
– Inauguracja roku szkolnego to za-
wsze wielka niewiadoma, co w da-
nym roku się wydarzy. To również 
bardzo szczególny dzień w historii 
naszej placówki. 1 września 2014 
roku szkoła przyjmuje nową nazwę 
– do nazwy szkoły powraca wieszcz 
romantyczny, Juliusz Słowacki – po-
wiedział dyrektor Polskiego Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie, Andrzej Bi-
zoń. Podkreślił przy tym rolę, jaką 
odegrała w tej sprawie wicehetman 
Palková. Jak dalej zauważył, roz-
poczynający się rok szkolny będzie 
rokiem jubileuszowym. Ucznio-
wie, profesorowie i wychowanko-
wie szkoły przypomną sobie 105. 
rocznicę powstania Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza Słowackiego 
na orłowskich Obrokach oraz 65. 
rocznicę usamodzielnienia się klas 
polskich Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. – Ten jubileusz przypada 
na 11 października, a będziemy go 
świętować wspólnie z rodziną szkół, 
które noszą w nazwie imię wieszcza 
– dodał Bizoń. Czeskocieszyńskie 
Polskie Gimnazjum będzie bowiem 
w tym czasie organizatorem XXX 
Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół 
im. Juliusza Słowackiego, skupiają-
cej 20 szkół z Polski oraz po jednej z 
RC, Ukrainy, Szkocji i Stanów Zjed-
noczonych. 

Aby przybliżyć atmosferę zapla-
nowanych na październik uroczy-
stości jubileuszowych, uczestnicy 
spotkania inaugurującego nowy rok 
szkolny wysłuchali hymnu Rodziny 
Szkół Słowackiego, którego muzykę 
skomponował Krzysztof Domagała 
do słów wiersza „Testament mój” 
Juliusza Słowackiego. Cytatem z 
twórczości patrona szkoły Bizoń 
zakończył również swoją pierwszą 
w tym roku szkolnym przemowę do 
młodzieży gimnazjalnej. – Ale miej-
cie nadzieję, bo nadzieja przyjdzie z 
was do przyszłych pokoleń i ożywi 
je. Ale jeśli w was umrze, to przyszłe 
pokolenia będą z ludzi martwych.

Konsul generalna RP, Anna Ol-
szewska, przyjechała specjalnie z 
Ostrawy, żeby złożyć gratulacje 
szkole, która odtąd będzie mogła 
się pochwalić tak wspaniałym pa-
tronem. – Posiadanie patrona, i to 
takiego patrona, który w kulturze 
narodu tak ogromnie dużo znaczy 
i tak naprawdę jako wieszcz zapi-
sany na zawsze tę kulturę tworzył, 
to wielkie wyróżnienie dla gremium 
szkolnego, a także zobowiązanie – 
powiedziała Olszewska, przypomi-
nając rolę, jaką odegrało założone 
w 1909 roku polskie gimnazjum 
w Orłowej dla kształtowania ko-
lejnych pokoleń. Konsul, nawiązu-
jąc do wcześniejszej wypowiedzi 

dyrektora dotyczącej 75. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej oraz 
realnego niebezpieczeństwa, jaki 
stwarza dla Europy i świata konfl ikt 
ukraińsko-rosyjski, podkreśliła, że 
w historii był taki 1 września, kiedy 
dzieci nie poszły do szkoły. – Dla-
tego dziś należy się cieszyć, nawet 
jeżeli teczka ciąży, mamy stres i nie-
dobre uczucie w żołądku przed eg-
zaminem, bo są to przepiękne czasy 
– przekonywała.  

Słowa pełne entuzjazmu skie-
rowała do młodzieży i ich wycho-
wawców również wicehetman wo-

jewództwa morawsko-śląskiego w 
Ostrawie, Věra Palková. Akcentując 
ponad stuletnią tradycję Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
przypomniała niedawny moment 
w jego historii, kiedy w odpowiedzi 
na niesprzyjający rozwój demogra-
fi czny trzeba było rozstrzygnąć, czy 
w jednym roczniku powinny zostać 
otwarte trzy klasy, czy wystarczą 
tylko dwie. – Chociaż do szkół śred-
nich nadal przychodzą roczniki z 
okresu niżu demografi cznego, wasza 
szkoła ponownie zdołała zapełnić 
uczniami trzy klasy pierwsze. Nie 
stało się tak dlatego, że organ pro-
wadzący pozwolił na to. Stało się 
tak dzięki temu, że byliście bardzo 
dobrze przygotowani i podołaliście 
wszystkim niełatwym wymaganiom, 
które szkoła postawiła przed wami – 
powiedziała pod adresem tegorocz-
nych pierwszoklasistów Palková.

Uroczystość inaugurującą nowy 
rok szkolny w Polskim Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Cze-

skim Cieszynie otworzył działający 
pod batutą Leszka Kaliny chór gim-
nazjalny „Collegium Iuvenum” od 
odśpiewania hymnu „Gaude Mater 
Polonia”, by zakończyć ją później 
kolejnymi trzema utworami. Po ich 
wysłuchaniu uczniowie obejrzeli 
spektakl „Ich czworo” Gabrieli Za-
polskiej w wykonaniu Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego.

BEATA SCHÖNWALD

Na stronie 3 piszemy o polskich 
szkołach w Holandii, Irlandii oraz 

na Litwie i Węgrzech
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dzień: 18 do 21 0C
noc: 16 do 15 0C
wiatr: 3-4 m/s

dzień: 17 do 20 0C
noc: 16 do 14 0C
wiatr: 4-5 m/s

Zasiedli do ławek z wieszczem
WYDARZENIE: Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie zainaugurowało rok szkolny 2014/2015 z patronem w nazwie 

szkoły. Wczoraj w Teatrze Cieszyńskim została nadana placówce nowa ofi cjalna nazwa – Polskie Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego. Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła obecność konsul generalnej RP w Ostrawie, Anny Olszewskiej, oraz wicehetman 

województwa morawsko-śląskiego w Ostrawie, Věry Palkovej.

wtorek środa

POLSKI PREMIER 
»PREZYDENTEM« EUROPY
Premier rządu polskiego Donald 
Tusk obejmie 1 grudnia stanowi-
sko przewodniczącego Rady Eu-
ropejskiej, nieofi cjalnie nazywane-
go „prezydentem” Europy. O jego 
wyborze poinformował w sobotę 
dotychczasowy szef RE, Belg Her-
man Van Rompuy.  Szefową unij nej 
dyplomacji została minister spraw 
zagranicznych Włoch, Federica 
Mogherini. Tusk będzie przewodni-
czył Radzie Europy przez 2,5 roku.  
– Przychodzę z kraju, który jest głę-
boko przekonany o sensie Unii Eu-
ropejskiej, który głęboko wierzy w 
sens zjednoczonej Europy. Nie ma 
żadnej mądrej alternatywy dla UE – 
mówił podczas konferencji prasowej 
nowo wybrany szef Rady Europej-
skiej. Tusk zapowiedział, że Unia 
pod jego przewodnictwem pomoże 
Ukrainie. – Codziennie musimy so-
bie odpowiadać na pytanie – wobec 
konfrontacji na Ukrainie, ale także 
wobec sytuacji w Syrii, Libii – kim 
my jesteśmy, jak my wspólnie może-
my odpowiedzieć na to wyzwanie? 
Fundamentem musi być umiejęt-
ność budowania wspólnego punktu 
widzenia – mówił Tusk. Donald 
Tusk urodził się w 1957 roku w 
Gdańsku. Z wykształcenia jest hi-
storykiem. W czasach PRL działał 
w opozycji antykomunistycznej. 
Tusk jest współzałożycielem i od 
2003 roku przewodniczącym Plat-
formy Obywatelskiej. Jest najdłużej 
sprawującym urząd premierem w 
historii III Rzeczypospolitej, sze-
fem rządu jest od 2007 roku.  
 (dc)
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Pod Ostrym 
»strzigali« owce
| s. 5

Wspaniałe dożynki 
na Fojstwiu!
| s. 4

3:1 na dwa 
sposoby
| s. 8

Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń, oraz chórzyści „Collegium 
Iuvenum”.

Razem z gimnazjalistami nowy rok szkolny powitali (od lewej) pastor Marcin 
Piętak, wiceburmistrz Cz. Cieszyna, Stanisław Folwarczny, prezes Kongresu Po-
laków, Józef Szymeczek, konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska i wi-
cehetman województwa, Věra Palková.

Kongres Polaków w RC poszu-
kuje wolontariuszy na drugi tur-
nus (14. – 26. 9. 2014) Zielonej 
Szkoły nad Bałtykiem. Chętnych 
prosimy o zgłoszenie w Kan-
celarii KP w dniach roboczych 
pod numerami 558 711 453, 
736 627 021 lub e-mail kancela-
ria@polonica.cz.
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CZWARTEK 
Z MIODEM
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– „Wędrówka miodu” – tak nazwali 
organizatorzy ostatnie spotkanie z 
cyklu pn. „Dzień z Rzemiosłem”, 
które odbywały się przez całe wa-
kacje w Drzewiónce „Na Fojstwiu”. 
W ostatni czwartek wakacji goście 
Gorolskigo Centrum Informacji Tu-
rystycznej GOTIC mogli zobaczyć, 
jak powstaje miód, jak produkuje się 
woskowe świece, jak robi się ul oraz 
nauczyć się zdobienia miodowych 
pierników. Można też było skoszto-
wać różnych rodzaju miodu, a starsi 
także mioduli oraz miodów pitnych.

* * *

DO 200 TYSIĘCY
REGION (ep) – Niespełna 700 tys. 
koron Urząd Wojewódzki w Ostra-
wie przeznaczy na uatrakcyjnienie i 
unowocześnienie zabytków techniki. 
Wszystko po to, by zadowolić od-
wiedzających te obiekty turystów i 
przyciągnąć kolejnych zainteresowa-
nych. Województwo morawsko-
-śląskie otwarło program dotacyjny, 
z którego mogą skorzystać właści-
ciele i zarządcy technicznych zabyt-
ków. W ramach jednej dotacji mają 
możliwość otrzymania nawet do 
200 tys. koron, a pieniądze przezna-
czyć mogą na przykład na remont 
czy wybudowanie sanitariatów, 
zadaszenie obiektu czy postawienie 
ławek, stojaków na rowery, umiesz-
czenie atrakcji dla dzieci lub stwo-
rzenie miejsc parkingowych. 

* * *

KOBIECA 
SAMOOBRONA 
HAWIERZÓW (kor) – Strażnicy 
miejscy postanowili zorganizować 
kurs samoobrony dla kobiet. Kurs 
pozwoli uczestniczkom zajęć w 
sposób prosty i naturalny opanować 
strach wywołany napadem, kształ-
tuje podstawowe nawyki obronne 
oraz nauczy neutralizować działania 
potencjalnych napastników. Udział 
można zgłaszać do 26 września. 
Warto to zrobić jak najwcześniej, bo 
liczba miejsc na kursie jest ograni-
czona (40 osób). 

* * *

SENIORZY, 
DO ŁAWEK
CZESKI CIESZYN (kor) – W fi lii 
Biblioteki Miejskiej w Sibicy rusza 
trzeci już rok akademicki Wirtual-
nego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. W semestrze zimowym seniorzy 
z Czeskiego Cieszyna i okolicznych 
miejscowości będą mogli wysłuchać 
wykładów na temat architektury 
barokowej w Republice Czeskiej 
oraz historii kultury ubierania się. 
Pierwsze informacyjne spotkanie 
studentów odbędzie się w sibickiej 
bibliotece w poniedziałek 8 wrześ-
nia.

* * *

SUPERSTRAŻAK
OSTRAWA (dc) – Petr Moleš z 
Południowych Moraw zwyciężył 
w sobotę w mistrzostwach straża-
ckich TFA „Ostrawska wieża”. W 
industrialnym kompleksie Dolnych 
Witkowic pokonał rywali z woje-
wództwa ołomunieckiego, którzy 
zajęli drugie i trzecie miejsce. W 
zawodach brało udział 90 strażaków 
zawodowych i ochotników, w tym 
kobiety. Na starcie stanęli również 
uczestniczy z Polski i Litwy.

REGION
KRÓTKO

Rocznicowe obchody Zaolziacy roz-
poczęli rano od udziału w uroczy-
stościach po polskiej stronie Olzy. 
Delegacje Macierzy Szkolnej w RC, 
Koła Kombatantów Polskich w RC 
oraz Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego reprezentowały nasz 
region na patriotycznej manifestacji 
na Placu Poniatowskiego w Cieszy-
nie. Po południu obchody rocznicy 
przeniosły się do Czeskiego Cieszy-
na przed pomnik na Konteszyńcu. 
Organizatorami wspomnieniowego 
spotkania były Koło Kombatantów 
Polskich w RC, Rodzina Katyńska, 
Macierz Szkolna w RC oraz Sekcja 
Historii Regionu przy Zarządzie 
Głównym PZKO.

– Dziękuję wszystkim za pamięć. 
Myślę także, że w naszych gminach 
szkoły i organizacje społeczne rów-
nież upamiętniły ten dzień zapale-
niem świec i złożeniem kwiatów w 
miejscach pamięci narodowej – mó-
wił Stanisław Gawlik, który przewo-
dził okolicznościowej uroczystości.

Konsul Anna Olszewska przypo-
mniała z kolei, że poniedziałkowym 
spotkaniem Polacy na Zaolziu dołą-
czyli do uroczystości, które 1 wrześ-
nia od wczesnego rana trwały w całej 
Polsce.

– Spotykamy się w miejscu będą-
cym symbolem II wojny światowej – 
tego najtragiczniejszego wydarzenia 
XX wieku, które otworzyło ludziom 
oczy na to, jaki los może zgotować 
człowiek drugiemu człowiekowi – 
mówiła Anna Olszewska. – Chcę 
wyrazić najwyższy hołd dla tych 

organizacji, w szeregach których są 
ludzie, którzy dali przykład najwyż-
szego obowiązku patriotycznego. 
Nie ma wśród was już wielu, którzy 
walczyli i przeżyli II wojnę świato-
wą. Nie ma też tych, którzy zginęli 
na polach bitew, czy w katowniach 
niemieckich i sowieckich. Dlatego w 
tym symbolicznym dniu wspomnij-
my wydarzenia, które równo 75 lat 
temu zmieniły życie bardzo wielu lu-
dzi nie tylko w Polsce ale w całej Eu-
ropie – mówiła konsul Olszewska.

Bronisław Firla, prezes Koła Pol-
skich Kombatantów w RC, podzię-

kował zebranym za przybycie i za 
upamiętnienie osób, które oddały 
krew i życie za ojczyznę. – Dziś chcę 
przypomnieć słowa płynące w eter 1 
września 1939 r. z radiostacji War-
szawa: „Uwaga, uwaga, nadchodzi”, 
„Uwaga, uwaga przeszedł”. Jestem 
przekonany, że tamten czas prze-
szedł. Wierzę, że żaden totalitaryzm 
nie ma miejsca na ziemi, ponieważ 
jesteśmy razem. Jesteśmy w Euro-
pie i za to dziękujemy tym wszyst-
kim, którzy polegli w czasie II wojny 
światowej – mówił Firla.

Po przemówieniach goście uro-

czystości złożyli pod czeskocieszyń-
skim pomnikiem wiązanki kwiatów. 
Zrobili to m.in. konsul generalna 
RP w Ostrawie Anna Olszewska, 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna 
Stanisław Folwarczny, prezes Kon-
gresu Polaków w RC Józef Szyme-
czek, prezes Zarządu Głównego 
PZKO Jan Ryłko, przewodniczący 
Macierzy Szkolnej w RC Andrzej 
Russ, przewodniczący Koła Polskich 
Kombatantów w RC Bronisław Fir-
la oraz prezes Rodziny Katyńskiej 
Józef Pilich. Na zakończenie wszy-
scy odśpiewali zaś „Rotę”.  (wik)

Uczczeniem pamięci górników, któ-
rzy zginęli podczas pracy na kopalni, 
rozpoczęło się w sobotę w Karwinie 
Święto Górnika. Wieńce i kwiaty 
pod pomnikiem górników na Ryn-
ku Uniwersyteckim złożyli m.in. 
przedstawiciele władz spółki OKD, 
miasta, członkowie kół umunduro-
wanych górników. Po ceremonii ko-

rowód górników w galowych mun-
durach przeszedł przez historyczne 
frysztackie centrum na uroczystą 
mszę św. w kościele parafi alnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
która rozpoczęła się w samo połu-
dnie. Po południu zaś górnicy świę-
towali w Parku Boženy Němcovej. 
 (kor)

Dwie studentki z Chin, jeden student 
z Polski i jeden z Chorwacji na dwa 
wakacyjne miesiące zasilili szeregi 
zespołu badawczego, który pracuje 
nad ulepszaniem systemu sterowania 
domem jednorodzinnym. Prace pro-
wadzone są w laboratoriach Ośrodka 
Zaawansowanych Technologii Inno-
wacyjnych na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki Wyższej Szkoły 
Górniczej – Uniwersytetu Technicz-
nego w Ostrawie. – System sterowni-
czy ma postać sieci, do której podłą-

czony jest sprzęt elektrotechniczny w 
gospodarstwie domowym oraz szereg 
źródeł energetycznych. Zachowanie 
sieci można optymalizować według 
specyfi cznych kryteriów – przybliżył 
projekt docent Bohumil Horák. Co 
można sobie wyobrazić pod tą na-
ukową defi nicją? – Kiedy na przykład 
właściciel wyjedzie na urlop, dom da-
lej „aktywnie żyje” – można włączać 
i wyłączać oświetlenie, spuszczają się 
żaluzje i tym podobnie – wytłuma-
czył naukowiec.  (dc)

Ten czas już przeszedł...
Reprezentanci polskich organizacji w Republice Czeskiej uczcili 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W poniedziałek, jak co 

roku, spotkali się przy pomniku ofi ar II wojny światowej na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie. Tym razem ich gościem była konsul 

generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska.

W patriotycznej uroczystości wzięła udział m.in. konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.
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Już wkrótce karwiniacy znów będą 
mogli przychodzić na seanse fi lmowe 
oraz inne imprezy do kina letniego 
w parku Boženy Němcovej. Remont 
amfi teatru właśnie dobiega końca. 
Wczoraj wykonano jedną z ostatnich 
prac: zamontowano nowe siedzenia 
na widowni. 

– Amfi teatr w parku to jedno z ulu-
bionych miejsc mieszkańców. Z po-
wodu remontu miłośników kina pod 
chmurką ominął wprawdzie tego-
roczny sezon letni, ale już 13 września 
odbędzie się uroczyste otwarcie od-

nowionego obiektu – usłyszeliśmy w 
karwińskim magistracie. Miasto sfi -
nansowało remont z własnych środ-
ków. Obiekt był już od dawna w kiep-
skim stanie i nie spełniał nawet norm 
sanitarnych. Wybudowano go w 1968 
roku, a od tego czasu nie przeszedł 
żadnego większego remontu. 

Dzięki inwestycji za 17 mln koron 
w ubiegłych miesiącach wykonano 
przede wszystkim remont fasady i 
dachu, wymieniono okna i drzwi oraz 
zamontowano nową instalację elek-
tryczną.  (ep)

Wrzesień w Czeskim Cieszynie 
upłynie pod znakiem przebudowy 
dwóch przejść dla pieszych przy uli-
cy Frydeckiej. Na to przedsięwzięcie 
miasto otrzyma dotację w wysoko-
ści 1,4 mln koron z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach 
programu „Rozwój infrastruktury 
transportu drogowego”. Jak mówią 
włodarze miasta, ulica Frydecka to 
dla nich jeden z priorytetów. Jest 
to droga ruchliwa, znajduje się przy 
niej kilka szkół, przedszkoli i obiek-
tów sportowych. W przeszłości zaś 
często dochodziło tutaj do poważ-
nych wypadków.

– W ramach projektu powsta-
ną przejścia dla pieszych w pobliżu 
dwóch szkół średnich – mówi Petra 
Górecká z wydziału fi nansowego 
Urzędu Miasta. – Pierwsze powsta-

nie między budynkami czeskiego 
gimnazjum i Średniej Szkoły Al-
brechta. Kolejne między obiektem 
drugiej z nich oraz przedszkolem i 
boiskiem do nauki zasad ruchu dro-
gowego. Na każdym z przejść zo-
stanie ponadto zainstalowana syg-
nalizacja świetlna, żeby było jeszcze 
bezpieczniej – informuje Górecká.

Podczas modernizacji przejścia 
zostaną wyposażone również w 
paski prowadzące dla osób niewi-
domych. Poprawie bezpieczeństwa 
ma służyć także zwężenie w tych 
miejscach drogi. Jak się dowiedzieli-
śmy w ratuszu, w najbliższym czasie 
sygnalizacja świetlna ma zostać za-
instalowana również na ruchliwym 
przejściu dla pieszych przy budynku 
Czeskiej Poczty przy ul. Dworcowej. 
 (kor)

Kino pod chmurką

Żeby było bezpieczniej Pamięć i zabawa

Wakacje w laboratorium

Studenci z Chin, Polski i Chorwacji w ostrawskim laboratorium. 
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JÓZEF KWIATKOWSKI, 
prezes Macierzy Szkolnej 

na Litwie
Na Litwie działa 99 szkół z polskim językiem 
nauczania. Kształci się w nich prawie 12 tys. 
uczniów. Są to wszystko szkoły państwowe, 
fi nansowane z publicznych funduszy. To są 
placówki różnego stopnia: początkowe, pod-
stawowe, progimnazja i gimnazja. To znaczy, że 
uczniowie od klasy 1 aż do 12 mogą się kształ-
cić w języku ojczystym. Po polsku nauczane 
są wszystkie przedmioty, z wyjątkiem – oczy-
wiście – języka litewskiego. Prócz tego muszą 
być po litewsku nauczane historia i geografi a 
Litwy oraz nauka o społeczeństwie. Nasi ucz-
niowie zdają również maturę z języka polskie-
go. Z maturą wiążą się jednak pewne problemy. 
Na maturze wszystkie przedmioty muszą być 
zdawane po litewsku, czyli również te, które w 
naszych szkołach wykładane są po polsku. To 
dotyczy na przykład matematyki, fi zyki i tym 
podobnie. To stwarza pewien problem, lecz 
jeszcze większym problemem jest wprowadzo-
ne przed dwoma laty ujednolicenie egzaminu z 
języka litewskiego. Dawniej egzamin matural-
ny z języka litewskiego był w szkołach mniej-
szości – polskiej czy rosyjskiej – traktowany 
jako egzamin z języka państwowego i różnił 
się od egzaminu w szkołach litewskich, gdzie 
był językiem ojczystym. Przed dwoma laty to 
zostało ujednolicone i uczniowie naszych szkół 
muszą zdawać taki sam egzamin jak uczniowie 
szkół litewskich. To jest olbrzymi problem, bo 
programy nauczania były inne i lekcji języka 
litewskiego jest mniej. Staramy się walczyć o 
zmianę ustawy, lecz na razie bez większego 
sukcesu.

EWA RÓNAY, 
dyrektorka Szkoły Polskiej 

na Węgrzech
Szkoła Polska na Węgrzech swoją działalność 
rozpoczęła we wrześniu 2004 roku, a utworzo-
na została w wyniku przekształcenia dotych-
czasowego modelu nauczania, jakim były tzw. 
„szkółki niedzielne”. Inicjatorem i założycie-
lem placówki był Ogólnokrajowy Samorząd 

Mniejszości Polskiej. Szkoła ma status placów-
ki uzupełniającej. Działa w oparciu o przepisy 
węgierskiego ministerstwa edukacji i wchodzi 
w skład narodowego systemu oświaty węgier-
skiej. Finansowana jest z budżetu państwa, a 
nauczyciele są pracownikami państwowymi. 
W odróżnieniu od wcześniejszych szkółek 
niedzielnych, Szkoła Polska pracuje w oparciu 
o jednolity program nauczania, a jej kierow-
nictwo stanowi mieszcząca się w Budapeszcie 
dyrekcja szkoły.  Aktualnie w skład placówki 
wchodzi 18 oddziałów nauczania (28 klas), 
które rozsiane są po całym kraju. W ub. roku 
szkolnym do szkoły uczęszczało 161 uczniów 
w wieku od 6 do 19 lat, którzy jednocześnie są 
uczniami podstawowych i średnich szkół wę-
gierskich. Nauczycielki – wszystkie są Polkami 

– mają wykształcenie pedagogiczne ze specja-
lizacją polonistyczną lub języka polskiego jako 
obcego. Uczniowie uczą się języka polskiego 
w wymiarze czterech godzin oraz mają jedną 
godzinę tygodniowo wiedzy o kraju. Zapisy 
do szkoły są dobrowolne, ale po zapisaniu się, 
informacja o tym przekazywana jest do ma-
cierzystej węgierskiej szkoły ucznia i od tego 
momentu nauka w polskiej szkole jest już obo-
wiązkowa, ponieważ ocena wpisywana jest na 
świadectwa szkolne, jak również (na życzenie 
ucznia) może być wpisywana na świadectwie 
szkoły węgierskiej (jako przedmiot: język na-
rodowościowy). Uczeń może uzyskać zwolnie-
nie z obowiązku uczenia się drugiego języka 
obcego na rzecz swojego języka narodowego. 
Zastosowany tu system oświaty pozwolił na to, 
że język polski stał się jednym z przedmiotów 
uznawanych na świadectwie maturalnym. 

Na stworzenie aktualnego modelu edukacji 
mniejszości polskiej złożyło się kilka lat pracy 
oraz konieczność przeforsowania zmian usta-
wodawczych. Model tak zwanej „szkoły w roz-
proszeniu”, której oddziały znajdują się w róż-
nych punktach kraju, przejęły podobne szkoły 
mniejszości bułgarskiej i greckiej, dla których 
model nauczania opracowany przez naszą na-
rodowość stanowi optymalne rozwiązanie. 

TOMASZ BASTKOWSKI, 
dyrektor Polskiej Szkoły Stowarzysze-

nia Edukacyjnego Nauczycieli  
w Dublinie, Irlandia 

Nasza szkoła powstała w 2010 roku jako wspól-
na, spontaniczna inicjatywa nauczycieli i rodzi-
ców mieszkających w stolicy Irlandii. Zajęcia 
są organizowane w soboty i stanowią uzupeł-
nienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Prowadzimy rów-
nież liceum dla dorosłych. Polska Szkoła SEN 
realizuje program nauczania zatwierdzony 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. 

Nauczane są język polski, historia, geografi a, 
matematyka, biologia, religia, muzyka, sztuka, 
wychowanie fi zyczne. Są również przedmioty 
fakultatywne. Szkoła korzysta z lokali w szkole 
muzułmańskiej i irlandzkiej. Liczba uczniów 
rośnie, w tym roku rozpocznie naukę 468 osób 
(o 120 więcej niż w poprzednim), od drugiego 
roku życia (przedszkole) po liceum dla doro-
słych. U nas można się również przygotować 
do matury z języka polskiego, którą nasi absol-
wenci zdają na maturze irlandzkiej, jak również 
osoby dorosłe przygotowują się do matury w 
systemie polskim. My ich uczymy, a na egza-
min maturalny jeżdżą do Polski. Nasza szkoła 
jest fi nansowana w całości z pieniędzy naszych 
klientów, czyli rodziców dzieci oraz klientów 
dorosłych. Dostajemy dotacje i granty od or-
ganizacji rządowych i pozarządowych, ale są to 
dotacje na celowe projekty, dodatkowe imprezy 
i stanowią znikomy procent naszych wydatków. 
Polskich szkół jest w Irlandii 30. Nie wszystkie 
działają na takich samych zasadach jak nasza, 
jest też kilka szkolnych punktów konsultacyj-
nych fi nansowanych przez państwo polskie. 
Dla uczniów są one bezpłatne. Działają ofi cjal-
nie przy ambasadzie, ale funkcjonują w różnych 
miastach, nie tylko w Dublinie. 

STEFAN ŻACZKIEWICZ, 
prezes zarządu Forum Polskich Szkół 
w Holandii, dyrektor Szkoły Polskiej 

w Eindhoven
Forum jest stowarzyszeniem skupiającym so-
botnie polskie szkoły uzupełniające w Holan-
dii. Członkami Forum jest 14 polskich szkół, 
czyli prawie wszystkie działające w tym kraju. 
Znajdują się w Amsterdamie, Hadze, Utrechcie, 
Eindhoven i innych miastach. W sumie uczęsz-
cza na lekcje ok. 300 dzieci w wieku od 4 do 10 
lat. Ta liczba utrzymuje się na stabilnym pozio-
mie, ani nie rośnie w wyraźny sposób, ani też 
nie spada. Zajęcia odbywają się zwykle w sobo-
ty, raz na dwa tygodnie. Dzieci uczą się języka 
polskiego, częściowo geografi i i historii Polski, 
poznają polskie obyczaje. Ważne jest, że nauczy-
cielki zwracają się do nich po polsku, że szkoła 
sobotnia uświadamia dzieciom, że nie tylko w 
ich rodzinie ojciec czy dziadek używa tego ję-
zyka, że mówienie po polsku to normalna rzecz. 

Szkoły mają charakter społeczny i fi nansują 
się same, co oznacza, że rodzice płacą pewne 
składki. Służą one do pokrycia kosztów wyna-
jęcia lokali, zakupu pomocy dydaktycznych i 
tym podobnie. Na wynagrodzenia dla nauczy-
cieli nie starcza już pieniędzy, pracują społecz-
nie. Zwykle są to osoby o pedagogicznym przy-
gotowaniu, które mają lub miały dzieci w takiej 
szkole. Oczywiście, bywa problem ze znalezie-
niem nauczycieli. Na szczęście zawsze znajdzie 
się paru „fanatyków”, którzy są skłonni praco-
wać za darmo. W jakimś stopniu pomaga nam 
Polska, przysyłając specjalistów, którzy szkolą 
nauczycieli, częściowo też pomaga nam pokryć 
koszty wynajmu lokali.

Forum reprezentuje te szkoły w stosunku do 
władz polskich i holenderskich. Założyliśmy tę 
organizację, by wzmocnić pozycję i prestiż tych 
placówek. Zajmujemy się również realizacją 
dużych wspólnych projektów o dużym nakła-
dzie pracy i fi nansów, takich jak Festiwal Pol-
skiej Poezji dla Dzieci „Wierszowisko”. 

DANUTA CHLUP

Polskie szkoły są w całej Europie
Po polsku nowy rok szkolny witają uczniowie na wielu kontynentach. Szkoły najczęściej mają jednak charakter placówek uzupełniających, co oznacza m.in., że zajęcia 
odbywają się w soboty lub niedziele. Kompleksowy system polskiego szkolnictwa, podobny do naszego, funkcjonuje na Litwie. O możliwościach kształcenia młodzieży w 
języku ojczystym opowiedzieli specjalnie dla „Głosu Ludu” ludzie związani z oświatą polską i polonijną w kilku krajach europejskich. 

Polskie szkoły w Irlandii mają własne drużyny piłkarskie.

Pasowanie uczniów w Szkole Polskiej na Węgrzech.

W ostatni wakacyjny weekend na 
Pradziadzie (1492 m n.p.m), najwyż-
szym szczycie Jesioników, padł re-
kord. Grupka zapaleńców postanowi-
ła w sobotę przystroić górę... szalem. 
Zabawy było co niemiara, a przy oka-
zji został pobity wynik sprzed ośmiu 
lat. Wtedy podobna grupka ozdobiła 

szalem Ještěd, najwyższą górę Pół-
nocnych Czech. Ich szalik miał dłu-
gość 3060 metrów. W ostatnią sobo-
tę sierpnia pokonali ich zapaleńcy z 
Jesioników, przystrajając Pradziada 
szalem o długości ponad 9 kilome-
trów (9033 metry i 44 centymetry). 
Szaliki nadsyłano do Małej Morawki, 

skąd pochodzi grupa rekordzistów, 
z całej Republiki Czeskiej, a nawet 
z niemieckiego Lipska. Później były 
zszywane. Szal nawinięty na dużych 
drewnianych szpulach wyniesiono w 
sobotę w pobliże Hotelu Owczarnia 
i stamtąd zaczęto go rozwijać w kie-
runku Pradziada. W tym czasie został 

on zmierzony przez inspektorów z 
agencji „Dobý den”, którzy decydują 
o wpisie czeskich rekordów do Księgi 
Guinnessa. Później zaś, korzystając 
z pomocy wielu turystów i gapiów, 
owinięto wełnianym rekordzistą Pra-
dziada. – Była to wspaniała zabawa, a 
potwierdzenie przez komisarzy faktu 

pobicia przez nas rekordu bardzo nas 
ucieszyło. W przyszłości zaś marzy-
łoby nam się zrobienie dla Pradziada 
na drutach wełnianej czapki. To ko-
lejne wyzwanie – powiedziała Mar-
tina Brachtlová, jedna z inicjatorek 
pobicia kolejnego czeskiego rekordu. 
 (kor)

Rekordowy szal dla... Pradziada
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WITAMY NA FOJSTWIU
Historia oldrzychowickich dożynek 
jest długa, jednak na Fojstwiu od-
bywają się dopiero od 10 lat. Dawne 
gospodarstwo rolne odrestaurował 
jeden z członków Miejscowego Koła, 
który nie mieszka już w Oldrzycho-
wicach – Zbigniew Stebel. Od tego 
czasu obiekt nie służy już jednak 
swojemu pierwotnemu celowi, ale 
odbywają się tu właśnie dożynki oraz 
inne imprezy, uroczystości i wesela. 
Wcześniej dożynki organizowano 
przy Miejscowym Kole PZKO, tam 
jednak z konieczności musiały być 
skromniejsze, ponieważ nie było tam 
ani takiego zaplecza, ani tyle miejsca, 
co na Fojstwiu. Teraz na oldrzycho-
wicką imprezę kończącą zbiory zjeż-
dżają tłumy ludzi nie tylko z najbliż-
szej okolicy.

OTO NASZE PLONY
– Plon niesiemy, plon, gospodarzom 
w dom – śpiewali członkowie zespo-
łu, przynosząc dożynkowy wieniec 
gospodarzom, którymi w tym roku 
byli Janina i Czesław Markowie. Te-

goroczni gazdowie pracują wpraw-
dzie w różnych zawodach, mają jed-
nak niewielkie gospodarstwo. Pani 
Janina kieruje polską szkołą w Ol-
drzychowicach, a jej mąż jest dyrek-
torem ds. produkcji w Hucie Trzy-
nieckiej. – Oto nasze plony, które tu 
widzicie, a czy dobre, czy złe, sami 
ocenicie. Ten wieniec pszeniczny, 
który wom wrynczómy, niech świad-
czy o tym, że we wsi chlyb mómy. 
Oto macie bochen chleba, krajcie 
nie dużo, nie mało, aby dla wszyst-
kich stało – mówili niosący wieniec 
i chleb.

Gazda i gaździna dziękowali nie 
tylko rolnikom, ale także wszystkim 
ludziom, którzy z wielkim zaangażo-
waniem pracują na rzecz oldrzycho-
wickiego społeczeństwa, również or-
ganizatorom dożynek i miejscowym 
zespołom folklorystycznym.

Gazda opowiedział dożynkowym 
gościom, jak kiedyś pracowało się 
przy żniwach. – Takich dożynek u 
gazdów chyba nikt z tu obecnych 
nie pamięta. Przed około stu laty, w 
okresie I wojny światowej i między-

wojnia, w naszej wsi byli trzej gazdo-
wie. Jedno z tych trzech gospodarstw 
kontynuuje rolniczą tradycję do dziś 
– opowiadał dożynkowy gazda. Jak 
mówił, w tamtych czasach zboże 
kosiło się już maszyną. Młóciło się 
dopiero w zimie, już nie cepami, ale 
maszyną, przynajmniej w większych 
gospodarstwach. Z biegiem lat w 
rolnictwie pojawiały się coraz to no-
wocześniejsze maszyny.

»NIECH TO 
FOJSTWI SPADNIE!«

Kto tydzień wcześniej zawitał na 
dożynki do sąsiednich Gutów, mógł 
zobaczyć ten sam program dożyn-
kowy w wykonaniu „Oldrzychowic”. 
Jak powiedział nam kierownik grupy, 
Marek Grycz, zespół już od daw-
na współpracuje z bratnim Kołem 
PZKO w Gutach, występując na ich 
dożynkach. Na scenie na Fojstwiu 
pojawili się też najmłodsi tancerze z 
„Oldrzychowic”, jak zawsze zapro-
szono również inne zespoły folklo-
rystyczne z różnych stron.

– Od tych najmłodszych to tu roz-

tańcujymy, niech to Fojstwi spadnie! 
– mówił Marek Grycz, kierownik 
oldrzychowickiego zespołu, wpusz-
czając na scenę „Młode Oldrzycho-
wice”. Oprócz zespołu-gospodarza 
i jego najmłodszej grupy na scenie 
wystąpiły również ZPiT „Olza”, 
działający przy ZG PZKO oraz 
„Ziemia Beskidzka” z Żywiecczyzny, 
która na oldrzychowickich dożyn-
kach wystąpiła po raz pierwszy i bar-
dzo spodobała się publiczności. 

BYŁY PLACKI, 
BYŁA MIODULA...

Organizatorzy oczywiście zatrosz-
czyli się nie tylko o ucztę duchową. 
Jak zdradził nam prezes Miejscowe-
go Koła, Henryk Szlaur, by zapewnić 
gościom smakowitą strawę, pezetka-
owcy przygotowali 140 kilogramów 
ziemniaków na placki oraz do innych 
dań, upiekli 200 kołaczy i przygo-
towali też setki litrów różnorakiej 
gorzołki, a żeby uczestnicy imprezy 
mogli raczyć się jelitami i innymi 
wieprzowymi smakołykami, życie 
straciła jedna świnia. Kapustę do je-
lit i innych dań sprowadzono nato-
miast aż z polskiej Charsznicy, której 
wójt był zresztą w sobotę obecny na 
Fojstwiu. Wójt gminy, która nazy-
wana jest Kapuścianą Stolicą Polski, 
ofi arował organizatorom dożynek 
50 kilogramów kapusty z własnego 
gospodarstwa rolnego, a jako bonus 

przywiózł jeszcze w sobotę wiadro 
kiszonych ogórków. 

»TU JE DYCKI 
FAJNO ZABAWA«

Na dożynki na Fojstwiu przyszli w 
sobotę nie tylko oldrzychowiczanie, 
ale także ludzie z bliższej i dalszej 
okolicy. Nie zabrakło znamienitych 
gości. Przybyli m.in. konsul gene-
ralna RP w Ostrawie Anna Olszew-
ska, przedstawiciele władz Trzyńca 
czy dyrektor Huty Trzynieckiej, Jan 
Czudek wraz z żoną. Na imprezie 
bawili się również prezes Kongre-
su Polaków w RC Józef Szyme-
czek i prezes ZG PZKO Jan Ryłko. 
– Wszystko mi się tu podoba! – mó-
wiła zachwycona konsul Anna Ol-
szewska. – Tu je dycki fajno zabawa, 
fajni ludzie i fajno miodula – chwa-
liła burmistrz Trzyńca, Věra Palko-
vská, która na dożynki, zarówno do 
Oldrzychowic, jak i do sąsiednich 
Gutów, jeździ każdego roku. Dyrek-
tor Huty Trzynieckiej Jan Czudek 
wspominał natomiast stare czasy, 
gdy jako mały chłopiec pomagał 
przy zbiorach w rodzinnym Gródku. 
– Dożynki nie były wtedy w strojach, 
tak jak teraz. Na fajrónt sie wszyscy 
poschodzili. Było jakieś piwko, jakaś 
półeczka: miodula albo warzónka, 
a zamiast strojów ludowych były te 
werkowe monterki – wspominał.

ELŻBIETA PRZYCZKO
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Obrządek dożynkowy oraz przekazanie wieńca i chleba przedstawił działający przy Miejscowym Kole PZKO zespół „Ol-
drzychowice”.

Na czele dożynkowego korowodu jechał historyczny ciągnik marki zetor.

Wspaniałe dożynki na Fojstwiu!
Wspaniale bawili się uczestnicy sobotnich dożynek na Fojstwiu w Oldrzychowicach, którą to imprezę patronatem medialnym objął „Głos Ludu”. Uroczystość 
zakończenia plonów przygotowali jak zwykle miejscowi pezetkaowcy wraz z zespołem „Oldrzychowice”, który przedstawił obrządek dożynkowy. 

GUSTAW CHWISTEK, 
Śmiłowice

Mieszkam po 
sąsiedzku, w 
Śmiłowicach, 
więc oczywi-
ście nie mo-
gło mnie tu 
z a b r a k n ą ć . 
Każdego roku 
przybywam na 
dożynki, ale zawsze na zmianę: raz 
do Gutów, raz do Oldrzychowic. W 
tym roku nie byłem w Gutach, zresz-
tą pogoda w poprzedni weekend się 
nie udała, więc wybrałem się do Ol-
drzychowic, bo zawsze raz w sezonie 
muszę być na dożynkach. Jak mi się 
tu podoba? Świetna impreza, wspa-
niała organizacja. Tylko należałoby 
uprzedzić kobiety, żeby nie przycho-
dziły tu w butach na obcasach... Jest 
tu wspaniale, a sceneria fantastyczna 

– chyba najlepsza, jaka w ogóle jest w 
okolicy, lepszego miejsca na dożynki 
na pewno nie ma. 

WILHELM ZMEŁTY, 
Oldrzychowice

Przez ponad 
20 lat byłem 
p r e z e s e m 
Miejscowego 
Koła w Ol-
d r z y c h o w i -
cach. Na Foj-
stwiu dożynki 
odbywają się 
od 10 lat, wcześniej organizowaliśmy 
je przy naszym Domu PZKO, który 
budowaliśmy w latach 60., a uro-
czyście otwarliśmy go w 1971 roku. 
Wtedy zaczęła się nowa era naszego 
Koła – zespoły wreszcie miały gdzie 
się spotykać, ludzie mogli się tam 
schodzić. Nie od razu jednak zaczę-

liśmy przygotowywać dożynki – kie-
dyś odbywały się „wianki”, dopiero 
potem zamiast nich zaczęliśmy orga-
nizować dożynki.  Oczywiście jestem 
na tej imprezie każdego roku, jak do 
tej pory nie opuściłem żadnych do-
żynek. Sam kiedyś gazdowałem na 
naszych dożynkach. Tamto miejsce 
przy Domu PZKO nie było tak ład-
ne jak tutaj na Fojstwiu. Tyle osób by 
się tam nie pomieściło.

JAROSLAV TROMBÍK, 
Nowa Zelandia

Na lato zawsze przyjeżdżam do ro-
dzinnych Oldrzychowic, bo o tej 
porze roku w Nowej Zelandii jest 
zimno, a zima jest tam taka wilgotna, 
nieprzyjemna. Zawsze się śmieję, że 
mam lato dwa razy w roku. Te do-
żynki przypominają mi stare cza-
sy, lubię oglądać występy zespołów, 
powracać do starych zwyczajów. Te 

pieśni śląskie, 
gwara, stroje 
– to wszystko 
dobrze pa-
miętam z cza-
sów, kiedy tu 
mieszkałem. 
Wyjechałem z 
Czechosłowa-
cji w 1949 roku. Oczywiście bardzo 
lubię tutaj wracać, bo chociaż na 
stałe mieszkam w Nowej Zelandii, 
to Oldrzychowice są takim moim 
drugim domem, więc nie może mnie 
zabraknąć także na dożynkach.

JAN ŻEBRAK, 
Charsznica

Jestem tu pierwszy raz, a wszystko 
przez... kapustę. Gmina Charsznica, 
której jestem wójtem, słynie z upra-
wy kapusty. Niedawno Rudolf Klus z 
Oldrzychowic poszukiwał dobrej ka-

pusty i tak tra-
fi ł do gospo-
darstwa, które 
prowadzę ra-
zem z żoną. W 
ten sposób się 
spotkaliśmy i 
dowiedziałem 
się o waszym 
regionie i dożynkach. Zaproszono 
mnie tutaj, a ja chętnie przyjechałem. 
Bardzo mi się u was podoba, jestem 
zachwycony. Podobają mi się występy 
zespołów i cały ten tradycyjny obrzą-
dek, poza tym jest tu taka swojska, 
rodzinna atmosfera. W Charsznicy 
dożynki odbędą się za dwa tygodnie, 
będzie to jednak nieco inna impreza, 
tzw. Dni Kapusty, czyli kapuściane 
dożynki. U nas kultura ludowa i folk-
lor nie są takie popularne i nasza im-
preza ma trochę inny charakter – to 
trochę takie małe targi rolne.  (ep)

ANKIETA

Goście z bliska i z daleka
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Dożynki Śląskie w Błędowicach
Uroczyste zakończenie zbiorów 
w Hawierzowie-Błędowicach od-
było się w sobotnie popołudnie. 
W czasie 45. Dożynek Śląskich, 
organizowanych przez Miejscowe 
Koło PZKO, tradycyjny obrządek 
dożynkowy przedstawił działają-
cy przy Kole Zespół Regionalny 
„Błędowice”. Gazdami byli w tym 
roku Piotr i Stanisława Chro-
boczkowie. Na scenie, oprócz 
zespołu-gospodarza, wystąpiła też 
błędowicka kapela „Kamraci” oraz 
zespół folklorystyczny „Vonička” i 
kapela cymbałowa „Jagar”. Błędo-
wickie dożynki jak zwykle przy-
ciągnęły wiele osób. Przywitano 
również gości honorowych, m.in. 
przedstawicieli władz miasta Ha-
wierzowa oraz przedstawicieli 
Zarządu Głównego PZKO – ci 
ostatni udali się potem również na 
dożynki w Oldrzychowicach. (ep)
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Obrządek dożynkowy w wykonaniu zespołu „Błędowice”.
Gospodarze dożynek, Stanisława i Piotr Chroboczkowie częstują kołaczem i mio-
dulą Zdenka Osmanczyka, burmistrza Hawierzowa. 

Pokaz „skoku przez skórę”, tradycyjnej górniczej imprezy, w wykonaniu „Błędowic”.

W sobotę odbyły się w Nydku 
Mistrzostwa Górali w Strzyżeniu 
Owiec. Imprezę, którą zwykle w 
czasie tradycyjnego jesiennego „roz-
sodu” owiec spółka Koliba organizo-
wała w Koszarzyskach, tym razem 
postanowiono przenieść do Nydku. 
Tegoroczne mistrzostwa wraz z 
Kolibą zorganizowali Ognisko Gó-
rali Śląskich, Związek Hodowców 
Owiec i Kóz, gmina Nydek i Miej-
scowe Koło PZKO oraz nydeccy 
gazdowie.

Dlaczego tym razem w Nydku, 
„na pasiónku”? – A gdzie indziej to 
zorganizować, jak tu się owce pasą? 
Po co owce gdzieś gonić, jak „strzi-
gocze” mogą przyjechać tu i ostrzyc 
je na pastwisku – wyjaśnił Michał 
Milerski, łowczorz z Nydku, jeden 
z organizatorów imprezy. – To po-
trafi ą wszyscy, tylko o tym nie wie-
dzą – odpowiedział na pytanie, czy 
dużo jest ludzi potrafi ących ostrzyc 
owcę. Sam zresztą również posiadł 
tę umiejętność.

– Przeszumnie was tu witómy w 
Nydku, na Sikorowicach pod Ło-
strym. Dzisio potrzebujymy łowce 
łostrzigać, tóż my napytali tych nej-
szikowniejszich gorolskich strzigo-
czi. A co by przi tym było aji kapke 
wiesioło, tak se aji zazawodzóm – 
witał gości imprezy Michał Miler-
ski.

Do rywalizacji stanęło sześciu 
„strzigoczi”, nie tylko z naszego re-
gionu. Najlepszym okazał się Vlasti-

mil Bischof ze Zlína, kóry zajmuje 
się tym profesjonalnie. Jak powie-
dział nam jeden z organizatorów 
imprezy, Josef Straka ze spółki Ko-
liba, Bischof już w ubiegłym roku 
pokonał rywali w strzyżeniu owiec 
w Koszarzyskach. – Musieliśmy go 
więc „mianować” gorolem, bo byłby 
wstyd, żeby takie mistrzostwa wy-
grał „nie gorol” – wyjaśnił Straka. 
Drugie miejsce zajął Igor Sikora 
z Nawsia-Jasienia, trzecie – Paweł 
Szlauer z Bystrzycy, a na kolejnych 
uplasowali się Jan Koždoň z Ko-
szarzysk, Petr Šimeček ze Starych 

Hamrów i Tomáš Ondruch z Wa-
łaskiej Bystrzycy. Gorolskie zawody 
nie są niczym nowym. Odbywają 
się nawet międzynarodowe zawody 
we strzyżeniu, a rekordziści potra-
fi ą jedną owcę ostrzyc w 30 sekund. 
Liczące 150 owiec stado Michała 
Milerskiego uczestnicy nydeckiego 
konkursu ostrzygli za niecałe trzy 
godziny. Według ustalonych reguł 
zwyciężył ten, kto zdążył ostrzyc jak 
najwięcej owiec. Strzygło się ręcznie 
i maszynką, sposobem tradycyjnym 
lub nowozelandzkim. Obowiązkowo 
trzeba było jednak... posilać się od-

powiednio silnym trunkiem. Pozba-
wione wełny owce wypuszczano na 
pastwisko. Owcę ostrzyżoną ręcznie 
zaliczano jak cztery owce strzyżone 
maszynowo. Sędzia oceniał również, 
jak owca została ostrzyżona. Więk-
szość uczestników reprezentowała 
starą szkołę, strzygąc owce na niskiej 
ławeczce. Zwycięzca jednak jest 
zwolennikiem nowoczesnej metody 
tzw. nowozelandzkiej, która polega 
na strzyżeniu owcy na ziemi.

– Gorolski strzigocz to nie jyny że 
łowce łostrziże i puści. Musi mieć 
aji szczyńści, musi być domówiony 

z tym, co  łowce podowo, aji musi 
półke wypić, musi umieć strzigać 
aji ryncznie, aji maszynkóm – tłu-
maczył zawodnikom i publiczności 
właściciel stada. 

Konkurs w strzyżeniu owiec nie 
był jedynym punktem programu 
sobotniej imprezy. Zaproszono lu-
dowe kapele i instrumentalistów z 
Polski, Czech i Słowacji, a o smako-
witą strawę zatroszczyli się działacze 
Miejscowego koła PZKO, którzy 
przygotowali m.in. „placki XXL”, 
kołacze i inne przysmaki. Związek 
hodowców owiec i kóz częstował 
natomiast gulaszem z baraniny. Na 
ustawionej na pastwisku scenie po 
zakończeniu mistrzostw wystąpi-
li zaproszeni wykonawcy: „Goro-
le” z Miejscowego Koła PZKO w 
Mostach koło Jabłonkowa, kapela 
„Wałasi” z Istebnej, „Trombitáši Šte-
fánikovci” ze Słowacji oraz gajdosz 
Ľubomír Tatarka ze Słowacji. 

– Impreza bardzo się udała. Przy-
szło dużo ludzi, pogoda dopisała, 
były owce, był folklor, a wszystko to 
w przepięknym miejscu. Tak nam 
się to w Nydku spodobało, że za rok 
chyba też tutaj zorganizujemy te mi-
strzostwa – ocenił prezes Koliby, Jo-
sef Straka. – Chciałbym bardzo po-
dziękować wójtowi Nydku, PZKO i 
innym organizacjom, które się w to 
włączyły. To naprawdę świetne, że 
udało nam się dogadać i zorganizo-
wać razem taką wartościową impre-
zę – dodał.  (ep)

Pod Ostrym »strzigali« owce
Zespół „Vonička” z Hawierzowa.
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 Michał Milerski ze swoim stadem, które w sobotę ostrzygli uczestnicy gorolskich mistrzostw w strzyżeniu owiec.
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TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.15 Polityka przy kawie 
9.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 10.05 
Ojciec Mateusz (s.) 11.00 Świat 
się kręci 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.35 Przepis dnia (s.) 
12.45 Natura w Jedynce - Wisła od 
źródła do ujścia 13.50 Jaka to me-
lodia? (teleturniej) 14.25 Moda na 
sukces (s.) 15.00 Wiadomości 15.25 
Klan (s.) 15.50 Nad rozlewiskiem... 
(s.) 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 
Druga Wojna Światowa 21.25 Wto-
rek z komedią - Raj dla par 23.25 
Mistrz kierownicy ucieka 1.10 Raj 
dla par.

TVP 2
6.35 Służyli Bogu i Ojczyźnie 7.05 
M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.05 Barwy szczęścia (s.) 
11.35 Na dobre i na złe (s.) 12.40 
Makłowicz w podróży - Szkocja 
13.15 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat 13.45 Ja to mam szczęś-
cie! (s.) 14.25 Marzenia Marcina 
Dańca 15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 
Panorama Kraj 17.25 Reporter Pol-
ski 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.30 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 M jak miłość (s.) 21.50 Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów 22.50 
Świat bez fi kcji - Portrety Wojenne 
- Bronisław Hellwig 23.30 Na dwa 
fronty.

TV KATOWICE
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Pol-
ski 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Co u nas? 8.35 
Dla niesłyszących - Misja. Integra-
cja OPP 8.45 Nożem i widelcem 
9.05 Święta wojna 9.35 Co niesie 
dzień 10.05 Czas na Pracę! Praca na 
Czasie! 10.30 „Serce za uśmiech” - 
XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży 
Niepełnosprawnej 11.35 Polacy na 
Syberii - Nieprzewidywalna Kam-
czatka 12.10 Akcje Specjalnego Zna-
czenia - Wieluń - Polska Guernika 
12.40 Tajemnica Westerplatte 13.10 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Przedszkolandia 14.35 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.37 Co 
u nas? 14.40 Przechodzień codzienny 
14.45 Tata, I love you 16.00 Raport 
z Polski 16.20 Dziennik regionów 
- tematy dnia 16.30 Polska samo-
rządna 17.00 Magazyn Aktywni 60+ 
17.30 Aktualności Flesz 17.40 Psie 
lekcje 17.55 Bliżej natury 18.30 Ak-
tualności 19.50 Audycja Komitetów 
Wyborczych 20.00 Ślązaków portret 

własny - Józef Musioł 20.25 Za mia-
stem 20.40 Co, gdzie, kiedy? 20.55 
Gramy dla Was 21.00 Echa dnia 
22.00 Aktualności Wieczorne 22.40 
Telekurier 23.15 Tata, I love you 0.25 
Święta wojna 0.55 Echa dnia.

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.10 Transporter (fi lm kopr.) 
22.00 W dolinie Elah (dramat USA) 
0.35 Doktor T. i kobiety (fi lm kopr.).

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Aktorzy J. Hubáča 9.30 
Reporterzy TVC 10.10 Pr. rozryw-
kowy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.15 Zauroczenie (s.) 
15.05 Michal Tučný w 25 lat póź-
niej 15.55 Telewizyjne legendy 17.10 
Podróżomania 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Niezwy-
kłe życia 21.50 Czarne anioły (s.) 
22.45 Detektyw Kng (s.) 23.30 Taj-
niacy (s.) 0.25 AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Wodospady z nieba 
9.55 Sycylia 10.50 Predatorzy jako 
fi lmowe gwiazdy 11.40 Spragnio-
ny świat 13.10 Elba śladami cesarza 
14.00 Katastrofy lotnicze 14.50 Po-
jedynek przywódców 15.40 Gene-
rał Patton 16.25 Kosmos 17.10 Dr 
Who (s.) 18.15 Moja rodzina (s.) 
18.45 Wieczorynka 18.55 Najbar-
dziej ekstremalne trasy kolejowe na 
świecie 19.45 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Ostatnie tajemnice trze-
ciej rzeszy 20.55 Katastrofy lotnicze 
21.50 Romeo, Julia i mrok (fi lm) 
23.25 Siostra Jackie (s.) 23.55 Kasy-
na francuskiej Riwiery 0.45 Amery-
kańskie stulecie O. Stone’a.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Wzór (s.) 13.25 
Dowody zbrodni (s.) 14.20 Dr Hou-
se (s.) 15.20 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.25 Mentalista (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Week-
end 22.30 Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 23.25 Prawo i porządek: Sek-
cja specjalna (s.) 0.20 Mentalista (s.).

PRIMA
6.50 Gormiti I – Władcy natury 
(s. anim.) 7.20 Jewelpet Tinkle (s. 
anim.) 7.50 Alf (s.) 8.35 M.A.S.H. 
(s.) 9.30 Napisała: morderstwo (s.) 
10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.35 Ju-
lie Lescaut (s.) 13.30 Obwód Wolf-
fa (s.) 14.30 Lekarz z gór (s.) 15.30 
Partnerki (s.) 16.25 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Śluby w Wenecji (s.) 21.30 
Oczyma Josefa Klímy 22.20 Pr. ku-
linarny 23.35 Zabójcze umysły (s.) 
0.35 Sprawiedliwość we krwi (s.).

ŚRODA 3 września

TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.15 Polityka przy kawie 
8.35 Moda na sukces (s.) 9.05 Nad 
rozlewiskiem... (s.) 10.05 Ojciec Ma-
teusz (s.) 11.00 Świat się kręci 12.00 
Wiadomości 12.05 Agrobiznes 
12.25 Magazyn Rolniczy - Prze-
chowywanie i sprzedaż wieprzowiny 
12.40 Przepis dnia (s.) 12.45 Natu-
ra w Jedynce - Wisła od źródła do 
ujścia 13.50 Jaka to melodia? (tele-
turniej) 14.25 Moda na sukces (s.) 
15.00 Wiadomości 15.25 Klan (s.) 
15.50 Nad rozlewiskiem... (s.) 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 Piłka noż-
na - Mecz towarzyski: Niemcy - Ar-
gentyna 22.55 Żegnajcie Towarzysze 
0.00 Hell.

TVP 2
6.35 Polacy w Rzymie i Watykanie 
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Barwy szczęś-
cia (s.) 11.40 Na dobre i na złe 
(s.) 12.45 Makłowicz w podróży 
- Szkocja 13.15 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat 13.50 Ja to 
mam szczęście! (s.) 14.30 Babylon 
Tour - program Kabaretu Moralne-
go Niepokoju 15.25 Rodzinka.pl (s.) 
16.00 Panorama Kraj 17.25 Reporter 
Polski 18.00 Panorama 18.50 Jeden 
z dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia 
(s.) 20.40 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Bękarty wojny 0.30 Świat bez tajem-
nic - Naród niepoliczonych.

TV KATOWICE
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Aktualności Flesz Poranne 7.40 Po-
ranek z TVP Katowice 8.00 Co nie-
sie dzień 8.30 Co u nas? 8.35 Gwiaz-
dy to za mało 9.05 Święta wojna 
9.35 Co niesie dzień 10.05 Polska 
samorządna 10.30 Glob - Magazyn 
Nowości Naukowych 11.00 Pod-
wodna Polska - Podwodna szkoła 
11.30 Naszaarmia.pl 11.55 Jedź bez-
piecznie 12.10 Tata, I love you 13.10 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Przedszkolandia 14.35 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.37 Co 
u nas? 14.40 Przechodzień codzien-
ny 14.45 Dom nad Missisipi 16.00 
Raport z Polski 16.20 Dziennik re-
gionów - tematy dnia 16.30 Lider 
17.15 10 lat WPR w Polsce 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Co, gdzie, 
kiedy? 17.50 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 18.15 Kronika Mia-
sta 18.30 Aktualności 19.50 Audycja 
Komitetów Wyborczych 20.00 Ślą-
zaków portret własny - Józef Skrzek 

20.30 Podwodna Polska 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Telekurier 23.15 Dom nad 
Missisipi 0.25 Święta wojna 0.55 
Echa dnia.

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.35 Żona na niby (komedia 
USA) 23.10 Brüno (komedia USA) 
0.50 Złoto dla naiwnych. Z powro-
tem w siodle (komedia USA). 

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Intuicja 9.15 Stella Záz-
vorková 10.10 Pr. rozrywkowy 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.15 
Zauroczenie (s.) 15.10 Bajkowy las 
Karla Gotta 15.55 Telewizyjne le-
gendy 17.10 Podróżomania 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Policjanci 
z centrum (s.) 21.00 Gejzer 21.30 
Szkoła podstawowa (fi lm) 23.10 Po-
licja kryminalna Paryż (s.) 0.00 AZ 
kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 II wojna światowa w kolorze 
10.50 Pamiętniki I wojny światowej 
11.45 Nasza wieś 12.05 Pr. muzycz-
ny 12.30 Kasyna francuskiej Riwie-
ry 13.30 Kwartet 14.00 Wstąp do 
klasztoru 14.55 Sri Lanka - kraj sło-
ni 15.20 Królestwo natury 15.50 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.15 
Sycylia 17.10 Dr Who (s.) 18.15 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Odkrywanie prawdy: Naz-
ca 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 20.55 Po-
dróż po Gran Canarii 21.25 Magia 
Afryki 21.55 John i Mary (fi lm) 
23.25 Stand-up 23.50 LOL :-) 0.15 
Przywieźliśmy obiad!

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.) 13.25 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 Mentali-
sta (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Lekarze z 
Początków (s.) 21.30 Agenci NCIS 
(s.) 22.35 Czas patriotów (fi lm) 0.50 
Mentalista (s.).

PRIMA
6.55 Gormiti I - Władcy natury 
(s. anim.) 7.20 Jewelpet Tinkle (s. 
anim.) 7.55 Alf (s.) 8.40 M.A.S.H. 
(s.) 9.35 Napisała: morderstwo (s.) 
10.35 Strażnik Teksasu (s.) 11.35 Ju-
lie Lescaut (s.) 13.30 Obwód Wolf-
fa (s.) 14.30 Lekarz z gór (s.) 15.30 
Partnerki (s.) 16.25 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 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.).

TV POLONIA 

WTOREK 2 września

6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Rozalka Olaboga 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Reporter 
Polski 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Bulionerzy 12.25 Łamigłówka 
- Świętokrzyskie 12.35 Wiadomości 
12.50 Londyńczycy (s.) 13.45 Wielki 
Test z Historii. II Wojna Światowa 
15.25 Tomasz Lis na żywo 16.20 Zło-
topolscy (s.) 16.55 Dwie strony medalu 
(s.) 17.20 Polonia w Komie 17.30 Te-
leexpress 17.50 Łamigłówka - Święto-
krzyskie 17.55 Encyklopedia II wojny 
światowej 18.25 Widma Warszawy 
niezaistniałej... 18.55 Bulionerzy (s.) 
19.25 Franek Dolas powraca 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.40 Łamigłówka - Święto-
krzyskie 20.50 Czwarta władza (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Halo 
Polonia 22.45 Fałszerze (s.) 23.40 Po-
czątek 0.10 Made in Poland 0.45 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów. 

ŚRODA 3 września

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Stawiam na Tolka Banana 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Halo Polonia 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Bulio-
nerzy (s.) 12.25 Łamigłówka - Pomor-
skie 12.35 Wiadomości 12.50 Ja wam 
pokażę! 13.45 Zupa na puentach 15.15 
Sztuka życia - Małgorzata Pieczyńska 
15.40 Złotopolscy (s.) 16.15 Początek 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.50 Łamigłówka - Pomorskie 17.55 
Encyklopedia II wojny światowej 
18.55 Bulionerzy (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.45 Łamigłówka - Po-
morskie 20.50 Pogoda na piątek (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Reporter 
Polski 22.40 Wielki Test z Historii. II 
Wojna Światowa 0.45 Dla niesłyszą-
cych - Dziennik Regionów.

CZWARTEK 4 września

6.05 Świat się kręci 7.00 Kobieta 
Ksiądz 7.25 Żegnaj, Rockefeller 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Reporter 
Polski 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Bulionerzy (s.) 12.25 Łami-
główka - Pomorskie 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Pogoda na piątek (s.) 14.35 Wilnoteka 
15.00 Adam Loret. Szkic do portretu 
15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 KFPP 
Opole 2014 - Przeżyjmy to jeszcze 
raz 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleex-
press 17.45 Łamigłówka - Pomorskie 
17.55 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Daleko na Wschodzie 18.25 
Makłowicz w podróży - Islandia 18.55 
Bulionerzy (s.) 19.25 Sen o Królo-
wym Moście 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Ła-
migłówka - Pomorskie 20.55 Komi-
sarz Alex (s.) 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Halo Polonia 22.45 Ofi cerowie 
(s.). 23.40 Pułkownik Dąbek. Obrona 
Gdyni 1939 0.45 Dla niesłyszących - 
Dziennik Regionów.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 1. 9. o godz. 10.00
 PM 10 
Czeski Cieszyn  20
Hawierzów 18
Karwina 16
Orłowa 18
Trzyniec 8
Wierzniowice 18

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)

PROGRAM TV

BĘKARTY WOJNY
Film wojenny, USA/Niemcy 2009
TVP 2, środa 3 września 2014, 
godz. 21.45
Reżyseria: Eli Roth
Wykonawcy: Brad Pitt, Mélanie 
Laurent, Christoph Waltz, Eli 
Roth, Michael Fassbender, Daniel 
Brühl, Diane Kruger

Sadystyczny pułkownik SS Hans 
Landa morduje ostatnią ukry-

wającą się w okolicy rodzinę Żydów. 
W tym samym czasie w USA po-
rucznik Aldo Raine otrzymuje roz-
kaz sformowania specjalnej jednost-
ki do walki z hitlerowcami. Są do 
niej rekrutowani wysoko wykwalifi -
kowani żołnierze o żydowskich ko-
rzeniach, którzy mają za zadanie z 
jak największą pasją i żądzą zemsty 
dziesiątkować szeregi nazistowskich 
wojsk. Wykorzystując najokrutniej-
sze i najbardziej wyrafi nowane me-
tody, oddział szybko staje się kosz-
marem Niemców, którzy nazywają 
ich „bękartami”.

RAJ DLA PAR
Komedia, USA 2009
TVP 1, wtorek 2 września 2014, 
godz. 21.25
Reżyseria: Peter Billingsley
Wykonawcy: Vince Vaughn, Jason 
Bateman, Faizon Love, Jon Fav-
reau, Kristen Bell, Kristin Davis, 
Malin

Dave i Ronnie to stateczna para, 
w której pożycie wkrada się 

monotonia. Joey i Lucy są ze sobą od 
czasów liceum. Shane i Trudy nie-
dawno się poznali. Jason i Cynthia 
rozważają rozwód. Ostatnią szansę 
zażegnania kryzysu widzą w terapii 
małżeńskiej odbywającej się na wy-
spie na południowym Pacyfi ku. Po-
stanawiają namówić do wyjazdu po-
zostałe pary. Podczas gdy oni mają 
zamiar naprawiać związek, pozostali 
planują korzystać z uroków wyspy. 
Wszyscy lądują w luksusowym ku-
rorcie, jednak na miejscu okazuje 
się, że terapia jest obowiązkowa.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – KARWINA: 
Bożyszcze kobiet (3, godz. 19.00).
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Jedna noc na Karlštejně (2, 
godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Sa-
moloty 2 (2, 3, godz. 15.30); Ewolu-
cja planety małp (2, 3, godz. 17.45); 
Fack ju (2, 3, godz. 20.00); Díra u 
Hanušovic (2, 3, godz. 18.00); Vši-
váci (3, godz. 8.30, 11.00); KARWI-
NA – Centrum: 22 jump street (2, 
3, godz. 17.30); Oczysta: Anarchia 
(2, godz. 20.00); Ewolucja plane-
ty małp (3, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Niezniszczalni 3 
(2, 3, godz. 17.30); Pořádně pokecal 
(2, godz. 20.00); JABŁONKÓW 
– Kino letnie: Pořádně pokecal (3, 
godz. 19.30); CIESZYN – Piast: 
Wakacje Mikołajka (2, 3, godz. 
16.00); Magia w blasku księżyca (2, 
3, godz. 18.00); Niezniszczalni 3 (2, 
3, godz. 20.00).

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
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się w środę 3. 9. o 
godz. 17.00 w Domu PZKO. W pro-
gramie wykład na temat „Ćwiczenia 
rekondycyjne, masaże”.

GODULA-ROPICA – Próba chó-
ru odbędzie się 4. 9. o godz. 17.30 w 
ropickiej świetlicy PZKO.

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klubo-
we 4. 9. o godz. 15.00 do świetlicy 
przy ulicy Horymira.

KARWINA-FRYSZTAT – Pierw-
sza powakacyjna próba chóru „Hej-
nał-Echo” odbędzie się w środę 3. 9. 
o godz. 18.00 w Domu Katechetycz-
nym we Frysztacie.

KOŃSKA-PODLESIE – MK 
PZKO zaprasza na zakończenie wa-
kacji z akordeonem Czesława Pomy-
kacza w piątek 5. 9. o godz. 16.30 w 
tawernie „Rancz”. Bufet zapewniony.

MIĘDZYGENERACYJNY UNI-
WERSYTET REGIONALNY 
PZKO – Zaprasza na spotkanie 
w czwartek 4. 9. o godz. 17.00 do 
Domu ZG PZKO na Bożka w Cz. 
Cieszynie. W programie wykład dr. 
Piotra Kulasa pt. „W co grają ludzie? 
Teoria gier w życiu społecznym, po-
lityce i ekonomii”.

PIOSEK – Gospodarz Kareł z 
Folwarku zaprasza na 3. Dożynki 

Gminne do Piosku. Pochód dożyn-
kowy wyruszy spod kościoła ewan-
gelickiego o godz. 13.30, od 14.00 
obrządek dożynkowy oraz program 
kulturalny w miejscowym komplek-
sie sportowym.
UWAGA ZMIANA TERMINU! 
– Absolwenci „Wydziałówki” Kar-
wina koło starego kościoła rok 1950. 
Planowane coroczne spotkanie kla-
sowe odbędzie się dnia 10. 9. o godz. 
13.00 w Hotelu na Frysztackiej we 
Frysztacie. Zapraszają Kunschke 604 
854 861 i Puchała 728 608 608.

OFERTY
KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+48 501 097 953.  GL-388 

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

ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815.  GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, Kongres Pola-
ków, Komeńskiego 4: zaprasza 3. 9. 
o godz. 15.00 na wernisaż wystawy 
pt. „I wojna światowa w pamięci po-
koleń”. Czynna do 11. 11. w dni po-
wszednie w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva, Główna 1: do 

11. 9. wystawa Kazimierza Suchanka 
i Mariana Siedlaczka pt. „Bliscy na-
szym sercom. Rekonstrukcje”. 
MIEJSKI DOM KULTURY w 
Karwinie, Sala Mánesa: do 1. 10. 
wystawa Andrzeja i Alexandry Kac-
przaków oraz Krzysztofa i Joanny 
Dadaków pt. „Dwa duety”. Czynna: 
po, śr, pt: 9.00-15.00, wt, czt: 9.00-
19.00.
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 Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN, Dom Narodowy, Gale-
ria „Na Piętrze”, Rynek 12: zaprasza 
3. 9. o godz. 17.00 na wernisaż wy-
stawy pt. „Nasze inspiracje”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 13. 9. 

wystawa pt. „Klasztor bez bibliote-
ki jest jak twierdza bez zbrojowni”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.
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.

Skończyły się wakacje, czas więc na 
inaugurację kolejnego roku Mię-
dzygeneracyjnego Uniwersytetu 
Regionalnego Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego. Uroczy-
sta inauguracja dziewiątego roku 
działalności tej instytucji, której 
spotkania na stałe już weszły do ka-
lendarium wydarzeń po obu brze-
gach Olzy, odbędzie się w najbliższy 
czwartek 4 września, o godz. 17.00 
w Klubie PZKO przy ul. Bożka w 
Czeskim Cieszynie.

Po odśpiewaniu hymnu studen-
ckiego „Gaudeamus igitur” i progra-
mie kulturalnym w wykonaniu Beaty 
Kantor i Urszuli Waszut uczestnicy 
spotkania wysłuchają prelekcji dr. 
Piotra Kulasa, adiunkta w Katedrze 
Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. Gość wrześ-

niowego spotkania MUR-u nazwał 
swój wykład: „W co grają ludzie? 
Teoria gier w życiu społecznym, po-
lityce i ekonomii”. 

– Dlaczego ludzie podejmują 
określone działania? Dlaczego nie 
zawsze kierują się wyłącznie zyskiem 
rozumianym w kategoriach ekono-
micznych? Czy podejmując ważne 
decyzje o rozpoczęciu określonych 
działań, stosują jakieś strategie? 
Odpowiedzi na te oraz na inne py-
tania udziela właśnie teoria gier. Jej 
przedstawiciele zakładają, że gra to 
element wszechobecny w życiu spo-
łecznym, dlatego teoria gier pozwala 
analizować, w jaki sposób ludzie do-
konują wyborów w życiu. Oparta jest 
na założeniu, że ludzie dążą do uzy-
skania jak największych krańcowych 
korzyści. Dlatego przed podjęciem 

jakiejkolwiek decyzji starają się po-
równywać ewentualne koszty i zyski 
związane z określonym wyborem i 
działaniem. Teoria gier pozwala więc 
do pewnego stopnia przewidywać 
zachowanie aktorów społecznych, 
politycznych i ekonomicznych, po-
zwala również na zaplanowanie 
własnych strategii – czytamy w za-
proszeniu na otwarcie roku akade-
mickiego MUR-u.

Dodajmy, że socjolog Piotr Ku-
las interesuje się również naukowo 
związkami kultury i polityki. Jest 
autorem książki poświęconej prob-
lematyce tożsamości w twórczości 
Czesława Miłosza i Witolda Gomb-
rowicza oraz kilkudziesięciu artyku-
łów z zakresu socjologii kultury, teo-
rii społecznej i politycznej.  
 (kor)

We wrześniu GOTIC zaprasza do 
Drzewiónki „Na Fojstwiu” na kolej-
ne wystawy i imprezy. Już w czwar-
tek 11 września zaplanowano tam 
wernisaż wystawy zdjęć Bronislava 
Szczerby z Jabłonkowa.

Wystawa jednego z założycieli 
jabłonkowskiego Fotoklubu zo-
stanie potraktowana poniekąd 
urodzinowo. W przyszłym roku 
Szczerba bowiem obchodzić będzie 
60. urodziny. Jest on fotografem-
samoukiem, pasjonuje się zaś foto-
grafi ą artystyczną od 35 lat. Zakres 

jego fotografi cznych zainteresowań 
jest szeroki: od krajobrazów be-
skidzkich, przez przyrodę, zdjęcia 
typowo reportażowe, aż po martwą 
naturę. – Fotografi a to specyfi cz-
na forma wypowiedzi, a zarazem 
utrwalenie na kliszy chwili, to 
forma dokumentu historycznego. 
Dlatego powinna zawierać  ładu-
nek emocjonalny – mówi o swoich 
zdjęciach Szczerba.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 
16.00, a wystawę będzie można 
zwiedzać do 26 września.  (kor)

W niedzielę w katedrze ostrawskiej 
pw. Boskiego Zbawiciela została od-
prawiona ostatnia msza święta przed 
remontem. W tym tygodniu w koś-
ciele ruszają roboty budowlane, które 
potrwają przez cały rok. Po ich za-
kończeniu główna świątynia diecezji 
ostrawsko-opawskiej będzie służyć 
już nie tylko do celów sakralnych, ale 
również turystycznych.  

Po 31 lipca 2015 roku katedra bę-
dzie codziennie otwarta dla zwiedza-
jących. W kościele powstanie mini 
muzeum. Obejrzeć w nim będzie 

można m.in. akt założycielski, na 
mocy którego w 1996 roku ówczesny 
papież Jan Paweł II powołał do życia 
diecezję, a także wiele innych ekspo-
natów związanych z jej historią. Do 
dyspozycji turystów będą wyszkoleni 
przewodnicy. 

Remont fi nansowany jest w 60 
proc. ze środków unijnych, pozostała 
część kosztów zostanie pokryta ze 
środków własnych oraz z rekompen-
saty fi nansowej, którą biskupstwo 
otrzymało za niezwrócony majątek 
kościelny.  (sch)

Dnia 3 września br. minie 5. bolesna rocznica, gdy odeszła od nas na zawsze 
nasza Najdroższa

śp. ANNA SŁOWIKOWA 

z Orłowej-Poręby. O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.   GL-487

W Domu PZKO w Mostach koło 
Jabłonkowa w najbliższą sobotę od-
będą się kolejne „posiady” góralskie 
organizowane w ramach projektu 
„Żywe lekcje tradycji. Zachowanie 
wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego górali śląskich na pograniczu 
polsko-czeskim”. Projekt ten orga-
nizują mosteccy PZKO-wcy wspól-
nie z Muzeum Beskidzkim im. A. 
Podżorskiego w Wiśle, a jego celem 
jest przybliżanie i popularyzowanie 
najpiękniejszych wartości góralskiej 
kultury.

Sobotnie „posiady”, które rozpo-
czną się o godz. 16.00, poświęcone 
będą ludowej kulturze tanecznej. 
Wykład na ten temat wygłosi prof. 
Karol Daniel Kadłubiec. Zatań-
czą zespoły regionalne:  „Górole” z 
Mostów, „Zaolzi” i „Zaolzioczek” z 
Jabłonkowa oraz gość ze Słowacji, 
„Oravan”. Przygrywać będą zaś ka-
pele: „Górole”, „Polynica” i „Oravan”. 
„Posiady” to także tradycyjnie degu-
stacja góralskich potraw. Tym razem 
tematem kulinarnym będą dania z 
kapusty.  (kor)

WSPOMNIENIA

INFORMATOR

Na ludowo
Dom PZKO w Lesznej Dolnej roz-
brzmiewać będzie ponownie muzyką 
ludową. W niedzielę 7 września od-
będzie się tam ósma już edycja Prze-
glądu Kapel Ludowych Trójstyku. 
Podczas przeglądu zagrają kapele: 
„4 Smyki” z Oldrzychowic, „Olza” z 
Trzyńca, „Šmykňa” z Ostrawy, „Ja-
telinka” z Jaworzynki, zatańczy zaś 
zespół „Bystrzyca” z Bystrzycy. Im-
preza będzie połączona z pieczeniem 
placków ziemniaczanych oraz pre-
zentacją dzieł twórców i rzemieślni-
ków ludowych. Impreza rozpocznie 
się o godz. 14.00.  (kor)
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Zareklamuj się w »GŁOSIE LUDU« Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!   www.glosludu.czwww.glosludu.cz

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.

»Gaudeamus...« z teorią gier Ładunek emocjonalny 
na kliszy fotografi cznej

Katedra dla turystów

»Posiady« taneczne
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SYNOT LIGA

LIBEREC – OSTRAWA  6:0

Do przerwy: 3:0. Bramki: 13., 42. i 
51. Šural, 45. Frýdek, 47. Ďubek, 55. 
Fleišman. Ostrawa: Pavlenka – Fry-
drych, Baránek (54. Kaša), Stronati, 
Holzer – Mensah, Greguš – Kukec 
(77. Šichor), Lindpere (46. De Aze-
vedeo), Štěpán – Narh. 

Nie tylko w I A klasie padają te-
nisowe wyniki. Piłkarze Ostrawy 
zaprezentowali się pod Jeszczedem 
w nowej roli – latających kelnerów. 
Naiwny futbol w wykonaniu Bani-
ka spodobał się bardzo kibicom go-
spodarzy, którzy fetowali najwyższe 
zwycięstwo swej drużyny w historii 
startów w I lidze. Przerwę w roz-
grywkach spowodowaną startem 
eliminacji Mistrzostw Europy warto 
na Bazalach przeznaczyć na rzetelne 
treningi. 

Lokaty: 1. Pilzno 13, 2. Slavia 12, 
3. Sparta 12,... 8. Ostrawa 8 pkt. 

FNL

KARWINA – PARDUBICE  1:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 56. Urge-
la – 3. Fusek, 52. Jeřábek, 65. Vencl. 
Karwina: Pindroch – Růžička, Tro-
usil, V. Cverna, Eismann – Skwar-
czek (46. Urgela), Janíček – Puchel 
(71. Juřena), Budínský, Zelený – On-
dřejka (76. Fiala). 

Pardubice są pierwszym zespo-
łem, który w tym sezonie zdołał 
pokonać Karwinę. Goście wygra-
li zasłużenie. – Nam brakowało 
wszystkiego. Celniejszych zagrań, 
szybkości, cwaniactwa – skomento-
wał przegraną trener Karwiny, Jozef 
Weber. Gospodarzy rozkleił szybki 

gol z 3. minuty. Kontrataki w wyko-
naniu Pardubic do przerwy wyłapa-
ła jeszcze karwińska defensywa, ale 
bramki Jeřábka (z karnego) i Vencla 
(z kontry) zatrzasnęły w drugiej po-
łowie gospodarzom furtkę do ko-
rzystnego wyniku. Kontaktowy gol 
Urgeli, który w 56. minucie znalazł 
lukę pod bramkarzem Frydrychem, 
na niewiele się zdał. 

UJŚCIE n. ŁABĄ
TRZYNIEC  1:3

Do przerwy: 1:0. Bramki: 35. Ve-
verka – 50. Vomáčka, 58. Malíř, 88. 
Kubáň. Trzyniec:  Paleček – Lisický, 
Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř 
(71. Málek), Motyčka (87. Mato-
ušek), Hupka, Ceplák – Joukl, Sme-
tana (16. Dedič). 

Trzyńczanie kilka godzin wygrze-
wali się w fotelu lidera tabeli, zanim 
zostali zdjęci przez zespół Żiżko-
wa. Z wyjazdowego zwycięstwa 
nad Łabą goście wyciągnęli same 
pozytywne wnioski. – Po raz trzeci 
w tym sezonie odrobiliśmy straty 
i przechylili szalę meczu na naszą 
korzyść. Coraz lepiej działamy też 
w ofensywie – ocenił wygraną szko-
leniowiec Trzyńca, Marek Kalivoda. 
W drugiej połowie do siatki trafi ali 
wyłącznie trzyńczanie. Wyrównał 
głową Vomáčka, na 1:2 podwyższył 
z karnego Malíř, a wynik ustalił z 
dystansu Kubáň. Trzyniec po week-
endzie zajmuje w tabeli znakomite 
trzecie miejsce. 

Lokaty: 1. Żiżków, 2. Opawa, 
3. Trzyniec po 10 pkt.,... 6. Karwina 
8 pkt. 

MŚLF

ORŁOWA – TRZEBICZ  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 3. Urban. 
Orłowa: Szarowski – Hatok, Kaizar, 
Skoupý, Schroner – Panák (84. Pi-
kulík), Vybíral, Vaněk, Klimas (58. 
Tomáš) – Urban (60. Kopel), Juřena. 

Do czterech razy sztuka. Slavia w 
4. kolejce trzeciej ligi wreszcie do-
czekała się upragnionej wygranej. 
Mecz ustawiła szybka bramka Ur-
bana. – Właśnie gola z pierwszych 
minut zabrakło nam w poprzed-
nich pojedynkach. Teraz szczęście 
uśmiechnęło się do nas – stwierdził 
zadowolony trener Orłowej, Pavel 
Poledník. 

Lokaty: 1. Hulin, 2. Kromierzyż, 
3. Zabrzeg po 9 pkt.,... 11. Orłowa 
5 pkt. 

JANUSZ BITTMAR

SPORT
MŚ SIATKARZY

Piękny start 
Polaków
70 tysięcy widzów na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie oklaskiwało 
w sobotni wieczór triumf Polaków w 
meczu z Serbią. Mundial siatkarski 
w Polsce nie mógł rozpocząć się w 
piękniejszym stylu!

Reprezentacja Polski w meczu ot-
warcia siatkarskich mistrzostw świa-
ta nie dała szans Serbii, wygrywając 
w najkrótszym możliwym czasie – 
w setach 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). 
Podopieczni Stephane´a Antigi gó-
rowali nad rywalem od pierwszych 
minut. Polacy na medal mistrzostw 
świata czekają osiem lat. W 2006 
roku w Japonii, pod wodzą Argen-
tyńczyka Raula Lozano, sięgnęli po 
srebro. Tylko raz udało się zaś wygrać 
złoto – stało się tak 40 lat temu. 

W niedzielę biało-czerwoni 
przenieśli się do Wrocławia, gdzie 
zmierzą się kolejno z Australią (dziś 
o godz. 20.15), Wenezuelą (4. 9, 
20.15), Kamerunem (6. 9, 20.15) i 
Argentyną (7. 9, 16.30). – Świetnie 
się stało, że mecz z Serbami tak się 
nam ułożył i że wygraliśmy 3:0. Ale 
to dopiero początek i musimy pra-
cować dalej. Mam nadzieję, że Hala 
Stulecia i Wrocław będą dla nas rów-
nie szczęśliwe, jak Stadion Narodo-
wy – powiedział trener reprezentacji 
Polski, Stephane Antiga. Wczoraj o 
godz. 18.00 we wrocławskiej Hali 
Stulecia polscy siatkarze zaliczyli 
trening przed meczem z Australią. 
Zajęcia były zamknięte dla mediów, 
a także kibiców. 

Niewykluczone, że w dzisiejszym 
pojedynku trener Stephane Antiga 
wypróbuje trochę innego ustawie-
nia, z nowymi siatkarzami na par-
kiecie. Na swoją okazję czeka m.in. 
doświadczony libero Krzysztof Igna-
czak. – Jeśli zagram, to będę starał się 
w tym czasie pomóc. Niezależnie od 
tego, czy to będą dwie lub trzy mi-
nuty, set lub mecz, zrobię wszystko, 
cokolwiek będzie trzeba. Jeśli trzeba 
będzie klaskać, to wyklaskam me-
dal – zaznaczył zawodnik Asseco 
Resovii Rzeszów.  Ignaczak w swo-
jej karierze zasmakował już wielu 
pięknych chwil, ale to, co zobaczył w 
sobotę na Stadionie Narowodowym, 
trudno opisać słowami. – Atmosfera 
była niesamowita. Podczas prezenta-
cji ugięły się pode mną nogi. Miałem 
ochotę biec do przodu dwa kroki, a 
cofnąć się trzy, by jak najdłużej ce-
lebrować ten moment. To było coś 
niespotykanego.  (jb)

DYWIZJA

HAWIERZÓW
HRANICE  1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 17. Trmal 
– 72. Kundrát. Hawierzów:  Směták 
– Večeřa, Hottek, Michalčák (43. 
Babič), Skoupý – Omasta, Förster 
(82. Pištěk), Cenek, Wojnar, Klej-
not (75. Valový) – Trmal. 

W Hawierzowie futbolem po-
wiało tylko w pierwszej połowie. 
Potem z najpopularniejszej gry ze-
społowej planety zrodził się chaos, 
z którego znaleźli wyjście już tyl-
ko goście. Smětáka uratowały po-
przeczka i słupek, ale wobec strzału 
Kundráta z czystej pozycji był już 
bezradny. 

MOHELNICE
PIOTROWICE  3:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 31. sa-
mob. Škuta, 60. Kuba, 76. Fišara 
– 70. Hanusek. Piotrowice:  Hájek 
– Ruisl, Gill, Anastazovský, Sporysz 
– Koutný (46. Nowinski), Škuta, 
Hoff mann, Bajzath – Ptáček (62. 
Molnári), Kubiena (60. Hanusek). 

Lokomotywie nie dawano zbyt 
dużych szans w konfrontacji z lide-
rem i głównym faworytem rozgry-
wek, tym bardziej, że w Mohelnicy 
piotrowickim trenerom zabrakło aż 
czterech piłkarzy podstawowego 
składu. Honorowego gola dla gości 
zdobył z karnego Hanusek. Była to 
zarazem pierwsza stracona bramka 
Mohelnic w tym sezonie!

Lokaty: 1. Mohelnice, 2. Bru-
mow, 3. Przerów po 10 pkt.,... 

7. Piotrowice 6, 9. Hawierzów 
5 pkt. 

M.WOJEWÓDZTWA

KRAWARZE
BOGUMIN  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: Baranek, 
Sabo. CZK: Buchta (K). Bogumin: 
Gladiš – Ciesarik, Šiška, Košťál, 
Kloda – Kubinski, Věčorek, Szkuta  
– Neuwirth, Sittek, Jatagandzidis.

Boguminiacy nawet w przewadze 
liczebnej nie byli w stanie rozmon-
tować szczelnej defensywy gospo-
darzy. Krawarze należą do ścisłych 
pretendentów do awansu, o czym 
świadczą dotychczasowe wyniki tej 
drużyny. Cztery mecze i bilans bra-
mek 11:0 – to robi wrażenie. 

WĘDRYNIA
KARNIÓW  0:0

Wędrynia: Josef Fuják – Buzek, 
Chlebek, Marek Samek, Fojcik – 
Dawid (70. Repaský), Baron, Hanus, 
Martinčík – Pliska (46. Kajfosz), 
Stoszek.

Zespół Wędryni nadal czeka na 
pierwsze zwycięstwo w sezonie. 
Tym razem podopieczni Zdeňka 
Černeka byli bardzo blisko. Cen-
tymetrów zabrakło Fr. Hanusowi i 
Martinčíkowi. – Szkoda zmarno-
wanych okazji. Wygrana była na 
wyciągnięcie dłoni – stwierdził tre-
ner gospodarzy, Zdeněk Černek.  

MARKWARTOWICE
CZESKI CIESZYN  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: Kremzer 

– Zabelka. Czeski Cieszyn: Klepek 
– Fizek, Stanowski, Rac, Bolek – 
Hradečný (50. Vlachovič), Šlavka, 
Mendrok, Žebrok – Zabelka (80. 
Hanzlík), Przyczko (65. Trybulec).

Beniaminek rozgrywek prezentu-
je wprawdzie archaiczny futbol, ale 
nawet z piłką A.D. 1974 piłkarze 
Markwartowic ciułają piątoligowe 
punkty. Cieszynianie wyrównali 
w ostatniej chwili, w zamieszaniu 
podbramkowym trafi ł Zabelka. 

DZIEĆMOROWICE
BŘÍDLIČNÁ  6:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: Hrtánek 
2, Holý, Lukan, Christu, Berešík – 
Jan Zifčák. Dziećmorowice: Polach 
– Škuta (76. Berešík), Maléř, Hr-
dlička, Holý – Hrtánek, Maleňák 
(78. Šuster), Matušík (70. Ligocký) 
– Derík (54. Christu), Lukan (60. 
Beilner), Schimke. 

Tylko hazardzista-samobójca 
obstawia mecze w piątej lidze. Do 
plejady zaskakujących wyników 
tego sezonu wpisali się w weekend 
piłkarze Dziećmorowic, którzy 
zdeklasowali trzeci zespół tabeli – 
Břídličną. 

Lokaty: 1. Krawarze, 2. Frydlant 
po 12, 3. Břídličná 9, 4. Dziećmo-
rowice 7,... 11. Bogumin 5, 12. Cz. 
Cieszyn 4, 14. Wędrynia 2 pkt. 

I A KLASA – GR. B
Olbrachcice – Petřvald n. M. 1:2, 
Bystrzyca – Bruszperk 1:2, Raszko-
wice – Datynie Dolne 2:0, Dobra-
tice – Stonawa 4:2, Lutynia Dolna 
– Sedliszcze 2:3, Veřovice – Cze-

ladna 4:0, Frensztat – Wracimów 
3:1. Lokaty: 1. Frensztat 9, 2. Sed-
liszcze, 3. Bruszperk po 6 pkt.,... 8. 
Lutynia Dolna 4, 9. Olbrachcice 3, 
10. Bystrzyca 3, 13. Stonawa 1, 14. 
Datynie Dolne 0 pkt. 

I B KLASA – gr. C
Gnojnik – Sn Orłowa 1:3, ČSAD 
Hawierzów – Luczina 0:1, Sucha 
Górna – Dobra 3:1, Mosty – Żu-
ków G. 4:0, Nydek – Jabłonków 2:1, 
Piosek – I. Piotrowice 2:4, Śmiło-
wice – St. Miasto 0:1. Lokaty: 1. I. 
Piotrowice, 2. Sucha G., 3. St. Mia-
sto po 7 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sj Pietwałd – B. Rychwałd 1:9, Dą-
browa – Bogumin B 5:0, F. Orłowa 
– Sn Hawierzów 0:7, Cierlicko – TJ 
Pietwałd 1:4, Sj Rychwałd – Orło-
wa B 0:0, L. Łąki – Wierzniowice 
1:0, G. Błędowice – L. Piotrowice 
B 2:3, Olbrachcice B – V. Bogumin 
3:2. Lokaty: 1. Piotrowice B, 2. TJ 
Pietwałd po 12 pkt., 3. G. Błędo-
wice 10 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Chlebowice – Oldrzychowice 1:0, 
Toszonowice – Gródek 4:2, Ostra-
wica – Niebory 0:0. Lokaty: 1. To-
szonowice, 2. Rzepiszcze po 9 pkt., 
3. Ostrawica 7 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Wędrynia B – Luczina 3:0, Woj-
kowice – Nawsie 0:1, Liskowiec B 
– Milików 1:0. Lokaty: 1. Kuńczyce 
p. O., 2. Wędrynia B, 3. Nawsie po 
6 pkt.  (jb)

W trudnej pozycji przyjmuje piłkę trzyniecki napastnik René Dedič.

3:1 na dwa sposoby

Piłkarski weekend w niższych klasach 

Trener Polaków Stephane Antiga.
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