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WOLNA SZKOŁA 
W STONAWIE

10 dni dzieli nas od inauguracji Wolnej 
Szkoły Nauk Filozofi cznych i Społecz-
nych Prof. Jana Szczepańskiego. Wy-
darzenie, które będzie miało miejsce 
w dniach 10-13 października w Cie-
szynie, Ustroniu i Stonawie, było jed-
nym z punktów programu poniedział-
kowego spotkania burmistrza Ustronia, 
Ireneusza Szarca, z mediami. Informa-
cje o trzeciej edycji Szkoły przekazał 
m.in. Andrzej Kasperek, przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego. Jak 
przypomniał, Szkoła została powoła-
na do życia dwa lata temu z inicjaty-
wy prof. Daniela Kadłubca przy popar-
ciu Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie i Miasta Ustroń. – Szkoła Prof. Jana 
Szczepańskiego jest wydarzeniem bar-
dzo mocno związanym z Ustroniem 
ze względu na dwie osoby – prof. Jana 
Szczepańskiego, którego nazwisko po-
jawia się również w tytule nazwy szko-
ły, oraz prof. Karola Daniela Kadłub-
ca, bez którego by szkoła nie powsta-
ła i który jest honorowym obywatelem 
Ustronia – zaznaczył Andrzej Kaspe-
rek, przypominając, że celem szkoły jest 
popularyzacja dzieła prof. Jana Szcze-
pańskiego poprzez organizowanie wy-
kładów i warsztatów.  (sch)
 Ciąg dalszy na str. 2

Chodźmy 
do wyborów
| s. 4

Przychodzę na Leśną 
z wizją ofensywnej piłki
| s. 8

Monografi a
o Henryku Jasiczku
| s. 5

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

– O wyborze gwiazdy tegoroczne-
go koncertu „Tacy Jesteśmy” zdecy-
dowała Rada Kongresu Polaków na 
swoim sierpniowym posiedzeniu. 
Rozważano dwa nazwiska, w końcu 
jednak wybór padł na Maleńczuka 
– wyjaśnił szef Kancelarii Kongresu 
Polaków, Piotr Polok.

Maleńczuk, określany na począt-
ku swojej twórczości mianem „barda 
Krakowa”, uważany jest za jednego z 
najbardziej awangardowych i kon-
trowersyjnych polskich artystów mu-
zycznych. Jest też poetą oraz osobisto-
ścią znaną z ekranów telewizyjnych. 
Maleńczuk rozpoczynał jako muzyk 
uliczny na ulicach Krakowa, Warsza-
wy, Poznania i innych polskich miast. 
Życie go nie rozpieszczało. Przez pół-
tora roku siedział nawet w więzieniu, 
bo odmówił pełnienia zasadniczej 
służby wojskowej. W 1986 roku tra-
fi ł do grupy Püdelsi, z którą z prze-
rwami był związany przez prawie 20 
lat i z którą nagrał pięć płyt. W 1993 
roku założył zespół Homo Twist, w 
1998 roku wydał swoją pierwszą so-
lową płytę zatytułowaną „Pan Maleń-
czuk”. Maciej Maleńczuk jest również 
poetą reagującym na aktualne wyda-
rzenia polityczne. W swoich utworach 
jednoznacznie staje po stronie pokoju, 
jego wiersze są często tekstami pio-
senek. Telewidzowie natomiast pra-
widłowo kojarzą go z trzecią edycją 
„Idola”, w której był członkiem jury, 
oraz z serialem „Na dobre i na złe”, 

gdzie zagrał poszkodowanego w wy-
padku muzyka. 

Reżyser Koncertu Galowego 
„Tacy Jesteśmy 2016”, Rudolf Mo-
liński, który wczoraj w Krakowie 
spotkał się z gwiazdorem, by omó-
wić sprawy związane z jego koncer-
tem w Teatrze Cieszyńskim, uważa, 
że Maciej Maleńczuk swoimi jed-
noznacznymi poglądami na świat w 
pewnym sensie odstaje od wcześniej-
szych polskich wykonawców, którzy 

śpiewali na „Tacy Jesteśmy”. – Ma-
ciej Maleńczuk jest bardzo orygi-
nalny, jego teksty mają jednoznacz-
ny przekaz. Jego koncert nie bę-
dzie więc tylko odśpiewaniem pew-
nych utworów, ale czymś więcej. Do-
brych, śpiewających czysto i pięknie 
polskich artystów mieliśmy już tutaj. 
Teraz będzie więc coś z off -u – po-
wiedział nam Moliński.

– Maleńczuk ma w swoim reper-
tuarze dwa programy – jazzowy oraz 

klasyczny repertuar z opowiadaniem 
i refl eksyjnym śpiewaniem. Ja wybie-
ram ten drugi, typowy dla niego – 
dodał Moliński. Impresario Maleń-
czuka, Dariusz Litwińczuk, określił 
go tak. – Recital jest dorobkiem arty-
sty od początku kariery do dziś. Pod-
czas występu pan Maciej opowiada o 
swoim życiu, gra utwory z ulicy, jak 
również swoje największe przeboje – 
powiedział dla „Głosu Ludu”. 

 BEATA SCHÖNWALD

Będzie oryginalnie, czyli Maciej Maleńczuk
WYDARZENIE: Wcześniej niż zwykle, bo już w sobotę 5 listopada, odbędzie się w Czeskim Cieszynie Koncert Galowy oraz 

rozstrzygnięcie plebiscytu „Tacy Jesteśmy 2016”. Oprócz tradycyjnej dziesiątki nominowanych do nagrody „Złoty Jestem” na scenie 

Teatru Cieszyńskiego wystąpi polski wokalista, gitarzysta rockowy oraz poeta, Maciej Maleńczuk.

Maciej Maleńczuk będzie gwiazdą muzyczną gali „Tacy Jesteśmy 2016”.

DZIŚ POSIEDZENIE
Szanowni Państwo, serdecznie za-
praszam wszystkich zainteresowa-
nych na robocze posiedzenie Ko-
misji Praw Mniejszości Naro-
dowych Kongresu Polaków w Re-
publice Czeskiej, które odbędzie 
się w czwartek 29 września 2016 o 
godz. 16.00 w siedzibie Kongresu 
Polaków w Czeskim Cieszynie. W 
programie m.in.: realizacja prawa 
do wielojęzycznych nazw i oznac-
zeń (dwujęzyczność) – przygoto-
wanie listu, śluby cywilne w języ-
ku polskim – propozycje rozwiązań 
oraz polskie nazewnictwo jednos-
tek samorządowych – oświata.

 Dariusz Branny, 
 przewodniczący komisji

Już dziesięć lat trwa systematyczna współpraca 
pomiędzy strażakami ochotnikami w wojewódz-
twie morawsko-śląskim i ich polskimi kolegami 
w wojewówdztwie śląskim. W ub. piątek i sobotę 
czołowi przedstawiciele obu organizacji strażac-
kich podsumowali w Janskich Koupelach współ-
pracę transgraniczną na poziomie poszczegól-
nych gmin, powiatów i województw. 

Duże zasługi w nawiązaniu czesko-polskiej 
współpracy międzywojewódzkiej miał Włady-
sław Jastrzembski z Karwiny, wówczas wice-
prezes zarządu wojewódzkiego Stowarzysze-
nia Strażaków Czech, Moraw i Śląska, dziś pre-
zes honorowy OSP w Karwinie-Granicach, wio-
sną br. odznaczony w Konsulacie Generalnym 
RP w Ostrawie Krzyżem Zasługi przyznanym 
mu przez prezydenta RP. Obecny był także na 
uroczystościach rocznicowych w Janskich Ko-
upelach. – Umowa została podpisana przed dzie-
sięciu laty w naszej remizie strażackiej w Kar-
winie-Granicach. W imieniu czeskich straża-
ków podpisał ją Leo Kuběna, w imieniu polskich 

– Alojzy Gąsiorczyk. Tworząc ją, opieraliśmy się 
na wcześniej zawiązanej współpracy na szcze-
blu powiatowym, z powiatem wodzisławskim, 
która również została ofi cjalnie podpisana u nas 
na Granicach – powiedział „Głosowi Ludu” Ja-
trzembski.

– Znacząca część rocznicowego spotkania zo-
stała poświęcona wspólnym imprezom orga-
nizowanym dla młodzieży strażackiej – obo-
zom międzynarodowym w Janskich Koupelach 
i nad Bałtykiem, licznym strażackim rywaliza-
cjom – poinformował Ladislav Čabla ze Sto-
warzyszenia Strażaków Czech, Moraw i Śląska. 
Dodał, że współpraca ochotniczej straży pożar-
nej obu województw odbywa się na wysokim po-
ziomie. Dziś nie są już na przykład żadną rzad-
kością wspólne interwencje strażaków w wypad-
kach komunikacyjnych na autostradzie D1. Stra-
żacy uzgodnili, że dalej będą rozwijali współpracę 
na różnych szczeblach, korzystając m.in. z możli-
wości jej dofi nansowania z funduszy unijnych.  

 (dc)

To już 10 lat współpracy

Władysław Jastrzembski budował współpracę po-
między czeskimi i polskimi strażakami. 

Fo
t.

 D
A

N
U

TA
 C

H
LU

P

Fo
t.

 F
ac

eb
oo

k



czwartek   |   29 września 20162 REGION

REKLAMA

Fo
t.

 A
R

C

KRÓTKO

NIE PRZEZ LAS
SUCHA GÓRNA (sch) – Kierow-
cy korzystający z drogi prowadzą-
cej z Suchej Górnej przez tzw. pa-
całówkowy las do Olbrachcic, Cier-
licka i Hawierzowa-Żywocic muszą 
nałożyć kilka kilometrów drogi. Od 
wczoraj do piątku trwa remont na-
wierzchni jezdni, w związku z czym 
ruch kołowy prowadzony jest objaz-
dem przez Olbrachcice. Wyjątkiem 
są autobusy.

* * *
BUDUJĄ BOISKO
KOSZARZYSKA (dc) – Ruszy-
ła budowa boiska wielofunkcyjne-
go ze sztuczną nawierzchnią. Goto-
we ma być w listopadzie. Z obiektu 
będzie korzystała przede wszystkim 
miejscowa szkoła podstawowa, która 
jak na razie dysponuje jedynie pro-
wizorycznym boiskiem oraz niedużą 
salą gimnastyczną. Po lekcjach bo-
isko będzie służyło także pozosta-
łym mieszkańcom. 

* * *
ZAGINIĘCIE 
6-LATKI
TRZYNIEC (dc) – Policja potrze-
bowała kilkudziesięciu minut, by 
wyśledzić i zatrzymać podejrzaną 
osobę, która ma związek ze zniknię-
ciem 6-letniej dziewczynki w miej-
scowym Parku Leśnym. Dziecko 
zaginęło w poniedziałek ok. godz. 
13.00. W akcji poszukiwawczej 
wzięły udział dziesiątki policjantów 
oraz strażników miejskich, wezwano 
także policjantów z psami oraz śmi-
głowiec. Rzeczniczka policji, Len-
ka Sikorová, powiedziała we wtorek, 
że dziewczynkę odnaleziono, lecz 
ze względu na jej wiek oraz trwają-
ce śledztwo nie może zdradzić, czy 
i w jaki sposób została skrzywdzona 
przez zatrzymaną osobę. 

* * *
NA SPORTOWO 
OSTRAWA (dc) – W ub. tygo-
dniu odbyło się nad Ostrawicą spo-
tkanie miast partnerskich Czwórki 
Wyszehradzkiej. Do Ostrawy przy-
jechali przedstawiciele polskich Ka-
towic, słowackich Koszyc i węgier-
skiego Miszkolca. Spotkanie samo-
rządowców z czterech krajów miało 
charakter sportowy. Uczestnicy ry-
walizowali w siatkonodze, badmin-
tonie, kręglach i petanque. 

* * *
DLA PIŁKARZY
SUCHA ŚREDNIA (sch) – Sta-
dion piłkarski doczeka się nowego 
zaplecza. Zarząd Miasta Hawierzo-
wa postanowił przeznaczyć na ten 
cel ponad 3,2 mln koron. Remont, 
który ma ruszyć już w przyszłym 
miesiącu, obejmie m.in. wymianę 
okien, instalacji grzewczej, wodnej i 
kanalizacyjnej oraz wyposażenia re-
stauracji i kuchni.

* * *
WSPÓLNIE 
NA ROWERZE
HAWIERZÓW (sch) – Miasto 
Hawierzów wspólnie z gminą Cier-
licko, miastem Strumień i powia-
tem pszczyńskim postanowiło włą-
czyć się do projektu realizowane-
go z Funduszu Mikroprojektów Eu-
roregionu Beskidy. Celem wspólnej 
inicjatywy łączącej te ośrodki będzie 
stworzenie mapy rowerowej, na któ-
rej zostaną wytyczone turystycznie 
atrakcyjne miejsca na trasie między 
Hawierzowem i Pszczyną. Wniosek 
o dotację, z której to polsko-czeskie 
przedsięwzięcie zostanie sfi nanso-
wane, zgłosi powiat pszczyński.

Dochód z tegorocznego koncertu „Serce Europy”, który odbył się w niedzielę 
na trzynieckim Placu Wolności, był rekordowy. Dzięki darom sponsorskim oraz 
sprzedaży serduszek z logo imprezy zebranych zostało 161 tys. 500 koron. Środki 
przeznaczone zostaną na działalność miejscowych ośrodków dziennych „Radost” 
i „Paprsek”, na wspieranie krwiodawstwa w Szpitalu Trzyniec, działalność orga-
nizacji dla dzieci i młodzieży „Bunkr”. Część środków trafi  również do stowarzy-
szenia „Nigdy nie jesteś sam”, zrzeszającego rodziny niepełnosprawnych dzieci. 
Bogaty program zadowolił wszystkich, o zabawę dla dzieci zatroszczyła się pio-
senkarka Heidi Janků, następnie na scenie wystąpiła Veronika ViVi Vrublová i 
piosenkarz Peter Nagy. Gwoździem programu był występ kapeli Argema.  (maki)

Rekordowy koncert

W poniedziałkowy wieczór do 
„Czytelni” przyjechali miłośnicy te-
atru z całego regionu, w rezultacie na 
widowni w sali widowiskowej wę-
dryńskiego Domu PZKO zasiadło 
ponad 90 osób . – „Szewcy” to rze-
czywiście trudny spektakl, myślę jed-
nak, że warto go pokazać, zwłaszcza 
że podobne sztuki nie są u nas grane 
zbyt często – mówił Janusz Ondra-
szek, kierownik Zespołu Teatralnego 
im. Jerzego Cieńciały.

Jak przyznał, aktorzy obu grup 
znają się kilkanaście lat. Polski Te-
atr Ludowy istnieje od 1958 r. Obec-
nie skupia grono amatorów i pro-
fesjonalistów, głównie Polaków, ale 
także Ukraińców i Rosjan zamiesz-
kałych we Lwowie, oraz zawodo-
wych twórców kultury – kompozy-
torów, plastyków i choreografów. Te-
atr ma w swoim dorobku ok. 60 pre-
mier i ponad 800 występów, nie tyl-
ko na Ukrainie i w Polsce, ale też np. 
w Anglii czy Szwecji.

– My zaś po raz pierwszy spotka-
liśmy się na teatralnym przeglądzie 
w Rzeszowie. Później wspólnie bra-
liśmy udział w wielu podobnych im-

prezach. Kiedy więc na tegorocznych 
warsztatach w Warszawie dowie-
działem się, że lwowianie wybierają 
się do Wiednia, postanowiłem sko-
rzystać z okazji i zaprosiłem ich do 
nas – tłumaczył Ondraszek.

Aktorzy z Ukrainy zawitali do 
Wędryni w drodze powrotnej do 
domu. – Sądziliśmy, że z Wiednia 
będzie to rzut beretem, niestety my-
liliśmy, bo jednak jest to kawał drogi. 
Podróż zabrała nam więcej czasu niż 
się spodziewaliśmy zwłaszcza że na-
tknęliśmy się także na korki – żarto-
wał Chrzanowski.

Przypomniał on, że wędryńscy 
aktorzy wielokrotnie gościli już we 
Lwowie. – Nam jakoś trudniej było 
do was dotrzeć, w końcu jednak, dwa 
lata temu, udało się. Przyjechaliśmy, 
zagraliśmy spektakl „Na pełnym mo-
rzu” Sławomira Mrożka i poczuliśmy 
się w waszej historycznej siedzibie 
bardzo dobrze – mówił.

W poniedziałek lwowscy aktorzy 
zaprezentowali groteskowy, moderni-
styczny dramat „Szewcy” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Sztuka napisa-
na w latach 1931-1934 mówi o upad-

ku cywilizacji. Stanowi też krytykę re-
wolucji, kapitalizmu, komunizmu i fa-
szyzmu. – Witkacy przewidział w niej 
wiele spraw, demaskował przy okazji 
tzw. ulepszaczy historii. Stale przecież 
ktoś chce nam ulepszyć życie. Tyle re-
wolucji wybuchło z tego powodu, ni-
komu jednak jakoś ta sztuka nie wy-
chodzi – mówił Chrzanowski.

– Miejmy więc nadzieję, że nie bę-
dzie nam dane przeżywać dramatów 
podobnych do tych zaprezentowa-
nych dziś na scenie – stwierdził na 
zakończenie Bogusław Raszka, pre-
zes wędryńskiego PZKO, dziękując 
lwowskim aktorom w imieniu pu-
bliczności i gospodarzy „Czytelni”. 
 (wik)

Witkacy po lwowsku
Nie mogę życzyć państwu miłego odbioru, ponieważ to dramatyczna historia, głęboka i pobudzająca do myślenia, napisana przez 

jedną z najciekawszych postaci polskiej kultury – mówił w poniedziałek w wędryńskiej „Czytelni” Zbigniew Chrzanowski, 

kierownik artystyczny Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa. Nietypowy anons nie zniechęcił publiczności i spektakl „Szewcy” 

Stanisława Ignacego Witkiewicza odniósł w Beskidach spektakularny sukces. Co ciekawe, dwa dni wcześniej lwowscy aktorzy 

wystawili tę sztukę w... Wiedniu.

Lwowscy aktorzy wystąpili w Wędryni już po raz drugi.
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Firma logistyczna poszukuje 
pracownika na stanowisko 

Magazyniera
Wymagania:
• Dwujęzyczność PL/CZ – poziom podstawowy
•  Znajomość pracy z PC – poziom podstawowy
•  Dobry stan zdrowia
•  Sumienność, lojalność, uczciwość, kultura osobista
•  Prawo jazdy kat. B

Obowiązki:
•  Praca w magazynie – odbiór paczek od kuriera, segregacja, wydawanie 

paczek, skanowanie itp
•  Podstawowa komunikacja z klientem – obsługa mailowa
•  Microsoft Excel – praca z danymi w tabelach – poziom podstawowy

Proponujemy:
•  Zatrudnienie od zaraz na pełny etat w rozwijającej się firmie
• Stała pensja + dodatki (na wczasy, premie świąteczne i miesięczne)
•  Zdobycie wiedzy i doświadczenia w obszarze zarządzania produktami
•  Możliwość rozwoju zawodowego

Swoje życiorysy/CV
oraz list motywacyjny w jęz. polskim 

prosimy przesyłać do 30. 9. 2016 mailowo na
 info@olzalogistic.com
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Chociaż od inauguracji Letniej 
Szkoły Nauk Filozofi cznych i Spo-
łecznych Prof. Jana Szczepańskiego 
w 2014 roku minęły raptem dwa lata, 
w tym czasie zdążyła ona rozwinąć 
skrzydła. Już w drugiej edycji prze-
kroczyła granicę państwa, by realizo-
wać swój program również w Cze-
skim Cieszynie. Natomiast w tym 
roku zawita do Stonawy.

– Dwa pierwsze dni są poświęco-
ne wykładom dla pracowników na-
ukowych i środowisk akademickich 
oraz wszystkich zainteresowanych 
tematem, zaś trzeci i czwarty dzień 
poświęcone są młodzieży. Zaprasza-
my na nie młodzież szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych – zapo-
wiedział Kasperek. 

Jak uzupełniła Edyta Diakowska-
Kohut, cieszyński Wydział Etnolo-

gii i Nauki o Edukacji Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach przygo-
tował z myślą o uczniach szkół Ślą-
ska Cieszyńskiego osiem warszta-
tów – po cztery dla młodszej i star-
szej młodzieży, oraz jedne warszta-
ty dla nauczycieli. – Weźmie w nich 
udział 250-260 uczestników z po-
nad 21 gimnazjów i 15 szkół śred-
nich powiatu cieszyńskiego – sprecy-
zowała Diakowska-Kohut.

Wolna Szkoła Nauk Filozofi cz-
nych i Społecznych Prof. Jana Szcze-
pańskiego rozpocznie swój trzeci 
rok działania w poniedziałek o godz. 
9.00 w sali sesyjnej cieszyńskiego ra-
tusza.

 – W pierwszym dniu najważniej-
szym wydarzeniem będzie wykład 
prof. Jana Miodka o godz. 10.00. Po 
południu przeniesiemy się do Ustro-

nia, gdzie odbędzie się uroczystość 
złożenia kwiatów pod pomnikiem 
prof. Szczepańskiego, a także panel 
samorządowy – zapowiedział Ka-
sperek. Udział wezmą w nim rów-
nież samorządowcy z lewego brze-
gu Olzy – wiceburmistrz Czeskie-
go Cieszyna, Stanisław Folwarczny, 
wójt Stonawy, Andrzej Feber, i wójt 
Bystrzycy, Roman Wróbel. – Temat 
tegorocznego panelu samorządowe-
go będzie dotyczyć aktualnych pro-
blemów pogranicza polsko-czeskie-
go na Śląsku Cieszyńskiego, dlatego 
zostali zaproszeni również samorzą-
dowcy z lewego brzegu Olzy. Kon-
kretnie będziemy chcieli się skupić 
na zjawisku swobodnego przepływu 
osób, kapitału, towarów i usług, który 
gwarantowany jest przez Unię Euro-
pejską. Odpowiemy, czy znana jest 

skala tego zjawiska, jaki jest kierunek 
tego przepływu i jaki wpływ mają na 
niego samorządy – przybliżył pro-
blematykę, o której będą dyskutować 
samorządowcy w ustrońskiej „Praża-
kówce”, Stanisław Kubicius, mode-
rator panelu. 

Do Domu PZKO w Stonawie słu-
chacze Szkoły Prof. Szczepańskiego 
przeniosą się we wtorek. – Do Sto-
nawy zaprosiliśmy m.in. nestora pol-
skiej socjologii religii, ks. prof. Janu-
sza Mariańskiego – zaznaczył Ka-
sperek. Na popołudnie zaplanowa-
no natomiast równolegle dwa pane-
le – fi lozofi czny i czechoznawczy w 
związku z odbywającym się w tym 
czasie Kongresem Czechoznawstwa. 
Po ich zakończeniu uczestnicy uda-
dzą się na wycieczkę po Zaolziu. 

 BEATA SCHÖNWALD

Wolna szkoła w Stonawie 
Dokończenie ze str. 1
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NASZE SPRAWY

12 LAT ODYSEI
30 września minie 60 lat od pierwszego wy-
stępu znanego i popularnego na przełomie 
lat 50. i 60. ubiegłego wieku na naszym tere-
nie zespołu estradowego „Wesoła Siódemka”. 
Powstał on na bazie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Górnik”. Grupka chłopców i jedna dziew-
czyna z zespołu tanecznego i dwóch chórzy-
stów z tego samego zespołu spotkało się dnia 
25 lipca 1956 roku na Kozińcu w Beskidach. 
Przy ognisku, przy gitarze, na której grał Jó-
zef Gill, grupka śpiewała wówczas popular-
ne piosenki: „Czerwony pas”, „Piękne dziew-
czę z wysp hawajskich”, „Karolinka”, „Hej tam 
w dolinie” i wiele innych. W przerwie mię-
dzy piosenkami, jeden z kolegów Witold Bo-
gocz, przysłuchując się, powiedział: – Wy mo-
glibyście spokojnie założyć zespół i występo-
wać publicznie.

Myśl tę podchwycił jeden z chórzystów 
Stanisław Mrózek i z miejsca dodał: – A ja 
organizowałbym występy.

Reszta, czyli Kazimierz Gattnar, Józef Gill, 
Irena Łabuda, Franek Janczyk i Melchior Si-
kora, z wielkim entuzjazmem i zadowole-
niem poczuła się już prawie członkami no-
wego zespołu. Po obiedzie w schronisku, wła-
ściciel tego obiektu pozwolił Kaziowi Gatt-
narowi skorzystać z pianina i przy nim oraz 
gitarze przez co najmniej godzinę powtarza-
liśmy tych kilka piosenek w kółko. Po kilku 
dniach grupka spotkała się w byłym „Katoli-
ku” we Frysztacie. Tam do grupki pięciu osób 
dołączyły jeszcze dwie dziewczyny – kole-
żanki z trio MK PZKO we Frysztacie, w któ-
rym śpiewała również Irka Łabuda. Były to: 
Janina Zerzoń i Helena Derlich. W ten spo-
sób powstał mały zespół śpiewaczy liczący 
sześć osób plus pianista (Kazimierz Gattnar). 
Na gitarze akompaniował Józef Gill. Witold 
Bogocz nie zaangażował się w zespole, gdyż 

w tym czasie studiował w Krakowie, a Fra-
nek Janczyk nie mógł się dopasować głoso-
wo, gdyż miał bardzo silny głos i dlatego zre-
zygnował. Przez następne dwa miesiące ćwi-
czyliśmy pilnie, bo zostaliśmy zaproszeni go-
ścinnie na premierowy występ do MK PZKO 
w Karwinie-Nowym Mieście, który miał się 
odbyć 30 września 1956 roku. Kilka dni póź-
niej zostaliśmy zaproszeni również w tym sa-

mym terminie do naszego macierzystego 
Koła we Frysztacie. Wtedy byliśmy w więk-
szości członkami MK PZKO we Frysztacie. 
Było trochę kłopotu z uzgodnieniem godzi-
ny występów, ale w końcu się udało. W No-
wym Mieście wystąpiliśmy o godzinie 16.00, 
w teatrzyku, który mieścił się w polskiej szko-
le. Teatrzyk nie mógł pomieścić wszystkich 
chętnych, dlatego także korytarz przed nim 
był pełny. O godzinie 18.00 wystąpiliśmy we 
frysztackim „Katoliku”. Oba występy bardzo 
się podobały.

Od tego czasu rozpoczęła się odyseja zespo-
łu „Wesoła Siódemka”, która trwała dwana-
ście lat – z dłuższymi czy krótszymi przerwa-
mi spowodowanymi okolicznościami takimi, 
jak brak pianisty, który musiał odbyć służbę w 
wojsku, czy choroba któregoś z członków ze-
społu. Dorywczo korzystaliśmy z pomocy ko-
legów z innych zespołów. Kilkakrotnie wystą-
pił z nami pianista z zespołu „Misie” z Karwi-
ny-Solcy, Józef Szymik, a także Edward Kaim 
z cieszyńskiej „Parafrazy”. W czasie istnienia 
„Wesołej Siódemki” przewinęło się przez nią 
28 osób: Stanisław Mrózek, Janina Zerzoń, 
Józef Gill, Krysia Gąsior – konferansjer, Ka-
zimierz Gattnar – pianista, odpowiedzialny 
za aranżacje muzyczne, Irka Łabuda-Pitalo-
wa, Melchior Sikora, Helena Derlich-Mezu-
lianowa, Krystyna Nieszporek-Sikora, Gabi-
na Mrózek, Brzetysław Bielesz, Franek Zo-
rychta, Edek Bolard – gitarzysta, Bronka Ku-
biszta, Franek Adamczyk i Jarek Golasowski 
– konferansjerzy, Franek Sembol, Bronisław 
Potoczny, Zbyszek Wranik i Genek Wranik 
– grupa instrumentalna. Z zespołem wystę-
powały pary taneczne: małżeństwo Hilowie, 
Pawlas i Zawadzka i Hofman i Kubienów-
na. Ostatni występ „Wesołej Siódemki” odbył 
się 23 czerwca 1968 roku w nowym amfi te-
atrze z okazji Dni Kultury Polskiej w Karwi-

nie-Frysztacie. Był to ostatni występ, gdyż los 
sprawił, że trzy miesiące później zginęła tra-
gicznie Bronisława Kubiszta, nasza nowa kie-
rowniczka, która przejęła pałeczkę kierowni-
ka zespołu po Kazimierzu Gattnarze. Po tym 
wypadku zespół zakończył swoją działalność. 
Wszystkie te informacje czerpałem z kronik, 
które prowadził Stanisław Mrózek Z zapisów 
w kronikach wynika, że „Wesoła Siódem-

ka” zanotowała 183 występy, które zobaczy-
ło łącznie 70 tys. widzów.

 Melchior Sikora 

ZŁOTA JESIEŃ 
W GÓRACH ZŁOTYCH

Aktywnie spędziła ostatnią sobotę wrze-
śnia 45-osobowa grupa pezetkaowców z Su-
chej Górnej i Olbrachcic. Coroczna wyciecz-
ka, którą zorganizował Alfred Lotter, tym ra-
zem zaprowadziła nas w Góry Złote w Sude-
tach. A że odkrywanie miejsc ciekawych, cho-
ciaż mało znanych, to specjalność pana Alfre-
da, było co podziwiać.

Jaskinia Na Pomezí jest największym syste-
mem jaskiń w Republice Czeskiej. Przy odro-
binie wyobraźni we wnętrzu zobaczymy róż-
ne stworzenia czy bajkowe postaci. Całkowita 
długość wynosi około kilometra, ale trasa tu-
rystyczna liczy 530 m.

Bliżej granicy z Polską leży miasto Javor-
ník, stolica Gór Złotych, a nad nim wznosi się 
dawny zamek biskupów wrocławskich – Ján-
ský Vrch. Zwiedzamy go i podziwiamy unika-
tową ekspozycję fajek i wyrobów fajczarskich.

Stąd już kawałek do granicy, a po jej drugiej 
stronie docieramy do miasta Lądek-Zdrój, 
będącego najstarszym, bo sięgającym XIII 
wieku uzdrowiskiem w Polsce. Jego pierwsze 
urządzenia kąpielowe zniszczyli Tatarzy, wra-
cający w 1241 roku z pola bitwy pod Legnicą.

Wycieczka, której dodatkowym atutem 
była ładna pogoda, zadowoliła jej uczestni-
ków. Ten mało znany zakątek, jego przyrodę i 
historię warto było poznać. (bp)

Z WIZYTĄ W ARCHEOPARKU
Po raz drugi w tym roku na wycieczkę kra-
joznawczą w sobotę 24 września wybrała się 
grupa członków CHM „Zgoda” Trzyniec i 
MK PZKO Trzyniec-Kanada. Pierwsza w 
połowie lipca prowadziła do Bojnic na Sło-
wacji, a ostatnia do pobliskiego Archeopar-
ku w Kocobędzu-Podoborze. Pogoda dopisa-
ła, więc świetna przewodnik, redaktor Emilia 
Świder, prowadziła nas do grodziska, na wy-
sokość 280 m n.p.m., pokazała nam pierwsze 
i drugie podgrodzie oddzielone głębokimi fo-
sami, dawne koryto rzeki Olzy, która obecnie 
płynie 600 m na wschód od grodziska. Mie-

liśmy okazję zobaczyć widowisko poświęco-
ne pamięci św. Wacława. Następnie w róż-
nych stoiskach wysłuchaliśmy komentarzy 

oraz oglądaliśmy zbroje starożytne, średnio-
wieczny, handel, produkcję ceramiki starożyt-
nej, a także dwa nowe budynki mieszkalne i 
trzy wyremontowane. Przyjrzeliśmy się też 
historii Kocobędza. (LA, I.M.)

WOJAŻE NAUCZYCIELI
Zaolziański Klub Nauczycieli Emerytów już 
od dawna utrzymuje przyjazne stosunki ze 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Wi-
śle i Cieszynie. Nauczyciele emeryci z  obu 
stron Olzy spotykają się na swoich imprezach 
i nigdy nie brakuje na nich zaprzyjaźnionych 
delegacji.

Aby większa grupa nauczycieli mogła się 
spotkać, zarząd KNE postanowił zorganizo-
wać autokarowy wyjazd swoich członków do 
Wisły. Miłe towarzyskie spotkanie połączo-
no z poznawaniem i porównywaniem kultury 
ludowej w miejscowościach transgranicznych 
Polski i Republiki Czeskiej. Przygotowaniami 
zajęły się kol. Janina Wałach i Marta Roszka.

I tak ciekawi przygód Zaolziacy wyruszyli 
przez Bukowiec do zabytkowej Chałupy Ka-
wuloka w Istebnej. We wnętrzu kurnej izby 
dowiedzieli się, że nazwa kurna wcale nie po-
chodzi od kury, a życie rodzinne toczyło się 
wokół pieca zwanego kurlokiem... Kolejnym 
celem wycieczki był Zameczek Prezydencki 
na Zadnim Groniu. Rezydencję tworzą Za-
mek Górny z  drewnianą kaplicą pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej i Zamek Dolny.

Następnie  autokar podwiózł wycieczkę 
do najbardziej znanego obiektu sportowe-
go w Wiśle-Malince – do Skoczni im. Ada-
ma Małysza. Niestety wyciąg krzesełkowy już 
był nieczynny, a po niezliczonych i stromych 
schodach nikt nie miał odwagi się wspinać. 
Obejrzano tylko sztuczną nawierzchnię, try-
buny i najbliższą okolicę.

Na koniec wspólne zdjęcie z  widokiem 
skoczni i nauczyciele wyruszyli w powrotną 
drogę. Kolejna udana wycieczka przeszła do 
historii, a za prowadzenie należy podzięko-
wać kol. Janinie Procner. 

 Halina Pawera

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki w Góry Złote.

„Skarbom z cieszyńskiej trówły” jak zwykle 
towarzyszył konkurs pieczenia strudla im. 
Kingi Iwanek-Riess. Jabłkowy strudel był 
podobno jednym z ulubionych deserów ce-
sarza Franciszka Józefa. Nic więc dziwnego, 
że także dziś nie brakuje jego miłośników, 
a niektórzy z nich dodatkowo przygotowu-
ją ten przysmak według tradycyjnych recep-
tur. W 2009 r. wpisano więc strudel na listę 
produktów tradycyjnych w kategorii „Wyro-
by piekarnicze i cukiernicze”. Od kilku lat 
jego wielbiciele mogą się również zmierzyć 

w konkursie, który organizuje Zamek Cie-
szyn podczas festiwalu „Skarby z cieszyń-
skiej trówły”. 

Rozstrzygnięcie tegorocznych zmagań 
nastąpiło w niedzielę po południu. Okazało 
się, że najsmaczniejszy strudel przygotowała 
Krystyna Golec z Dębowca. Drugie miejsce 
zdobyła Erika Pindrová z Trzyńca, a trzecie 
ex aequo: Beata i Adam Figulowie z Koń-
czyc Małych oraz Jan Gajdacz z Trzyńca. 
Wyróżniono także Annę Kies z Mysłowic.  

 (wik)
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Nagrodzone strudle

Zwycięzcy tegorocznego konkursu. 

„Wesoła Siódemka”, występ w roku 1963.
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Michał Šupák, utalentowany muzyk z  Trzyńca, absolwent 
Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Trzyń-
cu-Tarasie. W Konserwatorium im. Janáčka w Ostrawie ukoń-
czył studia wyższe. Tytuł magistra na kierunku fortepian kla-
syczny otrzymał na Wydziale Muzyki i Tańca Akademii Mu-
zycznej w Pradze. Zaliczył też studia licencjackie z fortepianu 
jazzowego.

Studia już za tobą, czy to dla ciebie duża zmiana w życiu? 
Pracowałem już w trakcie studiów, dlatego po ich zakończeniu 
nie zacząłem się rozglądać za pracą. Działam na wielu płasz-
czyznach, oczywiście wszystkie związane są od zawsze z mu-
zyką. Występuję m.in. jako solista fortepianowy, pod koniec 
listopada czeka mnie na przykład występ na Festiwalu Forte-
pianu Jazzowego w Pradze, gdzie zaprezentuję swoje własne 
utwory w recitalu. Od czasu do czasu gram klasyczne utwo-
ry, w ubiegłym roku zaliczyłem koncert z Filharmonią Pardu-
bicką, a w tym roku czeka mnie jeszcze występ z kameralnym 
zespołem w ramach Akademii Muzyki Kameralnej. Muzyce 
klasycznej nie poświęcam jednak najwięcej czasu.

Jakiemu stylowi muzycznemu poświęcasz zatem najwię-
cej uwagi?

Najwięcej poświęcam się kapeli Noisy Pots. Gram na klawi-
szach i śpiewam, koledzy grają na wiadrach, garnkach i pusz-
kach. Zastępują one klasyczne bębny. Gramy w stylu muzycz-
nym house i electro, czyli tzw. party music. Pierwotnie wy-
stępowaliśmy w trzech, aktualnie kapela liczy dwóch człon-
ków. W maju wystąpiliśmy w Brighton na festiwalu Th e Great 
Escape, za kilka tygodni czeka nas koncert w Londynie, zapro-
szono nas także do Amsterdamu. Cieszę się z tego niezmier-
nie, ponieważ lubię wyjeżdżać i koncertować za granicą. Trze-
cią działką mojej aktywności jest komponowanie. W marcu 
przyszłego roku mam za zadanie przedstawić własny utwór w 
Filharmonii Pardubickiej. Dojdzie do połączenia muzyki po-
ważnej i elektronicznej. Jest to wyzwanie, granica jest cienka. 

Nie skupiasz się na jednym stylu, czyli nie masz monoton-
nej pracy…

To prawda, w mojej pracy nie ma miejsca jest nudę. Wokół każ-
dego stylu muzycznego skupiona jest bowiem inna grupa lu-
dzi, każda spogląda na muzykę inaczej. Ma również odmien-
ne poczucie humoru, podejście do życia. Zmienianie środowisk 
i miejsc, w których koncertuję, jest dla mnie fascynujące. W jed-
nym dniu gram np. w klubie wypełnionym roztańczoną mło-
dzieżą, a w drugim ubieram garnitur i występuję dla siedzących 
słuchaczy.

Czy potrafi sz powiedzieć, który styl muzyczny odpowiada 
ci najbardziej?

Większość muzyków zajmuje się jednym stylem i temu poświęca 
się w całości. Ja mam trochę inaczej, nie mogę jednoznacznie po-
wiedzieć, który styl wolę bardziej. Bardzo długo z tym walczyłem, 
ale na razie nie potrafi ę podjąć decyzji, skoro udaje mi się je po-
godzić. Gram klasykę, jazz, ale też muzykę elektroniczną z moją 
kapelą, dlatego na razie nie chcę z któregoś ze stylów zrezygno-
wać. Może za kilka lat zmienię zdanie, ale teraz jestem na etapie 
rozjazdu i nowych projektów, które sprawiają mi przyjemność.

Jesteś nieustannie w ruchu, koncertujesz, poświęcasz się 
kapeli… Czy w związku z tym znajdujesz czas na codzienne 
ćwiczenie klasycznych utworów na fortepianie?

Ze względu na różnorodność mojej pracy niestety nie. Zdaję so-
bie jednak sprawę, że klasyka wymaga wiele poświęcenia i cięż-
kiej pracy. Kiedy przerwie się granie na tydzień, palce stają się 
sztywne. Innym stylom muzycznym też trzeba się poświęcać, ale 
klasyka jest pod tym względem wyjątkowa. 

Lubisz wyjeżdżać za granicę, ale czy chętnie wracasz do 
Trzyńca?

Nawet bardzo. Staram się być co dwa, trzy miesiące. Lubię grać 
dla miejscowych, dlatego fajnie, kiedy mam taką możliwość. 
Ostatnio grałem dwukrotnie w Wędryni, latem z kapelą w ra-

mach zawodów ekstremalnych „May Day”, a tydzień temu za-
grałem solowo dla uczestników międzynarodowej konferencji. 
Mój najbliższy występ w moim rodzinnym mieście odbędzie się 
na początku listopada w ramach 70-lecia Podstawowej Szkoły 
Artystycznej, której jestem absolwentem. To będzie wyjątkowa 
uroczystość, przyjadą znaczące osobistości muzyczne.

Sam sobie jesteś szefem, czy pozwalasz sobie na odpoczy-
nek?

Jak najbardziej. Organizowanie samemu sobie czas pracy nie jest 
proste, jest to dla mnie pewnego rodzaju szkoła życia. W wol-
nych chwilach spotykam się ze znajomymi, chodzę na koncerty, 
jeżdżę na rowerze lub rolkach.  MAGDALENA ĆMIEL

Stawia na różnorodność

Michał Šupák
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Niedawno z grupą dyrektorów polskich 
szkół przebywał pan wśród Polaków na 
Litwie. W trakcie wizyty odwiedziliście 
m.in. litewski Sejm?

Podczas spotkania przybliżyliśmy naszym 
gospodarzom, w jaki sposób funkcjonuje pol-
skie szkolnictwo mniejszościowe w Republice 
Czeskiej. Referowaliśmy również, jak mniej-
szość polska troszczy się i wspiera własne 
szkolnictwo i w jaki sposób nasi reprezentan-
ci współpracują na co dzień z przedstawicie-
lami ministerstwa, na przykład w trakcie prac 
nad nową ustawą. To było dla Polaków z Li-
twy bardzo ciekawe. Z drugiej strony dla nas 
wrześniowy wyjazd był również wielką szko-
łą, ponieważ zobaczyliśmy, jak na co dzień 
funkcjonują tamtejsi Polacy. Warto zaś na 
przykład wiedzieć, że wicemarszałkiem litew-
skiego Sejmu jest od kilku lat Polak. Polacy 
na Litwie, mimo różnych poglądów, na płasz-
czyźnie politycznej skupiają się w jednym ko-
mitecie wyborczym. Możemy im więc pozaz-
drościć politycznej jednomyślności, choć mó-
wili nam wprost: „nie musimy się kochać, za-
leży nam jednak, by w strukturach państwa 
mieć własnych ludzi. Wiemy, czego od nich 
chcemy i wymagamy później, by nas skutecz-
nie reprezentowali”. 

Ta sztuka od dawna nie udaje się Polakom 
żyjącym w Republice Czeskiej. Dlaczego?

Sądzę, że bardzo wielu ludzi myśli: „a co on 
tam sam załatwi”. Podejmując wyborcze de-
cyzje, często kierujemy się właśnie tego typu 
logiką, tymczasem równie ważny, co lobbing 
na rzecz konkretnych spraw, jest na przykład 
dostęp do informacji. Nawet więc jeśli nasz 
kandydat będzie w pojedynkę, z pewnością 
będzie dobrze poinformowany. Znacznie le-
piej od nas tutaj, „na dole”, będzie wiedział, 
co się dzieje i co się ma dziać. Na co dzień, 
jako reprezentanci mniejszości polskiej w 
RC, staramy się dotrzeć do osób, które po-
trafi ą nam pomóc w różnych sprawach. Wy-

daje mi się jednak, że w końcu nadszedł czas, 
byśmy zadbali o własnych reprezentantów. A 
mamy ludzi, którzy potrafi liby zadbać o na-
sze sprawy.

Ludzi z ministerialnym doświadczeniem. 
Kandydatów obytych z mechanizmami 
sprawowania władzy, którzy w Pradze 
czy Ostrawie nie będą musieli się niczego 

uczyć, a dodatkowo, którzy wielokrotnie 
udowadniali już swą skuteczność...

Faktycznie mamy ludzi doświadczonych, 
wypróbowanych w praktyce i byłoby wielką 
szkodą, gdybyśmy nadchodzącej szansy nie 
wykorzystali. Mam na myśli tak struktury 
ogólnopaństwowe, jak i te na niższym stop-
niu. Dla nas bardzo ważne jest bowiem, kto 
zasiądzie w parlamencie i sejmiku wojewódz-

kim. W komisji do spraw narodowościowych 
mamy swojego reprezentanta, ale funkcjonują 
przecież inne ważne komisje. Na przykład te, 
które dzielą fundusze, zajmują się szkolnic-
twem czy rozwojem regionalnym, a te kwe-
stie są również bardzo istotne dla przyszłości 
naszego regionu. Ważne więc, byśmy mądrze 
głosowali, zwłaszcza że na szczeblu samorzą-
dów lokalnych także mamy doświadczonych i 
sprawdzonych polityków.

No właśnie, to trochę paradoks. W samo-
rządach lokalnych Polacy żyjący na Zaol-
ziu mają swych reprezentantów w wielu 
ważnych miejscach. Te wyborcze sukcesy 
zupełnie nie przekładają się jednak na po-
ziom krajowy...

Faktycznie wielu naszych samorządow-
ców bardzo skutecznie sprawuje swe urzę-
dy. Mimo to po raz ostatni mieliśmy kogoś w 
czeskim parlamencie przed 20 laty. Dwie de-
kady to bardzo długi okres, zastanawia mnie 
więc, co my jako wyborcy powinniśmy zro-
bić, by okazać się równie skutecznymi i by w 
końcu polski polityk zasiadł w najważniej-
szych czeskich gremiach. To naprawdę ważna 
sprawa, która będzie rzutować na naszą przy-
szłość. Przychodzi mi do głowy jeden pomysł. 
Po prostu chodźmy do najbliższych wybo-
rów i mądrze zagłosujmy. Zastanówmy się, co 
te wybory dla nas oznaczają. Czego po nich 
oczekujemy i co zrobić, byśmy znowu nie mó-
wili, że „niewiele nam zabrakło”.

Na koniec zapytam jeszcze o pańską szko-
łę. Przed dwoma tygodniami w gimna-
zjum odbyły się wybory do rady samorzą-
du szkolnego. Śledził je pan?

Tak, obserwowałem i muszę stwierdzić, że 
młodzież uznała to wydarzenie za ważne. Za-
skoczyło mnie i ucieszyło, że wyborom to-
warzyszyła ciekawa kampania, prowadzona 
m.in. na Facebooku, a frekwencja w głosowa-
niu wyniosła niemal 100 procent.
 Rozmawiał: WITOLD KOŻODŃ

Chodźmy do wyborów
Rozmowa z Andrzejem Bizoniem, dyrektorem Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie i zarazem członkiem Rady Kongresu Polaków w RC.

Andrzej Bizoń
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Nic tylko pogratulować autorowi monogra-
fi i, bo jej bohaterowi już to niepotrzebne, cho-
ciaż z pewnością byłby usatysfakcjonowany. Z 
woli niektórych naszych „zasłużonych” dzia-
łaczy miał zniknąć z naszego dorobku kultu-
ralnego „na wieczne czasy i nigdy inaczej”, jak 
chcieli komunistyczni normalizatorzy z lat 70. 
i 80. XX wieku. Padł ofi arą ideologii, której po-
czątkowo zawierzył… Podobny los kilkanaście 
lat wcześniej spotkał także poetę i naczelnego 
„Zwrotu”, Pawła Kubisza.

Libor Martinek jest wyraźnie zafascynowa-
ny polską literaturą Zaolzia, o czym świadczy 
spora liczba prac naukowych w opracowaniach 
książkowych, samodzielnych i zbiorowych. 
Wśród nich znajduje się także opracowanie: 
„Władysław Sikora, monografi a” z roku 2015.

Książka o Jasiczku jest pozycją ważną nie tyl-
ko dla literaturoznawców, miłośników literatury, 
historii naszego regionu, wreszcie dla tych, któ-
rzy dawniej czytali jego wiersze, reportaże i ar-
tykuły dziennikarskie, którzy uczęszczali na au-
torskie z nim spotkania w ramach MK PZKO 
i przy innych okazjach, dla tych, którzy znali go 
osobiście i szanowali jako człowieka wrażliwego.

Co zainteresowani mogą znaleźć w książce 
Libora Martinka? Wzbogacony o wiele nie-
znanych szczegółów życiorys Henryka Jasicz-
ka, który wskazuje na wielorakość i barwność, 
ale także tragiczność losów ludzi zamieszkują-
cych ten mały skrawek zaolziańskiej ziemi.

Autor dalej porusza takie zagadnienia, jak 
rozwój poetyki Jasiczka, jego rolę w literatu-
rze regionalnej Śląska Cieszyńskiego, motywy 
jakie najczęściej dominowały w jego twórczo-
ści (góry, drzewa, krzyże – przydrożne i cmen-
tarne, ręce, oczy, trawa i śmierć). Autor mono-
grafi i analizuje też sprawy sakralności i profa-
num w jego liryce oraz rolę muzyki, której w 
swej twórczości poświęcał wiele miejsca itp. W 
dalszej kolejności autor analizuje dorobek po-
ety w zakresie prozy, publicystyki, reportażu, 
pisze o jego współpracy z radiem, o humorze 
w jego niektórych utworach, o twórczości dla 
dzieci itp. Ciekawe są rozdziały dotyczące nie-
opublikowanych dotychczas pamiętników Ja-
siczka, jakie pisywał skazany na wewnętrzną 
banicję. Jego notatki o samotnych wędrówkach 
po Beskidach, wierszach pisanych tam wysoko 
na styku nieba i ziemi. Krytyk literacki osob-

no omawia także korespondencję Henryka Ja-
siczka z wybitną poetką warszawską Anną Ka-
mieńską, która doceniała twórczość naszego 
poety oraz z Ewą Milerską z Nydku, gdzie zna-
lazł swoisty azyl. Z końcowego rozdziału do-
wiemy się, jak twórczość Jasiczka była postrze-
gana w kontekście literatury czeskiej.

Całość zamyka kilkudziesięciostronicowy 
wybór wierszy, łącznie z „Psalmem pożegnal-
nym” Tadeusza Nowaka, ciekawego poety i pro-
zaika polskiego, bywającego u nas swego czasu.

No cóż chciałoby się jeszcze wiele napisać o 
tej książce, wszakże mam ją gęsto popodkreśla-
ną pionowymi kreskami na marginesach...

Pozycja ta jest portretem człowieka, artysty, 
dziennikarza i działacza, a czasami także nie-
zbyt pochlebnym portretem nas samych. No i 
oczywiście portretem czasów, w jakich wypa-
dło nam żyć. Pojemność książki oraz fakt, iż 
jest ona napisana w języku czeskim, nie powin-
ny być przeszkodą, by zapoznać się z jej treścią. 
Zaś autorowi winniśmy wdzięczność, iż tak ob-
szernie i szczegółowo wzbogacił wiedzę o jed-
nym z nas oraz naszej historii lokalnej. Czy po-
trafi my to docenić? Kazimierz Jaworski

Monografi a o Henryku Jasiczku
W Avionie odbyła się promocja najnowszej książki Libora Martinka pt. „Henryk Jasiczek – monografi a”. Monumentalna monografi a, której mógłby pozazdrościć 
niejeden poeta, pisarz, artysta w Czechach lub w Polsce. Autor na 270 stronicach zmieścił prawie wszystko, co na temat naszego poety i dziennikarza zdobył w różnych 
źródłach i wyczytał w jego utworach poetyckich, prozatorskich i publicystycznych oraz recenzjach i notkach na temat jego życia i twórczości.

Już po raz 21. w podwileńskich Pi-
kieliszkach leżących na terenie gminy 
Rzesza tradycyjnie w ostatnią sobotę 
września zorganizowano Święto Plo-
nów rejonu wileńskiego. Hasło tego-
rocznych dożynek brzmiało: „Dzieli-
my się chlebem, kulturą i tradycją”. Za 
przebieg tegorocznych dożynek od-
powiedzialna była gmina Ławaryszki 
na czele ze starostą Markiem Pilatem.

Gospodyni dożynek, mer samorzą-
du rejonu wileńskiego Marii Rekść, 
otwierając święto, zaznaczyła, że do-
żynki są wyrazem podziękowania za 
tegoroczne plony, za „chleb, który jest 
wynikiem współpracy Boga i rolnika”. 
Tradycyjnie już dożynki rozpoczęto 
od korowodu dożynkowego z udzia-
łem przedstawicieli wszystkich gmin 
rejonu wileńskiego. Na czele delegacji 
każdej gminy stał starosta, który zło-
żył na ręce mer samorządu rejonu wi-
leńskiego Marii Rekść dary z tego-
rocznego plonu.

Już się stało tradycją, że w samo po-
łudnie przy dworku w Pikieliszkach, 
należącego niegdyś do Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, rozpoczyna się 
Msza św. dziękczynna „Za dar chle-
ba Bogu dziękujemy”. Mszę św. cele-
brował arcybiskup Pedro López Qu-
intana, nuncjusz apostolski na Litwie, 
koncelebrowali księża z Archidiece-
zji Wileńskiej i Białorusi. W czasie 
Mszy św. Boga śpiewem sławił chór 
Randeo Anima.

Mer Maria Rekść podziękowała ka-

płanom za wspólną modlitwę i doda-
ła: – Dzisiaj staliśmy się świadkami 
cudu w Pikieliszkach. W całym kraju 
pada deszcz, a nad nami świeci słońce 
– stwierdziła. Pobłogosławionym przez 
nuncjusza apostolskiego chlebem mer 
podzieliła się z uczestnikami święta i 
obiecała, że, wykonując obowiązki, bę-
dzie w dalszym ciągu uczciwie dzielić 
się osiągnięciami samorządu ze wszyst-
kimi mieszkańcami rejonu.

S. Michaela Rak, dyrektor Wileń-
skiego Hospicjum bł. ks. Michała So-
poćki w Wilnie, prosząc o wsparcie dla 
placówki, powiedziała, że osoby prze-
bywające teraz w hospicjum również 
składają plon. „Składają plon swojego 
życia, przenosząc go na drugą stronę”. 
Podczas święta pracowali wolontariu-
sze hospicjum, którzy zbierali do pu-
szek dary dobroci serca ludzkiego.

Ambasador RP na Litwie Jarosław 
Czubiński, zwracając się do uczestni-
ków święta, nawiązał do jedności Po-
laków pomimo granic. – Jesteśmy ra-
zem, Polacy na Wileńszczyźnie i Po-
lacy w Polsce. „Pamiętajcie, skąd Wasz 
ród” – ambasador nawoływał, by Pola-
cy na Litwie pamiętali o języku i kultu-
rze polskiej. – Polska i Wileńszczyzna 
są razem i niech tak pozostanie – ży-
czył szef polskiej misji dyplomatycz-
nej na Litwie. Przekazał też serdeczne 
pozdrowienia, które dla władz rejonu i 
uczestników dożynek przesłała premier 
Polski Beata Szydło  i szef MSZ Wi-
told Waszczykowski.

Waldemar Tomaszewski, przewod-
niczący AWPL-ZCHR, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, w imie-
niu partii podziękował wszystkim rol-
nikom i gospodarzom za tegoroczne 
plony. – Nisko się kłaniamy za to, co 
robicie dla Wileńszczyzny – powie-
dział zwracając się do przedstawicie-
li władz Polski i licznie przybyłych z 
Macierzy delegacji. Ubolewał, że trud 
rolnika jeszcze nie został należycie 
doceniony. – Śpieszmy się kochać lu-
dzi i im dziękować – powiedział, pa-
rafrazując księdza Jana Twardow-
skiego. Kazimierz Kuberski, dyrektor 
Biura do Spraw Kontaktu z Polaka-
mi za Granicą Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał 
list nadesłany przez prezydenta Polski 
Andrzeja Dudę.

Na czele delegacji władz Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, któ-
ra przybyła na dożynki do Pikieli-
szek, stanął prezes Longin Komo-
łowski, który udział w tym święcie 
bierze po raz siódmy. – Klimat tu pa-
nujący, wspólna modlitwa, zanurza-
nie się w tradycje – to wszystko bu-
duje wspólnotę Polaków w Polsce i 
Polaków tutaj – powiedział i podkre-
ślił, że jego marzeniem jest, by dzia-
łania podejmowane przez Polaków 
na Litwie sprawiły, by na całej Li-
twie myślano, że samorządy i gminy 
polskie są wzorem, który warto na-
śladować. Niech tak będzie – życzył.
 (L24.lt)

Dożynki rejonu wileńskiego już po raz 21.

W odpowiedzi na listy wysłane przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę do 
prymasów Kościoła anglikańskiego i 
rzymskokatolickiego w Wlk. Bryta-
nii zwierzchnicy obu wspólnot wysto-
sowali wspólne pismo, w którym pod-
kreślili swe zaangażowanie w zwalcza-
nie nietolerancji wobec imigrantów.

Obaj prymasi, anglikański – Justin 
Welby i katolicki – Vincent Nichols, 
zdecydowali się na wspólną odpowiedź 
na list prezydenta Andrzeja Dudy z 5 
września br., aby w ten sposób pod-
kreślić, że podzielają troskę o los pol-
skich imigrantów – „naszych przyjaciół 
i naszych sąsiadów”, którzy częściej niż 
inne grupy etniczne są przedmiotem 
ataków w Wielkiej Brytanii.

Chcieli również przez to zamani-
festować, że wspólnie będą się anga-
żować w zwalczanie wszelkich przeja-
wów nietolerancji skierowanej przeciw 
imigrantom żyjącym w Wlk. Brytanii 
– jak piszą w liście opublikowanym w 
piątek 23 września na stronie interne-
towej niezależnej katolickiej agencji 
informacyjnej,  Independent Catholic 
News (ICN).

Kardynał Vincent Nichols i arcybi-
skup Canterbury Justin Welby pod-
kreślili też w swym piśmie, że pamię-
tają o modlitwie o zamordowanym 27 
sierpnia Polaku i modlą się o spokój 
jego duszy. Potępili też ponowne ataki 
na Polaków, do jakich doszło później 
w mieście Harlow.

– Każdy przywódca w Europie, już 
to polityczny, już to religijny, niesie mo-
ralny obowiązek, by potępiać rasizm i 
ksenofobię. Z tej racji będziemy prze-
ciwstawiać się językowi nienawiści i 
przestępstwom podyktowanym nie-
chęcią czy wrogością wobec członków 
jakiejkolwiek wspólnoty, która dołą-
czyła do naszego tygla w poszukiwa-
niu stabilności i dobrobytu – podkreśli-
li przywódcy duchowi obu Kościołów.

Zwierzchnicy wspólnoty angli-
kańskiej i katolickiej przypomnieli w 
swym liście, że Polacy, którzy powin-
ni być przyjmowani w duchu chrze-

ścijańskim w Wielkiej Brytanii i któ-
rzy – jak podkreślili – „wnoszą wielki 
wkład w pomnażanie dobrobytu kraju, 
do którego przybyli”, mają możliwość 
korzystania z posługi duchowej w 220 
miejscach kultu w całym kraju.

Zaznaczyli, że 18 odnotowanych 
napaści na Polaków to nie jest dużo, 
jeśli pamiętać, że w Wielkiej Brytanii 
przebywa ofi cjalnie 831 tys. Polaków, 
ale i one „są czymś odrażającym”. „Po-
tępiamy działania tych, którzy popy-
chają (ludzi) do ataków o podłożu ra-
sowym czy religijnym” – napisali.

W swym liście do prezydenta Dudy 
zaznaczyli, że „nie ulega wątpliwości, 
że globalna swoboda przepływu osób 
jest jednym z największych wyzwań 
naszej epoki”. O jego skali świadczą 
ich zdaniem wielkie „napięcia, jakie 
powstały pod jego wpływem w wie-
lu krajach, w tym – w Zjednoczonym 
Królestwie oraz w Polsce”. Pryma-
si wyrazili też nadzieję, że wspólnota 
międzynarodowa zdecyduje się na bli-
ską współpracę w tej dziedzinie.

„Jesteśmy głęboko przekonani, tak 
samo, jak Pan Prezydent, że obowiąz-
kiem każdego rządu jest nie tylko 
przyjęcie osób w potrzebie, ale rów-
nież działanie na rzecz integracji tych 
osób, które, przynosząc do innego kra-
ju swe umiejętności, przyczyniają się 
do wzrostu jego dobrobytu” - kończą 
swój list arcybiskup Welby i kardynał 
Nichols.

Prezydent Andrzej Duda wystoso-
wał 5 września dwa listy, do prymasa 
Wielkiej Brytanii i do biskupa Can-
terbury, z prośbą, żeby zwrócili uwa-
gę na kwestię napaści na Polaków w 
tym kraju. Zwrócił się też do hierar-
chów, aby zaapelowali do społeczeń-
stwa brytyjskiego o poszanowanie 
praw podstawowych Polaków, którzy 
mieszkają na Wyspach Brytyjskich. 
„Tylko poprzez wzajemne zrozumie-
nie i troskę w stosunku do bliźniego 
możemy zbudować kwitnące i dobrze 
rozwijające się społeczeństwo” – pisał 
prezydent. (Prezydent.pl)

Brytyjscy duchowni 
o atakach na Polaków
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.40 Koło pełne gwiazd 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie fi l-
mowe 15.05 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.55 Morderstwa na północy (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Najlepsze opowiadania fi l-
mowe 21.00 Dziki kraj (s.) 21.55 Gej-
zer 22.25 Taggart (s.) 23.20 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 10.10 Trabantem z Australii 
do Azji 10.40 Związek Radziecki: La-
boratorium człowieka jutra 11.25 Na 
ratunek życiu 11.45 Kuchnia dla du-
szy 12.10 Chcesz je? 12.20 Hotel Pra-
ha story 12.45 Enfi eldy na dachu świa-
ta 13.15 Ostatni bohaterowie dnia D 
14.05 Dom w środku Europy 14.15 
Zapomniane wyprawy 14.40 Bombar-
dier 15.35 W imię Aten 16.30 Hima-
laista Radek Jaroš 18.15 Podróżoma-
nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Lotni-
cze katastrofy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Ucieczka 
na Malediwy 21.00 Bedeker 21.30 Na 
Jedwabnym Szlaku 22.15 Mistrzowie 
(fi lm) 23.35 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 10.40 Zamieńmy się żonami 11.10 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Tescoma ze sma-
kiem 12.35 Detektyw Monk (s.) 13.40 
Bez śladu (s.) 15.35 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym są-
dzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.40 
Bach! 22.15 Wpół do śmierci (fi lm) 
0.20 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Ninja-
go (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 8.55 
Castle (s.) 9.55 Policjantka (s.) 11.55 
Nakryto do stołu 12.55 Pod jednym 
dachem (s.) 14.10 Castle (s.) 15.10 
Ostry kurczak (s.) 16.30 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Pan Doskonały 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.25 Tak 
jest, szefi e! 23.45 Pieczemy z gwiazda-
mi 0.30 Policjantka (s.). 
PIĄTEK 30 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na północy 
(s.) 10.40 Cyrk Humberto (s.) 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Nie wahaj 
się i kręć 15.45 Reporterzy TVC 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Farmer-
ska wyprawa 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Ja, Mat-
toni (s.) 21.00 13. komnata Vlastiny 
Svátkovej 21.30 Wszystko-party 22.20 
Koło pełne gwiazd 23.20 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Śnieżna kula 10.45 Podróżoma-
nia 11.20 Ucieczka na Malediwy 12.15 
Południowy Pacyfi k 13.10 Chcesz 
mnie? 13.40 Szpieg (s.) 14.05 Wer-
sal 15.00 Mroczny urok Adolfa Hi-
tlera 15.55 Wojskowe projekty trzeciej 
rzeszy 16.40 Ostatni bohaterowie dnia 

D 17.35 Na Jedwabnym Szlaku 18.15 
Tarcze czeskiego królestwa 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Patriota 19.20 Na ra-
tunek życiu 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Cudowna pla-
neta 21.00 Pan Selfridge (s.) 21.45 
Hotel Adlon (fi lm) 23.25 Raj utraco-
ny 0.10 Californication (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.10 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tescoma ze smakiem 12.35 Detektyw 
Monk (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 15.35 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Porachunki (fi lm) 22.25 Nie-
zniszczalni (fi lm) 0.30 Kolonia karna 
(fi lm). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.55 Ninjago 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.35 Ca-
stle (s.) 9.35 Policjantka (s.) 11.45 Na-
kryto do stołu 12.45 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.05 Wydział kryminal-
ny (s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 17.50 Na-
kryto do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne  19.55 Top Star 
20.15 Przystań (s.) 21.40 Dzięki za 
każde nowe rano (fi lm) 23.55 Come-
dy Club 0.30 Policjantka (s.). 
SOBOTA 1 października

TVC 1 
6.00 Gdzie mieszkały królewny 6.25 
Uśmiechy Rudolfa Hrušínskiego ml. 
7.05 Błękitny dywan (bajka) 7.50 Taka 
normalna rodzina (s.) 8.45 Najlep-
sze opowiadania fi lmowe 9.45 Gejzer 
10.15 Wszystko-party 11.10 Ojciec 
Brown (s.) 12.00 Tydzień w regionach 
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 
13.05 Królewna rusałek (bajka) 13.55 
Perły i róże (bajka) 14.25 Miłość nie 
z tej ziemi (fi lm) 16.00 Losy słynnych 
ludzi 16.55 Poirot (s.) 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Cuda natury 
21.15 Wieczór galowy 22.35 Czeko-
lada (fi lm) 0.35 Maneż Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. 
anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Nasza wieś 9.30 Wędrówki 
w poszukiwaniu muzyki 9.55 Folklo-
rika 10.25 Tysiąc lat czeskiego myśli-
stwa 10.50 Lotnicze katastrofy 11.35 
Rząd (s.) 12.35 Islay - tajemnice whi-
sky 13.30 Babel 14.00 Przez dziki Kur-
dystan (fi lm) 15.40 Bedeker 16.10 Po-
dróż na ląd 17.05 Malta, wyspa pełna 
niespodzianek 17.50 Cudowna plane-
ta 18.45 Wieczorynka 18.55 Czeskie 
jaskinie 19.10 10 wieków architektury 
19.30 Ciekawostki świata 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Kon-Tiki (fi lm) 22.00 Czarne złoto 
(fi lm) 0.10 Most nad Sundem (s.). 

NOVA 
6.15 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.45 Król dżungli (s. anim.) 7.10 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.35 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.00 Kung Fu Pan-
da: Legenda o niezwykłości (s. anim.) 
8.25 Twoja twarz brzmi znajomo 11.05 
Przyprawy 12.00 Dzwoń do TV Nova 
12.40 Poradnik domowy 13.50 Chło-
pak do wynajęcia (fi lm) 15.25 Kara-
te Kid (fi lm) 18.10 Gospoda (s.) 18.50 
Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 10 reguł jak pode-
rwać dziewczynę (fi lm) 22.20 Trzyna-
sty wojownik (fi lm) 0.20 Bestie z Mo-
rza Beringa (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 8.40 Sa-
lon samochodowy 10.10 Pan Dosko-

nały (s.) 11.05 Ostry kurczak pod po-
krywką 11.45 Fort Boyard 13.20 Big 
Ben (s.) 15.25 Morderstwa w Midso-
mer (s.) 17.35 Jak zbudować marze-
nie 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Fort Boyard 21.50 Szalony lot 
(fi lm) 0.10 W matni (fi lm). 
NIEDZIELA 2 października

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 Śla-
dami gwiazd 7.10 Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością (fi lm) 8.15 
Uśmiechy Jana Libíčka 8.55 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 
Cyrk Humberto (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Bajka o ludzkiej duszy (baj-
ka) 14.00 Królewna za dukat (bajka) 
14.50 Aktorzy J. Hubača 15.15 Kartka 
z pamiętnika (fi lm) 16.50 Czarna kar-
ta (fi lm) 18.25 Zielnik 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Dok-
tor Martin (s.) 20.55 168 godzin 21.30 
Szkodnik (fi lm) 23.10 Komisarz Mo-
ulin (s.) 0.50 Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. 
anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 9.15 Poszukiwania czasu utraco-
nego 9.35 Heydrich - ostateczne roz-
wiązanie 10.05 Wojskowe projekty 
trzeciej rzeszy 10.50 Nie poddawaj się 
11.45 Chcesz mnie? 12.10 Świat we-
dług Charlesa Darwina 12.30 Słowo 
na niedzielę 12.35 Magazyn chrześci-
jański 13.05 Przez ucho igielne 13.30 
Magazyn religijny 14.00 Obietnica mi-
łosierdzia 14.25 Tarcze czeskiego kró-
lestwa 14.50 Podróż po Algierii 15.20 
Wellington 16.20 Pędzlem i macze-
tą 17.20 Trabantem z Australii do Azji 
17.50 Doskonały drapieżnik 18.45 
Wieczorynka 18.55 Zapomniane wy-
prawy 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Był sobie glina (fi lm) 21.55 
Magia w blasku księżyca (fi lm) 23.30 
Pociąg wolności. 

NOVA 
5.55 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.25 Król dżungli (s. anim.) 6.50 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.15 Tom i 
Jerry (s. anim.) 7.40 Kung Fu Panda: 
Legenda o niezwykłości (s. anim.) 8.05 
Weekend 9.05 Ogólniak (s.) 10.25 Ri-
chie Milioner (fi lm) 12.25 Au pair 
(fi lm) 14.25 Przebój (fi lm) 16.25 Był 
sobie glina II (fi lm) 18.05 Gospoda (s.) 
18.45 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 22.45 Odłamki 23.20 
S.W.A.T.: Miasto w ogniu (fi lm). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.20 Ninja-
go (s. anim.) 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Prima Zoom Świat 9.55 Nakryto do 
stołu 11.00 Partia 11.40 Boskie tor-
ty Markety 12.10 Poradnik domo-
wy 13.05 Poradnik Ládi Hruški 14.05 
Ostry kurczak pod pokrywką 14.45 
Pod jednym dachem (s.) 16.05 Piecze-
my z gwiazdami 16.50 Pohlreich gotu-
je 17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wia-
domości 19.25 Wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Wydział kry-
minalny (s.) 21.30 Śmiertelna sprawa 
(fi lm) 23.50 Legenda (s.). 
PONIEDZIAŁEK 3 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kartka z pamięt-
nika (fi lm) 10.30 168 godzin 11.00 Ja, 
Mattoni (s.) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie fi l-
mowe 15.05 Napisała: Morderstwo 
(s.) 15.50 Morderstwa na północy (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Raptus (s.) 21.05 Wyrok 
21.35 Reporterzy TVC 22.15 Krymi-
nolog (s.) 23.15 Na tropie 23.40 Pro-
fi l zbrodni (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 9.50 Malta, wyspa pełna niespo-
dzianek 10.40 Historia praskiej zoo 
11.35 Bombardier 12.30 Babel 12.55 
Magazyn religijny 13.25 Czechosło-
wacki tygodnik fi lmowy 13.40 Zapo-
mniane wyprawy 14.00 Droga na ląd 
14.55 Obrazki z Francji 15.10 Przygo-
dy nauki i techniki 15.40 Lotnicze ka-
tastrofy 16.25 Akwanauci 17.20 Po-
wstanie Warszawskie 18.15 Trabantem 
z Australii do Azji 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Na Jedwabnym Szlaku 19.40 
Dom w środku Europy 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Zdobycie bieguna północnego 21.55 
Nikt się nie będzie śmiać 23.30 Magia 
blasku księżyca (fi lm) 1.05 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi? 12.00 Południowe wiado-
mości 12.20 Dwóch i pół (s.) 12.50 
Detektyw Monk (s.) 13.45 Bez śla-
du (s.) 15.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 MasterChef Cze-
chy 21.40 Mistrzostwa powiatu (s.) 
23.00 Impersonalni (s.) 23.55 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Ninja-
go (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.40 
Przystań (s.) 10.05 Policjantka (s.) 
12.10 Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex 
(s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Zdrada i 
miłość (fi lm) 17.30 Popołudniowe wia-
domości 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 
(s.) 21.30 Tak jest, szefi e! 22.55 Jesteś 
tym, co jesz 0.10 Policjantka (s.). 
WTOREK 4 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-
cy (s.) 10.40 Doktor Martin (s.) 11.35 
Czarne owce 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Dok-
tor Quinn (s.) 14.45 Kino 15.05 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 15.50 Mor-
derstwa na północy (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Najlepsze opowiadania fi lmowe 21.00 
Dziki kraj (s.) 21.55 Poirot (s.) 23.25 
Profi l zbrodni (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Cudowna planeta 10.45 Dosko-
nały drapieżnik 11.35 Aleje 11.50 Nie 
poddawaj się 12.45 Chcesz je? 12.50 
Tysiąc lat czeskiego myślistwa 13.15 
Powstanie Warszawskie 14.10 Wel-
lington 15.10 Swastyka nad Rzymem 
16.05 Heydrich - ostateczne rozwiąza-
nie 16.35 Lekarka sokołów z Abu Zabi 
17.30 Pan Selfridge (s.) 18.15 Podróż 
po Algierii 18.45 Wieczorynka 18.55 
Kuchnia dla duszy 19.25 Szpieg (s.) 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Wojskowe projekty trzeciej 
rzeszy 20.50 Obywatel Havel 22.05 
Rząd (s.) 23.05 W imię ojczyzny (s.) 
0.00 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 MasterChef Czechy (s.) 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.50 Detektyw Monk (s.) 13.45 Bez 
śladu (s.) 15.35 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 
22.40 Impersonalni (s.) 23.35 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Ninja-
go (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.40 
Ostry kurczak (s.) 10.05 Policjant-
ka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.30 Komi-
sarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 
Zapach wanilii (fi lm) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Pod jednym dachem (s.) 21.30 Pohlre-
ich gotuje 22.15 Oczyma Josefa Klímy 
23.05 Poradnik domowy 23.50 Porad-
nik Ládi Hruški 0.30 Policjantka (s.). 
ŚRODA 5 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Morderstwa na północy 
(s.) 10.40 Niezwykłe życia 11.35 Czar-
ne owce 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Doktor 
Quinn (s.) 14.45 Kolacja 15.05 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 15.50 Morder-
stwa na północy (s.) 16.40 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Vra-
ždy v kruhu (s.) 21.20 Marta i Věra (s.) 
21.50 Trzej królowie (s.) 22.40 Na tro-
pie 23.05 Ojciec Brown (s.) 23.50 Kry-
minolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 9.50 Lekarka sokołów z Abu Zabi 
10.45 Malta, wyspa pełna niespodzia-
nek 11.30 Obrazki z Francji 11.50 Na-
sza wieś 12.15 Wędrówki w poszuki-
waniu muzyki 12.40 Folklorika 13.10 
Czeskie jaskinie 13.30 Akwanauci 
14.25 Europa dziś 14.50 Czescy In-
dianie zdobyli Amerykę 15.55 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 16.25 Uciecz-
ka na Malediwy 17.15 Pędzlem i ma-
czetą 18.15 Bedeker 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 
19.20 Świat według Charlesa Darwina 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Uroczysty koncert z okazji 
80. rocznicy urodzin prezydenta Vác-
lava Havla 21.05 Podróż po południu 
Litwy 21.30 Trabantem z Australii do 
Azji 22.00 Półmrok 22.30 Powiązania 
Jana Pokornego 23.25 Matrioszki (s.) 
0.15 Utracony raj. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 13.00 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śla-
du (s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się żo-
nami 21.35 MasterChef Czechy 23.05 
Zanim pójdę spać (fi lm) 0.50. 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.55 Ninja-
go (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Pod jednym dachem (s.) 10.10 Poli-
cjantka (s.) 12.10 Siska (s.) 13.35 Ko-
misarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 
Kandydaci na miłość (fi lm) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.40 Comedy Club 23.15 
Ostry kurczak pod pokrywką 23.55 Po-
licjantka (s.). 
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Sluha dvou pánů (30, godz. 
19.00).
CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Epoka 
lodowcowa: Mocne uderzenie (29, 30, 
godz. 16.00); Osobliwy dom Pani Pe-
regrine (29, 30, godz. 18.00); Żywioł. 
Deepwater Horizon (29, 30, godz. 
17.30, 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Żywioł. Deepwater Horizon 
(29, 30, godz. 20.00); Osobliwy dom 
Pani Peregrine (29, 30, godz. 17.30); 
KARWINA – Ex: Śmietanka to-
warzyska (30, godz. 19.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Osobliwy dom 
Pani Peregrine (29, 30, godz. 17.30); 
Żywioł. Deepwater Horizont (29, 30, 
godz. 20.00); JABŁONKÓW: Teo-
rie tygra (30, godz. 17.00, 19.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Osobliwy dom 
Pani Peregrine (29, 30, godz. 17.30); 
Śmietanka towarzyska (29, 30, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Sekretne 
życie zwierzaków domowych (29, 30, 
godz. 14.30, 16.15, 18.00); Siedmiu 
wspaniałych (30, godz. 19.45).
CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
CO W TERENIE
CIERLICKO-KOŚCIELEC – 
Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu 
Polaków w RC, MK PZKO Cierlic-
ko-Kościelec, Sekcja Historii Regio-
nu ZG PZKO zapraszają na wysta-
wę pt. „Teofi l Hrabiec, kościelny, ko-
lekcjoner i znawca sztuki”, zorganizo-
waną z okazji 110. rocznicy urodzin. 
Wernisaż odbędzie się w piątek 30. 9. 
o godz. 16.30 w Domu Polskim Żwir-
ki i Wigury. O godz. 18.00 w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Cierlicku-Ko-
ścielcu zostanie odprawiona msza 
święta w intencji Teofi la Hrabca. Wy-
stawa będzie czynna 1. 10. w godz. 
9.00-16.00, 2. 10. w godz. 9.30-16.00. 
Tel. 723 307 653.
LESZNA DOLNA – Klub Ko-
biet MK PZKO zaprasza na wysta-
wę pt. „Ze starego nowe”. Wystawa o 
wykorzystaniu i przetworzeniu rze-
czy pozornie niepotrzebnych. Wysta-
wa czynna 1. 10. i 2. 10 w sali Domu 
PZKO. Kuchnia domowa, ciastka, 
kawa, napoje zapewnione.
ŁYŻBICE-WIEŚ – MK PZKO 
1. 10. organizuje wycięczkę samocho-

dową na Równicę (niedaleko Ustro-
nia) i do Wisły. Zbiórka chętnych 
o godz. 8.00 przed byłą świetlicą 
MK. Bliższe informacje pod nr. tel. 
606 671 405 lub 732 500 082.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne „Świ-
niobicie na ludowo” w sobotę 15. 10. o 
godz. 17.00. Cena biletu 190 kc, przy 
wejściu w stroju ludowym cena 90 kc. 
W programie ZT „Oldrzychowice”, 
Zespół „Gizdy”, „4Smyki” i DJ Ma-
rek Bartnicki. Możliwość zamówienia 
tradycyjnych wyrobów (jelita czarne i 
białe, świeczka, salceson) pod nume-
rem 776 582 451.
PTTS „BŚ” – Zaprasza na ostatnią 
wtorkową wycieczkę 4. 10. z Bystrzy-
cy na Koziniec do Wędryni. Odjazd 
pociągu z Karwiny o godz. 7.00, a z 
Cz. Cieszyna o godz. 7.20.
Prezentacja przy schronisku na Fi-
lipce w godz. 10.30-12.00. Inf.: 
603 193 004.
TURYSTYCZNY KLUB KOLAR-
SKI PTTK „Ondraszek” – Zaprasza 
na wycieczkę rowerową „Szlakiem Er-
nesta Lipki”. 1. 10. o godz. 9.00 spo-
tkanie na Rynku w Cieszynie.
Trasa: Cieszyn – Cz. Cieszyn – Koco-
będz (trasa rowerowa nr 6100 i 6097) 
do Olbrachcic i Hawierzowa. Po-
stój nad zbiornikiem wodnym Cier-
licko (restauracja V Zátoce). Następ-
nie trasa nr 56 niebieski szlak spacero-
wy do Sobieszowic – planowany po-
siłek, przejazd koło zbiornika wodne-
go Żermanice. Przejazd trasą nr 6090 
przez Koniaków, następnie trasa nr 46 
i 10 do Cieszyna. Prowadzi Roztrza-
pek – tel.: 666 026 320.
SPOTKANIE ABSOLWEN-
TÓW POLSKIEGO GIMNA-
ZJUM W ORŁOWEJ, ROK MA-
TURY 1955 – Odbędzie się 10. 10. 
o godz. 13.00 w restauracji „U Sztaj-
gra” – Verdi przy ulicy Bezrucza w 
Cz. Cieszynie. Orientacja: ulica na-
przeciwko dworca kolejowego, z lewej 
strony „Piasta”, w kierunku Polskie-
go Gimnazjum. Udział można zgła-

szać do 3. 10. pod nr. tel. 607 105 924, 
956 428 131.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO za-
prasza w niedzielę 2. 10. o godz. 15.00 
do Domu Robotniczego na „Wy-
kopki”. Program wykonają dzieci z 
przedszkola i szkoły oraz mali mu-
zycy z Polski, podopieczni fundacji 
braci Golec. Klub Kobiet oferuje da-
nia kuchni śląskiej, a organizator za-
prasza do wzięcia udziału w wystawie 
jesiennych zbiorów – warzyw i owo-
ców oraz przetworów z nich, zakoń-
czonych konkursem zgromadzonych 
eksponatów. Ich dostarczenie prosi-
my uzgodnić telefonicznie pod nr. tel. 
728 209 299. Proponujemy również 
możliwość rezerwacji miejsc na sali za 
pośrednictwem strony internetowej 
Koła (www.pzkosuchagorna.cz) lub 
telefonicznie pod nr. tel. 777 578 088. 
Zarezerwowane miejsca należy zająć 

w dniu „Wykopek” – do godz. 14.30. 
Impreza organizowana jest w ramach 
30-lecia współpracy z miastem Biel-
sko-Biała.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wtorek 
4. 10. o godz. 15.00 w „Czytelni”. W 
programie „Deptani kapusty”.
OFERTA PRACY
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
H. SIENKIEWICZA w Jabłon-
kowie poszukuje wychowawcy do 
świetlicy szkolnej. Wymagane wy-
kształcenie średnie wyższe z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Tel. 
558 357 885, email: pzs@jablunkov.
cz. GL-665

FIRMA HANDLOWA ZA-
TRUDNI pracownika z biegłą zna-
jomością języka czeskiego (zarówno w 
mowie, jak i w piśmie). Mile widzia-
ne doświadczenie w handlu i znajo-
mość branży sprzedaży internetowej. 
CV prosimy wysyłać na adres: info@
noveo.cz GL-655

SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ 
SE VÝROBOU a montáží hli-
níkových oken a dveří hledá praco-
vníky do výroby. Požadujeme ma-
nuální zručnost, znalost práce s ru-
čním el. nářadím, časovou flexibili-
tu, řidičský průkaz skupiny B. Mon-
táže provádíme po celé ČR. Životo-
pisy zasílejte na e-mail: info@emos-a-
lumatic.com. GL-654

KONCERTY
KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
sza na Koncert Jubileuszowy chóru 
„Kalina” z okazji 35-lecia do Domu 
Przyjaźni 12. 11. o godz. 16.00. 
Oprócz chóru jubilata wystąpią ZR 
„Błędowice”, zespół „NoNet” i gość z 
Polski – Andrzej Rosiewicz. Bilety w 
cenie 190 kc do nabycia pod nume-
rem 776 582 451. Odbiór biletów w 
Domu PZKO w poniedziałek 3. 10. w 
godz. 16.30-17.00.

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 I I                                                                                        

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 26 września 2016 zmarła w wieku 82 lat 
nasza Najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia

śp. DANUTA NIERYCHEL
zamieszkała w Wierzniowicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 30 września o godzinie 
15.00 w kościele parafi alnym w Lutyni Dolnej. W smutku pogrążona ro-
dzina.   GL-663

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, że dnia 17 września 2016 
zmarła w wieku 83 lat nasza Kochana

śp. MARTA ŚMIGOWA
z domu Wala,

pochodząca z Suchej Średniej,
zamieszkała w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 30 września 2016 o godz. 
13.00 z kościoła katolickiego w Suchej Górnej. W smutku pogrążeni cór-
ka Wanda z rodziną, siostra Maria z rodziną. GL-659

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, że dnia 26. 9. 2016 zmarł 
w wieku 80 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, 
Pradziadek, Brat, Teść i Wujek

śp. WŁADYSŁAW SIUDA
z Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w ponie-
działek 3. 10. 2016 o godz. 14.30 z kościoła parafi al-
nego w Suchej Górnej. W smutku pogrążona rodzina.

 RK-116

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu zgonu 
MATKI

Anecie Roszce i rodzinie składają Kongres Polaków w Republice Czeskiej 
i redakcja „Głosu Ludu”. GL-666

Naszym Drogim
GIENI i STAŚKOWI

z okazji wspaniałej rocznicy ślubu i uro-
dzin wszystkiego najlepszego życzą Elż-
bieta, Gienek i Magda z rodziną.
 RK-112

Kto Cię znał, ten w dobrym wspomni,
kto kochał, nigdy nie zapomni.

Dziś przypominamy sobie 10. rocznicę śmierci
śp. JÓZEFA WILCZKA

emerytowanego nauczyciela z Orłowej
Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi – żona i sy-
nowie z rodzinami.
 GL-662

Jutro minie 9 lat, odkąd odszedł od nas nasz Drogi i Ko-
chany

śp. inż. ADAM CIEŃCIAŁA
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkich, którzy Go pamiętają, prosi o chwilę wspo-
mnień najbliższa rodzina.
 GL-661

ŻYCZENIA
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KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 27. 9. 2016

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,157 0,162
EUR  4,260 4,320
USD  3,800 3,870

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,163
EUR  4,240 4,340
USD  3,760 3,860

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,220 6,360
EUR 26,700 27,300
USD 23,800 24,500

Trzyniec Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,200 6,390
EUR 26,780 27,320
USD 23,820 24,250 
 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 27. 9. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,32 zł
ON  3,99 zł
LPG 1,76zł
 Cieszyn, Statoil
E95  4,31 zł
ON  4,19 zł
LPG 1,89 zł
 Cieszyn, Shell
E95  4,31 zł
ON  4,21 zł
 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,29 zł  
ON  4,19 zł
 Czeski Cieszyn, Shell
E95  28,40 kc  
ON  27,20 kc  (wik)
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W SKRÓCIE

– Jestem pod wrażeniem zmian, jakie 
nastąpiły w Trzyńcu. Zastałem wyre-
montowany budynek, świetne zaple-
cze do treningów. Potrzebujemy te-
raz tylko jednego, zmiany rejsu z na-
stawieniem na zwycięstwa – powie-
dział w rozmowie z „Głosem Ludu” 
Jiří Neček, który we wtorek popro-
wadził ofi cjalnie pierwszy trening 
drużyny. 

Czy długo zastanawiał się pan 
nad ofertą ze strony Trzyńca? 
Pytam dlatego, że po takich za-
wirowaniach, jakie spotkały 
pana w Piaście Gliwice, więk-
szość trenerów wolałaby odpo-
cząć od futbolu...

Zadzwonił do mnie szef trzyniec-
kiego klubu, Karel Kula, z konkret-
ną propozycją. Z Karlem Kulą przy-
jaźnimy się od wielu lat i nie mo-
głem mu odmówić. Wiem, że ze-
spół znajduje się w trudnej sytuacji, 
bo przegrywa mecze i traci w dodat-
ku sporo bramek. Właśnie ten fakt 
zaważył na mojej decyzji, bo lubię 
sportowe wyzwania. A co do Pia-
sta Gliwice, to odszedłem z  klu-
bu bez cienia animozji, w dodatku 
z bagażem niesamowitych doświad-
czeń piłkarskich i ludzkich. Polska 
najwyższa klasa rozgrywek pozio-
mem przewyższa czeską. I to nie 
tylko pod względem ekonomicz-
nym i marketingowym, ale też spor-
towym. W polskiej ekstraklasie pił-
karze nie grają tak asekuracyjnie, jak 
w Czechach, gdzie czasami mam 
wrażenie, że wszyscy panicznie boją 
się zbrudzić koszulki. Futbol w Pol-
sce posiada też świetne wsparcie fi -
nansowe. Są sponsorzy strategiczni, 
którzy pompują do tego sportu nie-
samowite pieniądze. O tym może-
my na czeskim podwórku tylko po-
marzyć. I to widać, bo Legia War-
szawa przebiła się do fazy grupowej 
Ligi Mistrzów, gdzie wprawdzie w 
pierwszym meczu otrzymała baty 
od Borussii Dortmund, ale przynaj-
mniej znajduje się w elitarnym gro-
nie najlepszych europejskich klu-
bów, w odróżnieniu od Sparty Praga 
czy Viktorii Pilzno. 

Zanim przejdziemy do tematów 
związanych stricte z Trzyńcem, 
pozwoli pan, że jeszcze jednym 
pytaniem zahaczę o Piasta Gliwi-
ce. W zeszłym sezonie wspólnie 
z Radkiem Látalem doprowa-
dziliście Piasta do historycznego 
sukcesu, wicemistrzostwa Pol-
ski. Dlaczego ta bajka tak szyb-
ko prysnęła?

Z prozaicznych powodów. Nasze 
plany związane z pozyskaniem no-
wych piłkarzy do zespołu nie prze-
konały włodarzy klubu. Sprzeda-
no fi larów ubiegłego sezonu, mam 
tu na myśli przede wszystkim Ka-
mila Vacka i Martina Nešpora, a 

w zamian nie sprowadzono odpo-
wiednich dublerów. Kamil Vacek 
był motorem napędowym linii po-
mocy, Martin Nešpor z kolei typo-
wym rozrabiaką w polu karnym, na-
pastnikiem, który nie bał się męskiej 
gry pod bramką przeciwnika. Ja za-
proponowałem kierownictwu klubu 
pięciu konkretnych piłkarzy i ani je-
den piłkarz z tej listy nie trafi ł do 
Piasta. Szkoda, bo drugie miejsce w 
tabeli zobowiązuje, ale już teraz wi-
dać, że obecny sezon będzie zgo-
ła inny. Życzę oczywiście Radko-
wi, który wrócił do klubu w pozy-
cji pierwszego trenera, by wyprowa-
dził klub z impasu. Dla mnie liczy 
się obecnie Trzyniec. 

Z zespołu, który prowadził pan 
pięć lat temu pod Jaworowym, 
pozostał w Trzyńcu raptem je-
den piłkarz – Petr Joukl. Czy-
li szykuje się poważna aklimaty-
zacja z obecną drużyną, tym bar-
dziej że już w niedzielę zagracie z 
jednym z faworytów rozgrywek, 
Znojmem.

Zdaję sobie sprawę z tego, że czas 
nie jest moim sprzymierzeńcem. 
Śledziłem grę Trzyńca w Internecie, 
interesowałem się wynikami druży-
ny, ale przyznam się, że będąc trene-
rem Piasta Gliwice nie miałem cza-
su, by regularnie odwiedzać mecze 
na Leśnej. Pierwsze treningi z dru-
żyną będą kluczowe. Zobaczę, co w 
trawie piszczy, co trzeba naprawić, 
żeby przestać pełnić w drugiej lidze 
roli chłopców do bicia. Zauważy-
łem, że drużyna w dotychczasowych 
meczach straciła strasznie dużo bra-
mek.

Dokładnie osiemnaście w ośmiu 
meczach. Najwięcej spośród 
wszystkich zespołów w drugiej 
lidze…

No właśnie, ta liczba przeraża i 
trzeba się zastanowić między inny-
mi nad poprawą defensywy. Zazna-
czam jednak, że nie jestem zwolen-
nikiem antyfutbolu, gry nastawio-
nej wyłącznie na obronę własnego 
pola karnego. Chciałbym przekazać 
zawodnikom wizję ofensywnej, no-
woczesnej piłki z wykorzystaniem 
wszystkich sektorów boiska. Do ak-
cji ofensywnych muszą się włączać 
również obrońcy, bo we współcze-
snym futbolu zacierają się już różni-
ce pomiędzy ofensywnymi a defen-
sywnymi piłkarzami. Jak już pan za-
uważył, z drużyny, którą prowadzi-
łem pięć lat temu, pozostał chyba 
tylko Petr Joukl. I to właśnie piłkarz 
uniwersalny, potrafi ący z powodze-
niem pełnić zarówno obowiązki 
ofensywne, jak też defensywne. 

Zdobył pan w Polsce sporo kon-
taktów piłkarskich. Czy tych in-
formacji nie można wykorzy-
stać na potrzeby drugoligowe-
go Trzyńca? Są przecież piłkarze 
z zaplecza ekstraklasy, którzy w 
czeskiej drugiej lidze z powodze-
niem mogliby występować. 
To dobry pomysł. Jestem otwar-
ty na wszelkie propozycje, sęk w 
tym, że kwestie kadrowe i transfe-
rowe zależą od kondycji fi nansowej 
klubu. Polscy piłkarze są drodzy, ale 
nie wykluczam współpracy z polski-
mi klubami. Zobaczymy, co z tego 
uda się zrealizować. Chciałbym też 
rozejrzeć się po naszym regionie, a 
także pobliskiej Słowacji. W zimo-
wym okienku transferowym z du-
żym prawdopodobieństwem doj-
dzie do zmian w zespole. Dla nas 
liczą się jednak na tym etapie roz-
grywek najbliższe jesienne kolej-
ki. Jak już wspominałem, szykuje-
my się do arcytrudnego pojedynku 
ze Znojmem prowadzonym przez 

ambitnego trenera Radima Kučerę. 
Znam Radima i wiem, że aktualne 
piąte miejsce w tabeli średnio go sa-
tysfakcjonuje. Znojmo celuje znacz-
nie wyżej. 

W Polsce z pewnością przyzwy-
czaił się pan do ostrych, prowa-
dzonych w agresywnym stylu 
pomeczowych prasówek, bo tam 
dziennikarze nie owijają w ba-
wełnę. Czy nie będzie zatem dla 
pana szokiem powrót do czeskiej 
idylli, gdzie konferencje prasowe 
przypominają imprezę urodzino-
wą?
Chyba będę się musiał nieco przy-
zwyczaić do tutejszej specyfi -
ki (śmiech). W Polsce rzeczywiście 
dziennikarze nie owijają w baweł-
nę, zadają trenerom trudne pytania 
i oczekują konkretnych odpowiedzi. 
Szybko jednak ustaliłem warun-
ki gry, bo należę do trenerów, któ-
rzy też walą prosto z mostu. Zawsze 
starałem się po męsku podchodzić 
do sprawy, nie szukać winnych, ale 
brać pełną odpowiedzialność za wy-
nik meczu. I z taką strategią pod-
chodziłem też do konferencji praso-
wych, a także rozmów z dziennika-
rzami. Polacy kochają futbol i potra-
fi ą o nim rozmawiać godzinami. W 
porównaniu do ekstraklasy polskiej, 
w drugiej czeskiej lidze spodziewam 
się nieco mniej stresu, ale odpowie-
dzialność za wyniki drużyny będzie 
taka sama. Trzyniec nie zasługuje na 
grę w strefi e spadkowej i wspólny-
mi siłami postaramy się to zmienić. 
Jestem pod wrażeniem zmian, jakie 
nastąpiły w Trzyńcu. Zastałem wy-
remontowany budynek, świetne za-
plecze do treningów. Potrzebujemy 
teraz tylko jednego, zmiany rejsu z 
nastawieniem na zwycięstwa.

 Rozmawiał: 
 JANUSZ BITTMAR

JIŘÍ NEČEK, NOWY TRENER KLUBU FK FOTBAL TRZYNIEC, DLA »GL«:

Przychodzę na Leśną
z wizją ofensywnej piłki
Przedostatnie miejsce w tabeli wymaga interwencji. W drugoligowym piłkarskim klubie FK Fotbal Trzyniec po sobotnim 

przegranym meczu z Ujściem nad Łabą do dymisji podał się szkoleniowiec „A” drużyny, Martin Zbončák. W najbliższym, 

niedzielnym spotkaniu ze Znojmem zespół poprowadzi już nowy trener Jiří Neček. W jego przypadku nie sprawdziło się 

powiedzenie „nie wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki”. Szkoleniowiec zwolniony w sierpniu z Piasta Gliwice wraca bowiem do 

klubu, z którym związał już w przeszłości swoją karierę trenerską.

Jiří Neček jeszcze na ławce trenerskiej Piasta Gliwice.

Szanowni Czytelnicy!
Z powodu braku dostaw prądu zwią-
zanego ze środowym remontem bu-
dynku, w którym znajduje się re-
dakcja „Głosu Ludu”, zamknięcie 
czwartkowego numeru gazety na-
stąpiło już we wtorek. Wyniki z 
aren sportowych znajdziecie Pań-
stwo również na stronie internetowej 
www.glosludu.cz.  (jb)

CO Z BARTOSZEM KUR-
KIEM? Tajemnicze kłopoty zdro-
wotne Bartosza Kurka komplikują 
polskiemu siatkarzowi kontrakt z JT 
Hiroshima Th unders. Jak informuje 
„Przegląd Sportowy”, zamiast pole-
cieć do Japonii i trenować z nowym 
zespołem, atakujący reprezentacji 
Polski został w kraju. – Bartek ma 
kłopoty zdrowotne i konsultuje się 
z dwoma lekarzami. Jednym z nich 
jest doktor siatkarskiej reprezenta-
cji Polski – informuje Jakub Micha-
lak, od niedawna menedżer Bartosza 
Kurka. – Bartek schudł i jest osłabio-
ny, a lekarze próbują zdiagnozować, 
co mu dolega. Być może to reakcja 
organizmu na suplementację, może 
po prostu przemęczenie sezonem. 
Nie chcemy jednak spekulować, cze-
kamy na wyniki badań. Właśnie dla-
tego zawodnik został w kraju – mówi 
menedżer.

* * *
DOBRY WYSTĘP KUBICY. Ro-
bert Kubica (Duqueine Engine-
ering) na czwartym miejscu ukoń-
czył weekendową rywalizację indy-
widualną w sprincie pro serii Renault 
Sport Trophy. Najlepszy na torze w 
belgijskim Spa-Francorchamps był 
Pieter Schothorst (Equipe Verschu-
ur), za plecami którego fi niszowali 
Steijn Schothorst (Equipe Verschu-
ur) i Kevin Korjus (R-ace GP). Jak 
informuje PAP, wyścig w Belgii, na 
który były kierowca Formuły 1 Ro-
bert Kubica otrzymał specjalne za-
proszenie, był przedostatnim z sze-
ściu rund cyklu. Ostatnia odbędzie 
się w portugalskim Estoril w dniach 
21-23 października. 

* * *
POLSKIE KLUBY W LIDZE MI-
STRZÓW PIŁKARZY RĘCZ-
NYCH. Polskie kluby ze zmiennym 
szczęściem rozpoczęły rywalizację w 
fazie grupowej Ligi Mistrzów piłka-
rzy ręcznych. Szczypiorniści Orlen 
Wisła Płock przegrali przed własną 
publicznością z FC Barcelona Las-
sa 23:28 (12:11) w pierwszym me-
czu fazy grupowej Ligi Mistrzów. 
Podopieczni Piotra Przybeckiego do 
przerwy prowadzili jedną bramką, 
ale po zmianie stron rywal wykazał 
się lepszą skutecznością. Z kolei od 
wyjazdowego zwycięstwa rozpoczę-
li walkę w Champions League mi-
strzowie Polski, Vive Tauron Kielce, 
którzy pokonali białoruski Miesz-
kow Brześć 29:24 (11:14). Najwięcej 
bramek w meczu (6) zdobył Krzysz-
tof Lijewski. 

* * *
ZWYCIĘSTWO NA KONIEC 
SEZONU. Maja Włoszczowska, 
dwukrotna wicemistrzyni olimpijska 
w kolarstwie górskim, zakończyła se-
zon zwycięstwem w zawodach Sal-
cano Cup w Arnavutkoy na przed-
mieściach Stambułu – informuje 
PAP. Zawodniczka ekipy Kross wy-
przedziła o 15 sekund Ukrainkę Janę 
Biełomojną. „No to teraz naprawdę 
kończę sezon” – napisała na Insta-
gramie Włoszczowska. Przypomnij-
my, Polka 20 sierpnia w Rio de Jane-
iro po raz drugi zdobyła srebrny me-
dal olimpijski w kolarstwie górskim. 
 (jb)
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