
Wiadomość o przerwaniu prac na 

drodze, która jesienią przyszłego 

roku miała być gotowa, to prawdzi-

wy cios dla naszego regionu. – Dla 

mnie ta wiadomość była gromem z 

jasnego nieba. My, przedstawicie-

le kierownictwa gmin, regularnie 

uczestniczyliśmy w dniach kontro-

lnych na budowie. Ostatni odbył 

się 12 października. Wykonawcy 

nie mówili wtedy o żadnych kłopo-

tach – wręcz przeciwnie, uspakajali, 

że wszystko idzie zgodnie z planem 

i harmonogramem prac – usłysze-

liśmy od wójta Bystrzycy, Romana 

Wróbla. 

Decyzja lidera konsorcjum, por-

tugalskiej fi rmy MOTA-ENGIL, 

była zaskoczeniem nawet dla pań-

stwowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, 

która jest inwestorem budowy. 

Dyrekcji od kilku miesięcy znane 

były problemy fi nansowe drugiego 

członka konsorcjum, fi rmy SDS 

Exmost, natomiast portugalską 

spółkę uważała za partnera godnego 

zaufania. Irena Krzyżanek z ostraw-

skiej fi lii DDA, kierownik budowy 

z ramienia inwestora, w wywiadzie 

dla „Głosu Ludu” opublikowanym 

18 sierpnia przekonywała, że pro-

blemy, które wynikają z kłopotów 

fi nansowych jednej z fi rm, powi-

nien rozwiązać lider konsorcjum. 

Przekonana była, że problemy nie 

wpłyną na termin dokończenia bu-

dowy. 

Konsorcjum wygrało przetarg 

dzięki niskiej ofercie cenowej. Na 

tyle niskiej, że DDA kilkakrot-

nie się upewniała, czy cena ta fak-

tycznie jest realna. Otrzymywała 

odpowiedź twierdzącą. Teraz Jan 

Kroupa, dyrektor generalny DDA, 

wyjawił: – Mniej więcej od trzech 

miesięcy prowadzimy rozmowy z 

przedstawicielami lidera konsor-

cjum, lecz fi rma ta żąda więcej, niż 

przewiduje umowa. Swoich rosz-

czeń nie udokumentowała. Według 

umowy cena netto budowy odcinka 

Oldrzychowice – Bystrzyca o dłu-

gości 6,2 km miała opiewać na nie-

spełna 1,7 mld koron.

Do decyzji konsorcjum ustosun-

kował się także minister transpor-

tu RC, Dan Ťok. – Naszym celem 

jest dokończyć budowę i naciskać 

na jej wykonanie tak, aby poślizg w 

stosunku do pierwotnego harmo-

nogramu był minimalny. MOTA-

-ENGIL jest znaczącą fi rmą por-

tugalską, dlatego chcę się spotkać 

także z portugalskim ambasadorem 

w Pradze – zapewnił zaraz w środę. 

Dla mieszkańców Oldrzycho-

wic, Bystrzycy i okolicznych wio-

sek zwłoka, o której na razie nie 

wiadomo, jak długo może potrwać, 

oznacza duże problemy. – Każdy 

kolejny dzień przynosi ze sobą ry-

zyko wynikające z życia na placu 

budowy. Jeździmy samochoda-

mi w błocie, mógłbym godzinami 

opowiadać o tym, ile otrzymujemy 

uzasadnionych skarg mieszkańców. 

Cały czas ich uspokajamy, że przyj-

dzie jesień 2017 i transport cięża-

rowy przeniesie się na nową drogę. 

A tu taka wiadomość... Fatalna jest 

sytuacja na jednym z odcinków, 

gdzie nie zrobiono pobocza i piesi 

zmuszeni są chodzić krajem drogi, 

między tirami. Cały czas zagraża 

im śmiertelne niebezpieczeństwo. 

Teraz wreszcie udało nam się wy-

negocjować, że można będzie prze-

ciąć barierki koło drogi i piesi będą 

chodzili po ich zewnętrznej stronie. 

Wykonawca budowy właśnie w 

tym tygodniu miał to przeprowa-

dzić... – ubolewał Wróbel w rozmo-

wie z „Głosem Ludu”. Burmistrz 

Trzyńca, Věra Palkovská, wysłała 

do ministra transportu list, w któ-

rym podkreśliła strategiczne zna-

czenie budowy i zwróciła uwagę na 

problem, o którym władze miasta 

mówiły już w tak zwanym „apelu 

trzynieckim”. Chodzi o negatywne 

konsekwencje faktu, że w przetar-

gach uwzględnia się jedynie cenę, 

nie zaś jakość. 

Prace na pierwszym odcinku bu-

dowy, Niebory – Oldrzychowice, 

przebiegają normalnie.

– Pierwszy odcinek buduje zu-

pełnie inny wykonawca, kroki pod-

jęte przez wykonawców drugiego 

odcinka nie powinny więc mieć 

wpływu na tę budowę. Jeżeli pierw-

szy odcinek zostanie ukończony 

na czas, można go będzie samo-

dzielnie uruchomić – powiedziała 

w czwartek Irena Krzyżanek. Na 

pytanie „GL”, jakie kroki podejmuje 

obecnie Dyrekcja Dróg i Autostrad, 

odpowiedziała: – Jestem przed sze-

regiem spotkań. Wszystkie kroki 

muszą być dobrze przemyślane. 

 DANUTA CHLUP

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

ZMIANA CZASU!
Zmiana z czasu let-
niego na zimowy, 
czyli astronomicz-
ny nastąpi w nocy z 
soboty 29 października na nie-
dzielę 30 października. Cofamy 
zegary o godzinę.

POGODA

Szukajmy tego, co nas 
łączy, a nie tego, co dzieli
| s. 7

Pamiętamy...

| s. 4-5
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niedziela
poniedziałek

dzień: 8 do 11 0C
noc: 7 do 2 0C
wiatr: 2-6 m/s

sobota

dzień: 9 do 12 0C
noc: 8 do 3 0C
wiatr: 2-6 m/s
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Tak walczy 
się o punkty!
| s. 12
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Budowa obwodnicy stanęła
PROBLEM: Dyrekcja Dróg i Autostrad w środę podała do wiadomości, że otrzymała list od konsorcjum wykonawców budującego 

drogę I/11na odcinku Oldrzychowice – Bystrzyca. To oznajmiło zerwanie umowy i zaprzestanie wszelkich prac. Powodem jest 

niewypłacalność jednego z członków, a prawdopodobnie także niska cena, dzięki której wykonawcy wygrali przetarg, a w której teraz 

nie potrafi ą się zmieścić. ROZWIŃMY 
AKCJĘ NAKLEJKOWĄ

Uświadomienie sobie naszej polskiej 

tożsamości zaolziańskiej należy do 

bardzo ważnych warunków naszego 

rozwoju. Niemniej ważną sprawą jest 

również przypominanie większości 

narodowej o polskich korzeniach et-

nicznych naszego terenu. Mając to 

na uwadze, zespół „Wizji 2035” przy 

Kongresie Polaków w RC przygoto-

wał tzw. akcję naklejkową. Jej istotą 

jest umieszczanie polskich naklejek 

językowych w sklepach, restauracjach 

czy instytucjach na Zaolziu, oczywi-

ście tam, gdzie to jest uzasadnione. 

Naklejki mają nam samym przypo-

mnieć, że jesteśmy w domu rodzin-

nym i możemy tutaj mówić swoim 

językiem. 

Kongres Polaków w swoim za-

kresie wydrukował pewną liczbę 

naklejek (na obrazku), które można 

umieszczać na swoim terenie. Dla za-

interesowanych wolontariuszy i peł-

nomocników gminnych naklejki będą 

do odebrania w księgarni Wirthów 

przy ul. Czapka w Cz. Cieszynie, w 

oddziale polskim biblioteki w Karwi-

nie przy rynku oraz w Kancelarii KP 

przy Komeńskiego 4 w Cz. Cieszy-

nie. O ile ktokolwiek będzie miał za-

potrzebowanie na większą liczbę na-

klejek, może również zwrócić się do 

kancelarii KP o ich przesłanie pocztą. 

(ZR)

Ciąg dalszy na str. 2

MÓWIMY RÓWNIEŻ PO POLSKU 

i po naszymu 

Wiadomość o przerwaniu prac na drodze, która jesienią przyszłego roku miała być gotowa, to prawdziwy cios dla na-
szego regionu.



sobota   |   29 października 20162 WIADOMOŚCI
KRÓTKO

R
ys

. B
R

O
N

IS
ŁA

W
 L

IB
ER

D
A

Szanowni Czytelnicy 
W poniedziałek i wtorek sekretariat redakcji będzie czynny od 

godz. 9.30 do 15.30. Dziennikarka dyżurna, Beata Schönwald, 

będzie czekała na Państwa w redakcji w poniedziałek w godz. 

9.30-15.00. Telefon 775  700  896, e-mail: beata.schonwald@

glosludu.cz. Zapraszamy do redakcji. Jeżeli mają Państwo cie-

kawy temat, którym chcecie się podzielić z innymi czytelnika-

mi, zapraszamy do siedziby „Głosu Ludu”, Czeski Cieszyn, ul. 

Komeńskiego 4.

Czekamy na Państwa

Za oknem zima, a korupcja kwitnie!

NOWE 

KOMPUTERY
BYSTRZYCA (wik) – W tym roku 

szkolnym Polska Szkoła Podstawo-

wa im. Stanisława Hadyny zmo-

dernizowała klasopracownię kom-

puterową. W ramach tej inwestycji 

zainstalowano 14 nowych kompu-

terów, a uczniowie mogą korzystać 

z nowoczesnego oprogramowania, 

m.in. programów Windows 10, 

Microsoft Offi  ce 2016 czy Zoner 

Photo Studio.

* * *

ZABAWKI DLA... 

PSÓW
KARWINA (wik) – Psy z miej-

skiego schroniska otrzymały nie-

codzienny prezent. Tomáš Rusín, 

karwiniak mieszkający obecnie w 

Anglii, obdarował je mnóstwem 

zabawek. Dodatkowo w ramach 

kampanii „Napełnić miski w schro-

niskach w 2016” karwińskiemu 

przytułkowi udało się wygrać karmę 

dla psów na pół roku. Obecnie w 

murach schroniska czeka na no-

wych właścicieli 13 czworonogów. 

* * *

TRWA „ZNICZ 2016”
POLSKA (wik) – Od piątku trwa 

policyjna akcja „Znicz 2016”. Jak 

co roku na polskich drogach oraz 

w okolicach cmentarzy i kościołów 

będzie można spotkać więcej po-

licjantów. Kierowcy powinni spo-

dziewać się również wzmożonych 

kontroli m.in. prędkości i trzeźwo-

ści. Akcja „Znicz 2016” potrwa do 

środy, 2 listopada.

* * *

STAWIAJĄ 

NA WSPÓŁPRACĘ
CZESKI CIESZYN (wik) – Aby 

ułatwić mieszkańcom Czeskiego 

Cieszyna i Cieszyna korzystanie 

z kulturalnej oferty obu domów 

kultury, powstanie wkrótce wspólna 

strona internetowa, dzięki której 

jednym kliknięciem będzie można 

przełączyć się pomiędzy kalenda-

riami imprez „Strzelnicy” i „Domu 

Narodowego”. W ramach wspólne-

go projektu obu placówek ukazał się 

także kalendarz ścienny, w którym 

zaznaczone są dni świąteczne w obu 

państwach.

* * *

LEGENDA RAPU
CZESKI CIESZYN (wik) – 4 

listopada w klubie Blady Świt 

wystąpi legenda światowego rapu, 

pochodzący z nowojorskiego Bro-

oklynu raper Afu-Ra. Będzie to 

jego ostatni koncert w tym roku 

w Europie. Dzień później artysta 

wylatuje bowiem do USA. Podczas 

występu Afu-Ra za gramofonami 

stanie cieszyński DJ znany pod 

pseudonimem Funky Luke.

Dyrektor ostrawskiego lotniska, 

Pavel Schneider, jest bardzo zadowo-

lony ze współpracy z przewoźnikiem 

Ryanair i nie wyklucza otwarcia ko-

lejnych atrakcyjnych połączeń do 

miast na całym świecie. – Regular-

nie łączymy od kilku lat Ostrawę z 

Londynem i Paryżem, w tym roku 

uruchomiliśmy połączenie z Duba-

jem. W naszej ofercie mamy też Du-

esseldorf – powiedział „ČTK” Pavel 

Schneider. Lotnisko Leoša Janáčka 

może się też pochwalić wieloma uła-

twieniami dla podróżnych, którzy z 

zadowoleniem skwitowali otwarcie 

terminalu dla pociągów osobowych 

kursujących od granicy ze Słowa-

cją. – Cieszymy się też ze sporego 

zainteresowania naszą ofertą lotów 

czarterowych, z której korzystają 

urlopowicze z całego kraju i nie tylko 

– dodał szef ostrawskiego lotniska. 

Na początku 2016 na łamach „GL” 

informowaliśmy również o planach 

na regularną linię lotniczą pomię-

dzy Ostrawą a Beneluksem i Skan-

dynawią. Na celowniku włodarzy 

ostrawskiego lotniska znalazły się 

wówczas Amsterdam i Helsinki. Te 

plany nie spaliły na panewce, władze 

województwa morawsko-śląskiego w 

dalszym ciągu szukają strategicznego 

partnera i niewykluczone, że w przy-

szłym roku doczekamy się efektów. 

W porównaniu z portami w Kato-

wicach czy Krakowie, lotnisko Leoša 

Janáčka w Ostrawie Mosznowie nie 

bije rekordów, z jego usług skorzy-

stało w 2015 roku 308 933 podróż-

nych. To jednak o cztery procent 

więcej, niż jeszcze dwa lata temu. 

 (jb)

Od jutra na zakupy do Mediolanu
Szybkie zakupy w Mediolanie? Czemu nie. Od jutra z ostrawskiego lotniska Leoša Janáčka dwa razy w tygodniu będą kursowały 
samoloty na linii Ostrawa – Bergamo. Będą one lądowały na lotnisku oddalonym o trzydzieści minut jazdy pociągiem od metropolii 
północnych Włoch, Mediolanu, stolicy europejskiej mody, ale także pięknych zabytków i nowoczesnej architektury.
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Lotnisko w Ostrawie-Mosznowie.

Prezydencka wizyta
Orłowa szykuje się do środowej wi-

zyty głowy państwa. Prezydent RC 

Miloš Zeman przyjął zaproszenie 

burmistrza Orłowej, Tomáša Kučy, 

i 2 listopada w ramach ofi cjalnej 

wizyty w województwie morawsko-

śląskim zawita również do miasta z 

jedną z największych stóp bezrobo-

cia w naszym regionie i skali całego 

kraju. 

Jak informuje ofi cjalna strona in-

ternetowa miasta Orłowej, Miloš 

Zeman powinien przybyć do Or-

łowej o godz. 14.00. W programie 

wizyty widnieje spotkanie z wło-

darzami miasta, a także z przed-

stawicielami zawodowej i ochotni-

czej straży pożarnej. Na dziedzińcu 

Domu Kultury prezydent RC spo-

tka się też z mieszkańcami Orłowej. 

O godz. 15.30 kolumna prezydenc-

ka przemieści się do Uzdrowiska 

Darków. Miloš Zeman odwiedzi 

Orłową po raz pierwszy w swojej 

prezydenckiej kadencji. Wcześniej 

do górniczego miasta zawitali T.G. 

Masaryk (1930 rok) i Václav Klaus 

(2006).  (jb)

Chciał skoczyć z mostu
Polak mieszkający w RC chciał w po-

niedziałkowy wieczór popełnić samo-

bójstwo. Szczęśliwie zanim to zrobił, 

wysłał do szwagierki pożegnalnego 

sms-a. W poniedziałek wieczorem ofi -

cer dyżurny Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Krakowie otrzymał informa-

cję z krakowskiego Centrum Powia-

damiania Ratunkowego o mężczyźnie, 

który chce się targnąć na swoje życie. 

– Z prośbą o pomoc dzwoniła szwa-

gierka desperata, mieszkanka powiatu 

wadowickiego, która właśnie otrzymała 

od niego sms-a. Z treści wynikało, że 

33-latek żegna się z bliskimi i zamierza 

skoczyć z mostu – mówi rzecznik pra-

sowy Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie, Grzegorz Gubała.

Sprawa nie była łatwa, ponieważ 

krakowscy policjanci pomyśleli, że 

mężczyzna mieszkający w Czechach 

właśnie tutaj chce popełnić samobój-

stwo. Ofi cer dyżurny małopolskiej 

policji błyskawicznie skontaktował się 

z Biurem Międzynarodowej Współ-

pracy Komendy Głównej Policji w 

Warszawie, podając wszelkie potrzebne 

szczegóły. – Ponieważ miejscowość, w 

której mieszka 33-latek, leży na granicy 

polsko-czeskiej, powiadomiono także 

straż graniczną oraz jednostki policji w 

Małopolsce i na Śląsku – relacjonował 

ofi cer prasowy KWP w Krakowie.

W końcu policjantom udało się 

jednak namierzyć telefon mężczyzny 

i wówczas okazało się, że może on 

przebywać w Cieszynie po polskiej 

stronie granicy. Informacja natych-

miast została przekazana nadolziań-

skim mundurowym, którzy w krótkim 

czasie odnaleźli desperata w zaroślach 

koło jednego z mostów w Cieszynie. 

Trafi ł do cieszyńskiego szpitala na ob-

serwację.  (wik)

Rozwińmy akcję naklejkową
Dokończenie ze str. 1

Oczywiście akcję powinniśmy pro-

wadzić z wyczuciem, w żadnym 

wypadku nie w formie jakiegoś 

przymusu czy nachalnych próśb. 

Do właścicieli, Polaków, możemy 

podejść wprost z nutą promocji 

polskości. Do wybranych właścicieli 

czeskich można podejść z delikatną 

aluzją o promocji biznesu z kliente-

lą polską. 

W przypadku restauracji i gospód 

można zaproponować w zamian 

umieszczenie ich lokalu w przygo-

towywanym przewodniku po Zaol-

ziu (korzystać z niego będą również 

Polacy z prawego brzegu). Bardzo 

dobrym argumentem są również 

zdjęcia lokali, gdzie naklejki już ist-

nieją, przekonując, że to już nieraz 

było zastosowane i że to nie jest 

sprawa jakiegoś wyskoku jednostki. 

Szereg naklejek zostało już na-

klejonych dzięki spontanicznej ak-

cji Stanisława Kołka z Sibicy, który 

wyprodukował naklejki własnym 

sumptem.  (ZR)

W Warszawie o Zaolziu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego gości w Warszawie od 

piątku dwudniową konferencję na-

ukową „Zaolzie jako wieloetniczny 

region historyczno-kulturowy. Do-

świadczenia koegzystencji i wyzwania 

na przyszłość”. Współorganizatorem 

konferencji jest PZKO.

Konferencję zainaugurował dzie-

kan wydziału nauk historycznych i 

społecznych UKS Sławomir Zaręba. 

Prezes PZKO Jan Ryłko przedsta-

wił następnie PZKO, ambasador 

Republiki Czeskiej w Warszawie Ja-

kub Karfík mówił o wsparciu rządu 

czeskiego dla polskiej mniejszości, 

przede wszystkim szkolnictwa na-

rodowościowego. Przed południem 

odbył się również pierwszy panel 

dyskusyjny pt. „Zaolzie w wielkiej i 

małej polityce w latach 1918-1989”. 

Wykład wprowadzający wygłosił 

prof. Tadeusz Siwek z Uniwersyte-

tu Ostrawskiego. W dyskusji wzięli 

udział Jiří Friedl z Instytutu Historii 

Akademii Nauk RC, Dariusz Mi-

szewski z Akademii Sztuki Wojennej 

w Warszawie oraz Władysława Ma-

giera z Sekcji Historii Regionu Za-

rządu Głównego PZKO. 

Friedl i Miszewski skupili się na 

konfl ikcie polsko-czechosłowackim 

w 1919 roku i zajęciu Zaolzia przez 

Polskę w 1938 roku. Choć nie było 

miedzy nimi zasadniczych różnic w 

poglądach na te kwestie, różnili się w 

ocenie tego, czy to Polska była w 1919 

roku bardziej osłabiona, kiedy czeskie 

wojska wkroczyły na Śląsk Cieszyń-

ski, czy też może bardziej osłabiona 

była Czechosłowacja w 1938 roku, 

kiedy to Polacy zajęli Zaolzie. Dla 

odmiany Władysława Magiera skupi-

ła się na podkreśleniu dorobku miesz-

kańców Śląska Cieszyńskiego, zarów-

no Czechów jak i Polaków.  (dc)
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KOBIETY DZIAŁAJĄ
Przed dwoma miesiącami został 

reaktywowany Klub Kobiet przy 

Miejscowym Kole PZKO w Or-

łowej-Lutyni. Przyjęłyśmy nazwę 

KK OLa  (Klub Kobiet Orłowa-

-Lutynia). Panie od razu wzięły się 

do solidnego i twórczego działania. 

17 października odbyło się ciekawe 

spotkanie. Naszym gościem była 

Vlasta Šebestová z Marklowic, która 

podzieliła się z nami swoimi umie-

jętnościami z dziedziny fl orystyki. 

Pod jej kierownictwem 20 pań z 

powodzeniem tworzyło  różne de-

koracje jesienne. Zostaną one wy-

korzystane na corocznej imprezie 

organizowanej przez  Urząd  Miasta 

Orłowa. Chodzi o wystawę stowa-

rzyszeń i organizacji społecznych 

działających na terenie miasta. 

3 i 4 listopada nasze prace będą 

prezentowane na stoisku „Kolory je-

sieni” w Domu Kultury w Orłowej. 

Kolejną próbką naszych możliwości 

i umiejętności będzie jesienna wysta-

wa w Domu PZKO, którą zaplano-

wano na 25 i 26 listopada (zostanie 

połączona ze świniobiciem). Będzie 

można podziwiać i kupić stroiki ad-

wentowe. KK OLa aktywnie udziela 

się też w przygotowaniach i deko-

racji różnych imprez towarzyskich. 

Przykładem niech będzie Biesiada 

Chórów, która odbyła się w niedzie-

lę 23 października w naszej świetlicy. 

Wypełniona sala podziwiała występ 

zespołu „TA Grupa” z Czeskiego 

Cieszyna, którą zaprosił do wspól-

nego śpiewania nasz chór „Zaolzie”. 

Rozśpiewana świetlica, muzyczne 

konkursy, dyskusje, wymiana do-

świadczeń i miła atmosfera na długo 

pozostaną w naszej pamięci. 

Jesteśmy pełne pomysłów i ener-

gii, które sprawiają, że czujemy się 

młodsze, zwłaszcza że każde spo-

tkanie kończymy ćwiczeniami dla 

poprawy zdrowia i sylwetki.

 Janina Michalska, 

 przewodnicząca KK OLa

* * *

PRZYGODA 
NA „TROJOKU”

W sobotę 22 października Polski 

Zespół Śpiewaczy ,,Hutnik” wy-

stąpił w Bielsku-Białej na „Trojoku 

Śląskim”. Jest on organizowany od 

1993 roku, na przemian w Polsce i 

Czechach, przez bielski oddział Pol-

skiego Związku Chórów i Orkiestr, 

katowicki oddział Śląskiego Związ-

ku Chórów i Orkiestr oraz czeski 

oddział chórów ÚČPS. Tegoroczny 

„Trojok” był połączony z 12. edycją 

Festiwalu „Gaude Cantem”. Myślą 

przewodnią jest zachowanie pieśni 

śląskiej. Chór „Hutnik”, jako jedy-

ny zespół zagraniczny na „Trojoku”, 

wystąpił wraz z innymi uczestnikami 

z Polski w sali koncertowej Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych 

im. St. Moniuszki, pod batutą Anny 

Ostrowskiej, a z akompaniamentem 

Michała Duźniaka.

Miłym akcentem dla chórzystów 

„Hutnika”, tuż przed wejściem na 

salę, było spotkanie z jednym z juro-

rów „Gaude Cantem”, prof. Elżbietą 

Wtórkowską, dyrygentem i dzieka-

nem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i 

Edukacji Muzycznej Akademii Mu-

zycznej w Bydgoszczy.

 A. Kornuta

* * *

PANI ADRIANKO, 
DZIĘKUJEMY

Ludzie w podeszłym wieku 

wdzięczni są za każde dobre słowo 

i każdy  życzliwy gest. Tym wyma-

ganiom starają się sprostać domy 

spokojnej starości, angażujące w tym 

celu odpowiednich pracowników. Ci 

starają się ułatwić i umilić ten trud-

ny okres życia swych podopiecznych. 

Zadanie jest to niełatwe, wymagają-

ce wszechstronnych umiejętności, 

pełnego poświęcenia i serca oraz 

zdolności. Wyjątkowe szczęście pod 

tym względem mieli pensjonariusze 

domu seniora „Pohoda” w Czeskim 

Cieszynie, którymi zaopiekowała się 

niesamowicie zdolna i ofi arna pani 

Adrianka, w całości poświęcając 

się swym podopiecznym. Potrafi ła 

rozładować smutek, wlać otuchę i 

nadzieję, wlokący się czas zapeł-

nić odpowiednimi  zajęciami. Była 

prawdziwą „matką dla postarzałych 

dzieci”. Pod jej opieką nie można 

się było smucić i marudzić. Zainto-

nowany przez nią „Ojcowski dom” 

wyzwalał w każdym łzy wzruszenia.

Obecnie pani Adrianka odchodzi 

do innej placówki, zostawiając za 

sobą podziw i wdzięczność swych 

podopiecznych oraz przekonanie, 

jak wiele można dokonać w pełni 

poświęcając się swemu posłannic-

twu. Droga pani Adrianko! Dzię-

kujmy i życzymy dalszych sukcesów. 

Będziemy mile i z wdzięcznością 

panią wspominać. Fa
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Pań z Orłowej-Lutyni nie trzeba namawiać do działania.

Występ „Hutnika” w Bielsku-Białej.
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PAMIĘTAMY...

MARTA BURY 
z Czeskiego Cieszyna – zmarła 

2 grudnia 2015 roku w wieku 88 lat
Była nauczycielką muzyki, kierowniczką arty-

styczną i akompaniatorką chórów, a także spo-

łeczniczką związaną z amatorskim ruchem te-

atralnym. Marta Bury wniosła olbrzymi wkład 

w rozkwit działalności muzycznej zwłaszcza 

w Miejscowym Kole PZKO w Suchej Gór-

nej, gdzie jednym z popularnych zespołów był 

żeński sekstet „Melodia”, działający od 1953 do 

1986 roku. Marta Bury była jego kierowniczką 

artystyczną od początku aż do 1976 roku. Jej 

nazwisko wymieniane jest również w powiąza-

niu z innymi górnosuskimi zespołami: oktetem 

męskim „Gama” (przez dwa lata była jego kie-

rowniczką) oraz dziewczęcym zespołem „Ro-

binsonki”, który w latach 70. był najpopular-

niejszym zespołem młodzieżowym na Zaolziu.

Marta Bury przez wiele lat opiekowała się 

artystycznie utalentowanymi wokalistkami. 

– Była wierną akompaniatorką Chóru Na-

uczycieli Polskich, akompaniowała mu aż do 

momentu rozwiązania w 2010 roku. Za te 

wszystkie występy w Chórze Nauczycieli Pol-

skich otrzymywała odznaczenia Związku Chó-

rów i Orkiestr w Warszawie. Zawsze na swoim 

miejscu, odpowiedzialna, była dla chóru kimś 

niezastąpionym – mówił o zmarłej prof. Aloj-

zy Suchanek, ostatni dyrygent rozwiązanego 

przed sześciu laty Chóru Nauczycieli Polskich.

WŁADYSŁAW MILERSKI 
z Czeskiego Cieszyna – zmarł 

17 stycznia 2016 roku w wieku 96 lat
Z zawodu był nauczycielem, z zamiłowania ję-

zykoznawcą, wybitnym badaczem naukowym, 

działaczem społecznym, długoletnim człon-

kiem Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO. 

Profesor Daniel Kadłubiec na naszych łamach 

wspominał Go tak: „Moja żona chodziła do 

czeskocieszyńskiej podstawówki w czasie Jego 

dyrektorowania, więc poznawałem Go z opo-

wiadań. Poznawałem Go także, zagłębiając się 

w historię powojennego Zaolzia. Nazwisko 

Władysława Milerskiego pojawia się tu raz po 

raz, i to w związku z rodzącymi się organiza-

cjami polskimi, że wspomnimy SMP, któremu 

prezesował w Jabłonkowie, a wiceprezesował 

jego Zarządowi Powiatowemu w Czeskim Cie-

szynie. Jego społecznikowsko-narodowy duch 

formował od początku działalność PZKO, 

gdyż był prezesem jego czeskocieszyńskiego 

Zarządu Powiatowego, setki godzin poświęcił 

przewodniczeniu Komitetowi Miejskiemu w 

naszym piastowskim grodzie, nie brakowało 

Go w strukturach ZG PZKO, nie szczędził 

sił ani czasu dla „Harfy”, ChNP, dla wyjazdów 

prelekcyjnych czy badawczych w teren, na spo-

tkania. I tak moglibyśmy wymieniać dalej i da-

lej, zauważając, że ten syn dolnoleszniańskiego 

szewca zawód nauczycielski zdobywał w se-

minarium śląskoostrawskim i – co znamienne 

– mieszkając w bursie nad samą Ostrawicą od 

razu zajął się tutejszą polską młodzieżą, stając 

na czele drużyny harcerskiej. Z podtrzyniec-

kiego synka wyrastał i wyrósł na jeden z fi larów 

zaolziańskiej polskości, i to nie tylko społecz-

nikowskiej, ale i naukowej. (...) Gdy zmarł w 

niedzielę, 17 stycznia, w wieku niespełna 97 lat, 

wiemy, że zamknął się jeden ważny rozdział 

zaolziańskiej polskości, czujemy też, odwołując 

się do słów staropolskiej Biblii, że „hetman, a 

bardzo wielki poległ w Izraelu”.

EDWARD KAIM 
z Czeskiego Cieszyna-Sibicy – zmarł 

20 stycznia 2016 roku w wieku 90 lat
Zaolziacy pamiętają go jako wyjątkowego peda-

goga, ale Edward Kaim był również muzykiem 

i malarzem i obu tym dziedzinom oddawał się 

z równym zaangażowaniem. Zamiłowanie do 

muzyki i sztuki wyniósł z domu rodzinnego 

w Żukowie Dolnym. Zanim jednak rozwinął 

swoje zdolności, wybuchła wojna. Miał wtedy 

14 lat. W zawierusze wojennej udało mu się 

w 1944 roku dotrzeć na Zachód i wstąpić do 

polskiego wojska w Wielkiej Brytanii. Po woj-

nie nie od razu wrócił na naszą ziemię – został 

w Szkocji, gdzie w Glasgow chodził do pol-

skiego gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. 

Na Zaolzie Edward Kaim ponownie dotarł w 

1947 roku i w czeskocieszyńskim Gimnazjum 

Polskim zdał maturę. Następnie ukończył stu-

dia pedagogiczne w Ołomuńcu, po których 

rozpoczął pracę w polskich placówkach. Przez 

wiele lat, aż do emerytury, uczył muzyki i pla-

styki w Gimnazjum Polskim. Znany jest jednak 

nie tylko jako nauczyciel. Akompaniował wie-

lu zespołom, przygrywał Chórowi Nauczycieli 

Polskich, „Gorolowi” czy zespołowi „Parafraza”. 

Najbliższy był mu akordeon, ale grywał także 

na skrzypcach, pianinie, gitarze. Jako plastyk 

najchętniej wybierał akwarelę i rysunek. Często 

malował pejzaże lub kwiaty. Był członkiem Sto-

warzyszenia Artystów Plastyków w RC, miał na 

koncie wystawy zbiorowe i indywidualne.

HUBERT PISZKIEWICZ 
z Czeskiego Cieszyna – zmarł 5 lutego 

2016 roku w wieku 85 lat
Ten emerytowany profesor Polskiego Gimna-

zjum w Czeskim Cieszynie i Orłowej był bardzo 

lubiany przez młodzież. Urodził się 21 grudnia 

1930 r. w Stanisłowicach. W 1951 r. zdał ma-

turę w czeskocieszyńskim Polskim Gimnazjum, 

studiował wychowanie fi zyczne i wychowanie 

obronne w Bratysławie. Po studiach podjął pra-

cę w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszy-

nie. W latach 1956-1962 uczył też w Orłowej 

na Obrokach, potem w fi lii w Łazach. W szkole 

prowadził kółka sportowe, był instruktorem 

kursów narciarskich. Angażował się także w 

działalność kulturalną. Występował z zespo-

łach muzycznych PZKO „Parafraza” i „Szpaki” 

oraz w orkiestrze Miejscowego Koła PZKO w 

Trzycieżu. W drużynie sportowej Slavoja grał 

w siatkówkę, jako lekkoatleta uczestniczył w 

zawodach w dziesięcioboju, na turniejach spor-

towych reprezentował też PZKO.

JÓZEF GIL 
z Karwiny – zmarł 13 lutego 2016 

roku w wieku 79 lat
Zaolziacy, zwłaszcza ci starsi, na pewno pa-

miętają zespół estradowy „Wesoła Siódemka” 

z Karwiny. Józef Gil zakładał go. Przez ponad 

pięć lat był też kierownikiem grupy, piosen-

karzem, solistą, ponadto wykonywał aranżacje 

muzyczne dla zespołu. Starsi Zaolziacy pamię-

tają zwłaszcza jego solową piosenkę „Mexiko”, 

za którą zawsze zbierał duże brawa. Prócz 

członkostwa w różnych zespołach śpiewaczych 

i tanecznych Józef Gil pełnił również funkcje 

społeczne. Przez jedną kadencję był człon-

kiem Komisji Kontrolnej Kongresu Polaków 

w RC. Był członkiem zarządu MK w Karwi-

nie-Nowym Mieście oraz członkiem Komisji 

Kontrolnej w tym Kole. Nie przeszkadzało mu 

to jednak podczas rozmaitych imprez w no-

womiejskiej świetlicy zasiadać przy pianinie i 

akompaniować przy wspólnych piosenkach.

BRUNON PIECZKA 
z Karwiny-Mizerowa – zmarł 

18 lutego 2016 w wieku 86 lat
Jego uczniowie pamiętają go jako konsekwent-

nego, wymagającego, sprawiedliwego nauczy-

ciela. Wychowawcę posługującego się niena-

ganną polszczyzną, który przez 40 lat uczył 

we frysztackiej Polskiej Szkole Podstawowej, 

a zarazem aktywnie pracował w strukturach 

PZKO. Brunon Pieczka urodził się w r. 1929 

we Frysztacie. Po wyzwoleniu spod okupacji 

hitlerowskiej rozpoczął naukę w Gimnazjum w 

Orłowej, by później podjąć studia pedagogicz-

ne. Roku 1945 sięgają również początki jego 

pracy społecznej, kiedy jako nastolatek wstąpił 

do chóru mieszanego „Olza”, chóru męskiego 

„Hejnał”, a następnie do zespołu śpiewaczo-

-muzycznego „Przyjaźń” w Karwinie-Fryszta-

cie. Obdarowany wspaniałym głosem angażo-

wał się także w małych zespołach śpiewaczych. 

Z jego inicjatywy doszło do połączenia chóru 

męskiego „Echo” z wyludniającej się starej Kar-

winy z chórem „Hejnał”. Był też inicjatorem 

założenia chóru żeńskiego „Kalina”, działają-

cego przy MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. 

Pełniąc przez długie lata funkcję prezesa chóru 

męskiego „Hejnał-Echo”, przyciągnął do ze-

społu młodych śpiewaków – swoich wycho-

wanków. Brunon Pieczka otrzymał wszystkie 

odznaczenia Polskiego Związku Chórów i Or-

kiestr oraz Zarządu Głównego PZKO wraz z 

wpisem do Złotej Księgi. 

CZESŁAW CURZYDŁO 
z Czeskiego Cieszyna-Stanisłowic – 

zmarł 14 marca 2016 roku 
w wieku 80 lat

Nauczyciele od dawna doskonale zdawali sobie 

sprawę z olbrzymiego znaczenia prasy dziecię-

cej w procesie wychowania młodego pokole-

nia i nie inaczej było w przypadku Czesława 

Curzydły, długoletniego redaktora naczelnego 

„Jutrzenki” – pisma kierowanego do dzieci 

i młodzieży. Czesław Curzydło pochodził z 

Karwiny. Po ukończeniu Szkoły Pedagogicz-

nej w Ostrawie i Orłowej uczył w szkołach w 

Milikowie, Wielopolu, Gnojniku i Cierlicku. 

Pracował społecznie w chórach i teatrze ama-

torskim. Jest ponadto autorem trzech pod-

ręczników dla polskich szkół podstawowych. 

Opracował historię gminy Cierlicko „750 lat 

Cierlicka”, historię ruchu amatorskiego „Teatr 

amatorski w Cierlicku 1912-1969” oraz mono-

grafi ę „Ofi ary II wojny światowej w Cierlicku”. 

W 1973 r. Czesław Curzydło objął stery redak-

cji „Jutrzenki” i kierował nią do 1997 r. Przez 

dwa lata redagował „Jutrzenkę” łącząc tę funk-

cję z pracą nauczycielską w Cierlicku. Za jego 

czasów „Jutrzenka” została wyróżniona meda-

lem Zasłużony dla Kultury Polskiej (1983), a 

Czesław Curzydło otrzymał Medal Komisji 

Edukacji Narodowej oraz odznakę „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”.

KS. BOGUSŁAW KOKOTEK 
z Trzyńca – zmarł 24 lipca 2016 roku 

w wieku 67 lat
Długoletni pastor zboru ewangelickiego w 

Czeskim Cieszynie na Niwach urodził się 16 

czerwca 1949 roku. Po ukończeniu studiów 

na Ewangelickim Wydziale Teologicznym w 

Bratysławie od razu powrócił na Zaolzie, gdzie 

we wrześniu 1973 roku został duchownym 

Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsbur-

skiego Wyznania. Szesnaście lat później, ks. 

Bogusław Kokotek został mianowany prze-

wodniczącym Społeczności Ewangelickiej w 

Republice Czeskiej. W 1991 roku przyszła 

kolejna nominacja. Ks. Kokotek został miano-

wany seniorem Dolnego Senioratu Śląskiego 

Kościoła Ewangelickiego A.W. Cztery lata 

później został wybrany na pastora zboru ewan-

gelickiego w Czeskim Cieszynie na Niwach. 

Tam pozostał do emerytury. Prócz głoszenia 

Słowa Bożego ks. Bogusław Kokotek parał 

się również pracą dziennikarską, publikując 

w wielu mediach kościelnych i świeckich. Od 

1987 roku był m.in. redaktorem naczelnym 

czasopisma „Przyjaciel Ludu” oraz „Kalendarza 

Ewangelickiego”. W Radiu Ostrawskim pro-

wadził audycję ekumeniczną „Głos Chrześci-

jan”, chętnie współpracował także z naszą ga-

zetą. Czeskocieszyński pastor był człowiekiem 

oddanym nie tylko służbie Bogu, ale także spo-

łeczności, w której przyszło mu żyć. Jako Polak 

interesował się sprawami polskiej mniejszości 

na Zaolziu, mocno angażując się również w 

sprawy swojego miasta, Trzyńca. W samorzą-

dzie pracował jako radny i członek Zarządu 

Miasta, pełnił też funkcję przewodniczącego 

miejskiego Komitetu ds. Mniejszości Naro-

dowych. – Jesteśmy wstrząśnięci, bo odszedł 

przede wszystkim dobry człowiek, któremu 

zależało na naszej sprawie – skomentował „na 

gorąco” śmierć duchownego wiceprezes Kon-

gresu Polaków w RC, Józef Szymeczek.

FRANEK CHMIEL 
z Bratysławy – zmarł 2 sierpnia 2016 

roku w wieku 85 lat
Ta smutna wiadomość dotarła z Bratysławy, 

gdzie zmarł współzałożyciel Sceny Polskiej, 

wybitny reżyser fi lmowy i teatralny, rodak z 

Zaolzia. Franek Chmiel pochodził z Jabłon-

kowa, ale od kilkudziesięciu lat mieszkał na 

Słowacji. Po odejściu z Teatru Cieszyńskiego 

pracował w ostrawskim studio Telewizji Cze-

chosłowackiej, później w studio telewizyjnym 

w Bratysławie. Wyreżyserował kilkanaście 

fi lmów fabularnych i ponad sto inscenizacji 

w teatrze telewizji. Był także pedagogiem w 

katedrze twórczości fi lmowej i telewizyjnej w 

Wyższej Szkole Sztuk Muzycznych w Braty-

sławie. W 2005 roku otrzymał wysokie polskie 

odznaczenie państwowe. Jego pogrzeb odbył 

się 8 sierpnia w bratysławskim krematorium. 

WILHELM FRANEK 
z Czeskiego Cieszyna – zmarł 

30 sierpnia 2016 r. w wieku 88 lat
Nauczyciela Polskiego Gimnazjum w Czeskim 

Cieszynie, Wilhelma Franka jego uczniowie ko-

jarzą z precyzyjnie wykonywanymi ćwiczeniami 

na drążku oraz równie dobrze sprecyzowanymi 

wymaganiami dotyczącymi znajomości mapy. 

Wybitny pedagog urodził się 18 września 1927 

roku w Żukowie. Jego rodzice wybudowali dom 

na Rozwoju w Czeskim Cieszynie, a Wilhelm 

Franek podjął naukę w tutejszym gimnazjum, 

gdzie zdał maturę w 1949 roku jako jeden z 

pierwszych absolwentów. Po maturze rozpoczął 

studia nauczycielskie w Ołomuńcu. Skończył 

geografi ę i wychowanie fi zyczne, które stały się 

pasją jego życia. Kochał sport oraz góry i cho-

ciaż okoliczności nie pozwalały wówczas na 

zwiedzanie świata, to teoretycznie znał go „od A 

do Z”. Rejonem, który Wilhelm Franek upodo-

bał sobie szczególnie, były Tatry. Wychowanie 

fi zyczne było zaś zarówno jego pracą, jak i hob-

by. Organizował rozmaite turnieje sportowe w 

siatkówce i koszykówce, mistrzostwa szkoły w 

lekkiej atletyce, wyjeżdżał z młodzieżą na kursy 

narciarskie. To wszystko działo się w czeskocie-

szyńskiej placówce gimnazjalnej, do której przy-

szedł jako młody nauczyciel zaraz po studiach 

oraz dwuletniej służbie wojskowej i pozostał 

tam aż do emerytury.

ODESZLI NAD WISŁĄ... 
Dominikanin, ojciec Jan Góra – zmarł 21 

grudnia 2015 roku w wieku 67 lat

Krytyk muzyczny Bogusław Kaczyński – 

zmarł 21 stycznia 2016 roku w wieku 73 lat

Projektantka mody Xymena Zaniewska – 

zmarła 12 lutego 2016 roku w wieku 91 lat

Reżyser Andrzej Żuławski – zmarł 17 lutego 

2016 roku w wieku 76 lat

Aktor Marian Kociniak – zmarł 17 marca 

2016 roku w wieku 80 lat

Historyk, prof. Janusz Tazbir – zmarł 3 maja 

2016 roku w wieku 88 lat

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski – zmarł 3 

maja 2016 roku w wieku 84 lat

Pisarka i satyryczka Maria Czubaszek – 

zmarła 12 maja 2016 roku w wieku 76 lat

Reżyser Andrzej Kondriatuk – zmarł 22 

czerwca 2016 roku w wieku 79 lat

Dziennikarka Janina Paradowska – zmarła 

29 czerwca 2016 roku w wieku 74 lat

Kardynał Franciszek Macharski – zmarł 2 

sierpnia 2016 roku w wieku 89 lat

Reżyser Andrzej Wajda – zmarł 9 październi-

ka 2016 roku w wieku 90 lat

Aktor Andrzej Kopiczyński – zmarł 13 paź-

dziernika 2016 r. w wieku 82 lat

Socjolog, prof. Jerzy Szacki – zmarł 25 paź-

dziernika w wieku 87 lat. (wik)

Lista nieobecnych...
Przed nami kolejny 1 listopada – szczególny czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, wspominamy zmarłych przyjaciół 
i członków rodziny. Jak co roku, we Wszystkich Świętych zapalmy więc znicze. Połóżmy na grobach chryzantemy. I wspomnijmy tych, 
którzy odeszli. My przypominamy zaś kilku nietuzinkowych mieszkańców regionu, których pożegnaliśmy od ostatniego 1 listopada.
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Dla tych, którzy odeszli...
Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada. 

   Danuta Gellnerowa
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

WITAMY

W ub. piątek i sobotę Dom PZKO w Lesznej Dolnej 

należał do dzieci szkolnych. W piątkowe popołudnie 50 

uczniów klas 1.-6. trzynieckiej podstawówki podążało, 

obładowanych plecakami, karimatami i śpiworami, do 

siedziby miejscowych PZKO-wców. Miejscowe Koło 

PZKO zorganizowało dla dzieci trzecią już edycję im-

prezy integrującej pt. „Z książką pod poduszką”. 

Dzieci przywitała prezes MK Renata Szkucik wraz 

z córką Beatą Bartnicką. To one były głównymi pomy-

słodawczyniami i organizatorkami tej świetnej imprezy. 

Program zabawy był bardzo urozmaicony i bogaty. Do 

zajęć wykorzystano wszystkie pomieszczenia Domu 

PZKO. Było więc czytanie w grupach, które prowadzi-

ły osoby dorosłe (czytano najpiękniejsze baśnie polskie, 

w ramach Roku Sienkiewiczowskiego czytano także 

„W pustyni i w puszczy” oraz inne ciekawe książeczki). 

Zorganizowano też dla dzieci warsztaty twórcze – ro-

biono świeczniki ze słoików, z kartonu pojemniczki na 

ołówki, z kolorowych papierów powstały piękne dynie 

halloweenowe, najmłodsi uczniowie pracowali z koloro-

wankami, układali puzzle. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się zajęcia dla grup-

ki najmłodszej, które prowadził specjalnie zaproszony 

redaktor audycji polskiej Radia Ostrawskiego, Szymon 

Brandys. W bardzo przystępny sposób zapoznał dzieci 

z pracą dziennikarza radiowego. Co wynikło ze wspól-

nej pracy redaktora i dzieci, można posłuchać w radio-

wych „Wydarzeniach”. Po smacznej kolacji (m.in. była 

grochówka i naleśniki ) rozpoczęto zabawy i konkursy, 

które przygotowały dla uczestników ich starsze koleżanki 

szkolne, Agatka i Dorotka Bartnickie (poświęciły cały ty-

dzień na przygotowania). Pomagali im też Mateusz Bart-

nicki, Sebastian Sikora, siostry Natalka, Karolina i Klau-

dia Pieleszówny oraz Zuzia Cieślar i Jola Niemiec.  Na 

zakończenie wszyscy bawili się wspaniale na nocnej dys-

kotece – ale się działo! Po takich atrakcjach wszyscy udali 

się na zasłużony odpoczynek.

Drugi dzień rano rozpoczął się od bardzo ciekawej i 

nietypowej rozgrzewki animacyjnej. Starsi uczniowie – 

asystenci przedstawili różne ćwiczenia do tekstu wiersza 

„Lokomotywa”, które powtarzała cała grupa uczestni-

ków. Po smacznym śniadaniu ponownie przyszła kolej na 

głośne czytanie, tym razem w wykonaniu samych dzieci. 

Prezes PZKO w bardzo przystępny sposób zapozna-

ła dzieci z PZKO oraz Konsulatem Generalnym RP w 

Ostrawie. Temat ten zakończono króciutkim konkursem 

wiedzy z  nagrodami. Imprezę podsumowano jako bar-

dzo udaną, wszystkim uczestnikom rozdano nagrody – 

książeczki, krążki DVD z bajkami oraz piękne dyplomy 

za udział. Dzieciom pobyt bardzo się podobał, o czym 

świadczy fakt, iż najstarsi – szóstoklasiści bardzo prosili 

organizatorów, by zaprosili ich także w przyszłym roku 

(pomimo że impreza przeznaczona jest dla uczniów klas 

1.-6.). Wszyscy uczniowie zasługują na wielką pochwa-

łę za bardzo dobre zachowanie i kreatywność, natomiast 

na duże podziękowania zasłużyli wszyscy organizatorzy 

i panie w kuchni. Wszyscy orzekli, że za rok spotkają się 

ponownie.  TaSz

Z książką pod poduszką

Dzieci uczestniczyły w warsztatach kreatywnych. 

Adrian Cymorek urodził się 6 lipca br. w Kyjowie na Morawach, gdzie ro-

dzice spędzali urlop. Ważył 3,5 kg i mierzył 50 cm. Chłopiec jest pierwszym 

dzieckiem Barbary (z domu Guziur) i Andrzeja Cymorków. Rodzinka miesz-

ka w Wędryni. Zdjęcie wnuka do redakcji przysłali dziadkowie Danuta i Ta-

deusz Guziurowie ze Skrzeczonia. Dużo zdrowia całej rodzince życzą także 

dziadkowie Irena i Jan Cymorkowie z Wędryni.

Adrian to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od imienia cesarza 

rzymskiego Hadriana. Nosiło go także kilku wczesnochrześcijańskich mę-

czenników.  (dc)
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W ub. poniedziałek klasy VIA i VIB wyjechały do Karwiny, 

by odwiedzić uczniów szkoły przemysłowej. Celem naszego 

wyjazdu były wspólne zajęcia w laboratorium ze starszymi 

kolegami, uczniami szkoły średniej. Po wejściu przywitał nas 

dyrektor, opowiedział o historii szkoły, pokazał stare zdjęcia. 

Potem zaopiekowali się nami uczniowie. Przede wszystkim 

mogliśmy wypróbować sterowanie robotami zbudowanymi 

m.in. z klocków lego. Za pomocą robota mogliśmy prze-

mieszczać balonik z miejsca na miejsce. Następnie obej-

rzeliśmy drukarkę 3D, na której w tym czasie były akurat 

drukowane medale. Najciekawszym punktem wizyty była 

możliwość własnego zaprogramowania robota. W parach wy-

próbowaliśmy różne oprogramowania, dzięki którym roboty 

wykonywały zadania. Każdy robot posiadał czujnik światła, 

więc po zaprogramowaniu robot był zdolny na przykład po-

ruszać się po czarnej linii. Ciekawą funkcją robota był czujnik 

odległości, który nam pokazywał na komputerze, jak dale-

ko od danej przeszkody znajduje się robot. Było to możliwe 

dzięki nastawieniu funkcji zapobiegającej wzajemnemu zde-

rzaniu się robotów. Kiedy robot znalazł się w odległości 20 

cm przed przeszkodą, automatycznie wyłączały mu się silniki.

Następnie, dzięki specjalnemu programowi, mogliśmy 

tworzyć w komputerze różne konstrukcje z lego. Ostatnim 

punktem programu była maszyna, która według kolorów 

sortowała monety. Wyjazd edukacyjny zorganizowany 

przez panią nauczycielkę Halinę Faję cieszył się wielkim 

zainteresowaniem uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki ta-

kim wyjazdom wzrośnie zainteresowanie techniką i fi zyką. 

Małgorzata Kujawa

PSP Czeski Cieszyn

Teatrzyk pełen śmiechu

We wtorek 11 października nasza Szkoła Podstawowa im. G. Przeczka w 

Trzyńcu gościła Teatrzyk dla Szkół z Hradca Kralowej. Pierwszy stopień świet-

nie bawił się podczas bajki pt. „Africká pohádka”, która pełna była oryginalnego 

czeskiego humoru. Zaś my, uczniowie drugiego stopnia, obejrzeliśmy spektakl 

pod tytułem „V+W”. Nasza pani od języka czeskiego wypowiedziała się o 

teatrze w ten sposób: – Aktorzy w swoisty i oryginalny sposób przedstawili 

naszym podopiecznym fragmenty utworów światowej sławy Jiřego Voskovca i 

Jana Wericha. Jeżeli ktoś się spodziewał, że dwaj aktorzy wyjdą na salę, trochę 

pośpiewają pod nosem i od biedy coś zagrają, musiał być bardzo zaskoczony. 

– Teatrzyk był rewelacyjny – zgodziły się jednomyślnie Marta i Patrycja, a 

następnie dodały: – Kiedy pan zawołał jednego dziewiątoklasistę i skazał go 

na śmierć, zamiast egzekucji popsikał go wodą.

Nasza wspólna zabawa była świetna, a najśmieszniejsze było, kiedy aktor 

śpiewał zakochaną piosenkę koleżance z klasy 9. Wtedy wszyscy aż płakali ze 

śmiechu i bolały nas brzuchy. Aktorzy na pewno znowu przyjadą do nas, ale 

musimy poczekać do lata. Iza i Gabka Smajlik

Robot z lego

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



ZACZNIJMY 
OD JANA HUSA

Powszechnie znane jest znaczenie 

Jana Husa dla kształtowania języka 

czeskiego, literatury i liturgii w ję-

zyku narodowym. Mniej znany jest 

natomiast fakt, że kancjonały husyc-

kie, pisma Husa i Braci Czeskich 

przedostawały się na XV-wieczny 

Śląsk, wypierając z obiegu ofi cjalne-

go niemczyznę. Język czeski, znor-

malizowany grafi cznie przez Husa, 

wypolerowany stylistycznie przez 

kaznodziejów i pisarzy tego czasu, 

pobrzmiewał również na Wawelu w 

czasie panowania dwóch ostatnich 

Jagiellonów, nie mówiąc już o pra-

starej śląskiej dzielnicy piastowskiej. 

O jego popularności decydowała 

także jego bliskość z ówczesnym 

językiem polskim, większa niż z 

dzisiejszym, toteż czeszczyzna to-

rowała drogę ku ofi cjalności języ-

kowi polskiemu. Dla czeskiej naro-

dowej kultury i oświaty, szczególnie 

języka, który jest jej podstawą, miał 

więc Hus znaczenie fundamental-

ne, odczuwane do współczesności, 

choć jego los był tragiczny. Jednak 

jego dziedzictwo duchowe żyje i in-

spiruje nadal.

MARCIN LUTER
Więcej szczęścia miał Marcin Lu-

ter, którego uważamy za ojca Re-

formacji. Po stu latach od spalenia 

Husa czasy się zmieniły, w Niem-

czech sytuacja społeczno-politycz-

na też była inna niż w Królestwie 

Czeskim XV wieku, co można po-

wiedzieć także o Kościele rzymsko-

katolickim.

Luter, podobnie jak Hus, oparł 

swoją naukę na prymacie słowa i 

pisma (solum verbum, sola scriptu-

ra), dając tak impuls do powstania 

literatur narodowych, nie mówiąc 

o nobilitacji ich języków, dając im 

zdecydowane pierwszeństwo przed 

łaciną. W r. 1534 przetłumaczył 

na język niemiecki Biblię, też inne 

pisma, głosząc, że rozmowa z Bo-

giem jest skuteczna tylko wtedy, 

gdy wierzący rozumieją sens mo-

dlitwy, co skutkowało w sposób 

szczególny. Dlaczego? Luter posłu-

żył się niemczyzną jak najbardziej 

zbliżoną do jej wariantu potoczne-

go, mówionego, zatem najbardziej 

współczesnego w tym czasie, przez 

co doprowadził do stworzenia ogól-

noniemieckiego języka literackiego, 

respektowanego po dziś dzień, od-

działującego w Niemczech i na inne 

kręgi wyznaniowe, też promieniują-

cego na zagranicę. Przybijając 31 

października 1517 roku 95 tez na 

drzwiach kościoła w Witemberdze, 

dał początek nie tylko Reformacji 

i zmianom w obrębie kościoła, ale 

także cywilizacyjno-kulturowym. 

W ciągu miesiąca obiegły one Eu-

ropę, docierając szybko i do Księ-

stwa Cieszyńskiego za panowania 

księcia Kazimierza II. 

KRÓLEWIEC, 
LITWA, POLSKA

W Prusach Książęcych, będących 

lennem królów polskich, władzę 

trzymał wówczas Albrecht Hohen-

zollern, który przyjął naukę Lutra i 

dla jej pogłębienia, upowszechnie-

nia założył w Królewcu Uniwersy-

tet (1544), nazwany od jego imienia 

Albertinum. Rzecz jasna, że głoszo-

no w nim idee języka narodowego, 

narodowej oświaty, literatury. Prze-

winęło się przez niego także wielu 

Polaków, również orientacji katolic-

kiej, m.in. Jan Kochanowski, którzy 

przejęli się zapewne tymi ideami, co 

nie pozostało bez wpływu na naro-

dziny polskiej literatury narodowej. 

Wszak rodziła się w tym czasie, i 

to za sprawą Reja (kalwina i lute-

ranina), Kochanowskiego, autorów 

rozpraw religijnych i politycznych, 

należących do obozu reformacyj-

nego lub z nim sympatyzujących 

(Modrzewski, Orzechowski, Cze-

chowic, Łaski, Budny, Seklucjan i 

in.), nie mówiąc już o drukarzach, 

normalizujących polszczyznę od 

strony ortografi cznej. 

Na kalwinizm i luteranizm prze-

chodziła na Litwie i w Polsce naj-

pierw szlachta, potem mieszczanie, 

chłopstwo bardzo rzadko, gdyż w 

dużej mierze było tu niepiśmienne, 

toteż religia, oparta na słowie, nie-

wiele miała mu do zaoferowania.

Zwłaszcza Królewiec i Litwa 

odegrały tu szczególną rolę poprzez 

działalność wydawniczą. Tutaj wy-

szły po polsku np. „Mały katechizm” 

M. Lutra (1530), „Postylla domo-

wa” M. Lutra (1574) oraz inne jego 

pisma, dalej „Biblia Radziwiłłow-

ska”, czyli brzeska (1563), w Pru-

sach Królewskich „Biblia gdańska” 

(1632), będąca co najmniej przez 

trzy wieki wzorem języka polskiego. 

Niezwykle popularna była „Postyl-

la”, czyli zbiór kazań Samuela Dam-

browskiego, którą czytano prawie w 

każdym cieszyńskim domu prote-

stanckim, nazywana tu Dąbrówką, 

mniej poczytna była tu „Postylla” 

Grzegorza z Żarnowca, wszystkie 

jednak szerzyły kult słowa polskie-

go, raczej staropolskiego, stając się 

jednym ze źródeł staropolszczyzny 

w gwarach cieszyńskich. Dla ziemi 

cieszyńskiej równie doniosłe okaza-

ły się dzieła Reja i Kochanowskie-

go, przepisywane tu przez chłopów 

(„Apokalipsa” M. Reja), zasilające 

śpiewy religijne – „Kto się w opie-

kę”; „Czego chcesz od nas, Panie”; 

„Tobie bądź chwała Panie wszego 

świata” – wszystkie autorstwa Jana 

z Czarnolasu.

KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE
Powyższymi uwagami, do których 

jeszcze wrócimy, dotarliśmy na zie-

mię cieszyńską, gdzie nauki Lutra 

rozpowszechniły się bardzo wcze-

śnie, szczególnie za sprawą księcia 

piastowskiego Wacława III Ada-

ma (1545-1579), który przeszedł 

na luteranizm, a z nim całe jego 

Księstwo. Wydał, co miało następ-

stwa szczególnie ważne, dokument 

nazwany „Porządkiem kościelnym” 

(1568), uzupełniony przez jego 

małżonkę Katarzynę Sydonię tzw. 

„Porządkiem szkolnym” (1584). Co 

jest w tych „Porządkach” tak szcze-

gólnego? Otóż regulowały one ży-

cie kościelne i szkolne w, jak podają 

źródła, 50 powstałych wówczas ko-

ściołach luterańskich i tyluż szko-

łach przy nich zorganizowanych, 

które nie były, co istotne, pod ku-

ratelą państwową, czyli habsburską, 

ale zarządzanych i utrzymywanych 

przez zbory, które w głównej mie-

rze decydowały o tym, jaki będą 

miały charakter. Do nich odnosiły 

się wyżej wspomniane „Porząd-

ki”, które zobowiązywały zbory do 

szczególnej troski o naukę, o to, by 

dzieci i młodzież uczyły się gorliwie 

i pilnie, by były poddawane egzami-

nom publicznym, by nie tolerowano 

nieuctwa i lenistwa, a uczniów ta-

kich nie cierpiano, tylko ich pięt-

nowano, w ostateczności ze szkół 

relegowano. Te same wymogi były 

stawiane nauczycielom, którzy z 

pewnością uczyli czytania i pisania, 

również podstaw wiary. Protestan-

tyzm cieszyński szybko absorbował 

polskie druki XVI-wieczne, o czym 

już wzmiankowaliśmy, poprzestając 

na Kochanowskim. Znany był tu 

również jego „Psałterz Dawidów”, 

z pieśni zaś, oprócz powyższych, 

także ta, w której poeta czarnole-

ski wielbi cnotę, pisząc, że „cnota 

to klejnot, cnota skarb drogi, tego 

nie wydrze nieprzyjaciel srogi...”. 

Otóż utwór ten, rozpoczynający się 

od słów „Nie wierz Fortunie, co sie-

dzisz wysoko”, został w środowisku 

protestanckim znamiennie przero-

biony. Cnotę zastąpiono nauką i po 

dziś dzień śpiewamy, że NAUKA 

klejnot, NAUKA skarb drogi..., co 

jest z pewnością wyrazem szcze-

gólnej wagi, jaką przywiązywano 

do roli książki, nauki, tudzież szkół. 

Nieprzypadkowo na ich drzwiach 

wejściowych widniały ważne sło-

wa: „Duchem postępujcie” (Ligotka 

Kameralna); „Rodzice baczcie, by w 

młodości dziatki wasze szukały mą-

drości” (Oldrzychowice); „Z myślą 

o tym, że tu szkoła, wstępuj jakby 

do kościoła” (Ustroń) itp. Pocho-

dzą one z czasów po Patencie to-

lerancyjnym (1781), kiedy wszyst-

kie tego typu szkoły wyznaniowe 

były polskie, jedynie w miastach 

zdarzały się niemieckie. To samo 

dotyczy stosunków narodowo-ję-

zykowych w kościołach ewange-

lickich Księstwa Cieszyńskiego. 

Tak więc protestantyzm wsiąkał 

w ziemię cieszyńską przez słowo 

polskie, towarzyszące tym, którzy 

na tej ziemi pracowali, orali, siali, 

mieli tu swoje głębokie korzenie. I 

w tym tkwi jego najważniejsza ce-

cha cieszyńska – plebejskość, będą-

ca wyznacznikiem i jego trwałości, 

i zarodkiem kolejnego etosu – eto-

su pracy. Pobożny człowiek musiał 

być porządny i pracowity, bowiem 

praca była podstawą pobożności, a 

religia nie była na pokaz, ale zasadą 

życia. Gardzono więc nieróbstwem 

i cwaniactwem, toteż ludzie modlili 

się tu nie o bogactwo, szczęście, na-

wet nie o zdrowie, ale o to, by mogli 

pracować. Wracając do oświaty, nie 

rościmy sobie prawa do rozstrzyga-

nia problemu, jaki procent cieszyń-

skiego chłopstwa był piśmienny, w 

każdym razie był zapewne znaczny, 

sądząc po bibliotekach prywatnych, 

organizowaniu nauczania domo-

wego i nabożeństw domowych, 

podczas których najczęściej sięgano 

po Dąbrówkę, co wymagało znajo-

mości pisma, a także wzmacniano 

się nuceniem nawet 10 pieśni, i to 

również podczas nabożeństw or-

ganizowanych pod gołym niebem. 

Musiało to być zjawisko rzucające 

się w oczy, skoro zwrócili na nie 

uwagę ci, którzy przyjeżdżali tu z 

różnych stron, jak np. L. Zejszner, 

L. Malinowski czy B. Hoff , i mie-

li możliwość porównania tego, co 

zobaczyli na ziemi cieszyńskiej, z 

tym, skąd przybywali. Znamienne 

w tym względzie jest również to, 

że w ewangelickim gimnazjum cie-

szyńskim zdecydowaną większość 

stanowili w XVIII wieku synowie 

chłopscy, którzy tu nieco później 

organizowali zręby odrodzenia na-

rodowego w postaci takich polskich 

organizacji (choć szkoła ta już była 

niemiecka), jak Złączenie Polskie 

(1842) czy Towarzystwo Uczących 

się Języka Polskiego (1847), wy-

prawiając się piechotą po książki 

polskie do Krakowa. Zwoływali 

Zabawy Narodowe, walczyli o pra-

wa polskie w parlamencie wiedeń-

skim czy sejmie opawskim ( Jerzy 

Cieńciała jako pierwszy), zawozili 

furmanką ziemię cieszyńską na Ko-

piec Kościuszki w Krakowie (Paweł 

Cieńciała z Mistrzowic, ojciec Je-

rzego), by zaznaczyć łączność zie-

mi piastowskiej z tą Jagiellonów. 

Wielkim świętem narodowym było 

odsłonięcie Panoramy Racławic-

kiej we Lwowie. Cieszyniaków nie 

mogło tam zabraknąć, toteż pastor 

nawiejski Franciszek Michejda 

zorganizował cały pociąg z tysią-

cem tutejszych pasażerów. Podobne 

przykłady można by mnożyć, mó-

wiąc o zasługach dla Polski i ziemi 

cieszyńskiej całych rodów Buzków, 

Michejdów, Cieńciałów, Kiedro-

niów, Kubiszów, Wantułów, Hła-

wiczków, Hadynów i wielu innych, 

którzy wraz ze środowiskiem księży 

Świeżego, Londzina, Grima, z czy-

telniami katolickimi i innymi insty-

tucjami, a także organizacjami tego 

kościoła kształtowali cieszyńskie 

dzieje. Nigdzie w Polsce nie miał 

chłop tak ukształtowanej świado-

mości narodowej, co z kolei wypo-

wiada o tym, co miał w głowie. B. 

Hoff , osadzając się w XIX-wiecznej 

Wiśle. Napisał on: „Rozmawiając z 

wiślaninem, często dziwimy się, jak 

doskonale jest obznajomionym nie 

tylko z rzeczami, których się uczył 

w szkole, np. historii, geografi i itp., 

ale że wie dokładnie, co się dzieje w 

polityce, i wypowiada swój sąd czę-

sto bardzo trafny i logiczny”.

Nie trzeba specjalnie podkreślać, 

że nie było tak tylko w Wiśle. Mało 

się chyba wie w Warszawie o tym, co 

dla szeroko pojętej polskiej kultury 

narodowej zdziałała Reformacja, a 

co ledwie zasygnalizowaliśmy także 

w odniesieniu do ziemi nad Olzą. 

Budzi więc zdziwienie fakt odrzu-

cenia przez Sejm propozycji, by rok 

2017 ogłosić Rokiem Reformacji z 

racji jej 500-lecia, obchodzonej w 

całej Europie i poza nią. Będzie na-

tomiast w Polsce Rok Rzeki Wisły, 

Josepha Conrada-Korzeniowskie-

go, który był raczej pisarzem angiel-

skim, Józefa Piłsudskiego, św. brata 

Alberta. Kolejny mit o polskiej tole-

rancji legł w gruzach. Na szczęście 

Sejmik Śląski wykazał się większą 

roztropnością i kulturą, ustanawia-

jąc rok 2017 Rokiem Reformacji na 

Śląsku (Cieszyn został ogłoszony 

europejskim miastem Reformacji), 

uzasadniając to tak: „Rok Reforma-

cji na Śląsku jest szansą, by pokazać, 

jak należąc do różnych wspólnot, do 

różnych Kościołów, możemy szukać 

tego, co łączy, a nie tego, co dzie-

li”. Piszemy o tym dlatego (choć 

tylko wyrywkowo, gdyż inaczej nie 

można z racji obszerności tematu), 

by przypomnieć te na ogół niezna-

ne fakty, nabierające na ważności 

w roku jubileuszowym 500-lecia 

Reformacji, rozpoczynającym się 

31 października, szczególnie zna-

czącym dla ziemi cieszyńskiej, sku-

piającej najwięcej luteranów bez 

względu na to, czy mieszkają po le-

wej, czy po prawej stronie Olzy.

 DANIEL KADŁUBIEC
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SŁOWO OJCZYSTE JAKO FUNDAMENT, CZYLI KILKA UWAG NA PROGU JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI

Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli

Portret Marcina Lutra, rok 1529.
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To już trwa osiemdziesiąt lat. Decyzja garst-

ki rozentuzjazmowanych polskich profesorów 

obowiązuje wszystkich posługujących się pol-

szczyzną w piśmie, niezależnie od narodowości. 

Słowem dotyczy i Czytelnika, który chodził do 

polskich szkół, jak i tego, który choć na co dzień 

posługuje się inną mową, to jednak wnikliwie 

trzy razy w tygodniu studiuje szpalty „Głosu 

Ludu”, ale także potencjalnego abiturienta z Se-

negalu, który postanowiłby się udać na nauki do 

Krakowa lub Warszawy. Jednym słowem osiem-

dziesiąt lat (i cztery miesiące) temu wprowadzo-

no nowe zasady ortografi czne, które – z kosme-

tycznymi doprawdy zmianami – są obligatoryjne 

dla wszystkich użytkowników języka polskiego.

Przede wszystkim dotyczyło to wycofania, 

gdzie się tylko da, nieznośnego „jota” (bez skoja-

rzeń bym prosił łaskawie) i zastąpienie go liter-

ką „i”. A więc ortografi a pojawiła się w miejsce 

ortografj i, idiota wyrugował idjotę, a Austria – 

Austrję. Zmieniono również nazwę królestwa 

położonego na półwyspie Jutlandzkim, które 

od tego czasu nie zowie się już Danja, lecz Da-

nia (i tu powstał problem dla uczących się ję-

zyka polskiego – słowa „Dania” i „dania”, choć 

pisze się obecnie tak samo, w wymowie jednak 

brzmią zupełnie inaczej). Ponadto rozłączono 

niektóre wyrazy, jak choćby ten, od którego roz-

począłem powyższy akapit (do 1936 r. pisano 

„przedewszystkiem”) czy „napewno”, „poprostu” 

etc. Dokonano też zamachu na kilka słów z „o 

kreskowane”, a także... ale po kolei.

Już podczas obrad profesorów Polskiej Aka-

demji (jeszcze przez „jot” pisanej) Umiejętno-

ści, pod przewodnictwem Kazimierza Nitscha 

(1874-1958) – językoznawcy i dialektologa, któ-

ry prowadził też swego czasu owocne badania 

lingwistyczne w Nawsiu i Jabłonkowie – poja-

wiały się w prasie artykuły, których autorzy wy-

rażali swój zdecydowany sprzeciw wobec jakich-

kolwiek zmian w pisanej polszczyźnie. Jednym 

z oponentów był Zygmunt Nowakowski (1891-

1963), pisarz, felietonista (starszemu Czytelni-

kowi znany być może z audycji w Radio Wolna 

Europa), aktor i reżyser teatralny, ale także dok-

tor fi lologii polskiej, który miał wątpliwą – jak 

się okaże – przyjemność uczestniczyć w obra-

dach ortografi cznych zamachowców, o czym 

10 czerwca 1935 roku zdał wnikliwą relację na 

łamach „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”: 

„Tyle demagogicznego elementu, tyle hałasu i 

tyle nieuctwa wmieszało się do dyskusji i taka 

to gratka dla ludzi, którzy nie mają o czem pisać, 

że napewno hulanka potrwa jakiś czas jeszcze. 

Rzecz dziwna, potępiam namiętność przy tego 

rodzaju debatach, a jednak sam dałem się jej 

unieść i teraz wecuję nóż”.

Nowakowskiego rozdrażnił choćby pomysł 

(skuteczny jak się okazało rok później) ujedno-

licenia końcówek przymiotnikowych występu-

jących w narzędniku i miejscowniku dla rodzaju 

męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej (do 

tego czasu „ym-em” – np. „zielonym” i „zielo-

nem”) oraz dla form męsko- i niemęskoosobo-

wych liczby mnogiej („ymi-emi” – „zielonymi” i 

„zielonemi”). Tęgie głowy postanowiły pozosta-

wić jedynie „ym” i „ymi”. „Nonsens wierutny!”, 

oburzał się doktor-felietonista, „Komisja twier-

dzi, że to rozróżnianie było sztuczne, że zostało 

narzucone przez ks. (Onufrego) Kopczyńskiego 

(1735-1817, autora pierwszego podręcznika gra-

matyki polskiej 1778-81 – przyp. jot). Zgoda. Ale 

ks. Kopczyński urodził się akurat przed dwoma 

wiekami, (…) a narzucone przezeń formy mają 

za sobą sto kilkadziesiąt lat tradycji. I formy te, 

jak zaraz wykażę, były nadzwyczaj praktyczne. 

Nie pojmuję, komu wadzić mogły! Rozmaitość 

tych końcówek zamiast komplikować sprawę, 

czyniła język jasnym, wyraźnym, a nawet, nawet... 

krótszym. Mógłbym dać jakiś przykład nieprzy-

zwoity, drastyczny, ale zadowolę się zdaniem 

najprostszem. Np. »Nie widział partnerów i jaj, 

któremi zarzucono scenę«. Nikt nie może mieć 

najmniejszej wątpliwości, że scenę zarzucono ja-

jami a nie partnerami. Skoro jednak, stosując się 

do nowej pisowni, napiszemy »Nie widział part-

nerów i jaj, którymi zarzucono scenę«, powstanie 

od razu wątpliwość, czy przypadkiem nie rzuca-

no także i partnerami. Zdarza się. Skrupulatny 

pisarz musiałby dodać coś do tego zdania, które, 

aby było zrozumiałe, powinno brzmieć »Nie wi-

dział partnerów i jaj, którymi to jajami zarzucono 

scenę«. Zdanie będzie dłuższe i niezgrabne”.

Profesorowie wzięli się i za „o kreskowane”, 

które od wieków spędza sen z oczu uczniom. 

„Zawiadomiono obecnych, że subkomisja trzech 

skazała dziesięć wyrazów na dożywotnie »u« w 

miejsce dotychczasowego o z kreską. My mamy 

tylko zatwierdzić wyrok przedwstępnie, poczym 

(o, Boże! ,»poczym«!...) pójdzie jeszcze do apela-

cji, mianowicie pod nóż pełnego komitetu. Zro-

biło mi się żal tych wyrazów. Taka poniewierka! 

Raz ó – raz u… I one same nie mają tu nic do 

gadania. Postanowiłem skorzystać z prawa łaski 

w stosunku do jednego choćby skazańca. Było 

nas sędziów przysięgłych piętnastu. Postawio-

no nam pytania w sprawie: brózdy-bruzdy, 

chróstu-chrustu, dłóta-dłuta, ogórka-ogurka, 

płókać-płukać, protokółu-protokułu, żórawia-

żurawia, Jakóba-Jakuba, kłóć-kłuć i próć-pruć. 

Pewne pozycje były mi szczerze obojętne, jako 

że właściwie stale pisałem je błędnie. Np. zawsze 

»bruzda, chrust, płukać«. Tu więc bróździć nie 

będę. »Ogurek« natomiast wzbudził pewną wąt-

pliwość. Lecz dla świętego spokoju podniosłem 

rękę. Macte! Natomiast »protokół« (nie pocho-

dzi z łaciny jak »artykuł«) wolałbym zachować 

w pierwotnej formie, zwłaszcza, że przysłówek 

»protokularnie« brzmi ordynarnie. Wyrazy te 

przeszły jednak w głosowaniu i tylko dwóch sę-

dziów było za zachowaniem o z kreską. Przy żó-

rawiu jednak postanowiłem i ja bronić dawnego 

stanu rzeczy, ale nie udało się. Ciekawe, że inne 

pozycje zoologiczne, jak żółw, jaskółka pozostały 

przy ó, natomiast żurawia wykastrowano. Może 

etymologicznie pochodzi on od żuru?”

Ponieważ już się z tego robi niezły galimatias, 

a wiem doskonale, że rubrykę tę pilnie studiuje 

i młody Czytelnik (o ja naiwny!), więc dodam, 

że obecnie poprawnie pisze się: bruzda, chrust, 

dłuto, płukać, żuraw, Jakub, kłuć (nie mylić z 

„kłóć” – imperatywem czasownika „kłócić się”) i 

pruć. Pisownia słów ogórek i protokół pozostała 

bez zmian. 

Ale jeszcze jedna rzecz poróżniła szacowną 

komisję. „Kwestja »kościółek-kościołek, dzió-

ba-dzioba, bólu-bolu« odsłoniła całe piekło 

różnic i nienawiści międzydzielnicowych. To 

był jakby czwarty rozbiór Polski! Pewien sędzi-

wy lingwista oświadczył ostro, ale i z godnością 

równocześnie: »Nigdy nie obcowałem z ludźmi, 

którzyby mówili dzióba!« Nigdy nie obcował! A 

»Dzióbasek«? A piosenka: »Moja luba, daj mi 

dzióba!« – to pies? Wrzawę i niepokój wywołały 

także formy »żłóbek i żłobek, kólczyk i kolczyk, 

rozprószyć i rozproszyć, sójka i sojka, wskróś 

i wskroś, bóść i bość, mówca i mowca, róść i 

rość«. Wyłoniła się nawet propozycja urządze-

nia ogólnopolskiego plebiscytu... Na szczęście, 

wniosek nie uzyskał większości. Jeszcze plebi-

scytu brakowało!...” 

Zatem pozostawiono ostatecznie obie formy 

– i kościółek, i kościołek i żłóbek, i żłobek, i roz-

prószyć, i rozproszyć, i wskróś, i wskroś, i róść, 

i rość. Ale do czasu. Bo zapewne w przyszłości 

ponownie zbiorą się tęgie głowy i orzekną, żeby 

zmienić to i owo. Ale Bogu dzięki teraz każdy 

może się postarać o papier stwierdzający dyslek-

sję i żadne profesory nic a nic nie wskórają.  

 (jot)

Zamach na »jota«. I nie tylko
W zatraceniu. Pamięcią wpisany w koloryt 

szarych dni. Człowiek. Jednostka kurzu spod 

gwiazd bez cienia, bez światła, bez osobowo-

ści bycia poznanym. Brak bliskości oddala o 

kolejny milion lat świetlnych. Baby, baby / ko-

chanie, kochanie – planeto zerwana niczym 

dojrzały owoc jesieni. Zbliż się na wyciągnię-

cie ręki. W nieprzyjaznym poczuciu winy 

umierania, ocierasz łzy pożółkłym liściem 

dębu. Czerwonością jaworu wpatrujesz się 

w nagą brzozę otartą z resztek przyzwoitych 

białych plam. Gdzieniegdzie zielona nadzieja 

Świętego Patryka wrzuca kolejne „lubię to”. 

Rój jesiennych obrazów przeraża i wdziera się 

w podświadomość moją, twoją, naszą. 

Szeleszczę niczym jeż szukający soczystych 

dżdżownic. Przedzieram się przez przeźro-

czysty kobierzec przeróżnych barw, owadów, 

roztoczy ziemistych, pszenicznych, trwałych 

w rodzaju, odrodzeniu przyszłym, hołdują-

cym w śmierci jesiennej pożogi. Ten płomień 

gorejący we wnętrzu mnie nie gaśnie. Roz-

palam świadomość przyszłych dni. Na hory-

zoncie garść mroźnych poranków, przetartych 

rękawiczek, wypłowiałych szalików. Lato na-

pędza się w drugim obiegu. Podziemny krąg 

upija temperaturą uczuć każde stworzenie 

– odgłos nadziei na odrobinę ciepła. Jeszcze 

kilka dni. Kilka chwil upojenia słońcem, lecz 

nie jest dzień jesienny oznaką tragedii wiecz-

nej. Piękna w swej obfi tości, soczystości owo-

ców. Jesień wieczna. Odwieczna w barwach 

przeróżnych zachęca do zdjęć i bęc w pościel 

z liści umarłych, wyprasowanych obrazów 

pośród szarych kartek, przygniecionych cię-

żarem mądrych ksiąg... Biblia żywota świata. 

Jesień zakorzeniona. Piękna. Falująca na wie-

trze. Jesień doskonała.   

Zwykły 

jesienny wieczór
Ogromną głowę puchacza
księżyc z lasu wytacza.
Z szumiących skrzydeł drzew
kapie złoto i krew.
W tokowisku kolorów,
w namiętnym śpiewie,
tracą pióra jawory
i cietrzewie.
Zwykły jesienny wieczór,
szary i barwny,
z tym blaskiem i smutkiem oczu
ginącej sarny. 
 Henryk Jasiczek, Blizny pamięci

Drogi jesieni
Z głębokich lasów wyszedłem
w kierunku jesieni
Droga wiedzie do górzystości
wytrwale
W Beskidzie gronie jak garby
mojego życia
Własnymi ścieżkami przecieram ślad
Jesieni zmienna
ile mgły trzeba jeszcze odrąbać
żebyś podarowała mi prawdziwy chłód
 Wilhelm Przeczek, Księga urodzaju

Słońce w listopadzie
Doskonałe światło, niespodziewane,
budzące wdzięczność i podziw,
doskonale uformowany dzień
bez skazy, przezroczysty, jasny,
doskonała widoczność szczegółów,

żyłkowania na opadłych listkach,
niewzruszona potęga mijania,
taniec wiatru, musowanie ciszy.
 Jerzy Kronhold, Wiek brązu

Jesienna 

droga do domu
Mglisto, dżdżysto
jesienna mgła
otula nagie drzewa
Rozkrzyczane wrony
kraczą jak złe wieszczki
wyrzucone z nieba
W listopadowym zmierzchu
gubi się ulica
gnijąca od wilgoci
Zawieszone na trzecim piętrze
gałęzi drzew
moje okno się złoci
Długa jest droga
człowieka do człowieka
ale warto iść
kiedy ktoś tęskni i czeka...
 Gabriel Palowski, Niepokój  

Czym jest jesienny wystrój świata? Świat wy-

strojony jesienią. Oto droga nabyta, ustalona 

odgórnie. Etap trzeci. Rozdwojenie na trzy. 

Po trzykroć lepszy człowiek w oddaleniu od 

narodzin. Doświadczenie kolejnych dni, któ-

re w niezgodzie wspólnej żyją własnym ży-

ciem. Jesień. Przynudza odrobinę. Czasami. 

Monotonia kolorów i stanów psychicznych. 

Obniżony popęd życia… lecz nauczony przez 

wieki człowiek wie, gdzie ukryte jest piękno. 

Urodzaj tej ziemi i konieczność otwarcia się 

na odlatujące bociany. Do zobaczenia!!! Ptaki 
niewzruszone, pogodzone z  losem, uskrzydlone 
w tytanicznej pracy przestworzy połowy świa-
ta. Oto droga. Potęga przemijania. Dzwon 

uderzający z  niezwykłą precyzją hektolitrów 

przelanej krwi. Elastyczne tętnice podłączone 

do serca ludzkich dusz.

Od kilku tygodni jesień. Urocza w swej 

obecności pora roku przedziera się szcze-

linami do wnętrz. Wpycha się w nozdrza. 

Atakuje wrażliwe śluzówki różowych gardeł. 

Wydobywa łzy z  kącików przeziębionych 

oczu. Okrucieństwo stałe. Jakże potrzeb-

ne. W Beskidzie gronie jak garby mojego życia 
powie poeta. Przeczek dostrzega ułomność 

własnych myśli. Grzechy popełnione, napra-

wione później. Doskonałe światło... doskonale 
uformowany dzień... taniec wiatru, musowa-
nie ciszy. Jerzy Kronhold poddaje się uroko-

wi jesieni. To prawdziwa doskonałość świata. 

Wyciszenie i jasność nieba. Piękno w czystej 

postaci. Istnieje więc zależność ludzkiego 

życia od jesiennej chandry. Ten stan ustawia 

margines dotarcia do pewności uczuć, wraż-

liwości wrodzonej lub nabytej poprzez dobro 

i zło. Mglisto, dżdżysto jesienna mgła otula na-
gie drzewa... kolejna negacja, odrzucenie je-

sieni, czerwona kartka, lecz Długa jest droga 
człowieka do człowieka, ale warto iść, kiedy ktoś 
tęskni i czeka... Jesień jako etap przejściowy, 

potrzebny w czekaniu, trwaniu, przetrwaniu. 

Oto nadzieja. Rytm. Tętno ludzkich marzeń, 

pragnień przeżycia kilku chłodnych dni. Czas 

niczym ziarnka rozwianego piasku na plaży, 

wchłonięte potęgą oceanu. Jesień pozwala od-

rodzić się, nabrać rozpędu, by dotrwać, prze-

trwać, wytrwać.

Odrodziła się jesień w naszych sercach. 

Chce obudzić nadzieję na wiosenną eksplozję 

zieleni. Cisza. Jesienny rozkwit spokoju. 

 Marek Słowiaczek 

Jesienny rozkwit spokoju
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PIONOWO I POZIOMO JEDNAKOWO: 

1. otwór w głąb kopalni

2. ulubione zajęcie dziecka

3. miasto w Japonii, w prefekturze Kioto

4. kananejski bóg przyrody

Wyrazy trudne lub mniej  znane: YAWATA

1. wtórna muzyka ludowa

2. ręczne metalowe kleszcze

3. klujnik, w którym przychodzą na świat pisklęta

4. waluta w Birmie

Wyrazy trudne lub mniej znane:  KIAT (opr. BJK)

Rozwiązanie krzyżówki z 1 października: 

Poziomo: 1. OSTĘP 6. PACHA 9. INTROIT 10. RARÓG 11. ORBIS 12. WŁODARZ 13. GRAPA 16. AOR-

TA 19. MAGOT 22. MAKALU 23. RESORY 24. MIĘTA 25. RIMINI 26. NUTRIA 27. AJAKS 30. UMIAR 

33. ZIELE 36. ERGONOM 37. ORION 38. ALINA 39. TADEUSZ 40. ARMIA 41. ALARM. 

Pionowo: 1. OKRĄG 2. TARKA 3. PIGWA 4. STROFA 5. MONAKO 6. PTOZA 7. CEBER 8. AOSTA 

14. REALIZM 15. PRAWICA 17. ODSETKI 18. TORBIEL 19. MUMIA 20. GLĘDA 21. TRANS 28. JAGODA 

29. KANGUR 30. URODA 31. IDIOM 32. RENTA 33. ZMAZA 34. EPIKA 35. ERAZM. 

Rozwiązanie dodatkowe: O GUSTACH SIĘ NIE DYSKUTUJE. 

Rozwiązanie połączonych minikwadratów magicznych z 1 października: 

1. WOSK 2. OPAŁ 3. SABA 4. KŁAMCÓW 5. CASA 6. ÓSMA 7. WAAL.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO: 3. papier faraona 9. festiwalowe miasto 10. tarcza ze skóry 

„Amaltei” 11. przedwojenny model škody 12. „Robinsona” wymyślił 13. zyg-

zak 14. ziemie Rzeczpospolitej pod zaborem austriackim 18. cienkie płótno 

bawełniane 21. reklamowy papierek 24. kosmonauta radziecki 25. wyłysiałe 

wgłębienia 26. styl cesarstwa 27. znany cesarz rzymski 28. „atomowy” opa-

lacz 29. niezbyt powszechne imię męskie 30. bezwietrzna pogoda na morzu 

31. chwyt zapaśnika 34. sedno sprawy 38. zdobywca nagrody 41. głos łoszy 

w czasie rui 42. roślinny symbol zdrowia 43. ustanie wydzielania żółci przez 

wątrobę 44. zator na drodze 45. nieobsadzone stanowisko 46. karmiła małego 

Zeusa. 

PIONOWO: 1. miasto nad Gołdapą 2. francuski ser z pleśnią 3. płócienna 

tenisówka 4. ulubieniec 5. w ręku grawera 6. drapieżny kot z Afryki 7. zapale-

nie błon śluzowych 8. groźne schorzenie oka 15. taternik po awansie 16. pa-

nował w carskiej Rosji 17. studenckie święto 19. pokrywa naczynia szkliwem 

20. „Wielka” w Zakopanem 22. urządzenia zamontowane na statku 23. od-

powiednik 31. dziennikarski wymysł 32. słynny krążownik 33. gatunek lamy 

35. jadło 36. Billewiczówna z „Potopu” 37. znany fi lm Billy’ego Wildera 

39. odmiana kaczki z północnej Europy 40. w Izraelu leży. 

ROZWIĄZANIE DODATKOWE: (Hasło z pierwszej polskiej encyklo-

pedii powszechnej autorstwa Benedykta Chmielowskiego)  Opr. JO

– Słyszołeś o blóndynce, kiero stoła 

przed lustrym z zamkniętymi oczami?

– Ni, a czymu miała zawrzyte oczy?

– Bo chciała uwidzieć, jak wyglądo, 

kiedy spi.

* * *
Przychodzi ożralec do aptyki, pyto:

– Mo pani jaki tabletki, po kierych 

ni ma efektu jo-jo?

Aptykorka sie dziwo, a gość chudy 

jak patyk...

– Ale po co to panu? Przeca je pan 

taki szczupły!

– Przydałaby mi sie tako tabletka, bo 

co sie nawalym, to trzeźwiejym.

* * *
Powadzili sie chłop i baba w czasie 

obiadu. Jak chłop wychodził z dómu, 

trzasnył dwiyrzami i mówi:

– W łóżku też żeś je do niczego!

Jednak sumiyni go gryzło i nie mi-

nyło pół godziny, jak zazwónił do 

chałupy, aby załagodzić sprawe. Te-

lefón zwónił i zwónił, ale w końcu 

baba podniósła słóchawke.

– Co robisz? – pyto chłop.

 – Zwóniym, a ty nie podnosisz 

słóchawki.

– A bo byłach w łóżku.

– Jak to, za dnia w łóżku?

– Co tam robiłaś?

– Zasięgnyłach drugij opiniji.

* * *
Policaj zatrzymuje auto prowadzóne 

przez staruszke.

– Przekroczyła pani sześćdziesiątke!

– Ale skąd. To tyn kapelusz tak mie 

postarzo.

* * *

Róman do swojij baby:

– Powiydz mi, skąd sie u naszego 

Gustlika wziyny piwne oczy? Przeca 

jo móm niebieski, ty mosz niebie-

ski...

– Ale ty rod popijosz piwo!

* * *
Po ślubie mężatka pyto chłopa:

– Ty dycki w nocy tak chrapiesz?

– Ni – odpowiado żónaty – jyny 

wtedy, jak spiym.

* * *

Antek do Jewki:

– Jakbyś sie za mnie wydała, to byś 

miała wzorowego chłopa. Jo przeca 

nie kurzym, nie pijym, w karty nie 

gróm, za babami nie lotóm...

– Ni mosz żodnej wady?

– Móm jedną: cyganiym.

* * *

Policaj sie zawrzył w izbie i przez 

pore dni rozbiyroł na części nowo 

kupione auto. Baba sie pyto:

– Po cóś go rozbiyrosz?

– Bo poprzedni właściciel mi powie-

dzioł, że włożył w niego pięć mili-

jónów.

* * *
Sómsiod pyto Gałuszke, kiery mo 

rod podróże i wódke:

– Kaj byłeś ostatnio na wycieczce?

– Nie wiym, jeszcze nie wywołołech 

fi lmów.

* * *
Wadzóm sie brat z siostróm. Wko-

rzóno dziołucha wrzeszczy:

- A twój tata je gupi·!

Na co synek:

- Chyba twój!

Na zdjęciu z kwietnia 1971, w okresie budowy nowego skrzyżowania, dawne kino i gospoda „Koło kina” w Suchej Górnej, potocznie znana pod nazwą „Koło Pastuchy”. Na współczesnym ujęciu Bronisława 
Zydera z roku 2015 siedziba fi rmy budowlanej i restauracja.

Tak  było, tak  jest

ALE HECA

MINIKWADRATY MAGICZNE
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Czekają na rozpoczęcie seminarium 

prawniczego, które poprowadzi Jakub 

Sembol, aplikant Kancelarii Adwokac-

kiej Hajduk&Partners. W auli gimna-

zjalnej dosiadają się do nich koledzy z 

czeskocieszyńskiego czeskiego gimna-

zjum oraz Gimnazjum Trzyniec. Kil-

kunastoosobowa grupa uczestniczy w 

projekcie „Jesień z prawem”. 

Cykl warsztatów prawniczych od-

bywających się na przemian w trzech 

gimnazjach to jeden z projektów, 

które prawnicy z Kancelarii Adwo-

kackiej Hajduk&Partners realizują 

społecznie. – Projekty te przyniosły 

fi mie brązową lokatę w ogólnopań-

stwowym konkursie „TOP Odpo-

wiedzialna Firma 2016 Roku”. To 

także jeden ze sposobów, jak wyłonić 

talenty już w szkole średniej i stop-

niowo wychowywać ich na przy-

szłych członków zespołu – mówi 

nt. „Jesieni z prawem” jej główna 

organizatorka, Lucie Fremrová. 

Prócz regionalnych wykładowców 

w realizację włączyli się seminariów 

także lektorzy z Uniwersytetu Ka-

rola. Jeden z warsztatów prowadził 

na przykład Marek Antoš, czołowy 

czeski specjalista w dziedzinie prawa 

wyborczego. 

W poszczególnych gimnazjach 

wykładają pracownicy Kancelarii, 

którzy są ich absolwentami. Jakub 

Sembol, który w 2014 roku skończył 

Wydział Prawa na Uniwersytecie 

Karola w Pradze, zdawał maturę w 

Polskim Gimnazjum. – Poprowa-

dzę seminarium nt. „Sprawiedliwość 

vs. pewność prawa”, chodzi więc o 

podstawowe zasady. Pierwsza poło-

wa to będzie raczej mój wykład, w 

drugiej, mam nadzieję, uaktywnią się 

uczestnicy. Spróbuję ich zachęcić do 

dyskusji – mówi naszej gazecie przed 

rozpoczęciem zajęć. 

Na wstępie pyta zebranych, kto 

z nich chciałby pójść w jego ślady 

i podjąć studia prawnicze na Uni-

wersytecie Karola. Podnosi się kilka 

rąk. Są też zainteresowani studiami 

w Brnie. Kiedy natomiast pada pyta-

nie o cieszący się złą sławą Wydział 

Prawa w Pilźnie, gimnazjaliści re-

agują gromkim śmiechem. Prelegent 

następnie przedstawia krótką cha-

rakterystykę zawodów, które mogą 

wykonywać absolwenci studiów 

prawniczych – adwokata, sędziego, 

komornika, prawnika fi rmowego. 

Nie ukrywa, że niektóre z nich cieszą 

się wysokim uznaniem społecznym 

(sędzia), inne wręcz odwrotnie (ko-

mornik), każdy wymaga natomiast 

innych predyspozycji, każdy ma swo-

je plusy i minusy. 

W warsztatach uczestniczą ucznio-

wie, którzy zastanawiają się nad stu-

diami prawniczymi. – Po tych semi-

nariach będę lepiej zorientowany i 

zdecyduję się, czy iść w tym kierun-

ku, czy nie. Zajęcia, które były do tej 

pory, raczej mnie zachęciły – swierdza 

Robert Molinek, uczeń trzeciej klasy 

Polskiego Gimnazjum. Jego koleżan-

ka Magda Górniak ma podobne zda-

nie. – Tematy są bardzo interesujące, 

najciekawszy dla mnie był „Jak i kogo 

karać” – mówi dziewczyna. 

 DANUTA CHLUP
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GIMNAZJALNY 
KALENDARZ

Próby 
krasomówcze

2 listopada

Gimnazjalni krasomówcy zmie-
rzą swoje siły w eliminacjach 
lokalnych do Ogólnopolskie-
go Konkursu Krasomówczego 
im. Wojciecha Korfantego. Na 
najlepszych czekają później eli-
minacje regionalne oraz fi nał w 
Katowicach.

Polonistyczne 
wędrowania

3-6 listopada

Lekcje polskiego i historii w ple-
nerze, czyli zwiedzanie takich 
miejsc, jak Nagłowice, Puławy, 
Nałęczów czy Kazimierz Dolny. 

Jeden z dziesięciu
4 listopada

Konkurs wiedzy o Sienkiewiczu 
w formie popularnego konkursu 
„Jeden z dziesięciu”. Na starcie 
stanie jedenaście trzyosobo-
wych drużyn szkolnych.

Trochę zabawy!
4 i 11 listopada

Najpierw klasa IVB w Domu 
PZKO w Olbrachcicach, a ty-
dzień później klasa IVA w Domu 
PZKO w Nawsiu będą się bawić 
na tzw. Pasówce, będącej odpo-
wiednikiem polskiej Studniówki.

Recytacja 

nie tylko od święta
11 listopada

Polskie Święto Niepodległości i 
XXII Eliminacje Centralne Kon-
kursu Recytatorskiego Kresy 
2016. Najlepsi wyjadą na fi nał 
do Białegostoku. (sch)

Jesienne spotkania z prawem 
Jest wtorek, dochodzi godzina szesnasta. Większość uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
wyszła już ze szkoły. Kilka osób zostaje. 

Jakub Sembol przybliża gimnazjalistom cechy charakterystyczne różnych zawodów związanych z prawem. 

Fo
t.
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SERWIS KOMPUTEROWY
przy Studni Trzech Braci

Naprawiamy laptopy i komputery.
• rzetelnie i solidnie
• krótkie terminy
• atrakcyjne ceny

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00

Z OGŁOSZENIEM RABAT 10%.

CIESZYN, ul. Trzech Braci 3
+48 669 328 544 (PL)

email: cieszyn@fractalsoft.org
http://fractalsoft.org/cieszyn
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-

SZYN: Kubo (30, godz. 17.30);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Malý princ (31, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dale-

ko na północy (29-31, godz. 16.00); 

Księgowy (29, 30, godz. 17.30); 

Doktor Strange (29-31, godz. 

19.00); Rings (29, 30, godz. 20.00); 

Kung Fu Panda 3 (30, godz. 10.00); 

Amerikan Honey (31, godz. 17.30, 

20.00); KARWINA – Centrum: 

Lichožrouti (29, godz. 15.30); Dok-

tor Strange (29, 17.15, 20.00; 30, 31, 

godz. 17.15); Operacja Arktyka (30, 

godz. 15.30); Tenkrát v ráji (30, godz. 

20.00); Księgowy (31, godz. 20.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: Hotel 

Transylwania 2 (29, godz. 15.00); 

Padesátka (29, godz. 17.30); Star 

Wars: Przebudzenie Mocy (29, godz. 

20.00); To się w głowie nie mieści 

(30, godz. 15.00); Igrzyska śmierci. 

Kosogłos. Część 1 (30, godz. 17.30); 

Spectre (30, godz 20.00); Bezva 

ženská na krku (31, godz. 17.30); 

Anthropoid (31, godz. 20.00); BY-

STRZYCA: Vlk z Královských vi-

nohrad (29, godz. 18.00); CZ. CIE-

SZYN – Central: Lichožrouti (29, 

30, godz. 15.30); Tenkrát v  ráji (29, 

30, godz. 17.30); Doktor Strange 

(29, 30, godz. 20.00); CIESZYN – 

Piast: Osobliwy dom Pani Peregrine 

(29-31, godz. 15.00); Bridget Jones 

3 (29-31, godz. 17.15, 19.30); Blair 

Witch (29-31, godz. 21.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 

ČT1 SM, niedziela, wiadomości 

regionalne 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
CZ. CIESZYN – Listopadowe 

spotkanie MUR-u odbędzie się w 

czwartek 3. 11. o godz. 17.00 w auli 

Polskiego Gimnazjum im. J. Sło-

wackiego. Wykład na temat „Wol-

fgang Amadeusz Mozart” wygłosi 

Tomasz Piwko.

V ZJAZD ABSOLWENTÓW 

CZESKOCIESZYŃSKIEJ POD-

STAWÓWKI – Serdecznie zapra-

szamy absolwentów – rok ukończe-

nia szkoły 1955-1956, 1960-1961, 

1965-1966, 1970-1971, 1975-1976, 

1980-1981, 1985-1986, 2000-2001, 

2005-2006, 2010-2011 w piątek 11. 

11. 2016 o godz. 17.00 do szkoły 

– na ofi cjalne spotkanie towarzy-

skie w klasach (rozmowy, wspo-

mnienia, spotkania z nauczycielami, 

wychowawcami, aktualizacja spisu 

absolwentów), zdjęcia poszczegól-

nych klasy – 40 kc o godz. 19.00 do 

Ośrodka Kultury „Strzelnica” – na 

nieofi cjalne spotkanie towarzyskie 

(bal dla absolwentów – wspomnienia 

i zabawa przy kieliszku i muzyce) do 

godz. 1.00 – bogaty bufet zapewnio-

ny. Informacje na stronie interneto-

wej www.zsptesin.cz, gdzie można 

znaleźć również spisy klas, których 

tegoroczny zjazd dotyczy. Prosimy 

zgłosić swój udział w spotkaniu do 

4. 11. 2016 przez portal www.zspte-

sin.cz lub pocztą e-mailową: skola@

zsptesin.cz; prosimy wpisać imię, 

nazwisko, nazwisko panieńskie i rok 

ukończenia podstawówki.

BŁĘDOWICE – Klub Seniora 

MK PZKO zaprasza na spotkanie 

2. 11. o godz. 15.00 do Domu 

PZKO.

BYSTRZYCA – MK PZKO za-

prasza do złożenia hołdu zasłużo-

nym członkom MK PZKO poprzez 

symboliczne zapalenie zniczy na ich 

grobach. Spotykamy się 31. 10. o 

godz. 18.00 przed pomnikiem ofi ar 

I wojny światowej w Bystrzycy.

OLDRZYCHOWICE – Polska 

szkoła w Oldrzychowicach z okazji 

110 lat budynku szkolnego otwie-

ra swoje drzwi dnia 5. 11. w godz. 

9.00-15.00 i zaprasza na wystawę pt. 

„Szkoła dawniej i dziś”.

OFERTY
SPRZEDAM MIESZKANIE 2+1 

PARTER, WC i łazienka, w cen-

trum Cz. Cieszyna. Tel. +48 662 154 

138. GL-734

PRZEPROWADZKI + eki-

pa oraz usługi transportowe. Tel. 

+48 601 478 108. GL-600

PRZECIEKA CI DACH, ka-

pie Ci do domu – zadzwoń: 

+48 609 852 057. Uszczelniamy 

wszystkie rodzaje dachów.
 GL-299

NÁTĚRY STŘECH – FASÁD 

ruční nátěry i vysokotlaké nástříky 

střech pozink, hliník, trapéz plech, 

vlnitý eternit, eternit, pálené tašky 

atd. Vše je provedeno odborně 

s nejvyšší kvalitou. Prodloužená 

záruka. Zajímavé smluvní ceny. Tel. 

775 524 815, www.stresnirekon-

strukce.cz GL-223

IPA – STŘECHY novinka na trhu 

– bezešvá technologie. Konec se za-

tékáním. Tel. 776 051 335.
 GL-223

WYSTAWY
GALERIA „RADOST”, Dom 

Kultury, ul. Alšova 11, Hawierzów: 

do 30. 10. wystawa „Jarki Rybovej – 

Ceramika” oraz „Moniki Milerskiej 

– Obrazy”. Czynna w godz. 12.00-

18.00.

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 Miloslavy 

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: Galeria 

„Na schodach”: do 6. 11. wysta-

wa 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. 

„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-

szyńskiego”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawie-

rzowie, Pavlovova 583/2: do 

29. 1. 2017 wystawa pt. „Atlas niezwy-

kłych ptaków”. 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 ekspozycja 

pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 12. 

wystawa pt. „Meble historyczne”. 

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”, prezentująca 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. 
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Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny,
Pokój Ci wieczny...

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-

nych, przyjaciół i znajomych, że 25. 10. 2016 po dłu-

giej i ciężkiej chorobie zmarła w Anglii nasza Kochana 

Siostra 

śp. inż. JADWIGA MILERSKA-TRYB
pochodząca z Nydku

Wszystkim, którzy uczczą Jej pamięć modlitwą i chwilą wspomnień, 

dziękują siostra i brat z rodziną. GL-740

Już wiele lat idziecie razem, 
obrączki złote podrapał czas, 
tyle spotkało Was różnych zdarzeń, 
lecz przecież miłość trwa dalej w Was.

Dnia 28. 10. 2016 obchodzili Złote Gody 

państwo LEOKADIA i LUDWIK KULOWIE 
z Trzanowic 

Z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i miłości oraz wszelkich 

łask bożych składają brat Staś z rodziną oraz siostra Maria.
 GL-738

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

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.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 Adres redakcji: Redakcja „Głos Lu-
du”, ul. Ko meńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glosludu.cz Redaktorzy terenowi: Danuta 
Chlup, danuta.chlup@glosludu.cz Witold Kożdoń, kozdon@glosludu.czMagdalena Ćmiel, magdalena.cmiel@glosludu.cz Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glosludu.cz  Doradca ds. reklamy: Beata Schön-
wald, beata.schonwald@glosludu.cz Telefony: sekretariat/centrala 558 731 766, fax: 558 740 044, e-mail: info@glosludu.cz www.glosludu.cz Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty Dostawę prenumeratorom 

prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.czReklamacje tel. 800 300 302 Kolportaż: PNS, a.s.Druk: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 
00 Brno Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 1212-4222.

W naszych sercach i wspomnieniach stale żyjesz z nami...
Dnia 29 października minie 1. rocznica, kiedy odszedł od 

nas na zawsze 

śp. STANISŁAW SIKORA

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GL-733

DECYDUJ – NEGOCJUJ – ZAMAWIAJ

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156
5 km od przejścia granicznego

w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
3 km od Cieszyna
Tel. +48 606 452 479,  +48 338 567 377
E-mail: kamieniarstwo.wrzos@vp.pl
www.kamenictvi-wrzos.cz

Kamieniarstwo WRZOS
Producent z Polski 

– gwarancja najniższych cen

G
L-

21
4

Przyjeżdżamy także do klienta

Firma ARAGMA s.r.o., 
ortodoncja MUDr. Agaty Mohammad, 

zatrudni 
asystentkę 

do gabinetu ortodontycznego
Kwalifikacje:
Ukończona szkoła średnia, wyższa, technik dentystyczny, szkoła higieni-
stek, kurs asystentki dentystycznej mile widziany, odpowiedzialność, ko-
munikatywność, zdolności estetyczne, podstawy fotografii, umiejętność 
twórczego myślenia, otwartość i przyjazny sposób bycia, znajomość języ-
ka polskiego i podstawy języka angielskiego. 

Oferujemy:
Stałą pracę w miłym zespole, możliwość rozwoju i podnoszenia swoich 
kwalifikacji.
Rozpoczęcie pracy w dogodnym terminie.

CV prosimy wysyłać pod adres mailowy: contact@big-smile.eu 
do 10. 12. 2016.

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
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Marka Banik zobowiązuje
JANUSZ BITTMAR, bittmar@glosludu.cz

pod prysznicem

SPORT

OFERTA

REKLAMA

G
L-

64
6

PIŁKA NOŻNA – FNL: Opawa 

– Trzyniec (dziś, 18.00). DYWI-

ZJA: Hawierzów – Piotrowice (dziś, 

14.30). MISTRZOSTWA WO-

JEWÓDZTWA: Czeski Cieszyn – 

Bilowec, Wędrynia – Slavia Orłowa 

(dziś, 14.00), Polanka – Bogumin, 

Koberzyce – Dziećmorowice (jutro, 

14.00). IA KLASA – gr. B: Dobrati-

ce – Stonawa (dziś, 14.00), Bystrzy-

ca – Olbrachcice, Libhošť – Datynie 

Dolne (jutro, 14.00). IB KLASA – gr. 

C: Pietwałd – Toszonowice, Lutynia 

Dolna – L. Piotrowice B, Rzepiszcze 

– Nydek, Sucha Górna – Gnojnik, 

Raszkowice – Śmiłowice (dziś, 14.00), 

Wierzniowice – Inter Piotrowice, Ja-

błonków – Luczina (jutro, 14.00). 

MISTRZOSTWA POWIATU 

KARWIŃSKIEGO: Gascontrol 

Hawierzów – Żuków Górny (dziś, 

10.15), Cierlicko – Dąbrowa, Za-

błocie – F. Orłowa, V. Bogumin – Sj 

Pietwałd, Lokomotywa Łąki – G. 

Błędowice (dziś, 14.00), Hawie-

rzów B – B. Rychwałd (jutro, 14.00). 

MISTRZOSTWA POWIATU 

FRYDEK-MISTEK: Starzicz – 

Bukowiec, Wojkowice – Mosty, Ol-

drzychowice – Gródek (dziś, 14.00), 

Piosek – Nawsie (jutro, 14.00). ROZ-

GRYWKI POWIATU FRYDEK-

MISTEK: Janowice – Wędrynia B 

(dziś, 14.00), Śmiłowice B – Frydlant 

B (jutro, 10.00), Niebory – Liskowiec, 

Milików – Prżno (jutro, 14.00). 

* * *

HOKEJ NA LODZIE – TIP-

SPORT EKSTRALIGA: Stalow-

nicy Trzyniec – Sparta Praga (jutro, 

15.20).  (jb)

Co m.in. różni ostrawskie zespoły Banika i Wit-

kowic? Ano to, że Witkowice chcą za wszelką cenę 

utrzymać się w drugiej lidze – ten oto zmodyfi ko-

wany dowcip idealnie wpisuje się w klimat derbów 

Ostrawy, które na Miejskim Stadionie zakończy-

ły się zwycięstwem faworyzowanego Banika 1:0. 

Drużyny Banika i Witkowic łączy wspólny mia-

nownik w postaci stadionu, na którym rozgrywają 

swoje drugoligowe mecze. Jednak to jedyne po-

krewieństwo. Pod względem piłkarskim oba kluby 

reprezentują dwie odmienne galaktyki. Pod wzglę-

dem trenerskim też.  

Kiedy przed sezonem prezes zarządu Banika 

Ostrawa, Jan Wolf, mówił w rozmowie z „Głosem 

Ludu” o wciąż elitarnej marce Banik, która nawet 

w realiach drugoligowych będzie stanowiła ma-

gnes dla kibiców, a także potencjalnych sponsorów, 

miał stuprocentową rację. W tym samym czasie, co 

w Ostrawie, walczono też kilkanaście kilometrów 

obok w Karwinie w ramach zaległego spotkania 

najwyższej klasy rozgrywek. Pojedynek Karwiny 

z Libercem zwabił niemniej na tamtejszy stadion 

w Raju znacznie mniej dziennikarzy, a także kibi-

ców. I aczkolwiek poprzednie zdanie może być w 

stosunku do Karwiny trochę niesprawiedliwe, bo 

nowy obiekt piłkarski w Raju pomieści o połowę 

mniej widzów, niż Miejski Stadion w Witkowi-

cach, to faktem jest, że Banik Ostrawa jest feno-

menem nawet w drugiej najwyższej klasie rozgry-

wek. Ze wszystkimi plusami i minusami. 

Derby Banika z Witkowicami pokazały zara-

zem, jak wiele różni kluby z czołówki tabeli i kluby 

ze strefy spadkowej. Witkowice, które w zeszłym 

tygodniu przejął trener Martin Pulpit, pokazały 

antyfutbol, z którym wywalczyły maksimum, bo 

„tylko” porażkę 0:1. Żal mi niektórych piłkarzy 

w kadrze Witkowic, zwłaszcza miłośnika ofen-

sywnego futbolu Vladimíra Mišinskiego. Z  Mar-

tinem Pulpitem żarty się bowiem skończyły. Kto 

dalej będzie chciał strzelać gole, szybko pożegna 

się z wyjściową jedenastką. Dla Pulpita, miłośnika 

włoskiego catenaccio, liczy się bowiem w pierw-

szym rzędzie defensywa i to defensywa totalna. 

Piłkarze go nie znoszą, kibice stukają się w czoło, 

dziennikarze pytają, kto przy zdrowych zmysłach 

chce angażować takiego trenera, ale mimo wszyst-

ko Martin Pulpit dryfuje w czeskim profesjonal-

nym futbolu niczym statek na morzu. Pamiętam, 

jak dwa lata temu na Bazalach, jeszcze w pierwszo-

ligowych czasach Banika, konferencje prasowe po 

meczu przypominały Latający Cyrk Monthy Py-

tona. Pulpit zwabiony na Bazale w roli Mesjasza, 

który swoim antyfutbolem uratuje (i uratował) Ba-

nik przed spadkiem do II ligi, zaliczał bowiem re-

gularnie najszybsze prasówki na świecie. Bez pytań 

ze strony mediów pomeczowe pogawędki kończyły 

się błyskawicznie, z korzyścią dla obu stron. Banik 

Ostrawa Anno Domini 2016 wdzięczy za aktual-

ne drugie miejsce w tabeli FNL przede wszystkim 

trenerowi Vlastimilowi Petrželi. „Vlasta” po spadku 

Banika nie uciekł za większym dobrobytem, ale 

pozostał w Ostrawie, tworząc z młodych piłkarzy 

zespół z prawdziwego zdarzenia. 

Wtajemniczeni wiedzą, że w drugiej lidze 

awansem zainteresowane są tylko trzy drużyny 

– Sigma Ołomuniec, Czeskie Budziejowice i Ba-

nik Ostrawa. Aktualnie trzeciej w tabeli Opawie 

brakuje strategicznego sponsora, a reszta stawki 

schowała głowy w piasek jeszcze przed zakończe-

niem jesiennej rundy. Dla Banika kluczowa będzie 

zimowa przerwa w rozgrywkach, której po prostu 

nie może zmarnować. Oprócz konsolidacji dru-

żyny potrzebne są bowiem kolejne wzmocnienia, 

zwłaszcza w linii pomocy i ataku. Marka Banik 

zobowiązuje.

Bezbramkowy remis z Libercem zo-

stał już zapomniany. Piłkarze Karwi-

ny szykują  się do niedzielnego me-

czu z Hradcem Kralowej, z którym 

jeszcze w zeszłym sezonie wspólnie 

walczyli w drugiej najwyższej klasie 

rozgrywek. Rzut okiem na pierwszo-

ligową tabelkę słusznie sugeruje, że 

to Karwina jest faworytem jutrzej-

szego spotkania. – Nie stoimy na 

straconej pozycji. Z meczu w Hrad-

cu Kralowej zamierzamy wycisnąć 

maksimum – zadeklarował nowy ka-

pitan Karwiny, Pavel Eismann, który 

zaliczył bardzo dobry środowy mecz 

z Libercem. 

Szkoleniowiec Karwiny, Jozef We-

ber, po niewypale z Teplicami w zna-

czący sposób przetasował wyjściową 

jedenastkę. Pavel Eismann znalazł 

się w gronie wyróżnionych piłkarzy. 

Jego zadaniem było rozbijać oskrzy-

dlające akcje rywala, a zarazem też 

samemu konstruować na fl ance ofen-

sywne wypady drużyny. W drugoli-

gowym Trzyńcu Pavel Eismann sły-

nął ze znakomitego przygotowania 

kondycyjnego i w Karwinie zawsze, 

kiedy tylko pojawia się na boisku, 

potwierdza te opinie. – Czułem się w 

meczu znakomicie. Liberec ustawił 

poprzeczkę wysoko i przypuszczam, 

że podobnym stylem zagra też Hra-

dec Kralowej – stwierdził Eismann. 

Karwiniacy bezbramkowy wy-

nik z Libercem zawdzięczają 

przede wszystkim bramkarzowi. Jan 

Laštůvka po powrocie do Karwiny 

broni na wysokim poziomie i co waż-

ne, bez manier gwiazdorskich. Nawet 

po swoim rewelacyjnym występie 

z Libercem, w którym zrehabilitował 

się za cztery stracone gole z Teplica-

mi, podziękował w pierwszym rzę-

dzie obrońcom za czyste konto. – Nie 

przyszedłem do Karwiny, żeby od-

cinać kupony od sławy – powiedział 

„GL” Laštůvka, na którego karwinia-

cy liczą również w jutrzejszej, wyjaz-

dowej walce z czternastym w tabeli 

Hradcem Kralowej. Spotkanie „Pod 

Lizakami“ rozpoczyna się o godz. 

14.30. Karwińska szatnia nie zamie-

niła się po prowadzonym w męskim 

stylu meczu z Libercem w szpital 

polowy, wszyscy piłkarze są zdrowi, 

włącznie z rekonwalescentem Rad-

kiem Voltrem, którego kontuzjowa-

ne kolano zdało egzamin w drugiej 

połowie środowego spotkania. Voltr 

w obliczu słabej formy Pavola Jurčy 

ma szansę zagrania „Pod Lizakami” 

od pierwszych minut.  (jb)

»Pod Lizakami« chce rządzić Karwina

PRAWDOPODOBNY 
SKŁAD KARWINY: 

Laštůvka – Holík, Košťál, Hošek, 

Zelený – Janečka, Šisler – Mo-

ravec, Budínský, Eismann  – 

Voltr. 

I LIGA PIŁKARSKA
KARWINA – LIBEREC  0:0

Karwina: Laštůvka – Holík, Košťál, 

Hošek, Zelený – Janečka, Šisler – 

Moravec, Budínský (73.  Okleštěk), 

Eismann (83.  Juřena) – Jurčo 

(52. Voltr). 

Lokaty: 1. Ml. Bolesław 26, 2. Pilzno 

26, 3. Slavia Praga 24,... 7. Karwina 

14 pkt. 

FNL
OSTRAWA – WITKOWICE  1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 58. Me-

szaninow. Ostrawa: Vašek – Celba, 

Meszaninow, Zápotočný, Hučko – 

Nerad, Hlinka, Mičola – Mondek 

(87. Lupták), Urgela (46. De Aze-

vedo), Stáňa (75. Helešic). Witko-

wice: Kostolanský – Cverna, Coufal, 

Mikula, Prajza - Vaněk, Texl – On-

dráček, Jurča (67. Demeter), Hlavsa 

(46. Fiala) – Mišinský (77. Vacek).

Lokaty: 1. Ołomuniec 30, 2. Ostra-

wa 29, 3. Opawa 24,... 14. Trzyniec 9 

pkt.  (jb)

W zespole Banika Karwina w tym 

tygodniu doszło do zmiany w fotelu 

trenerskim, a raczej liftingu spowo-

dowanego niezbyt udaną grą w ostat-

nich meczach. Drużynę w piątkowym 

spotkaniu z Pilznem poprowadzili 

Aleksander Radčenko z Markiem 

Michaliską, zaś odwołany trener Ra-

dek Bartošic trzymał kciuki przed 

telewizorem. Karwiniacy w meczu z 

Pilznem wspięli się na wyżyny, zali-

czając najlepsze spotkanie w dotych-

czasowym sezonie. – Zadecydowały 

nasze akcje na fl ankach, a także dobre 

interwencje Przemka Witkowskiego. 

Zespół pokazał, że stać go na grę na 

najwyższym poziomie – powiedział 

„GL” Marek Michalisko. 

Kluczem do sukcesu Banika była 

dobra gra w defensywie i szybkie ata-

ki z wykorzystaniem całego boiska. Po 

dłuższym czasie szczypiorniści z pola 

mogli liczyć na bramkarzy. Trenerzy 

postawili tym razem na dwójkę Prze-

mysław Witkowski, Petr Mokroš. W 

ofensywie za przykładem grającego 

trenera Aleksandra Radčenki poszli 

Lukáš Frančík i Slavomír Mlotek. Pil-

zno zdramatyzowało mecz dopiero w 

ostatnich minutach. Karwiniacy przy 

stanie 28:21 niepotrzebnie stanęli, ale 

szybkie cztery piłki w siatce Banika 

były łabędzim śpiewem zespołu Pilzna. 

 JANUSZ BITTMAR

Tak walczy się o punkty!
Szczypiornistom Banika Karwina udał się prawdziwy majstersztyk. We wczorajszym meczu 9. kolejki ekstraligi karwiniacy na 

własnym parkiecie pokonali 28:25 Talent Pilzno, jednego z głównych faworytów rozgrywek. 

W ataku na bramkę Pilzna Libor Hanisch.

EKSTR. PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA – PILZNO  28:25
Do przerwy: 13:11. Karwina: Witkowski, Mokroš – Vaněk, Dudek, Moncz-
ka, Borys, Hanisch, Geist, Vengřín, Křístek, Plaček, Radčenko, Drzyzga, 
Wozniak, S. Mlotek, Jan Užek, Solák, Frančík, T. Mlotek, Jiří Užek. Najw. 
bramek: Frančík 11, S. Mlotek 5, Radčenko 3. 
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Mecz Karwina–Liberec.
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