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dzień: 7 do 9 0C
noc: 6 do 5 0C
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 4 do 6 0C 
noc: 3 do 2 0C
wiatr: 5-6 m/s

KS. KOKOTEK 
KANDYDATEM 
DO ZARZĄDU

W poniedziałek w trzynieckim ra-
tuszu trzy ugrupowania polityczne 
podpisały umowę koalicyjną. Przez 
następne cztery lata Trzyńcem będą 
rządzili przedstawiciele SNK Osob-
nosti pro Třinec, KDU-ČSL oraz 
TOP 09. – Przedstawiciele tych 
partii uzgodnili, że po zatwierdze-
niu przez Radę Miasta, stanowisko 
burmistrza obejmie ponownie Věra 
Palkovská (SNK), wiceburmistrza-
mi będą Ivo Kaleta (SNK), Michael 
Trojka (KDU) oraz Radim Kozlo-
vský (SNK). Burmistrz Palkovská 
będzie odpowiadała za inwestycje 
i transport, Kaleta za sprawy eko-
nomiczne i zarządzanie majątkiem 
miasta, Trojka za środowisko natu-
ralne, kulturę, oświatę i sport, Ko-
zlovský za opiekę społeczną – po-
informowała rzeczniczka ratusza, 
Šárka Szlaurová. 

W 11-osobowym zarządzie mia-
sta powinno zasiąść ośmiu przedsta-
wicieli SNK, dwóch TOP 09 oraz 
jeden KDU-ČSL. Jednym z przed-
stawicieli TOP 09 będzie ks. Bogu-
sław Kokotek, który w poprzedniej 
kadencji był radnym i przewodni-
czącym komisji ds. mniejszości na-
rodowych. 

Ostateczne zatwierdzenie kandyda-
tów odbędzie się na pierwszej sesji 
Rady Miasta w listopadzie. 

Ciąg dalszy na str. 2

Przed sklepami Tesco w Czeskim 
Cieszynie i Trzyńcu stoją już choin-
ki. Jak będą wyglądały w grudniu, tuż 
przed świętami, jeżeli przyczepio-
ne do niej papierowe niby-prezenty 
już teraz moczy deszcz? Ta kwestia 
handlowców z pewnością nie mar-
twi. Wiadomo, że już w drugim dniu 
świąt w sieciach handlowych zaczy-
nają się „poświąteczne” wyprzedaże. 
Okres bożonarodzeniowy w gale-
riach i marketach skończy się mo-
mencie, kiedy w domach będziemy 
się szykowali do Wigilii. 

Wchodząc do Tesco nie słyszymy 
jeszcze co prawda kolęd, za to witają 
nas już świąteczne dekoracje – gir-
landy z dużymi bańkami i dzwonka-
mi. W strategicznym miejscu, gdzie 
pojawia się oferta sezonowa, towar 
zaduszkowy sąsiaduje z ozdobiony-
mi sztucznymi drzewkami, bańkami, 
łańcuchami, lampkami. Choć nie 
mamy jeszcze kupionych prezentów, 
możemy już wybierać z bogatej ofer-
ty świątecznego papieru, umieszczo-
nego na dobrze widocznym miejscu. 

Klienci są już przyzwyczajeni, że 
w supermarketach Boże Narodze-
nie zaczyna się niedługo po tym, co 
skończy się oferta pt. „Wracamy do 
szkoły”. – Nie zaskoczyło mnie, że 
już są choinki i świąteczny towar. 
Ale nie kupuję jeszcze tych rzeczy. O 
prezentach zaczynam myśleć w listo-
padzie – powiedziała naszej gazecie 
Ludmila Sitková z Nieborów, która 
wczoraj przed południem robiła w 
Tesco zakupy. 

Pani Věra i pani Iveta (nie zgodzi-
ły się ujawnić nazwisk) zaopatrywały 
się właśnie w cmentarne znicze. Bo-
żonarodzeniowa oferta w sklepie nie 
była dla nich zaskoczeniem, choinka 
stojąca przed marketem też je nie 
gorszyła. Zarazem jednak przyznały, 
że u siebie w domu dotrzymują tra-
dycje. – Rodzice tak mnie wychowali, 
że choinkę ubiera się dopiero w Wi-
gilię. Przestrzegam tych zasad, tak 
samo moje dzieci i wnuki – zapew-
niła pani Věra. Jej koleżanka uściśliła, 
że u niej w domu choinka pojawia się 
na kilka dni przed świętami. – Ale 
nie przeszkadza mi, że w sklepach 
jest już świąteczny towar. Tak jest 

co roku, przyzwyczaiłam się. Zresz-
tą lepiej wcześniej zrobić świąteczne 
zakupy i potem mieć spokój – stwier-
dziła pani Iveta. 

Również w sklepach, które nie 
zdecydowały się jeszcze na świą-
teczny wystrój, już pojawiły się od-
powiednio zaaranżowane regały ze 
świątecznymi produktami. Na przy-
kład Kaufl and w Czeskim Cieszynie 
urządził świąteczną uliczkę – półki 
ze świątecznymi gadżetami przykrył 
daszkami w stylu stajenki. Całość 
wygląda zachęcająco – i o to przecież 
chodzi. 

Handlowcy liczą na to, że jeżeli 
klienci wcześniej rozpoczną zaku-
py świąteczne, to w sumie wydadzą 
na nie więcej pieniędzy niż w przy-
padku, gdy pomyślą o świętach do-
piero w grudniu. Ich motywacja jest 
zrozumiała, czy jednak powinniśmy 
ulegać tym świątecznie zapakowa-
nym naciskom? – Przywykliśmy 
wszystko tłumaczyć ekonomią. Ale 
czy to jest właściwe? Ja nie potrzebu-
ję w październiku żyć świętami, nie 
zakończył się przecież jeszcze okres 
kiermaszów, hołdamaszu... Teraz 
cieszę się tym, co dała nam ziemia 
– ziemniakami, jabłkami, śliwkami. 
Potem przyjdzie czas na wspomina-
nie tych, którzy odeszli i na wyraże-

nie im wdzięczności. W listopadzie 
powinniśmy odpocząć, bo tego też 
nam trzeba, by w grudniu przygoto-
wywać się do nadchodzących świąt 
– stwierdziła Małgorzata Kiereś, 
dyrektor Muzeum Beskidzkiego w 
Wiśle. Jej zdaniem, przyspieszanie na 
siłę czegoś, co naturalną koleją rzeczy 
ma przyjść później, nie ma żadnego 

sensu i powoduje jedynie to, że tak 
naprawdę nie umiemy się zatrzymać, 
tylko ciągle za czymś pędzimy. – 
Choinka – drzewko, „strómek” – była 
kiedyś darem. Gospodarz wnosił ją w 
Wigilię do domu. Teraz już w ogóle 
nie rozumiemy znaczenia choinki – 
podsumowała smutno etnografka. 

DANUTA CHLUP
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Boże Narodzenie 
wyprzedziło Zaduszki
PROBLEM: W supermarketach już się rozpoczął okres Świąt Bożego Narodzenia. Na półkach pojawił się świąteczny towar, 
przed niektórymi sklepami ustawiono już duże choinki. – Coraz bardziej staramy się przyspieszyć czas, ale on musi przecież płynąć 
swoim rytmem – krytykuje takie zachowania etnografka Małgorzata Kiereś. 

Młodzież 
analizowała Einsteina
| s. 3

Przed nami kolejne 
trudne spotkania
| s. 8

Interesy nas 
łączą, ale i dzielą
| s. 4

POGODA

NASZ KOMENTARZ
Świat zwariował. Świat stanął na głowie. A może świat się kończy? Przed 
niektórymi sklepami w regionie pojawiły się udekorowane choinki. Na po-
nad dwa miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia. Właściciele sieci 
handlowych muszą być chyba bardzo wierzący, że najpiękniejsze święta 
pod słońcem chcą celebrować przez 60 dni...

Do dziś w wielu domach obowiązuje niepisana zasada, że choinkę ubiera 
się w Wigilię, najwcześniej po zimowym przesileniu, które przypada na 
świętego Toma (21 grudnia). Handel od dawna miał problem z dostoso-
waniem się do tego odwiecznego porządku rzeczy, ale ostatnio sprzedawcy 
przechodzą sami siebie. W poprzednich latach choinki i świąteczne de-
koracje pojawiały się po Wszystkich Świętych. W myśl zasady: najpierw 
zarobią na tym, że wszyscy pamiętają o bliskich, później przyjdzie czas na 
świąteczne szaleństwo. Teraz okazuje się, że świąteczne elementy można 
wprowadzić jeszcze wcześniej.

Ani się obejrzymy, a na białym koniu 11 listopada nie przyjedzie święty 
Marcin, tylko Mikołaj, a zaraz po Nowym Roku posypiemy głowy po-
piołem, żeby dobrze przygotować się do Wielkanocy. Wtedy w przyszłym 
roku świąteczne klimaty można będzie połączyć z wykopkami... 

Przed Bożym Narodzeniem wszyscy powtarzamy „Wesołych świąt”. 
Dziś chyba jednak nikomu nie jest wesoło...  TOMASZ WOLFF

W supermarketach już królują choinki i ozdoby świąteczne.

Umowę koalicyjną podpisali (od le-
wej): Jana Kantorová z TOP 09, Věra 
Palkovská (SNK Osobnosti pro Tři-
nec) oraz Michael Trojka (KDU-ČSL).
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JUŻ PO KŁADCE
CZESKI CIESZYN (kor) – 
Mieszkańcy sibickiego osiedla mogą 
ponownie korzystać z kładki dla 
pieszych nad torami kolejowymi. 
Zakończył się bowiem trwający od 
sierpnia remont kładki, w ramach 
modernizacji korytarza kolejowego. 
Trwa natomiast remont przejścia 
podziemnego zwanego Demelloch, 
łączącego ulice Główną i Jabłon-
kowską.

* * *

SKRZYDLATY 
»WIĘZIEŃ«
CZESKI CIESZYN (kor) – Nie-
typowego lokatora mają od ponad 
tygodnia strażnicy miejscy. Jeden z 
mieszkańców miasta przekazał im 
bowiem papugę, która przyleciała 
do jego przydomowego ogródka. 
Obecnie skrzydlaty „więzień” czeka 
w siedzibie Straży Miejskiej na swo-
jego właściciela.

* * *

MOST 
NIEPRZEJEZDNY
KARWINA (ep) – Do 19 grudnia 
potrwają prace przy budowie kana-
lizacji. Do tego czasu na kierowców 
czekają utrudnienia na drogach. 
W tej chwili prace przeniosły się na 
ulicę Górniczą. Zamknięty dla ru-
chu jest odcinek od skrzyżowania z 
ulicami Sportową i Vrchlickiego aż 
po skrzyżowanie na Armii Czerwo-
nej z ulicami Górniczą i Leonova. 
Zamknięty jest też znajdujący się na 
tej trasie most koło Kovony. 

* * *

PÓŁ MILIONA
OSTRAWA (ep) – W ogrodzie 
zoologicznym padł rekord – w tym 
roku po raz pierwszy w historii 
zoo odwiedziło pół miliona ludzi 
– Tegoroczna łagodna zima i ładna 
pogoda przyciągnęły do nas więcej 
ludzi niż w ubiegłych latach. Półmi-
lionowym gościem była w niedzielę 
czteroletnia Sophie, która przyje-
chała z rodzicami aż z Meksyku – 
wyjaśniła rzeczniczka ostrawskiego 
zoo Š. Kalousková. Na przekrocze-
nie liczby 500 tysięcy osób w ciągu 
roku zoo czekało już od dawna.

* * *

FINANSOWY STÓŁ
REGION (kor) – Przedstawiciele 
wszystkich polskich organizacji 
będą mogli w przyszłym tygodniu 
wziąć udział w kolejnym spotkaniu 
dyskusyjnym organizowanym w 
ramach Zaolziańskiego Okrągłego 
Stołu. Odbędzie się ono w środę 
29 października o godz. 16.30 w 
sali konferencyjnej „Bajka” Zarządu 
Głównego PZKO. Spotkanie po-
święcone będzie tym razem fi nan-
som, m.in. zdobywaniu funduszy 
przez polskie organizacje na dofi -
nansowanie swojej działalności.

* * *

GMINA POMOŻE
BOCONOWICE (kor) – Miesz-
kańcy, którzy zamierzają wybu-
dować na swojej posesji własną 
oczyszczalnię ścieków lub podłączyć 
się do gminnej sieci kanalizacyjnej, 
mogą liczyć na pomoc fi nansową 
gminy. W przypadku podłączenia 
do kanalizacji można otrzymać do-
tację w wysokości 30 tys. koron. Jeśli 
chodzi o domowe oczyszczalnie (w 
przypadkach, gdzie niemożliwe by-
łoby podłączenie do gminnej sieci), 
gmina wspomoże właścicieli posesji 
dotacją w wysokości 60 tys. koron.

71 zniczy oraz ponad 1450 koron ze-
brali członkowie Miejscowego Koła 
PZKO Cierlicko-Kościelec. Przed 
dniem Wszystkich Świętych znicze 
wyjadą na ukraińskie Kresy. Akcję 
„Podaruj znicz na Kresy” zorgani-
zował już po raz ósmy górnośląski 
oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Przedstawiciele stowarzy-
szenia zwrócili się o wsparcie akcji 

do mieszkańców Górnego Śląska. 
– Jesteśmy pewni, że dzięki państwa 
zaangażowaniu uda się nam wspól-
nie zebrać po raz kolejny znaczną 
partię zniczy, które przywieziemy na 
Kresy, aby w dniu Wszystkich Świę-
tych zapłonęły na grobach naszych 
rodaków, którzy zostali pochowani w 
dziesiątkach nekropolii znajdujących 
się na ziemi drohobyckiej, w Bory-

sławiu, Stryju, Samborze i w Łanow-
cach – apelowali organizatorzy akcji.

Na ich wezwanie odpowiedzia-
ło m.in. Miejscowe Koło PZKO w 
Cierlicku-Kościelcu. W sobotę ze-
brane znicze i pieniądze zawiozła do 
Bytomia Anna Folwarczna, członek 
zarządu Koła.

– Przekazałam je skarbnikowi 
stowarzyszenia. Przedstawiciele 

„Wspólnoty Polskiej” poinformo-
wali mnie, że w tym roku udało im 
się uzbierać ponad 5 tysięcy zniczy. 
Z kolei zebrane przez nich pienią-
dze pozwolą na zakup kwiatów. 
Wszystkie znicze i kwiaty trafi ą na 
polskie groby w okolicach Drohoby-
cza – powiedziała „Głosowi Ludu” 
Folwarczna.  
 (wik)

Z nowym cyklem kursów ruszył 
właśnie Instytut Euroschola z 
Trzyńca. W wioskach do 2 tysięcy 
mieszkańców odbywają się kursy z 
zakresu działalności gospodarczej, 
fi nansów czy praw obywateli. Eu-
roschola rozpoczęła przeprowadza-
nie kursów we wrześniu, w naszym 
regionie zajęcia takie odbyły się już 

m.in. w Śmiłowicach. – Kursy są 
nieodpłatne, zgłosić może się na nie 
każdy mieszkaniec wioski liczącej do 
2 tysięcy ludzi. Mamy w ofercie sześć 
szkoleń, które trwają od sześciu do 
dziesięciu godzin, nie są przesadnie 
długie i zaplanowane tak, by ludzie 
mogli wziąć w nich udział po pracy, 
nie musieli brać z tego powodu urlo-

pu – wyjaśnił pracownik Instytutu, 
Lukáš Kisza. Zainteresowani do wy-
boru mają sześć tematów. Podszkolić 
mogą się na przykład z zakresu no-
wego kodeksu cywilnego, fi nansów 
domowych i uniknięcia pożyczek, 
zakładania własnej fi rmy czy zasad 
obrony przed nieuczciwymi prakty-
kami handlowymi.  (ep)
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– Stowarzyszenie założyliśmy z po-
trzeby serca – mówi Renata Czader, 
mama jednego z uczniów trzyniec-
kiej szkoły specjalnej i inicjatorka 
powołania „Nigdy nie jesteś sam”. 
– Dla młodszych dzieci z naszej 
szkoły nie ma zajęć pozalekcyjnych, 
uczniowie po skończeniu lekcji 
rozchodzą się do domów, nie mają 
możliwości spotkania się z kolega-
mi klasowymi na innym niż szkol-
nym gruncie. Uważamy, że dzieci 
– nieważne, czy są zdrowe czy cho-
re – mają te same prawa i te same 
potrzeby spotykania się ze swoimi 
rówieśnikami, nawiązywania kon-
taktów – wyjaśnia.

Nowa organizacja będzie mogła 
zdobyć dofi nansowanie na różnego 
rodzaju zajęcia, wycieczki, terapie, na 
które do tej pory nie udało się rodzi-
com, jako osobom prywatnym, uzy-
skać wsparcia. Grupa rodziców już 
wcześniej aktywnie działała w tym 
kierunku. Organizowano na przy-
kład zbiórkę plastikowych zakrętek, 
by z pieniędzy za ich sprzedaż opła-
cić zajęcia canisterapii czy hipote-
rapii. Zbieranie plastiku to jednak 
mrówcza praca, a zysk nie pozwalał 
na zrealizowanie wszystkich planów, 
które dla swoich pociech przygoto-
wali rodzice. 

Pierwszym sukcesem było zdoby-
cie pieniędzy na koncercie charyta-
tywnym „Serce Europy” w Trzyńcu 
oraz od sponsora. – Na razie nie 
wiemy jeszcze, na co przeznaczymy 
te fundusze, bo planów mamy bar-
dzo dużo – mówi Czader. Są pro-

wadzone rozmowy z Domem Dzieci 
i Młodzieży w Trzyńcu, w którym 
rodzice i dzieci chcieliby się spoty-
kać co dwa tygodnie. Członkowie 
stowarzyszenia chcą przygotowywać 
dla dzieci ciekawe zabawy i terapie, 
również zajęcia i wycieczki z całymi 
rodzinami, także ze zdrowym ro-
dzeństwem. Sztandarową inicjatywą 
grupy będzie nadal zbieranie pla-
stikowych zakrętek. W zbiórkę od 
dawna włącza się wiele osób i insty-
tucji w regionie, także liczne polskie 
szkoły i przedszkola. Zakrętki moż-

na przynosić do szkoły przy ulicy 
Jabłonkowskiej w Trzyńcu, do Cen-
trum Pedagogicznego dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego czy 
do redakcji „Głosu Ludu”.

– Ważne jest, żeby rodziny z 
dziećmi niepełnosprawnymi mogły 
się spotkać, porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami, żeby rodzice wie-
dzieli, że nie są sami, żeby nie sie-
dzieli w domu i zamartwiali się, tylko 
wyszli między ludzi – uważa nauczy-
cielka z trzynieckiego przedszkola i 
szkoły specjalnej, Libuše Gajdzicová, 

która również włączyła się w pracę 
stowarzyszenia. 

– Pomysł stworzenia takiej orga-
nizacji bardzo mi się podoba. Wciąż 
miałam poczucie, że człowiek tylko 
chodzi od lekarza do lekarza, są ba-
dania, są wyniki, ale w gruncie rzeczy 
nie ma żadnej innej pomocy, żadnej 
rady, człowiek i tak nie wie, jak po-
stępować z dzieckiem – uważa Na-
talia Szwarc, mama czteroletniej Iza-
belki, która uczęszcza do dziennego 
centrum rehabilitacyjnego.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Idea stowarzyszenia to kontynuacja działań grupy rodziców, którzy już wcześniej organizowali dla swoich pociech na przy-
kład zajęcia dogoterapii.

Stowarzyszenie z potrzeby serca
„Nigdy nie jesteś sam” – przekonują rodzice dzieci, które wymagają specjalnej troski. Taką nazwę nosi zarejestrowane we wrześniu 

stowarzyszenie. Założyła je grupa rodziców i nauczycieli, którzy już wcześniej włączali się w przygotowywanie ciekawych zajęć po-

zaszkolnych i terapeutycznych dla podopiecznych szkoły specjalnej w Trzyńcu. 

Nasze znicze zapłoną na Kresach

Jeszcze przed końcem roku 2015 
w Trzyńcu powstanie nowe Zinte-
growane Centrum Ratownicze, w 
którym będą mieli nową siedzibę 
strażacy oraz funkcjonariusze Policji 
RC. W nowej siedzibie znajdą oni 
najnowocześniejsze wyposażenie, bę-
dzie też można dzięki centrum lepiej 
koordynować pracę poszczególnych 
służb zintegrowanego systemu ra-
townictwa.

Obecnie wszystkie służby syste-
mu mają swoje siedziby w centrum 
hutniczego miasta. Nowe centrum 
wybudowane zostanie przy ulicy 
Frydeckiej, w dawnym kompleksie 
kynologicznym, dla którego władze 
miasta znalazły zastępcze lokum. 
Budynek będzie trzykondygnacyjny, 
z garażami dla samochodów służ-
bowych i sprzętu strażackiego, wieżą 
do ćwiczeń i salą gimnastyczną. W 

kompleksie znajdzie się też miejsce 
na bieżnię, wielofunkcyjne boisko 
oraz duży parking.

Koszty budowy oszacowano na 275 
mln koron, większość z nich – bo aż 
231 mln koron – pokryje dotacja z 
Unii Europejskiej. Miasto Trzyniec 
wyłoży na to przedsięwzięcie 2,8 mln 
koron, a dotacją w wysokości 40,8 mln 
koron wspomoże też trzyńczan Urząd 
Wojewódzki w Ostrawie.  (kor)

Nowe centrum ratownicze KS. KOKOTEK 
KANDYDATEM 
DO ZARZĄDU

Dokończenie ze str. 1
– Chyba po raz pierwszy w historii 
miasta Trzyńca w zarządzie zasią-
dzie pastor ewangelicki – zauważył 
ks. Kokotek w rozmowie z „Głosem 
Ludu”. – Jeżeli zostanę wybrany na 
członka zarządu, to będę mógł jesz-
cze lepiej realizować cele i zamie-
rzenia, które postawiłem sobie już w 
poprzedniej kadencji. Chodzi więc 
przede wszystkim o podbudowywa-
nie współpracy miasta z wszystkimi 
Kościołami oraz dbanie o polskie in-
teresy w ramach Komisji ds. Mniej-
szości Narodowych – dodał pastor. 
Ks. Kokotek nadal będzie przewod-
niczącym KMN. – Wiadomo już, że 
Polaków będą w niej reprezentowali 
przedstawiciele pięciu najaktywniej-
szych trzynieckich kół PZKO oraz 
przedstawiciel Kongresu Polaków. W 
ramach komisji będziemy się starali o 
bezkonfl iktowe, spokojne współżycie 
z innymi mniejszościami oraz czeską 
większością – uzupełnił.  (dc)

Cykl sześciu kursów
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MK PZKO na Mostach pospołu z Powiatym Cieszyńskim 
pozywajóm pieknie na tradycyjne  górolski posiady.

Temat październikowych posiadów: „Rzemiosło artystyczne“
Kiedy: sobota 25. 10. 2014, 16.00-20.00

Kany: sala Dómu PZKO na Mostach
Program: 
Zagrajóm górolski muzyki a zatańcuje zespół regionalny Bystrzyca
Twórcy ludowi łod nas a z Polski wóm ukożóm, jako sie co robi (Karol Kufa – wyroby ze skury, Paweł Kufa – rzeźba, Antoni 

Szpyrc –   garncarstwo a malowane trówły, Piotr Kohut z Istebnej – wyrób syrów wałaskich, Zbigniew Wałach z Istebnej – wy-
rób ludowych instrumyntów muzycznych

Puścimy wóm film ło łowcach „Redyk karpacki“  
Stowarzyszyni Dobrze, że jesteś z Istebnej ukoże, jako sie hekluje, sztrykuje kopyca a wysziwo krziżikym
W salkach Dómu PZKO bedzie wystawa rzeźb Pawła Kufy
Ku tymu kosztowani górolskigo jedzynio: kołocze, kołocziczki, syry
Wszecko za darmo, nic sie nie płaci.

Toto setkání je organizováno v rámci projektu „Živé lekce tradic – zachování společného kulturního dědictví slezských horalů 
v polsko-českém pohraničí”, který je spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego 

Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
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Zespoły teatralne działające przy 
miejscowych kołach Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
mogą wziąć udział w przeglądzie 
teatralnym Melpomeny 2014, który 
w dniach 12 i 13 grudnia odbędzie 
się w Wędryni. Imprezę w „Czytel-
ni” przygotowuje Zespół Teatralny 
im. Jerzego Cieńciały, działający 
przy wędryńskim Kole PZKO.

– Takie imprezy odbywały się kie-
dyś w „Czytelni”, tradycyjnie pod 
egidą PZKO – mówi szef zespołu 
i główny organizator przeglądu, Ja-
nusz Ondraszek. – Z jednej strony 
Sekcja Teatralna Zarządu Głów-
nego PZKO organizowała Melpo-
menki, odbywający się w różnych 
miejscowościach Zaolzia przegląd 
zespołów małych form teatralnych, 
natomiast do Wędryni zjeżdżały 
się zespoły uprawiające „duże for-
my”, czyli grające bardziej klasyczne 
przedstawienia. Tak powinno być 
i na odnowionych Melpomenach, 
chociaż wszystko wskazuje na to, 
że nie zabraknie również spektakli 
lub skeczy kilkunastominutowych 

– podkreśla Ondraszek. Już dziś 
wiadomo, że w „Czytelni” będzie 
można obejrzeć całą plejadę PZ-
KO-wskich zespołów teatralnych, 
a także dwa spektakle w wykona-
niu gości zagranicznych przeglądu: 
zespołu „Bajkarze” z Cieszyna oraz 
Polskiego Teatru Ludowego z ukra-
ińskiego Lwowa. – Przegląd nie jest 
konkursem, wspólnie z aktorami 
Sceny Polskiej będziemy jednak 
dyskutować o przedstawieniach 
– dodaje Ondraszek.

Zespoły powinny zgłaszać swój 
udział w przeglądzie Melpomeny 
2014 do końca października u Janu-
sza Ondraszka. Na jego adres mai-
lowy ( Janusz.kiwi@seznam.cz) na-
leży wysłać informacje o spektaklu, 
a więc tytuł sztuki, autora, liczbę 
członków zespołu i czas potrzebny 
do przygotowania spektaklu, czas 
trwania spektaklu i demontażu sce-
nografi i. Organizatorzy zapewniają 
uczestnikom wyżywienie, pokry-
cie kosztów dojazdu oraz zaplecze 
techniczne.

 (kor)

Melpomeny 2014

W tegorocznych przesłuchaniach 
udział wzięło 37 uczniów z ośmiu 
placówek (po cztery z każdego brze-
gu Olzy). To o połowę więcej niż rok 
temu. Zadaniem każdego uczestnika 
było przygotowanie i wygłoszenie 
5-minutowego przemówienia na-
wiązującego do hasła przewodniego 
XVII Ogólnopolskiego Konkur-
su Krasomówczego im. Wojciecha 
Korfantego, którym w tym roku były 
słowa Alberta Einsteina: „Nie staraj 
się zostać człowiekiem sukcesu, lecz 
człowiekiem wartościowym”.

– Mieliśmy okazję wysłuchać sa-
mych wartościowych przemówień. 
Każdy z was osiągnął dziś sukces 
występując przed tak liczną pub-
licznością. Gratuluję wszystkim i 
cieszę się, że w swoich pracach pod-
kreślaliście jak ważne w osiąganiu 
sukcesu jest kierowanie się swoimi 
wartościami. Człowiek wartościowy 
może osiągnąć sukces, podobnie jak 
człowiek sukcesu może kierować się 
wartościami. Jedno drugiego nie wy-
klucza – mówiła przed ogłoszeniem 
wyników prof. Barbara Grabowska z 
Uniwersytetu Śląskiego, która pełni-
ła rolę przewodniczącej jury. W po-
dobnym tonie wypowiadał się Marek 
Sobczyk, prezes Związku Górnoślą-

skiego, który uczestnikom konkursu 
życzył sukcesu.

Po burzliwych naradach jury zde-
cydowało o przyznaniu trzech na-
gród oraz trzech wyróżnień. Pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Wania 
z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 
drugie miejsce zajęła Magdalena 
Bystranowska z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. A. Osuchowskiego 
w Cieszynie, a trzecią lokatę zajął 

Adam Kubiczek, który podobnie jak 
laureatka pierwszego miejsca repre-
zentował Polskie Gimnazjum. Cała 
trójka będzie teraz reprezentowała 
Śląsk Cieszyński w fi nale ogólnopol-
skim, który obędzie się 7 listopada w 
Katowicach.

Wyróżnienia otrzymali: Sebastian 
Lasota (Szkoła Podstawowa z Pol-
skim Językiem Nauczania im. J. Ku-
bisza w Gnojniku), Grzegorz Molin 
(Szkoła Podstawowa z Polskim Ję-

zykiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie) oraz Beata Toman (Polskie 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-
go w Czeskim Cieszynie).

Swoją nagrodę przyznali również 
sami uczestnicy. Uznanie publicz-
ności zyskał Filip Fluder z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Osu-
chowskiego w Cieszynie.

– Bardzo cieszę się z dzisiejszego 
sukcesu tym bardziej, że do samego 
wystąpienia nie przygotowywałam 

się zbyt długo. Sama napisałam tekst 
przemówienia, a następnie kilka razy 
przećwiczyłam jego wygłoszenie 
wraz z moją polonistką, panią Lidią 
Kosiec, której bardzo dziękuję za cen-
ne wskazówki. Kolejny etap konkursu 
będzie dla mnie ogromnym wyzwa-
niem, któremu postaram się sprostać 
– zapewniała Aleksandra Wania.

Organizatorami Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego im. Woj-
ciecha Korfantego są: Związek Gór-
nośląski, Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Katowicach, Stowarzyszenie 
Polonistów w Krakowie oraz Cen-
trum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w 
Czeskim Cieszynie. W jury cieszyń-
skich eliminacji konkursu zasiedli: 
prof. Barbara Grabowska, Katarzyna 
Zioła-Zemczak, metodyk Regional-
nego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 
Marek Sobczyk – prezes Związ-
ku Górnośląskiego, Stefan Mańka 
– przedstawiciel „Gazety Codzien-
nej”, oraz ks. senior Bogusław Ko-
kotek – wieloletni proboszcz parafi i 
ŚKEAW „Na Niwach” w Czeskim 
Cieszynie.

Stefan Mańka, 
Gazetacodzienna.pl

»NIE STARAJ SIĘ ZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM SUKCESU, LECZ CZŁOWIEKIEM WARTOŚCIOWYM«

Młodzież analizowała Einsteina
Ponad cztery godziny trwały cieszyńskie eliminacje do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, które po raz drugi odbyły się w auli 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

GÓROLSKI POSIADY 2014

Tym razem uczestnicy konkursu krasomówczego wzięli na warsztat słowa Alberta Einsteina.

Richard Pipes – urodzony w Cie-
szynie profesor historii, wykładający 
na Harvardzie ponad czterdzieści 
lat, były doradca prezydenta USA 
– Ronalda Reagana ds. sowieckich 
i wschodnioeuropejskich, światowy 
autorytet w dziedzinie historii Rosji 
i narodów Kaukazu, autor 20 dzieł, 
posiadacz wielu doktoratów honoris 
causa, nagród i wyróżnień, honoro-
wy obywatel Cieszyna, w tym roku 
skończył 91 lat. 

Mamy niezwykłą przyjemność 
gościć w tym tygodniu w Cieszy-

nie tę wybitną postać. Burmistrz 
Mieczysław Szczurek serdecznie 
zaprasza na jedyne spotkanie z pro-
fesorem Richardem Pipesem, któ-
re odbędzie się w najbliższą sobotę 
–  25 października o godz. 17.00 w 
Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratu-
sza (Rynek 1, II piętro). 

Gościem spotkania będzie tak-
że syn profesora, historyk Daniel 
Pipes, który wygłosi specjalny wy-
kład.  Spotkanie ma charakter ot-
warty, zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych!  (r)

Wizyta profesora
GOROLSKÁ POSEZENÍ 2014

MS PZKO v Mostech u Jablunkova spolu s okresem  Cieszyn zvou na tradiční gorolská posezení.
Téma říjnového setkání:  „Lidová a umělecká řemesla“

Kdy: sobota 25. 10. 2014, 16.00-20.00
Kde: sál Domu PZKO v Mostech u Jablunkova

Program: 
Vystoupení gorolských muzik a vystoupení národopisného souboru Bystrzyca 
Lidoví umělci z našeho regiónu a z Polska předvedou výrobu a budou vyprávět o výrobcích z kůže (Karel Kufa), o lidovém 

řezbářství (Pavel Kufa), o jablunkovském hrnčířství a malování truhel (Antonín Szyprc), o výrobě valašských sýrů (Piotr Kohut 
z Istebné), o výrobě lidových nástrojů ( Zbigniew Wałach z Istebné)

Promítneme vám film o putování Valachů „Redyk karpacki“  
Sdružení Dobrze, że jesteś z Istebné předvede „heklování“, „štrykování kopyc“ a vyšívání křížkovým vzorem
V přísálí Domu PZKO bude výstava řezeb Pavla Kufy
Prezentace a degustace tradičních regionálních jídel
Vstup a degustace jídel zdarma.

Toto setkání je organizováno v rámci projektu „Živé lekce tradic – zachování společného kulturního dědictví slezských horalů 
v polsko-českém pohraničí”, který je spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Żywe lekcje tradycji – zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego 

Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Fo
t.

 A
R

C



czwartek   |   23 października 20144 WYWIAD

W ubiegłym tygodniu w Gdań-
sku odbyło się historyczne, 
pierwsze posiedzenie prezydiów 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz czeskiej Izby Poselskiej. 
Brała w nim pani udział. O czym 
rozmawiano?

Spotkanie było okazją do podsu-
mowania polsko-czeskich stosun-
ków po 25 latach demokracji. Mó-
wiliśmy o obszarach wzajemnego 
współdziałania począwszy od in-
frastruktury i transportu, a na pro-
blemach energetycznych kończąc. 
W gdańskim Dworze Artusa roz-
mawialiśmy również o konieczno-
ści współpracy w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej, a także o sytuacji 
w Europie w kontekście konfl iktu 
na Ukrainie.

Co dziś łączy Czechy i Polskę?
Na przykład infrastruktura trans-
portowa. W Gdańsku mówiliśmy 
m.in. o konieczności budowy 
drogi R 11 i kontynuacji budowy 
drogi S 3. Ten międzynarodowy 
projekt zakłada budowę drogi z 
Hradca Kralowej do granicy cze-
sko-polskiej i dalej do Szczecina 
oraz Świnoujścia. Po polskiej stro-
nie droga była już projektowana, 
została jednak wykreślona z bie-
żących realizacji, ponieważ strona 
czeska po swojej stronie granicy 
odłożyła realizację inwestycji do 
roku 2018. My jednak uważa-
my ten szlak za bardzo ważny, 
zwłaszcza że stanowi element eu-
ropejskiej sieci dróg. W Gdańsku 
dyskutowano również o czesko-
polskich połączeniach kolejowych 
i energetycznych.

No właśnie, oba kraje stosunko-
wo niedawno połączył rurociąg 
gazowy biegnący przez Śląsk 
Cieszyński...

Niestety ma on niewielką przepu-
stowość. Tym łącznikiem w ciągu 
roku może płynąć zaledwie około 
pół miliarda metrów sześciennych 
gazu rocznie. W ramach fl agowe-
go projektu Północ – Południe 
planowane jest połączenie, którym 
będzie można przesyłać rocznie 
6,5 miliarda metrów sześciennych 
i ewentualnie zwiększyć jeszcze tę 
wielkość do 10 miliardów rocznie 
(połączenie terminali gazowych 
w Chorwacji ze Świnoujściem). 
W Gdańsku mówiliśmy również 
o długu terytorialnym, jaki Re-
publika Czeska ma wobec Polski. 
Chodzi o prawie 400 hektarów, o 
które Polska upomina się od mo-
mentu regulacji granic w 1958 
roku. Ponoć w końcu pojawiła się 

możliwość załatwienia tej spra-
wy, ponieważ Czesi uzgodnili już 
200 hektarów ziemi i po wybo-
rach samorządowych w Republice 
Czeskiej otrzymamy konkretne 
propozycje. Istnieje więc prawdo-
podobieństwo, że ta zadawniona 
sprawa w przyszłym roku zostanie 
załatwiona.

Czy w Gdańsku rozmawiano 
o sprawach przygranicznych 
związanych z naszym regionem i 
generalnie współpracą transgra-
niczną?

Wspominałam o tym, ponieważ 
jako jedyna w tym gronie pocho-
dzę z obszaru przygranicznego. 
Będąc wiceprzewodniczącą pol-
sko-czeskiej grupy parlamentarnej 

mówiłam o polsko-czeskich kon-
taktach, które najczęściej odbywa-
ją się w ramach poszczególnych 
euroregionów.

W ubiegłym tygodniu w Trzyńcu 
spotkała się również Polsko-Cze-
ska Komisja Międzyrządowa ds. 
Współpracy Transgranicznej. O 
czym tam rozmawiano?

Było to już 20. posiedzenie tej 
komisji. Praca w niej odbywa się 
w roboczych grupach, które zaj-
mują się konkretnymi problema-
mi z zakresu gospodarki, handlu, 
infrastruktury transportowej, pro-
blematyki celnej, bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska czy ochrony 
zdrowia. Dwudniowe obrady w 
Trzyńcu zakończyły się podpisa-

niem wspólnego protokołu, a dla 
nas to spotkanie było o tyle ważne, 
że przedstawiciele innych eurore-
gionów działających wzdłuż cze-
sko-polskiej granicy mieli okazję 
zobaczyć Śląsk Cieszyński.

Obecnie Czechy są czwartym 
partnerem handlowym Polski, a 
Polska trzecim partnerem han-
dlowym Czech. Można więc po-
wiedzieć, że gospodarcze relacje 
są w rozkwicie, a i ofi cjalne sto-
sunki państwowe są wręcz wzor-
cowe. Naprawdę w czesko-pol-
skich relacjach nie ma żadnych 
problemów?

Oczywiście, że są. Zarówno w 
Gdańsku, jak i Trzyńcu głośno 
mówiliśmy na przykład o proble-
mach polskich eksporterów żyw-
ności i czarnym PR, który w Cze-
chach jest nagminnie stosowany w 
stosunku do polskiej żywności.

Czyli czeskie ataki na polską 
żywność nie były incydentem?

Niestety problem się nie skończył. 
Wręcz przeciwnie. Na przykład 
ostatnio strona czeska zaostrzyła 
regulacje wobec naszej żywności 
i nie wiem, czy nie będzie w tej 
sprawie ofi cjalnej reakcji polskie-
go rządu. Polscy producenci, a 
co za tym idzie polska żywność, 
spełniają wszelkie normy i wymo-
gi w ramach wewnętrznego rynku 
Unii Europejskiej, a według euro-
pejskich statystyk polska żywność 
jest nawet lepsza i bezpieczniej-
sza niż żywność z wielu innych 
krajów. W świetle tych danych 
stawianie ostatnich barier han-
dlowych to zwyczajne dyskrymi-
nowanie polskich producentów i 
eksporterów.

Rozmawiał: 
WITOLD KOŻDOŃ
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ROZMOWA Z ALEKSANDRĄ TRYBUŚ-CIEŚLAR, POSŁANKĄ NA SEJM RP Z RAMIENIA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Interesy nas łączą, ale i dzielą

Szlak historyczny to nie tylko 
szlak historyczny...

Szlaki historyczne są szlakami te-
matycznymi. Jedne poświęcone np. 
zrywom narodowym, inne średnio-
wiecznym miasteczkom. Szlaki te, 
oprócz dziejów Polski, poszerzają 
wiedzę o dziedzictwie narodowym. 
Oczywiście powstają też szlaki 
przyrodnicze, tzw. greenways. One 
mają głównie krajoznawczy i „eko-
poznawczy” charakter, a zostały 
wytyczone w oparciu o pomniki 
przyrody, jednak i na ich trasach 
pojawiają się liczne obiekty hi-
storyczno-kulturowe, np. zabytki, 
muzea. Wszystkie szlaki jednak 
mają charakter turystyczny. To, co 
odróżnia szlak historyczny od in-
nych szlaków, to jego edukacyjny 
charakter. Kiedyś były tylko mu-
zea i pomniki. Dzisiaj mówimy o 
turystyce historycznej i tzw. peda-
gogice miejsc pamięci. Pojęcie to 
oznacza aktywne poznawanie hi-
storii i odejście od starego systemu 
muzealnictwa, który ograniczał się 
do tworzenia nudnych instytucji i 

przechowywania w nich zakurzo-
nych eksponatów czy do stawiania 
pomników „ku pamięci”. Dzisiaj 
muzeum jest miejscem żywym, in-
teraktywnym, w którym nie tylko 
oglądamy, ale też bierzemy udział 
w warsztatach edukacyjnych, wy-
kładach, konkursach.

 Tworząc nowe szlaki historycz-
ne, naśladujemy Europę Za-
chodnią?

W Europie turystyka historycz-
na istnieje od dawna i od dawna 
istnieją tam szlaki historyczne, 
np. we Francji szlak zamków ka-
tarskich czy szlak zamków nad 
Loarą. Są one świetnie przygo-
towane i cieszą się popularnością 
wśród turystów. Do niedawna w 
Polsce w ogóle nie myślano o wy-
tyczaniu szlaków historycznych. 
Również międzynarodowe insty-
tucje nie angażowały nas w takie 
projekty. Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej sytuacja się zmieniła. 
Obecnie nie tylko uczestniczymy 
w tworzeniu szlaków o zasięgu 

europejskim np. szlak Via Sacra 
(Niemcy, Polska, Czechy), ale na-
sze rodzime gminy, powiaty, woje-
wództwa wytyczają ciekawe trasy 
śladami historii, które również 
mają swoje wersje on-line.

 Które szlaki historyczne w Pol-
sce są według pani szczególnie 
ciekawe?

Każdy jest interesujący, bo intere-
sująca jest nasza historia. Ostat-
nio zwróciłam uwagę na projekt 
Małopolski Historyczny Szlak 
Pamięci. To duże przedsięwzięcie 
polega na tworzeniu tematycznych 
szlaków takich, jak np. Szlak Po-
wstania Styczniowego, Małopolski 
Szlak Konfederacji Barskiej, szla-
ków: Powstania Kościuszkowskie-
go, Wiosny Ludów, I Kompanii 
Kadrowej, II Wojny Światowej, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na mapie sieci tych szlaków będą 
zaznaczone miejscowości, wyda-
rzenia i osoby, które wywarły duży 
wpływ na losy południowej Polski 
i całego kraju.

  Jak pani ocenia potrzebę two-
rzenia szlaków historycznych w 
Polsce?

 Są bardzo potrzebne z kilku po-
wodów. Po pierwsze, w atrakcyjny 
sposób edukują, zwłaszcza dzieci 
i młodzież. Dzięki temu Polacy 
uświadamiają sobie, jak bogate są 
ich historia i dziedzictwo kulturo-
we. Szlaki historyczne mają moc 
uzdrawiania polskich komplek-
sów, które wynikają z niesłusznego 
poczucia, że dzieje naszego kraju 
są nieciekawe lub ubogie. Po dru-
gie, przyczyniają się do rozwoju 
przemysłu turystycznego, który w 
Polsce jeszcze jest opóźniony w 
stosunku do państw Europy Za-
chodniej. Po trzecie, szlaki podno-
szą rangę humanistyki, która nie-
stety jest spychana na drugi plan. 
Istnieje dziś opinia, że przedmioty 
humanistyczne, w tym historia, 
nie są potrzebne, zaś absolwenci 
kierunków humanistycznych nie 
mają pracy. To jest jednak błędne 
wyobrażenie. I tu można powie-
dzieć o kolejnej, bardzo ważnej 

zalecie szlaków historycznych 
– zmniejszaniu bezrobocia. Szla-
ki historyczne w gminach mało 
rozwiniętych, a mających ciekawą 
przeszłość i interesujące zabytki, 
dają szanse na zatrudnienie. Hu-
maniści świetnie sprawdzają się 
przy wytyczaniu takich szlaków, a 
potem w sprawowaniu opieki nad 
nimi. Proszę pamiętać, że wielu 
nauczycieli straciło pracę i musi 
się przekwalifi kować. Turystyka 
historyczna może być dla nich 
wielką szansą. W ogóle humaniści 
lepiej radzą sobie na rynku pracy 
niż absolwenci kierunków ści-
słych.  (PAP)

Tworzenie tematycznych szlaków historycznych nie tylko przyczynia się do rozwoju turystyki, ale i ma moc uzdrawiania polskich 

kompleksów, które nieraz wynikają z niesłusznego poczucia, że dzieje naszego kraju są nieciekawe – przekonuje w rozmowie z Pol-

ską Agencją Prasową prof. Bożena Popiołek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prof. Bożena Popiołek

Aleksandra Trybuś-Cieślar podczas posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej w Trzyńcu.

Szlaki historyczne mają moc...
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DLA DZIECI

E-mail: przyczko@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

– Nudzę się – powiedziała Lud-
miłka. – Ja też – przytaknął Głosik. 
Był szary, jesienny dzień. Skrzaty, 
zamiast bawić się na podwórku, sie-
działy smętnie przy oknie. – Jesień 
jest naprawdę okropna. Robi się 
zimno, wieje wiatr, pada deszcz, nie 
można się opalać ani kąpać w rzece – 
narzekały. Faktycznie, tego dnia było 
dosyć pochmurno i wiał silny wiatr. 
Wkrótce jednak zza chmur wyjrzało 
słońce. – Może jednak wyjdziemy z 
domu? Przecież nie będziemy tu tak 
siedzieć do końca świata – zapropo-
nowała Ludmiłka, która nigdy nie 
lubiła błogiej bezczynności. Głosik 
tymczasem dalej marudził, że wieje 
zimny wiatr i że zmarzną mu uszy.

Ludmiłka jednak znalazła w sza-
fi e czapki i wyciągnęła Głosika na 
dwór. – Ten wiatr będzie naszym 
sprzymierzeńcem – powiedziała. 
– Będziemy puszczali latawce! – 
wyjaśniła. Głosik nasunął mocniej 
czapkę na uszy i przystał na propo-
zycję Ludmiłki. Zdziwił się tylko, 
dlaczego w celu zrobienia latawca 
muszą wybrać się do lasu, a także na 
łąkę. Ludmiłka wyjaśniła mu jednak, 
że oprócz latawca wykorzystają po-
tem w domu jeszcze dużo innych 
jesiennych „skarbów”.

Przez całe przedpołudnie skrza-
ty zbierały więc kasztany, żołędzie, 
szyszki, gałązki, mech, jarzębinę oraz 
mnóstwo kolorowych liści. – Ale z 
czego zrobimy tego latawca? – mar-
twił się Głosik. Miał rację, do jego 

wykonania potrzebne są przecież 
bibuła lub cienki papier, listewki 
czy też patyczki, na które przykleja 
się papier, sznurek, wstążeczki i inne 
dodatki. – Chodźmy lepiej do sklepu, 
tam mają już gotowe latawce – za-
proponował Głosik. Ludmiłka miała 
jednak swój własny, oryginalny plan. 

Kiedy wrócili do domu, rozłożyła 
wszystkie jesienne „skarby” na stole. 
– Wiesz, postanowiłam, że to nie bę-
dzie taki zwykły latawiec. Zrobimy 
go z... liści – poinformowała Głosi-
ka. Jak powiedziała, tak też zrobiła. 
Wprawdzie latawiec nie potrafi ł fru-
wać na niebie tak wysoko, jak zwykły 
latawiec, ale zabawa też była przed-

nia. Do jego wykonania wystarczą 
tylko liście. Najpierw bierzemy dwa 
liście i ogonkiem jednego liścia ro-
bimy dziurkę w środku drugiego. 
Zawiązujemy, bierzemy kolejny liść, 
robimy dziurkę, zawiązujemy... i tak 
sporządzamy sznur o długości 1-1,5 
m. Prawda, że proste? Spróbujcie po-
biegać z takim sznurem na łące – to 
świetna zabawa! 

A co skrzaty zrobiły z pozostałych 
nazbieranych na dworze rzeczy? Po-
wstały m.in. ludziki z kasztanów i 
żołędzi, fi gurki z szyszek, bukiety z 
kolorowych liści czy korale z jarzębi-
ny. Jesienią wcale nie jest tak nudno...

KROPKA

Kulinarne zwyczaje 
naszych przodków

Wprawdzie za oknem dopiero paź-
dziernik, ale pierwsza klasa już po-
jechała na wycieczkę. Celem była 
Chlebowa Chata w Górkach Ma-
łych. Nauczycielka opowiadała nam 
m.in. o ziarenkach zboża, z których 
potem powstawała mąka, a jeszcze 
później piekło się z niej chleb. Do 
chleba sami zrobiliśmy masło. Naj-
pierw szybko nakręcaliśmy wirówkę, 
żeby oddzielić z mleka śmietanę od 
maślanki. Potem każdy z nas mocno 
ubijał śmietanę, żeby zrobić masło. 
Pani nauczycielka zdążyła zrobić dla 
nas biały ser, a my próbowaliśmy pić 
serwatkę, która podobno jest bardzo 
zdrowa. Następnie każdy piekł swój 
podpłomyk (placuszek pieczony nad 
płomieniem). Mnie najbardziej sma-
kował z miodem i naszym masłem. 
W dużej stodole obejrzeliśmy cią-
gniki i inne maszyny, które ułatwiały 
rolnikom pracę. Wypróbowaliśmy 
nawet, jak się młóciło cepem. A pod 
koniec zajęć pani nauczycielka opo-
wiadała o pszczółkach, które zbierają 
pyłek i nektar. 

Jaś Kajura, PSP Karwina

Przygody na zielonej szkole 
W sobotę 27 września klasy 3., 4., 5. 
i 6. pojechały na zieloną szkołę do  
Žďarskiego Potoka. Każda klasa mia-

ła swoją własną instruktorkę, a także 
oryginalny program. Klasą 4. za-
opiekowała się  instruktorka Danny, 
zaś program nazywał się „Amulet”. 
W ramach tego programu skakaliśmy 
na „bangytrampolinie”, poskromili-
śmy ścianę niczym wspinacze gór-
scy, zaliczyliśmy też niskie i wysokie 
liny w parku linowym. Strzelaliśmy 
również z łuku, tak jak dawni ludzie 
polujący na dzikie zwierzęta. W lesie 
z patyków i sznurków stworzyliśmy 
broń, którą przywieźliśmy nawet do 
domu. Zebraliśmy też sporo infor-
macji o życiu dinozaurów. Nasze 
nauczycielki przygotowały dla nas 
ognisko połączone z prezentacją po-
szczególnych grup, w fi nale nie za-
brakło też nocnej gry. Dziewczyny 
z klasy 5. wymyśliły nawet piosenkę 
ze słowami „Na zielonej szkole jest 
super!!!”. W drodze na zieloną szko-
łę wspinaliśmy się po Reszowskich 
Wodospadach, a w drodze powrotnej 
zaliczyliśmy Dolinę Białej Opawy 
pod Pradziadem w Jesionikach.

Sandra Stuchlik, PSP Karwina

Gwałtu, rety,
 w Beskidach yeti!

Na motywach książki „Yeti” oraz 
projektu „S Jetíkem po českých ho-
rách” (Z Yeti po czeskich górach) 
grupa przedszkolaków ze Stonawy 
wraz z rodzicami wyruszyła w sobo-
tę 11 października z Mostów koło 

Jabłonkowa na Skałkę. Po drodze 
dzieci szukały śladów yeti, były rów-
nież specjalne zadania do wykonania, 
a na samym szczycie yeti ukrył skarb. 
Pogoda nam dopisała, a uśmiechy na 
twarzach dzieci świadczyły o tym, że 
wszystkim się podobało. Dziękujemy 
mamusiom Hance i Joli za zorgani-
zowanie wspaniałej wycieczki. 

Stonawskie przedszkolaki

Indiańska noc w szkole
W nocy z 25 na 26 września odby-
ła się „Noc Indiańska” dla dzieci z 
dolnołomniańskiej szkoły i przed-
szkola. Do tego wydarzenia szy-
kowaliśmy się od początku roku 
szkolnego, m.in. czytając „Opo-
wieści o Indianach” Udo Richarda 

oraz nowe przygody Bolka i Lolka 
„Łowcy tajemnic”. W czwartek w 
świetlicy szkolnej kolorowaliśmy po 

indiańsku koszulki i przepaski, stwo-
rzyliśmy też totem. Na koszulkach 
każdy podpisał się swoim wybranym 
indiańskim imieniem: Szybki Łuk, 
Mądry Bóbr, Mały Niedźwiedź i 
inne. O godz. 15.00 budynek szkolny 
zamienił się w wioskę indiańską „W 
Dolinie rzeki Łomnej”. Pierwszym 
zadaniem małych Indian było zdo-
bycie pióra do przepaski. Trzeba było 
tylko rozszyfrować pismo indiańskie. 
Potem uczyliśmy się strzelania z pro-
cy i łuku oraz jazdy konnej w siodle 
przemiłej Kofi li. Było też ognisko, a 
przy nim okrzyki, tańce indiańskie 
i smaczna kiełbaska. Nie zabrakło 
ścieżki odwagi, na której spotkaliśmy 
ducha pewnego indiańskiego wodza. 

Pełni wrażeń Mali Indianie 
i ich Wodzowie z Łomnej Dolnej
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Sylwia Szczuka przyszła na świat 
22 września 2014 roku w szpitalu 
w Trzyńcu. Po urodzeniu mierzyła 
52 cm i ważyła 3,8 kg. Rodzice 
dziewczynki to pochodząca z By-
strzycy Jolanta Szczuka oraz Adam 
Szczuka z Łomnej Dolnej. Rodzina 
obecnie mieszka w Trzyńcu. Sylwia 
jest ich pierwszym dzieckiem, które 
urodziło się w drugą rocznicę ich 
ślubu. Sylwia to imię żeńskie pocho-
dzące od łacińskiego słowa „silvio”, 

które oznacza „leśny, dziki, żyjący w 
lesie”.  (ep)
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Zapraszamy do rozwiązywania październikowej krzyżówki. Nagrodę za nade-
słanie rozwiązania z poprzedniej łamigłówki wylosowały Karolina i Klaudia 
Böhm, uczennice PSP w Czeskim Cieszynie.

1. „Mieszkanie” dla świnek 2. Autor powieści 3. W tej miejscowości spotykają 
się trzy granice: polska, czeska i słowacka 4. Zimą zagrzeje głowę 5. Konty-
nent tworzony przez Europę i Azję 6. Inaczej śmigłowiec 7. Nauka przyrod-
nicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej 8. Mityczny czło-
wiek-zwierzę żyjący wysoko w górach 9. Kraina stworzona przez lwa Aslana 
w książce C.S. Lewisa 10. Wiązanka kwiatów 11. Na Dzikim Zachodzie zła-
piesz na nie konie.  (ep)

KRZYŻÓWKA
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Jesienne pomysły na dobrą zabawę

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.35 
Moda na sukces (s.) 9.10 Wspania-
łe stulecie 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 
11.00 Drużyna A (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.05 Agrobiznes 12.25 Smaki 
polskie - Piersi z gęsi 12.40 Przepis 
dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce - 
Attenborough. 60 lat wśród dzikiej 
przyrody 13.55 Jaka to melodia? (te-
leturniej) 14.30 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.20 Klan (s.) 
15.50 Wspaniałe stulecie (s.) 16.40 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.05 Rajdowe 
Samochodowe Mistrzostwa Europy - 
Rajd du Valais 20.30 Ojciec Mateusz 
(s.) 21.20 Sprawa dla reportera 22.25 
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - 
Dzieci skazanych na śmierć 23.25 Do 
białego rana 0.20 Glina (s.). 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 Ma-
kłowicz w podróży: Włochy - Piemont 
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Dakar 13.50 Ja to mam szczęś-
cie! 14.30 Postaw na milion 15.25 
Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panorama Kraj 
16.20 Reporter Polski - Flesz 16.25 
Na dobre i na złe (s.) 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Skarb narodów 23.00 Kocham 
kino - Źródło 0.50 Książę i ja. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności Flesz Poranne 7.40 Stu-
dio Telewizyjna 1 8.45 Mój pies i inne 
zwierzaki 9.05 Święta wojna 10.05 
Lider 10.30 Jedz na zdrowie 10.55 
Było, nie minęło - kronika zwiadow-
ców historii 11.30 Eurosąsiedzi 11.45 
Reportaż 12.05 Naszym okiem 13.10 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Sekcja 998 - Gzyms 14.35 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.50 Więźniowie świętego Michała 
16.00 Raport z Polski 16.20 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Relacje 
17.00 Honor Inżyniera 17.30 Aktual-
ności Flesz 17.35 Studio Telewizyjna 
1 18.00 Pindźiar man - Poznajmy się 
18.15 Kronika Miasta 18.30 Aktual-
ności 18.50 Gość Aktualności 20.00 
EkoAgent 20.30 Camerata Silesia 
20.45 Co, gdzie, kiedy? 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Telekurier 23.15 Więźniowie 
świętego Michała 0.25 Święta wojna 
0.55 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 

14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.05 Zdrady (s.) 21.05 Przyja-
ciółki 4 (s.) 22.05 Na krawędzi 2 (s.) 
23.05 Wenecki spisek (fi lm kopr.) 
1.25 Tajemnice losu. 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Chłopaki w akcji 9.30 List 
do ciebie 10.30 Obiektyw 11.05 Praski 
piosenkarz (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Bana-
nowe rybki 14.40 Podróż po Czeskim 
Raju 15.10 Detektyw King (s.) 15.50 
Upominki 17.05 Podróżomania 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości regio-
nalne, prognoza pogody 18.25 AZ kwiz 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Pr. 
dyskusyjny M. Jílkovej 21.50 Klasa 8A 
(reality-show) 22.40 Na tropie 23.05 
Tajniacy (s.) 0.00 Pięcioraczki. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Tajemnice mumii 
(fi lm) 10.45 Auto Moto Rewia 11.15 
Prawo dla każdego 11.45 Pojedynek 
przywódców 12.30 Ciekawe miejsca 
12.50 Krokodyle oczy 13.40 Odkry-
wanie planety Ocean 14.30 Chcesz 
je? 14.40 Olbrzymie mosty 15.30 
Powstanie i upadek piramid 16.25 Ta-
jemnice na dnie mórz 17.20 Cudowna 
planeta 18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 
Wieczorynka 19.00 Dr Who (s.) 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Tuaregowie - dumni władcy pustyni 
21.00 Podróżomania 21.30 Półmrok 
22.00 Sprawozdanie z Wielkiej Woj-
ny 22.40 W imię ojczyzny (s.) 23.30 
Queer 23.55 Specjalny lot. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Wzór (s.) 13.20 
Dowody zbrodni (s.) 14.20 Dr Hou-
se (s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 21.30 
Bach! 22.15 Pozdrowienia z Paryża 
(fi lm) 0.05 Mentalista (fi lm). 

PRIMA 
6.40 Gormiti I - Władcy natury (s. 
anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle (s. anim.) 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała mor-
derstwo (s.) 10.25 Strażnik Teksasu (s.) 
11.25 Miejsce zbrodni: Monachium 
(s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 14.25 
Lekarz z gór (s.) 15.25 Castle (s.) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Śluby w Wenecji (s.) 21.30 Kto 
jest kim? 22.35 Pr. kulinarny 23.50 

Słonecznie, tu i tam morderstwo (s.) 
0.45 Kości (s.). 

PIĄTEK 24 października  

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.40 ZUS 
dla Ciebie 8.00 Wiadomości 8.10 Po-
lityka przy kawie 8.35 Kawałek Kina 
- Siłaczka 9.05 Opowieści z tysiąca i 
jednej nocy - Aladyn i Szeherezada 
10.05 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 Dru-
żyna A (s.) 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Przepis dnia (s.) 
12.45 Natura w Jedynce - Attenbo-
rough. 60 lat wśród dzikiej przyrody 
13.55 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 Wia-
domości 15.20 Klan (s.) 15.50 Sprawa 
dla reportera 17.00 Teleexpress 17.25 
Jaka to melodia? (teleturniej) 17.55 
Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.06 MŚ w rajdach samochodowych 
- Rajd Hiszpanii 20.25 Tajemnice 
Hotelu Adlon (s.) 21.30 Weekendo-
wy Hit Jedynki - Eskadra „Czerwone 
ogony” 23.45 Terra Nova (s.). 

TVP 2 

6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia 
(s.) 11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.40 
Milion ton śmieci 13.15 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Sawan-
na 13.50 Ja to mam szczęście! 14.25 
Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2014 
15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panora-
ma Kraj 16.25 Reporter Polski - Flesz 
16.30 Na sygnale (s.) 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.05 O mnie się nie martw 21.05 Su-
perSTARcie 22.50 Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 23.50 Zew wolności. 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności Flesz Poranne 7.40 Studio 
Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 8.35 Rok 
w ogrodzie 9.05 Święta wojna 10.05 
Relacje (s.) 10.30 Podwodna Polska - 
Tożsamość wraku 10.55 Rusz się czło-
wieku 11.30 Polacy tu i tam - Magazyn 
polonijny 12.05 Więźniowie świętego 
Michała 13.10 Agrobiznes 13.40 Ra-
port z Polski 14.05 Sekcja 998 - Tunel 
14.35 Co u nas? 14.35 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 14.40 Przecho-
dzień codzienny 14.50 ONZ - utopia 
czy bezsilność 16.00 Raport z Polski 
16.20 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Paragon 17.00 Pod wspól-
nym niebem 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Męska 
strefa 20.30 Warmia Mazury na jesień 
20.45 Co, gdzie, kiedy? 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.15 Wieczorny magazyn sportowy 
TVP Katowice 22.40 Telekurier 23.15 
Wstęp wolny - z kulturą 23.40 Raport 
z Polski 0.05 Eurosąsiedzi 0.25 Święta 
wojna 0.55 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Dancing with the Stars. Taniec 
z gwiazdami 22.10 Śniadanie do łóżka 
(komedia polska) 0.00 Gala Boksu Za-
wodowego z Ełku. 

TVC 1 

5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Hobby naszych czasów 

9.30 Niezwykłe życia 10.30 Kamera 
na szlaku 11.00 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Bananowe rybki 14.40 Regio-
nalne podróże 15.05 Zawodowcy (s.) 
16.00 Na tropie 16.25 Klasa 8A (reali-
ty-show) 17.10 Łopatologicznie 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza 
pogody 18.25 Kamera na szlaku sma-
kuje Czechy 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Niewidzial-
ni (s.) 21.00 13. komnata O. Černego 
21.30 Wszystko-party 22.25 Niech 
żyje sport! 23.20 Morderstwo z sensem 
(fi lm) 0.55 Pieczony bałwan. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Tu są lwy (fi lm) 11.00 Powstanie 
i upadek piramid 11.55 Tuaregowie, 
dumni władcy pustyni 12.45 Planeta 
Ziemia 13.35 Ciekawe miejsca 13.55 
Walka z klimatem 14.05 Chcesz 
mnie? 14.35 Bitwy starożytności 15.20 
Przygody nauki i techniki 16.05 Na-
uka na własnej skórze 16.55 O nauce 
i naukowcach 17.20 Zmysły 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Fenomen Underground 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Cu-
downa planeta 20.55 Downton Abbey 
(s.) 22.05 Zbrodnia (s.) 23.05 Blues 
Brothers (fi lm) 1.15 Leila i Nick (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Wzór (s.) 
13.20 Dowody zbrodni (s.) 14.20 Dr 
House (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Cesarz i do-
bosz (fi lm) 21.40 Mroczny Rycerz po-
wstaje (fi lm) 1.00 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.40 Gormiti I - Władcy natury (s. 
anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle (s. anim.) 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała 
morderstwo (s.) 10.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.25 Miejsce zbrodni: Mo-
nachium (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Lekarz z gór (s.) 15.25 Castle 
(s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Johnny English 
Reaktywacja (fi lm) 22.20 Pułapka 
(fi lm) 1.00 41-letni prawiczek zalicza 
wpadkę z Sarą Marshall (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 22. 10. 2014

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,152  0,153 0,150  0,155

EUR  4,190 4,230   4,170  4,270

USD  3,250  3,320  3,260  3,360

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,50    6,60   6,44    6,60

EUR  27,40 27,80 27,08 27,83

USD  21,40 22,00 21,35 21,85 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 22. 10. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,96 zł

ON  4,90 zł

LPG 2,46 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,12 zł

ON  5,11 zł

LPG 2,56 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,11 zł

ON  5,07 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,16 zł  

ON  4,99 zł

LPG 2,39 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  36,70 kc  

ON  36,90 kc  (wik)

PIĄTEK 24 października  
6.05 Świat się kręci 7.00 KucinAlina 
7.30 Między nami bocianami 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Halo Po-
lonia 11.40 Tak miało być 12.05 Na 
sygnale (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 
M jak miłość (s.) 13.50 Komisarz Alex 
(s.) 14.40 Zapiski Łazęgi - Trzy porty 
Stepnicy 14.50 Dzika Polska - Peł-
na energii - Kontemplowanie słońca 
15.25 Złotopolscy (s.) 16.00 Hala od-
lotów (s.) 16.55 Tak miało być 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Sensacje XX wieku - Jak zabić 
Fidela? 18.25 Okrasa łamie przepisy - 
Kulinarne wspomnienia z dzieciństwa 
w PGR 18.55 Na sygnale (s.) 19.25 
Skarby prowincji - Radziejów 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia w 
Komie 22.00 Reporter Polski 22.40 Z 
odzysku 0.45 Tak miało być (s.). 

SOBOTA 25 października  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.45 Przyjaciele 
lasu 9.00 Petersburski Music Show 
9.40 Załoga Eko - III Na szlaku Na-
tura 2000 - Ekologiczne skarby 10.10 
Świat się kręci 11.00 Przyłbice i kap-
tury 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 Oj-
ciec Mateusz (s.) 13.30 KucinAlina 
14.00 Na dobre i na złe (s.) 15.00 N 
- Czołówka pasmowa - dok. 15.00 Na 
piętrach Babiej Góry 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Słownik polsko@polski, 
talk-show prof. Jana Miodka 17.40 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.50 „Czterdziecha” - recital jubileu-
szowy Wojciecha Młynarskiego 19.40 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.45 
Londyńczycy II (s.) 21.35 Pamiętaj o 
mnie 22.00 Polacy tu i tam - Magazyn 
polonijny 22.40 Jasminum. 

NIEDZIELA 26 października  
6.05 Galeria (s.) 6.30 Dwie strony 
medalu (s.) 7.20 Na sygnale (s.) 8.20 
Polacy tu i tam - mag. polonijny 8.50 
Zapiski Łazęgi - Trzy porty Stepnicy 
9.05 Sto minut wakacji 9.40 Ziarno 
10.10 Alternatywy 4 (s.) 11.10 Pa-
miętaj o mnie 11.25 Dolny Śląsk. Do 
zobaczenia - Ekspresja Nitki 11.45 
Między ziemią a niebem 12.45 Pod 
Tatrami 13.00 Transmisja Mszy Świę-
tej z kościoła pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Nieustającej Pomocy we 
Wrocławiu 14.20 Piosenki Agnieszki 
Osieckiej 15.20 Okrasa łamie prze-
pisy - Kuchnia płynąca winem 15.50 
Alchemia zdrowia i urody 16.05 Skar-
by prowincji. Strzelno 16.25 Ocalony 
świat 16.55 Made in Poland 17.30 Te-
leexpress 17.50 M jak miłość (s.) 18.45 
Budka Sufl era - największe przeboje 
19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści 20.45 Ranczo (s.) 21.40 Pamiętaj o 
mnie 22.00 Tygodnik.pl 23.00 Alter-
natywy 4 (s.) 0.05 Ocalony świat. 

PONIEDZIAŁEK 27 października
6.10 Piosenki Agnieszki Osieckiej 
7.05 Nożem i widelcem - Boczek na-
dziewany, krem mascarpone z owoca-
mi 7.25 Karino (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Made in Poland 11.40 
Baron24 (s.) 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Ranczo 
(s.) 13.45 Tygodnik.pl 14.40 Kultu-
ralni PL 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 
Kocham Kino - mag. fi lmowy Graży-
ny Torbickiej 16.55 Baron24 (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Sensacje XX wieku - Najwyższa 
stawka 18.25 Studio Wschód 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Cafe Hi-
storia - Towarzysz Wiesław 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.50 
Dom nad rozlewiskiem (s.) 21.45 Po-
lonia w Komie 22.00 Reporter Polski 
22.45 Tomasz Lis na żywo 23.45 Bo-
rysław - Galicyjska Pensylwania.

TV POLONIA 
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CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – BYSTRZYCA: 
Trzy świnki (23, godz. 9.00, 10.30);
LIGOTKA KAMERALNA: 
Tři prasátka (24, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pudła-
ki (23, 24, godz. 15.30); Intimity (23, 
24, godz. 17.45); Sędzia (23, 24, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Dawca (23, godz. 17.45); Sędzia (23, 
24, godz. 20.00); Pudłaki (24, godz. 
15.30); Intimity (24, godz. 17.45); 
KARWINA – Ex: Nick Cave (24, 
godz. 19.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Punkt wyjścia (23, 24, godz. 
17.30); Intimity (23, godz. 20.00); 
Pudłaki (24, godz. 15.30); CZ. CIE-
SZYN – Central: Intimity (23, 24, 
godz. 17.45); Sędzia (23, 24, godz. 
20.00); BYSTRZYCA: Nic Cave 
(24, godz. 19.30); CIESZYN – Piast: 
Bogowie (23, godz. 14.45, 17.00); 
Ziemia Maryi (24, godz. 14.15); Za-
giniona dziewczyna (24, godz. 16.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka zaprasza 
na kolejne spotkanie z cyklu „Podró-
że bliskie i dalekie”. Wrażeniami z 
pobytu w Izraelu i powrotnej drogi 
autostopem podzielą się Artur Fer-
fecki i Jakub Vacovský. Informuje-
my, że prelekcja skończy się o takiej 
porze, by zainteresowani zdążyli na 
koncert fi nałowy Dekady Muzyki do 
Kościoła Jezusowego w Cieszynie.
PTTS „BŚ” – Zaprasza członków i 
sympatyków na wycieczkę Koszarzy-
ska – Mała Kikula – Łomna, która 
odbędzie się 25. 10. Odjazd pociągu 
z Cz. Cieszyna o godz. 7.22 do By-
strzycy, dalej autobusem do Kosza-
rzysk. Inf .tel. 558 995 569, 604 879 
793, www.ptts-beskidslaski.cz.
ZPiT „SUSZANIE” – Zapraszają 
na Spotkanie przy Małej Czarnej z 
zabawą, które odbędzie się w sobo-
tę 8. 11. o godz. 17.00 w sali Domu 
Robotniczego w Suchej Górnej. 
W programie „Suszanie” rozryw-
kowo, fi lmik z Rzeszowa, aukcja, 
niespodzianki, zabawę prowadzi 
DJ Jan Młynek. Miejscówki w ce-
nie 250 kc (z kolacją) lub w cenie 
150 kc (bez kolacji) do zamówienia 
na www.pzkosuchagorna.cz/miej-
scowki, mailowo na: miejscowki@
pzkosuchagorna.cz lub u Lucki Zy-

der +420 774 615 999, od zaraz do 
30. 10. Możliwość nabycia miejscó-
wek także w czwartki 23. 10. i 30. 
10. w godz. 16.00-18.00 w Domu 
PZKO w Suchej Górnej.

OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
okna. Tel. 603 854 651. GL-597

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

KONCERTY
KARWINA-DARKÓW – MK 
PZKO oraz chórzyści chóru „Lira” 
zapraszają na Koncert Jesienny 
urządzany w ramach 13. edycji Dar-
kowskiej Jesieni w niedzielę 26. 10. 
o godz. 14.30 do sali koncertowej 
Sanatorium Rehabilitacyjnego (bud. 
A) w Karwinie-Granicach. W pro-
gramie wystąpią Chór Mieszany 
„Lira” oraz gościnnie Zespół Kame-
ralny „Ad Libitum” Bazyliki NNMP 
w Pszowie.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA, 
Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-
tat: do 15. 11. wystawa rysunków pt. 

„Poważnie niepoważny Bronisław 
Liberda”.
CZESKI CIESZYN, Czytelnia i 
kawiarnia Avion|Noiva, Główna 1: 
do 23. 10. wystawa fotografi i Alek-
sandry Sikory pt. „Soto Ayam. Opo-
wieści z Indonezji”.
CZ. CIESZYN, Kongres Pola-
ków, Komeńskiego 4: do 11. 11. 
wystawa pt. „I wojna światowa w 
pamięci pokoleń”. Czynna do 11. 
11. w dni powszednie w godz. 8.00-
15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 9. 11. 
wystawa pt. „Miejsca pielgrzymkowe 
na ziemi cieszyńskiej”. Czynna: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 

Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.

SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „PULS”, ul. 
Głęboka 25/111, Cieszyn: do 31. 10. 
wystawa malarstwa pt. „Cieszyn w 
akwareli Andrzeja Daszka”. Czynna: 
po-pt: 10.00-17.00.

MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głębo-
ka 50, Cieszyn: wystawa pt. „Małe 
wizytówki wielkich Cieszyniaków”.

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

Z dwiema złotymi i jedną srebrną nagrodą powróci dziś 
wieczorem z Korei Południowej chór „Permoník”. Karwiń-
ski zespół, który zjeździł już spory kawałek świata, tym ra-
zem wybrał się do południowokoreańskiego miasta Busan. 
Na X Międzynarodowym Festiwalu Śpiewu Chóralnego 
karwiniacy wywalczyli pierwsze miejsce w kategorii eth-
nic music i drugie miejsce we wspólnej konkurencji chórów 
męskich i żeńskich. Złoto przywiózł również dziewczęcy 
sekstet w kategorii a capella. „Permoník” musiał zmierzyć 
się z 38 innymi chórami z całego świata, miał również 
możliwość wzięcia udziału w warsztatach.

Pociąg ze zwycięskimi śpiewakami przyjeżdża do Kar-
winy dziś wieczorem. Rodzice młodych śpiewaków, byli 
członkowie i fani zespołu – szykują powitanie „z pompą”. 
– Przywitamy ich w wielkim stylu, z lampionami oraz... z 
kotletami i domowym jedzeniem. Na pewno wrócą głodni, 
bo podobno nie mogli przyzwyczaić się do tamtejszego je-
dzenia – powiedziała naszej gazecie Grażyna Veselá, mama 
Oli i Karoliny, które śpiewają w „Permoníku”. Młodsza Ola 
jest uczennicą 9. klasy polskiej podstawówki w Karwinie-
-Frysztacie, natomiast Karolina uczęszcza do Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszy-
nie. W tej chwili dziewczyny są jedynymi uczennicami pol-
skich szkół, należącymi do najstarszej grupy zespołu, która 
wyjeżdża na konkursy i festiwale.

– Zagraniczny wyjazd, zwłaszcza poza Europę, to dla có-

rek zawsze bardzo duże przeżycie. Półtora roku temu były 
z zespołem w Nowym Jorku, teraz w Korei, zobaczyły więc 
dwa różne kontynenty – mówi pani Grażyna. Jak dodaje, 
na zagraniczne wyjazdy zespół wybiera się raz na rok lub 
półtora, zaproszeń na międzynarodowe konkursy i festiwa-
le jest jednak więcej, ale przekraczają możliwości fi nanso-
we. Pomimo wsparcia ze strony miasta dużą część kosztów 
wyjazdu muszą pokrywać rodzice.

Karwiński „Permoník” działa od 1996 roku, a na koncie 
ma już wiele zagranicznych występów i sukcesów, także w 
bardzo odległych krajach – śpiewał m.in. w Japonii, Au-
stralii czy Chinach. Chór współpracował z wieloma cze-
skimi orkiestrami, na przykład z ostrawską Filharmonią 
Janáčka, z Orkiestrą Kameralną Leoša Janáčka, z Orkiestrą 
Gustava Broma i wieloma znanymi dyrygentami.  (ep)

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

Karwiński „Permoník” 
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WSPOMNIENIA

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 24. 10 minie 5. rocznica śmierci naszego Kochanego 
Ojca, Męża, Dziadka, Pradziadka, Teścia, Kuzyna i Wujka

śp. JANA SIKORY

z Trzyńca-Łyżbic. O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
GL-638

ŻYCZENIA

Dnia 24. 10. 2014 obchodzą Złote Gody 
Kochani Rodzice

państwo ANNA i KAROL 
CZUDKOWIE

z Nawsia. Serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia i miłości składają córka i syn 
z rodzinami. GL-605

NEKROLOGI

Po trudach życia pełnego znoju, 
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 19 paździer-
nika 2014 w wieku 88 lat zmarł nasz Drogi Ojciec, 
Dziadek, Teść, Brat, Wujek, Kuzyn i Szwagier

śp. FRANCISZEK NAWRAT

zamieszkały  w Żukowie Dolnym.  Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbę-
dzie się w sobotę dnia 25 października 2014 o godz. 10.00 w kościele 
katolickim w Ropicy. W smutku pogrążona rodzina. GL-639

Wyrazy szczerego współczucia i żalu Szanownemu Panu, inż. Pawłowi 
Kubatce, z powodu śmierci Żony – naszej cenionej opiekunki klasy

pani Profesor inż. ZUZANNY KUBATKO

składają wychowankowie Szkoły Gospodarczej w Cz. Cieszynie z lat 
1954-1958. GL-641

Firma z siedzibą w Belgii

ZATRUDNI 
do zakładu produkcyjnego BEKAERT Bohumin s.r.o.

Pracownika administracyjno-handlowego

WYMAGANIA:
Pełne wykształcenie średnie zakończone egzaminem 

maturalnym
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

w słowie i piśmie ( język firmowy)
Bardzo dobra znajomość języka polskiego 

w słowie i piśmie 
Obsługa PC, MS Office, SAP
Prawo jazdy, kat. B

KLUCZOWE KOMPETENCJE:
Bezpośredni kontakt z zagranicznymi biurami handlowymi
Administracja składanych zamówień handlowych, prowa-

dzenie agendy handlowej – praca w systemie SAP
Administracja nowych produktów
Komunikacja z działem produkcji, jakości, ekspedycji

MIEJSCE PRACY: Bogumin
TERMIN PODJĘCIA PRACY: od zaraz
PROPONUJEMY:
Umowę na czas ograniczony – zastępstwo 

za urlop macierzyński
Ponadprzeciętne wynagrodzenie
Praktykę w firmie zagranicznej

CV prosimy wysyłać pod adres: 
miroslava.robenkova@bekaert.com 

do 31. 10. 2014
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»Permoník« wraca ze złotem!
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W weekend pański zespół miał 
stosunkowo ciężką przeprawę z 
ostatnim klubem tabeli. Czy to 
potwierdzenie tezy, że w I lidze 
nie ma łatwych rywali?

Od kilku sezonów rozgrywki pierw-
szoligowe wyglądają podobnie, ża-
den zespół nie ma łatwej przeprawy. 
Wszyscy myśleli, że na przodzie 
tabeli będą takie zespoły, jak Klad-
no i Jihlawa, tymczasem jest trochę 
inaczej. W ostatni weekend rzeczy-
wiście było trochę nerwówki, wygra-
liśmy po ciężkiej walce z Hawlicz-
kowym Brodem 3:2, ale to równie 
ważne zwycięstwo, jak wcześniej z 
prowadzącym wówczas Trzebiczem. 
O ile się nie mylę, tylko nam i hoke-
istom Kladna udało się w tym sezo-
nie wygrać na tafl i Trzebicza, który 
wyrasta do rangi jednego z fawory-
tów rozgrywek. Przed nami jednak 
kolejne trudne spotkania. Zagramy 
z Szumperkiem, Kadanią, w I lidze 
liczy się po prostu aktualna forma, a 
nie papierowe prognozy. W ekstrali-
dze faworyci są w łatwiejszej sytua-
cji, co widać na przykładzie Trzyńca, 
który dysponuje mocnym zespołem 
i na razie spełnia oczekiwania kibi-
ców. W I lidze każdy może wygrać 
z każdym. 

Ważne bramki strzela w Hawie-
rzowie polski napastnik Aron 
Chmielewski, który nie przebił 
się do wyjściowego składu eks-
traligowego Trzyńca. Czy Aron 
szybko zaaklimatyzował się w I 
lidze?

Przyznam się, że chłopak ten miał 
trochę inne wyobrażenia o pozio-
mie czeskiej pierwszej ligi. Szybko 
jednak zmienił zdanie i dostoso-
wał się do potrzeb całego zespołu. 
Miałem zresztą sygnały z Trzyńca, 
że Aronowi brakuje subordyna-
cji, a także hokejowej dyscypliny. 
W Trzyńcu miał z tym kłopoty i 
w efekcie w mocnej ekstraligowej 
konkurencji stracił przepustkę do 

podstawowego składu. Na spokoj-
nie przeanalizowaliśmy z nim sy-
tuację, otwarcie powiedziałem mu, 
czego oczekuję po nim na lodowi-
sku i jak na razie wszystko wska-
zuje na to, że chłopak na poważnie 
myśli o kontynuacji swojej kariery 
w czeskim hokeju. U nas ma szan-
sę udowodnić, że jest klasowym 
hokeistą, jednym z najlepszych 
polskich hokeistów ostatnich lat. 

Cechuje go dobre wyszkolenie 
techniczne, nie boi się też męskiej 
gry. W polskiej ekstraklasie strzelał 
mnóstwo bramek i mam nadzieję, 
że opinię „killera” potwierdzi rów-
nież w Hawierzowie. W ostatniej 
kolejce sięgnął po trzy kanadyjskie 
punkty, zdobywając bramkę i dwie 
asysty. Jeśli tak dalej pójdzie, chło-
pak szybko wróci do Trzyńca. 

Sytuacja ekonomiczna pierwszo-
ligowych klubów w wielu przy-
padkach jest nie najlepsza. Z kło-
potami borykają się chociażby w 
Hawliczkowym Brodzie i Proś-
ciejowie. U was w Hawierzowie 
wszystko gra?

Tak, znajdujemy się w dobrej kon-
dycji fi nansowej. Pensje docierają 
w terminie, możemy więc skupić 
się na sprawach stricte sporto-
wych. Wiem, że w przeszłości 
nie zawsze tak było, ale od kilku 
lat, po tym, jak klub przejęli nowi 
właściciele, którym zależy na do-
brym wizerunku hawierzowskiego 
hokeja, jest dobrze. Nieofi cjalnie 
dowiedziałem się, że w Prościejo-
wie chyba wyjdą z impasu, ale jak 
będzie w przypadku klubu z Haw-
liczkowego Brodu, tego nie jestem 
w stanie przewidzieć. Na pewno 
sytuacja fi nansowa klubów w I li-
dze jest znacznie trudniejsza, niż 
w ekstralidze. Tam łatwiej znaleźć 
strategicznego sponsora, tym bar-
dziej, że czeska ekstraklasa należy 
do czołowych lig w Europie. 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

JAN DANEČEK ST., TRENER HOKEISTÓW AZ HAWIERZÓW, W ROZMOWIE Z »GL«:

Przed nami kolejne 
trudne spotkania
Hokeiści Hawierzowa nie pełnią w I lidze roli chłopców do bicia. Wręcz przeciwnie. Trener zespołu, Jan Daneček st., w rozmowie z 
„Głosem Ludu” ocenił zaangażowanie wszystkich swoich zawodników, tym bardziej, że aktualny sezon jest niezmiernie wyrównany. 
– Wszyscy myśleli, że na przodzie tabeli będą takie zespoły, jak Kladno i Jihlawa, tymczasem jest trochę inaczej. My cieszymy się z 
piątego miejsca, ale dmuchamy na zimne. Za nami dopiero piętnaście kolejek – powiedział „GL” Jan Daneček st. 

LUTYNIA DOLNA 
DOBRATICE  0:2

Do przerwy: 0:2. Bramki: 27. i 34. 
Marián Causidis. Lutynia Dolna: 
Šajer – Šimek, Vávra, Hanusek, Jurko 
(71. Fismol) – Havlásek (62. Kud-
lík), Twrdý (34. Aksteiner, 88. Wita), 
Velký, Herák – Pěgřim, Macháček. 

Kryzys w Lutyni Dolnej urósł do 
pokaźnych rozmiarów. Na razie na 
nic zdała się zmiana na pozycji tre-
nera. Mecz z Dobraticami nie pro-
wadził już Lubomír Begany, a nowy 
szkoleniowiec Jiří Skála. Styl gry 
dolnolutyńskich piłkarzy zmienił 
się na lepsze tylko minimalnie. Go-
spodarze znów nie ustrzegli się głu-
pich błędów, zabrakło też lepszego 
pressingu po stracie piłki. Właśnie 
po dwóch niepotrzebnych stratach 
piłki goście wyprowadzili skuteczne 
kontrataki, a Šajer w bramce mógł 
już tylko biernie się przyglądać, jak 
Causidis wbija piłkę do siatki. Od 
kilku kolejek w dolnolutyńskim 
zespole przestała również dzia-
łać „broń ostatniej pomocy” - czyli 
napastnik Macháček i jego dobrze 

egzekwowane rzuty wolne. Druży-
na znajduje się w głębokim dołku 
psychicznym, z którego ciężko bę-
dzie rychło się podnieść. Z ostat-
niego miejsca w tabeli ekipa Jiřego 
Skáli traci jednak niewiele punktów 
do spokojnych rejonów. To jedyna 
pozytywna wiadomość dla piłkarzy 
Sokoła. 

DATYNIE DOLNE 
PETŘVALD na MOR.  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 28. Ko-
denko. Datynie Dolne: Vasilko – 
Kučera (77. Dolák), Neuman, To-
mašák – Hruška (80. Svrčina), Vlček, 
Robin Bilas, Miczka, Kodenko – 
René Bilas (73. Rohel), Kubiena. 

To była tylko kwestia czasu, kie-
dy zespół Datyń Dolnych poukłada 
swoją grę do stanu obecnego, a więc 
systemu, w którym można wygrać z 
klasowym rywalem 1:0. Bez dziecin-
nych błędów w defensywie, z dobrze 
działającą linią środkową i efektyw-
nością w ataku. Goście po bramce 
strzelonej im przez dobrze dyspono-
wanego Kodenkę zwiększyli obroty. 
Udało im się nawet zdobyć dwie 

bramki, sędzia Byrtus za każdym ra-
zem dopatrzył się jednak spalonego. 

WRACIMÓW 
STONAWA  2:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 85. Hrdý, 
89. Vůjtík – 18. i 81. Frait, 62. Ki-
sel. Stonawa: Pacanovský – Kluz, 
Škuláň, Aniol, Hančin – Feber, La-
chowicz, Kisel, Macko – Frait (86. 
Skřížovský), Zoller (82. Zachata). 

Majstersztyk udał się piłkarzom 
Stonawy, którzy zwyciężyli na boi-
sku jednego z głównych faworytów 
rozgrywek. Wracimów liczył na Lu-
keša, ten jednak w pojedynkę nic nie 
wskórał, stonawianie pilnowali go 
bowiem bardzo skrupulatnie. Goście 
mogli zaś liczyć na strzelecką dyspo-
zycję Fraita, który rozpoczął i zakoń-
czył też bramkową wymianę ciosów. 
Stonawa pod wodzą Josefa Čermáka 
wydostała się z dna tabeli na świetną 
szóstą pozycję. 

VEŘOVICE 
OLBRACHCICE  3:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 41. i 68. 
Valošek, 78. samob. Wojtyna – 39. 

Izaiáš. Olbrachcice: Hekera – Žyla, 
A. Věčorek, Kroužek, Wojtyna – Ja-
kub Kociolek, Hromada, Dorozlo 
(73. Korzeniowski), Izaiáš – Jan Ko-
ciolek, Goj. 

Drużyna Veřovic lideruje tabe-
li zasłużenie. Przekonali się o tym 
w weekend piłkarze Banika, którzy 
prowadzili w meczu 1:0, by w koń-
cu oddać wszystkie punkty lepiej 
przygotowanym gospodarzom. Ba-
nik złożony po części z młodych, a 
po części z doświadczonych piłkarzy, 
tym razem przegrał po błędach... 
rutyniarzy. Samobójem popisał się 
Wojtyna, wcześniej zaś nie popisali 
się Aleš Věčorek i Dorozlo. Bram-
ka samobójcza Wojtyny była gwoź-
dziem do olbrachcickiej trumny. 

FRENSZTAT 
BYSTRZYCA  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 67. Bartoš 
– 60. Placzek. Bystrzyca: Cymorek 
– Mir. Samek – M. Teofi l, L. Teofi l, 
Rusz – J. Čmiel (80. Sniegoň), Bury-
an, D. Kantor, Placzek (86. L. Kan-
tor) – Klár – Očadlík (88. Bodeček). 

Bramek doczekali się kibice w 

drugiej połowie. Prowadzący do 
ubiegłego weekendu Frensztat nie 
miał łatwej przeprawy z Bystrzycą, 
którą prowadził pod Radhoszczem 
prezes klubu, Pavel Vavřač. Jego dru-
żyna nastawiła się na kontry, grając 
prawie bezbłędnie w defensywie. To 
duży plus, w porównaniu do ubie-
głych meczów, w których bystrzycza-
nie grali często naiwnie. Po jednym 
z wielu kontrataków niepilnowany 
na prawej fl ance M. Teofi l dograł 
na czystą pozycję do Placzka, a ten 
już wiedział, co zrobić z futbolówką. 
Gospodarze szybko jednak zareago-
wali, wyrównując z rzutu rożnego. 
W 69. minucie frensztacki golki-
per Pešák podciął w czystej pozycji 
Očadlíka, ratując swój zespół przed 
utratą bramki. Czerwona kartka dla 
Pešáka oznaczała zarazem koniec 
marzeń gospodarzy o korzystnym 
wyniku. 

Lokaty: 1. Veřovice 21, 2. Frensztat 
20, 3. Bruszperk 19,... 6. Stonawa 15, 
9. Olbrachcice 11, 10. Bystrzyca 11, 
11. Datynie Dolne 10, 14. Lutynia 
Dolna 8 pkt.  (jb)

Żarty się 
skończyły

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE 
LITWINÓW  2:3

Tercje: 0:1, 1:1, 1:1. Bramki i asysty: 
29. Huna (Svačina), 54. Svačina (Ro-
man) – 16. Lukeš (Majdan, Zeman), 
36. Lukeš (Hübl), 60. Kubát (Lukeš). 
Witkowice: Šindelář – L. Kovář, Zíb, 
Stehlík, Pastor, Čerešňák, Šenkeřík, 
Štencel – Svačina, Roman, Huna 
– Szturc, Húževka, Šedivý – Němec, 
Burger, Vandas – Kucsera, Kolouch, 
Tomi.

Drużyna Witkowic przegrała 
dziewiąte spotkanie z rzędu. W tej 
sytuacji wróble ćwierkają na dachu 
o odwołaniu trenera Petera Ore-
musa. Mecz z Litwinowem w miarę 
dobrze układał się dla gospodarzy 
do 59. minuty. Punkty stracili ostra-
wianie na 47 sekund przed końcem 
regulaminowego czasu gry, kiedy to 
w przewadze liczebnej Šindelářa po-
konał Kubát. Wszystko wskazuje na 
to, że dzisiejszy mecz z Karlowymi 
Warami (ČEZ Arena, 17.00) będzie 
kluczowy dla sztabu szkoleniowego, 
a także niektórych graczy, którzy 
nie spełniają pokładanych w nich 
oczekiwań. Do zamknięcia wczoraj-
szego numeru w Witkowicach było 
wszystko po staremu. 

Lokaty: 1. Trzyniec 34, 2. Litwi-
nów 28, 3. Hradec Kralowej 28,... 
13. Witkowice 13, 14. Zlin 11 pkt. 
Dziś (17.00): Witkowice – Karlo-
we Wary; jutro (18.00): Ołomuniec 
– Trzyniec.  (jb)

Echa piłkarskiego weekendu w I A klasie – gr. B

Jan Daneček st.
BAYERN Z LEWANDOWSKIM 
ZMIAŻDŻYŁ ROMĘ. Jak poda-
je Polska Agencja Prasowa, Włosi są 
wstrząśnięci klęską Romy w meczu 
z Bayernem (1:7) w fazie grupowej 
piłkarskiej Ligi Mistrzów.– AS Roma 
została miażdżona, zagubiona i ośle-
piona przez tak wielkie piękno praw-
dziwej gry – napisali dziennikarze „La 
Repubbliki”. Udany mecz w barwach 
B. Monachium zaliczył również Ro-
bert Lewandowski (gol i asysta).   (jb)
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