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wiatr: 1-4 m/s

PREZYDENT O SENACIE
Prezydent RC Miloš Zeman powąt-

piewa w sens istnienia Senatu. Pre-

zydent uważa, że mógłby on być, co 

prawda, gwarancją demokracji, lecz 

nie jest pewien, czy Republice Cze-

skiej wyższa izba parlamentu jest 

w ogóle potrzebna. Swoje poglądy 

przedstawił publicznie we wtorek w 

wywiadzie dla Telewizji Czeskiej. Te-

goroczne wybory senackie odbyły się 

przy rekordowo niskiej frekwencji – 

w drugiej turze do urn poszło zale-

dwie 15,4 proc. osób uprawnionych 

do głosowania. Zeman przypomniał, 

że kilkakrotnie przedstawiał swoje 

propozycje, które mogłyby poprawić 

sytuację. Proponował wprowadze-

nie obowiązkowego głosowania, po-

dobnie jak było w czasach I Republi-

ki T.G. Masaryka. Ludzie, którzy nie 

wzięliby udziału w wyborach, zapła-

ciliby grzywnę. 

Słowa Zemana wywołały krytykę 

ze strony marszałka Senatu, Milana 

Štěcha i jego zastępcy, Přemysla So-

botki. – Prezydent Miloš Zeman nie 

powinien atakować konstytucyjnych 

organów państwa – powiedział Štěch. 

Sobotka stwierdził, że prezydent po-

winien szanować konstytucję swojego 

kraju, nie zaś destabilizować go swo-

imi wypowiedziami. Štěch przyto-

czył dane, które mają być dowodem 

na to, że Senat jest potrzebny w pro-

cesie ustawodawczym. – Udowod-

nił to wytrwałą i cierpliwą pracą nad 

ulepszaniem ustaw. W 60 proc. posło-

wie zgodzili się z tym, że zmiany za-

proponowane przez Senat są zmia-

nami na lepsze – powiedział marsza-

łek agencji ČTK. Štěch jest zdania, że 

choć niska frekwencja wyborcza jest 

problemem do rozwiązania, nie nale-

ży jej łączyć z propozycjami zniesie-

nia Senatu.  (dc)
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Pomysł zaproszenia do Opola dzienni-

karzy pracujących na co dzień w me-

diach polonijnych i w ten sposób wy-

promowania miasta poza granicami 

Polski powstał z  inicjatywy działaczy 

Towarzystwa Naukowo-Kulturalno-

Społecznego Polonia-Kresy. Skorzy-

stali z  niego przedstawiciele mediów 

z  Europy wschodniej i zachodniej – 

z  Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, 

Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy.

– Uczestniczę w różnych konferen-

cjach medialnych i cieszę się, że znala-

zło się stowarzyszenie, które zajęło się 

dziennikarzami polonijnymi – doce-

niła pomysł zorganizowania w Opolu 

Forum Mediów Polonijnych Krystyna 

Koziewicz z ukazującego się w Niem-

czech kwartalnika „Magazyn Polonia”. 

– Czujemy się Polakami i to, co robi-

my, robimy z sercem. Dokumentujemy 

wszystkie wydarzenia polonijne w ca-

łych Niemczech – w Hamburgu, Mo-

nachium, Dusseldorfi e i Berlinie – po-

wiedziała o swojej pracy.

Uroczystość otwarcia pierwszego w 

historii Forum Mediów Polonijnych 

dla Opola odbyła się w Urzędzie Mia-

sta Opole, który wspólnie z  opolski-

mi uczelniami wyższymi – Politech-

niką Opolską i Uniwersytetem Opol-

skim podjęło się roli gospodarza tego 

wydarzenia. – Dla nas to wyjątkowa 

okazja, żeby pokazać Opole poza Pol-

ską – przyznał Arkadiusz Wiśniewski, 

prezydent Opola, które w przyszłym 

roku będzie obchodzić 800-lecie uzy-

skania praw miejskich. – Spotkanie to 

ma na celu promocję miasta, pokaza-

nie dorobku środowisk naukowych, 

kulturalnych i biznesowych, jak rów-

nież nawiązanie współpracy między-

narodowej oraz zainteresowanie po-

tencjalnych studentów z innych kra-

jów nauką i pracą w naszym mieście. 

Do tego celu chcemy wykorzystać 

media. W sensie bardzo pozytywnym, 

bo parafrazując znane hasło, chce-

my powiedzieć: Nic o nas bez me-

diów, a szczególnie mediów polonij-

nych, naszych ambasadorów za grani-

cą – zaznaczyła prof. Maria Kalczyń-

ska z Politechniki Opolskiej, współor-

ganizatorka spotkania.

Swoimi doświadczeniami z  Polo-

nią w ostatnich trzech tygodniach po-

dzielił się z uczestnikami Forum rów-

nież minister szkolnictwa wyższe-

go i nauki, wicepremier Jarosław Go-

win. Jako dwa przeciwstawne przy-

kłady przedstawił silne ongiś dobrze 

wykształcone środowisko polonijne w 

Chinach, po którym zaniknął wszelki 

ślad, oraz środowisko polskich chło-

pów w Brazylii, którzy nawet po 150 

latach nadal kultywują przywiązanie 

do Polski i żyją marzeniem zobacze-

nia swojej polskiej ojczyzny. – Rola 

polskich mediów jest tu nieocenio-

na. Dzięki mediom ludzie, którzy od 

kilku pokoleń mieszkają poza Polską 

i czasami już zapominają języka swo-

ich przodków, pozostają jednak w ser-

cu Polakami – zaznaczył wicepremier.

Uczestnicy Forum Mediów Polo-

nijnych dla Opola mieli okazję zapo-

znać się z  różnorodnymi uwarunko-

waniami, w jakich powstają polskie i 

polonijne media poza granicami Pol-

ski, począwszy od pism drukowanych, 

przez portale internetowe, aż po ra-

dio i telewizję. Jak zabrzmiało pod-

czas poniedziałkowej konferencji, na-

stał czas, by przestać dzielić media po-

lonijne na biedne media wschodnie i 

bogate zachodnie, bo wszystkie bez 

wyjątku napotykają na brak środków 

na ich wydawanie. Przy czym, jak za-

znaczano, wspomagać Polonię w tym 

zakresie powinna głównie Polska.

Zgodnie z założeniami organizato-

rów Forum, dziennikarze cztery dni 

pobytu w Opolu spędzili na pozna-

waniu miasta z jego instytucjami kul-

turalnymi, uczelniami oraz ośrodka-

mi nauki i biznesu. Dzisiejszy ostat-

ni dzień poświęcą m.in. na omówienie 

tematu, który tak naprawdę dotyczy 

obecnie wszystkich redakcji, zwłasz-

cza pism drukowanych, a który brzmi 

„Media dla młodych”.

 BEATA SCHONWALD

Opole w rękach mediów polonijnych
WYDARZENIE: Opole zmieniło się na cztery dni w miasto dziennikarzy. Powodem jest trwające tutaj od poniedziałku I 
Forum Mediów Polonijnych. Impreza, w której aktywny udział bierze również przedstawicielka „Głosu Ludu”, zakończy się dziś 
wieczorem.
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Swoimi doświadczeniami z Polonią w ostatnich trzech tygodniach podzielił się z uczestnikami Forum również minister szkol-
nictwa wyższego i nauki, wicepremier Jarosław Gowin.

W murach Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 

toczyła się we wtorek konferencja naukowa pt. 

„Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego 

pogranicza na Śląsku Cieszyńskim”. Jej uczest-

nicy starali się przedstawić dokonania, problemy, 

ale także perspektywy rysujące się przed naszym, 

transgranicznym regionem.

– Tytuł konferencji jest ogólny i trochę enig-

matyczny, ponieważ ma stanowić pewnego ro-

dzaju podsumowanie dorobku badawczego oraz 

instytucjonalnej współpracy na pograniczu pol-

sko-czeskim, prowadzonej przez różnego typu 

instytucje, jednostki samorządowe i inne – mó-

wiła, otwierając obrady, prof. Halina Rusek.

Kierowniczka Zakładu Antropologii Pograni-

cza i Społeczności Lokalnych UŚ w Cieszynie w 

swym otwierającym sympozjum wystąpieniu wy-

mieniła wydarzenia, które zadecydowały o obec-

nym kształcie stosunków polsko-czeskich. Przy-

pomniała, że przez lata polsko-czeska granica 

pozostawała nieprzyjazna i szczelnie zamknięta, 

co spowodowało, że społeczności z obu brzegów 

Olzy mocno się od siebie oddaliły. 

Zmianę przyniosły przemiany ustrojowe z 

przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. W kon-

sekwencji doprowadziły one do otwarcia grani-

cy w 1991 r. 

 WITOLD KOŻDOŃ
Więcej na temat konferencji na str. 3

O kapitale kulturowym naszego pogranicza

Danuta Branna mówiła na Uniwersytecie Śląskim 
o kapitale społeczno-kulturowym mieszkańców Za-
olzia.
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ŚMIERĆ 

NA ZAKRĘCIE
PIOSEK (dc) – We wtorek rano 

wydarzył się tragiczny wypadek 

na drodze z Piosku do Jabłonko-

wa. 42-letnia kobieta kierująca sa-

mochodem osobowym ford focus z 

niewyjaśnionych przyczyn nie za-

panowała na zakręcie nad pojaz-

dem, wjechała na przeciwny pas 

ruchu i uderzyła w żelazną balu-

stradę. Zmarła na miejscu na sku-

tek odniesionych obrażeń. Oprócz 

kobiety nie było w samochodzie 

innych osób. Ruch na drodze kie-

rowany był wahadłowo.

* * *

W PIĄTĄ 

ROCZNICĘ 
OLBRACHCICE (dc) – O piątej 

rocznicy śmierci Adriana Wernera, 

który w 2011 roku zmarł na sku-

tek obrażeń odniesionych na misji 

wojskowej w Afganistanie, pamię-

tało także Stowarzyszenie Wetera-

nów Wojennych RC. W ub. sobo-

tę delegacja weteranów odwiedzi-

ła grób żołnierza w Olbrachcicach 

i oddała mu hołd. Obecna była ro-

dzina zmarłego i przedstawicie-

le władz gminy. Po uroczystym ak-

cie na cmentarzu odbyło się niefor-

malne spotkanie, podczas którego 

wspominano poległego. 

* * *

POŻYCZĄ ŁYŻWY 
ORŁOWA (dc) – Na miej-

skim stadionie zimowym zosta-

nie otwarta nowa wypożyczalnia 

łyżew. Wybudowano ją w obrębie 

szatni, czynna będzie od stycznia 

przyszłego roku. Można w niej bę-

dzie wypożyczyć łyżwy dla dzieci i 

dla dorosłych oraz kaski ochronne. 

Na stadionie odbywają się trenin-

gi hokeja i łyżwiarstwa fi gurowego, 

oprócz tego tafl a regularnie udo-

stępniana jest do celów rekreacyj-

nych. W ub. roku skorzystało z pu-

blicznej ślizgawki 7,4 tys. osób. 

* * *

DROGA 

NIEPRZEJEZDNA 
ROPICA/GUTY (dc) – W pią-

tek o godz. 22.00 zostanie całkowi-

cie zamknięty odcinek drogi I/68 

w Ropicy-Za Lasem. Droga bę-

dzie nieprzejezdna do godz. 4.00 

w poniedziałek. Objazd poprowa-

dzi przez Czeski Cieszyn, Trzano-

wice i Gnojnik. Później, aż do koń-

ca listopada, ruch na tym odcin-

ku będzie odbywał się jednym pa-

sem. Równocześnie przedłużo-

no ograniczenia ruchu w Gutach, 

gdzie obecnie dwa odcinki dróg 

są zamknięte. Potrwają do koń-

ca października. Powodem są pra-

ce budowlane na nowej obwodni-

cy Trzyńca. 

Szanowni Czytelnicy. W czwar-

tek i piątek sekretariat redakcji 

będzie czynny od godz. 8.30 do 

15.30. Z kolei dziennikarz dy-

żurny, Witold Kożdoń, będzie 

czekał na Państwa w redakcji w 

czwartek w godz. 9.30-12.00, tel. 

558 731 766, 775 700 893, e-mail: 

kozdon@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

KUPON
......................................................

Nominowany do nagrody

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

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

......................................................
Tel/E-mail

KRÓTKO

Razem możemy więcej – to pod-

stawowe przesłanie, które pły-

nie z 25-letniej współpracy Polski, 

Czech, Słowacji i Węgier w ramach 

Grupy Wyszehradzkiej – powie-

dział prezydent RP Andrzej Duda, 

podczas spotkania prezydentów 

państw V4 w weekend w Łańcucie. 

Szczyt prezydentów zorganizowa-

no w dawnej rezydencji Lubomir-

skich i Potockich w Łańcucie.

– Spotykamy się, aby rozma-

wiać o wspólnych dla nas sprawach, 

szczególnie zaś – by zastanowić się, 

jak zwiększyć naszą rolę i znaczenie 

w Unii Europejskiej. Jednocześnie 

pamiętamy, że w tym roku obcho-

dzimy 25-lecie współpracy w ra-

mach Grupy Wyszehradzkiej. My-

ślę, że to dobra okazja do krótkiego 

podsumowania dotychczasowych 

osiągnięć, a także wskazania tych 

zagadnień i obszarów współpracy, 

które wymagają naszego szczegól-

nego zainteresowania w obecnej sy-

tuacji w Unii Europejskiej – mówił 

prezydent Andrzej Duda.

W piątek w czasie pierwszej se-

sji plenarnej prezydenci dyskuto-

wali o strategicznych wyzwaniach 

polityki na rzecz młodych poko-

leń w państwach Grupy Wyszeh-

radzkiej, o programach, które mają 

wspierać rozwój zawodowy mło-

dych osób tak, aby powstrzymać 

ich emigrację.

Druga sesja dotyczyła polityki 

historycznej, tożsamości i kultury 

europejskiej. W trakcie roboczego 

lunchu szefowie państw V4 dysku-

towali też o przyszłości Unii Eu-

ropejskiej i miejscu Europy Środ-

kowo-Wschodniej w jej ramach. 

 (wik)

25 lat współpracy

Malarz Władysław Raszyk został 

wyróżniony za długoletni wkład w 

rozwój kultury. Osiemdziesięciola-

tek maluje przede wszystkim pejza-

że podbeskidzkie, martwe natury z 

motywami kwiatów i kompozycje fi -

guralne. Stosuje najróżniejsze tech-

niki. Jego obrazy były wystawiane w 

wielu galeriach europejskich, przede 

wszystkim w Polsce i Niemczech, 

jego dzieła trafi ły także do prywat-

nych kolekcjonerów nie tylko w Eu-

ropie, ale także za oceanem. 

Za działalność na polu kultu-

ry został nagrodony także Jiří Šin-

dler, wielki propagator jazzu, współ-

założyciel Klubu Przyjaciól Jaz-

zu oraz Jazzklubu w Ośrodku Kul-

tury „Strzelnica”, jeden z pierw-

szych organizatorów festiwalu jaz-

zowego. Oprócz tego przyznano na-

grody grupowe obu scenom Teatru 

Cieszyńskiego – Polskiej i Czeskiej 

– oraz chórowi „Slezan”, który dzia-

ła w mieście już od 1945 roku. Na-

grodę dla teatru odebrał jego dyrek-

tor Karol Suszka. Przyznał, że spo-

śród wszystkich nagród i wyróżnień 

właśnie te, które otrzymuje „u siebie 

w domu”, są dla niego najcenniej-

sze, ponieważ najtrudniej zasłużyć 

na uznanie „domowej” publiczności.

Najmłodszym laureatem nagrody 

Osobistość Roku jest Marian Men-

drok, uczeń ósmej klasy polskiej 

podstawówki w Czeskim Cieszynie. 

Marian jest członkiem klubu mode-

larstwa rakietowego w Czeskim Cie-

szynie, w sierpniu wraz z kolegami 

wywalczył drużynowy tytuł mistrza 

świata we Lwowie, prócz tego w jed-

nej z kategorii zajął indywidualnie 7. 

miejsce. W dziedzinie sportu przy-

znano nagrodę Jiřemu Pyteli, długo-

letniemu trenerowi tenisa.

– Nagroda przyznawana jest od 

2007 roku. Przyznaje ją zarząd mia-

sta na podstawie nominacji przed-

stawionych przez komisję ds. kultury 

sportu – poinformowała rzeczniczka 

Urzędu Miasta, Dorota Havlíková. 

 (dc)

Kulturalne i sportowe osobistości
Władze miasta Czeskiego Cieszyna wręczyły w poniedziałek nagrody osobistościom miasta w dziedzinach kultury i sportu. Wśród 
nagrodzonych jest zarówno uczeń szkoły podstawowej, jak i osoby w wieku seniorskim.

Wiceburmistrz Gabriela Hřebačková wręcza nagrodę Marianowi Mendrokowi.
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Miejscowość Cieńciała (%) Golasowská (%) Frekwencja (%)
Milików 82,48 17,51 20,26

Wędrynia 81,57 18,42 30,95

Gródek 79,82 20,17 23,32

Ligotka Kam. 78,57 21,42 16,27

Koszarzyska 78,08 21,91 24,66

Piosek 61,11 38,88 13,59

Jabłonków 59,87 40,12 17,75

Pioseczna 56,05 43,94 21,09

Bukowiec 51,72 48,27 19,32

Łomna G. 44,23 55,76 16,56

DANE TYGODNIA

Źródło: www.volby.cz; Legenda: W górnej części tabelki znajdują się zaolziańskie gminy, w których największe poparcie 

zdobył Cieńciała, w dolnej te, w których Golasowská uzyskała najlepsze wyniki.  Opr. (dc)

Senacki pojedynek 
w naszych gminach

Na tej inwestycji skorzystają także 

miejscowości leżące po czeskiej stro-

nie granicy. W ciągu najbliższych 

dwóch lat powstanie droga, która 

połączy polską Jaworzynkę ze sło-

wackimi miejscowościami Czerne i 

Skalite. 85 procent kosztów przed-

sięwzięcia, które oszacowano na 2,83 

mln euro, sfi nansuje Unia Europej-

ska. Decyzje już zapadły. Przedsię-

wzięcie obejmuje po polskiej stronie 

granicy budowę 715 metrów nowej 

drogi oraz mostu na potoku Cza-

deczka. Z kolei gmina Czerne przy 

współudziale gminy Skalite wybu-

duje 205 metrów nowej drogi i zmo-

dernizuje 1800 metrów już istnieją-

cej jezdni.

Będzie to droga przeznaczo-

na przede wszystkim dla mieszkań-

ców oraz turystów, którzy w krótkim 

czasie będą mogli przemieszczać się 

pomiędzy dwoma państwami. Nie 

przewiduje się natomiast, aby z tego 

połączenia korzystały samochody 

ciężarowe. 

Początek inwestycji planowany 

jest na grudzień bieżącego roku, na-

tomiast jej fi nalizacja ma nastąpić w 

2018 roku.  (wik/ox.pl)

Powstanie nowa droga

POLICJI 
PRZYDAŁBY SIĘ FILM 

Śledztwo w sprawie wybuchu i poża-

ru, do którego doszło 6 bm. ok. godz. 

8.30 w Hawierzowie-Szumbarku, nie 

zostało jeszcze zamknięte. Policja 

szuka świadków zdarzenia. 

Wybuch miał miejsce w dwukon-

dygnacyjnej kamienicy. 60-letni męż-

czyzna zginął na miejscu, 92-letnia 

kobieta w Szpitalu Uniwersyteckim w 

Ostrawie.

– Poszukujemy kolejnych bezpo-

średnich świadków zdarzenia. Krymi-

naliści ustalili, że w interesującym nas 

czasie obok domu miały przejeżdżać 

bliżej nieokreślone pojazdy. Zwra-

camy się do świadków, którzy w tym 

dniu znajdowali się w pobliżu domu 

przy ul. Jaroša i widzieli wybuch, by 

jak najszybciej skontaktowali się z 

nami. Prosimy także o udostępnienie 

nagrania video z miejsca zdarzenia, o 

ile ktoś takie posiada – apeluje rzecz-

niczka policji, Zlatuše Viačková. 

Informacje nt. wybuchu przyjmu-

je Komenda Obwodowa Policji RC w 

Hawierzowie-Mieście, przy ul. Svato-

pluka Čecha. Można także dzwonić 

na bezpłatny numer 158.  (dc)

W Uniwersytecie Opolskim trwają 

prace nad kolejnym tomem „Lek-

sykonu Polaków w Republice Cze-

skiej”. Do tej pory przy współpra-

cy opolskiej uczelni oraz Kongresu 

Polaków w Republice Czeskiej uka-

zały się cztery części tej bardzo cen-

nej publikacji. Jeśli wszystko pój-

dzie z planem to – jak zapowiada 

prof. Zenon Jasiński, stojący na cze-

le komitetu redakcyjnego – kolej-

ny tom ukaże się na początku przy-

szłego roku.  

 (wik)

Czas na piąty tom
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– Pamiętamy, jakie obawy towarzyszyły temu wy-

darzeniu, tymczasem okazało się, że decyzja zdy-

namizowała współpracę na naszym pograniczu, co 

w konsekwencji przyczyniło się do zmiany sposo-

bu życia tutejszych mieszkańców – mówiła Rusek.

Innym „milowym krokiem” było przystąpienie w 

1999 r. Polski i Czech do elitarnego grona państw 

należących do NATO. Zacieśniło to wzajemne wię-

zi między Polską, Czechami i Słowacją. Kolejnymi 

ważnymi momentami były wejścia obu krajów do 

Unii Europejskiej w 2004 oraz do Strefy Schengen 

w 2007 r. W efekcie tych wydarzeń stosunki pol-

sko-czeskie uległy radykalnej zmianie. Zmieniły się 

przy tym zarówno relacje międzypaństwowe, jaki i 

regionalne, lokalne i te nieformalne, między miesz-

kańcami pogranicza. 

– Te ostatnie pozostają jednak dosyć trudne. Nie 

można powiedzieć, że pod wpływem wydarzeń, o 

których mówiłam, nagle oba narody wpadły sobie 

w ramiona. Okazało się, że trzeba dużo wysiłku, by 

poprawić jakość naszych stosunków kształtowa-

nych animozjami z przeszłości, a przede wszystkim 

by zniwelować mocno zakorzenione wzajemne ne-

gatywne stereotypy – mówiła Rusek.

Jej zdaniem dzisiaj mieszkańcy cieszyńskiego po-

granicza poszukują jednak w historii regionu argu-

mentów potwierdzających raczej wspólnotę niż od-

rębność dwóch jego części. Wkład w ten proces ma 

zaś m.in. euroregion, który ożywił i zdynamizował 

życie na naszym pograniczu.

Wtorkowa konferencja wpisała się w ramy I 

Kongresu Czechoznawstwa Polskiego organizowa-

nego przez wrocławskie Polsko-Czeskie Towarzy-

stwo Naukowe. Z tego powodu w Cieszynie zjawi-

li się m.in. prof. Radosław Zenderowski z Uniwer-

sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie oraz prof. Zenon Jasiński z Uniwersytetu 

Opolskiego, jeden z twórców „Leksykonu Polaków 

w Republice Czeskiej”. Ten drugi przekonywał ze-

branych, iż Śląsk Cieszyński to kulturowy fenomen 

będący efektem zderzenia kultur, wymiany wartości 

i panującej tutaj tolerancji. – Na tym pograniczu nie 

niszczono, przejmowano natomiast i zapożyczano z 

innych kultur: niemieckiej, czeskiej, słowackiej, po 

trosze z żydowskiej. W efekcie dało to regionowi 

wielki kapitał kulturowy – mówił naukowiec.

Jego zdaniem wejście do strefy Schengen Polski i 

Czech przywraca niejako ten proces, ponieważ spo-

wodowało, iż wiele instytucji, ale także zwykłych or-

ganizacji i stowarzyszeń z obu stron granicy, na nowo 

nawiązało ze sobą kontakty. – O kapitale kulturowym 

możemy zaś mówić dopiero wtedy, gdy istnieje gęsta 

sieć współdziałających ze sobą jednostek, grup, sto-

warzyszeń czy instytucji – tłumaczył.

Dla odmiany pochodzący z Cieszyna prof. Ra-

dosław Zenderowski przekonywał podczas swego 

wystąpienia, że zanik międzypaństwowych granic 

wcale nie jest współcześnie zjawiskiem powszech-

nym. – Można powiedzieć, że jest wręcz prze-

ciwnie, a liczba budowanych murów granicznych 

w ostatnim czasie gwałtownie rośnie. Tym bar-

dziej doceńmy to, co się dziś dzieje na Śląsku Cie-

szyńskim – stwierdził naukowiec, który w rozmo-

wie z „Głosem Ludu” poinformował, że 28 i 29 

października w Warszawie odbędzie się kolejna 

dwudniowa konferencja historyczno-socjologicz-

no-politologiczna poświęcona Zaolziu. – Organi-

zują ją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego oraz Polski Związek Kulturalno-Oświato-

wy w RC, a do dyskusji zaprosiliśmy zarówno hi-

storyków polskich, jak i czeskich. Do Warszawy 

przybędą również rozrzuceni po kraju Cieszynia-

cy – mówił Zenderowski.

Tymczasem współorganizatorem cieszyńskiej 

konferencji był Kongres Polaków w RC, w imieniu 

którego wystąpiła Danuta Branna. Z kolei PZKO 

reprezentował Stanisław Gawlik, szef Sekcji Histo-

rii Regionu Zarządu Głównego. Oboje wzięli udział 

w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami samo-

rządów i organizacji pozarządowych. Dodatkowo, 

w pierwszej części sympozjum, Danuta Branna wy-

głosiła krótki referat na temat kapitału społeczno-

kulturowego mieszkańców Zaolzia. W swym wystą-

pieniu przedstawiła dorobek oraz współczesne obli-

cze mniejszości Polskiej w Republice Czeskiej.

– Kapitał społeczny naszego regionu dobrze cha-

rakteryzuje fakt, iż w moim kalendarzu brakuje czę-

sto miejsca, bo mam w nim zanotowaną ogrom-

ną liczbę najróżniejszych imprez; kulturalnych, tu-

rystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych. Nadal są więc ludzie chętni do orga-

nizowania wszystkich tych przedsięwzięć, choć trze-

ba też zaznaczyć, że to bogactwo traci powoli swoich 

konsumentów. Można bowiem powiedzieć, że bycie 

mniejszością jest bardzo kosztowne. Oczywiście nie 

w sensie fi nansowym, ale psychicznym. Wymaga też 

poświęcenia mnóstwa czasu. W efekcie okazuje się, 

że niewielu może dziś sobie pozwolić na luksus bycia 

aktywnym członkiem mniejszości narodowej – mó-

wiła Danuta Branna, która zwróciła również uwagę 

na fakt, iż mniejszość polska w RC stała się po czę-

ści ofi arą własnego sukcesu. – Chodzi o nasze trady-

cje edukacyjne, które dziś tutaj wspominano. Dzię-

ki nim szczycimy się wielką liczbą studentów i ab-

solwentów wyższych uczelni, którzy później zajmują 

eksponowane stanowiska w wielu ważnych instytu-

cjach, ale w konsekwencji mieszkają poza Zaolziem. 

Wierzymy, że z czasem niektórzy z nich powrócą na 

Zaolzie, ale gwarancji nie mamy. Dlatego staramy się 

o nich pamiętać, organizując wakacyjne szkoły języka 

polskiego dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbyły 

się one po raz pierwszy m.in. w Pradze i Brnie – mó-

wiła Branna. WITOLD KOŻDOŃ

O kapitale kulturowym naszego pogranicza
Dokończenie ze str. 1

Prowadzona właśnie nietypowa in-

westycja to efekt ubiegłorocznej edy-

cji tzw. budżetu obywatelskiego. W 

jego ramach mieszkańcy głosują na 

zgłoszone pomysły. Najciekawsze 

zadania i zarazem cieszące się naj-

większym poparciem są później re-

alizowane. I tak w 2015 roku wśród 

zwycięzców budżetu obywatelskiego 

znalazło się odgruzowanie jednego z 

podziemnych korytarzy.

Projekt „Cieszyńskie podzie-

mia na start” nawiązuje do pra-

cy tzw. „cieszyńskich kopidołów”. 

Była to grupa poszukiwaczy, któ-

rzy na przełomie lat 60. i 70. ubie-

głego wieku, pod egidą cieszyńskie-

go muzeum, starali się sprawdzać i 

eksplorować różnego rodzaju przej-

ścia i podziemne korytarze, których 

istnienie dopiero wychodziło na jaw. 

Potwierdzili oni wówczas, że wy-

pełniony ogromną ilością gruzu tu-

nel, do którego zamurowane do nie-

dawna wejście znajduje się w mu-

rze przyporowym przy ul. Przyko-

pa, jest długi i podzielony na kilka 

obszernych komór. Na przeszkodzie 

do dalszych odkryć stanął wówczas 

jednak m.in. brak środków fi nanso-

wych. Teraz miasto zarezerwowa-

ło 50 tys. zł na odgruzowanie pod-

ziemnego korytarza.

Do rozpoczęcia obecnych prac cie-

szyński magistrat przygotowywał się 

od pół roku. – Tyle zajęło skompleto-

wanie niezbędnej dokumentacji oraz 

wybór odpowiedniej ekipy – mówi 

Aleksander Cierniak, wiceburmistrz 

Cieszyna, dodając, że specjalistycz-

na fi rma prowadzi eksplorację tunelu 

przy ul. Przykopa od dwóch tygodni. 

W trakcie tej operacji z wnętrza ko-

rytarza usuwane są tony ziemi i gru-

zu. – Jednocześnie wnikliwie badamy 

to, co zostało odkopane. Na razie na-

tknęliśmy się na dwie monety z prze-

łomu XIX i XX wieku, ale na szcze-

gółowe sprawozdanie przyjdzie jesz-

cze czas, ponieważ archeolodzy spra-

wują nad robotami pieczołowity nad-

zór – zastrzega.

Wiadomo też, że robotnicy mają 

za zadanie dotrzeć do ceglanej ścia-

ny, która kończy pierwszą część ko-

rytarza. Od celu dzieli ich jeszcze 

kilka metrów. Gdy tak się stanie, do 

akcji wkroczą specjaliści z Muzeum 

Górnictwa Węglowego oraz Poli-

techniki Śląskiej.

– Wydaje się, że za tą ścianą znaj-

duje się dalsza wolna przestrzeń, ale 

dzisiaj są to jedynie nasze spekula-

cje. Musimy więc poczekać na efekt 

działań śląskich inżynierów i na-

ukowców. Sądzę, że na początku li-

stopada zakończymy zadanie reali-

zowane w ramach funduszu obywa-

telskiego i wówczas będziemy mogli 

odpowiedzieć na więcej pytań – do-

daje Cierniak. 
 (wik)

Dokąd zaprowadzi korytarz?
Od dwóch tygodni trwa w Cieszynie odgruzowywanie starego korytarza mającego początek przy ulicy Przykopa. Czy prowadzone prace uchylą rąbka tajemnicy 
związanej z legendarnymi cieszyńskimi podziemiami, nie wiadomo. Na razie ekipa prowadząca roboty może podziwiać piękne ceglane i kamienne sklepienia.

Obecne prace przy ul. Przykopa polegają na usuwaniu ton ziemi i gruzu zalegających w podziemnym korytarzu.
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Po czterech latach starań, zbiórkach, 

koncertach charytatywnych i kosz-

tującym 650 tysięcy złotych remon-

cie, organy kościoła Jezusowego w 

Cieszynie znów zabrzmią. Udało 

się je uratować! Parafi a Ewangelic-

ko-Augsburska w Cieszynie prze-

prowadziła kapitalny remont naj-

większych zabytkowych organów 

na Śląsku Cieszyńskim.

Wspaniały instrument W. Sauera 

z 1923 r. w kościele Jezusowym od-

zyskał swój dawny blask. Prace re-

nowacyjne, które trwały ponad dwa 

lata, przeprowadził zakład organ-

mistrzowski Olgierda Nowakow-

skiego z Zabrza.

Koncerty realizowane od maja 

2012 do czerwca 2016 w ramach 

akcji „Ratujmy organy kościoła Je-

zusowego” gromadziły liczne grono 

wiernych słuchaczy, melomanów i 

znacznie wzbogaciły życie muzycz-

ne Cieszyna. W murach kościoła 

Jezusowego wystąpiło wielu muzy-

ków z całego Śląska Cieszyńskie-

go, ale również z najdalszych zakąt-

ków Polski. Kilka koncertów zor-

ganizowali artyści z Zaolzia, wy-

stąpili również muzycy z Niemiec i 

USA. Łącznie odbyły się 43 akcyjne 

koncerty, na których wystąpiło po-

nad 90 instrumentalistów, solistów i 

chórów, co w sumie daje setki osób 

zaangażowanych w szczytną ideę 

ratowania cieszyńskich organów.

31 października 2016 r. o godz. 

17.00 w kościele Jezusowym odbę-

dzie się Dziękczynny Koncert, pod-

czas którego wystąpią znakomici 

organiści oraz chóry. Będzie to rów-

nież okazja do podsumowania akcji 

„Ratujmy Organy kościoła Jezuso-

wego” i podziękowania wszystkim, 

dzięki którym Cieszyn znów bę-

dzie mógł się poszczycić wspania-

łym koncertowym instrumentem.  

 (Ox.pl)

Wtorkowe wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Uratowane 
cieszyńskie organy 
znów zabrzmią
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Absolwentami waszej szkoły są znani w 
całym kraju artyści, gwiazdy muzyki roz-
rywkowej. To przypadek, czy zasługa pe-
dagogów i warunków, jakie panują w 
szkole?

Wiele osób już o to pytało. Myślę, że po czę-

ści może to być przypadek, lecz w dużej mie-

rze fakt ten zawdzięczamy bardzo dobrym 

warunkom, które od dawna panowały w na-

szej szkole. Zawsze były tu dobre warunki do 

nauki muzyki klasycznej, ale też popularnej. 

Jako jedni z pierwszych w skali całego kra-

ju uczyliśmy gry na  keyboardzie i śpiewu po-

pularnego. 

4 listopada odbędzie się w Domu Kultury 
„Trisia” koncert jubileuszowy waszej szko-
ły. Na afi szu wypisanych jest sporo zna-
nych nazwisk, niemniej brakuje chyba naj-
bardziej znanej waszej absolwentki – Ewy 
Farnej. Nie pojawi się na scenie?

Zwróciliśmy się do niej z tą propozycją, lecz 

niestety nie może wziąć udziału w naszym 

koncercie. Szykuje się do własnego dużego 

koncertu z okazji 10-lecia kariery muzycznej. 

W związku z tym ma dużo prób i jej kalen-

darz jest pełny. 

Tak czy inaczej koncert zapowiada się 
atrakcyjnie?

Na pewno. Pierwsza część poświęcona będzie 

muzyce klasycznej. Na instrumentach zagra-

ją nasi nauczyciele i absolwenci. Wystąpi Ja-

romír Klepáč – pianista koncertujący po ca-

łym świecie, a towarzyszyła mu będzie orkie-

stra smyczkowa w międzynarodowym skła-

dzie: wspólnie zagrają nasi pedagodzy oraz 

ich koledzy z zaprzyjaźnionych szkół w Bra-

tysławie,  Jastrzębiu-Zdroju i Czeskim Cie-

szynie. Będzie odnosząca sukcesy śpiewacz-

ka klasyczna Anna Butkiewicz (Pszczółka), 

która żyje obecnie w Warszawie, jej akompa-

niatorką będzie Irena Szurmanová, także na-

sza absolwentka. Kto nie przepada za muzyką 

klasyczną, może przyjść na drugą część kon-

certu, pop-jazzową. Wystąpią Markéta Ko-

nvičková, Albert Černý, Renata Drössler, Do-

rota Barová z akompaniamentem Beaty Hla-

venkovej, Noemi Macura i inni. Mocny bę-

dzie skład towarzyszącej im kapeli jazzowej. 

Przy okazji odbędzie się także wystawa po-

święcona historii szkoły. Obchody jubileuszu 

nie ograniczymy zresztą do jednego koncer-

tu, mamy tylu wybitnych absolwentów, że w 

jubileuszowym roku szkolnym będą się po-

jawiali także na naszych regularnych koncer-

tach, na przykład świątecznych. 

Szkoła artystyczna zajmuje ważne miejsce 
w życiu kulturalnym miasta?

Nasi uczniowie i pedagodzy grają i śpiewa-

ją na wszystkich znaczących imprezach w 

Trzyńcu i okolicznych miejscowościach, po-

nieważ mamy także fi lię w Bystrzycy. Przygo-

towujemy program na wszystkie ważne im-

prezy organizowane przez miasto, występu-

jemy także na imprezach o bardziej rozryw-

kowym charakterze, takich jak Serce Euro-

py czy Dzień Hutniczy. Tam często występu-

je nasza kapela szkolna. Prócz tego urządza-

my cały szereg własnych koncertów. Jesteśmy 

także organizatorami konkursu „Złota Lut-

nia”, który odbywa się co dwa lata W ub. roku 

nie odbył się z przyczyn fi nansowych, nie-

mniej chcemy go kontynuować. 

Do niektórych szkół artystycznych zgła-
sza się tylu chętnych, że nie mogą przy-
jąć wszystkich, inne placówki z kolei cie-
szyłyby się, gdyby uczniów było więcej. 
Do której kategorii zalicza się pana szko-
ła?

Mamy to szczęście, że do naszej szkoły zgła-

sza się bardzo dużo uczniów. Niestety, co roku 

musimy odmówić przyjęcia sporej grupie 

uczniów zgłaszających się na kierunek pla-

styczny. Na kierunku muzycznym dotyczy to 

szczególnie nauki gry na fortepianie. 

Macie dużo uczniów z polskich szkół?
Tak, zainteresowanie jest duże, tym bardziej, 

że w naszej szkole język polski jest drugim 

ofi cjalnym językiem nauczania. Na kierun-

ku muzycznym teoria wykładana jest osob-

no po czesku, osobno po polsku dla uczniów 

tutejszych szkół z polskim językiem naucza-

nia oraz adeptów z Polski, których także nam 

nie brakuje. Lekcja gry na instrumencie może 

odbywać się po polsku, o ile nauczyciel posłu-

guje się tym językiem. Mamy tu sporo peda-

gogów narodowości polskiej, moim zastępcą 

jest Krystyna Bezecny-Przyhoda. 

Jest pan zadowolony z zaplecza? Budynek 
szkoły nie należy do tych, które przyciąga-
ją wzrok, to taka zwykła szara bryła...

To prawda. Jesteśmy w nieco innej sytuacji niż 

szkoły w miastach, gdzie nie brakuje pięknych, 

historycznych gmachów. W Trzyńcu nie ma 

takiego wyboru. Prowadzimy aktualnie roz-

mowy z kierownictwem miasta, które jest wła-

ścicielem nieruchomości. Mamy nadzieję, że 

uda nam się przeprowadzić większy remont i 

że nasz budynek wypięknieje. Ale zawsze po-

wtarzam, że najważniejsze jest nie to, jak bu-

dynek prezentuje się z zewnątrz, lecz to, co jest 

w środku. Udaje nam się zapewnić nowocze-

sne wyposażenie, mamy na przykład w szko-

le studio muzyczne, w którym nasi absolwen-

ci nagrywają swoje koncerty absolwenckie. To 

dla każdego ucznia duże przeżycie, kiedy na-

grywa, a później dostaje do ręki własną płytę. 

Pan jest także absolwentem trzynieckiej 
szkoły artystycznej?

Tak, już jako sześcioletni chłopiec rozpoczy-

nałem tu naukę gry na fortepianie. Później 

pracowałem w tej szkole jako nauczyciel, za-

stępca dyrektora, natomiast od 2012 roku je-

stem dyrektorem placówki. Znam więc bar-

dzo dobrze to środowisko. 

Początkowo wasza placówka była tylko 
szkołą muzyczną. Kiedy uruchomione zo-
stały dodatkowe kierunki?

Kierunki plastyczny i literacko-dramatycz-

ny działają od 1961 roku. Nasi nauczyciele 

plastyki uczą dzieci najróżniejszych technik, 

także tych nowoczesnych. Uczniowie mają 

możliwość wystawiania swoich prac, biorą 

udział w konkursach krajowych i międzyna-

rodowych. Współpracujemy z Galerią Mia-

sta Trzyniec, wystawiamy także w mniej tra-

dycyjnych miejscach, na przykład w szpitalu 

na Sośnie. Także na tych kierunkach mamy 

absolwentów, którzy mają duże osiągnięcia, 

uczniem naszej szkoły był na przykład zna-

ny reżyser fi lmowy Radovan Lipus, sporo ab-

solwentów kierunku literacko-dramatyczne-

go zostało aktorami. 

 DANUTA CHLUP

Trzyniecka szkoła gwiazd
Podstawowa Szkoła Artystyczna w Trzyńcu mieści się w niepozornym, szarym budynku w starej części miasta. Jednak ważniejsze od tego, co widzimy na zewnątrz, 

jest to, co znajduje się w środku. Trzyniecka placówka wychowała wiele wybitnych osobistości świata muzyki i nie tylko. Teraz, kiedy obchodzi jubileusz 70-lecia 

założenia, kształci się w niej 856 uczniów na kierunkach muzycznym, plastycznym i literacko-dramatycznym. Nauka odbywa się częściowo także w języku polskim. O 

trzynieckiej kuźni talentów opowiada jej dyrektor, Jiří Zabystrzan. 

Jiří Zabystrzan przy fortepianie w sali koncertowej.
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PRZED 70 LATY
Początki Podstawowej Szkoły Artystycznej 

w Trzyńcu sięgają września 1946 roku. Wte-

dy została założona Miejska Szkoła Muzycz-

na. Jej pierwszym dyrektorem był Jiří R. Míša 

z Orłowej, absolwent Konserwatorium i kie-

rownik chóru. Początki były bardzo skrom-

ne, do szkoły zapisało się 21 uczniów, jed-

nak ich liczba szybko rosła. Nauczyciele do-

jeżdżali z Czeskiego Cieszyna, Karwiny, Or-

łowej i okolicy. Nauczano przede wszystkim 

gry na fortepianie i na skrzypcach. Dzisiej-

sza PSA jest placówką wojewódzką. Oferu-

je naukę śpiewu i gry na wszystkich niemalże 

instrumentach. Począwszy od 1961 roku ma 

także kierunek plastyczny i literacko-drama-

tyczny.  (dc)

Do czwartku 27 bm. w Bibliotece Re-

gionalnej w Karwinie, w Oddziale Li-

teratury Polskiej przy Rynku Masary-

ka, można oglądać wystawę poświę-

coną nietuzinkowej postaci, jaką był 

Jan Milikowski (1782-1866), lwow-

ski księgarz i wydawca pochodzący ze 

Śląska Cieszyńskiego. Niewiele brako-

wało, by właśnie jego nakładem ukaza-

ło się pierwsze wydanie najsłynniejsze-

go dzieła Adama Mickiewicza – epopei 

narodowej „Pan Tadeusz”. 

Jan Milikowski urodził się w Ol-

drzychowicach. Po ukończeniu ludowej 

szkoły ewangelickiej kształcił się w Po-

dolińcu na Spiszu i w Preszburgu (dzi-

siejszej Bratysławie). Po powrocie w ro-

dzinne strony przez krótki czas praco-

wał jako nauczyciel w Końskiej, lecz już 

w 1803 roku wyjechał do Lwowa. Tam 

został zatrudniony w księgarni Karo-

la Gottlieba Pfaff a. Po odbyciu dwu-

letniego stażu w Berlinie zaczął myśleć 

o własnym interesie. Razem ze wspól-

nikiem – Niemcem otworzył w 1822 

roku własną księgarnię, a później fi lie 

w Tarnowie i Stanisławowie. Po śmier-

ci wspólnika Milikowski prowadził in-

teres samodzielnie. – Już w latach 20. 

XIX wieku rozpoczął bogatą działal-

ność wydawniczą. Był zafascynowany 

zwłaszcza twórczością Adama Mickie-

wicza – zwraca uwagę autor wystawy, 

Marian Steff ek z Ośrodka Dokumen-

tacyjnego Kongresu Polaków.

W czasie pobytu w Paryżu w 1833 

roku Milikowski zaproponował Mic-

kiewiczowi 2 tys. franków za prawa do 

wydania powstającego wtedy poematu 

„Pan Tadeusz”, poeta jednak odmówił. 

Później przyjął propozycję innego wy-

dawcy, Aleksandra Jełowickiego, który 

dał mu dwa razy więcej. 

Milikowski utrzymywał kontakty z 

fi rmami wydawniczymi w Warszawie, 

Pradze i wielu innych europejskich me-

tropoliach. W jego księgarniach sprze-

dawano potajemnie druki emigracyjne 

oraz książki konspiracyjne, drukowa-

ne w Ossolineum. Księgarz został na-

wet aresztowany przez carską policję i 

oskarżony o zdradę stanu, lecz wkrót-

ce wypuszczono go na wolność. Nadal 

jednak był nękany częstymi rewizjami, 

grzywnami i konfi skatami książek. 

Wydawał książki w języku polskim, 

niemieckim, łacińskim, dzieła Aleksan-

dra Fredry, Juliusza Słowackiego, Win-

centego Pola i innych znaczących auto-

rów. Wśród kilkudziesięciu pozycji wy-

dawniczych były zbiory poezji, wydaw-

nictwa muzyczne, podręczniki szkolne, 

poradniki z najróżniejszych dziedzin. 

Na wystawie możemy obejrzeć kopie 

okładek jego wydawnictw oraz artyku-

ły prasowe informujące o nowościach. 

Milikowski utrzymywał ścisłe kontak-

ty ze Śląskiem Cieszyńskim. Przysyłał 

darmowo książki cieszyńskim bibliote-

kom oraz ewangelickim szkołom ludo-

wym. – Mam na myśli co najmniej kil-

kaset pozycji, co zjednało mu wdzięcz-

ność rodaków – podkreśla Steff ek. Do-

wodem na to są podziękowania druko-

wane w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, które 

również zobaczymy na wystawie. 

Przygotowując wystawę, Steff ek ko-

rzystał z materiału dokumentacyjnego 

pochodzącego z bibliotek i archiwów z 

całej Polski, a także z Lwowskiej Na-

rodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy. 

Projekt został zrealizowany ze środ-

ków województwa morawsko-śląskie-

go i Ministerstwa Kultury RC. 

 (dc)

Wystawa o nietuzinkowej postaci

Bibliotekarka Barbara Kołatek zaprasza na wystawę poświęconą Janowi Mili-
kowskiemu. 
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„Imię przechowam, ojcom dorów-

nam, pierwej się złamię, niż zegnę” 

– te słowa z noweli „Niewola tatar-

ska” Henryka Sienkiewicza widnie-

ją obok portretu ich autora w holu 

gimnazjum w Landwarowie.

– To poloniści wybrali, takie ostre, 

patriotyczne – tłumaczy dyrektor 

placówki, dodając, że zawarta w tych 

słowach idea trwania przy swych ko-

rzeniach dla społeczności gimnazjal-

nej jest szczególnie istotna. Długo 

walczyli oni o to, by polska szkoła w 

Landwarowie istniała jako oddzielna 

placówka (do 1992 r. działały tylko 

polskie klasy w szkole rosyjskiej).

SIĘGAJĄC POCZĄTKÓW
– W szkole było ze 4-5 kompletów 

klas rosyjskich i 1 lub 2 (w dobrych 

czasach) polskie; wszystko odbywa-

ło się w języku rosyjskim. Dlatego 

nauczyciele – przede wszystkim oni 

– postanowili na fali odrodzenia na 

Litwie oddzielić się od placówki ro-

syjskiej – wspomina dyrektor. Na po-

czątku samodzielnego istnienia pol-

skiej szkoły liczyła ona 163 uczniów, 

ale były lata, gdy ta liczba wynosiła 

371. Obecnie do gimnazjum uczęsz-

czają 244 osoby. Dzieci w polskiej 

placówce oświatowej w Landwarowie 

mogą kształcić się od trzeciego roku 

życia – część budynku gimnazjum 

stanowi przedszkole. Jak mówi dyrek-

tor, przedszkolaki są narybkiem, bez 

którego obecnie placówce oświatowej 

byłoby bardzo trudno przetrwać.

Polska szkoła mieści się pod jed-

nym dachem z gimnazjum rosyj-

skim, ale – dzięki dobudowie skrzy-

dła budynku – stanowi jednostkę 

niezależną od placówki rosyjskiej. 

Budowa stała się możliwa m.in. 

dzięki ogromnej pomocy fi nanso-

wej z Polski.

KOGO ZA PATRONA
– Podczas reorganizacji szkoły po-

wstała idea, by nadać polskiej pla-

cówce imię wielkiej osobistości 

– opowiada Franciszek Żuromski. 

– Rozpatrywaliśmy dwa warianty – 

albo Władysława Tyszkiewicza, po-

chodzącego ze znanej rodziny, wła-

ściciela dworu w Landwarowie, któ-

ry przyczynił się m.in. do szerzenia 

oświaty w tej miejscowości, druga zaś 

propozycja dotyczyła właśnie Hen-

ryka Sienkiewicza. Noblista wpraw-

dzie urodził się w Woli Okrzejskiej 

w województwie lubelskim, ale z 

Ziemią Trocką łączą go koligacje ro-

dzinne – w rejonie trockim położo-

ne są Hanuszyszki, skąd pochodzi-

ła żona pisarza Maria Szetkiewi-

czówna. Natomiast teść Sienkiewi-

cza, Kazimierz Szetkiewicz, posłu-

żył jako prototyp Onufrego Zagłoby 

– najbarwniejszej postaci z trylogii.

– Kwestię nadania imienia oma-

wialiśmy bardzo długo – i na radzie 

nauczycielskiej, i z rodzicami. Do-

szliśmy do wniosku, że powinni-

śmy uczcić Henryka Sienkiewicza. 

Na decyzji zaważyło nie tylko to, że 

miał on rodzinne i literackie powią-

zania z Litwą, ale i fakt, że nobli-

sta był wielkim patriotą – wspomina 

dyrektor. Od 16 stycznia 2002 roku 

polska szkoła (od 2014 r. – gimna-

zjum) w Landwarowie nosi imię 

jednego z najpopularniejszych pol-

skich pisarzy.

W GRONIE SZKÓŁ 
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W Polsce jest ponad 200 szkół, no-

szących imię autora „Quo vadis”, 

trylogii i „Krzyżaków”, poza jej gra-

nicami – dziewięć, m.in. na Zaol-

ziu w Republice Czeskiej (PSP im. 

Henryka Sienkiewicza w Jabłonko-

wie – przyp. redakcji „GL”), Rumu-

nii. Organizowane są zloty szkół im. 

Sienkiewicza, placówka w Landwa-

rowie – nauczyciele, uczniowie i ro-

dzice – również uczestniczyła w ta-

kim zlocie, który odbył się w Po-

znaniu. Była to okazja m.in. do spo-

tkania się z potomkiem Sienkiewi-

cza i aktorami, grającymi w fi lmie 

„Ogniem i mieczem”.

Jak mówi dyrektor, w Landwa-

rowie krewni Sienkiewicza dotych-

czas nie gościli. Miasto odwiedziła 

tylko urodzona w nim słynna polska 

śpiewaczka operowa, Teresa Żylis-

Gara. Franciszek Żuromski planu-

je, by w budynku gimnazjum urzą-

dzić muzeum, które byłoby poświę-

cone patronowi placówki, ale rów-

nież opowiadałoby o innych zna-

nych ludziach związanych z Lan-

dwarowem.

JUBILEUSZE
W tym roku przypada 170. rocz-

nica urodzin Henryka Sienkiewi-

cza (przyszedł na świat 5 maja) i 

100. – 15 listopada – śmierci nobli-

sty.– Mija również 120 lat od ukoń-

czenia powieści „Quo vadis” – doda-

je dyrektor.  – W zeszłym roku zaś 

obchodzono 110 lat od założenia w 

1905 roku Polskiej Macierzy Szkol-

nej i to jest również data, związana z 

naszym patronem, gdyż Sienkiewicz 

był pierwszym prezesem tej organi-

zacji – dodaje dyrektor.

W gimnazjum praktycznie każde-

go miesiąca przewidziane są mniej-

sze czy większe przedsięwzięcia, na-

wiązujące do Sienkiewicza lub jego 

dzieł, największe natomiast jest za-

planowane na grudzień, kiedy pla-

cówka obchodzi dzień patrona. Jak 

obiecuje dyrektor, nie obędzie się 

bez przedstawienia według bajki 

Sienkiewicza, którą szykują ucznio-

wie klas 1.-4. Zostaną też nagrodze-

ni laureaci konkursów, które odby-

wały się w ciągu roku.

SIENKIEWICZ A MŁODZI
W szkolnej bibliotece kilka półek 

zastawionych jest książkami autor-

stwa noblisty, pośród których moż-

na znaleźć i trylogię, i nowele, star-

sze i młodsze wydania. Jak mówi bi-

bliotekarka Olga Jeszczanina, chęt-

niej do biblioteki zaglądają ucznio-

wie klasy młodszych, gimnazjaliści 

przede wszystkim przychodzą po 

lektury obowiązkowe.

O tym, co czytają starsi uczniowie 

i co sądzą o twórczości swego patro-

na, z „Tygodnikiem” zechcieli po-

dzielić się uczniowie 3. klasy gimna-

zjalnej. Na pytanie, czyje imię nosi-

łoby gimnazjum, gdyby od nich za-

leżał wybór, zgodnie odpowiadają, 

że Henryk Sienkiewicz, jako patron, 

całkiem im odpowiada. – To za-

szczyt mieć go za patrona – stwier-

dza Konrad Szoc.

Młodzi ludzie twierdzą, że czy-

tają książki, również Sienkiewicza, 

przede wszystkim te programowe. 

– Na przykład „Quo vadis” czytali-

śmy, jesteśmy zachwyceni tym utwo-

rem, naprawdę jest cudowny – mówi 

Sabina Buchowiecka. Uczniowie do-

dają, że w młodszych klasach czytali 

również „W pustyni i w puszczy” oraz 

„Krzyżaków”. Po trylogię jeszcze nie 

sięgali (będą ją dopiero przerabiać), 

ale oglądali fi lm „Ogniem i mieczem”.

– Warto i książkę przeczytać, 

fi lm jednak nie jest dokładnym od-

zwierciedleniem zamysłu autora – 

stwierdza Milena Sinkiewicz i ko-

leżanki przytakują, że np. postać Li-

gii z „Quo vadis” w książce jest ina-

czej ukazana, niż w wersji fi lmo-

wej. Jak mówią uczniowie, im, lu-

dziom XXI wieku, nie przeszkadza-

ją archaizmy, często występujące w 

dziełach Sienkiewicza – znaczenie 

można wyjaśnić chociażby za po-

mocą Internetu, a stare wyrazy po-

magają wczuć się w atmosferę tam-

tych czasów.

Jeżeli zaś chodzi o ostatnio czyta-

ne „Quo vadis”, to uczniom intere-

sujący wydał się m. in. zarys postaci 

cesarza Nerona, który spalił Rzym 

dla swojej zachcianki. Pośród ulu-

bionych mistrzów pióra uczniowie 

wymienili również Elizę Orzeszko-

wą i poetkę Ziemi Trockiej, Barba-

rę Sidorowicz.

LAURY
Gimnazjum im. Henryka Sienkie-

wicza w Landwarowie od lat zbiera 

laury w różnorodnych konkursach. 

Placówka już pięć razy była laure-

atką konkursu „Najlepsza szkoła, 

najlepszy nauczyciel” (z 21 edycji) 

i dziewięć razy zdobyła wyróżnie-

nie. Była też laureatką konkursu te-

atrzyków szkolnych. W gimnazjum 

od 35 lat działa założony przez 

Władysława Korkucia zespół pieśni 

i tańca „Prząśniczka”, często wystę-

pujący podczas różnorodnych uro-

czystości w rejonie trockim; młod-

si uczniowie uczęszczają do „Kolo-

rowych Nutek”.

– Staramy się pracować jak najle-

piej. Grono nauczycielskie jest do-

syć młode, w większości (ponad 50 

proc.) – to absolwenci naszej szkoły, 

naprawdę są oddani swej pracy – o 

współpracownikach mówi Franci-

szek Żuromski, rodowity landwa-

rowianin, który pracuje w rodzimej 

polskiej placówce już 45 rok.

 „Tygodnik Wileńszczyzny”/Litwa

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Landwarowie obchodzi rok patrona
W 2016, ogłoszonym przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza, nie sposób nie zajrzeć do gimnazjum w Landwarowie, noszącego imię polskiego noblisty. 
Dyrektor Franciszek Żuromski i gimnazjaliści opowiedzieli o życiu placówki, nadaniu jej imienia wielkiego pisarza i swym stosunku do jego twórczości.

Rok 2016 jest w gimnazjum w Landwarowie szczególny.

„Jesteśmy i wciąż działamy” – tak z dumą po 25 la-

tach od odrodzenia Towarzystwa Gimnastyczne-

go „Sokół” na Litwie powiedzieć mogą jego obec-

ni członkowie. W tym roku Towarzystwo Gim-

nastyczne „Sokół” na Litwie obchodzi 25. roczni-

cę odrodzenia działalności. Reaktywatorem dzia-

łalności organizacji śmiało można nazwać Micha-

ła Sienkiewicza – pedagoga, sędziego sportowego, 

pełniącego funkcję prezesa Towarzystwa.

Głównym obszarem działalności TG „Sokół” 

na Litwie jest rejon solecznicki. 14 października 

br. w Solecznikach odbyła się uroczystość z okazji 

25-lecia reaktywizacji organizacji.

W imprezie wzięli udział mer rejonu solecznic-

kiego Zdzisław Palewicz, posłowie na Sejm RL 

Leonard Talmont i Józef Kwiatkowski, dyrektor 

administracji samorządu rejonu solecznickiego 

Józef Rybak, radca – minister, kierownik wydziału 

konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisław 

Cygnarowski, delegacje TG „Sokół” z Polski – z 

Krakowa na czele z Konradem Firlejem i Stani-

sławem Dowoszem, z Brzeska na czele z Ludwi-

kiem Lechowiczem, z Warszawy na czele ze Zbi-

gniewem Okorskim i Bogusławem Szymańskim, 

z Brwinowa na czele z Janem Członkowskim. Na 

sali nie zabrakło aktywnych członków TG „Sokół” 

– kapelana organizacji, księdza Szymona Wikło, 

Henryka Mażula, Gienadija Baranowicza, Wale-

rego Koczana, Edgara Obłoczyńskiego, Elwiny 

Obłoczyńskiej, Sylwestra Baranowicza, Krystyny 

Sławińskiej, Pawła Andruszkiewicza i innych.

Zagajając spotkanie zebranych pozdrowił pre-

zes TG „Sokół” na Litwie Michał Sienkiewicz, 

który podziękował członkom organizacji i wła-

dzom rejonu za aktywność i pomoc w działalno-

ści „Sokoła”, jednocześnie zachęcając do lektury 

książki o historii Towarzystwa autorstwa Henry-

ka Mażula.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało za-

łożone w 1867 r. we Lwowie. Była to organizacja 

patriotyczna walcząca o polską tożsamość, a jed-

nocześnie propagująca sport i zdrowy tryb życia. Z 

biegiem lat gniazda „Sokoła” powstały we wszyst-

kich regionach dawnej Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów, w tym 24 listopada 1905 roku w Wil-

nie. W latach 1939-1989 działalność „Sokoła” w 

Polsce i na Litwie była zabroniona. Do odrodze-

nia organizacji doszło w 1991 roku, kiedy to po-

wstał Komitet Założycielski TG „Sokół” w Wilnie 

w składzie: dh Michał Sienkiewicz – przewodni-

czący, dh Andrzej Bogucki, dh Jan Balcewicz, dh 

Mikołaj Kozłowski, dha Wioletta Narywska. Po-

dobnie jak i u progu swojej działalności organi-

zacja krzewiła kulturę fi zyczną, organizowała pa-

triotyczne spotkania i uroczystości. Pod czułym 

okiem prezesa Michałą Sienkiewicza, a także en-

tuzjastów sportu rejonu solecznickiego, wicepre-

zesa Gienadija Baranowicza i Walerego Koczana, 

a także aktywnych członków organizacji Krysty-

ny Sławińskiej, Edgara Obłoczyńskiego… w tym 

też tych najmłodszych, z aktywności których po-

wstały gniazda sokole w szkołach – Elwiny Obło-

czyńskiej, Sylwestra Baranowicza w rejonie odby-

wają się zawody sportowe, imprezy kulturalne, ak-

cje patriotyczne, wycieczki edukacyjne.

O znaczeniu „Sokoła” jako organizacji pielęgnu-

jącej tradycje sportowe i patriotyczne mówił mer 

rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. – Dziś 

dzień niezwykły, dzień historyczny, który wejdzie 

do historii rejonu, Wileńszczyzny, historii spor-

tu. Właśnie 25 lat temu, kiedy na Ziemi Solecz-

nickiej, na fali odrodzenia państwowego, powsta-

ło wiele organizacji niezbędnych do kultywowa-

nia tradycji narodowych, zorganizowali się ludzie, 

którym nie były obojętne trzy wartości – patrio-

tyzm – jako zachowanie polskości i tradycji naro-

dowych, sport – jako hobby i promowanie zdro-

wego trybu życia oraz wartość chrześcijańska. To 

wszystko udało się ładnie połączyć, a dziś mamy 

wspaniałą organizację z aktywnymi członkami – 

powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz, uhono-

rowując dyplomami uznania Michała Sienkiewi-

cza, ks. Szymona Wikło, Gienadija Baranowicza, 

Elwinę Obłoczyńską.

Dyplomy uznania oraz okolicznościowe meda-

le dla członków TG „Sokół” wręczyli także kie-

rownik wydziału konsularnego Ambasady RP w 

Wilnie Stanisław Cygnarowski, a także przedsta-

wiciele Towarzystwa z Polski.

Na artystyczną część uroczystości złożyły się 

występy grupy akrobatycznej z Krakowa oraz ze-

społu „Sokolanie” z Pilzna.

 Salcininkai.lt/Litwa

Srebrny Jubileusz Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół«

Solecznicki „Sokół” ma 25 lat.
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-

cy (s.) 10.45 Koło pełne gwiazd 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Doktor Quinn (s.) 14.45 List 15.05 

Napisała: Morderstwo (s.) 15.55 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 20.05 

Najlepsze opowiadania fi lmowe 21.00 

Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 22.30 Tag-

gart (s.) 23.25 Detektyw King (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 9.50 Trabantem z Australii do Azji 

10.20 Po Czechach 10.30 Nieznani bo-

haterowie 11.30 Wszystkie następ-

ne Czarnobyle 12.25 Na ratunek życiu 

12.40 Kuchnia dla duszy 13.05 Chcesz 

je? 13.10 Benedikto! Czyli jak powita-

liśmy Josepha Ratzingera 13.40 10% 

Afryki 14.05 Zapomniane ofi ary 14.55 

Dom w środku Europy 15.05 Zapo-

mniane wyprawy 15.30 Mój pradziadek 

Czyngis-chan 16.25 Ostatni walczyk 

cesarza 17.20 Handel z deszczem 18.15 

Podróżomania 18.45 Wieczorynka 

18.55 Lotnicze katastrofy 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 Z 

kucharzem dookoła świata 21.00 Bede-

ker 21.30 Na Jedwabnym Szlaku 22.10 

Tobruk (fi lm) 23.50 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.30 Dwóch i 

pół (s.) 12.55 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.00 Bez śladu (s.) 

15.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-

ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 21.35 Pr. rozrywkowy 

22.40 Bach! 23.15 300 (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Nexo Knights (s. anim.) 7.20 M.A-

.S.H. (s.) 8.45 Ostry kurczak (s.) 10.10 

Miejsce zbrodni: Monachium (s.) 

12.10 Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex 

(s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Dopóki je-

steś (fi lm) 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 22.30 Tak 

jest, szefi e! 23.45 Pieczemy z gwiazda-

mi. 

PIĄTEK 21 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-

cy (s.) 10.55 Reporterzy TVC 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wiado-

mości 12.30 Sama w domu 14.00 Star-

Dance 16.35 Łopatologicznie 17.30 

AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-

ne 18.25 Farmerska wyprawa 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.05 Ja, Mattoni (s.) 21.05 13. kom-

nata Jany Fořtovej 21.35 Wszystko-

party 22.30 Koło pełne gwiazd 23.25 

Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 

9.50 Podział kontynentów 10.45 Po-

dróżomania 11.20 Z kucharzem do-

okoła świata 12.15 Turnov - serce Cze-

skiego Raju 12.40 Historia Karkonoszy 

13.05 Ratowanie osieroconych zwie-

rząt 13.55 Chcesz mnie? 14.25 Szpieg 

(s.) 14.45 Czeskie jaskinie 15.05 Nowe 

granice latania 16.00 Wojskowe pro-

jekty trzeciej rzeszy 16.45 Zapomnia-

ne ofi ary 17.35 Na Jedwabnym Szlaku 

18.15 Tarcze czeskiego królestwa 18.45 

Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.20 

Na ratunek życiu 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 

planeta 21.00 Pan Selfridge (s.) 21.50 

Wieża (fi lm) 23.15 Uwięzieni. 

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.) 12.55 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 Kameňák II (fi lm) 

22.15 Likwidator (fi lm) 0.15 Noc fi l-

mowych nadziei. 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Nexo Knights (s. anim.) 7.20 M.A-

.S.H. (s.) 8.45 Wydział kryminalny (s.) 

10.10 Miejsce zbrodni: Monachium 

(s.) 12.10 Siska (s.) 13.30 Komisarz 

Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Droga 

do szczęścia (fi lm) 17.30 Popołudnio-

we wiadomości 17.50 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Przystań 

(s.) 21.40 Mr. & Mrs. Smith (fi lm). 

SOBOTA 22 października

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.30 Łopatologicznie 7.25 

Zwierzenia czarodziejskiego dzwonu 

(bajka) 8.00 Taka normalna rodzina (s.) 

8.50 Opowiadania fi lmowe 9.45 Gej-

zer 10.15 Wszystko-party 11.10 Ojciec 

Brown (s.) 12.00 Tydzień w regionach 

12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomo-

ści 13.05 O grzybowym Kubie i króle-

wiczu Jakubie (bajka) 13.55 O leniwej 

Nitce i pierścionku z rubinem (bajka) 

14.30 Nadzieja ma głębokie dno (fi lm) 

15.55 Losy słynnych ludzi 16.55 Poirot 

(s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

StarDance 21.55 Wieczór charytatyw-

ny: Światło dla Świetlika 23.15 Pro-

gram rozrywkowy 0.15 Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 

6.30 Polo 6.40 3-2-1 Pingwiny! (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 11.40 

Rząd (s.) 12.40 Apokalipsa - Hitler 

13.35 Babel 14.05 Uważaj, La Toure! 

(fi lm) 15.30 Bedeker 16.00 Ziemia lu-

dzi 16.55 Kamera w podróży 17.50 

Cudowna planeta 18.45 Wieczoryn-

ka 18.55 O japońskiej władczyni mórz 

19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-

gowym 20.00 Mission: Impossible III 

(fi lm) 22.05 Kill Bill (fi lm) 23.55 Most 

nad Sundem (s.).

NOVA
 6.20 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

6.45 Król dżungli (s. anim.) 7.15 Wilk 

i zając (s. anim.) 7.30 Tom i Jerry 

(s. anim.) 7.55 Lwi patrol (s. anim.) 

8.15 Twoja twarz brzmi znajomo 10.55 

Przyprawy 11.50 Dzwoń do TV Nova 

12.30 Poradnik domowy 13.45 Poszu-

kiwacze Bursztynowej Komnaty (fi lm) 

16.00 Jestem numerem cztery (fi lm) 

18.10 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Harry Potter 

i Komnata Tajemnic (fi lm) 23.30 Bez 

hamulców (fi lm) 1.15 Poszukiwacze 

Bursztynowej Komnaty (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.55 Elfy 

(s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 8.10 Sa-

lon samochodowy 9.40 Pan Doskona-

ły (s.) 10.40 Rodzina Sonntagów (fi lm) 

12.45 Big Ben (s.) 14.50 Morderstwa 

w Midsomer (s.) 17.00 Kucharka Ka-

rolina 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 

Pięćdziesiątka (fi lm) 22.20 Agenci 

(fi lm) 0.40 Psycho III (fi lm). 

NIEDZIELA 23 października

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.45 Na-

dzieja ma głębokie dno (fi lm) 8.05 

Uśmiechy O. Lipskiego 8.55 Łopato-

logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-

mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 

Cyrk Humberto (s.) 12.00 Pytania Vác-

lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 

O królestwie z makaronu i wiecznym 

szczęściu (bajka) 14.05 Świetliki z ba-

gien (bajka) 15.00 Ptaki wędrowne 

(fi lm) 16.45 Jak poeci tracą złudzenia 

(fi lm) 18.25 Zielnik 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.05 Dok-

tor Martin (s.) 21.00 168 godzin 21.30 

Kosmo (fi lm) 22.10 Aksamitni mor-

dercy (fi lm) 23.25 Komisarz Moulin 

(s.) 1.00 Maneż Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 

6.30 Polo 6.40 3-2-1 Pingwiny! (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 utra-

conego 9.35 Heydrich - ostateczne 

rozwiązanie 10.05 Wojskowe projek-

ty trzeciej rzeszy 10.55 Nie poddawaj 

się 11.50 Chcesz mnie? 12.35 Słowo 

na niedzielę 12.40 Magazyn chrześci-

jański 13.10 Przez ucho igielne 13.35 

Magazyn religijny 14.05 Tarcze cze-

skiego królestwa 14.30 Na pływalni z 

F. Klinskim 15.00 Podróż po zachod-

niej Ugandzie 15.30 Rozwiązane skar-

by 16.20 W kręgu zmartwychwastania 

17.20 Trabantem z Australii do Azji 

17.50 Ratowanie osieroconych zwie-

rząt 18.45 Wieczorynka 18.55 Zapo-

mniane wyprawy 19.20 Ciekawostki 

z regionów 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Śmierć czło-

wieka skorumpowanego (fi lm) 22.05 

Paragraf 22 (fi lm) 0.05 Starożytne ta-

tuaże. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

6.35 Król dżungli (s. anim.) 7.05 Wilk 

i zając (s. anim.) 7.15 Tom i Jerry (s. 

anim.) 7.40 Lwi patrol (s. anim.) 8.05 

Weekend 9.05 Pierwszy krok (s.) 

10.30 Bal maturaly (fi lm) 12.35 Moc-

ne uderzenie (fi lm) 14.45 Pół domu 

bez narzeczonego (fi lm) 16.30 Waka-

cje pod psem (fi lm) 18.10 Comeback 

(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.20 Twoja twarz brzmi znajomo 

22.45 Odłamki 23.20 Fujary na tropie 

(fi lm) 1.25 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.35 Mrówka Ferda (s. anim.) 7.10 

Elfy (s. anim.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 

Prima Zoom Świat 9.55 Największe 

bitwy czołgowe 11.00 Partia 11.50 Po-

radnik domowy 12.45 Poradnik Ládi 

Hruški 13.50 Pod jednym dachem (s.) 

14.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 

17.10 Pieczemy z gwiazdami 18.00 

Pohlreich gotuje 18.55 Wiadomości 

19.25 Wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Glina (s.) 21.30 Pr. roz-

rywkowy 22.25 Sieć pożądania (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 24 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 

9.45 Komik i jego świat 10.25 168 go-

dzin 10.55 Ja, Mattoni (s.) 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 

Opowiadanie fi lmowe 15.05 Napi-

sała: Morderstwo (s.) 15.55 Morder-

stwa na północy (s.) 16.45 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 20.05 Rap-

tus (s.) 21.05 Wyrok 21.30 Reporterzy 

TVC 22.15 Kryminolog (s.) 23.10 Na 

tropie 23.35 Motyw (s.).

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 10.10 Kamera w podróży 11.05 

Wszystkie następne Czarnobyle 11.55 

Ciekawostki świata 12.15 Babel 12.40 

Magazyn religijny 13.10 Telewizyjny 

klub niesłyszących 13.35 Czechosło-

wacki tygodnik fi lmowy 13.50 Zapo-

mniane wyprawy 14.15 Ziemia ludzi 

15.10 Przygody nauki i techniki 15.40 

Lotnicze katastrofy 16.25 Projekt lo-

dowiec 17.20 Zniszczenie konwoju 

PQ 17 18.15 Trabantem z Australii do 

Azji 18.45 Wieczorynka 18.55 Na Je-

dwabnym Szlaku 19.40 Dom w środku 

Europy 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Apokalipsa - Hi-

tler 21.00 Airbus A380 22.00 Czarny 

deszcz (fi lm) 0.00 Paragraf 22 (fi lm). 

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 12.25 Dwóch i pół (s.) 12.55 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Bez śladu (s.) 16.00 Kryminal-

ne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Po-

południowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 

Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Po-

licja kryminalna Anděl (s.) 21.35 Mi-

strzostwa powiatu (s.) 22.50 Imperso-

nalni (s.) 23.45 Prawo i porządek: Sek-

cja specjalna (s.) 0.35 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Elfy (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.45 

Przystań (s.) 10.10 Miejsce zbrodni: 

Monachium (s.) 12.10 Siska (s.) 13.35 

Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 

15.35 Letni sen (fi lm) 17.30 Popołu-

dniowe wiadomości 17.45 Nakryto do 

stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Ostry kurczak (s.) 21.30 Tak jest, sze-

fi e! 22.55 Jesteś tym, co jesz.

WTOREK 25 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-

cy (s.) 10.45 Doktor Martin (s.) 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wiado-

mości 12.30 Sama w domu 14.00 Star-

Dance 16.25 Łopatologicznie 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.05 Najlepsze 

opowiadania fi lmowe 21.05 Poirot (s.) 

22.35 Jak poeci tracą złudzenia (fi lm) 

0.20 Bananowe rybki 0.50 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 9.45 Cudowna planeta 10.40 Ra-

towanie osieroconych zwierząt 11.35 

Nie poddawaj się 12.25 Chcesz je? 

12.35 Tysiąc lat czeskiego myślistwa 

13.00 Życie etnografa Mnislava Zele-

nego Atapany 13.15 Zniszczenie kon-

woju PQ 17 14.10 Rozwiązane skar-

by 15.00 Koniec nazistowskiego kor-

sarza 15.50 Heydrich - ostateczne roz-

wiązanie 16.15 Wygnanie na Świętej 

Helenie 17.10 Pan Selfridge (s.) 18.45 

Wieczorynka 18.55 Kuchnia dla duszy 

19.25 Szpieg (s.) 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Słynne woj-

skowe akcje II wojny światowej 20.55 

Mężczyźni z alei zmarłych 21.50 Rząd 

(s.) 22.50 W imię ojczyzny (s.) 23.40 

Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 9.45 Policja kryminalna An-

děl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śla-

du (s.) 16.00 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 Przychodnia w ró-

żanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 

22.40 Impersonalni (s.) 23.35 Prawo i 

porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Elfy (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 

8.45 Ostry kurczak (s.) 10.05 Miej-

sce zbrodni: Monachium (s.) 12.10 Si-

ska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 

Castle (s.) 15.35 Kiedy serce płacze 

(fi lm) 17.30 Popołudniowe wiado-

mości 17.45 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Pod jednym da-

chem (s.) 21.30 Pohlreich gotuje 22.15 

Oczyma Josefa Klímy 23.05 Poradnik 

domowy 23.50 Poradnik Ládi Hruški. 

ŚRODA 26 października

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Losy słynnych 

osób 10.00 Rumburak (fi lm) 10.50 

Biedna muzyka 11.40 Czarne owce 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Życie to kabaret 13.25 Lekarska baj-

ka 14.10 Berenika 15.05 Nie wahaj 

się i kręć 16.10 Kłopoty wodnika Ja-

kuba (bajka) 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości re-

gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.05 Vraždy v kruhu (s.) 21.25 

Marta i Věra (s.) 21.55 Trzej królowie 

(s.) 22.45 Na tropie 23.10 Motyw (s.) 

23.55 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 9.55 Wygnanie na Świętej Helenie 

10.50 Apokalipsa - Hitler 11.55 Na-

sza wieś 12.20 Wędrówki w poszuki-

waniu muzyki 12.45 Trzy życia tarniny 

13.15 Miejsca pielgrzymek 13.35 Pro-

jekt lodowiec 14.25 Europa dziś 14.55 

Bananowe dzieci 15.55 Klucz 16.20 Z 

kucharzem dookoła świata 17.15 W 

kręgu zmartwychwstania 18.15 Bede-

ker 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-

gody nauki i techniki 19.25 Niezna-

na Ziemia 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Kamera w po-

dróży 21.00 Podróż po północnej Es-

tonii 21.30 Trabantem z Australii do 

Azji 22.00 Półmrok 22.25 Powiąza-

nia Jana Pokornego 23.25 Gra (s.) 0.20 

Uwięzieni. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 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 23.00 

Złoto pustyni (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Friends (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 

8.50 Pod jednym dachem (s.) 10.05 

Miejsce zbrodni: Monachium (s.) 

12.10 Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex 

(s.) 14.35 Castle (s.) 15.35 Dokąd-

kolwiek pójdziesz (fi lm) 17.30 Popo-

łudniowe wiadomości 17.50 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Ostry kurczak (s.) 21.35 Show Jana 

Krausa 22.45 Telebazar 23.50 Kuchar-

ka Karolina.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Ďáblice (21, godz. 19.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Malý princ (20, 21, godz. 

10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Li-

chožrouti (20, 21, godz. 16.00); Jack 

Reacher: Nigdy nie wracaj (20, 21, 

godz. 17.30); Ostravak ostravski 

(20, 21, godz. 19.00); Bridget Jones 

3 (20, 21, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Lichožrouti (20, godz. 

16.00, 21, godz. 15.45); 9 życie Lo-

uisa Draxa (20, 21, godz. 20.00); Jack 

Reacher: Nigdy nie wracaj (20, 21, 

godz. 20.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Ostravak ostravski (20, 21, 

godz. 17.30); Jack Reacher: Nigdy 

nie wracaj (20, 21, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Dziewczyna 

z pociągu (20, 21, godz. 20.00); Jak 

se zbavit nevěsty (20, godz. 10.00); 

Ostravak ostravski (20, 21, godz. 

17.30); CIESZYN – Piast: Bociany 

(20, 21, godz. 14.00, 15.45); Wołyń 

(20, 21, godz. 17.30), Dziewczyna z 

pociągu (21, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN-CENTRUM – 

MK PZKO w dniu 10. 11. zapra-

sza na wycieczkę do Muzeum Be-

skidów we Frydku-Mistku oraz do 

wytwórni „Marlenka”. Po południu 

przejazd do restauracji „U Konicz-

ka” w Wojkovicach. Odjazd o godz. 

8.00 z dworca autobusowego. Cena 

wycieczki łącznie z biletami 250 kc. 

Zgłoszenia przyjmuje Halina Bran-

na tel.+420 776 681 708 lub e-mail 

halaba@seznam.cz.

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 

Emerytów zaprasza na pogadan-

kę z terapeutą Marcinem Gilą, któ-

ra odbędzie się 20. 10. o godz. 15.00 

w świetlicy przy ulicy Horymira 

1511/9.

PTTS „BŚ” – Zaprasza na uroczy-

stość złożenia wieńców przy pomni-

ku zastrzelonych partyzantów (Mała 

Kikula), która odbędzie się w sobotę 

22. 10. Odjazd pociągu z Cz. Cieszy-

na o godz. 7.20 do Boconowic. Inf. 

tel. 731  244 346, www.ptts-beskid-

slaski.cz.

SAJ – Zaprasza na SAJ-fest w sobo-

tę 22. 10. do Wędryni. Mecze piłki 

nożnej (przedpołudniowa część im-

prezy) zostaną rozegrane w kom-

pleksie sportowym w Wędryni o 

godz. 8.30. Mecz fi nałowy zaplano-

wany jest na godzinę 15.00. Wie-

czorna impreza rozpocznie się o 

godz. 18.00 w „Czytelni”.

STONAWA – Zespół „Dziecka ze 

Stonawy” oraz MK PZKO zaprasza-

my na Koncert Jubileuszowy z okazji 

10-lecia zespołu w sobotę 22. 10. o 

godz. 15.00 w Domu PZKO. Wyko-

nawcy koncertu: „Dziecka ze Stona-

wy” z rodzicami i przyjaciółmi, kie-

rownik artystyczny Wanda Grudziń-

ska, kapela pod kierownictwem Bro-

nisława Jelenia, chór mieszany „Sto-

nawa” z dyrygentem Martą Orszulik.

 MK PZKO i Klub Kobiet za-

praszają na spotkanie w poniedzia-

łek 24. 10. do Domu PZKO na godz. 

16.00. Program na miejscu.

UWAGA CHÓRY „Kalina” i „Hej-
nał-Echo” – Spotykamy się 23. 10. o 

godz. 14.00 w kościele ewangelickim 

we Frysztacie. Byli chórzyści i chó-

rzystki będą mile widziani.

KONCERTY
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „TA 
GRUPA” – Zaprasza w czwartek 

20. 10. o godz. 17.00 na koncert pa-

triotyczny pieśni historycznych, le-

gionowych i wojenno-powstańczych 

w 50. rocznicę śmierci „Małego Jan-

ka”  do Muzueu Marii Skalickiej, ul. 

3 Maja 68 w Ustroniu

TRZYNIEC – Zapraszamy w so-

botę 22. 10. o godz. 17.00 do DK 

„Trisia” w Trzyńcu na koncert mu-

zyki Fryderyka Chopina dedykowa-

ny pracy pedagogicznej św. pamię-

ci Jany Cienciałowej. Na koncercie 

wystąpią: Marek Kozák (fortepian), 

Marta Sandurska (harfa), uczniowie 

Szkoły Artystycznej w Trzyńcu.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONAL-
NA KARWINA, Rynek Masary-
ka, Karwina: do 27. 10. Oddział Li-

teratury Polskiej oraz Ośrodek Do-

kumentacyjny Kongresu Polaków w 

RC zapraszają na wystawę pt. „Jan 

Milikowski – księgarz lwowski z Ol-

drzychowic (1782-1866)”. Czynna w 

godz. otwarcia biblioteki.

GALERIA „RADOST”, Dom 
Kultury, ul. Alšova 11, Hawie-
rzów: do 30. 10. wystawa „Jarki Ry-

bovej – Ceramika” oraz „Moniki Mi-

lerskiej – Obrazy”. Czynna w godz. 

12.00-18.00.

GALERIA MIASTA TRZY-
NIEC „TRISIA”, nám. Svobo-
dy 526, Trzyniec: do 20. 10. wysta-

wa plastyczna Jana Bergera i jego 

córki Xeni Bergerovej „Krótki po-

wrót/Krátký návrat”. Czynna: po, 

wt: godz. 10.00-17.00; so, nie: godz. 

14.00-17.00.

RATUSZ, SALA OBRZĘDO-
WA, JABŁONKÓW, Dukelska 
144: do 31. 10. wystawa fotografi i pt. 

„Kwiaty z naszego kraju”. 

KONGRES POLAKÓW, Ko-
meńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 31. 

10. wystawa pt. „Teofi l Hrabiec, ko-

ścielny, kolekcjoner i znawca sztuki”. 

Czynna w dni powszednie w godz. 

8.00-15.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, 
SALA MÁNESA, Karwina: do 

16. 11. wystawa obrazów Milosla-

vy Sztemanovej. Czynna: po, śr, pt: 

godz. 9.00-15.00, wt, czt: godz. 9.00-

19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: Gale-
ria „Na schodach”: do 6. 11. wy-

stawa malarstwa Víta Adamusa pt. 

„Jednou pojedu na Fedu”. Czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 28. 2. 

2017 wystawa pt. „Jan Čapek – Brat i 

legionista”; stała ekspozycja pt. „Ob-

razki z przeszłości Śląska Cieszyń-

skiego”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-

16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie, Pavlovova 583/2: do 29. 1. 2017 

wystawa pt. „Atlas niezwykłych pta-

ków”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 

„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 

po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 23. 12. 

wystawa pt. „Ida Münzberg – Por-

trety”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.000, nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspo-

zycja pt. „Tradycje górnictwa”; do 

31. 12. wystawa pt. „Meble histo-

ryczne”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Głęboka 20, Cieszyn: 

do 8. 11. wystawa pt. „Między pra-

cowniami”, prezentującą grafi czną 

twórczość studentów cieszyńskiego 

Instytutu Sztuki Uniwersytetu Ślą-

skiego. Czynna: wt-pt w godz. 9.00-

17.00. 

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

17.00. 

Dnia 19. 10. 2016 minęła piąta rocznica, kiedy na zawsze 

pożegnaliśmy naszego Ukochanego Ojca, Brata, Szwagra

pana WŁADYSŁAWA PRZECZKA 
zamieszkałego w Orłowej-Lutyni

O chwilę wspomnień bliskich i znajomych prosi najbliż-

sza rodzina.
 GL-714
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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: 13.00-18.00, 

wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia można uzgodnić 

telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002

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.

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 19. 10. 2016
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,162

EUR  4,290 4,330

USD  3,900 3,940

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,156 0,162

EUR  4,260 4,360

USD  3,880 3,980

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,220 6,340

EUR 26,700 27,300

USD 24,300 24,800

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,170 6,370

EUR 26,750 27,280

USD 24,380 24,850 

 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 19. 10. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,38 zł

ON  4,12 zł

LPG 1,91zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,49 zł

ON  4,39 zł

LPG 1,99 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,51 zł

ON  4,41 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,59 zł  

ON  4,41 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  29,29 kc  

ON  27,50 kc  (wik)

Wydawca „Głosu Ludu” poszukuje kandydata na stanowisko: 

DZIENNIKARZ – REDAKTOR 

Oferujemy interesującą i ambitną pracę oraz możliwość rozwoju zawodo-
wego w zespole gazety Polaków w Republice Czeskiej 
Najważniejsze obowiązki:
- przygotowywanie artykułów i materiałów prasowych
- redakcja tekstów 
Wymagania: 
- dobra znajomość tematyki zaolziańskiej 
- udokumentowana umiejętność opracowywania i redagowania tekstów 
- wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i umiejętność organizowa-

nia czasu pracy
- znajomość języka polskiego i czeskiego
- mile widziane doświadczenie zawodowe 
- posiadanie prawa jazdy kat. B

Zainteresowanych prosimy o przysłanie do redakcji „Głosu Ludu” listu 
motywacyjnego wraz z CV do 21. 10. 2016 na e-mail: wolff@glosludu.cz



czwartek   |   20 października 20168 SPORT

Dla trenera FK Czeski Cieszyn, Ri-

charda Beneša, futbol to sposób na 

rozładowanie napięcia, relaks i me-

dytacja w ruchu. Po wygranej z wi-

celiderem piłkarze znad Olzy awan-

sowali na czwarte miejsce w tabe-

li, nadrzędnym celem drużyny nie 

jest jednak przepychanka o awans 

do Dywizji, a spokojna konsolida-

cja drużyny. – Nie mamy Messiego, 

gramy zespołowo – oto credo trenera 

Richarda Beneša. 

Łączy pan obowiązki trenerskie 
z normalną pracą. Na trenin-
gi przyjeżdża pan nierzadko po 
nocnej zmianie. Rozumiem, że 
futbol jest dla pana sprawą ser-
cową?

Tak, futbol, ale także inne sporty 

przynoszą mi dużą frajdę. To spo-

sób na rozładowanie napięcia, re-

laks i medytacja w ruchu. Kiedyś 

wykonywałem obowiązki trener-

skie na pełny etat, ale teraz łączę te 

sprawy z innym zawodem. Oczywi-

ście jest to czasami mało komforto-

we, kiedy po nocnej zmianie wyru-

szam na popołudniowy trening, ale 

jeśli się kocha futbol, to wszyst-

ko można połączyć. Najważniej-

sze, że na naszych treningach nie 

muszę narzekać na słabą frekwen-

cję, piłkarze sumiennie podchodzą 

do swoich obowiązków. To zawsze 

duży problem dla trenera, kiedy wi-

dzi, że jego podopiecznych nie in-

teresują zwykłe zajęcia poprzedza-

jące mecz o punkty, że bagatelizu-

ją przygotowanie kondycyjne i tak-

tyczne. U nas w tej materii wszyst-

ko gra, a więc możemy się rzetelnie 

przygotować do każdego meczu. 

Czy również w piątej lidze trene-
rzy stosują te same metody, co w 
profesjonalnym futbolu? Indy-
widualnie podchodzą na trenin-
gach do każdego z rywali, ana-
lizują dokładnie jego grę, albo 
może wrzuca pan tylko futbo-
lówkę na murawę i „niech się 
dzieje na treningu wola nieba”?

Jest tak, jak pan mówił w pierw-

szej części pytania. Przynajmniej 

ja staram się dokładnie przeana-

lizować wszystkie plusy i minu-

sy naszego najbliższego przeciw-

nika. Rzetelnie przeanalizowaliśmy 

więc również grę Bogumina, który 

w poprzednich kolejkach zachwy-

cał efektywnością w polu karnym. 

Cieszę się, że w sobotnim wygra-

nym meczu udało nam się wyelimi-

nować właśnie ten największy atut 

drużyny Marka Poštulki. Sami zaś 

strzeliliśmy cztery gole i cieszę się 

podwójnie, bo zdobyliśmy je przed 

własną, wymagającą publicznością. 

W Czeskim Cieszynie działa z 
powodzeniem również kobieca 
drużyna piłkarska. Czy dziew-
czyny regularnie odwiedzają wa-
sze mecze? Pytam, bo na przy-
kład niektórzy piłkarze z wyż-
szych klas rozgrywek z przymru-
żeniem oka podchodzą do kobie-
cego futbolu. A taki Lukáš Vácha 
ze Sparty Praga za obraźliwe sło-
wa musiał obowiązkowo zaliczyć 
w roli widza pojedynek kobiecej 
drużyny Sparty w europejskich 
pucharach…

Wiem, że nie wszyscy faceci trak-

tują poważnie kobiecy futbol. W 

Czeskim Cieszynie tego rodza-

ju szowinizm nie ma jednak racji 

bytu. Mamy w mieście świetną ko-

biecą drużynę i nawiązując do py-

tania, tak – dziewczyny chętnie i 

regularnie wpadają na nasze me-

cze. W zasadzie obowiązkowo, ale 

bez przymusu, oglądają nasze do-

mowe występy również przyjaciół-

ki i żony piłkarzy. W meczu z Bo-

guminem pech chciał, że strzelec 

naszych dwóch bramek, Ivo Kan-

tor, nie mógł się pochwalić swo-

im wyczynem przed swoją przyszłą 

żoną, bo ta spóźniła się na mecz. 

Mówi się trudno. Dla Kantora był 

to skądinąd ostatni mecz w roli ka-

walera. Szykuje się do wesela, a 

więc w następnej kolejce będzie już 

baczniej pilnował zegarka, żeby nie 

wrócić późno do domu. 

W Czeskim Cieszynie stawiacie 
na techniczny futbol z wykorzy-
staniem akcji kombinacyjnych. 
W piątej lidze nie wszystkie klu-
by grają jednak tak widowisko-
wo. Często trzeba walić głową w 
mur złożony z dziesięciu obroń-
ców…

Jestem zwolennikiem ofensyw-

nej, kombinacyjnej piłki. Te ele-

menty szlifujemy również na tre-

ningach. Właśnie nastawienie na 

grę z pierwszej piłki wyróżnia na-

szą drużynę. Nie mamy Messie-

go, ale gramy zespołowo. Oczywi-

ście są kolejki, w których mocuje-

my się z klubem nastawionym na 

antyfutbol. Wtedy zazwyczaj radzę 

chłopakom, by grali  konsekwent-

nie swoje, czekali na okazję. Czę-

sto w takich meczach procentują 

stałe fragmenty gry, do których na 

treningach też przykładamy sporo 

uwagi. 

Wspominał pan o Lionelu Mes-
sim, a raczej jego braku w ze-
spole. To oczywiste, bo woli grać 
w Barcelonie. Niemniej w wa-
szym klubie występuje Peter Ki-
ška, który w swojej karierze bro-
nił barw Sheriff a Tiraspol i Żyli-
ny. Jak udało wam się go spro-
wadzić do Czeskiego Cieszyna?

Z Peterem znamy się bardzo do-

brze. Miał przerwę w karierze, 

bo kiedy nie otrzymał konkretnej 

oferty ze słowackiej ligi, postano-

wił pożegnać się z futbolem. Udało 

mi się go jednak namówić na grę w 

Czeskim Cieszynie. Wrócił wów-

czas do treningów po rocznej prze-

rwie, miał braki w przygotowaniu 

kondycyjnym, ale stopniowo nad-

robił zaległości. Nawet w wieku 35 

lat wciąż ma sporo do zaoferowania 

na boisku. Młodsi koledzy z dru-

żyny widzą w nim z kolei piłkarza, 

który strzelał gole w najwyższych 

klasach rozgrywek. Dla Jakuba 

Lojka czy Michała Folwarcznego, 

naszych młodych wilków, współ-

praca na boisku z Kišką to świetna 

lekcja futbolu. Peter potrafi  wyko-

rzystać stuprocentowe okazje, lubi 

drybling, a to cechy, które go wy-

różniają na tle piątoligowych pił-

karzy. Każdy liczący się zespół, na-

wet w Mistrzostwach Wojewódz-

twa, powinien mieć w swoich sze-

regach kogoś takiego. Doświad-

czonego piłkarza, który jest prze-

dłużoną ręką trenera na boisku. W 

Boguminie, z którym zagraliśmy 

w ostatniej kolejce, takim zawod-

nikiem jest były snajper Karwiny, 

Martin Opic. U nas jest nim Pe-

ter Kiška. 

Z bogumińskim szkoleniowcem 
Markiem Poštulką łączą pana 
przyjacielskie stosunki jeszcze z 
czasów pracy trenerskiej w Kar-
winie. Poštulka po meczu po-
gratulował drużynie zwycięstwa, 
pan z kolei życzył bogumińskim 
piłkarzom awansu do Dywizji. W 
Czeskim Cieszynie nie macie am-
bicji, by wrócić do czwartej naj-
wyższej klasy rozgrywek?

Na dziś nie, ale w przyszłości nie 

wykluczam takiej ewentualno-

ści. Obojętne, kto wtedy będzie 

stał przy sterze zespołu, będę trzy-

mał kciuki za Czeski Cieszyn. Dla 

miasta czwarta liga byłaby ideal-

nym rozwiązaniem. W przeszło-

ści w Czeskim Cieszynie z powo-

dzeniem grano w Dywizji, teraz od 

dłuższego czasu mamy nad Olzą 

piątą ligę i moim zdaniem dla ki-

biców to też atrakcyjne rozgryw-

ki. Generują one fajne emocje, jest 

dużo meczów derbowych. Co do 

Bogumina, to życzę im udanej run-

dy wiosennej i awansu do Dywi-

zji. Pamiętam, że w Boguminie za-

gościła w przeszłości nawet dru-

ga najwyższa klasa. Czwarta liga to 

dla tego klubu z tradycjami, świet-

nym zapleczem, obowiązek. 

 Rozmawiał: 

 JANUSZ BITTMAR 

RICHARD BENEŠ, TRENER PIŁKARZY FK CZESKI CIESZYN, DLA »GL«:

Nie mamy Messiego, gramy zespołowo
Ten wynik poszedł może niezupełnie w świat, ale na pewno rozbudził apetyty zaolziańskich kibiców futbolu. W derbach, które przyćmiły w weekend nawet 

drugoligową regionalną walkę Frydka-Mistka z Trzyńcem, piłkarze Czeskiego Cieszyna pokonali Bogumin 4:1. Gospodarze obawiali się wprawdzie konfrontacji z 

rewelacyjnie grającym ostatnio Boguminem, ale niepotrzebnie. 

Richard Beneš za sterem Czeskiego Cieszyna.

Tercje: 1:1, 2:0, 1:0. Bramki i asy-

sty: 17.  Y. Stastny (D. Květoň), 

21.  Olesz (Szturc), 27.  Tomi (Y. 

Stastny, Urbanec), 42.  Urbanec 

(Sedlák, Olesz) – 18. Kracík (Lev, 

Kodýtek). 

Witkowice: Bartošák – Urbanec, 

Výtisk, Klok, D. Krenželok, Sedlák, 

Kovář, Puzič – Olesz, Y. Stastny, 

Szturc – P. Zdráhal , O. Roman, D. 

Květoň – Vandas, Balán, Kolouch – 

Tomi, Hudeček, Illéš.

 Lokaty: 1. Kometa Brno 32, 2. 

Trzyniec 32, 3. Litwinów 24,… 11. 

Witkowice 15 pkt. 

Jutro: Witkowice – Sparta Pra-

ga (17.00), Pardubice – Trzyniec 

(18.00).  (jb)

TIPSPORT EKSTRALIGA
WITKOWICE – PILZNO  4:1

Wygrane zaległości
W zaległym spotkaniu 9. kolejki 

Tipsport Ekstraligi hokeiści Wit-

kowic pokonali męczące się w tym 

sezonie Pilzno. Dobry mecz zali-

czyli Stastny z Oleszem, w bramce 

równo bronił Bartošák. Goście za-

prezentowali się w Ostrawie z no-

wym sztabem szkoleniowym, prze-

tasowanymi formacjami, efektu 

jednak nie było.

Gol i kilka dobrych akcji – Legia 

Warszawa walczyła, ale przegrała we 

wtorek swój trzeci mecz w fazie gru-

powej Ligi Mistrzów. Real Madryt 

rozbił na własnym stadionie mistrzów 

Polski 5:1. Honorową bramkę dla le-

gionistów strzelił w 21. min. Miroslav 

Radović .

Legia Warszawa przegrała z obroń-

cą Pucharu Europy i najbardziej uty-

tułowaną drużyną Starego Kontynen-

tu, ale zdaniem komentatorów styl gry 

każe z optymizmem patrzeć w przy-

szłość. Drużyna Jacka Magiery była 

skazywana na pożarcie i wielu wieściło 

jej klęskę. Tymczasem nie tylko strze-

liła w Madrycie gola, ale pokazała też 

kilka ciekawych akcji.

– Nie takie drużyny jak Legia prze-

grywały w Madrycie wyżej i po gor-

szej grze. Bądźmy realistami, pracujmy 

krok po kroku, uczmy się i cieszmy grą 

w Lidze Mistrzów – powiedział Jacek 

Magiera, trener Wojskowych na kon-

ferencji prasowej po meczu na Santia-

go Bernabeu.

– Wiedzieliśmy, gdzie gramy, wie-

dzieliśmy z kim gramy, natomiast 

chcieliśmy zaprezentować się tutaj do-

brze i pokazać, że polska drużyna po-

trafi  grać w piłkę z takim przeciwni-

kiem. Jeżeli miałbym czegoś żałować, 

to tego, że nie otworzyliśmy wyniku 

mimo okazji Vadisa i Jodłowca oraz 

faktu, że porażka 1:5 była zbyt wyso-

ka. Biorąc pod uwagę sytuacje, gdy-

by skończyło się wynikiem 2:4, byłoby 

to bardziej sprawiedliwe. Na tym po-

ziomie decydują jednak detale – mó-

wił Magiera.

Okazja do rewanżu 2 listopada przy 

Łazienkowskiej w Warszawie. Listo-

padowe spotkanie Legii z Realem od-

będzie się jednak przy zamkniętych 

trybunach. To efekt kary, jaką nałoży-

ły na stołeczny klub władze UEFA po 

burdach kibiców w pierwszym meczu 

fazy grupowej z Borussią Dortmund. 

 (wik)

Bez wstydu w Madrycie
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