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WYRÓŻNIENIE 
ZA CLAUDIĘ

Jury XIV Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej„Rzeczywistość przed-
stawiona”, który odbył się w Teatrze 
Nowym w Zabrzu w dniach 18- 26 
października, przyznało wyróżnie-
nie Joannie Litwin-Widerze za rolę 
Claudii Roe w spektaklu „Enron” ze 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

Ogólnopolski Festiwal Drama-
turgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona” ukazuje jeden z 
nurtów współczesnego teatru. Nurt 
ukierunkowany na realizacje i in-
terpretacje dramatu (polskiego jak i 
obcego) powstałego po 1989 r., który 
stara się spełniać postulat „lustra rze-
czywistości” i pokazywać człowieka 
w szerokim kontekście socjologicz-
nym, obyczajowym, politycznym, 
religijnym.

Co roku do udziału w festiwalu za-
praszane są najwybitniejsze polskie 
inscenizacje teatralne, które prezen-
towane są na scenie Teatru Nowego 
w Zabrzu, jak również w obiektach 
postindustrialnych charakterystycz-
nych dla Górnego Śląska.

Festiwal ma charakter konkurso-
wy, ale oprócz spektakli ocenianych 
obfi tuje w szereg imprez o charakte-
rze edukacyjnym.  (wik)

Do poważnego wypadku doszło wczo-
raj rano na drodze I/11 w Bystrzycy. 
Kierowca osobowego citroena wjechał 
na pas jazdy w przeciwnym kierunku 
i zderzył się z jadącym z naprzeciw-
ka dostawczym oplem. Jak poinfor-
mował nas rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji we Frydku-Mistku, 
Vlastimil Starzyk, podczas wypadku 
ciężko ranni zostali kierowca pierw-

szego z samochodów oraz półpasażer 
opla. Obaj przewiezieni zostali przez 
karetki do Szpitala Trzyniec. – Frag-
menty aut rozrzucone są po całej dro-
dze, musieliśmy więc wstrzymać ruch 
na tym odcinku. Samochody muszą 
korzystać z objazdu przez centrum 
Bystrzycy – mówił wczoraj rano Sta-
rzyk. Na drodze I/11 utworzyły się 
gigantyczne korki.  (kor)

Karetka ratowników z Jabłonkowa i 
śmigłowiec z Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z Ostrawy musiały in-
terweniować w środę rano w Bukow-
cu, gdzie trzy osoby zatruły się tlen-
kiem węgla. O współpracę ratownicy 
poprosili też inne służby zintegrowa-
nego systemu ratownictwa.

Do wypadku doszło podczas ko-
pania kilkumetrowej studni. Tlen-
kiem węgla zatruli się najpierw dwaj 
mężczyźni, którzy pracowali w stud-

ni z pompą spalinową. Doszło do 
niebezpiecznego nagromadzenia się 
spalin i mężczyźni stracili przytom-
ność. Jeden z nich zdążył jeszcze we-
zwać pomoc, ale trzeci z mężczyzn, 
który starał się pomóc swoim kole-
gom, też doznał zatrucia.

Wszyscy poszkodowani zostali 
przetransportowani karetką pogoto-
wia i śmigłowcem do Szpitala Miej-
skiego w Ostrawie-Fifejdach, gdzie 
zostali hospitalizowani.  (kor)

Dwóch rannych 
w wypadku w Bystrzycy

Zatruli się w studni

Tak taniego paliwa nie było w Polsce 
od czterech lat. To dobra wiadomość 
dla mieszkańców tego kraju, a także 
dla sąsiadów. Czesi dawno zdążyli się 
przyzwyczaić do tańszej polskiej ben-
zyny i choć ostatnio jej cena niewiele 
różniła się od tej, którą oferowały w 
przygranicznym regionie najtańsze 
stacje paliw, w połączeniu z tanimi 
zakupami w polskiej Biedronce czy 
Kaufl andzie wyjazd za Olzę nadal 
dawał dodatni wynik. – Niezależnie 
od spadku ceny klientów z Czech 
wciąż mamy tyle samo. No i oczywi-
ście ze Słowacji i Austrii – informuje 
pracownica obsługi stacji Statoil w 
Cieszynie, dodając, że na razie niska 
cena nie przełożyła się na zwiększony 
popyt ze strony Czechów. 

Tymczasem w Czeskim Cieszynie 
nic nie wskazuje na to, żeby ceny pa-
liw mogły ulec zmianie i to z korzy-
ścią dla kierowcy. I tak stacja benzy-
nowa w centralnej części miasta od 
pół roku oferuje litr 95-oktanowej 
etyliny po niemal niezmiennej cenie 
(36,90 kc). Taka cena była tu pod ko-
niec czerwca, kiedy za Olzą sprzeda-
wano litr tego samego paliwa po 5,49 
zł. Taka cena była też wczoraj, kiedy 
w Cieszynie można było zatankować 
po 5,08 złotego, czyli w przeliczeniu 
o 3 korony taniej na litrze niż na po-
czątku wakacji.

– Na ceny paliwa zarówno w Pol-
sce, jak i w Czechach wpływ ma 
przede wszystkim wartość baryłki 
ropy na światowych giełdach oraz 
kurs krajowej waluty w stosunku do 
dolara. Jeżeli więc ropa tanieje, ale 
jednocześnie osłabia się korona czy 
złotówka, to spadki cen ropy wcale 
nie muszą przełożyć się na niższe 
ceny paliw na stacjach. Gorszy kurs 
walutowy niejako bowiem amorty-
zuje cenę ropy. To niekorzystne oko-

liczności zarówno dla Polaków, jak i 
Czechów – przyznaje w rozmowie z 
„Głosem Ludu” Piechowiak. Jak jed-
nak podkreśla, sytuacja walutowa w 
parach: dolar – złoty i dolar – korona 
wygląda stosunkowo stabilnie. – Z 
analizy Bankier.pl wynika, że kurs 
prawdopodobnie poprawi się, a to 
pozytywnie wpłynie na ceny na sta-
cjach paliw. Bardzo możliwe, że pali-
wo za mniej niż 5 zł (lub 34 korony) 
utrzyma się nawet po Nowym Roku 
– spodziewa się ekonomista.

O spadku ceny ropy w skali całego 
świata mówi również analityk Miloš 
Podrazil z Czeskiego Stowarzysze-

nia Przemysłu Naftowego i Handlu 
w Pradze. – Pod obniżeniem ceny 
ropy podpisały się dwa główne czyn-
niki. Pierwszym z nich jest ogólno-
światowy spadek popytu na ropę, a 
drugim jej nadmierne wydobycie. To, 
jak długo ów nadmiar się utrzyma, 
będzie zależało m.in. od charakte-
ru nadchodzącej zimy – przekonu-
je Podrazil, dodając, że tęższa zima 
pozwoli na szybsze zużycie zasobów 
ropy na rynkach światowych. Wów-
czas jej cena może ponownie nieco 
pójść w górę. Na pytanie, dlaczego 
niższa o ok. 20 proc. cena ropy jak 
dotąd nie przekłada się na ceny paliw 

na czeskich stacjach benzynowych, 
odmawia jednak udzielenia odpo-
wiedzi, zasłaniając się regulaminem 
na rzecz ochrony konkurencji. 

Tymczasem różnica w cenie mię-
dzy Czechami i Polską jest coraz 
większa. Dla tych, którzy po okresie 
niewiele tańszej od czeskiej polskiej 
benzyny zrezygnowali z tankowania 
w Polsce, to odpowiedni moment 
„zmianę kursu”. Przy oszczędności 
150 koron na 50-litrowym baku na-
wet kierowcom z Karwiny, Hawie-
rzowa czy Bystrzycy koszty podróży 
zwrócą się bowiem z nawiązką. 
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W Polsce coraz tańsza benzyna
REGION: Na początku wakacji za litr 95-oktanowej benzyny płaciliśmy w Cieszynie 5,5 zł. Teraz cena za litr zbliża się 

do 5 zł. W głębi kraju spadła jeszcze niżej. – Bardzo możliwe, że paliwo poniżej 5 zł będziemy kupować dłużej, nawet po 

Nowym Roku – szacuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Grupy Bankier.pl.
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NA POZIOMIE
KARWINA (ep) – Po raz kolejny 
potwierdził się wysoki poziom i 
jakość usług Domu Seniora „Nový 
domov”. Ośrodek zarządzany przez 
województwo morawsko-śląskie 
otrzymał właśnie nagrodę w kon-
kursie na najlepszą organizację 
świadczącą usługi socjalne. Kar-
wiński Dom Seniora uhonorowano 
„Nagrodą jakości w opiece socjal-
nej”. To już druga w ostatnim czasie 
nagroda dla tej placówki. Niespełna 
rok temu organizacja uzyskała rów-
nież „Certifi kát Vážka”.

* * *

JEST DOTACJA
JABŁONKÓW (kor) – Mini-
sterstwo Kultury RC przyznało 
miastu dotację z puli przeznaczonej 
w budżecie resortu na ochronę i 
utrzymanie zabytków. Na konto Ja-
błonkowa wpłynęło 108 tys. koron, 
które włodarze miasta przeznaczyli 
na remont 12 drzwi w starszym, za-
bytkowym budynku ratusza.

* * *

NIE PRÓŻNUJĄ
NAWSIE (kor) – Członkowie 
Miejscowego Koła PZKO wybrali 
się na tradycyjną wycieczkę. Celem 
ich podróży było tym razem Zako-
pane, gdzie odwiedzili m.in. swoją 
koleżankę, pochodzącą z Czeskiego 
Cieszyna Michaelę Topór-Orawiec. 
Obecnie nawiejscy PZKO-wcy szy-
kują się do tradycyjnej „Zabijaczki” 
(29 listopada). Natomiast w piątek 7 
listopada w Domu PZKO im. Jury 
spod Grónia odbędzie się wernisaż 
ciekawej wystawy wędrownej pt. 
„Biblia wczoraj, dziś i jutro”.

* * *

Z KARTĄ TANIEJ
REGION (kor) – Nową edycję 
swojego produktu regionalnego, kar-
ty gościa „Těšínské Slezsko Region 
Card”, przygotowała Regionalna 
Rada Rozwoju i Współpracy. Kartę, 
dzięki której można otrzymać zniżki 
w wybranych obiektach turystycz-
nych, można już zakupić w centrach 
informacji turystycznej.

* * *

PIĘKNE ALEJE
KARWINA (ep) – Tereny wzdłuż 
ulicy 17 listopada walczą o tytuł 
„Alei roku 2014”. Piękna aleja przy 
głównej ulicy miasta jest wyjątkowa 
na skalę całego regionu, a może na-
wet kraju – rosną przy niej japońskie 
sakury, czyli kwitnące na różowo 
drzewa wiśni. Wzdłuż drogi rośnie 
tu aż 177 drzew sakury, które roz-
kwitają końcem kwietnia. Najstarsze 
drzewa w alei mają około 20 lat. 
O zwycięstwie zdecydują internauci.

* * *

STRAŻNICY PILNUJĄ
CZESKI CIESZYN (kor) – Po-
cząwszy od wtorkowej porannej 
zmiany Straż Miejska w Czeskim 
Cieszynie wzmocniła patrole na 
wszystkich jedenastu cmentarzach 
znajdujących się na terenie miasta 
i sąsiadującego z nim Kocobędza. 
Wspólnie z funkcjonariuszami Poli-
cji RC strażnicy będą też przez cały 
tydzień pilnować samochodów na 
parkingach przy nekropoliach. 
– Podjęte przez nas środki powinny 
odstraszyć potencjalnych złodziei 
kwiatów, zniczy, kieszonkowców, 
a także złodzieję – mówi dyrektor 
czeskocieszyńskiej Straży Miejskiej, 
Piotr Chroboczek. Akcja potrwa do 
3 listopada.

Sąd Wojewódzki przyjrzy się prze-
biegowi wyborów nie tylko w Cze-
skim Cieszynie, ale też w Trzyńcu. 
W piątek po południu skargę złożył 
Úsvit přímé demokracie wraz z czte-
rema innymi partiami. 

W piątek upłynął termin, w któ-
rym można było składać w Sądzie 
Wojewódzkim skargi na przebieg 
wyborów samorządowych. Jednym 
z ostatnich w naszym regionie był 
wniosek przygotowany przez  Úsvit 
přímé demokracie w Trzyńcu, pod 
którym podpisały się również: 
ČSSD, KSČM, stowarzyszenie Par-
tii Praw Obywateli i niezależnych 

kandydatów oraz COEXISTEN-
TIA.

– Wniosek złożyła ponad połowa 
partii, które brały udział w wyborach 
w Trzyńcu – podkreśliła Dagmar 
Dudková, liderka ÚPD, w komu-
nikacie prasowym. Powodem skar-
gi na przebieg wyborów miał być 
„niestandardowy przebieg podlicza-
nia głosów, brak kontroli wyników 
podliczania w niektórych obwodach 
oraz ograniczenie dostępu poszcze-
gólnych członków komisji do kon-
troli kart wyborczych w niektórych 
obwodach na terenie miasta Trzyń-
ca”. Partie, które zaskarżyły przebieg 

wyborów, uważają też za podejrza-
ne, że na samym końcu podliczania 
głosów doszło do nagłej zmiany w 
odsetkach głosów zdobytych przez 
poszczególne partie, co przełożyło 
się na liczbę zdobytych mandatów. 

Wniosek złożony w sądzie będzie 
miał wpływ na termin pierwszej se-
sji Rady Miasta. Już wiadomo, że nie 
odbędzie się ona 10 listopada, jak 
pierwotnie planowano. – Musimy 
poczekać na decyzję sądu – powie-
działa „Głosowi Ludu” burmistrz 
Trzyńca, Věra Palkovská (SNK 
Osobnosti pro Třinec). – Szkoda, że 
tak się stało, bo radni mieli już roz-

począć pracę nad nowym budżetem 
– dodała. 

W Trzyńcu po wyborach umowę 
koalicyjną podpisały SNK Osobno-
sti pro Třinec, KDU-ČSL i TOP 
09. Przedstawiciele tych ugrupowań 
mają zasiąść w zarządzie miasta. 

Do Sądu Wojewódzkiego w 
Ostrawie wpłynęło ok. 40 wniosków 
kwestionujących przebieg wyborów. 
W niektórych gminach złożono po 
kilka wniosków – na przykład w 
Czeskim Cieszynie, gdzie prócz Ma-
riana Kusia z SOS zaskarżyli prze-
bieg wyborów również Niezależni. 

 (dc)
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– To jest pytanie na dłuższy wykład 
– odpowiedział z uśmiechem 91-letni 
profesor. – Na pewno Rosja jest nie-
przyjazna, agresywna, ale Polska jest 
członkiem NATO. Rosja nie może 
sobie pozwolić na agresję w kierun-
ku Polski, bo wtedy rozpętałaby III 
wojnę światową, której by nie wy-
grała. Reasumując, ja bym się Rosji 
specjalnie nie bał – dodał cieszynia-
nin, czym wzbudził burzę oklasków 
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w 
Cieszynie.

Sobotnie spotkanie w Ratuszu było 
jedynym, w którym mieszkańcy mo-
gli posłuchać, co ma do powiedzenia 
profesor i jego syn Daniel, także na-
ukowiec, skoncentrowany jednak na 
polityce Bliskiego Wschodu. Wcze-
śniej można było Daniela Pipesa 
zobaczyć podczas spaceru po obu 
Cieszynach. Przyjazd nad Olzę tak 
ważnych gości to zasługa Doroty He-
rok, która w Cieszyńskim Ośrodku 
Kultury „Dom Narodowy” prowadzi 
Zespół Tańca Żydowskiego i Izrael-
skiego „Klezmer”.

– Utrzymuję kontakt z Danie-
lem Pipesem i to jego zaprosiłam 
do Cieszyna z wykładem. Dopiero 
dwa tygodnie temu okazało się, że 
do Polski przylatuje także jego oj-
ciec Richard. Bardzo nas to ucieszy-
ło. Panowie przyjechali w piątek. W 
sobotę oprócz spotkania z mieszkań-
cami odbyliśmy wycieczkę po Cie-
szynie, gdzie zobaczyliśmy cmen-
tarz żydowski, Wzgórze Zamkowe, 
naszym celem była także synagoga 
w Czeskim Cieszynie. Pan Richard 
patrzy na Cieszyn z zupełnie in-
nej perspektywy niż my. Pamięta to 
miasto z czasów, kiedy mieszkali w 
nim Żydzi. W niedzielę po śniada-
niu profesor pojechał do Warszawy, 

bo we wtorek zaplanowano otwarcie 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
gdzie został zaproszony – mówiła w 
sobotę Dorota Herok.

Profesor Richard Pipes urodził się 
w Cieszynie w 1923 roku, na ówcze-
snej ulicy Ciężarowej (obecnie Mi-
chejdy). Jego ojciec założył fabrykę 
czekolady, która produkowała wafl e z 
czekoladą, do dziś znane jako prince 
polo.

– Żyłem tutaj do szóstego roku ży-
cia. W 1929 roku przyjechaliśmy do 
Krakowa, a następnie do Warszawy, 

w której mieszkaliśmy ostatnie 10 
lat przed wojną. W 1939 roku, kiedy 
Niemcy zaatakowali Polskę, uciekli-
śmy z Warszawy do Włoch, a stamtąd 
do Ameryki. W poniedziałek minie 
75 lat od chwili, kiedy wyjechaliśmy 
ze stolicy Polski. Chociaż mam żonę 
Polkę i za oceanem cały czas mówimy 
po polsku, jesteśmy bardzo zameryka-
nizowani. W Cieszynie, tym małym 
mieście, czuję się bardzo dobrze. To 
dla mnie wielka przyjemność, że mój 
syn może tutaj przemawiać – mówił 
profesor Pipes.

Wypowiedź uzupełnił anegdotą 
burmistrz Szczurek, którą pan Daniel 
opowiedział mu podczas wcześniej-
szego spotkania.

– Będąc małym chłopcem przyszły 
profesor zapraszał kolegów do sklepu, 
częstował ich czekoladkami, a potem 
mówił „tata zapłaci” – mówił włodarz.

Ostatni raz profesor Richard Pi-
pes, dla wielu najwybitniejszy żyjący 
cieszynianin, gościł nad Olzą w 2007 
roku. 20 lat temu profesor został ho-
norowym obywatelem miasta.

TOMASZ WOLFF

Profesor Richard Pipes był w Cieszynie w bardzo dobrym nastroju.

Częstujcie się, tata zapłaci...
Z kilkudniową wizytą przyjechał do Cieszyna prof. Richard Pipes, doradca prezydenta USA Ronalda Reagana ds. Związku 
Radzieckiego i Europy Środkowej. Ostatnie wydarzenia sprowokowały pytanie, które już na wstępie zadał gospodarz sobotniego 
spotkania w Ratuszu, burmistrz Mieczysław Szczurek: „Czy musimy bać się Rosji?”.

Sąd przyjrzy się wyborom

Odnowiona i w pełni nowoczesna 
Biblioteka Miejska przywitała w 
piątek pierwszych czytelników i go-
ści. W sobotę zaś w nowej, stylowej 
bibliotecznej kawiarence odbył się 
pierwszy Wieczór Literacki, który 
poprowadził jeden z pracowników 
placówki, poeta Jan Delong. Pierw-
szymi gośćmi kawiarenki byli zaś 
poetka Renata Putzlacher oraz po-
eta i reżyser Radovan Lipus, znany 
m.in. z telewizyjnego cyklu „Šum-

ná města” lub z wyreżyserowania 
w Teatrze Cieszyńskim głośnego 
spektaklu muzycznego „Těšínské 
niebo – Cieszyńskie nebe”. Licznie 
zgromadzeni miłośnicy literatury 
mogli wysłuchać wierszy oraz roz-
mów o roli biblioteki i kawiarni w 
życiu współczesnego człowieka. O 
oprawę muzyczną zadbał gitarzy-
sta Martin Dytko z Ostrawy, który 
też przeczytał kilka swoich wierszy. 
 (kor)

W sumie 46 włamań lub prób wła-
mania do domków rodzinnych lub 
letniskowych na terenie Hawierzo-
wa, Karwiny i Czeskiego Cieszyna, 
a nawet podgórskiego Bukowca, ma 
na sumieniu 28-letni włamywacz, 
którego udało się zatrzymać w tych 
dniach funkcjonariuszom policji 
kryminalnej z hawierzowskiej ko-
mendy. Z domów, w których złożył 
wizytę, młody rabuś zabierał pienią-
dze lub rzeczy, które od razu po po-
pełnieniu przestępstwa sprzedawał.

Jak informuje rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji RC w Karwinie, 

nprap. Jaroslav Kus, obiekty do ob-
rabowania włamywacz wyszukiwał 
podczas przejażdżki na rowerze.  Był 
na tyle bezczelny, że nie przeszka-
dzało mu włamać się do domku ro-
dzinnego, kiedy jego właściciele byli 
w domu. – W jednym przypadku 
ukrył się nawet w garażu i czekał, 
aż właściciel domu wyjdzie do pracy. 
Potem ukradł rower i kurtkę. Innym 
razem zamknął właściciela w jego 
gabinecie, a później skradł jego pie-
niądze i dokumenty – mówi rzecznik 
policjantów.  
 (kor)

W bibliotece 
o poezji i kawiarniach

Włamywacz za kratkami
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Działający przy Miejscowym Kole 
PZKO w Darkowie chór „Lira” był 
jak zwykle gospodarzem jesiennej 
imprezy muzycznej Koła – Dar-
kowskiej Jesieni. W niedzielę pe-
zetkaowcy zaprosili na koncert do 
Sanatorium Rehabilitacyjnego w 
Granicach, w którym oprócz „Liry” 
wystąpił Zespół Kameralny „Ad Li-
bitum” z Pszowa.

– To już 13. edycja Darkowskiej 
jesieni. Po raz drugi koncert odbywa 
się w uzdrowisku w Karwinie-Gra-
nicach, w związku z tym, że Dom 
Zdrojowy w Darkowie jest na razie 
zamknięty. Wszyscy jednak mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku kon-
certować będziemy znów w starym 
miejscu – powiedział naszej gaze-
cie prezes Miejscowego Koła, Piotr 
Sztuła. Jak dodał, formuła jesiennych 
koncertów w Darkowie jest od po-
czątku taka sama. Gospodarzem 
imprezy jest działający przy darkow-
skim Kole chór „Lira”, który też za-

wsze rozpoczyna jesienny koncert, a 
po nim występuje zaproszony gość.

W niedzielę w sali koncertowej 
uzdrowiska zebrało się sporo stałych 
bywalców tej imprezy, ale jak zwykle 
koncert przyciągnął również pacjen-
tów sanatorium. 

Chór z Darkowa pod batutą Be-
aty Pilśniak-Hojki przygotował dla 
słuchaczy m.in. pieśni „Mikulecká 
dědina”, „Ej tam, w dolinie” czy 
„Beskidzki Harnasiu”. W drugiej 
części występu zaprezentował nato-
miast słynne melodie operetkowe, na 
przykład pieśń weselną z musicalu 
„Skrzypek na dachu”.

Występujący po chórze-gospo-
darzu zespół „Ad Libitum” jest już 
karwińskiej publiczności znany, był 
bowiem gościem jubileuszowej Dar-
kowskiej Jesieni w 2011 roku i pod-
bił wtedy serca  słuchaczy. Również 
w niedzielę śpiewacy z Pszowa ze-
brali wielkie oklaski. Działający przy 
Bazylice Narodzenia Marii Panny w 

Pszowie chór powstał w 1999 roku i 
składa się z absolwentów i studentów 
Wydziału Artystycznego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Cieszynie. Zespół 
ma w swoim repertuarze utwory 

różnych stylów i epok: od klasycz-
nych dzieł renesansu po utwory mu-
zyki współczesnej. Często sięga też 
po opracowania pieśni ludowych, 
czaruje publiczność melodiami słyn-

nych operetek i wykonuje przeboje 
muzyki rozrywkowej. W czasie nie-
dzielnego koncertu śpiewacy z Pol-
ski wystąpili z repertuarem piosenek 
z pierwszej połowy XX wieku.  (ep)

– Idea naszych zjazdów wiosen-
nych i jesiennych jest wciąż ta sama 
– spotykają się na nich działaczki 
klubów kobiet z całego regionu. To 
takie nasze święto, nie tylko kultu-
ralno-oświatowe, ale też twórcze, bo 
chcemy czegoś nowego się nauczyć, 
poznać ciekawe techniki – wyjaśniła 
prezes Sekcji, Władysława Byrtus, 
która poprowadziła spotkanie. W sali 
bystrzyckiego Domu PZKO przywi-
tała około 100 pań z 41 klubów.

Obrady rozpoczęto od programu 
kulturalnego, z którym wystąpiły 
chóry szkolne z miejscowej polskiej 
podstawówki. Muzyczny występ bar-
dzo spodobał się paniom, niektóre ze 
znanych przebojów śpiewała nawet 
cała sala. Przed obiadem był czas na 
rozmowy przy smacznym poczę-
stunku przygotowanym przez Klub 
Kobiet z Bystrzycy. Zebranych przy-
witała też prezes Miejscowego Koła, 
Krystyna Gomółka. – Nasze Koło 
PZKO liczy około 500 członków, ale 
– tak jak wszędzie – aktywnych pań i 
panów jest mniej. Dlatego bardzo nas 
cieszy, że mamy takich aktywnych se-
niorów, a szczególnie – seniorki, które 
zawsze przychodzą nam z pomocą 
przy pieczeniu ciastek, przygotowy-
waniu poczęstunku na różne nasze 
imprezy, a nawet przy naszym wio-
sennym sprzątaniu – mówiła.  

O działalności miejscowego Klubu 
Kobiet opowiedziała jego przewod-
nicząca, Anna Olszar. Jak mówiła, 
Klub liczy 18 pań, które spotykają 
się raz w miesiącu, a w razie potrze-
by – częściej. Ich główne zadanie to 
przede wszystkim pomoc kulinarna 
przy imprezach PZKO. Co dwa lata 
bystrzyckie panie organizują wysta-
wę swoich prac ręcznych – ostatnia, 

przed dwoma laty, cieszyła się nieby-
wałą popularnością. Panie współpra-
cują również z... panami – niektóre 
imprezy organizują wspólnie z Klu-
bem Seniora. W tym roku całą swoją 
energię członkinie Klubu Kobiet w 
Bystrzycy spożytkowały na przygo-
towanie Spotkania Jesiennego. 

 W czasie sobotniej imprezy Sek-
cja Kobiet przedstawiła plany na 
najbliższe miesiące i nadchodzący 
rok. Wiceprzewodnicząca Sekcji, 
Anna Piszkiewicz, poinformowała 
na przykład o przyszłorocznym Fe-
stiwalu PZKO w Karwinie, w czasie 
którego kluby kobiet zaprezentują 
swoje prace na wystawie w Domu 
PZKO we Frysztacie, a także o tra-
dycyjnej wycieczce klubów kobiet, 
zaplanowanej na początek czerwca. 

Spotkania jesienne, w odróżnieniu 
od tych organizowanych wiosną, są 
też okazją do poznania nowych tech-
nik twórczych. W tym roku w czasie 
popołudniowej części programu dla 
pań przygotowano warsztaty zdob-
nictwa cukierniczego, patchworku 
oraz tworzenia ozdób z fi lcu. 

 – Warsztaty twórcze w czasie 
naszych jesiennych spotkań zawsze 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Panie mogą potem zaprosić te pre-
legentki do swojego Klubu Ko-
biet – wyjaśniła Anna Piszkiewicz. 
Sama zresztą poprowadziła jedne z 
tegorocznych zajęć warsztatowych. 
– Pokażę fi lcowanie wełny oraz pracę 
z gotowym fi lcem. Potrzebne są do 
tego tylko mydło, woda i zabarwiona 
wełna, którą można kupić w sklepach 
dla kreatywnych. Później robi się z 
tego różne cudeńka – opowiadała 
przed rozpoczęciem zajęć. 

Jak wykonuje się ozdoby cukier-
nicze z masy marcepanowej poka-
zywała natomiast Maria Bykowska 
z Boconowic. – Z marcepanu można 
wykonywać kwiaty i wiele innych 
kształtów do zdobienia tortów. Po-
każę m.in., jak zrobić fi gurkę nie-
mowlaka w pieluszce czy kwiaty róży 
na okrągłym lizaku – powiedziała 
pani Maria. – To nic trudnego, trzeba 
tylko trochę fantazji. Czasem podpa-
trzę jakiś wzór albo sama wymyślam 
nową formę – dodała. Szycie metodą 

patchworkową prezentowała nato-
miast Maria Sikora z Bystrzycy

Następnym razem w tak dużym 
gronie członkinie klubów kobiet 
spotkają się wiosną, kiedy gościć je 
będą działaczki z Mostów koło Cie-
szyna. 

ELŻBIETA PRZYCZKO

W sali Domu PZKO w Bystrzycy zebrało się około 100 pań z klubów kobiet z całego Zaolzia.

W DOMU PZKO W BYSTRZYCY ODBYŁO SIĘ JESIENNE SPOTKANIE KLUBÓW KOBIET

Siła w kobietach!
Członkinie klubów kobiet z całego Zaolzia przybyły w sobotę na doroczne Spotkanie Jesienne, organizowane przez Sekcję Kobiet 

przy Zarządzie Głównym PZKO. W tym roku współorganizatorem i gospodarzem był Klub Kobiet przy Miejscowym Kole w By-

strzycy, który zaprosił panie do Domu PZKO. 

Muzyczna jesień 

Gościem 13. edycji Darkowskiej Jesieni był Zespół Kameralny „Ad Libitum” z Pszowa.
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PYTANIE DO 
Anny Olszar, przewodni-
czącej Klubu Kobiet MK 
PZKO w Bystrzycy

Czy przygotowanie Spotka-
nia Jesiennego to duże wy-
zwanie dla waszego Klubu 
Kobiet?

To bardzo duże wyzwanie, 
liczne obowiązki. Jest przy 
tym masa roboty i wszystkie 
panie muszą się zaangażować 
i pomagać w przygotowa-
niach. W naszym Klubie jest 
nas osiemnaście, ale trzy panie 
się rozchorowały, więc osta-
tecznie w ostatnich dniach 
było nas do pracy mniej. Ro-
biłyśmy, co tylko mogłyśmy, 
żeby to dobrze przygotować 
i żeby wszystkim się podoba-
ło. Przygotowałyśmy śniada-
nie i herbatę, obiad i kawę z 
ciastkiem. Każda pani, która 
przybyła do nas na Spotkanie 
Jesienne, otrzymała drobny 
upominek-niespodziankę. W 
Bystrzycy już bardzo dawno 
nie było spotkania klubów 
kobiet, było to jeszcze za 
czasów poprzedniej prze-
wodniczącej naszego Klubu. 
W tym roku postanowiłyśmy 
znów się zgłosić i mamy na-
dzieję, że wszystkim paniom 
się u nas podoba. Nasz Dom 
PZKO mógł pomieścić tylko 
100 osób, dlatego z każdego 
klubu przybyły dwie lub trzy 
panie.  (ep)

Z programem muzycznym wystąpiły dzieci z miejscowej szkoły polskiej. 
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Siedziba biblioteki zmieniła się 
nie do poznania. Jakie zmiany tu 
zaszły?

Przede wszystkim udało nam się 
przystosować obiekt do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Główną 
zmianą, wyczekiwaną przez wielu 
mieszkańców, jest instalacja win-
dy osobowej. Już nie trzeba będzie 
wchodzić po schodach – dosyć 
wysokich, jak to bywa w starym 
budownictwie. Właśnie z powo-
du tych schodów wielu starszych 
czytelników rezygnowało z od-
wiedzania naszej biblioteki.
Zlikwidowaliśmy także inne 
bariery architektoniczne, zain-
stalowaliśmy podjazd i dostoso-
waliśmy toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przeprowa-
dziliśmy też termomodernizację 
budynku. Stare okna były już 
nieszczelne, w opłakanym stanie, 
zdarzało się nawet, że wypadały 
niektóre szyby. Teraz mamy nowe, 
stylowe okna, odtworzone na 
wzór stolarki XIX-wiecznej. Dłu-
go czekaliśmy też na moderniza-
cję systemu grzewczego. Projekt 
obejmował również doposażenie 
instytucji w meble i sprzęt elek-
troniczny.

Co czeka na czytelników oprócz 
zmian zewnętrznych? Czy pla-
cówka rozszerzyła swoją ofertę?

Tak, takie było zresztą założenie 
projektu. Zakupiony z funduszy 
projektowych sprzęt elektronicz-
ny trafi ł do nowej pracowni mul-
timedialnej pod nazwą YOUR-
medi@TWOJEmedia. Jest to 
przestrzeń  biblioteczna skiero-
wana do młodzieży. Uważam, 
że mamy bardzo sprawnie dzia-
łający oddział dla dzieci, jednak 

młodzież nie czuje się tam zbyt 
dobrze, ponieważ wystrój i wypo-
sażenie dostosowane są do dzieci 
młodszych. Postanowiliśmy więc 
stworzyć przestrzeń wyposażoną 
w multimedia, w której młodzi 
ludzie będą się czuli jak u siebie 
i będą współdecydować o tym, 
co tam się będzie działo. Mamy 
dla nich całą ofertę różnych za-
jęć. W pomieszczeniu na drugim 
piętrze znajduje się 12 stanowisk 
komputerowych, aparaty cyfrowe, 
tablety piórkowe do tworzenia 
grafi ki komputerowej, kamery. 

W planie są zajęcia warsztatowe, 
podczas których uczestnicy będą 
mogli poznać tajniki fotografo-
wania, kręcenia krótkich fi lmów, 
tworzenia i miksowania muzyki 
czy też pisania CV i listów mo-
tywacyjnych.

Czy coś nowego czeka również 
na przedstawicieli innych grup 
wiekowych?

W najbliższym czasie planujmy 
utworzenie „Strefy @ktywnego 
seniora”, dzięki której osoby star-
sze będą mogły nabyć podstawo-

we kompetencje w korzystaniu 
z komputera i Internetu. Ale to 
nie koniec zmian w cieszyńskiej 
Bibliotece Miejskiej. Mieszkań-
cy Cieszyna coraz częściej pytają 
bibliotekarki o możliwość wypo-
życzania elektronicznych wersji 
książek, czyli tzw. e-booków. Bi-
blioteka postanowiła więc wyjść 
naprzeciw również tej kategorii 
użytkowników i przystąpiła do 
Śląskiego Konsorcjum IBUK, 
którego liderem jest Biblioteka 
Śląska. Od listopada każdy czy-
telnik będzie mógł uzyskać kod 

do zdalnego dostępu do bazy 
e-booków i korzystać bezpłatnie 
z ponad półtora tysiąca pozycji z 
literatury pięknej oraz publikacji 
naukowych. 

Przez dziewięć miesięcy centra-
la biblioteki była zamknięta, ale 
chyba dokupywaliście w tym 
czasie książki? 

Oczywiście. Budżet na zakup no-
wości wydawniczych nie został 
uszczuplony. Dotację otrzymaną 
z budżetu miasta wydaliśmy na 
książki, żeby księgozbiór był na 
bieżąco uzupełniany. Udało nam 
się też uzyskać z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dodatkowe 25 tys. złotych, 
za które również zakupiliśmy no-
wości wydawnicze. 

Wprawdzie zakończyliście wła-
śnie bardzo kosztowny i zakro-
jony na wielką skalę remont, 
ale może jednak macie jeszcze 
jakieś plany na remont czy uno-
wocześnienie oferty?

Na razie musimy rozwinąć tę 
ofertę, którą zaproponowaliśmy. 
Napisaliśmy już dwa granty o do-
fi nansowanie zajęć z zakresu edu-
kacji medialnej w nowo powstałej 
pracowni. Nasze kolejne plany 
będą zależeć przede wszystkim od 
funduszy, myślę jednak, że będzie-
my jeszcze coś zmieniać w miarę 
możliwości. Na przyszłość marzy 
nam się specjalny system dozoru 
wizyjnego oraz system ochrony 
zbiorów bibliotecznych, ciekawym 
rozwiązaniem, które warto byłoby 
wprowadzić w bibliotece, jest też 
tzw. wrzutka do samodzielnego 
oddawania książek.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO
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Był pan niedawno gościem 3. 
Przeglądu Najnowszych Filmów 
Polskich we Lwowie. Pokazy-
wano tam „Jacka Stronga”, w 
którym zagrał pan Zbigniewa 
Brzezińskiego, ale także takie 
produkcje, jak „Wałęsa. Człowiek 
z nadziei” czy nieco starszy obraz 
„Człowiek z marmuru”. Idea or-
ganizatorów Przeglądu jest taka, 
by zapewniać dostęp do kultury 
polskiej rodakom mieszkającym 
we Lwowie i – poprzez polskie 
kino – pokazać Ukraińcom nasz 
kraj. Czy to dobra metoda na po-
kazanie Polski?

Festiwale służące wymianie kul-
turalnej generalnie są zjawiskiem 
bardzo pozytywnym i potrzebnym. 
Dzięki nim ludzie poznają się wza-
jemnie – nie tylko poprzez wytwo-
ry ich pracy, ale fi zycznie. Twórcy 
fi lmów i widzowie – w tym przy-
padku ukraińscy – stykają się ze 
sobą. Każdy taki festiwal pozwala 
więc poznać drugi kraj. A czło-
wieka, którego poznajemy, trudniej 
nam nie lubić, trudniej się go bać. 
Przełamujemy więc bariery. To naj-
szlachetniejsze z oddziaływań kul-
tury – fi lmu, kina, teatru, muzyki.

Wielu ukraińskich uczestników 
tego Przeglądu, wybierając fi lmy 

typu „Jack Strong” czy „Człowiek 
z marmuru”, szukało inspiracji i 
nadziei na to, że w ich kraju rów-
nież – jak w Polsce – może coś 
się zmienić. Czy sztuka może tak 
zadziałać?

Kilka rewolucji w historii świata 
zaczęło się od spektaklu czy opery. 
Nie bez przyczyny też cenzura w 
komunie tak gnębiła twórców. Ro-
biono to po to, by stłumić wartości 
duchowe, do których odwołuje się 
sztuka. Jeśli człowiek jest silny du-
chowo, to jego wolności nie moż-
na zniszczyć. Dlatego też na przy-
kład funkcja Kościoła w Polsce w 
PRL-u była odmienna od obecnej. 
Ale to były inne czasy. Kino może 
wzmocnić ducha, ale czy Ukraińcy 
znajdą w naszych fi lmach jakieś 
wskazówki – nie wiem. Filmy, o 
którym mówimy, są po prostu za-
pisem tego, co się w Polsce wyda-
rzyło.

Na lwowskim Przeglądzie miał 
pan własną prelekcję o tym, 
czym się pan zajmuje oprócz ak-
torstwa i poezji. Mówił pan o fi -
zyce kwantowej, o fi lozofi i. Skąd 
takie zainteresowania?

Próbowałem podczas tego mojego 
spotkania we Lwowie powiedzieć 
coś takiego: jeżeli ludzie dostaną 

od swoich duchowych nauczycieli 
kromkę chleba, to ta kromka chle-
ba zaspokoi ich największy głód, 
ale też sprawi, że nie są już głodni 
i nie szukają. Tymczasem do drzwi 

niewidzialnego świata trzeba się 
dobijać. Zaczyna się do nich dobi-
jać człowiek, któremu znane spo-
soby życia nie gwarantują przeży-
cia i musi znaleźć inne. Najczęściej 
jest to wyższa wartość duchowa. 
Trzeba przejść wiele etapów, by 
dojść do pogłębionej perspektywy. 
Tak było u mnie, stanąłem wobec 
sytuacji, która mnie przerosła i 
musiałem znaleźć coś, co wypełni 
straszną dziurę.

Przy okazji lwowskiego Prze-
glądu miał pan okazję zwiedzić 
Lwów, poczuć jego klimat. Jakie 
wrażenia pan z niego wywiózł?

 Miasto jest większe, niż myślałem, 
piękniejsze, niż myślałem, a całe 
jego fragmenty są nawet wspanial-
sze niż zakątki Krakowa, do któ-
rego Lwów często bywa porów-
nywany. Spędziłem tam trzy dni 
i będąc na przykład na rynku, nie 
odczuwałem tego, że na Ukrainie 
jest bardzo trudna sytuacja. Był 
wprawdzie taki moment, pierw-
szego dnia we Lwowie, gdy czułem 
jakiś ciężar w ludziach – zapewne 
za sprawą pierwszego kontaktu z 
energią tego miejsca. Ale później 
to wrażenie minęło. Na pewno jest 
duży potencjał turystyczny w tym 
mieście i pewnie – gdy sytuacja 

na Ukrainie się uspokoi – będzie 
ono żyło z turystów. Piękne we 
Lwowie jest na przykład to, że 
obowiązuje w nim zasada starych 
miast, takich jak właśnie Kraków 
czy Paryż – jak wiem, gdzie jest 
rynek, mam punkt orientacyjny, to 
się w nim nie zgubię. Mam rów-
nież nadzieję, że to miasto nie na-
zbyt podporządkuje się turystom 
i zachowa swój nastrój. Chodzi o 
szczegóły – takie jak choćby bruk 
na rynku. Ten we Lwowie jest nie-
wygodny do chodzenia, nierówny, 
ale stary, klimatyczny. W Krako-
wie wymieniono go na wygodną, 
równą kostkę.

Podobno, jak się już raz do Lwo-
wa pojedzie, to się do niego wra-
ca. Pan wróci?

Żeby do jakiegoś miejsca wrócić, 
podobno trzeba zostawić coś – ko-
niecznie przypadkiem – w hotelu. 
Sprawdziło mi się to w Rzymie 
– zostawiłem tam ładowarkę tele-
foniczną i wróciłem (śmiech). Czy 
wrócę do Lwowa? Mam nadzieję. 
I mam również nadzieję, że będzie 
to już wtedy miasto w kraju, w 
którym panuje pokój.

Rozmawiała: 
Katarzyna Kownacka, 

Polska Agencja Prasowa

Dyrektor Izabela Kula w nowej pracowni multimedialnej.

KRZYSZTOF PIECZYŃSKI, ZNANY I CENIONY POLSKI AKTOR:

»Łamanie barier to najszlachetniejsze z oddziaływań kultury«

KRZYSZTOF PIECZYŃSKI 
Urodzony w 1957 roku w Opolu 
polski aktor, poeta i pisarz. Zagrał 
w wielu głośnych fi lmach w ostat-
nich latach („Jasminum”, „Pia-
nista”, „Sala samobójców”, „Jack 
Strong”). Na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni 
kilkakrotnie został wybrany naj-
lepszym aktorem (najlepszy aktor 
pierwszoplanowy: „Wielki bieg” 
i „Jezioro Bodeńskie” 1986, „Ju-
tro będzie niebo” 2001; najlepszy 
aktor drugoplanowy „Daleko od 
okna” 2000).
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Biblioteka nie do poznania
Wczoraj po dziewięciomiesięcznej przerwie do cieszyńskiej Biblioteki Miejskiej wrócili... czytelnicy. Zamknięta na czas wielkiego remontu placówka ponownie udostępniła 
swoje zbiory, zaproponowała również kilka ciekawych inicjatyw w ramach Dni Otwartych. O zmianach i planach placówki rozmawiamy z jej dyrektor, Izabelą Kulą. 
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Polska Szkoła Podstawowa w Cze-
skim Cieszynie obchodzi w tym 
roku szkolnym jubileusz 90-lecia. Z 
tej okazji w jej murach odbywa się 
szereg imprez jubileuszowych. Jed-
nym z takich wydarzeń było dedy-
kowane szkole-jubilatce uroczyste 
„Spotkanie z poezją”, które zrelacjo-
nowały dla „Głosika” uczennice klasy 
9., Natalia Sokalska i Maria Konesz.

– Język ojczysty, jak powiedziała 
na wstępie nauczycielka Ilona Fryda, 
jest najcenniejszym skarbem, jakim 
obdarzyli nas nasi przodkowie – na-
pisały do redakcji Natalia i Maria. 
– Sympatyczne spotkanie uświetnił 

chór szkolny pod kierownictwem 
nauczycielki Beaty Brzóski. W uro-
czystej atmosferze wysłuchaliśmy 
później szeregu utworów, które za-
prezentowali uczniowie – zwycięzcy 
w poszczególnych konkursach kla-
sowych. Były utwory wesołe, ale też 

bardziej poważne, skłaniające do re-
fl eksji i zadumy. Poziom artystyczny 
całego spotkania był bardzo wysoki. 
O sprawny przebieg imprezy zadba-
ła nauczycielka Janina Dorda. Po 
wyczerpującym występie sympatycz-
nym uzupełnieniem defi cytu kalorii 
było smaczne czekoladowe ciasto.

Oprócz głównych nagród przy-
dzielono również nagrody publicz-
ności dla Magdaleny Putzlacher oraz 
Dominika Poločka. Wyniki kon-
kursu recytacji można zobaczyć na 
szkolnych stronach internetowych 
www.zsptesin.cz. 

– Chcemy serdecznie podzięko-

wać naszym nauczycielom za trud i 
poświęcenie związane z przygotowa-
niem tej pięknej i nastrojowej impre-
zy. Uważamy, że godnie uczciliśmy 
dostojny jubileusz naszej 90 – latki! 
– napisały dziewiątoklasistki.  
 (ep)

DLA DZIECI

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

Wypadek samochodowy i interwen-
cję Straży Pożarnej mogli w ubie-
głym tygodniu obejrzeć uczniowie 
polskiej podstawówki w Trzyńcu 
przy ulicy Dworcowej. Na szczęście 
wypadek nie zdarzył się naprawdę. 
Był to specjalny pokaz w ramach 
zajęć profi laktyki szkolnej, przy-
gotowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną z Gutów. Wszystko wyglą-
dało jednak bardzo realnie. Na dro-
dze dojazdowej na tyłach szkoły stał 
przewrócony na bok samochód oso-
bowy, a w nim uwięziony był pasa-
żer. Chwilę później na sygnale nad-
jechał wóz strażacki. Strażacy ostro 
wzięli się do roboty: w ciągu kilku 
minut sprawnie unieruchomili auto 
i rozcinając dach specjalnymi przy-
rządami wydostali ze środka zakli-
nowaną pasażerkę, w którą wcieliła 
się nauczycielka Lucyna Olšar.

Pokaz obserwowali uczniowie 
trzynieckiej podstawówki oraz szkół 
elokowanych na Tarasie i w Oldrzy-
chowicach. Brakowało jedynie klasy 
9. z ulicy Dworcowej, która akurat 
w tym czasie przebywała w Domu 
PZKO w Gutach na „nocowaniu z 
historią”.

– Dzień Strażaka obchodzi się 
wprawdzie w maju, my jednak po-
stanowiliśmy przygotować go teraz, 
jako pierwszą inicjatywę w ramach 
profi laktyki szkolnej – powiedziała 
nam dyrektorka trzynieckiej szkoły, 

Anna Jeż. Zorganizowanie poka-
zu strażackiego  zlecono Lucynie 
Olšar, która oprócz tego, że uczy 
języków polskiego i czeskiego, jest 
również metodykiem szkolnym do 
spraw profi laktyki. 

– Moje zadanie polega na uczeniu 
profi laktyki. Nie muszą to być tylko 
narkotyki, alkohol, papierosy, ale też 
właśnie niebezpieczeństwo czyha-
jące na drogach – powiedziała pani 
Lucyna. – W czasie dzisiejszego po-
kazu uczniowie mogli przekonać się 
na własne oczy, że na drodze trzeba 
bardzo uważać, że łatwo może dojść 
do wypadku. Mogli obserwować, ja-
kie skutki może przynieść nieszczę-

ście na drodze i jak pracuje Straż 
Pożarna – dodała.  

W planie na ten rok szkolny meto-
dyk ds. profi laktyki ma jeszcze inne 
inicjatywy dla uczniów. Odbędą się 
na przykład spotkania z trzyniecką 
Strażą Miejską, która organizuje 
dla dzieci i młodzieży pogadanki na 
różne tematy, nie tylko związane z 
przestępstwami, ale też na przykład 
na temat tzw. cyberprzemocy. W li-
stopadzie na uczniów starszych klas 
czeka spotkanie pod hasłem „niepa-
lenie jest modne”, a młodsi wezmą 
udział w pogadance na temat zagro-
żeń, jakie kryją się na Facebooku.  
 (ep)

Witajcie 
Głosiku i Ludmiłko!
Już ponad miesiąc chodzimy do 
szkoły, czas szybko nam mija i dzie-
je się u nas wiele ciekawego.

Byliśmy już w trzynieckim mu-
zeum, gdzie była bardzo fajna wy-
stawa pt. „STOPA!-vyřeš zločin”. 
Wraz z piątakami wzięliśmy udział 
w projekcie Policji pt. „Razem – 
bezpiecznie”. Rzecznik prasowy 
policji, Vladislav Starzyk, ciekawie 
opowiedział nam o pracy policji, o 
zasadach bezpiecznego porusza-
nia się po jezdni, a także o zagro-
żeniach wynikających z naiwnego 
korzystania z internetu, a zwłaszcza 
Facebooka.

Zdążyliśmy także zwiedzić wy-
stawę bystrzyckich działkowców, 
na której widzieliśmy ciekawe eks-
ponaty z ogrodów. Wzięliśmy też 
udział w konkursie plastycznym i 
wspólnie wszyscy w klasie stworzy-
liśmy arcydzieło pt. „Cztery pory 
roku – drzewo”.

Nie zapominamy o sporcie, bo 
„w zdrowym ciele – zdrowy duch”. 
Nasi koledzy Ania i Marek wzię-
li udział w biegu przełajowym i 
Aneczka zdobyła 3. miejsce, a Ma-
reczek 1. miejsce.

Wzięliśmy także udział w kon-
kursie czytelniczym i wyjechaliśmy 
na fi nał do Czeskiego Cieszyna. 
Biesiada Literacka była miła, a 

książki ciekawe.
Bardzo ciekawe było spotkanie z 
młodymi ludźmi, którzy przyjecha-
li do naszej szkoły, by opowiedzieć 
nam o swoim sukcesie. Wizytę tę 
relacjonują uczniowie naszej klasy:   

Tobis: Byli to uczestnicy kursu „no-
wej mowy”. Nawet nie wiedziałem, 
że w Trzyńcu odbywają się takie 
kursy. Przyjechali do nas wraz ze 
swymi trenerami nowej mowy. Bar-
dzo ciekawie i ładnie opowiadali o 
sobie. Był to taki sprawdzian, jak 
sobie poradzą. A zdradzę Wam, że 
byli świetni.

Ania: Byłam zaskoczona, że nie-
którzy mówili tak, jakby nigdy nie 
mieli kłopotów z mową. Nawet nie 
poznałabym, że mają jakiś problem. 
Byli bardzo fajni.

Tomek: Najbliżej do Bystrzycy miał 
24-letni Martin z Trzyńca, który 
nawet nie pamięta, od ilu lat się ją-
kał. W szkole byli mili nauczyciele, 
starali się go zrozumieć i uspokoić. 
Szczęśliwie zdał maturę, ale pro-
blem nadal trwał. Wiele razy spo-
tykał się z lekarzami-psychiatrami, 
neurologami, logopedami, nawet 
wypróbował medycynę niekon-
wencjonalną. Nic nie pomagało. Aż 
wreszcie trafi ł na informację o kur-
sie i wreszcie się udało.

Adamek: Moja mama jest logopedą 
i wiem, że często dzieci mają pro-
blemy z wymową. Na tym spotka-
niu też dowiedziałem się wiele cie-

kawego, np. że prawa ręka jest takim 
asystentem osobistym wszystkich 
kursantów.

Sebik: Wszyscy nam się przed-
stawili, opowiedzieli o sobie. Nie-
którzy przyjechali aż ze Słowacji, 
36-letni pan przyjechał nawet z 
Teplic. Przejechał 450 km pocią-
giem, ponieważ nigdzie bliżej nie 
ma takiego kursu dla ludzi, którzy 
się jąkają. 

Tobik: Trzymam za nich wszyst-
kich kciuki, żeby szkoła nowej 
mowy pomogła im i nauczyła no-
wej mowy. Życzę im, żeby pokonali 
wszystkie trudności i byli z siebie 

dumni. Żeby im nikt nie dokuczał, 
nie naśmiewał się z nich. 

Pozdrawiamy Was!
Rozgadana osiemnastka 

trzecioklasistów z bystrzyckiej 
podstawówki

Przytul się 
do drzewa

W piątek 10 października obcho-
dzono Międzynarodowy Dzień 
Drzew, a w „Pogodzie” o tym pa-
miętano. Rankiem dzieciaki z du-
żym zainteresowaniem oglądały 
książki przyrodnicze i z ciekawością 

słuchały moich opowiadań o drze-
wach. Żeby dzieciak mógł rosnąć, 
musi jeść i pić – tak samo drzewo. 
Czerpie ono soki wytwarzane w li-
ściach, a żeby rosło, potrzebne mu 
są woda i słońce. Korzenie pobierają 
wodę z gleby i ta jest transportowa-
na do najbardziej odległych gałę-
zi i liści.  A dlaczego potrzebne są 
nam drzewa? Drzewa wytwarzają 
tlen, który jest niezbędny do życia 
ludzi i zwierząt. Licznym zwierzę-
tom las po prostu daje schronienie. 
„Pogodziarze” na bieżąco obserwują 
swoje ulubione drzewa od wiosny 
do zimy. Wiedzą, jak zmieniają 
się drzewa i otoczenie wokół nich. 
Z oczu nie spuszczają dostojnych 
dębów, dużego kasztanowca, który 
może rosnąć nawet 500 lat, a tak-
że ładnych buków. Przedszkolaki 
znają ich owoce: żołędzie, kasztany 
i bukwie. Dzieciaki jesienią pilnie je 
zbierają i oddają gajowemu, by zimą 
zaniósł je leśnym zwierzętom. 

Przedszkolaki oczywiście bardzo 
lubią świerk, ponieważ jest on czę-
stym gościem w domu jako drzew-
ko bożonarodzeniowe. Jodełka, któ-
ra jest zielona przez cały rok – też 
jest ładna i może żyć 800 lat. Trochę 
mniej – 600 lat – żyje sosna. Szpilki 
na zimę zrzuca zaś modrzew.

„Pogodziarze” owoce drzew igla-
stych – szyszki – zbierają przez cały 
rok i lubią robić z nich przedziwne 
budowle.  Pani Janka

Fo
t.

 E
LŻ

B
IE

TA
 P

R
Z

Y
C

Z
K

O

Fo
t.

 E
LŻ

B
IE

TA
 P

R
Z

Y
C

Z
K

O

Fo
t.

 JA
N

IN
A

 O
P

LU
ŠT

IL
O

V
Á

Na drodze może być niebezpiecznie!

Święto poezji 
szkoły jubilatki 

Wypadek na tyłach polskiej szkoły podstawowej w Trzyńcu nie zdarzył się na-
prawdę – chodziło o specjalny pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.40 Czas 
dla Ciebie. Motywator 60+ 8.00 
Wiadomości 8.10 Polityka przy ka-
wie 8.35 Moda na sukces (s.) 9.05 
Wspaniałe stulecie 10.05 Ojciec Ma-
teusz (s.) 11.00 Drużyna A (s.) 12.00 
Wiadomości 12.05 Agrobiznes 12.20 
Smaki polskie - Pierogi z gęsi 12.40 
Przepis dnia (s.) 12.45 Natura w Je-
dynce - Tajemnice trzmieli 13.50 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 14.25 Moda 
na sukces (s.) 15.00 Wiadomości 
15.20 Klan (s.) 15.45 Wspaniałe stu-
lecie 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 20.30 
Ojciec Mateusz (s.) 21.25 Sprawa dla 
reportera 22.25 Oglądaj z Andrzejem 
Fidykiem: Damsko - męskie sprawy 
23.35 Do białego rana (s.). 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 Na 
sygnale (s.) 13.15 Makłowicz w podró-
ży - Walia 13.50 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat - Islam afrykański 
14.30 Postaw na milion 15.25 Rodzin-
ka.pl (s.) 16.00 Panorama Kraj 16.25 
Na dobre i na złe (s.) 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.45 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Nietykalni 22.45 Kocham kino - 
Aleja gówniarzy 0.20 American Pie 2. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności Flesz Poranne 7.40 Stu-
dio Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 8.45 
Mój pies i inne zwierzaki 9.05 Świę-
ta wojna - Wesołe miasteczko 10.05 
Lider 10.30 Paragon 10.55 Było, nie 
minęło - kronika zwiadowców historii 
11.30 Eurosąsiedzi 11.45 Wokół ryb 
2014 13.10 Agrobiznes 13.40 Raport z 
Polski 14.05 Sekcja 998 14.35 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.39 Co 
u nas? 14.40 Przechodzień codzienny 
14.50 Urodzeni dla Rzeszy 16.00 Ra-
port z Polski 16.20 Dziennik regionów 
- tematy dnia 16.30 Relacje 17.00 Re-
portaż 24 lub 2x12 17.30 Aktualno-
ści Flesz 17.35 Studio Telewizyjna 1 
18.15 Informator KZK GOP 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
20.00 Pociąg kulturalny 20.30 Repli-
kator 20.45 Co, gdzie, kiedy? 21.00 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.40 Telekurier 23.15 Uro-
dzeni dla Rzeszy 0.25 Święta wojna 
- Wesołe miasteczko. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
(s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 

Partnerzy 13 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Zdrady (s.) 21.05 Przyjaciółki 
(s.) 22.05 Na krawędzi (s.) 23.05 Sy-
piając z wrogiem (dramat USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Chłopaki w akcji 9.30 
List do ciebie 10.30 Obiektyw 11.05 
Praski piosenkarz (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.20 Bananowe rybki 14.45 Podróż 
po Szumawie 15.10 Zeznanie 15.35 
Życie pełne piosenek 17.05 Podróżo-
mania 17.40 Czarne owce 17.55 Wia-
domości regionalne, prognoza pogo-
dy 18.25 AZ kwiz 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 
Opowiadaj (s.) 20.55 Pr. dyskusyjny 
M. Jílkovej 21.50 Klasa 8A (reality-
show) 22.35 Na tropie 23.05 Tajniacy 
(s.) 0.00 Pięcioraczki. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Moje życie w Neuilly 
(fi lm) 10.30 10 wieków architektury 
10.45 Byłe talenty 11.35 Teksas z M. 
Konvaliną 12.05 Auto Moto Rewia 
12.35 Prawo dla każdego 13.00 Poje-
dynek przywódców 13.45 Odkrywa-
nie planety Ocean 14.35 Chcesz je? 
14.40 Olbrzymie mosty 15.35 Angkor 
16.30 Tajemnice na dnie mórz 17.25 
Cudowna planeta 18.15 Moja rodzi-
na (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 Dr 
Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Pekin, miasto zmian 21.00 
Podróżomania 21.30 Półmrok 22.00 
Sprawozdanie z Wielkiej Wojny 22.40 
W imię ojczyzny (s.) 23.25 Queer 
23.50 Być pięknym. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 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.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 
22.10 Ryzykanci (fi lm) 0.05 Krymi-
nalne zagadki Miami (fi lm). 

PRIMA 
6.40 Gormiti I - Władcy natury (s. 
anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle (s. anim.) 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała 
morderstwo (s.) 10.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.25 Miejsce zbrodni: Mo-
nachium (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Lekarz z gór (s.) 15.25 Castle 
(s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Śluby w Wenecji 
(s.) 21.30 Kto jest kim? 22.35 Pr. kuli-
narny 23.50 Słonecznie, tu i am mor-
derstwo (s.) 0.45 Kości (s.). 

PIĄTEK 31 października  
TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.40 
100 dni, które zmieniły Polskę 9.05 
Opowieści z tysiąca i jednej nocy - 
Aladyn i Szeherezada 10.05 Ojciec 
Mateusz (s.) 11.00 Drużyna A (s.) 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobiznes 
12.25 Przepis dnia (s.) 12.35 Śpiesz-
my się kochać... 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.25 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.50 Sprawa dla reportera 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Kabaretowe hity 
Jedynki 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia (s.) 19.30 Wiadomości 
20.05 Orędzie na Dzień Wszystkich 
Świętych 20.25 Tajemnice Hotelu Ad-
lon 21.30 Weekendowy Hit Jedynki - 
Wodny świat 23.50 Terra Nova 0.45 
Tajemnica twierdzy szyfrów. 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.45 Na 
sygnale (s.) 13.15 Milion ton śmie-
ci 13.50 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Ekwador znaczy rów-
nik 14.25 Kabaretowa Scena Dwójki 
przedstawia - Kabaret Czesuaf i goście 
15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panora-
ma Kraj 16.35 Na sygnale (s.) 17.00 
Święto Reformacji w Lędzinach - na-
bożeństwo 18.00 Panorama 18.50 Je-
den z dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia 
(s.) 20.05 O mnie się nie martw 21.05 
superSTARcie 22.50 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 23.45 Nietykalni. 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności Flesz Poranne 7.40 Stu-
dio Telewizyjna 1 8.30 Co u nas? 8.35 
Rok w ogrodzie 9.05 Święta wojna 
- Jesień Średniowiecza 10.05 Relacje 
10.30 Podwodna Polska - Tajemni-
ce Bałtyku 10.55 Rusz się człowieku 
11.30 Polacy tu i tam 12.05 Urodzeni 
dla Rzeszy 13.14 Agrobiznes 13.40 
Raport z Polski 14.05 Sekcja 998 
14.35 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.39 Co u nas? 14.40 Przecho-
dzień codzienny 14.50 Życiorys na 
szkle malowany 16.00 Raport z Polski 
16.20 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Jedz na zdrowie 17.30 Ak-
tualności Flesz 17.40 Kronika Miasta 
17.55 Trudny rynek 18.30 Aktual-
ności 18.50 Gość Aktualności 20.00 
Męska strefa 20.30 Warmia Mazury 
na jesień - Warmia Mazury na jesień 
5 20.50 Gramy dla Was 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Telekurier 23.15 Wstęp wolny - 
z kulturą 23.40 Raport z Polski 0.05 
Eurosąsiedzi 0.25 Święta wojna - Je-
sień Średniowiecza 0.55 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, sport, pogoda 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Dancing with the 
Stars. Taniec z gwiazdami 2 22.05 Ko-
łysanka (komedia polska) 0.10 Łowca 
smoków (fi lm USA). 

TVC 1 

5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Hobby naszych czasów 
9.30 Pr. rozrywkowy 10.30 Kamera 
na szlaku 11.00 Opowiadaj (s.) 12.00 

Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Bananowe rybki 14.40 Regio-
nalne podróże 15.05 Zawodowcy 
(s.) 16.00 Na tropie 16.25 Klasa 8A 
(reality-show) 17.10 Łopatologicznie 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 Kamera na szla-
ku smakuje Czechy 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 
Niewidzialni (s.) 21.00 13. komnata J. 
Kačera 21.30 Wszystko-party 22.25 
Lista przebojów telewizyjnej rozryw-
ki 23.20 Musujący cyjanek (fi lm) 0.55 
Pieczony bałwan. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Szkoła ojców (fi lm) 11.10 Ang-
kor 12.05 Pekin, miasto zmian 13.00 
Planeta Ziemia 13.50 Walka z klima-
tem 14.00 Chcesz mnie? 14.30 Bitwy 
starożytności 15.15 Przygody nauki i 
techniki 16.00 Nauka na własnej skó-
rze 16.55 Zapomniane wyprawy 17.20 
Zmysły 18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 
Wieczorynka 18.55 Fenomen Under-
ground 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 20.55 
Downton Abbey (s.) 21.45 Zbrod-
nia (s.) 22.45 Weekend w Zuydcoote 
(fi lm) 0.45 Moi chłopcy (fi lm). 

NOVA 

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Wzór 
(s.) 13.20 Dowody zbrodni (s.) 14.20 
Dr House (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.25 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Snowboardziści (fi lm) 22.30 
Uprowadzona (fi lm) 0.20 Kryminal-
ne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 

6.40 Gormiti I - Władcy natury (s. 
anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle (s. anim.) 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała 
morderstwo (s.) 10.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.25 Miejsce zbrodni: Mo-
nachium (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Lekarz z gór (s.) 15.25 Castle 
(s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Geneza planety 
małp (fi lm) 22.25 Czerwony smok 
(fi lm) 1.05 Krwawa powieść (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 29. 10. 2014

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,154

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

USD  3,270  3,360  3,260  3,360

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,52    6,62   6,47    6,63

EUR  27,50 27,90 27,15 28,02

USD  21,50 22,00 21,36 21,98 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 29. 10. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,93 zł

ON  4,83 zł

LPG 2,41 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,09 zł

ON  5,01 zł

LPG 2,56 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,09 zł

ON  5,01 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,09 zł  

ON  4,95 zł

LPG 2,49 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  36,70 kc  

ON  36,90 kc  (wik)

PIĄTEK 31 października  
6.05 Świat się kręci 7.00 KucinAli-
na 7.30 Między nami bocianami 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Halo Po-
lonia 11.40 Tak miało być 12.05 Na 
sygnale (s.) 12.35 Wiadomości 12.50 
M jak miłość (s.) 13.50 Komisarz Alex 
(s.) 14.40 Zapiski Łazęgi - Węgorzy-
no 14.50 Dzika Polska - Pełna ener-
gii - Najwyższy stopień zasilania 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Tak miało być 17.20 Polo-
nia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 
Sensacje XX wieku 18.25 Okrasa ła-
mie przepisy - Kuchnia płynąca winem 
18.55 Na sygnale (s.) 19.25 Skarby 
prowincji - Strzelno 20.00 Wiadomo-
ści 20.50 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Reporter Pol-
ski 22.40 Ostatni blues. 

SOBOTA 1 listopada  
6.35 Złotopolscy (s.) 8.50 Przyjacie-
le lasu 9.00 Petersburski Music Show 
9.40 Załoga Eko - III Na szlaku Na-
tura 2000 - W warmińskiej głuszy 
10.10 Świat się kręci 11.00 Przyłbice 
i kaptury 12.00 Wspomnienie - Zo-
stawili swój ślad... 12.20 Pamiętaj o 
mnie 12.40 Ojciec Mateusz (s.) 13.30 
KucinAlina 14.00 Na dobre i na złe 
(s.) 15.00 Premierzy - Tadeusz Mazo-
wiecki 15.50 Wspomnienie - Zostawili 
swój ślad... 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Wspo-
mnienie - Zostawili swój ślad... 19.00 
Sacrum non profanum 2014 W. Kilar 
Angelus 19.30 Wspomnienie - Zo-
stawili swój ślad... 20.00 Wiadomości 
20.45 Londyńczycy II (s.) 21.35 Pa-
miętaj o mnie 22.00 Polacy tu i tam 
- mag. polonijny 22.35 Wspomnienie 
- Zostawili swój ślad... 22.45 Prymas, 
trzy lata z tysiąca. 

NIEDZIELA 2 listopada  
6.00 Barwy szczęścia (s.) 7.45 Na syg-
nale (s.) 8.20 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 8.50 Zapiski Łazęgi 
- Węgorzyno 9.05 Królestwo Zielonej 
Polany 9.40 Ziarno 10.10 Alternaty-
wy 4 (s.) 11.15 Pamiętaj o mnie 11.30 
Dolny Śląsk. Do zobaczenia - Spo-
wiedź mima 11.50 Między ziemią a 
niebem 12.45 Pod Tatrami - Jazz Kala-
tówki 13.00 Transmisja Mszy Świętej z 
kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Kudowie Zdrój-Czermnej 14.40 
Pejzaż bez Ciebie - piosenki Marka 
Jackowskiego 15.35 Wspomnienie - 
Zostawili swój ślad... 15.50 Okrasa 
łamie przepisy - Chrupiący chleb z 
pieca 16.20 Alchemia zdrowia i urody 
16.35 Skarby prowincji II 16.55 Made 
in Poland 17.30 Teleexpress 17.50 M 
jak miłość (s.) 18.45 Wieczór z Hanną 
Banaszak „Miłość Ci wszystko wyzna-
czy” 20.00 Wiadomości 20.45 Ranczo 
(s.) 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Tygo-
dnik.pl 23.00 Alternatywy 4 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 3 listopada  
6.05 Pejzaż bez Ciebie - piosenki Mar-
ka Jackowskiego 7.05 Nożem i widel-
cem - Szynka w sosie winno-cebulo-
wym 7.25 Karino (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Made in Poland 11.40 
Baron24 (s.) 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Ranczo 
(s.) 13.45 Tygodnik.pl 14.40 Kultu-
ralni PL 15.50 Złotopolscy (s.) 16.20 
WOK - Wszystko o Kulturze - Mu-
zeum Historii Żydów Polskich 16.55 
Baron24 (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.55 Sensacje XX 
wieku - Najwyższa stawka 18.25 Stu-
dio Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Cafe Historia - Czy monarchia 
to przeżytek? 20.00 Wiadomości 20.50 
Dom nad rozlewiskiem (s.) 21.45 Po-
lonia w Komie 22.00 Reporter Polski 
22.45 Tomasz Lis na żywo 23.45 Lek-
cja polskiej historii.

TV POLONIA 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Tři prasátka (30, godz. 
10.00);
Trzy świnki (31, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Manon Lescaut (31, godz. 
19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Winx 
club (30, 31, godz. 15.30); Andělé 
všedního dne (30, 31, godz. 17.45); 
Mapy gwiazd (30, 31, godz. 18.00); 
Dead snow (30, 31, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Andělé 
všedního dne (30, godz. 17.45); 
Dead snow (30, 31, godz. 20.00); Za 
jakie grzechy, dobry Boże? (31, godz. 
17.45); TRZYNIEC – Kosmos: 
Zaginiona dziewczyna (30, 31, godz. 
20.00); Mapy gwiazd (30, 31, godz. 
17.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Mapy gwiazd (30, 31, godz. 20.00); 
Love, Rosie (30, 31, godz. 17.45); 
CIESZYN – Piast: Siostry wampir-
ki (31, godz. 15.15); Furia (31, godz. 
17.00).

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

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – 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 i życiu 
swoim i swej rodziny. Wejściówki 50 
kc. Organizatorzy proszą o rezerwa-
cję miejsc.
Rodzina Katyńska oraz Koło 
Polskich Kombatantów w RC zapra-
szają na uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Zmarłych w piątek 31. 10. o 
godz. 14.30 na Konteszyńcu w Cz. 
Cieszynie. Zapraszamy wszystkich 
członków i sympatyków.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne „Świ-
niobicie”, które odbędzie się 15. 11. 
w naszym odnowionym Domu, od 
godziny 17.00. Bilety i wysłóżki 
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.
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.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków na spotkanie, które odbędzie 
się we wtorek 4. 11. o godz. 15.00 w 
„Czytelni”. W programie wspomnie-
nia o Władysławie Niedobie – fi lm i 
opowieść prof. Daniela Kadłubca.

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

KUPIĘ ANTYKI (odznaczenia, 
zegary, zegarki, pocztówki, militaria, 
szkło, porcelana), meble, instrumenty 
muzyczne, broń białą i palną, biblie 

oraz polskie książki do roku 1945. 
Tel.: 608 374 432. Gl-624

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

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

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „PULS”, ul. 
Głęboka 25/111, Cieszyn: do 31. 10. 
wystawa malarstwa pt. „Cieszyn w 

akwareli Andrzeja Daszka”. Czynna: 
po-pt: 10.00-17.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głębo-
ka 50, Cieszyn: wystawa pt. „Małe 
wizytówki wielkich Cieszyniaków”.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-18.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

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

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

WSPOMNIENIA

W naszych sercach pozostaniecie na zawsze.

W tych dniach mija osiemnasta rocz-
nica śmierci

śp. ALOJZJI SZPYRC

zaś w lipcu minęła trzydziesta czwarta 
rocznica śmierci Jej Męża

śp. JÓZEFA SZPYRCA

Prosimy tych, którzy Ich znali o chwilę 
wspomnień. Najbliżsi. GL-640

ŻYCZENIA

Żyj nam długo i szczęśliwie, bez zmartwień i trwóg.

Niech Ci zdrowie dopisuje i prowadzi Bóg.

Dzisiaj, 30. 10. 2014, obchodzi 90. urodziny nasza Kochana Babcia

pani EMILIA ŠTOCHLOVA

z Trzyńca-Osówek. Najlepsze życzenia od całej rodziny, a najmłodsze pra-
wnuczęta przesyłają słodkie buziaki. GL-653

NEKROLOGI

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Z  głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w 
dniu 27 października 2014 zmarł w wieku 72 lat nasz 
Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Szwagier i Wu-
jek

śp. JAN WIDENKA

zamieszkały w Cierlicku-Grodziszczu. Nabożeństwo żałobne zostanie 
odprawione w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cierlicku-Koś-
cielcu dnia 1 listopada 2014 o godz. 11.00. W smutku pogrążona rodzina.

GL-654
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Finał projektu »Szlakiem tradycji rzemieślniczych«
Gminy partnerskie Gródek i Skoczów realizowały w bieżącym roku pomyślnie dwa wspólne projekty. Projekt „Szlakiem 
tradycji rzemieślniczych” podkreślał znaczenie rzemiosła jako znaczącego źródła utrzymania mieszkańców miasta Sko-
czowa. Również w Gródku, będącym co prawda gminą rolniczą, rzemiosłu w przeszłości dobrze się powodziło. Gródek 
w ramach projektu przeprowadził remont oraz przeniesienie historycznego wiatraka do centrum gminy, gdzie będzie 
stanowić część muzeum wiejskiego. Ponadto udało się przywrócić pamięć o zapomnianej już niemalże tradycji tzw. 
gródeckiego rynnika. Chodzi o blaszany kociołek wsparty na trzech nogach, którego używały gospodynie do podgrze-
wania posiłków w czasie pracy na roli. Produkcja oryginalnych kociołków rozsławiła Gródek do tego stopnia, że jego 
mieszkańców nazywano „rynnikorzami“. 

Konferencja zamykająca projekt odbyła się w sobotę 25. 10. 2014 roku w skoczowskim kinie z udziałem mieszkań-
ców obydwu gmin. W programie konferencji znalazła się również projekcja filmu dokumentalnego o Gródku zatytuło-
wanego „Ojcowski dóm“. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšinské Slezsko – Śląsk Cieszyń-
ski, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, nazwa 
projektu „Skoczów – Hrádek. Szlakiem tradycji rzemieślniczych”, nr ewidencyjny: PL.3.22/3.3.05/13.04019
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Gródek i Skoczów wspólnie uprawiają sport
Projekt „Czas na sport” jest już drugim projektem, który z powodzeniem realizowały gminy partnerskie Gródek i Sko-
czów. W ciągu całego roku przedstawiciele obu gmin uczestniczyli w przedsięwzięciach sportowych organizowanych 
w ramach projektu współpracy transgranicznej. W Skoczowie odbył się turniej w bowlingu, maraton zumby, bieg prze-
łajowy, zawody w pływaniu, bieg na orientację oraz wyścig rowerów górskich. W Gródku natomiast miała miejsce już 
dwudziesta edycja znanego wyścigu crossowego – Bieg przez Gródek, oraz premiera tzw. Spartakiady Stowarzyszeń, 
czyli zawodów w nietypowych dyscyplinach. O puchar przechodni rywalizowały drużyny myśliwych, sportowców, pe-
zetkaowców, Kościołów, radnych, strażaków, a także przedstawicieli partnerskich gmin Skoczów i Radoľa, które nadały 
zawodom charakter międzynarodowy. W imprezie wzięło udział wielu kibiców poszczególnych drużyn, którzy świet-
nie się bawili. Taki rodzaj współzawodnictwa sportowego integrował zarówno zawodników, jak i publiczność. Z uwagi 
na ten pozytywny efekt spartakiada zostanie na stałe wpisana w kalendarz imprez gminnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínké Slezsko – Śląsk Cieszyń-
ski, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, nazwa 
projektu Čas pro sport! Czas na sport!, numer ewidencyjny: PL.3.22/3.3.05/13.04020

Zamek Frysztat zaprasza na wykład 
o hrabiowskim rodzie Taaff ów i jego 
związkach ze Śląskiem Cieszyńskim. 
Dziś o godz. 17.30 wykład „Taaff owie 
– irlandzkie ślady w historii Ślaska 
Cieszyńskiego” wygłosi dr Jiří Brňo-
vják z Uniwersytetu Ostrawskiego. 
Taaff owie byli od XIII wieku jedną z 
czołowych rodzin irlandzkich. Pierw-
szym, który otrzymał tytuł szlache-
cki w 1628 roku był Sir John Taaff e. 
Członkowie tego rodu opuścili ro-
dzinne ziemie w połowie XVII wieku 
z powodów politycznych i religijnych. 

Ród ten w XVIII wieku nabył liczne 
majątki na Śląsku Cieszyńskim. Od 
roku 1700 Taaff owie byli właścicie-
lami Lutyni Niemieckiej (Dolnej), 
w połowie XVII stulecia swój stan 
posiadania powiększyli o Frysztat, 
Raj, Pietwałd, Piersną oraz Mizerów. 
Wszystkie te majątki odsprzedali 
w roku 1792 Larisch-Mönnichom 
i na stałe przenieśli się na południe 
Czech. Tytuł Wicehrabia Taaff  został 
unieważniony po I wojnie światowej. 
Ostatni przedstawiciel rodu zmarł w 
1967 roku.  (ep)

O irlandzkich śladach
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Intrygujące scenariusze wyciskające łzy z niejed-
nego oka powstają nie tylko w Hollywood. W 
Trzyńcu fachowcem od tych spraw jest Zbyněk 
Irgl, którego kij zatrzymał w hutniczych derbach 
Witkowice. Wychowanek Witkowic zdobył dla 
Trzyńca dwie bramki, zapewniające podbeskidz-
kiemu klubowi trzy punkty i fotel lidera tabeli. 
Irgl, który po podpisaniu kontraktu z Trzyńcem 
został w Ostrawie „personą non grata”, nie mógł 
sobie wymarzyć lepszego powrotu do ČEZ Areny. 
Drugą gwiazdą derbów został inny trzyńczanin, 
bramkarz Šimon Hrubec. Golkiper Stalowników 
po raz piąty w tym sezonie zachował czyste konto. 
Witkowice po krótkim „wyjściu z mroku” wróciły 
do czarnych wód ekstraligi, a dokładnie na przed-
ostatnie miejsce w tabeli.

IRGL: TO WYMARZONY WYNIK
33-letni gwiazdor trzynieckiej drużyny wrócił na 
tafl ę swojego macierzystego klubu z czarodziej-
skim kijem w ręku. Receptę na witkowickiego 
bramkarza Dolejša znalazł w 9. i 32. minucie der-
bów. – Pierwsze trafi enie zrodziło się po szybkiej 

akcji w przewadze liczebnej. Gospodarze nie zdą-
żyli nawet zareagować – ocenił Irgl. W drugiej ter-
cji Irgl dołączył drugiego gola, wkładając kij w ude-
rzenie Galvasa, myląc w ten sposób Dolejša. – Obaj 
bramkarze pokazali klasę. Dolejš też bronił rewe-
lacyjnie, ale to, co wyprawiał dziś Šimon (Hrubec 
– przyp. autor), nie mieści się w głowie – podkreślił 
Irgl. Fenomenalny w tych derbach Šimon Hrubec 
zatrzymał m.in. w sytuacji sam na sam Szturca ze 
Stehlíkiem. Brawurowych interwencji ze strony 
trzynieckiego golkipera było jednak znacznie wię-
cej, zwłaszcza w drugiej i trzeciej tercji, kiedy to 
gospodarze za wszelką cenę dążyli do wyrównania. 
– 2:0 to wymarzony wynik, biorąc pod uwagę klasę 
i dobrą grę przeciwnika – dodał Irgl. 

SZTURC: HRUBEC BYŁ ZNAKOMITY
Do najaktywniejszych witkowickich zawodników 

należał we wtorek napastnik Roman Szturc. Wy-
chowanek karwińskiego hokeja wykazuje w tym 
sezonie równą formę, czego nie można powiedzieć 
o całym ostrawskim zespole. – Żałuję, że nie udało 
mi się zdobyć gola. Miałem kilka okazji, ale Hru-
bec bronił znakomicie – stwierdził Szturc. Sytua-
cja w tabeli z perspektywy Witkowic nie wygląda 
zbyt optymistycznie. Gorzej od ostrawskiego klu-
bu grają w tym sezonie już tylko obrońcy tytułu, 
hokeiści Zlina, z którymi witkowiczanie zmierzą 
się w najbliższej kolejce. – Zdajemy sobie z tego 
sprawę. W obecnej sytuacji liczy się każdy punkt 
– zaznaczył Szturc. W Witkowicach po przegranej 
z Trzyńcem powróciły krytyczne głosy pod adre-
sem trenera Petera Oremusa. Pozycja słowackiego 
szkoleniowca ponownie się zachwiała.

  JANUSZ BITTMAR

Derbami pokierował kij Irgla

TIPSPORT EKSTRALIGA

WITKOWICE – TRZYNIEC  0:2
Tercje: 0:1, 0:1, 0:0. Bramki i asysty: 9. Irgl 
(Orsava, Adamský), 32. Irgl (Galvas). Wit-
kowice: Dolejš – L. Kovář, Zíb, Šenkeřík, 
Čerešňák, Pastor, Stehlík, Štencel – Svačina, 
Roman, Vandas – Němec, Burger, T. Svo-
boda – Szturc, Húževka, Šedivý – Zdráhal, 
Kolouch, J. Káňa – Kucsera. Trzyniec: Hru-
bec – Roth, Klesla, Galvas, Doudera, Nosek, 
Linhart, Trončinský – Kreps, Plíhal, Drave-
cký – Irgl, Polanský, Adamský – Rákos, Jašek, 
Orsava – Chmielewski, Kindl, Cienciala – M. 
Růžička. 

Lokaty: 1. Trzyniec 38, 2. Litwinów 34, 3. 
Sparta Praga 33,... 13. Witkowice 17, 14. Zlin 
12 pkt. W niedzielę 2. 11.: Trzyniec – Liberec 
(15.00) i Zlin – Witkowice (17.00).

Trwa hegemonia sztangistów Banika Hawierzów 
w ekstralidze. Ciężarowcy tego klubu przymierza-
ją się do obrony mistrzowskiego tytułu w rywa-
lizacji drużynowej, której fi nał zaplanowany jest 
na 22 listopada w Boguminie. Głównym fawory-
tem fi nałowej walki jest Banik Hawierzów, który 
wygrał wyścig w Morawskiej Grupie rozgrywek, 
wyprzedzając Bonatrans Bogumin i Sokol Ostra-
wa. W ostatniej kolejce ekstraligi hawierzowianie 
sięgnęli po zwycięstwo w Boguminie, rewanżując 
się za przegraną z Bonatransem z poprzedniej 
rundy. „Głos Ludu” rozmawia z trenerem Banika 
Hawierzów, Jaroslavem Pešatem. 

Dziś otrzymaliśmy wiadomość, że to Bogu-
min został gospodarzem fi nałowej części roz-
grywek. Rozumiem, że wyjazd do Bogumina 
nie pokrzyżuje wam planów związanych z 
obroną mistrzowskiego tytułu?

Znamy doskonale zaplecze w Boguminie, a więc 
nie obawiam się większych komplikacji. Zresztą 
zwyciężyliśmy tam w ostatniej kolejce ekstraligi 
i to w bardzo dobrym stylu. Świetnie spisał się 
chociażby Patrik Krywult, który w Boguminie 
sięgnął po rekord życiowy w rwaniu, a także w 
podrzucie. Dokładnie zaś chłopak zaliczył 153 
kg w rwaniu i 183 w podrzucie. 

Równa forma zapewniła Krywultowi prze-
pustkę do reprezentacji RC. Kto jeszcze za-
błysnął podczas zmagań w Boguminie?

Cała drużyna pokazała się w Boguminie z ko-
rzystnej strony. Byli to Silvestr Khek, Libor 
Walzer, Miroslav Cichý i Jan Gospoš. Spodzie-
waliśmy się udanej przeprawy, ale przyznam się, 
że rzeczywistość przerosła najśmielsze ocze-
kiwania. W poprzedniej kolejce musieliśmy 
uznać wyższość sztangistów Bonatransu, tym 

razem to my fetowaliśmy zwycięstwo. Dla nas 
to dobry prognostyk przed fi nałową batalią w 
Boguminie. 

W fi nale ekstraligi pański zespół może w 
dodatku liczyć na Polaka Roberta Dołęgę, 
którego zabrakło w ostatniej kolejce. Czy do-
świadczony Robert Dołęga będzie dżokerem 
Banika?

Mam nadzieję, że tak. Robert udowodnił w 
przeszłości, że potrafi  być walczakiem. Dołęga 
nie ma sobie równych w czeskiej ekstralidze. 

Jeśli zaliczy próby w swoim przewidywalnym 
zasięgu, a reszta chłopaków też powalczy na 
maksimum, powinniśmy zyskać piąte złoto z 
rzędu, a siedemnaste w historii klubu. Oczywi-
ście rywale zrobią wszystko, żeby utrudnić nam 
to zadanie. Spodziewam się emocjonującej wal-
ki, ale wierzę, że z Robertem Dołęgą będziemy 
mocni. 

Właśnie, które kluby zaprezentują się 22 li-
stopada w Boguminie?

Według punktów zdobytych w tym sezonie, 
bilet do fi nałowej rywalizacji wywalczyły trzy 
zespoły. Oprócz nas są to Bonatrans Bogumin i 
Sokol Ostrawa. Wszystko są to w dodatku klu-
by z naszej morawskiej grupy. W czeskiej grupie 
zwyciężyła ekipa Banika Sokolov, ale na punkty 
Sokolov przegrał rywalizację z trzecim w mo-
rawskiej tabeli Sokolem Ostrawa. W naszym 
regionie mamy po prostu najsilniejszych cięża-
rowców. 

Dotarły do mnie wieści, że w nowym sezo-
nie dojdzie do zmiany formuły rozgrywania 
ekstraligi. Czy ma pan dokładniejsze infor-
macje?

Tak, wszystko wskazuje na to, że w nowym se-
zonie możemy się spodziewać zmian. Z tego, 
co wiem, rzeczywiście ma zostać zlikwidowana 
walka na dwóch frontach, czyli w morawskiej 
i czeskiej grupie, na korzyść jednej, centralnej 
części rozgrywek. Według wstępnych ustaleń, 
w ekstralidze powalczy sześć drużyn w jednej 
wspólnej grupie. Ma to dotyczyć Hawierzowa, 
Bogumina, Ostrawy, Nowego Hrozenkowa, a 
także dwóch czeskich klubów – Banika Sokolov 
i Sokola Teplice. 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

Zbyněk Irgl (na pierwszym planie) został katem swojego macierzystego klubu.

Jaroslav Pešat

BOGUMIN PRZEGRAŁ RÓW-
NIEŻ Z NOWYM TRENEREM. 
Piłkarzom Bogumina nie pomogła 
nawet zmiana trenera. Zespół pod 
wodzą nowego szkoleniowca, Aleša 
Neuwirtha, przegrał w weekend po 
raz szósty w tym sezonie, tym razem 
na wyjeździe z Břídličną 0:3. Bogu-
miniacy po kiepskich wynikach po-
żegnali się z trenerem Bohuslavem 
Kelerem i postawili na byłego obroń-
cę Banika Ostrawa, Aleša Neuwirtha. 
29-letni trener spróbuje wydostać 
drużynę z trzynastego miejsca w ta-
beli Mistrzostw Województwa. 

*   *   *
ZNAKOMITA SIATKÓWKA W 
HAWIERZOWIE. Siatkarze Ha-
wierzowa uprzykrzyli życie fawory-
towi ekstraligi, obrońcom tytułu z 
Czeskich Budziejowic. Podopieczni 
trenera Hukela przegrali na własnym 
parkiecie z Budziejowicami 1:3 (-22, 
24, -22, -23) po zaciętej walce i bar-
dzo ładnej siatkówce. Hawierzów za-
grał w składzie: Jambor, Klosterman, 
David, Šoltys, Neusser, Smith, libero 
Dohnal; oraz: Holiš, Vičar.

*   *   *
ORŁY WEBERA W KONTAK-
CIE Z CZOŁÓWKĄ. Piłkarze dru-
goligowej Karwiny utrzymują kontakt 
z czołówką tabeli. Podopieczni Jozefa 
Webera wymęczyli w weekend zwy-
cięstwo w derbach z Opawą. Trener 
Jozef Weber po końcowym gwizdku 
sędziego odetchnął z ulgą. – Opawia-
nie przeżywają kryzys, dlatego wie-
działem, że to nie będą łatwe derby 
– stwierdził karwiński szkoleniowiec. 
– Defensywa nie popełniła większych 
błędów i to był plus naszej gry – dodał 
Weber. Gola na wagę trzech punktów 
zdobył w 80. minucie z karnego Lukáš 
Budinský. Z szóstego miejsca w tabe-
li karwiniacy tracą do lidera – Sigmy 
Ołomuniec – zaledwie pięć punktów. 

*   *   *
KOLEJNA KARA DLA LEGII. 
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 
władze UEFA ukarzą Legię War-
szawa za... wspieranie kresowiaków. 
– Jeszcze nie wiem ile, ale na pewno 
kilkadziesiąt tysięcy euro – stwierdził 
prezes Legii, Bogusław Leśnodorski. 
Jak donosi PAP, UEFA zamierza uka-
rać Legię za to, że jej kibice wywiesili 
podczas meczu z Metalistem Char-
ków w Kijowie polską fl agę z napisa-
mi Lwów i Wilno. 

*   *   *
WALKA O MARCINA DOŁĘ-
GĘ. W Polskim Związku Podnosze-
nia Ciężarów trwa walka o Marcina 
Dołęgę. Polski mistrz świata został 
zawieszony w prawach zawodnika po 
tym, jak w jego organizmie stwierdzo-
no podwyższony poziom nonandro-
steronu. Włodarze związku wierzą, że 
badanie próbki B, które będzie prze-
prowadzone w przyszłym tygodniu, 
da wynik negatywny. 32-letni Dołęga 
jest trzykrotnym mistrzem świata w 
kategorii 105 kg (2006, 2009, 2010). 
4 listopada miał wystartować w mi-
strzostwach świata w Astanie. Jeśli 
potwierdzi się, że Marcin Dołęga był 
na dopingu, grozi mu dożywotnia 
dyskwalifi kacja. 

*   *   *
KRYCHOWIAK NA CELOWNI-
KU ARSENALU. Grzegorz Krycho-
wiak ostatnio błyszczy w FC Sevilla, 
ale niewykluczone, że w najbliższej 
przyszłości przeprowadzi się do an-
gielskiej Premiership. Polskim pił-
karzem poważnie zainteresowany 
jest bowiem Arsenal Londyn. Kry-
chowiak trafi ł do Sevilli w lipcu tego 
roku, podpisując z hiszpańskim klu-
bem czteroletni kontrakt. Wcześniej 
Polak bronił barw francuskiego Stade 
Reims. (jb)

W SKRÓCIE

JAROSLAV PEŠAT, TRENER SZTANGISTÓW BANIKA HAWIERZÓW:

Z Robertem Dołęgą będziemy mocni
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