitler 
21.00 Terror (fi lm) 22.25 Powiązania 
Jana Pokornego 23.25 Le Mans (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi? 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Bez śladu (s.) 15.55 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Master-
Chef Czechy 21.40 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 23.00 Impersonalni (s.) 0.00 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. 
(s.) 8.40 Przystań (s.) 10.10 Miej-
sce zbrodni: Hamburg (s.) 12.10 Si-
ska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 
Castle (s.) 15.35 Miłość na horyzon-
cie (fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 
(s.) 21.30 Tak jest, szefi e! 22.55 Jesteś 
tym, co jesz.
WTOREK 18 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.45 Doktor Martin (s.) 11.40 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Opowiada-
nie fi lmowe 15.05 Napisała: Morder-
stwo (s.) 15.55 Morderstwa na półno-
cy (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Najlepsze opowia-
dania fi lmowe 20.55 Poirot (s.) 22.30 
Jak świat traci poetów (fi lm) 0.00 Ba-
nanowe rybki 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Cudowna planeta 10.40 Ratowa-
nie osieroconych zwierząt 11.30 Ka-
mienny wierzchołek 11.55 Nie pod-
dawaj się 12.50 Chcesz je? 12.55 Ty-
siąc lat czeskiego myślistwa 13.25 Nie-
znani bohaterowie 14.25 Ostatni wal-
czyk cesarza 15.20 Zapomniane ofi ary 
16.05 Heydrich - ostateczne rozwiąza-
nie 16.35 Japońskie władczynie morza 
17.30 Pan Selfridge (s.) 18.15 Podróż 
po Yukonie 18.45 Wieczorynka 18.55 
Kuchnia dla duszy 19.25 Szpieg (s.) 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Wojskowe projekty trzeciej 
rzeszy 20.50 Handel z deszczem 21.45 
Rząd (s.) 22.45 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 MasterChef Czechy (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Dwóch 
i pół (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 
15.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.40 Weekend. 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Ostry kurczak (s.) 10.10 Miej-
sce zbrodni: Hamburg (s.) 12.05 Si-
ska (s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 14.35 
Castle (s.) 15.35 Nadchodzi miłość 
(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Pod jednym da-
chem (s.) 21.30 Pohlreich gotuje 22.15 
Oczyma Josefa Klímy 23.05 Poradnik 
domowy 23.50 Poradnik Ládi Hruški. 

ŚRODA 19 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.45 Losy słynnych ludzi 11.40 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie fi l-
mowe 15.05 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.50 Morderstwa na północy (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Vraždy v kruhu (s.) 21.20 
Marta i Věra (s.) 21.50 Trzej królo-
wie (s.) 22.45 Na tropie 23.10 Ojciec 
Brown (s.) 23.55 Kicz (fi lm). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 9.50 Japońskie władczynie morza 
10.45 Apokalipsa - Hitler 11.55 Nasza 
wieś 12.20 Wędrówki w poszukiwaniu 
muzyki 12.50 Folklorika 13.15 Cze-
skie jaskinie 13.35 Nowe granice lata-
nia 14.30 Europa dziś 14.55 Benedikto! 
Czyli jak witaliśmy Josepha Ratzinge-
ra 15.25 10% Afryki 15.50 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.20 Z kucharzem 
dookoła świata 17.15 Kropla z pucharu 
nieśmiertelności 18.15 Bedeker 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i 
techniki 19.20 Świat według Charlesa 
Darwina 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po zachodniej Ugandzie 
21.30 Trabantem z Australii do Azji 
22.00 Półmrok 22.25 Historyczne tatu-
aże 23.55 Matrioszki (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.00 Bez śla-
du (s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się żo-
nami 21.35 MasterChef Czechy 23.00 
Po zmroku (fi lm) 1.00 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s.) 6.40 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
8.55 Pod jednym dachem (s.) 10.05 
Miejsce zbrodni: Hamburg (s.) 12.05 
Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Małżeństwo z 
rozsądku (fi lm) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 17.50 Nakryto do stołu 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry 
kurczak (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.45 Telebazar 23.45 Kucharka Ka-
rolina.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Sugar – Někdo to rád horké 

(14, godz. 10.00);

 Sluha dvou pánů (15, godz. 17.30).

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 

Malý princ (13, godz. 10.00);

 Malý princ (14, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Gdzie 

jest Dory? (13, 14, godz. 16.00); In-

ferno (13, 14, godz. 17.30, 20.00); 

Bezva ženská na krku (13, 14, godz. 

19.00); KARWINA – Centrum: 

Bezva ženská na krku (13, 14, godz. 

17.45); Inferno (13, 14, ghodz. 20.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: Bezva žen-

ská na krku (13, 14, godz. 17.30); In-

ferno (13, 14, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Bezva ženská na 

krku (13, 14, godz. 17.30); Inferno 

(13, 14, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Sekretne życie zwierzaków do-

mowych (13, godz. 15.00); Wołyń (13, 

godz. 16.45); Dureń (13, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na antenie 

ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 

105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO – Macierz Szkol-

na z Cierlicka i MK PZKO Cier-

licko-Kościelec zapraszają w sobotę 

15. 10. od godz. 15.00 do Domu Pol-

skiego na „Pokaz mody” naszych dzie-

ci. W programie występ uczniów i 

przedszkolaków oraz pokaz kreacji 

dziecięcych i nie tylko. Czynna giełda 

dziecięcych ubrań zimowych i sprzętu 

sportowego. Na pokaz i spotkanie to-

warzyskie zapraszają wszystkich ma-

łych i dużych sympatyków organiza-

torzy.

DĄBROWA, ORŁOWA-PORĘ-
BA – Zarządy MK PZKO zaprasza-

ją wszystkich członków i sympatyków 

na Świetlicę Jesienną w sobotę 22. 10. 

o godz. 16.00 do Domu Narodowego 

w Dąbrowie. W programie wystąpią 

aktorzy Sceny Polskiej z polskimi pio-

senkami międzywojennymi ze spek-

taklu pt. „Powróćmy jak za dawnych 

lat”. Po programie wspólna herbatka.

MISTRZOWICE – MK PZKO 

zaprasza serdecznie na VII Mistrzo-

wickie Święto Latawca. Premiowa-

ne będą latawce szczególnie domo-

wej roboty, ale mogą też być kupio-

ne w sklepie. Spotykamy się w sobotę 

15. 10. o godz. 14.00 na łące Na Go-

rach, nad cmentarzem ewangelickim 

w Mistrzowicach (przystanek auto-

busowy Topole-Bromkówka), 300 

metrów od drogi ostrawskiej w kie-

runku na Koniaków, Grodziszcz. 

Będą też kiełbaski i ziemniaki pieczo-

ne w ogniu. Warto przyjść i nacieszyć 

się świeżym powietrzem. Więc do zo-

baczenia w Mistrzowicach. W razie 

deszczu, rzecz jasna, latawce nie po-

lecą.

UWAGA HARCERZE i SENIO-
RZY HPC! – Zapraszamy do udziału 

w nabożeństwie wspomnieniowym w 

intencji Tadeusza Niemczyka – druży-

nowego ze Stonawy – pierwszej ofi ary 

wojennej – który obchodziłby 97 lat. 

Nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 

16. 10. o godz. 9.00 w kościele ewan-

gelickim w Stonawie na Hołkowicach.

TKK PTTK „ONDRASZEK” – 

Zaprasza na wycieczkę rowerową pt. 

„Śladami cieszyńskich kamienioło-

mów i inne niespodzianki”. Zbiórka 

chętnych 16. 10. o godz. 10.00 na cie-

szyńskim Rynku. Zapisy wraz z wpi-

sowym w wysokości 7 zł (ciepły po-

siłek) na mecie wycieczki. Wyjazd 

na trasę o godz. 10.15. Długość trasy 

około 25 km, meta w Pogwizdowie na 

Folwarku Klimosz. 

PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – Za-

prasza członków i sympatyków na 

wycieczkę połączoną z zakończeniem 

sezonu turystycznego wtorkowych 

wycieczek, która odbędzie się 18. 10. 

o godz. 11.00 w Domu PZKO Nydek. 

Tych, którzy chcą odbyć krótki spacer, 

zapraszam do Bystrzycy na dworzec 

kolejowy. Spotykamy się o godz. 8.45 

i podążamy zielonym szlakiem tury-

stycznym przez wierch Praszywej do 

Nydku. 

OLBRACHCICE – MK PZKO 

zaprasza w sobotę 15. 10. o godz. 

15.00 do Domu PZKO na Jesienne 

spotkanie. W programie: zespół te-

atralny z  Milikowa-Centrum wysta-

wi przedstawienie autorstwa Ireny i 

Jana Czudków pt. „Stary pachoł”. Po 

przedstawieniu biesiada towarzyska 

z poczęstunkiem.

ROPICA – MK PZKO zaprasza na 

pieczenie placków w sobotę 15. 10. o 

godz. 16.00 na działce państwa Wa-

niów. 

KONCERTY
TRZYNIEC – ChM „Zgoda” Trzy-

niec zaprasza na Koncert Jubileuszo-

wy z okazji 30-lecia swej działalności 

w sobotę 15. 10. o godz. 15.00 do sali 

restauracji „Sojka” w Nieborach. W 

programie: „Zgoda” – chór jubilat, Jan 

Maria Dyga – artysta, śpiewak, aktor 

z Gliwic, „Gorol” – chór męski z Ja-

błonkowa. Po koncercie spotkanie to-

warzyskie z poczęstunkiem.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONAL-
NA KARWINA, Rynek Masaryka, 
Karwina: Oddział Literatury Polskiej 

oraz Ośrodek Dokumentacyjny Kon-

gresu Polaków w RC zapraszają na 

wystawę pt. „Jan Milikowski – księ-

garz lwowski z Oldrzychowic (1782-

1866)”. Wystawę można zwiedzać do 

27. 10. w godz. otwarcia biblioteki.

GALERIA „RADOST”, Dom 
Kultury, ul. Alšova 11, Hawierzów: 

do 30. 10. wystawa „Jarki Rybovej – 

Ceramika” oraz „Moniki Milerskiej 

– Obrazy”. Czynna w godz. 12.00-

18.00.

GALERIA „MOST”, Główna 1a, 
Cz. Cieszyn: do 18. 10. wystawa Gu-

stava Beigera pt. „Mionsz”. Czyn-

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

8.00-12.00.

GALERIA MIASTA TRZYNIEC 
„TRISIA”, nám. Svobody 526, Trzy-
niec: do 20. 10. wystawa plastyczna 

Jana Bergera i jego córki Xeni Berge-

rovej „Krótki powrót/Krátký návrat”. 

Czynna: po, wt: godz. 10.00-17.00; so, 

nie: godz. 14.00-17.00.

RATUSZ, SALA OBRZĘDOWA, 
JABŁONKÓW, Dukelska 144: do 

31. 10. wystawa fotografi i pt. „Kwia-

ty z naszego kraju”. 

KONGRES POLAKÓW, Komeń-
skiego 4, Cz. Cieszyn: do 31. 10. wy-

stawa pt. „Teofi l Hrabiec, kościelny, 

kolekcjoner i znawca sztuki”. Czynna 

w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, SALA 
MÁNESA, Karwina: do 16. 11. wy-

stawa obrazów Miloslavy Sztema-

novej. Czynna: po, śr, pt: godz. 9.00-

15.00, wt, czt: godz. 9.00-19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ I MIASTA TRZYNIEC, Fry-
decka 387, Trzyniec: do 16. 10. wy-

stawa pt. „Lalka i jej historia”. Czyn-

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

13.00-17.00.

 do 16. 10. wystawa pt. „Z historii 

mody”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-

17.00; nie: godz. 13.00-17.00. 

 Galeria „Na schodach”: do 6. 11. 

wystawa malarstwa Víta Adamusa 

pt. „Jednou pojedu na Fedu”. Czyn-

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

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. Cie-
szynie, Praska 3/14: do 28. 2. 2017 

wystawa pt. „Jan Čapek – Brat i legio-

nista”; stała ekspozycja pt. „Obrazki 

z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. 

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

godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 29. 1. 2017 

wystawa pt. „Atlas niezwykłych pta-

ków”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: stała ekspozycja 

pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i okoli-

cy”; do 31. 12. wystawa pt: „Z historii 

piwowarstwa”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Masaryka 958: do 23. 12. wysta-

wa pt. „Ida Münzberg – Portrety”. 

Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.000, 

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, 
K Muzeu 89: stała ekspozycja pt. 

„Tradycje górnictwa”; do 31. 12. wy-

stawa pt. „Meble historyczne”. Czyn-

ne: po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

Był taki czas wyjątkowy,
co złączył ze sobą serca dwa,
miłością połączył je jak dwie połowy,
by rozwijały się jak piękny kwiat.
Dziś Wasze Diamentowe Gody obchodzimy,
samych radosnych chwil Wam życzymy,
by zdrowie i miłość Wasza nadal trwały,
a każdy Wasz nowy dzień był wspaniały.

Z okazji 60-lecia ślubu 

państwa 
GERTRUDY i STANISŁAWA ŁUPIŃSKICH

z Nawsia 

wyrazy uznania, wdzięczności i miłości składają syn z rodziną oraz najbliżsi 

z Kostkowa. GL-660

Przed 55 laty – dnia 14 października 1961 

stanęli na ślubnym kobiercu nasi rodzice 

państwo 
KRYSTYNA i MELCHIOR 

SIKOROWIE

Od tego czasu będąc razem dają nam przy-

kład jak żyć, cieszyć się życiem i jak wspól-

nie pokonywać trudności losu.

   Dziękujemy Wam za to i życzymy zdro-

wia, spokoju i wspólnych chwil radości.

   Mariusz, Magda, Tobi, Jakub z Viktorią, 

Michał z Izabelą, Daniel, Urszula, Adam, 

Jacek, Łucja, Stanisław, Krzysztof i Marek.
 GL-701

Myśli nasze powracają do chwil, kiedy byłaś z nami,
Ty nas kochałaś, my nie zapominamy.

Dnia 14 października 2016 przypada 2. rocznica śmierci 

naszej Kochanej Matki, Teściowej, Babci

śp. WANDY MICHLOWEJ
z domu Róż, rodaczki z Karwiny, 

ostatnio zamieszkałej w Czeskim Cieszynie

O chwilę wspomnień i modlitwę prosi córka Daszka 

z rodziną. AD-026

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

INFORMATOR
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 

w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 

ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 

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

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

sp. z o.o. – Studio Graficzne, 

Hudeczek Service sp. z o.o., 

Olbrachcice, Stonawska 340, 

w godz. 8.00-15.00. 

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

Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 

(przy rynku) w po: 13.00-18.00, 

wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia można uzgodnić 

telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 

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.

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 12. 10. 2016
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,156 0,161

EUR  4,250 4,300

USD  3,830 3,880

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,155 0,162

EUR  4,230 4,330

USD  3,810 3,910

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,240 6,380

EUR 26,700 27,300

USD 23,800 24,400

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,210 6,410

EUR 26,750 27,320

USD 24,250 24,760 

 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 12. 10. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,32 zł

ON  3,99 zł

LPG 1,76zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,45 zł

ON  4,35 zł

LPG 1,99 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,43 zł

ON  4,33 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,66 zł  

ON  4,48 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  29,20 kc  

ON  27,50 kc  (wik)
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KAŻDY CHCIAŁBY MIEĆ LEWANDOWSKIEGO
JANUSZ BITTMAR , bittmar@glosludu.cz

pod prysznicem

Z Janem Zolichem rozmawialiśmy 

podczas sobotniego Benefi su Orłów 

Zaolzia na boisku Spartaka Jabłon-

ków, bezpośrednio po meczu Go-

role – Hawiyrze, wygranym przez 

Goroli 3:1. Jan Zolich, który w me-

czu towarzyskim Orłów Zaolzia za-

mienił się w sędziego, na boisku nie 

miał łatwego zadania. – Sędziowa-

łem prestiżowy pojedynek, w któ-

rym zagrali moi przyjaciele z boiska. 

A wtedy łatwo podważyć decyzje 

arbitra – powiedział nam z uśmie-

chem Zolich. 

Czy to trudne zadanie, sędzio-
wać mecz, w którym znasz 
wszystkich piłkarzy na boisku 
nie tylko od strony sportowej, 
ale też koleżeńskiej?

Na pewno to nie jest łatwe zada-

nie, bo każdy werdykt jest komen-

towany, często podważany. Róż-

nie to wygląda. Był tu taki spór o 

rzut karny, ale moim zdaniem „je-

denastki” dla Hawiyrzy nie było. 

Boguś Worek zręcznie upadł w 

polu karnym, ale według mnie 

nie został sfaulowany. Oczywiście, 

karnego można gwizdnąć w każ-

dej chwili, w swojej karierze by-

łem już świadkiem wielu „kar-

nych z kapelusza”, ale gdybym za-

gwizdał dziś tego karnego, to bym 

się na imprezie w Domu PZKO 

w Jabłonkowie nie wybronił z 

tego. I nie można mnie posądzać 

o stronniczość, bo mieszkam na 

Dołach, a więc karny dla Hawiy-

rzy mógłby zostać rzeczywiście w 

ten sposób odebrany. Gorole zwy-

ciężyli w tym meczu zasłużenie. 

Mieli trochę młodszy zespół i za-

chowali w drugiej połowie spo-

tkania więcej sił fi zycznych. Ro-

man Konderla czy Bogdan Teofi l 

to chłopcy, którzy mogą grać jesz-

cze w ligach powiatowych. W ka-

drze Hawiyrzy było bardzo dużo 

sześćdziesięciolatków i to prze-

łożyło się na taki, a nie inny ob-

raz gry. W naszym meczu nie 

było zmian, a więc pomimo skró-

cenia czasu gry, bo zdecydowali-

śmy się na dwie połowy po trzy-

dzieści minut, niektórym zawod-

nikom sił szybko ubywało. 

Czy tych piętnaście lat spędzo-
nych razem, a w wielu przypad-
kach nawet dużo więcej, zobo-
wiązuje?

Jak najbardziej. Na początku mó-

wiliśmy sobie: spróbujemy. Szyb-

ko jednak przeszliśmy do regular-

nych spotkań, treningów, meczów 

w ramach wielu prestiżowych im-

prez i turniejów. I teraz w pełni 

uświadomiłem sobie, jak ten czas 

leci, bo to już piętnaście lat Orłów 

Zaolzia. Cieszę się, że udało nam 

się wytrwać razem. W naszym 

wieku najważniejsze jest zdrowie 

i tego życzę wszystkim kolegom 

z drużyny. Gołym okiem widać 

bowiem, że się starzejemy. Dla-

tego ważne, że dochodzą młod-

si piłkarze, którzy wiedzą już, co 

to znaczy bronić barw Orłów Za-

olzia. Chciałbym, żeby ten trend 

się utrzymał również w następ-

nych latach. Niech młodsi widzą, 

że w naszym zespole panuje faj-

na atmosfera, że warto być Orła-

mi Zaolzia.

Utrzymujecie ścisłe kontakty 
również ze starszymi od siebie 
piłkarzami, z Klubu 99. Skąd-
inąd prezes Klubu 99, Tadeusz 
Stec, odczytał na waszym Bene-
fi sie piękny list z życzeniami…

Dokładnie. Z panami z Klubu 99 

ściśle współpracujemy. Jestem pod 

wrażeniem ich dorobku społecz-

nego i sportowego. Można po-

wiedzieć, że ten nasz mecz Goro-

le – Hawiyrze był niejako konty-

nuacją ich pomysłu, słynnych po-

jedynków Gorole – Dolanie roz-

grywanych jeszcze kilka lat temu 

w Olbrachcicach, Oldrzychowi-

cach czy Czeskim Cieszynie. Nie-

stety czas mija nieubłaganie i pa-

nowie z Klubu 99 są już w tak po-

deszłym wieku, że trudno im za-

grać w piłkę. Niemniej pomaga-

ją nam w organizacji naszych me-

czów, są z nami, kiedy wygrywa-

my, a także kiedy schodzimy z 

boiska na tarczy. Co ważne, nasi 

starsi piłkarze są już zarazem też 

członkami Klubu 99. 

W ramach waszego jubileuszu 
światło dzienne ujrzała publika-
cja „Orły Zaolzia 2001-2016”. 
Jesteś zadowolony z wyniku 
pracy?

Moim zdaniem nasz almanach 

spodoba się tak członkom druży-

ny, jak również kibicom. Marian 

Siedlaczek, odpowiedzialny za 

szatę grafi czną, zrobił kawał do-

brej roboty. Podobnie cały sztab 

organizacyjny. W publikacji zna-

lazła się masa zdjęć drużyny na 

przestrzeni nie tylko tych piętna-

stu lat, ciekawostki z naszej dzia-

łalności, wyniki ważnych meczów. 

Zachęcam do lektury. 

Spora grupa członków waszej 
drużyny regularnie pojawia się 
również w roli kibiców na me-
czach pierwszoligowych MFK 
Karwina, z tobą włącznie. Jak 
sądzisz, czy Karwinę stać na 
utrzymanie się w gronie pierw-
szoligowców? 

Z mojego długoletniego doświad-

czenia, a także obserwacji wynika, 

że najważniejsza i najciekawsza 

jest wiosenna część rozgrywek. W 

rewanżowej rundzie rozgrywek 

pojawiają się bowiem często bar-

dzo zaskakujące wyniki. Pozwolę 

sobie na skorzystanie z przykła-

du Zlina, który w zeszłym sezo-

nie też w jesiennej rundzie zdobył 

sporo punktów, grał bardzo przy-

zwoicie, ale wiosną już było go-

rzej. Jeżeli Karwina nie przegra 

najbliższego pojedynku z Przy-

bramią, który będzie przysłowio-

wym meczem o sześć punktów 

(15. 10., godz. 15.00 – przyp. au-

tora), to na półmetku sezonu bę-

dzie jej się swobodniej oddycha-

ło i niewykluczone, że znajdzie 

się w czołowej ósemce tabeli. Pod 

względem kadrowym Karwina 

sprawia wrażenie dobrze poukła-

danej drużyny. Oczywiście jest 

kilka pozycji, które warto w zimo-

wym okienku transferowym zdu-

blować, ale generalnie jest nie-

źle. Dużym plusem tej drużyny 

jest bramkarz Jan Laštůvka, któ-

ry bez dwóch zdań jest fi larem ka-

dry trenera Jozefa Webera. Pyta-

nie tylko, czy Laštůvka pozosta-

nie w Karwinie również w wio-

sennej części sezonu, czyli jak już 

podkreślałem, dla mnie kluczowej 

fazie rozgrywek. Chciałbym wie-

rzyć, że jednak pozostanie. 

 Rozmawiał: 
 JANUSZ BITTMAR

JAN ZOLICH, TRENER ORŁÓW ZAOLZIA, W ROZMOWIE Z »GŁOSEM LUDU«:

Uświadomiłem sobie, jak ten czas leci
Człowiek orkiestra – tak o Janie Zolichu mówią jego koledzy z Orłów Zaolzia. Trener Orłów Zaolzia, drużyny świętującej w tym 

roku 15-lecie działalności, z futbolem związany jest od dzieciństwa. Drugą jego pasją jest poezja, ale to skądinąd sfera, którą też z piłką 

nożną można łatwo połączyć. Futbol bez kreatywności, przysłowiowej nuty poetyckiej, jest bowiem męczący dla oczu. 
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„Chrzest” leksykonu Orłów Zaolzia. Na pierwszym planie od lewej: Jan Zolich, Halina Twardzik, Karol Skupień.

„Piździ”, bo październik. Przy takiej pogodzie oglądanie futbo-

lu w wykonaniu Czechów prowadzi do nieuchronnego reuma-

tyzmu umysłowego. O tym, jak ważne mieć w zespole Rober-

ta Lewandowskiego, przekonali się ostatnio Duńczycy, Ormia-

nie i Czesi, którzy w trzecim z rzędu meczu nie strzelili bramki. 

Nie wyobrażam sobie obecnej gry reprezentacji Polski bez 

„Lewego”. Potrafi ę natomiast wyobrazić sobie czeski futbol bez 

Droppy, Zmrhala czy Petrželi. W zasadzie cały czeski zespół 

poza bramkarzem Vaclíkiem zasługiwał we wtorek w Witkowi-

cach na wymianę. Zremisowany bezbramkowo mecz eliminacji 

piłkarskich mistrzostw świata 2018 z Azerbejdżanem pokazał 

dobitnie, że z pustego nikt nie naleje. Nie nalał poprzednik przy 

sterze czeskiej kadry, Pavel Vrba, a z dziurawym wiadrem będzie 

miał ciężką przeprawę również jego następca, Karel Jarolím, tym 

bardziej, że punktowa strata z Azerami to również jego wina. Ja-

rolím wysłał do gry z Azerbejdżanem siedmiu nowych kopa-

czy. Zareagował w ten sposób na sobotnią porażkę 0:3 z Niem-

cami w Hamburgu. Pytanie tylko, czy słusznie. Moim zdaniem 

przegrać z mistrzami świata 0:3 to żaden wstyd, ale bezbramko-

wo wyleczyć się ze złudzeń z Azerami to już prawdziwa sztu-

ka. Poeksperymentować można w sparingach, w eliminacjach to 

oznaka lekkiego dyletantyzmu. Selekcjoner reprezentacji Polski 

Adam Nawałka też czasami decyduje się na szalone pomysły, ale 

takiej ingerencji w organizm drużyny trzy dni po nieudanym 

meczu jeszcze nie zaprezentował. Polacy również męczyli się we 

wtorek z Ormianami, wygrywając dopiero w 95. minucie. Jed-

nak jak słusznie zauważył pomocnik czeskiej kadry, Bořek Do-

čkal, o klasie zespołu decydują jednostki. My mamy Lewandow-

skiego, Czesi w Witkowicach mogli liczyć wyłącznie na kibiców. 

Skądinąd fantastycznych. 

EL. PIŁKARSKICH MŚ

POLSKA – ARMENIA  2:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 48. samob. 

Mkojan, 95. Lewandowski – 50. Piz-

zelli. Polska: Fabiański – Błaszczy-

kowski, Glik, Cionek, Jędrzejczyk 

(33. Wszołek) – Grosicki (70. Ka-

pustka), Krychowiak, Zieliński, Ry-

bus – Lewandowski, Teodorczyk (85. 

Wilczek).

Polscy piłkarze męczyli się z Ar-

menią do 95. minuty, kiedy to zwy-

cięskiego gola zdobył głową Lewan-

dowski z dośrodkowania Błaszczy-

kowskiego. Ormianie kilka sekund 

wcześniej sami mogli strzelić dru-

giego gola, ale piłkę wycelowali mi-

nimalnie obok lewego słupka bramki 

Fabiańskiego. 

Lokaty w grupie E: 1. Czarnogóra 

7, 2. Polska 7, 3. Rumunia 5, 4. Dania 

3, 5. Kazachstan 2, 6. Armenia 0 pkt. 

RC – AZERBEJDŻAN  0:0

RC: Vaclík – Gebre Selassie, Sivok, 

Brabec, Sýkora – Skalák (74. Zmr-

hal), Dočkal, Droppa, Krejčí (64. Pe-

tržela) – Schick (66. Škoda), V. Ka-

dlec. 

Czesi w tych eliminacjach jesz-

cze nie strzelili gola. I pewnie prędko 

nie strzelą, biorąc pod uwagę formę 

ofensywnych piłkarzy trenera Kar-

la Jarolíma, który do meczu z Azera-

mi wystawił aż siedmiu nowych pił-

karzy. 

Lokaty w gr. C: 1. Niemcy 9, 2. 

Azerbejdżan 7, 3. Irlandia Północ-

na 4, 4. Norwegia 3, 5. RC 2, 6. San 

Marino 0 pkt.  (jb)

ARKADIUSZ MILIK 
PO UDANEJ OPERACJI

Arkadiusz Milik przeszedł w po-

niedziałek operację kontuzjowa-

nego kolana. Wczoraj reprezen-

tant Polski udzielił krótkiego wy-

wiadu włoskim dziennikarzom za-

troskanym o stan jego zdrowia. Mi-

lik wprawdzie od kilku miesięcy 

pudłuje w barwach kadry narodo-

wej, regularnie strzelał jednak gole 

w barwach Napoli, klubu należą-

cego od kilku lat do czołówki Serie 

A. – Boli mnie to, że nie mogę grać, 

ale w sobotę chcę być na stadionie i 

wspierać drużynę z trybun – stwier-

dził Arkadiusz Milik. Jak informu-

je PAP, Milik do wczoraj przeby-

wał w rzymskiej klinice, ale już dziś 

ma wrócić do Neapolu, gdzie roz-

pocznie rehabilitację operowane-

go kolana. Polski napastnik naba-

wił się kontuzji w sobotnim meczu 

przeciwko Danii. Na boiska wró-

ci dopiero wiosną przyszłego roku. 

Alfonso De Nicola, lekarz Napoli, 

potwierdził, że wszystko wskazu-

je na to, iż Milik powinien zacząć 

się ruszać już w styczniu. – Jak do-

brze pójdzie, zacznie wtedy truch-

tać. Operacja poszła dobrze. Wszy-

scy jesteśmy dobrej myśli – ocenił. 

 (jb)
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