
– Kto wybiera się na Łysą Górę, 
powinien bezwarunkowo ubrać się 
tak, jak w zimie – przestrzegł Ota-
kar Šlofar ze stacji meteorologicznej 
na najwyższym szczycie Beskidu 
Morawsko-Śląskiego. Z jego relacji 
wynika, że warunki na górze są trud-
ne. – W środę zanotowaliśmy opady 
śniegu, w czwartek marznącego desz-
czu. Teren jest zlodowaciały, warstwa 
śniegu wynosi ok. 7 cm. Dziś mamy 
marznącą mgłę i porywisty wiatr – 
powiedział „Głosowi Ludu”. W pią-
tek wczesnym rankiem temperatura 
spadła tam do -3,7 stopni Celsjusza, 
w południe termometry wskazywały 
-1,4 stopnia. Opady śniegu pojawi-
ły się już także na położonym niżej 
Jaworowym, lecz tam śnieg od razu 
topniał. – W każdym razie jest zim-
no, temperatura spadła poniżej zera, 
dzisiaj mamy mgłę – relacjonował 
wczoraj gestor ośrodka, Jiří Valenta. 
Pierwszy tegoroczny śnieg spadł w 
środę także na najwyższym szczy-
cie Jesioników, Pradziadzie. Śnieg 
prószył również w Tatrach Niżnych 
– na Chopoku i w Jasnej. Tam jed-
nak nie była to premiera, ponieważ 
pierwszy śnieg spadł w tym rejonie 
już miesiąc temu, 24 września. Po-
dobnie było w Tatrach Wysokich. 
W naszym regionie pierwsze opa-
dy śniegu pod koniec październi-
ka nie są niczym niezwykłym. Pięć 
lat temu pierwszy śnieg spadł już 
w pierwszej połowie miesiąca – nie 

tylko na szczytach górskich, ale też 
na przykład w Jabłonkowie i Łom-
nej. Na najbliższe dni synoptycy 
przewidują nieznaczne ocieplenie. 
Opadów nie będzie, najwyżej mżaw-
ka. – Weekend i początek tygodnia 
będą pochmurne, z przejaśnieniami. 

Dzienna temperatura w górach bę-
dzie się wahała, w zależności od tego, 
czy pojawi się słońce, czy nie, od 1 do 
8 stopni. Na nizinach w przypadku 
przejaśnień może być jeszcze cie-
plej. Nocą temperatury mogą spaść 
poniżej zera – przewidywał wczoraj 

Petr Drobek z Czeskiego Instytu-
tu Hydrometeorologii w Ostrawie. 
Niezależnie od prognozy, kierowcy 
powinni pamiętać o zmianie opon na 
zimowe. Pogoda może się bowiem 
zmienić z dnia na dzień, a jazda na 
letnich oponach po zlodowaciałych 
lub pokrytych śniegiem drogach jest 
nie tylko niebezpieczna, ale też nie-
zgodna z prawem. Czeskie przepisy 
przewidują obowiązkowe stosowanie 
zimowych opon w okresie od 1 listo-
pada do 31 marca. Z tego obowiązku 
jesteśmy zwolnieni w przypadku, gdy 
droga jest sucha. Ale ponieważ opon 
nie zmieniamy co kilka dni w zależ-
ności od pogody, lecz na cały sezon, 
w praktyce na ich wymianę pozosta-
ło już niewiele czasu. – Na razie nie 
ma kolejek, choć w ostatnich dniach, 
kiedy się ochłodziło, więcej osób 
przyjechało zmienić opony. Ludzie 
kierują się prognozą pogody – po-
wiedział redakcji Roman Pawera z 
jednego z czeskocieszyńskich ser-
wisów. W Polsce opony zimowe nie 
są obowiązkowe, niemniej policja 
zaleca ich stosowanie ze względu na 
własne bezpieczeństwo. – Większość 
kierowców dba o zmianę opon na zi-
mowe, choć trzeba przyznać, że czę-
sto są one wątpliwej jakości, zużyte, 
nie w takim stanie, w jakim powin-
ny się znajdować – stwierdził Rafał 
Domagała, ofi cer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie. 

DANUTA CHLUP
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Pierwszy śnieg w Beskidach
WYDARZENIE: W Beskidy zawitała zima. Na szczytach było mroźno, na Łysej Górze w środę spadł pierwszy śnieg. 
O zbliżającej się zimie powinni pamiętać również kierowcy. Najwyższa pora na zmianę opon. 

dzień: 8 do 12 0C
noc: 4 do 2 0C
wiatr: 1-2 m/s

sobota
niedziela

dzień: 8 do 13 0C
noc: 3 do 0 0C
wiatr: 1-2 m/s
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Funkcjonariuszom policji kryminal-
nej udało się złapać trzech młodych 
mężczyzn, którzy w regionie trzynie-
ckim nielegalnie produkowali me-
tamfetaminę. Nielegalny proceder 
trwały niemal cały rok. Mężczyźni w 

wieku od 23 do 28 lat produkowali 
narkotyk w trzech wytwórniach na 
terenie Trzyńca i okolicznych miej-
scowości, później narkotyki trafi ały 
na rynek w całym regionie. Podczas 
zatrzymania producentów policjanci 

zabezpieczyli gotową metamfetami-
nę oraz  leki i chemikalia, z których 
narkotyk jest produkowany, o warto-
ści ok. 80 tys. koron.

Rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji we Frydku-Mistku, Vlastimil 

Starzyk, poinformował, że wszyscy 
trzej zatrzymani byli już karani za 
podobne przestępstwa. Wszyscy się 
przyznali. Grozi im kara pozbawie-
nia wolności do pięciu lat.  
 (kor)

MINĘŁO 25 LAT OD 
TRAGEDII NA LHOTSE
W piątek minęła 25. rocznica śmierci 
Jerzego Kukuczki, jednego z najwy-
bitniejszych polskich himalaistów,. 
Zginął on 24 października 1989 r. 
podczas wspinaczki niepokonaną 
jeszcze wówczas południową ścianą 
czwartej góry Ziemi – ośmiotysięcz-
nika Lhotse (8516 m n.p.m). Jerzy 
Kukuczka jako drugi człowiek na 
Ziemi zdobył Koronę Himalajów i 
Karakorum, czyli wszystkie 14 szczy-
tów o wysokości ponad 8 tysięcy me-
trów. „Nie jesteś drugi, jesteś wielki” –  
napisał do niego Reinhold Messner, 
pierwszy zdobywca wszystkich 14 oś-
miotysięczników w 1987 roku, kiedy 
Polak stanął na Sziszapangmie (8013 
m n.p.m.) ostatnim ze swych ośmio-
tysięczników. – Gdy Jerzy skończył 
swoją Koronę Himalajów i Karako-
rum, zjechał na nartach ze szczytu 
Sziszapangmy, a w bazie czekała już 
na niego niespodzianka. Przygotowa-
li dla niego 14 śląskich klusek, które 
bardzo lubił i wbili do nich chorą-
giewki z nazwami wszystkich szczy-
tów, które zdobył – wspominała żona 
Jerzego Kukuczki, Cecylia.  (wik)

ZDARZYŁO SIĘ

W nocy z soboty na niedzielę 
przesuwamy wskazówki



W środę na Łysej Górze spadło 10 cm śniegu i było mroźno.

POGODA

WAŻNE INFORMACJE
W związku ze świętem pań-
stwowym przypadającym na 
wtorek 28 października, kolejny 
numer „Głosu Ludu” ukaże się 
w czwartek 30 października. W 
poniedziałek sekretariat redakcji 
będzie czynny do godz. 12.00. 
Dziennikarz dyżurny, Elżbieta 
Przyczko, będzie tego dnia obec-
ny w redakcji od godz. 9.00 do 
14.00.

Producenci zatrzymani
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Mieszkańcom domu jednorod-
zinnego przy ulicy Svažnej w Ha-
wierzowie-Błędowicach zagraża 
niebezpieczeństwo. Powodem jest 
osuwające się zbocze. Sprawą zaję-
li się w czwartek członkowie Rady 
Bezpieczeństwa Miasta Hawie-
rzowa. – Właścicielem gruntu jest 
wprawdzie spółka akcyjna Lasy 
RC, w pobliżu jednak stoi domek 
jednorodzinny, którego mieszkańcy 
mogą w przyszłości być zagrożeni. 
Dlatego problemem należy zająć się 
już teraz i próbować go rozwiązać 
– tłumaczy prezydent Hawierzowa, 
Zdeněk Osmanczyk, który zaini-
cjował czwartkowe spotkanie Rady 
Bezpieczeństwa.

Aby lepiej poznać przyczyny osu-
wania się zbocza w Błędowicach, 
miasto zamówi badania geologicz-
ne, na podstawie których zostanie 
później przygotowany projekt za-
bezpieczenia zbocza. Po otrzymaniu 
wyników badań geologicznych mia-
sto skontaktuje się z właścicielem 
gruntu.  (sch) 

Nowa Rada Miasta Hawierzowa spotka się na pierwszej 
sesji w piątek 7 listopada, tradycyjnie w Domu Kultury 
Radost. Głównym punktem obrad 43-osobowej rady 
będzie wybór prezydenta miasta, trzech jego zastępców 
oraz kolejnych siedmiu członków zarządu miasta.

Wiadomo już, że zarząd utworzą trzy ugrupowania 
wyborcze: KSČM, ANO 2011 i Hnutí pro Havířov. 
Koalicja zaproponuje na stanowisko nowego prezyden-
ta miasta dotychczasowego zastępcę ds. rozwoju socjal-
nego, Daniela Pawlasa z KSČM, a kandydatem tej par-
tii na wiceprezydenta ds. ekonomicznych jest ponownie 
Eduard Heczko. Kolejne dwie partie proponują na wi-
ceprezydentów: Ivana Bureša i Daniela Vachtarčíka. In-
nymi kandydatami do zarządu są: Alice Hegyi, Štefan 
Langer i Tomáš Ptáček (KSČM), Josef Bělica, Alena 
Olšoková (ANO 2011), Róbert Masarovič i Petr Hra-
bčák.

Natomiast mieszkańcy Czeskiego Cieszyna na termin 
pierwszej sesji Rady Miasta muszą jeszcze trochę pocze-
kać. Wczoraj bowiem, na kilka godzin przed upływem 
ustawowego terminu, skargę na naruszenie przepisów 
wyborczych złożył w sądzie lider ugrupowania wybor-
czego SOS pro Český Těšín, Marian Kuś. Rzecznik 
Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie, Dalibor Zecha, po-
informował, że sąd ma teraz 20 dni na podjęcie decyzji, 
czy wybory zostaną powtórzone, czy też skarga zostanie 
odrzucona.  
 (kor)

Ziemia 
się osuwaMiasta po wyborachPÓŁ MILIARDA

REGION (kor) – Ponad 500-mi-
lionowy zastrzyk fi nansowy z Unii 
Europejskiej pomoże naszemu 
regionowi w remontach dróg. Dzię-
ki dotacji do końca roku 2015 w 
województwie morawsko-śląskim 
zostanie naprawionych pięć ważnych 
odcinków dróg drugiej i trzeciej kla-
sy. Z unijnych pieniędzy dofi nanso-
wane zostaną m.in. projekty budowy 
ronda w Karwinie – na skrzyżowaniu 
ulic Górniczej, Sportowej i Jaroslava 
Vrchlickiego oraz remontu ulicy Ma-
riańskogórskiej w Ostrawie. Unijna 
dotacja pokryje 85 proc. kosztów 
wszystkich remontów.

* * *

RANNA STARUSZKA
KARWINA (dc) – W czwartek rano 
55-letnia kobieta kierująca osobo-
wym citroenem w pobliżu hipermar-
ketu Tesco przeoczyła przechodzącą 
przez jezdnię 83-letnią kobietę 
i potrąciła ją. Staruszka doznała 
wstrząsu mózgu, ma rozbitą głowę 
i kilka złamań. Zdaniem lekarzy, jej 
leczenie potrwa nawet rok. Kierowcy 
grozi kara pozbawienia wolności od 
sześciu miesięcy do czterech lat. 

* * *

TERMIN ZNANY
ŁOMNA DOLNA (kor) – Wiado-
mo już, że pierwsza sesja nowej Rady 
Gminy odbędzie się w piątek 31 
października. Radni wybiorą wójta 
i jego zastępców, a także powołają 
działające przy samorządzie komisje, 
w tym także tę zajmującą się prob-
lematyką mniejszości narodowych. 
Tematem sesji będą także kwestie 
budowy chodnika w osadzie Zowo-
dzi i kolejnych odcinków ścieżki 
rowerowej Doliną Łomnej.

* * *

DZIEŃ OTWARTY
OSTRAWA (kor) – Kto nie wie, 
jak zagospodarować czas w wolny od 
pracy wtorek, może wpaść do Urzędu 
Wojewódzkiego w Ostrawie. Wła-
dze regionu postanowiły bowiem 
zorganizować w swojej siedzibie w 
święto państwowe Dzień Otwarty. 
W godz. 9.00-13.00 będzie można 
zwiedzić wszystkie pomieszczenia, 
w tym biuro hetmana województwa, 
podyskutować z przedstawicielami 
władz regionu lub pracownikami 
UW. Dla zwiedzających przygoto-
wano też m.in. degustację potraw re-
gionalnych, sporo konkursów i pokaz 
nowoczesnego sprzętu strażackiego i 
medycznego.

* * *

BESKIDZKI... GRAAL
MILIKÓW (kor) – „Beskidzki gra-
al” – tak nazwali organizatorzy war-
sztaty dla dzieci i młodzieży, które w 
środę 29 października od godz. 9.00 
odbywać się będą w szkółce leśnej w 
Milikowie. „Graal” to przede wszyst-
kim warsztaty języka angielskiego, 
dzieci będą jednak mogły także po-
sadzić z leśnikami swoje drzewko.

* * *

ZASTĘPCZY AUTOBUS
REGION (kor) – Prace na kolei 
wstrzymają w przyszłym tygodniu 
ruch pociągów między Gnojnikiem a 
Frydkiem-Mistkiem. Od poniedział-
ku aż do środy w godz. 7.25-17.30 
jadący z Czeskiego Cieszyna do 
Frydku będą musieli na gnojnickim 
dworcu kolejowym przesiąść się z 
pociągu do autobusu. Będzie się on 
zatrzymywał przed dworcami, w To-
szanowicach Górnych i Dobracicach 
pod Praszywą trzeba udać się na 
najbliższy przystanek autobusowy.

Po dwuletnich doświadczeniach z 
taksówkami dla seniorów, Bogumin 
myśli o wprowadzeniu podobnej 
usługi dla maluchów. Jeżeli pomysł 
spotka się z akceptacją mieszkańców, 
od wiosny „baby taksówka” będzie 
służyć dzieciom do 6 lat i ich rodzi-
com. Według kierownika Wydziału 
Socjalnego bogumińskiego ratusza, 
Daniela Ucháča, „baby taksówka” 
będzie kursować wyłącznie do gabi-
netów lekarzy pediatrów i z powro-
tem do miejsca zamieszkania rodzin 
z małymi dziećmi. Wsiąść do niej 
będzie mogła jedna osoba dorosła z 

dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu. 
Opłata za jeden przejazd będzie wy-
nosić tyle samo, co w przypadku tak-
sówki dla seniorów, czyli 15 koron. 
Resztę kosztów pokryje miasto.

Zanim usługę taksówki dla przed-
szkolaków uchwali zarząd miasta, 
wśród rodziców maluchów zostaną 
przeprowadzone badania ankieto-
we. Jeżeli uznają oni taką usługę za 
potrzebną, miasto podejmie się jej 
realizacji. 

W chwili obecnej w Boguminie 
mieszka 1400 maluchów.  
 (sch)

Sanatorium przeciwgruźlicze w Jabłonkowie może pochwalić się odnowionym 
parkiem. W ramach projektu odnowiono m.in. chodniki i placyki w centrum sa-
natoryjnego kompleksu, przede wszystkim przed głównym pawilonem. Powstała 
też nowa ścieżka edukacyjna poświęcona historii parku i sanatorium oraz kilka 
nowych miejsc do wypoczynku kuracjuszy i mieszkańców Jabłonkowa. Można na 
przykład skorzystać z tzw. chodnika bosych stóp.  (kor)

W najbliższy wtorek, 28 październi-
ka, mieszkańcy Republiki Czeskiej 
obchodzić będą święto państwowe. 
Przypomną sobie 96. rocznicę po-
wstania niepodległej Czechosłowa-
cji, która wyodrębniła się z Monar-
chii Austro-Węgierskiej po porażce 
państw centralnych w I wojnie świa-
towej.

Chociaż zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym nowa republika 
powstała dopiero w połowie 1919 
roku wraz z podpisaniem Trakta-

tu Wersalskiego i kolejnych umów 
międzynarodowych, w RC powsta-
nie samodzielnego państwa zawsze 
świętuje się 28 października, kiedy 
to Czechosłowacka Rada Narodowa 
ogłosiła deklarację niepodległości – 
ustawę ustanawiającą samodzielne 
państwo czechosłowackie. Był to 
impuls do żywiołowych demonstra-
cji, podczas których lud wiwatował i 
świętował niepodległość na ulicach 
miast i wsi.  
 Opr. (kor)

Urząd Wojewódzki w Ostrawie 
przestrzega przed podmiotami, któ-
re bez odpowiednich uprawnień pro-
wadzą usługi socjalne, w tym domy 
opieki. – Ustaliliśmy, że w pierw-
szym półroczu br. sześć podmiotów 
na terenie województwa świadczyło 
usługi opieki społecznej bez odpo-
wiednich uprawnień – poinformo-
wał kierownik Wydziału Opieki 
Społecznej UW, Daniel Rychlík. 
Wyjaśnił, że takie placówki nie za-
pewniają opieki na odpowiednim 
poziomie, nie mają personelu z od-

powiednimi kwalifi kacjami, może w 
nich nawet dochodzić do naruszania 
prywatności klientów. – W dodatku 
osoby, które korzystają z placówek 
bez uprawnień, mogą stracić prawo 
do zasiłku pielęgnacyjnego, grozi im 
nawet, że zasiłki, które już otrzyma-
ły, będą musiały oddać z powrotem 
– przestrzegła Miroslava Lejsalová 
z tego samego wydziału. Do naru-
szeń doszło w powiecie bruntalskim, 
w Ostrawie, w tej chwili urzędnicy 
sprawdzają podejrzenia dotyczące 
powiatu frydecko-misteckiego.   (dc)

Straż Miejska w Czeskim Cieszynie 
uratowała w czwartek niedoszłe-
go samobójcę. Po godz. 7.00 jeden 
z mieszkańców zgłosił na portier-
ni szpitala, że za sklepem Kaufl and 
leży mężczyzna – prawdopodobnie 
pijany. Patrol Straży Miejskiej kilka 

minut później ustalił, że mężczyzna 
się nie upił, lecz próbował popełnić 
samobójstwo. Rozciął sobie nadgar-
stek i mocno krwawił. Strażnicy we-
zwali pogotowie i udzielili rannemu 
pierwszej pomocy. – Nasi strażnicy 
regularnie uczestniczą w ćwicze-

niach i szkoleniach, m.in. pierwszej 
pomocy. Często się bowiem zdarza, 
że jako pierwsi docierają na miejsce 
różnych nieszczęśliwych zdarzeń. 
Ponadto przed dwoma laty wyposa-
żyliśmy się w profesjonalne plecaki 
używane przez lekarzy i ratowników 

– powiedział dyrektor Straży Miej-
skiej, Piotr Chroboczek. 

63-letni mężczyzna, uratowany 
przed strażników, powiedział im, że 
ma poważne problemy życiowe, dla-
tego chciał popełnić samobójstwo. 
Sprawą zajęła się policja.  (dc)

Ministerstwo Kultury RC nie wpisze 
budynku dworca kolejowego do re-
jestru zabytków. Czeskie koleje będą 
mogły zatem wybudowany w latach 
60. ubiegłego wieku budynek zmo-
dernizować. Miasto zaś będzie mo-
gło zrealizować plan wybudowania 
na placu przez gmachem terminalu 
transportowego. Z decyzją nie zga-

dza się część hawierzowian, którym 
zależy na zachowaniu dworca w 
obecnym kształcie jako zabytku kul-
tury. W związku z tym szykują się do 
demonstracji w obronie dworca. Od-
będzie się ona przed siedzibą Mini-
sterstwa Kultury w Pradze w czwar-
tek 30 października o godz. 16.00. 
 (kor)
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Kandydatem na prezydenta Hawierzowa jest Daniel Paw-
las z KSČM.

We wtorek święto

Uratowany w ostatniej chwili

Będzie protest Taksówka 
dla przedszkolaka?

Park sanatorium odnowiony

KRÓTKO

Opieka bez uprawnień
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Organizatorami konkursu były jak 
zwykle Towarzystwo Ewangelickie 
w Republice Czeskiej oraz Śląski 
Kościół Ewangelicki AW. Wspiera-
ły ich Kongres Polaków w RC oraz 
Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica”, a patronat nad impre-
zą objął Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie. 

Ks. Bogusław Kokotek, który po-
prowadził imprezę, przypomniał, że 
to już piąta edycja konkursu, który 
został zainicjowany w ramach pro-
jektu „300 lat tolerancji na Śląsku 
Cieszyńskim”. – Podejmując się tego 
projektu Towarzystwo Ewangelickie 
w RC chciało przybliżyć młodzie-

ży idee chrześcijańskie za pomocą 
poezji i pięknego słowa. Początkowo 
konkurs miał być zawężony jedynie 
do polskich szkół w Czeskim Cie-
szynie, jednak szybko okazało się, że 
formułę projektu trzeba poszerzyć, 
bo już w pierwszej edycji zgłosili się 
do nas uczniowie ze szkół od By-
strzycy po Gnojnik. Z czasem udało 
nam się nawet przekroczyć granicę 
i zaprosiliśmy do udziału młodzież 
ze szkół prowadzonych przez To-
warzystwo Ewangelickie w Czeskim 
Cieszynie. Do tej pory nie udało 
nam się natomiast namówić nikogo, 
by recytował poezję w cieszyńskiej 
gwarze. Choć regulamin dopuszcza 

taką możliwość, dotychczas nikt się 
nie zdobył na odwagę – mówi ks. 
Kokotek.

Duchowny podkreśla, że czesko-
cieszyński konkurs ma charakter 
ekumeniczny, a biorą w nim udział 
również uczniowie ze szkół czeskich. 
Tym razem na Niwach spotkało 
się 24 młodych recytatorów. Aż 16 
przyjechało zaś z Polskiej Szkoły 
Podstawowej w Wędryni. Wszyst-
kich oceniało jury z udziałem m.in. 
Karola Suszki, dyrektora Teatru 
Cieszyńskiego. Komisji oceniającej 
przewodniczył zaś prof. Daniel Kad-
łubiec. – Bardzo się cieszę, że pod-
jęliście temat poezji chrześcijańskiej. 

To wielkie osiągnięcie i nie chodzi 
o to, ilu nas jest, czy jak recytuje-
my poezję. Chodzi bowiem o to, że 
recytujemy właśnie te teksty, a nie 
inne. To właśnie uważam za wielki 
sukces zarówno organizatorów jak i 
was wszystkich – mówił prof. Daniel 
Kadłubiec. –  Jeśli zaś chodzi o wyni-
ki, mieliśmy wielki problem, ponie-
waż chcieliśmy dać nagrody wszyst-
kim uczestnikom. Niestety okazało 
się, że nie ma tylu nagród – żartował 
profesor.

Ostatecznie w kategorii I pierwsze 
miejsce zdobyła Anna Maria Fili-
pek (PSP Wędrynia), drugie były ex 
aequo Magdalena Farna (PSP Wę-

drynia) i Sabina Wrzecionková (Cír-
kevní ZŠ Trzyniec), a trzecie także 
ex aequo Jana Běčáková (PSP Wę-
drynia) i Dorota Szotkowska (PSP 
Wędrynia)

W kategorii II zwyciężyła Karoli-
na Konstankiewicz (PSP Wędrynia), 
drugie lokaty jurorzy przyznali ex ae-
quo Jolancie Brannej (PSP Bystrzy-
ca) i Danieli Veit (PSP Wędrynia), 
a trzecie Stefanowi Goćkowi (PSP 
Wędrynia). W kategorii III trium-
fowała Klara Kotas, przed Dorotą 
Kiedroń i Dominikiem Morcinkiem 
(wszyscy z Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Czeskim Cie-
szynie).  (wik)

Chrześcijańscy recytatorzy na Niwach
W czwartek sala konferencyjna Rady Kościelnej Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie na Niwach gościła uczestników 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Chrześcijańskiej. Gośćmi tegorocznej edycji tej popularnej imprezy byli biskup Jan Wacławek, zwierzchnik Ślaskiego Kościoła 
Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania oraz konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Maria Kovács.

O zarządzaniu kulturą i uwarun-
kowaniach pogranicza rozmawiano 
podczas międzynarodowej konfe-
rencji, która w czwartek i piątek 
odbyła się w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. Zjawili się na niej pra-
cownicy naukowi, menedżerowie 
kultury, przedstawiciele instytucji i 
lokalni animatorzy kultury. Wykłady 
i dyskusje dotyczyły współczesnych 
problemów zarządzania i marketin-
gu w instytucjach kultury, a skorzy-
stać z nich mogli również działacze 
polskich organizacji na Zaolziu. 
W ramach wydarzenia przygotowa-
nego przez ZG PZKO oraz Wyższą 
Szkołę Biznesu (Wydział Zamiej-
scowy w Cieszynie) w czwartko-
we popołudnie odbyła się również 
transgraniczna konferencja poświę-
cona zarządzaniu kulturą na pogra-
niczu przedstawiająca wyniki badań 
zrealizowanych w ramach projektu 
„Razem dla pogranicza”. 

– Zarządzanie kulturą wpływa na 
to, jaka jest ta kultura, nie możemy 
zakładać, że kultura po naszej inge-
rencji będzie taka sama, jak do tej 
pory. Zarządzanie ingeruje w kultu-
rę, ale może wzmacniać albo osłabiać 
pożądane procesy – przekonywał 
Marek Rembierz, który przygotował 
wykład wprowadzający w temat za-
rządzania w sektorze kultury. Zwra-
cał też uwagę na przykład na to, że 
jeśli jeden schemat zarządzania kul-
turą sprawdził się w danym obszarze, 
nie oznacza to, że można zastosować 
go też w innym. 

 Zebranych zainteresował szcze-

gólnie wykład Joanny Kurowskiej-
Pysz przedstawiający wyniki badań 
na temat uwarunkowań powstania 
transgranicznego klastra kulturalne-
go. Jak wyjaśniła, klaster to geogra-
fi czne skupisko powiązanych fi rm, 
wyspecjalizowanych dostawców i 
organizacji działających w pokrew-
nych sektorach i związanych z nimi 
instytucji konkurujących między 
sobą i współpracujących. Na Śląsku 
Cieszyńskim po obu stronach Olzy 
badała, jak mógłby powstać i dzia-

łać klaster organizacji i instytucji 
związanych z kulturą. – Współpra-
ca transgraniczna każe ewoluować 
stopniowo od partnerstw dwóch 
podmiotów w kierunku sieciowości. 
Proces zakładania i rozwijania dzia-
łalności klastrów na pograniczach to 
jedno z nowych wyzwań współpra-
cy transgranicznej – przekonywała 
dr Kurowska-Pysz. – Wzajemnie 
dopełniająca się po stronie czeskiej 
i polskiej oferta kulturalna, w tym 
m.in. turystyka kulturowa, stają się 

rozpoznawalnymi markami pogra-
nicza, a zarazem jego atrybutem i 
cenną wartością, którą należy pielęg-
nować, ale również rozwijać i profe-
sjonalizować – mówiła. 

Pozostali prelegenci mówili m.in. 
o transformacji profi lu kultury w 
czeskiej części Euroregionu Śląsk 
Cieszyński i wpływowi tego zjawi-
ska na tożsamość regionu czy też o 
roli instytucji kultury w kreowaniu 
wizerunku regionu na przykładzie 
Euroregionu Śląsk Cieszyński.  (ep)
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Uczestnicy  i jurorzy konkursu podczas przesłuchań. Laureaci konkursu w pierwszej, najmłodszej kategorii.

Razem dla pogranicza
Współpraca ZG PZKO oraz 
Wyższej Szkoły Biznesu (Wy-
działu Zamiejscowego w Cieszy-
nie) trwa od 2013 roku. Głównym 
celem wspólnego projektu „Ra-
zem dla pogranicza” było prze-
szkolenie z zakresu zarządzania 
działalnością kulturalną, promo-
cji i marketingu instytucji i orga-
nizacji w polskiej i czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego. W ramach 
inicjatywy zorganizowano już 
m.in. warsztaty edukacyjne z za-
kresu praktycznego zarządzania 
w instytucjach i organizacjach 
kulturalnych przeznaczone dla 
lokalnych animatorów kultury 
z Polski i Czech, przygotowano 
prelekcje w Międzygeneracyj-
nym Uniwersytecie Regionalnym 
oraz dwie konferencje (pierwsza 
odbyła się w ubiegłym roku). 
Zrealizowano również badania 
naukowe na temat roli instytucji 
kultury w kształtowaniu wize-
runku i promocji regionu trans-
granicznego oraz uwarunkowań 
powstania transgranicznego kla-
stra kultury, a wkrótce wydana 
zostanie monografi a naukowa 
podsumowująca te zagadnienia. 
Z funduszy przeznaczonych na 
wspólną inicjatywę udało się 
również wyremontować salę 
dawnej synagogi przy ulicy Boż-
ka w Czeskim Cieszynie, służącej 
jako siedziba koła PZKO.  (ep)Wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ramach wspólnego projektu PZKO i Wyższej Szkoły Biznesu zaprezentowa-

ła w czasie czwartkowej konferencji Joanna Kurowska-Pysz.

Jak zarządzać organizacjami kultury?
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Do dziesięciu razy sztuka. Czar-
na passa witkowickich hokeistów 
skończyła się w czwartek wieczorem 
w ČEZ Arenie, gdzie ostrawianie 
po zaciętej walce pokonali Karlowe 
Wary. Po dziewięciu przegranych 
meczach w Witkowicach znów wy-
świeciło słońce. Wygraną za dwa 
punkty – po zwycięstwie w rzutach 
karnych – wyreżyserowali Jiří Burger 
i strzelec złotej bramki w karnych, 
Ondřej Roman. Doświadczony Jiří 
Burger zaliczył najlepszy mecz w 
tym sezonie. Sam hokeista przyznał 
jednak, że czułby się znacznie lepiej, 
gdyby na 30 sekund przed końcem 
regulaminowego czasu gry trafi ł do 
pustej bramki. 

– Wtedy świętowalibyśmy trzy 
punkty, tymczasem pozostaje nam 
cieszyć się przynajmniej ze zwycię-
stwa w karnych i dwóch punktów 
w kieszeni. Szkoda, że znów nie 
ustrzegliśmy się błędu w ostatnich 
sekundach meczu, tracąc bramkę 
na 1:1 – powiedział 37-letni kapi-
tan Witkowic, który w tym sezonie 
męczy się podobnie, jak cały zespół. 
Ostrawianie wzywali w czwartek 
wszystkich hokejowych świętych, 
by dali im wiarę i siły w pokona-
nie rywala. – Dziewięć przegranych 
spotkań z rzędu to już nie są żarty. 
Presja była i nadal jest ogromna. 
Mam nadzieję, że teraz przełamie-
my się na dłużej, niż tylko na jeden 
mecz – podkreślił Burger. Według 
naszych informacji, pojedynek z 

Karlowymi Warami był kluczowy 
dla losów całego sztabu szkole-
niowego, a także kilku hokeistów, 
w tym doświadczonego Burgera. 
– Dochodziły do mnie różne sygna-
ły. Zresztą nie jestem ślepy i widzę, 
że stać mnie na znacznie więcej. Od 
napastnika oczekuje się bramek, a 
jeśli tego elementu zabraknie, mu-
sisz się liczyć z każdą ewentualnoś-
cią – stwierdził po męsku Burger, 
którego czwartkowymi partnera-
mi w ataku byli Němec i Vandas. 
O tym, że 37-letni hokeista wciąż 
nie czuje się pewnie, świadczy układ 
sił w rzutach karnych, do których 
dobrnęło spotkanie po bezbramko-
wej dogrywce. Dawniej Burgera nie 
mogło zabraknąć w tej technicznej 
dyscyplinie, teraz przepuścił miejsce 
swoim kolegom. Jedynym strzelcem 
bramki w karnych został Ondřej 
Roman, który trafi ł pomiędzy par-

kanami karlowarskiego bramkarza. 
Jutro dwunaste w tabeli Witkowi-

ce zaprezentują się na tafl i Komety 
Brno, która też gra poniżej oczeki-
wań. Do wczoraj Kometa wyprze-
dzała Witkowice w tabeli tylko za 
sprawą korzystniejszego bilansu 
strzelonych i straconych bramek. 
Wczoraj (po zamknięciu numeru) do 

rywalizacji w ramach 15. kolejki włą-
czyli się hokeiści Trzyńca, którzy za-
grali na tafl i beniaminka – Ołomuń-
ca. Jutro o godz. 18.20 w trzynieckiej 
Werk Arenie dojdzie do kolejnego w 
tym sezonie szlagieru – Trzyniec po-
dejmuje sensację tego sezonu, druży-
nę Litwinowa. 

JANUSZ BITTMAR

JIŘÍ BURGER, KAPITAN HOKEJOWEGO KLUBU HC WITKOWICE:

Od napastnika oczekuje się bramek

Jiří Burger

WITKOWICE
KARLOWE WARY 2:1 (k)

Tercje: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:0. Bramki 
i asysty: 57. Burger (Němec, Šen-
keřík), decydujący karny Roman 
– 60. Harant (Skuhravý). Wit-
kowice: Dolejš – L. Kovář, Zíb, 
Šenkeřík, Čerešňák, Pastor, Steh-
lík, Štencel – Svačina, Roman, 
Huna – Němec, Burger, Vandas – 
Szturc, Húževka, Šedivý – Kuc-
sera, Kolouch, J. Káňa – Zdráhal.

PIŁKA NOŻNA
FNL: Karwina – Opawa (dziś, 
10.15). MŚLF: Orłowa – Slovácko 
B (dziś, 14.30). Dywizja: Przerów – 
Hawierzów, W. Międzyrzecze – L. 
Piotrowice (dziś, 14.30). Mistrzo-
stwa Województwa: Wędrynia – 
Markwartowice, Dziećmorowice 
– Frydlant, Břídličná – Bogumin, 
Czeski Cieszyn – Polanka (dziś, 
14.00). I A klasa – gr. B: Bruszperk – 
Datynie Dolne, Stonawa – Czeladna 
(dziś, 14.00), Bystrzyca – Lutynia 
Dolna, Olbrachcice – Frensztat p. 
Radhoszczem (jutro, 14.00), Daty-
nie Dolne – Lutynia Dolna (wtorek, 
14.00). I B klasa – gr. C: Gnojnik – 
Piosek, Mosty – Nydek, St. Miasto 

– ČSAD Hawierzów, Żuków Górny 
– Sn Orłowa (dziś, 14.00), Śmiło-
wice – Sucha Górna, Inter Piotro-
wice – Luczina, Jabłonków – Dobra 
(jutro, 14.00), St. Miasto – Jabłon-
ków (wtorek, 14.00). Mistrzostwa 
Powiatu Frydek-Mistek: Baszka 
– Oldrzychowice (dziś, 14.00), Me-
tylowice – Toszonowice, Niebo-
ry – Palkowice, Gródek – Dobra B 
(jutro, 14.00). Rozgrywki Powiatu 
Frydek-Mistek: Prżno – Bukowiec 
(dziś, 14.30). Mistrzostwa Powia-
tu Karwińskiego: Sj Pietwałd – Sj 
Rychwałd, Zabłocie – Cierlicko, L. 
Łąki – F. Orłowa, Olbrachcice B – B. 
Rychwałd, V. Bogumin – Bogumin 
B (dziś, 14.30), G. Błędowice – Dą-

browa, L. Piotrowice B – Sn Hawie-
rzów, Wierzniowice – TJ Pietwałd 
(jutro, 14.30). 

HOKEJ NA LODZIE 
Ekstraliga: Trzyniec – Litwinów 
(jutro, 18.20), Witkowice – Trzyniec 
(wtorek, 17.00). I liga: Hawierzów – 
Kladno (dziś, 17.00). II liga: Karwi-
na – Wsecin (dziś, 15.30). 

PIŁKA RĘCZNA 
Ekstraliga mężczyzn: Karwina – 
Brno (jutro, 10.30). 

SIATKÓWKA 
Ekstraliga mężczyzn: Hawierzów – 
Czeskie Budziejowice (dziś, 17.00).  
 (jb)

Już Joe Cocker śpiewał, że „z nie-
wielką pomocą przyjaciół łatwiej”. 
Polce Agnieszce Radwańskiej w 
sukurs przyszła wczoraj wygrana 
Caroline Wozniacki z Petrą Kvito-
vą w ostatnim meczu fazy grupowej 
WTA Finals w Singapurze. Dunka 
polskiego pochodzenia pokonała 
Czeszkę w dwóch setach 6:2, 6:3... 
zapewniając awans do półfi nału z 
„białej grupy” (poza sobą) również 
swojej przyjaciółce Agnieszce Rad-
wańskiej. Teraz obie zawodniczki 
mogą się spotkać ze sobą w fi nale. 
Krakowianka wczoraj przegrała po 
magicznej walce w trzech setach z 
Rosjanką Marią Szarapową 5:7, 7:6 
(7:4), 2:6. Właśnie ten drugi wygra-
ny przez Polkę set miał kluczowe 
znaczenie w końcowym rozliczeniu 
„białej grupy”. 

Pojedynek Radwańskiej z Szara-
pową był prawdziwą reklamą ko-
biecego tenisa. Ponad trzy godziny 
fascynującej walki, świetne wymiany, 

a także zmiany tempa, dramaturgia 
niczym z serialu „Gra o tron”. Polka 
w drugim secie przegrywała już 1:5, 
by w końcu przechylić szalę drugiej 

partii na swoją stronę w tie breaku. 
– Grałam jak w transie. Wiedziałam, 
że muszę zagrać z najwyższym stop-
niem ryzyka – skomentowała Rad-

wańska na gorąco swój fenomenalny 
wyczyn w drugim secie. Pojedynek 
kosztował obie tenisistki sporo sił 
fi zycznych. W trzecim secie więcej 
wigoru zachowała Rosjanka, która 
popełniała mniej błędów od swojej 
rywalki, lepiej też atakowała z retur-
nu. Zabójcze uderzenie z returnu za-
kończyło też całą bitwę. Szarapowa 
ostatecznie uplasowała się w „białej 
grupie” na trzecim miejscu, ostatnie 
przypadło Kvitovej. Rywalizację wy-
grała Wozniacki, wyprzedzając Rad-
wańską. 

– Kobiecy tenis jest nieprzewidy-
walny. Na ogół Rosjanka jest odpor-
na psychicznie, ale tym razem mu-
siała wygrywać w dwóch setach. Po 
przegranej drugiej partii opanowała 
emocje, co dało jej wygraną. Takie 
pogonie Agnieszki nie dziwią, ona 
jest z tego znana. Równie dobrze 
przecież do trzeciego seta mogło nie 
dojść – stwierdził były znakomity 
polski tenisista Wojciech Fibak.  (jb)

TO JUŻ 40 LAT. Minęło czterdzie-
ści lat od pierwszego złotego trium-
fu polskiej siatkówki. Do triumfu 
w Meksyku poprowadził polskich 
siatkarzy legendarny trener Hubert 
Jerzy Wagner. – Byliśmy zaliczani 
do grona faworytów. Nikt się jednak 
nie spodziewał, że Polska zdobędzie 
mistrzostwo świata. Wszyscy stawia-
li na ZSRR i Japonię. Tym bardziej 
było to zaskoczenie, że wygraliśmy te 
mistrzostwa świata – wspomina 1974 
rok kapitan złotej drużyny Edward 
Skorek. Dwa lata później druży-
na Huberta Wagnera nawiązała do 
złotego sukcesu z Meksyku, tyle że 
w igrzyskach olimpijskich w Mont-
realu. Przypomnijmy, iż we wrześniu 
tego roku Polacy sięgnęli po drugie 
w historii złoto siatkarskiego mun-
dialu, na własnym parkiecie w kato-
wickim Spodku pokonując Brazylię. 
Złota drużyna Huberta Wagnera z 
1974 roku: Ryszard Bosek, Wiesław 
Czaja, Wiesław Gawłowski, Stani-
sław Gościniak, Marek Karbarz, Mi-
rosław Rybaczewski, Włodzimierz 
Sadalski, Aleksander Skiba, Edward 
Skorek, Włodzimierz Stefański, To-
masz Wójtowicz, Zbigniew Zarzy-
cki. 

* * *
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE: 
POLACY ROZPOCZĘLI KWA-
LIFIKACJE. Jak podaje Polskie 
Radio, w niemieckim Inzell polscy 
łyżwiarze szybcy rozpoczęli wczo-
raj krajowe kwalifi kacje do Pucharu 
Świata. Zawody odbędą się za gra-
nicą, ze względu na fakt, że panują 
tam lepsze warunki do uprawiania 
łyżwiarstwa niż w Polsce. Kazimierz 
Kowalczyk, prezes Polskiego Związ-
ku Łyżwiarstwa Szybkiego, twierdzi, 
że sezon poolimpijski będzie okazją, 
żeby sprawdzić zaplecze.

* * *
REKORDOWA PASSA LEGII 
WARSZAWA. W „Przeglądzie 
Sportowym” chwalą w tym tygo-
dniu świetną postawę piłkarzy Le-
gii Warszawa w fazie grupowej Ligi 
Europejskiej. – Podopieczni Hen-
ninga Berga pobili rekord bez straty 
bramki w europejskich pucharach – 
czytamy na łamach zaprzyjaźnionej 
z „GL” redakcji najpopularniejszego 
polskiego dziennika sportowego. Od 
622 minut bramkarz Legii Dušan 
Kuciak nie wyławiał piłki z siatki. Po 
raz ostatni pokonał go Callum Mc-
Gregor z Celticu Glasgow w ósmej 
minucie pierwszego meczu trzeciej 
rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W 
ostatniej kolejce Legia pokonała w 
Kijowie 1:0 Metalist Charków i z 
kompletem punktów jest liderem 
grupy L Ligi Europejskiej. 

* * *
SKOKI NARCIARSKIE BEZ 
ZMIAN. Kibice skoków narciar-
skich mogą spać spokojnie. FIS nie 
wprowadzi bowiem w tym sezonie 
rewolucyjnego systemu rywalizacji 
opartego na podziale na grupy. Po-
mysł niektórych włodarzy FIS nie 
spotkał się z ogólną aprobatą.  Nowe 
zasady sprawdzano podczas letnich 
zawodów Grand Prix. Skoczkowie 
byli wówczas dzieleni według wy-
ników kwalifi kacji na cztery dwu-
nastoosobowe grupy, z zaliczeniem 
punktów za skok. Do serii fi nałowej 
awansowało po sześciu najlepszych 
zawodników. Jak podaje PZN, sy-
stem wzbudził wiele kontrowersji 
już w fazie sprawdzania. Jedną z jego 
pierwszych ofi ar był Kamil Stoch, 
który po zepsutym skoku w kwa-
lifi kacjach nie miał szans na dobry 
wynik podczas konkursu w Wiśle. 
 (Opr. jb)

OFERTA

We wtorek derby Witkowic z Trzyńcem.

Agnieszka Radwańska

WTA FINALS: Radwańska w półfi nale
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– Będzie to podwójny werdykt, po-
nieważ zostaną przyznane dwie 
równorzędne nagrody – dwa bony 
o wartości 15 tys. koron. Podobnie 
jak w poprzedniej edycji o zwycięzcy 
jednej z nagród zadecyduje kapituła 
konkursowa, o zwycięzcy drugiej – 
publiczność – mówi Aneta Roszka 
z Kancelarii Kongresu Polaków w 
Czeskim Cieszynie. Jak dodaje, na-
groda publiczności zostanie przy-
znana na podstawie wyników głoso-
wania, które rozpoczyna się właśnie 

dziś i potrwa do niedzieli 23 listo-
pada. Głosować można będzie na 
dwa sposoby – za pomocą SMS-ów 
kierowanych pod nr tel. 736 627 021 
oraz na oryginalnych kuponach, któ-
re przez najbliższe cztery tygodnie 
będą publikowane w „Głosie Ludu”. 
– Każda osoba głosująca może wy-
słać tylko jednego SMS-a oraz jeden 
kupon. Na kuponie oprócz swojego 
faworyta do nagrody „Złoty Jestem” 
powinna podać również swoje dane 
osobowe, czyli imię, nazwisko, adres 

i nr tel. W SMS-ie natomiast wy-
starczy podać, kto głosuje i na kogo 
– wyjaśnia A. Roszka. – Zapraszamy 
do głosowania, tym bardziej że wszy-
scy głosujący na kuponach wezmą 
udział w losowaniu o wartościowe 
nagrody. Jedną z nich będzie cyfrowy 
aparat fotografi czny – zachęca.  Aby 
ułatwić naszym Czytelnikom skąd-
inąd trudny wybór, w niniejszym 
wydaniu naszej gazety prezentujemy 
sylwetki wszystkich nominowanych 
do nagrody „Złoty Jestem 2014”. 

Osobiście można się będzie z nimi 
spotkać podczas koncertu galowe-
go, w sobotę 29 listopada, w Teatrze 
Cieszyńskim w Czeskim Cieszy-
nie. Razem z nimi przedstawi się 
pochodząca z Zaolzia piosenkarka 
Renata Drössler, która przyjedzie do 
Czeskiego Cieszyna z premierowym 
programem. Projekt „Tacy Jesteśmy 
2014” realizowany jest dzięki wspar-
ciu fi nansowemu Ministerstwa Kul-
tury RC, Województwa Morawsko
-Śląskiego, Konsulatu Generalnego 

RP w Ostrawie oraz Miasta Czeski 
Cieszyn. (sch) 

Rok 2014 jest szczególnym czasem 
w historii Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie. Od 1 września 
szkoła nosi imię wybitnego polskie-
go poety romantycznego, Juliusza 
Słowackiego, tym samym powraca 
do tradycji zapoczątkowanej przez 
Polskie Gimnazjum w Orłowej w 
1909 roku. 

– Ta nominacja to wielkie za-
skoczenie, a jednocześnie ogromny 
zaszczyt. Myślę jednak, że nie cho-
dzi o moją osobę, a o wysiłek całej 
naszej społeczności gimnazjalnej, 
która długo i wytrwale pracowała w 
tym temacie – mówi dyrektor gim-
nazjum Andrzej Bizoń.

Juliusz Słowacki patronował pol-

skiemu szkolnictwu średniemu na 
Śląsku Cieszyńskim od 1909 roku, 
kiedy to w Orłowej założono Pol-
skie Gimnazjum Realne jego imie-
nia. Dziś nie ma już tamtej szkoły, 
pozostał jedynie pomnik wzniesio-
ny na Obrokach. Tradycje pozostały 
jednak żywe, a przez lata pielęgno-
wało je Polskie Gimnazjum w Cze-
skim Cieszynie i jego fi lie. 

– Pamiętam, że moi poprzednicy 
podczas uroczystości z okazji set-
nej rocznicy założenia orłowskiego 
gimnazjum zapowiedzieli, że będą 
czynili wszelkie starania, by nadać 
imię Juliusza Słowackiego cieszyń-
skiemu gimnazjum. Nam się uda-
ło – mówi Andrzej Bizoń, który 

dodaje, że przygotowania do tego 
wydarzenia trwały rok. – Najbar-
dziej czasochłonne było spełnienie 
wymogów formalnych. Potrzebna 
była między innymi uchwała woje-
wództwa morawsko-śląskiego, sta-
nowisko inspekcji szkolnej, wypo-
wiedzieć musiały się ministerstwo 
szkolnictwa oraz ponownie urząd 
wojewódzki. Ta procedura nie była 
jakoś szczególnie skomplikowana, 
ale każda decyzja ma swoje terminy 
– tłumaczy.

Ofi cjalnie o nadaniu imienia w 
szkole dowiedzieli się na przeło-
mie czerwca i lipca. Okolicznoś-
ciową uroczystość zorganizowano 
natomiast 11 października. Gim-

nazjalna społeczność świętowała 
nie tylko w gronie absolwentów i 
byłych nauczycieli, ale również w 
gronie szkół, którym patronuje pol-
ski wieszcz. Wydarzenie to zbiegło 
się bowiem w czasie z XXX Zlo-
tem Europejskiej Rodziny Szkół 
im. Juliusza Słowackiego, którego 
czeskocieszyńskie gimnazjum było 
organizatorem. 

– Dziś cieszymy się, że już ofi cjal-
nie kontynuujemy stuletnią trady-
cję, nosząc imię Juliusza Słowackie-
go. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że jest to jednocześnie poważny 
obowiązek i spore wyzwanie na ko-
lejne lata – dodaje Andrzej Bizoń. 
 (wik)

Dyrektor Gimnazjum Polskiego Andrzej Bizoń, chór „Collegium Iuvenum” z dyrygentem Leszkiem Kaliną, plastyk Bronisław 

Liberda, Chór Żeński „Melodia”, ZPiT „Olza”, literatka Renata Putzlacher, woltyżerka Weronika Schönwald, fotograf Marian 

Siedlaczek, pianista Michał Šupák czy redaktor Otylia Toboła i operator kamery Jiří Brzóska? Kto z nich zostanie laureatem tytułu 

„Złoty Jestem 2014” w tegorocznej edycji konkursu Kongresu Polaków w RC „Tacy Jesteśmy”? Werdykt zostanie ogłoszony w sobotę 

29 listopada w Teatrze Cieszyńskim.

Głosujmy, bo naprawdę warto!

Laureaci nagrody »Złoty Jestem«

Andrzej Bizoń
Nominowany za uwieńczone sukcesem starania społeczeństwa polskiego 

o przywrócenie Polskiemu Gimnazjum w Czeskim Cieszynie nazwy „im. Juliusza Słowackiego”

Laureatem nagrody „Złoty Jestem” w 2013 r. został Chór „Trallala”.
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......................................................
Nominowany do nagrody

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

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

......................................................
Tel/e-mail

KUPON

2003 rok: Dziesięcioboista Marian Cienciała

2004 rok: Grupa rockowa Glayzy z Wierzniowic

2005 rok: Zespół Regionalny „Błędowianie” MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach

2006 rok: Zespół Folklorystyczny „Oldrzychowice” MK PZKO w Oldrzychowicach

2007 rok:  Zespół Taneczny „Rytmik” z Nawsia

2008 rok: Zespół Folklorystyczny „Oldrzychowice” MK PZKO w Oldrzychowicach

2009 rok: Kapela ludowa „Lipka” działająca przy Podstawowej Szkole Artystycznej w Jabłonkowie 

2010 rok: Chór męski „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie

2011 rok:  Chór mieszany „Lira” MK PZKO w Karwinie-Darkowie (nagroda publiczności), Koło 
Macierzy Szkolnej przy PSP w Hawierzowie-Błędowicach (nagroda jury) oraz Adam, 
Mariusz i Waldemar Wałachowie – Przedsiębiorcy Roku RC (nagroda specjalna)

2012 rok: Zespół Teatralny przy MK PZKO w Milikowie-Centrum

2013 rok: Chór „Trallala” PSP w Czeskim Cieszynie i pianistka Ema Trávniček (sch)
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„Collegium Iuvenum” – chór z Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 
działający pod auspicjami Polskiego 
Towarzystwa Artystycznego „Ars 
Musica”, jest jednym z najlepszych 
młodzieżowych zespołów śpiewa-
czych nie tylko na Zaolziu, ale w ca-
łej Republice Czeskiej. Taki werdykt 
w listopadzie ubiegłego roku wyda-
ło międzynarodowe jury konkursu 
„Opava Cantat”, kwalifi kując „Col-
legium” do „złotej” trójki najlepszych 
zespołów śpiewaczych ogólnokrajo-
wego konkursu. 

– Nasza młodzież pokazała się w 
znakomitym świetle – mówił po po-
wrocie na Zaolzie dyrygent i kierow-
nik zespołu, Leszek Kalina.

W eliminacjach do konkursu 
„Opava Cantat” wzięło udział bli-
sko 300 chórów ze szkół średnich w 
całej Republice Czeskiej. Do opaw-
skiego fi nału zakwalifi kowano jed-
nak zaledwie 17 chórów, z tego trzy 

chóry zyskały palmę pierwszeństwa 
i weszły do „złotej strefy”. Obok 
„Collegium Iuvenum” były to chór 
„Gymnasium Praha” oraz chór poza-
szkolny z Sušic.

Dziś – z perspektywy czasu – Le-
szek Kalina przyznaje, że końcówka 
ubiegłego roku rzeczywiście była dla 
„Collegium Iuvenum” wyjątkowa. 
– W listopadzie w Opawie zdobyliśmy 
wicemistrzostwo republiki, natomiast 
w grudniu na zaproszenie Senatu RP 
wyjechaliśmy do Warszawy. Podobne 
sukcesy odnosiliśmy już wcześniej, 
niemniej myślę, że oba te wydarzenia 
były wyjątkowe – wspomina.

Impulsem do zaproszenia gimna-
zjalnego chóru do Warszawy stała się 
majowa wizyta senatorów na Zaol-
ziu, podczas której „Collegium Iuve-
num” miało okazję pokazać, na co ich 
stać. To zaowocowało zaproszeniem. 
W polskiej stolicy chórzyści zapre-
zentowali się na spotkaniu opłatko-
wym w Senacie RP. Dla marszałka 

Bogdana Borusewicza oraz senato-
rów z całej Polski zaśpiewali kolędy 
polskie oraz dwie obce, „Cichą noc” i 
„Adeste fi deles”.

W przyszłym roku czeskocieszyń-
scy chórzyści będą z kolei obcho-
dzić ćwierćwiecze istnienia swego 
zespołu, który powstał we wrześniu 
1990 r. – Obecnie „Collegium Iuve-
num” tworzy prawie 70 osób, więc 
chór jest w dobrej kondycji. Mimo 
to chciałbym powiedzieć też coś 
krytycznego. Zauważam bowiem, 
że z roku na rok postawa młodzieży 
ulega nieznacznej zmianie, a zapał 
do pracy w zespole systematycznie 
maleje. Nie myślę oczywiście o kon-
kretnych osobach, wskazuję raczej na 
ogólną tendencję. Poza tym myślę, że 
w naszym małym środowisku mamy 
za dużo młodzieżowych gwiazd i 
gwiazdeczek. Niektóre z nich chcą 
współtworzyć nasz zespół, inne od-
mawiają udziału w tej pracy – stwier-
dza Leszek Kalina.  (wik)

»Collegium Iuvenum« i Leszek Kalina 
Nominowani za zdobycie „złotego pasma” w ogólnokrajowym konkursie „Opava Cantat”

– W moim wieku już nic nie za-
skakuje – przyznał w rozmowie z 
„Głosem Ludu” Bronisław Liberda 
zapytany o to, jak przyjął fakt nomi-
nacji do tegorocznej nagrody „Tacy 
Jesteśmy”. Zapewnił przy tym, że 
grupa nominowanych jest znako-
mita. – Mam wśród nich przyjaciół, 
Renatę Putzlacher, Mariana Sied-
laczka, dlatego bardzo mnie cieszy, 
że znalazłem się w takim gronie. A 
kto będzie najlepszy? Wie pan, taką 
działalność bardzo trudno ocenić 
i uznać, że ten jest lepszy, a tamten 
gorszy. Mamy zresztą wiele innych 
wartościowych osób, których nie 
da się pomieścić w tej dziesiątce – 
stwierdził. 

Bronisław Liberda otrzymał no-
minację za wystawę „Poważnie nie-
poważny” w Bibliotece Regionalnej 
w Karwinie. Pokazany został na niej 
skromny wybór, bo tylko ponad 100 
rysunków, z bogatego zbioru, któ-

re artysta wybrał przy współpracy 
z komisarzem wystawy Zbyszkiem 
Kubeczką. Jak napisała w katalogu 
towarzyszącym ekspozycji Renata 
Putzlacher: „Bronka charakteryzuje 
szczególne poczucie humoru, często 
jest to humor kąśliwy, sarkastyczny, 
ale zawsze ludzki. Artysta czasem 
odkłada na bok pędzel lub rylec i 
rysuje swoje »ludziki«. Są dla niego 
odskocznią czy dopowiedzeniem? 
Nie każdy przeciętny zjadacz chle-
ba rozumie malarstwo abstrakcyjne 
i dostrzega w nim podteksty. Kiedy 
jednak »ludziki« Liberdy mówią pro-
stym językiem o naszych codzien-
nych sprawach, wszyscy wiemy, o co 
im chodzi. Autor nie ma poczucia 
misji, nie chodzi mu też o to, by do-
piec do żywego, ale raczej pokazać, 
że »dziwny jest ten świat«”.

Artysta tworzy od pół wieku. 
– Zaczynałem w latach 60. w „Zwro-
cie”. Tam wówczas można było ryso-

wać. Lata 60. były zresztą najlepsze. 
Czuło się odwilż i nadzieję. Potem 
nastąpiło 20 lat takiej „dziury”, na-
tomiast po aksamitnej rewolucji 
znowu powoli wszystko zaczęło się 
rozkręcać. Pamiętam też, jak Marian 
Siedlaczek zaproponował mi współ-
pracę z „Głosem Ludu” , która trwała 
do zeszłego roku – mówił Bronisław 
Liberda, który zdradził nam, że już 
nie rysuje. – Skończyłem z tym w 
zeszłym roku, a wszystko dlatego, że 
zaczynałem się powtarzać. Zauwa-
żyłem, że niektóre rysunki już kiedyś 
były, a to jest niebezpieczne – tłuma-
czył.

Zaznaczył jednak, że rysunki to 
zaledwie margines jego działalności. 
– Głównie poświęcam się bowiem 
plastyce. Niespodziewanie okazało 
się jednak, że to, co dla mnie stano-
wiło margines, dla moich odbiorców 
było najważniejsze – żartował Liber-
da.  (wik)

Działający przy Miejscowym Kole 
PZKO w Nawsiu chór istnieje od 
blisko 60 lat. Tegoroczna nomina-
cja do nagrody „Złoty Jestem” jest 
drugą w historii zespołu. Tym ra-
zem rozśpiewane panie z Nawsia 
nominowano do nagrody za sukces, 
jaki odniosły na międzynarodowym 
konkursie chóralnym w Hiszpanii. 

– Ogromnie się ucieszyłyśmy z 
tej nominacji, to dla nas duża sa-
tysfakcja – powiedziała „Głosowi 
Ludu” prezes chóru, Lidia Lisztwan. 
– Wprawdzie tego samego dnia, 
kiedy odbędzie się gala „Tacy Je-
steśmy”, miałyśmy zaplanowany 
koncert, ale postaramy się zjawić – 
zapewniła. 

Zakończony najwyższą nagrodą 
wyjazd do Hiszpanii, który przy-
niósł chórowi nominację, „Melo-
dia” przeżywa i wspomina do dziś. 
Festiwal odbywał się w dniach 
16-20 września br. w dwóch mia-

stach: w nadmorskim Lloret del 
Mar oraz Barcelonie. Konkurencja 
była duża, zjawiło się 21 chórów z 
ośmiu państw Europy, wiele profe-
sjonalnych. „Melodia” wyśpiewała 
Złoty Dyplom w kategorii pieśni 
sakralnych oraz Srebrny Dyplom w 
kategorii muzyki inspirowanej folk-
lorem. Chórowi akompaniował dr 
Witold Pieńkowski.

Nawsiański chór na koncie ma 
już zresztą wiele zagranicznych wy-
jazdów. Zjeździł już spory kawałek 
Europy, nie tylko Polskę, w której 
mógł występować nawet za cza-
sów komunizmu, ale także Austrię, 
Szwajcarię, Rosję, Ukrainę, Włochy, 
Watykan.

– Jesteśmy trochę nietypowym 
chórem. Nasz skład jest bowiem 
płynny: mamy stałe członkinie, ale 
czasem dołącza do nas więcej pań, 
na przykład w czasie wakacji wspie-
rają nas byłe chórzystki, które stu-

diują na uczelniach wyższych – wy-
jaśniła Lidia Lisztwan. „Melodia” 
skupia około 30 pań, a kieruje nimi 
dyrygentka Aleksandra Zeman. 
Najmłodsze chórzystki to dziew-
czyny w wieku 16-18 lat, najstarsze 
panie przekroczyły sześćdziesiątkę, 
rozpiętość wiekowa jest więc dosyć 
duża. Jak dodała Lisztwan, w od-
różnieniu od większości naszych 
chórów, „Melodia” raczej młodnieje 
niż się starzeje, bo do chóru zgła-
szają się młode dziewczyny. Rów-
nież repertuar zespołu jest bardzo 
różnorodny. Panie śpiewają utwory 
od renesansu po współczesność: 
pieśni sakralne, ludowe czy nowo-
czesne, w repertuarze mają też wie-
le artystycznych stylizacji muzyki 
ludowej polskiej, czeskiej i innych 
narodów. W przyszłym roku chór 
szykuje się na swój wielki jubileusz 
60-lecia.  
 (ep)

Bronisław Liberda
Nominowany za wystawę w Karwinie prezentującą ponad 100 autorskich rysunków dla „Głosu Ludu”

Chór Żeński »Melodia« 
Nominowany za wyśpiewanie złotego dyplomu (1. miejsca) na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canço Mediterriania” w Hiszpanii

Fo
t.

 M
A

R
EK

 S
A

N
TA

R
IU

S

Fo
t.

 M
A

R
EK

 S
A

N
TA

R
IU

S

Fo
t.

 A
R

C



sobota   |   25 października 2014 7TACY JESTEŚMY 2014

– Ta nominacja cieszy, to wyraz 
uznania za lata pracy naszego ze-
społu – mówi Roman Kulhanek, 
kierownik artystyczny „Olzy”, która 
jest reprezentacyjnym zespołem Za-
rządu Głównego Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego. – Tańczy-
my przecież od 60 lat. „Olza” to kilka 
generacji tancerzy, którzy prezen-
towali, prezentują i nadal będą pre-
zentować nasz folklor i tradycje na 
scenach nie tylko na Zaolziu, ale też 
w Polsce i wielu innych krajach Eu-
ropy i całego świata. A to wszystko 
za darmo. Wprost przeciwnie, nasi 
członkowie dają zespołowi swój czas, 
z powodu wyjazdów lub koncertów 
często biorą urlopy – podkreśla.

Kulhanek mówi, że „Olza” była 
już nominowana do nagrody „Tacy 
Jesteśmy” podczas jednej z pierw-
szych edycji tej inicjatywy Kongresu 
Polaków. Ta tegoroczna nominacja 
bardzo „olzian” ucieszyła, zwłaszcza 
że dowiedzieli się o niej w dniu kon-

certu jubileuszowego z okazji 60-le-
cia, podczas którego w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie 
pojawiło się na scenie kilka poko-
leń „olzian”. Od tych z pierwszego 
składu zespołu, aż po tych, którzy 
obecnie co tydzień schodzą się na 
próbach w czeskocieszyńskim Klu-
bie PZKO.

– Program trwał ponad cztery go-
dziny, ale nikt się nie nudził, nie skar-
żył na to, że koncert był zbyt długi. 
To było dla mnie ogromne przeży-
cie. I może ostatnia okazja do tego, 
żeby obejrzeć na scenie tancerzy, 
którzy tańczyli w „Olzie” w samych 
jej początkach, jeszcze w pierwszej 
połowie lat 50. ubiegłego wieku. Tak 
samo świetne było spotkanie wszyst-
kich „olzian” w „Strzelnicy”, trwało 
do rana – mówi Kulhanek. 

Zespołowi towarzyszy obecnie na 
koncertach kapela „Lipka” z Jabłon-
kowa. „Olza” liczy zaś dziesięć par 
tanecznych, oprócz tego jest jeszcze 

czternastka tancerzy w grupie przy-
gotowawczej. Kierownikiem organi-
zacyjnym jest Andrzej Suchanek, a 
doradcą i dobrym duchem Urszula 
Niedoba-Szczepaniak.

Najbliższe plany? – Przede wszyst-
kim repryza koncertu jubileuszo-
wego, który odbędzie się 6 grudnia, 
ponownie w Teatrze im. Adama Mi-
ckiewicza w Cieszynie. Bilety, cho-
ciaż ich sprzedaż rozpoczęła się do-
piero w tym tygodniu, są już prawie 
wyprzedane. Myślimy więc o jeszcze 
jednej jubileuszowej powtórce, może 
jeszcze w grudniu. Poza tym czeka 
nas jeszcze w tym roku tradycyj-
ny Koncert Świąteczny z udziałem 
wszystkich zespołów z naszego re-
gionu w trzynieckiej „Trisii”, który 
odbędzie się ostatnią sobotę przed 
Wigilią Bożego Narodzenia. Przy-
gotowujemy też program na sezon 
balowy. Natomiast planów na rok 
2015 na razie nie zdradzę – dodaje 
Roman Kulhanek.  (kor)

Zespół Pieśni i Tańca »Olza«
Nominowany za kultywowanie przez generacje tradycji folklorystycznych i nieustający zapał do pracy

Renata Putzlacher przyznaje, że no-
minacja mile ją zaskoczyła. – Tak się 
bowiem złożyło, że byłam nominowa-
na wśród „wyższych” na liście pozycji, 
wspólnie z zespołem „Olza”, któremu 
poświęciłam teraz z okazji przygoto-
wań do jubileuszu kolejny rok życia. 
Dopiero kiedy bardziej skupiłam 
uwagę, zauważyłam, że niżej jest także 
moje nazwisko. Była to więc podwój-
na radość – żartuje poetka.

Chociaż książka ukazała się dru-
kiem już w roku 2013, ludzie jednak 
nadal żywo na nią reagują, dzielą się 
z autorką spostrzeżeniami. – Ciągle 
jest więc żywa. To moje dzieło po-
wstawało właściwie od momentu, 
kiedy zaczęliśmy prezentować „Ka-
wiarnię AVION, której nie ma...” 
wspólnie z Jarkiem Nohavicą na 
spotkaniach literacko-muzycznych 
w podziemiach Teatru Cieszyńskie-
go, czyli przed dwudziestu prawie 
laty – wspomina. 

Opowiada, że podczas tych spot-
kań powstawała kronika. – Doszłam 
do wniosku, że to ciekawy materiał i 
że warto by stworzyć coś w rodzaju 
pamiętnika, relacji. W końcu jednak 
uznałam, że najlepszym gatunkiem 
będzie takie „silva rerum”, czyli „las 
rzeczy”, próba zatrzymania czasu na 
papierze. Z początku chciałam ją za-
kończyć w roku ponownego otwarcia 
kawiarni AVION, w 2010 roku. Po 
tym otwarciu jednak, dzięki fi lmowi 
dokumentalnemu Czeskiej Telewizji, 
odnalazły nas prawnuczki byłej właś-
cicielki AVION-u, Rosalii Wiesner. 
Dostałam do rąk dokumenty, zdjęcia 
rodzinne, zdjęcia wnętrz kawiarni. 
Nie mogłam więc wypuścić na rynek 
książki bez tego wszystkiego – mówi 
autorka.

– Poczekałam z wydaniem kolej-
ne kilkanaście miesięcy, zwłaszcza 
że znalazłam w dokumentach datę 
śmierci pani Rosalii, która zginęła 

w obozie koncentracyjnym w Aus-
chwitz. Okazało się, że pokrywa się 
z... datą moich urodzin. Tym bar-
dziej więc postanowiłam upamiętnić 

tę datę i wmurować w bruk przed 
AVION-em kamień pamięci, „stol-
persteine”. Jego zdjęcie też znalazło 
się w książce. Tę zaś mogłam wresz-

cie zamknąć. Zwłaszcza że prze-
stałam mieć wrażenie, że ktoś mi 
podczas tworzenia tej książki podpo-
wiada. Często bowiem się mówi, że 
dusze ludzi, którzy zginęli tragicznie 
w obozach, nie mogą znaleźć spoko-
ju, póki się ich historii nie zamknie. 
Odłożyłam pióro i mogłam gdzieś 
do góry zameldować: „Zadanie zo-
stało wykonane...” – stwierdza Rena-
ta Putzlacher.

Za książkę autorka otrzymała na-
grodę Srebrnego Kałamarza, przy-
znawaną przez Fundację Zielona 
Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, została też nominowana 
do nagrody Angelus.

– Teraz z kolei ta sympatyczna 
nominacja... No a poza tym obecnie 
zajmuję się przekładem „W kawiar-
ni AVION, której nie ma” na język 
czeski. Domagają się tego moi czescy 
koledzy – dodaje Renata Putzlacher. 
 (kor)

Trzy razy w tygodniu trening, trzy 
razy w tygodniu podróż do Frenszta-
tu pod Radhoszczem. Te punkty w 
rozkładzie zajęć Weroniki Schönwald 
należą do najważniejszych. Wytrwa-
łość w dążeniu do celu we wrześniu 
br. zaowocowała dwoma złotymi me-
dalami w mistrzostwach Republiki 
Czeskiej. Weronika zdobyła złoto 
w kategorii juniorek w klasyfi kacji 
indywidualnej, a wraz z koleżanka-
mi również w zespołowej. Sportowy 
sukces był ogromnym powodem do 
radości dla całej rodziny, jednak rów-
nież nominacja w konkursie „Tacy 
Jesteśmy” ucieszyła Weronikę. – To 
miła wiadomość. Będę się cieszyła z 
otrzymanych głosów – uśmiecha się 
dziewczyna. 

Osiemnastoletnia uczennica 
czwartej klasy Gimnazjum Polskiego 
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie mieszka w Suchej Górnej. 
Kawałek od jej domu znajduje się 

stadnina koni „Paszówka”. To tam 
Weronika, będąc uczennicą trzeciej 
klasy podstawówki, uczyła się pierw-
szych ćwiczeń na koniu. Kiedy górno-
suski klub woltyżerki przestał istnieć, 
rodzice zaczęli wozić córkę na trenin-
gi najpierw do Bogumina, później do 
Frensztatu. W barwach klubu TJ Slo-
van Frensztat pod Radhoszczem We-
ronika uprawia sport od 2008 roku. 
Jej trenerką jest Adéla Svobodová. 
– Frensztacki klub jest jednym z naj-
lepszych w kraju, lepsze wyniki osiąga 
jedynie Albertovec, gdzie odbywały 
się tegoroczne mistrzostwa republiki. 
Do czołówki należą ponadto Drásov i 
Tlumačov – wyjaśnia mistrzyni. 

Każdy trening w Frensztacie za-
biera dziewczynie razem z dojazdem 
ok. pięciu godzin. To 15 godzin tygo-
dniowo albo i więcej – przed ważny-
mi zawodami treningi odbywają się 
nawet częściej. Tak było na przykład 
latem tego roku, przed mistrzostwa-

mi Europy na Węgrzech. W tych za-
wodach Weronika uplasowała się na 
19. miejscu. 

Prócz woltyżerki, Weronika ma też 
inne zainteresowania. W zimie lubi 
pojeździć na snowboardzie, latem na 
rolkach. Przez dziewięć lat uczyła się 
gry na keyboardzie w Podstawowej 
Szkole Artystycznej. Czy ma jeszcze 
czas na naukę? Świadectwa gimna-
zjalne, na których regularnie pojawia 
się zapis: „Otrzymała promocję z wy-
różnieniem”, są jasną odpowiedzią na 
to pytanie. Po maturze gimnazjalistka 
chciałaby studiować fi zjoterapię. Te-
raz więc przybyły jej kolejne trenin-
gi – pływackie. To dlatego, by zdać 
pomyślnie egzamin sprawnościowy i 
dostać się na wymarzone studia. Czy 
będą one oznaczały koniec karie-
ry sportowej? Weronika zaprzecza. 
– Zamierzam dalej trenować i brać 
udział w zawodach, teraz już w kate-
gorii seniorów – uśmiecha się.  (dc)

Renata Putzlacher
Nominowana za wydanie książki „W kawiarni AVION, której nie ma”

Weronika Schönwald
Nominowana za zdobycie dwóch złotych medali w Mistrzostwach Republiki Czeskiej w woltyżerce w kategorii juniorek
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– Wiadomość tę przyjąłem cicho i 
pokornie – Marian Siedlaczek od-
powiada na pytanie, czy zaskoczyła 
go decyzja Kapituły Nagrody. Miał 
zaszczyt już dwukrotnie uczestni-
czyć w gali „Tacy Jesteśmy”: w 2007 
roku jako członek ekipy „Zwrotu”, 
nominowanej m.in. za projekt gra-
fi czny jego autorstwa, a także dwa 
lata później wspólnie z przyjaciółmi 
z Zaolziańskiego Towarzystwa Fo-
tografi cznego.

Tym razem nominowano go za 
wystawę portretów cieszyńskich 
jazzmanów. Wszystkich ich zna 
osobiście, sam jest jazzmanem i z 
wieloma bohaterami tych fotografi i 
grał na scenie. – W fotografi i najle-
piej czuję się w portrecie, a myśl o 
cyklu poświęconemu cieszyńskiemu 
światkowi jazzowemu chodziła za 
mną od dawna. Czasem pół żartem 
mówię, że najbardziej lubię fotogra-
fować piękne kobiety i prawdziwych 
facetów. W środowisku jazzowym 
mamy i jedno, i drugie. A panowie 
muzycy z biegiem lat szlachetnieją 

wizualnie, podobnie jak ich saksofo-
ny, trąbki i kontrabasy – podkreśla. 

Mówi, że cykl „Twarze...” powstał 
w warunkach atelierowych, ale naj-
bardziej lubi zapisywać aparatem 
ekspresję muzyków w trakcie kon-
certów. Zestaw takich właśnie zdjęć 
pt. „Kwadratura jazzu” zaprezentuje 
5 listopada na wystawie w Domu 
Narodowym w Cieszynie. – A już 
następnego dnia jadę do Warsza-
wy na koncert fenomenalnej kapeli 
Snarky Puppy, oczywiście z apara-
tem w plecaku – mówi.

Dodaje, że ma ten luksus, iż sam 
wybiera sobie tematy. – W związ-
ku z tym nie grozi mi ani nuda, ani 
zniechęcenie, ani tym bardziej opór 
przed realizacją swoich zamierzeń – 
wyjaśnia. Wspomina inną tegorocz-
ną wystawę, „Bliscy sercom. Rekon-
strukcje”. – Rekonstrukcje sytuacji 
zdjęciowych utrwalonych kilka de-
kad temu przez ks. Kazimierza Su-
chanka były hołdem złożonym jego 
osobowości i jego sztuce. Wystawę 
z jazzmanami poświęciłem pamięci 

jednego z najwybitniejszych muzy-
ków cieszyńskich, Staśka „Guldy” 
Helisa, z którym miałem zaszczyt 
grać i który odszedł zbyt wcześnie 
– podkreśla.

Wspomina też swój zestaw du-
żych plansz z fotografi ami miesz-
czan cieszyńskich. – Cały wic 
polegał na tym, że połowa plansz 
przedstawiała powiększenia portre-
tów par mieszczańskich, jakie zna-
lazłem w przebogatym archiwum 
fotografi cznym Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie. Były 
to zdjęcia sprzed stu lat, a nawet 
starsze. Druga natomiast połowa 
pokazywała mieszczan współczes-
nych. Efekt był wielce wymowny. 
W ciągu kilku ostatnich tygodni 
pracowałem natomiast nad cyklem 
zdjęć do „Kalendarza Śląskiego 
2015”. Są to nieco nietypowe uję-
cia ilustrujące zwyczaje i obrzędy 
cieszyńskie. Było z tym trochę za-
chodu, ale miałem też kupę frajdy 
– dodaje Siedlaczek.  
 (kor)

Marian Siedlaczek
Nominowany za wystawę „Twarze cieszyńskiego jazzu”

Życie Michała Šupáka od wczesnego 
dzieciństwa kręciło się wokół muzy-
ki. Od pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej uczył się gry na fortepianie w 
Podstawowej Szkole Artystycznej w 
Trzyńcu, później kształcił się w Kon-
serwatorium Janáčka w Ostrawie. 
Teraz jest na ostatnim roku studiów 
w Akademii Muzycznej w Pradze i 
przygotowuje się do konkursu absol-
wenckiego. 

Sukcesem Michała Šupáka, do-
strzeżonym przez media, było zwy-
cięstwo w tegorocznym konkursie 
„Pianista roku” w Pradze. Konkurs 
składał się z kilku rund. Najpierw w 
eliminacjach wyłoniono 15 uczestni-
ków, później w każdej z rund dwóch 
odpadało. Do fi nału dobrnęło pięciu 
pianistów. Ich zadaniem była impro-
wizacja. Trzyńczanin najlepiej sobie 

z nią poradził. – Każdy z nas wyciąg-
nął z koszyka w obecności jury czte-
ry tony. Od razu musieliśmy zasiąść 
do pianina i zacząć improwizować – 
opisał przebieg fi nałowych zmagań. 

Michał Šupák gra, ale też kom-
ponuje. – Mam teraz za sobą kilka 
interesujących projektów – koncert 
na pontonie umieszczonym na Weł-
tawie, tuż przy Moście Karola, któ-
rego publiczność słuchała na krążą-
cych wokół łódkach. Był też koncert 
solowy w Pałacu Akropolis na pra-
skim Żiżkowie, przed legendarnym 
słowackim zespołem art-rockowym 
Collegium Musicum – podzielił się 
świeżymi wiadomościami z naszą 
redakcją. – Skomponowałem też 
muzykę do dokumentu Telewizji 
Czeskiej „Pod křídly” i fi lmu krótko-
metrażowego „Casino”, zgłoszonego 

do konkursu 48 Hour Film Contest, 
którego produkcją zajął się kolega z 
Trzyńca, Michal Sikora – dodał. 

Šupák jest nie tylko solistą. Obec-
nie gra w trzyosobowym zespole 
Noisy Pots, który właśnie fi nalizuje 
swoją pierwszą płytę. Dla zespo-
łu charakterystyczne są nietypowe 
instrumenty: wiadra, puszki, pla-
stikowe przedmioty – w połącze-
niu z syntezatorami, samplingiem, 
dźwiękami elektronicznymi i śpie-
wem. – Gramy ponad rok, zaliczy-
liśmy już koncerty w klubach i na 
kilku festiwalach, m.in. Colours of 
Ostrava. Naszym celem jest tworze-
nie oryginalnej, nietypowej muzyki i 
koncertowanie zarówno w kraju, jak 
i za granicą – przybliżył nowatorski 
projekt. 

Wcześniej przez kilka lat Michał 

Šupák był związany z nieistniejącą 
już kapelą Charlie Straight. Razem 
z kolegami z tego zespołu po raz 
pierwszy był nominowany do fi na-
łu konkursu „Tacy Jesteśmy”. Te-
goroczna nominacja była dla niego 
miłym zaskoczeniem. – Zaskoczyła 
mnie tym bardziej, że już sześć lat 
mieszkam i studiuję w Pradze. To 
oznacza, że na mojej rodzinnej ziemi 
jeszcze o mnie nie zapomniano – za-
reagował na wieść, która nadeszła z 
Kongresu Polaków. 

A najbliższy cel artysty? – Zasta-
nawiam się nad uczestnictwem w 
konkursach fortepianu jazzowego w 
Nottingham i Freiburgu. Moim ce-
lem jest także zdobycie stypendium 
na studia produkcji muzycznej na 
uniwersytecie w Berlinie – zdradził 
swoje plany.   (dc)

– Bardzo się ucieszyliśmy z tej nomi-
nacji, z tego, że nasz fi lm został do-
strzeżony, zwłaszcza że jest to fi lm o 
Stonawie, z którą jako dziennikarze 
jesteśmy najbardziej związani. Jest to 
w pewnym sensie wyróżnienie rów-
nież dla bohaterów naszego fi lmu, 
rodziny Orszulików – powiedziała 
Otylia Toboła na wieść o przyznaniu 
nominacji.

– Było to dla mnie duże zasko-
czenie, ale bardzo mnie ucieszyło, 
że fi lm został dostrzeżony nie tylko 
w Polsce, w Warszawie, ale również 
tutaj, w regionie – powiedział Jiří 
Brzóska. – Z panią Otylią współ-
pracuję już od dawna, bardzo dobrze 
nam się razem pracuje, tak samo było 
przy tym fi lmie – dodał.

Polsko-czeski duet zrealizował 
fi lm, który miał pokazać, jak trzy 
pokolenia jednej rodziny patrzą na 
polsko-czeskie stosunki i jak poj-

mują patriotyzm. Premiera odbyła 
się w styczniu w stonawskim Domu 
PZKO. Nie bez związku pozostawał 
fakt, że w styczniu mijało 95. lat od 

wojny polsko-czeskiej i krwawych 
wydarzeń w Stonawie. Autorzy fi lmu 
starali się jednak uniknąć konfrontacji 
i pokazać tylko niezaprzeczalne fakty.

  – W czasie premiery fi lm spotkał 
się z wielkim aplauzem, bardzo się 
podobał. Potem można go było obej-
rzeć w internecie, był również przez 

trzy dni emitowany w TV Polar w 
całym regionie. Odzew był w więk-
szości pozytywny. Chociaż w fi lmie 
pojawiły się pewne kontrowersyjne 
sprawy, nie spotkałam się z żadnymi 
antypolskimi reakcjami – wyjaśniła 
Otylia Toboła. Film można obejrzeć 
na stronie www.stonava.cz.

Dziennikarze wysłali dokument 
na konkurs senacki pod tytułem 
„Polonia wczoraj i dziś – zmiana po-
koleniowa, nowe obowiązki i nowe 
oczekiwania”. Do konkursu Otylia 
Toboła zgłosiła się zresztą nie po raz 
pierwszy – już wcześniej otrzymała 
w Warszawie nagrody za reportaże 
radiowe i fi lm dokumentalny. Nie po 
raz pierwszy stanie też w listopadzie 
na deskach Teatru Cieszyńskiego w 
czasie gali Kongresu Polaków, ponie-
waż do nagrody „Złoty Jestem” była 
nominowana już kilkukrotnie.  
 (ep)

Michał Šupák
Nominowany za zdobycie tytułu „Pianista roku 2014” w praskiej edycji konkursu „Pianista roku”

Otylia Toboła i operator kamery Jiří Brzóska
Nominowani za wysłanie na konkurs dla dziennikarzy „O nagrodę Marszałka Senatu RP 2013” fi lmu dokumentalnego zrealizowanego 

dla TV Polar pt. „Sto lat później” o trzypokoleniowej polskiej rodzinie ze Stonawy oraz jej pojmowaniu patriotyzmu i zdobycie za niego nagrody 
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Otylia Toboła i Jiří Brzóska z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem (w środku).
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – KARWINA: 
Drzewa umierają stojąc (29, godz. 
19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pud-
łaki (25-29, godz. 15.30); Intimi-
ty (25-29, godz. 17.45); Za jakie 
grzechy, dobry Boże? (25, 26, godz. 
18.00); Sędzia (25, 26, godz. 20.00); 
Lucy (27-29, godz. 20.00); Punkt 
wyjścia (28, godz. 18.00); Krok do 
ćmy (29, godz. 8.30, 11.00, 18.00); 
KARWINA – Centrum: Sędzia 
(25, godz. 20.00); Pudłaki (26, godz. 
15.30; 27, 28, godz. 17.45); Intimity 
(25, 26, godz. 17.45); 7 krasnolud-
ków (27, 28, godz. 15.45); Equalizer 
(26, 27, godz. 20.00); Punkt wyjścia 
(28, 29, godz. 20.00); Andělé všed-
ního dne (29, godz. 17.45); KAR-
WINA – Ex: Tři bratři (25, godz. 
16.45); Lucy (25, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Pudłaki 
(25, 26, godz. 15.30); Punkt wyjścia 
(25, 26, godz. 17.30); Intimity (25, 
26, godz. 20.00); Tři bratři (27, godz. 
15.30; 28, 29, godz. 10.00); Za jakie 
grzechy, dobry Boże? (27-29, godz. 
17.30); Sędzia (27, 28, godz. 20.00); 
Wojownicze żółwie Ninja (28, 29, 
godz. 15.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Pudłaki (25, 26, godz. 15.45); 
Za jakie grzechy, dobry Boże? (25, 
26, godz. 17.45); Intimity (25, 26, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Bony 
a klid 2 (25, godz. 18.00); Khumba 
(26, godz. 16.00); JABŁONKÓW: 
Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Oudorowych 25.-28. 10. CIESZYN 
– Piast: Ziemia Maryi (25, 26, godz. 
14.15; 27-29, godz. 17.00); Zaginio-

na dziewczyna (25, 26, godz. 16.30; 
27-29, godz. 19.15).

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
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie 29. 10. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
CIERLICKO, KOŚCIELEC,
GRODZISZCZ, STANISŁO-
WICE – Zapraszamy w niedzie-
lę 9. 11. o godz. 15.00 do DPŻiW 
na uroczystość z okazji Dnia Nie-
podległości pt. „To dobre z Polski”. 
W programie m.in. kawiarenka lite-
racka studentów z Chorzowa, krótki 
koncert uczniów szkoły muzycznej 
Pawła Kalety i ciekawe spotkanie 
towarzyskie przy dobrych smakoły-
kach z Polski. W ramach spotkania 
– tradycyjny konkurs na najlepszą 
sałatkę-surówkę z kapusty. Zapra-
szamy całe rodziny.
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva zaprasza w 
piątek 31. 10. o godz. 17.00 na spot-
kanie z Jindřichem Mannem, dra-
matopisarzem, pisarzem i reżyserem 
fi lmowym, kontynuatorem tradycji 
pisarskich słynnej rodziny Mannów. 
Jindřich Mann jest wnukiem nie-
mieckiego pisarza Heinricha Manna 
i synem czeskiego pisarza Ludvíka 
Aškenazego. Autor książki pt. „Poste 
restante” będzie opowiadać o życiu 
swoim i swej rodziny. Wejściówki 50 

kc. Organizatorzy proszą o rezerwa-
cję miejsc.

KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne „Świ-
niobicie”, które odbędzie się 15. 
11. w naszym odnowionym Domu 
od godziny 17.00. Bilety i wysłóż-
ki można zamawiać pod numerem 
776 582 451 (Roman Szarowski), do 
5. 11. Liczba miejsc ograniczona. 
Więcej na www.pzkokarwina.cz.

KLUB „DZIUPLA” – Zaprasza na 
koncert pieśniarza Romana Koła-
kowskiego w piątek 31. 10. o godz. 
20.00. Bilet 50 kc.

LESZNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza chętnych na tradycyjną Za-
bijaczkę pt. „Co jadali nasi przodko-
wie”. Impreza odbędzie się 8. 11. o 
godz. 15.00 w Domu PZKO. Cena 
miejscówki 250 kc, w cenie 4x po-
siłek, poczęstunek, program kultu-
ralny. W godzinach wieczornych 
zabawa taneczna. Goście w stro-
jach ludowych mile widziani. Za-
mówienia przyjmujemy pod nr. tel. 
604 145 436, po godz. 17.00.

MILIKÓW – Przedszkole Milików 
informuje rodziców dojeżdżających 
do pracy na trasie Jabłonków – Trzy-
niec i okolice, że są jeszcze wolne 
miejsca dla ich dzieci w przedszkolu. 
Bliższe informacje pod nr. tel. 555 
444 122. Serdecznie zapraszamy.

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

WYNAJMĘ MIESZKANIE w 
Trzyńcu 2+1. Blisko dworca Cen-
trum, 1. piętro z balkonem po re-
moncie. Dogodny czynsz. Tel. 736 
137 123.  GL-561

SPRZEDAM DRZWI DREW-
NIANE zaszklone 80 cm, 4 sztu-
ki: 3 prawe, 1 lewe, tanio. Tel. 
736 137 123.  GL-561

KUPIĘ ANTYKI (odznaczenia, 
zegary, zegarki, pocztówki, milita-
ria, szkło, porcelana), meble, instru-

menty muzyczne, broń białą i palną, 
biblie oraz polskie książki do roku 
1945. Tel.: 608 374 432.  Gl-624

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów.  GL-517

CZYSZCZENIE STUDNI, tel. 
+420 605 929 616.  GL-618

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

MATRYMONIALNE
50 lat/ 165 cm ŚS, szczupła brunetka, 
poszukuje aktywnego, inteligentnego 
mężczyznę, który myśli o poważnym 
związku. Kultura, podróże, rower, 
narty. Tel. 704 775 842.  GL-622

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA, 
Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-
tat: do 15. 11. wystawa rysunków pt. 
„Poważnie niepoważny Bronisław 
Liberda”.
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków, 
Komeńskiego 4: do 11. 11. wystawa 
pt. „I wojna światowa w pamięci po-
koleń”. Czynna do 11. 11. w dni po-
wszednie 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.
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ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 22. 
10. 2014 zmarła po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat 
nasza Najdroższa Ciocia, Szwagierka, Kuzynka, Kole-
żanka

śp. HALINA FEBER

z domu Delong, emerytowana nauczycielka PSP w 
Czeskim Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Pogrzeb odbędzie się w środę 29. 10. o godz. 14.00 z kościoła ewange-
lickiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie na cmentarz komunalny. Za-
smucona rodzina.  AD-053

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, sąsiadom i 
znajomym, licznym absolwentom, wychowankom, gronu pedagogiczne-
mu oraz emerytom Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie, delegacji 
MK PZKO, delegacji TNP i KNE. Dziękujemy za kondolencje, wieńce, 
kwiaty i liczny udział w ostatnim pożegnaniu naszej Kochanej

śp. inż. ZUZANNY KUBATKO

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć ks. mgr. Martinowi Pię-
takowi Th .D. za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego. 
Dziękujemy również za upiększenie uroczystości pogrzebowej grą na 
skrzypcach, organach oraz za piękny występ chóru „Harfa”. W smutku 
pogrążona rodzina.  GL-651

Składamy serdeczne podziękowania krewnym, sąsiadom i znajomym za 
ostatnie pożegnanie z naszą Kochaną Mamą, Babcią i Teściową

śp. WANDĄ MICHLOWĄ

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć ks. Robertowi Wojnow-
skiemu za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego oraz pani 
Wdówkowej za śpiew i panu Drobiszowi. W imieniu rodziny córka Dáša 
Kochová.  GL-646

Dnia 25. 10. 2014 obchodzi swój zacny jubileusz życiowy 
– 85. urodziny

pani DANIELA STASIOWA

z Hawierzowa. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, ener-
gii życiowej oraz dalszych pogodnych lat wśród najbliż-
szych życzą córka, synowie, wnuki i prawnuki.  GL-647

Dzisiaj o godz. 11.00 dojdzie do wyraźnego osła-
bienia w szeregach kawalerów – opuści je mul-
tiinstrumentalista, piosenkarz, górołaziec, długo-
dystansowiec, konstruktor i poeta

TOMASZ „LASKI” LASOTA

Życzymy wszystkiego najlepszego w nowej roli 
życiowej u boku swojej Aniejki.

Koledzy z Klubu Ruszającego Się Bruna.  
 GL-644

Czas szybko mija, lecz pamięć
w naszych sercach pozostanie.

Dnia 28 października obchodziłby 100 lat nasz Ojciec

śp. ADAM KRZYŻANEK

zaś 5 listopada obchodziłaby 95 lat nasza Mama

śp. HELENA KRZYŻANKOWA

z Piosku. Z miłością i szacunkiem wspominają synowie Jan, Karol, Władek 
i synowa Zdenka z rodzinami.  GL-645

Nie umarł, kto w naszych sercach pozostawił ślad.
Dnia 26 października 2014 minie 20 lat od chwili, kiedy 
na zawsze opuściła nas Kochana

śp. ELZA LASKOWA

z Hawierzowa-Suchej Dolnej. O chwilę wspomnień pro-
szą córki z rodzinami.  GL-621

W naszych sercach pozostanie na zawsze.
Dnia 29 października minie 10. rocznica śmierci

śp. inż. RUDOLFA MACHEJA
z Hawierzowa-Błędowic. O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina. 
 GL-649

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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TVP 1 
5.45 Bulionerzy (s.) 6.15 Ekspres Mi-
łosierdzia 6.45 Pełnosprawni 7.10 Las 
Story (s.) 7.35 Rok w ogrodzie 7.55 
Dzień dobry w sobotę 8.30 Naszaar-
mia.pl 9.00 Weekendowy magazyn fi l-
mowy 9.30 Jak to działa - program po-
pularnonaukowy 10.00 Operacja Życie 
(s.) 10.25 Wiadomości naukowe 10.35 
Ocalony świat 11.05 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 11.40 Okrasa łamie prze-
pisy - Czekolada i owoce nie do dese-
ru 12.15 Chłopi (s.) 13.20 Tajemnice 
Hotelu Adlon 14.20 Blondynka (s.) 
15.10 Piłka nożna: T-Mobile Ekstra-
klasa: Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław 
17.25 Teleexpress 17.40 Ojciec Mate-
usz (s.) 18.35 Rolnik szuka żony 19.30 
Wiadomości 20.05 MŚ w rajdach sa-
mochodowych - Rajd Hiszpanii 20.25 
Komisarz Alex (s.) 21.25 Hit na so-
botę - Taxi 4 23.05 Boks - Goodbye 
Andrew - Pożegnalna Gala Andrzeja 
Gołoty 0.20 Żywe trupy (s.). 

TVP 2 
6.25 Lokatorzy (s.) 7.05 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 
Sztuka życia 11.40 Barwy szczęścia 
(s.) 13.20 Bliskie i groźne spotkania 
Steve’a 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.40 Rodzinka.pl (s.) 15.20 Czas ho-
noru 16.15 Słowo na niedzielę 16.25 
SuperSTARcie 18.00 Panorama 19.05 
Postaw na milion 20.05 Th e Voice of 
Poland 5 22.15 Vabank 0.15 Dub Inc 
(Ostróda Reggae Festival 2014). 

TV KATOWICE 
7.00 Raport z Polski 7.30 Echa dnia 
8.00 Przystanek Ziemia 8.30 Rusz się 
człowieku 9.15 Zapiski Łazęgi - Po-
znawanie teatru natury 9.25 Z kapita-
nem Cichockim dookoła świata 9.35 
AgroSzansa 10.00 Za miastem 10.15 
Przygód kilka wróbla Ćwirka 10.30 
Szerokie tory 11.00 Wstęp wolny - z 
kulturą 11.25 Wokół ryb 2014 11.40 
Antenowe remanenty 11.55 Co u nas? 
12.00 Rączka gotuje 12.30 Telenowy-
ny 13.05 Mała sprawa 14.15 Co u nas? 
14.20 Eurosąsiedzi 14.35 Naturalnie 
tak 14.45 Bieg Rzeźnika 16.00 Re-
portaż 16.30 Podwodna Polska - Pod-
ziemna przygoda 17.00 Męska strefa 
17.30 Dej pozór 18.00 Rączka gotuje 
18.30 Aktualności 19.30 Ratowni-
cy 20.15 Rawa blues - Irek Dudek i 
NOSPR 20.45 Gramy dla Was 21.00 
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o giełdzie - ABC Inwestora 21.45 
Nożem i widelcem 22.00 Aktualno-
ści Wieczorne 22.45 Gramy dla Was 
23.05 Kultowe rozmowy 23.35 Bieg 
Rzeźnika 0.40 Męska strefa. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.45 Scooby Doo, 
gdzie jesteś?! 10.15 Ewa gotuje (mag.) 
10.50 Scooby Doo i bracia Boo (fi lm 
USA) 13.00 Must be the music - tylko 
muzyka 15.05 Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 17.15 Hell’s Kit-
chen - piekielna kuchnia (mag.) 18.50 
Wydarzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.00 XIX Rybnicka 
Jesień Kabaretowa - Ryjek 2014 22.00 
Twoja twarz brzmi znajomo 0.00 Za-
bójcza głębia (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Downton Abbey (s.) 
7.35 Podróż po wyspie Skye 8.00 Gej-
zer 8.30 Śladami gwiazd 8.55 Długa 
mila (s.) 10.15 Wszystko-party 11.10 
Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Hobby naszych czasów 
12.50 Spostrzeżenia z zagranicy 13.00 
Wiadomości 13.05 Jak wyleczyć Babę 
Jagę (bajka) 13.55 Słonecznik (bajka) 
14.35 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 15.05 Bohater pewnej nocy (fi lm) 
16.35 Trzej muszkieterowie (fi lm) 

18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Cuda natury 21.15 Światło dla Świet-
lika 22.40 Zeszłej nocy (fi lm) 0.15 
Tajniacy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwie-
rząt 6.40 Babar 7.00 Mały Książę (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.30 Czeskie wsie 9.40 Wędrówki 
w poszukiwaniu muzyki 10.05 Folk-
lorika 10.30 Bedeker 11.00 Tajemni-
ce martwych mężczyzn 11.45 Dru-
ga wojna światowa w kolorze 12.35 
Babel 13.05 Piękne ślady 13.30 Król 
i ja (fi lm) 15.45 Kamera w podróży 
16.35 Bogowie i mity starej Europy 
16.55 Cudowna planeta 17.45 Prawo 
dla każdego 18.15 Auto Moto Rewia 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.50 Wiadomości w języku migo-
wym 20.00 Hercules Poirot (s.) 21.40 
Rodzina Borgiów (s.) 23.15 Zarozu-
mialcy (fi lm) 0.45 Półmrok. 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Żółwie Ninja (s. anim.) 6.50 Powrót 
do przyszłości (s. anim.) 7.15 Futrzasta 
kompania (s. anim.) 7.45 Tom i Jerry 
(s. anim.) 8.15 Pingwiny z Madaga-
skaru (s. anim.) 8.45 Dwóch i pół (s.) 
9.10 Wiedźmy (fi lm) 10.50 Przyprawy 
11.45 Pr. kulinarny 11.55 Szaleństwa 
panny Ewy (fi lm) 13.30 Zamieńmy 
się żonami 14.55 Jak w niebie (fi lm) 
16.55 Poradnik domowy 18.05 W 
kuchni u Haliny 18.45 Dzwoń do TV 
Nova 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Kameňák III (fi lm) 22.30 
S.W.A.T. Jednostka specjalna (fi lm) 
0.40 Pogranicze (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.55 Marvel Aven-
gers: Zjednoczeni (s.) 7.20 Niesa-
mowity Spider-Man (s. anim.) 7.50 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
8.20 Salon samochodowy 9.55 Mor-
ska przygoda (fi lm) 12.10 Stacja pod 
Złotą Podkową (fi lm) 14.10 Dyskote-
kowa opowieść (fi lm) 16.05 Morder-
stwa w Midsomer (s.) 18.10 Kucharka 
Karolina 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne, VIP wiadomości 
20.15 Casino Royale (fi lm) 23.25 
Tylko Bóg wybacza (fi lm) 1.20 Nie-
narodzony (fi lm). 

NIEDZIELA 26 października

TVP 1 
6.05 Bulionerzy (s.) 6.30 My Wy 
Oni 7.00 Transmisja Mszy Świętej z 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 
8.30 Magazyn Ligi Mistrzów 8.55 
Ziarno 9.30 Nela Mała Reporterka 
9.50 Stawka większa niż życie 11.00 
Biegajmy razem 11.20 Lidzbark 2014 
- Neo-Nówka i goście 11.45 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.10 Między ziemią a niebem 12.50 
I tak, i nie 13.50 BBC w Jedynce - Ta-
jemnice życia w strefi e pływów 15.15 
Taxi 4 16.45 WF jest fajny 17.00 Tele-
express 17.30 Komisarz Alex (s.) 18.30 
Jaka to melodia? (teleturniej) 19.20 
Wiadomości naukowe 19.30 Wia-
domości 20.25 Blondynka (s.) 21.30 
Rolnik szuka żony 22.25 Zakochana 
Jedynka - Zapach kobiety 1.05 Week-
endowy magazyn fi lmowy. 

TVP 2 
6.20 Ostoja 6.55 M jak miłość (s.) 
7.50 Barwy szczęścia (s.) 8.55 Ja to 
mam szczęście! - ulubione skecze 
9.10 Kultura, głupcze 9.55 Rodzinne 
oglądanie - Narodziny Europy - Ko-
lizja 10.50 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Wioska Himba 11.20 
Makłowicz w podróży - Kanada - 
Quebeck 12.00 Gwiazdy w południe 
- Vabank 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.35 Th e Voice of Poland 5 16.25 Na 

dobre i na złe (s.) 17.25 Na sygnale 
(s.) 18.00 Panorama 18.50 O mnie się 
nie martw 20.05 Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - Formacja Cha-
telet - „Gołoleć” 21.10 Czas honoru 
- Powstanie 22.00 Powstanie - miasto 
i ludzie 22.10 Kocham Kino - maga-
zyn fi lmowy Grażyny Torbickiej 22.40 
Stan gry 0.55 WOK - Wszystko o 
Kulturze. 

TV KATOWICE 
7.00 Reportaż 2x12 lub 1x24 7.35 Ra-
port z Polski 8.05 Rok w ogrodzie 8.35 
Rączka gotuje 9.20 Mój pies i inne 
zwierzaki 9.30 Co u nas? 9.35 Para-
gon 10.00 Olimpiada Bolka i Lolka 
10.30 Rączka gotuje 11.00 Akademia.
pl 11.30 Kultowe rozmowy 12.05 Głos 
Regionów 13.05 Rusz się człowie-
ku 13.30 Co u nas? 15.35 Powrót do 
przeszłości 15.45 Echa tygodnia - kraj 
16.00 Młodzież kontra 17.00 Było, nie 
minęło - kronika zwiadowców historii 
17.30 Z Telewizją Katowice dookoła 
świata 18.00 Sacrum profanum 18.30 
Aktualności 18.50 Czas na jazdę 19.25 
Gwarowy koncert życzeń 20.10 A ży-
cie toczy się dalej... 20.45 Gramy dla 
Was 21.00 Echa tygodnia - kraj 21.45 
Reportaż 22.00 Aktualności Wieczor-
ne 22.45 Gramy dla Was 23.35 Saga 
prastarej puszczy - Opowieść o kruku. 
Skaza odmieńca 0.40 Było, nie minęło 
- kronika zwiadowców historii. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 
Scooby Doo i oporny wilkołak 9.40 
Auta (fi lm USA) 12.05 Moja macocha 
jest kosmitką (komedia USA) 14.15 
Top chef 3 15.45 Twoja twarz brzmi 
znajomo 17.45 Nasz nowy dom 18.50 
Wydarzenia 19.30 Państwo w pań-
stwie 20.05 Must be the music - tylko 
muzyka 22.05 Kości (s.) 23.00 Kiedy 
dzwoni nieznajomy (horror USA). 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Ojciec Brown (s.) 7.30 Bohater pew-
nej nocy (fi lm) 9.00 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Praski 
piosenkarz (s.) 12.00 Pytania Václava 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Bajka o spełnionych życzeniach 14.20 
Rodzina Špačków w otchłani czasu (s.) 
14.50 Jak poeci tracą złudzenia (fi lm) 
16.30 Znak konia (s.) 17.25 List do 
ciebie 18.25 Zielnik 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Niewinne kłamstwa (fi lm) 21.20 168 
godzin 21.50 Pewnej nocy w pewnym 
pociągu (fi lm) 23.00 Komisarz Moulin 
(s.) 0.25 Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwie-
rząt 6.40 Babar 7.05 Mały Książę (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Kamerzyści Hitlera 11.05 Sprawozda-
nie z Wielkiej Wojny 11.45 Nie pod-
dawaj się 12.40 Chcesz mnie? 13.05 
Królestwo natury 13.30 Słowo na nie-
dzielę 13.35 Magazyn chrześcijański 
14.05 Przez ucho igielne 14.30 Maga-
zyn religijny 14.55 Najszybsi morscy 
predatorzy 15.45 Bitwy starożytności 
16.30 Planeta Ziemia 17.20 Byłe ta-
lenty 18.15 Na pływalni z T. Gurtu 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w języku migo-
wym 20.00 Skok (fi lm) 21.55 Pasażer 
w deszczu (fi lm) 23.50 Fenomen Un-
derground 0.45 Interpol. 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Żółwie ninja (s. anim.) 6.45 Powrót 
do przyszłości (s. anim.) 7.10 Futrza-
sta kompania (s. anim.) 7.40 Tom i 
Jerry (s. anim.) 8.10 Jak wytresować 
smoki (s. anim.) 8.35 Ubezpieczal-

nia Szczęście (s.) 9.50 Słodka zemsta 
(fi lm) 11.50 Dylematy kucharza Sva-
topluka (s.) 13.10 Siedmiu głodnych 
(fi lm) 15.00 Szkoła stewardes (fi lm) 
16.45 Wesele na polu bitwy (fi lm) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 21.35 Comeback 
(s.) 22.10 Odłamki 22.50 Godziny 
szczytu II (fi lm) 0.30 Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku (s.). 

PRIMA 

6.35 Marvel Avengers: Zjednoczeni 
(s.) 7.05 Niesamowity Spider-Man 
(s. anim.) 7.35 Jake i piraci z Niby-
landii (s. anim.) 8.05 Apokalipsa II 
wojny światowej 9.20 Prima Zoom 
Świat 9.55 Rosemary & Th yme (s.) 
11.00 Partia 12.05 Poradnik domowy 
13.40 Big Ben (s.) 15.45 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinar-
ny 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne, VIP wiadomości 20.15 
Miłośnicy wina (s.) 21.30 TGM: talk-
show 22.45 Gra dla dwojga (fi lm) 1.25 
NYC 22 (s.). 
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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.) 9.05 Wspania-
łe stulecie 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 
11.00 Drużyna A (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.05 Agrobiznes 12.30 Edu-
kacja Naturalnie! - Edukacja w za-
kresie dziedzictwa kultury materialnej 
wsi 12.45 Przepis dnia 12.55 Natura 
w Jedynce - Enklawy dzikiej przy-
rody: Amazonia 13.35 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 14.25 Okrasa łamie 
przepisy - Czekolada i owoce nie do 
deseru 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.45 Wspaniałe stulecie 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 20.20 Wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o giełdzie - 
ABC Inwestora 20.25 Teatr Telewizji 
- Perły Millennium 22.00 Święta woj-
na - Turcy pod Wiedniem 23.00 Ra-
zem to zbyt wiele 0.45 Zapach kobiety. 

TVP 2 

5.40 M jak miłość (s.) 6.35 Coś dla 
Ciebie 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 Barwy 
szczęścia (s.) 11.40 Na dobre i na złe 
(s.) 12.45 WOK - Wszystko o Kultu-
rze 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Gambia 13.55 Ja to mam 
szczęście! 14.30 Optimista 15.25 Ro-
dzinka.pl (s.) 16.00 Panorama Kraj 
16.30 O mnie się nie martw 17.25 Re-
porter Polski 18.00 Panorama 18.50 
Jeden z dziesięciu 19.25 Barwy szczęś-
cia (s.) 20.40 M jak miłość (s.) 21.50 
Tomasz Lis na żywo 22.55 Czy świat 
oszalał? - Mroczna strona antydepre-
santów 0.05 Magia kłamstwa. 

TV KATOWICE 

6.35 Mamy to! Rolnictwo 7.15 Na-
turalnie tak 7.30 Aktualności Flesz 
Poranne 7.40 Co, gdzie, kiedy? 8.30 
Co u nas? 8.35 Przystanek Ziemia 
9.00 Święta wojna - Konkurs tańca 
10.05 AgroSzansa 10.30 Młodzież 
kontra 11.30 Małe ojczyzny - Zapa-
trzenie 12.05 Saga prastarej puszczy 
- Opowieść o kruku 13.15 Agrobiznes 
13.40 Raport z Polski 14.05 Sekcja 
998 14.35 Co u nas? 14.35 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.40 Prze-
chodzień codzienny 14.50 Nieznana 
Białoruś. - Głębocka zmowa 16.00 
Raport z Polski 16.20 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 16.30 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie! 17.00 Łódź 
kreatywna - Miasto z innej beczki 
17.15 Wokół ryb 2014 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.40 Forum Regionu 

18.30 Aktualności 20.00 Mama, tata 
równi w pracy 20.20 Schlesien Journal 
20.35 Co, gdzie, kiedy? 20.50 Gramy 
dla Was 21.00 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.15 Nieznana Białoruś - Głębocka 
zmowa 0.25 Święta wojna - Konkurs 
tańca 0.55 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.00 Pielęgniarki (s.) 9.00 Mala-
nowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 
Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Avatar 
(fi lm USA) 23.25 8 mm (fi lm kopr.) 
2.00 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Cuda natury 10.00 
Niewidzialni (s.) 10.55 Czeski Honza 
(bajka) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Mój brat ma fajnego brata (fi lm) 
14.00 Śluby pana Voka (fi lm) 15.40 
Iglica Słonecznej Pani (bajka) 16.20 
O królewnie, która zabłądziła (bajka) 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Życie i cza-
sy sędziego A.K. (s.) 21.00 Pieczony 
bałwan 21.30 Reporterzy TVC 22.10 
Zawodowcy (s.) 23.05 Hercules Poirot 
(s.) 0.40 Kalendarium. 

TVC 2 

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podró-
ży 9.55 Powstanie i upadek piramid 
10.50 Babel 11.20 Magazyn reli-
gijny 11.45 Klucz 12.15 Skryty raj 
12.55 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 13.10 Tajemnice na dnie mórz 
14.05 Generał Patton 14.50 Nauka 
na własnej skórze 15.40 Bitwy sta-
rożytności 16.25 Interpol 17.15 Jo-
anna d’Arc 18.00 Walka z klimatem 
18.10 Moja rodzina 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Dr Who (s.) 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
II wojna światowa w kolorze 21.00 
Olbrzymie mosty 21.55 Szlachectwo 
zobowiązuje (fi lm) 23.40 Dwunastu 
(fi lm) 2.15 Queer. 

NOVA 

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.20 Odłamki 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Wzór (s.) 13.20 Dowody 
zbrodni (s.) 14.20 Dr House (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.25 Mentalista (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Lekarze z Początków (s.) 21.30 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
22.30 Impersonalni (s.) 23.25 Ringer 
(s.) 0.15 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 Partner-
ki (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 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.40 
Ferajna 23.25 Tylko teraz (fi lm) 1.20 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.).
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.35 Moda na sukces (s.) 9.05 
Wspaniałe stulecie 10.05 Ojciec 
Mateusz (s.) 11.00 Drużyna A (s.) 
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi-
znes 12.35 Przepis dnia (s.) 12.45 
Natura w Jedynce - Enklawy dzi-
kiej przyrody 13.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 14.00 Transmisja 
z otwarcia Muzeum Historii Żydów 
Polskich 15.00 Wiadomości 15.20 
Klan (s.) 15.45 Wspaniałe stulecie 
16.40 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to me-
lodia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 
18.30 Świat się kręci 19.15 Przepis 
dnia (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.05 GOL T-Mobile Eks-
traklasa 20.25 Po - lin 22.05 Rzeka 
(s.) 22.55 Dorwać małego 0.45 Ze-
rwany. 

TVP 2 
5.40 M jak miłość (s.) 6.30 Kobie-
ty Reformacji 7.05 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.10 
Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na do-
bre i na złe (s.) 12.50 Na sygnale 
(s.) 13.20 Sztuka życia - Rafał Rut-
kowski 13.50 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat - Wyspy Zielonego 
Przylądka 14.25 XVI Mazurska Noc 
Kabaretowa, Mrągowo 2014 15.25 
Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panorama 
Kraj 16.30 Dla niesłyszących - M 
jak miłość (s.) 17.25 Reporter Pol-
ski 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.50 Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów 22.55 
Świat bez fi kcji - Colombianos 0.40 
Czas honoru – Powstanie. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Pol-
ski 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Co, gdzie, kiedy? 8.30 Co u 
nas? 8.35 Dla niesłyszących - Mi-
sja. Integracja 8.45 Nożem i wi-
delcem 9.05 Święta wojna - Al. 
Bercini 10.05 Czas na Pracę! Praca 
na Czasie! 10.30 Głos Regionów 
12.05 Nieznana Białoruś 13.10 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Sekcja 998 14.35 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.39 Co u 
nas? 14.40 Przechodzień codzienny 
14.50 Pałac 16.00 Raport z Polski 
16.20 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 16.30 Polska samorządna 
17.00 Magazyn Aktywni 60+ 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Studio Te-
lewizyjna 1 18.00 EkoAgent 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualno-
ści 20.00 Ślązaków portret włas-
ny 20.25 Wieś w odnowie 20.40 
Tenis stołowy - Ekstraklasa kobiet 
20.55 Gramy dla Was 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Telekurier 23.15 Pałac 0.25 
Święta wojna - Al. Bercini.  

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.00 Pielęgniarki (s.) 9.00 Mala-
nowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Pierw-
sza miłość (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza 
miłość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.05 
Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
(mag.) 21.40 Szklana pułapka II 
(fi lm USA) 0.05 Joe i Max (dramat 
kopr.). 

TVC 1 
6.00 Leśna panna (fi lm) 7.15 O 
dumnym władcy (bajka) 8.20 Róża, 
stróż-duch (bajka) 9.30 Duch Can-
terville (fi lm) 10.50 O biednym kró-
lestwie (bajka) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.05 Uroczyste spot-
kanie z okazji 96. rocznicy powsta-
nia Republiki Czechosłowackiej 
12.55 Błękitny ptak (bajka) 14.15 
O głupim Jasiu (bajka) 14.55 Jak 
smakuje miłość (bajka) 16.00 Anu-
sia z laskowymi orzeszkami (bajka) 
17.30 Siedem kruków (bajka) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Wręczenie odznaczeń pań-
stwowych 21.00 Czeskie stulecie 
22.20 Postrzyżyny (fi lm) 23.55 Oj-
ciec Brown (s.) 0.45 Na tropie. 

TVC 2 
6.00 Nie poddawaj się 6.55 Zmysły 
7.45 Przygody nauki i techniki 8.30 
Zaczarowane przedszkole 9.00 Naj-
szybsi morscy predatorzy 9.55 Ta 
nasza piosenka czeska 11.10 Tomáš 
Garrigue Masaryk 11.50 Historia 
kamiennych butów 12.05 Bóg był 
wtedy zbyt wysoko... 13.25 Histo-
ria lotnika z brązu 13.45 Pojedynek 
przywódców 14.30 Nieznani boha-
terzy 15.00 Modlitwa za dom 16.35 
Gwiazda Piołun (fi lm) 18.00 Spra-
wozdanie z Wielkiej Wojny 18.45 
Wieczorynka 18.55 Mój dziadek 
był żołnierzem 20.00 Śmierć pięk-
nych saren (fi lm) 21.40 Ekspremie-
rzy 22.10 Pułkownik Redl (fi lm) 
0.35 Specjalny lot. 

NOVA 
6.05 Balto (fi lm anim.) 7.35 La-
bakan (bajka) 8.55 Kleks w bajce 
(bajka) 10.25 Daleko jeszcze? (fi lm) 
12.20 Madagaskar (fi lm anim.) 
14.00 Nieoczekiwana zmiana miejsc 
(fi lm) 16.20 Pokojówka na Manhat-
tanie (fi lm) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.30 Impersonalni 
(s.) 23.20 Ringer (s.) 0.10 Prawo i 
porządek: Zbrodniczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.05 Jak obudzić Śpiącą Królew-
nę 7.55 Horton (fi lm anim.) 9.45 
Muzyka z Marsu (fi lm) 11.45 Sześć 
niedźwiedzi z Cibulką (fi lm) 13.40 
Lato z kowbojem (fi lm) 15.40 
Czarni baronowie (fi lm) 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Śluby w Wene-
cji (s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 
22.25 Pr. kulinarny 23.40 Zabójcze 
umysły (s.) 0.35 Sprawiedliwość we 
krwi (s.). 

ŚRODA 29 października
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
9.05 Wspaniałe stulecie 10.10 Oj-
ciec Mateusz (s.) 11.00 Drużyna 
A (s.) 12.00 Wiadomości 12.05 
Agrobiznes 12.20 Magazyn Rol-
niczy - Zabezpieczanie budynków 
mieszkalnych i magazynów przed 
gryzoniami 12.40 Przepis dnia 
(s.) 12.45 Natura w Jedynce - At-
tenborough. 60 lat wśród dzikiej 
przyrody 13.50 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.25 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.45 Wspaniałe stulecie 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, sport, po-
goda 20.25 Człowiek prezydenta 
22.05 Po prostu - program Tomasza 
Sekielskiego 23.05 Underworld - 
Ewolucja 0.55 Po prostu - program 
Tomasza Sekielskiego 

TVP 2 
5.35 M jak miłość (s.) 6.30 Polacy 
w Rzymie i Watykanie 7.05 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.05 Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na 
dobre i na złe (s.) 12.45 Na sygna-
le (s.) 13.15 Makłowicz w podróży 
- Włochy 13.50 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat - Karnawał 
na Wyspach 14.25 Dobry wieczór 
z Neo-Nówką 15.25 Rodzinka.
pl (s.) 16.00 Panorama Kraj 17.25 
Reporter Polski 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.45 Na dobre i na 
złe (s.) 21.45 Na sygnale (s.) 22.20 
Kino relaks - American Pie 0.20 
Świat bez tajemnic - Nigdy nie za-
pomnij kłamać. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Pol-
ski 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Studio Telewizyjna 1 8.30 Co 
u nas? 8.35 AgroSzansa 9.05 Święta 
wojna - Browar Bercika 10.05 Pol-
ska samorządna 10.30 Akademia.
pl 11.00 Telenowyny 11.30 Na-
szaarmia.pl 11.55 Jedź bezpiecz-
nie 12.10 Pałac 13.10 Agrobiznes 
13.40 Raport z Polski 14.05 Sekcja 
998 14.35 Dziennik regionów - te-
maty dnia 14.39 Co u nas? 14.40 
Przechodzień codzienny 14.50 Na-
szym okiem 16.00 Raport z Polski 
16.20 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Lider (s.) 17.15 Zapiski 
Łazęgi - Poznawanie teatru natury 
17.30 Aktualności Flesz 17.35 Stu-
dio Telewizyjna 1 18.00 Magazyn 
Reporterów TVP Katowice 18.15 
Kronika Miasta 18.30 Aktualno-
ści 20.00 Atlas kultury 20.40 Po 
drugiej stronie ulicy 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczor-
ne 22.40 Telekurier 23.15 Naszym 

okiem 0.25 Święta wojna - Browar 
Bercika. 

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 mi-
łość (s.) 14.45 Dzień, który zmienił 
moje życie (s.) 15.50 Wydarzenia 
16.15 Interwencja (mag.) 16.30 
Malanowski i Partnerzy 17.00 Dla-
czego ja? 18.00 Pierwsza miłość (s.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat we-
dług Kiepskich (s.) 20.40 Top chef 
3 22.05 Prawdziwe kłamstwa (ko-
media USA) 1.05 Kowboje i idioci 
(komedia USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Łopatologicznie 
9.30 Pięcioraczki 10.10 Kamera na 
szlaku smakuje Czechy 10.40 Jesteś 
fałszywym graczem (fi lm) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Dro-
gocenny braciszek (fi lm) 13.55 Pan 
Vok odchodzi (fi lm) 15.15 Korona 
z brązu (fi lm) 16.20 O sklerotycz-
nym czarnoksiężniku (fi lm) 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza 
pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Policjanci z centrum (s.) 21.00 
Gejzer 21.30 Pięcioraczki 22.15 
Ucieczka z serialu (fi lm) 23.45 Po-
licja kryminalna Paryż (s.) 0.35 Pr. 
dyskusyjny M. Jilkovej. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczaro-
wane przedszkole 9.00 Tajemnice 
martwych mężczyzn 9.45 II wojna 
światowa w kolorze 10.40 Nasza 
wieś 11.05 Wędrówki w poszuki-
waniu muzyki 11.35 Interpol 12.25 
Folklorika 12.50 Bogowie i mity 
starej Europy 13.15 Kwartet 13.45 
Powiesiłem Eichmanna 14.45 Jo-
anna d’Arc 15.30 Chcesz je? 15.35 
Królestwo natury 16.05 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.30 Tuarego-
wie, dumni władcy pustyni 17.25 
Planeta Ziemia 18.15 Moja rodzi-
na (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 
Dr Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia 
z zagranicy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po wschodniej Jawie 
21.30 Bedeker 21.55 Gra o jabłko 
(fi lm) 23.30 Stand-up 23.55 lol :-). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 
Ulica (s.) 10.35 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.50 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Wzór (s.) 13.20 Do-
wody zbrodni (s.) 14.20 Dr House 
(s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.25 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Lekarze z Początków (s.) 
21.35 Agenci NCIS (s.) 22.35 Bez 
przebaczenia (fi lm) 1.05 Kryminal-
ne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.40 Gormiti I - Władcy natu-
ry (s. anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 
Strażnik Teksasu (s.) 11.25 Miejsce 
zbrodni: Monachium (s.) 13.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 14.25 Lekarz z gór 
(s.) 15.25 Castle (s.) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości krymi-
nalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.30 Telebazar 23.45 
Hawaii 5-0 (s.) 0.40 Kości (s.).

WTOREK 28 października

6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Paziowie 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.05 Reporter Polski 11.40 
Tak miało być 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Londyń-
czycy II (s.) 13.40 Notacje - Władysław 
Bartoszewski. Czy mi w tym pomożesz 
14.00 Transmisja z otwarcia Muzeum 
Historii Żydów Polskich 15.00 Ocalo-
ny świat 15.35 Złotopolscy (s.) 16.05 
Tygodnik Kulturalny 16.55 Tak miało 
być 17.20 Polonia w Komie - Anglia 
17.30 Teleexpress 17.55 Sensacje XX 
wieku - Najwyższa stawka 18.25 Bo-
rysław - Galicyjska Pensylwania 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 20.00 Wiadomości 20.50 
Ojciec Mateusz (s.) 21.45 Polonia w 
Komie - Anglia Małpacita 22.00 Halo 
Polonia 22.45 Rzeszów Carpathia Fe-
stiwal - Siebie dam po ślubie 23.40 
Operacja Życie (s.). 

ŚRODA 29 października
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Las Story 
7.25 Wakacje z duchami 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Halo Polonia 11.40 
Tak miało być 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Dom 
nad rozlewiskiem (s.) 13.45 Nie ma jak 
Polska - Kujawsko-Pomorskie dla ma-
łych i dużych 14.20 Sztuka życia - Mi-
kołaj Roznerski 14.50 Operacja Życie 
(s.) 15.20 Las Story (s.) 15.45 Złoto-
polscy (s.) 16.10 WOK - Wszystko o 
Kulturze 16.55 Tak miało być 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Sensacje XX wieku - Najwyż-
sza stawka 18.25 Załoga Eko - III 
Na szlaku Natura 2000 - Ekologicz-
ne skarby 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Wilnoteka 20.00 Wiadomości 
20.50 Pogoda na piątek (s.) 21.45 Po-
lonia w Komie 22.00 Reporter Polski 
22.40 Kabaretowy Klub Dwójki - Bo-
toks czy natura? 23.35 Po prostu - pr. 
Tomasza Sekielskiego. 

CZWARTEK 30 października
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Bliżej Boga, 
bliżej ludzi 7.25 Klasa na obcasach 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Re-
porter Polski 11.40 Tak miało być 
12.05 Barwy szczęścia (s.) 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Pogoda na piątek (s.) 14.35 Wilno-
teka 14.55 Po prostu - pr. Tomasza 
Sekielskiego 15.45 Złotopolscy (s.) 
16.15 Kultura, głupcze 16.55 Tak mia-
ło być 17.20 Polonia w Komie 17.30 
Teleexpress 17.55 Sensacje XX wieku 
- Najwyższa stawka 18.25 KucinAlina 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 In-
formacje kulturalne 20.00 Wiadomo-
ści 20.45 Ogłoszenie nadawcy - Zwia-
stun sponsorski - Młodzi naukowcy 
2014 20.55 Komisarz Alex (s.) 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Halo Polonia 
22.45Trzeci ofi cer (s.) 23.40 Dzieci 
Kwatery Ł 0.45 Tak miało być. 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 24. 10. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 18
Hawierzów 20
Karwina 19
Orłowa 21
Trzyniec 14
Wierzniowice 24
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

TV POLONIA 

AMERICAN PIE II
Komedia, USA 2001
TVP 2, środa 29 października 
2014, godz. 22.20
Reżyseria: James B. Rogers
Wykonawcy: Jason Biggs, 
Shannon Elizabeth, Alyson Han-
nigan, Seann William Scott, Eddie 
Kaye Th omas, Th omas Ian Nicho-
las, Tara Reid

Rozterki nastolatków związa-
ne z inicjacją seksualną. Po 

pierwszym roku w college’u cztery 
pary postanawiają wynająć dom na 
plaży i ponownie spróbować zaka-
zanego owocu. Kevin, Jim, Stifl er i 
Oz oraz ich dziewczyny – Nadia, 
Michelle, Vicky oraz Heather, stają 
do walki płci. Wydaje się, że to płeć 
piękna jest górą.

DORWAĆ MAŁEGO
Komedia sensacyjna, USA 1995
TVP 1, wtorek 28 października 
2014, godz. 22.55
Reżyseria: Barry Sonnenfeld
Wykonawcy: John Travolta, Gene 
Hackman, Rene Russo, Danny 
DeVito, Dennis Farina, Delroy 
Lindo, James Gandolfi ni

Gangster Chili Palmer ma ode-
brać w Los Angeles dług od 

producenta fi lmów niskobudżeto-
wych, Harry’ego Zimma. Ale Chili 
jest miłośnikiem kina i zamiast 
rozliczyć się z dłużnikiem, zawią-
zuje z nim spółkę. Harry akceptuje 
jego pomysł na scenariusz. W spra-
wę jest wtajemniczona dziewczyna 
Harry’ego, Karen, która zaczyna 
podkochiwać się w Chilim. Ma 
nakłonić byłego męża, gwiazdora 
Martina Weira, by zagrał główną 
rolę w nowym fi lmie spółki Zimm
-Palmer. Tymczasem pojawiają się 
inni wierzyciele.
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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Ogłoszenia do »GL« 
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.

Dom PZKO w Mostach koło Ja-
błonkowa będzie dzisiaj ponownie 
rozbrzmiewać góralską muzyką. O 
godz. 16.00 rozpoczną się tam ko-
lejne „górolski posiady”, spotkanie 
z folklorem i tradycją, tym razem 
poświęcone ludowemu rzemio-
słu artystycznemu. Piąte już w tym 
roku „posiady” organizują mosteccy 
PZKO-wcy ponownie w ramach 
ponadgranicznego projektu „Żywe 
lekcje tradycji – zachowanie wspól-
nego dziedzictwa kulturowego górali 
śląskich na pograniczu polsko-cze-
skim”.

Andrzej Niedoba, prezes moste-
ckiego Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego, 
zapewnia, że atrakcji nie zabraknie. 
– Rzemiosło artystyczne i rękodzie-
ło jest przecież bardzo atrakcyjne 
– podkreśla Niedoba. – Niektórzy 
rzemieślnicy będą się prezentować 
na scenie. Na przykład produkcję 
tradycyjnych instrumentów, takich 
jak gajdy czy różne „piszczołki”, 
przedstawi znany ludowy muzykant 
Zbigniew Wałach z Istebnej, nato-
miast prezentację multimedialną o 
garncarstwie jabłonkowskim i malo-
wanych „trówłach” przygotował An-

toni Szpyrc z Wędryni. Z kolei Piotr 
Kohut z Koniakowa wygłosi wykład 
na temat serów wałaskich, a jego wy-
roby będzie można skosztować poza 
sceną, w ramach kulinarnej części, 
która zawsze towarzyszy „posia-
dom”. Jednym z punktów programu 
będzie ponadto prezentacja historii 
osadnictwa wołoskiego i wędrówki 
pasterskiej, tzw. Redyku Karpackie-
go, który odbył się w roku ubiegłym 
i będzie można obejrzeć nakręcony 
podczas niego fi lm. A żeby nam się 
nie nudziło, zagrają nam na scenie 
kapele góralskie i zatańczy zespół 
regionalny „Bystrzyca” – opowiada 
prezes mosteckiego Koła.

Inni rzemieślnicy będą się prezen-
tować poza sceną. Karol Kufa pokaże 
produkcję wyrobów ze skóry: „kyrp-
ców” czy pasów góralskich, rzeźbiarz 
Paweł Kufa będzie tworzył swoje 
rzeźby z drewna. Wiele z nich będzie 
można podziwiać na wystawie w sal-
kach obok dużej sali. – Z naszego 
zaproszenia skorzystało też stowa-
rzyszenie osób niepełnosprawnych 
„Dobrze, że jesteś” z Istebnej, któ-
rego członkowie pokażą jak się „he-
kluje”, „wysziwo krziżikym” lub jak 
się „sztrykuje kopyca”, czyli typowe 

góralskie skarpety – mówi Niedoba. 
Odbywające się dziś „posiady” są 

już piątymi w tym roku. Poprzedziły 
je organizowane w ramach czeskiej 
części projektu spotkania poświęco-
ne tradycjom związanym z Zielo-
nymi Świątkami, tańcom góralskim, 
teatrowi granemu w gwarze i stro-
jowi góralskiemu. – Ten projekt re-
alizujemy już po raz drugi, a naszym 
polskim partnerem jest ponownie 
Powiat Cieszyński – opowiada Nie-
doba. – Kosztuje nas to sporo wy-
siłku, nie jest to prosta sprawa. Nie-
mniej ludzi chętnych do pracy nie 
brakuje. Chodzi nam zaś o promocję 
najpiękniejszych wartości góralskiej 
kultury, dziedzictwa naszych przod-
ków. Bo chociaż niektórzy myślą, 
że najważniejsze są wartości „świa-
towe”, kosmopolityczne, że liczy się 
tylko supermarket i telewizja w roz-
dzielczości HD, okazuje się, że bez 
kultywowania zwyczajów, wierzeń, 
tego, co umiemy i co jest w nas, trud-
no się żyje. Potrzebujemy tego. My 
zaś robimy wszystko, żeby ludziom 
zaprezentować te zwyczaje i trady-
cje na poziomie jak najwyższym, nie 
przez pryzmat „skansenowości” – 
podkreśla Andrzej Niedoba.  (kor)

Słynne „Requiem” Wolfganga Ama-
deusza Mozarta zabrzmi 2 listopada 
w kościele św. Marii Magdaleny w 
Stonawie. Utwór, który zna więk-
szość z nas, chociażby z fi lmu „Ama-
deusz” Miloša Formana, zaprezentu-
je w stonawskiej świątyni Orkiestra 
Kameralna Janáčka z Ostrawy.

– Nasz katolicki kościół ma wspa-
niałą akustykę, często więc organi-
zujemy w nim koncerty. Chociaż 
naszą wioskę nazywa się górniczą, 
nie zapominamy o kulturze, także 
tej wysokiej. A w Dzień Zaduszny 
chcielibyśmy zaproponować właśnie 
„Requiem” Mozarta – mówi wice-
wójt Tomáš Mařák.

Koncert rozpocznie się o godz. 
16.00. Orkiestra Kameralna Janáčka 
zagra pod batutą Petra Šumníka. 
Partie solowe zaśpiewają: Martina 
Juríková – sopran, Ivan Šustek – 
mezzosopran, Marek Olbrzymek – 
tenor i Klemens Słowioczek – bas.
 (kor)

Zgodnie z zapowiedziami, organi-
zatorzy Międzygeneracyjnego Uni-
wersytetu Regionalnego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
przenieśli termin spotkań z czwartku 
na środę. Pierwsze środowe spotka-
nie odbędzie się w Domu Zarządu 
Głównego PZKO przy ul. Bożka 
w Czeskim Cieszynie 5 listopada o 
godz. 17.00. Wykład wygłosi Adrian 
Kapczyński, adiunkt w Katedrze In-
formatyki Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej.

Gość nazwał swój wykład „Ludz-
ki mózg. Nietypowe włamanie. 
Wynik?”. Będzie on poświęcony 
możliwościom czytania zapisów w 
ludzkim mózgu. – Przyjrzymy się 
telepatii oraz praktyce zastosowa-
nia technologii informatycznych w 
realizacji nietypowego włamania do 
ludzkiego mózgu. W mini-warszta-
cie jeden z uczestników zostanie 

poddany eksperymentowi, po części 
należącemu do świata nauki – zapo-
wiada dyrektor MUR-u, Stanisław 
Gawlik. 

Listopadowe spotkanie MUR-u 
będzie okazją do uczczenia Święta 
Niepodległości Polski. W krótkim 
programie kulturalnym zaprezentu-
ją się Katarzyna Hatalak, studentka 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
(fortepian) i Grzegorz Widera, aktor 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
(recytacja).  (kor)

»Górolski posiady« 
– z rzemiosłem w roli głównej

Zabrzmi 
»Requiem«

Listopadowy 
MUR – w środę
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W czasie tegorocznych „posiadów” można było usłyszeć m.in. zespół „Istebna”.

Adrian Kapczyński
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