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środa

dzień: 13 do 16 0C
noc: 11 do 9 0C
wiatr: 1-4 m/s

wtorek

POGODA

dzień: 12 do 15 0C
noc: 10 do 8 0C
wiatr: 5-6 m/s

Głosik – konkurs dla 
świetlic szkolnych
| s. 6

Kolory 
tegorocznych świąt
| s. 3

Melodyjnie 
w Nawsiu
| s. 5

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Codziennie 

nowe informacje

ANIOŁY I CIESZYNIANKI WRĘCZONE
Sztukę Tomáša Vůjtka „Slyšení” w reżyserii Ivana Krejčígo i w wykonaniu 
zespołu Komorní scéna Aréna Ostrava uznano za najlepszy spektakl tego-
rocznego 15. Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska. Główną nagrodę – statu-
etkę Cieszynianki – ostrawianie odebrali w Teatrze Cieszyńskim w sobotę 
wieczorem. Młodzieżowe jury przyznało swoje nagrody Lucii Bergerovej za 
rolę Abigail w spektaklu „Čarodějky ze Salemu” oraz Ondřejowi Frydrycho-
wi za rolę Ferdy w przedstawieniu „Ferda Mravenec” (oboje Scena Czeska 
TC).

Jury fachowe kolejnymi głównymi festiwalowymi nagrodami – Cieszyń-
skimi Aniołami, przyznawanymi za najlepszą rolę kobiecą i męską – wyróż-
niło Janę Oľhovą ze słowackiego Martina (rola Gurmyżskiej w „Lesie” A.N. 
Ostrowskiego) i Marka Cisovskiego z ostrawskiej Arény (rola Eichmanna w 
sztuce „Slyšení”). Ponadto wyróżnienia przyznano spektaklom Teatru Na-
rodowego Morawsko-Śląskiego, Teatru Petra Bezruča i Czeskiej Sceny TC. 
Nagrodą specjalną zaś wyróżniono przedstawienie „Ferda Mravenec”.

Natomiast Karol Suszka, dyrektor TC i szef festiwalowego sztabu, wrę-
czył tradycyjnie nagrodę dla początkującego aktora – w tym roku odebrała 
ją Eliška Adamovská (na zdjęciu) ze Sceny Czeskiej TC.  (kor)

O wystawie na 70-lecie Teatru Cieszyńskiego piszemy na stronie 3.
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Ograniczone godziny otwarcia bu-
dynków dworcowych to nie tylko 
problem Bystrzycy. Takich dworców, 
gdzie wczesnym popołudniem ob-
sługa „gasi światła” i zamyka obiekt 
na cztery spusty, jest w regionie wię-
cej. Jedni denerwują się, że nie znaj-
dują schronienia w cieple poczekalni. 
Inni z kolei przekonują, że im krócej 
dworzec jest czynny, tym lepiej, bo 
przyciąga mniej osób o podejrzanej 
reputacji. Jednak według pana Wła-
dysława, to przewoźnik powinien 
zadbać o to, żeby pasażerowie mogli 
spokojnie i bezpiecznie poczekać na 
najbliższe połączenie. 

– To zdarzenie miało miejsce już 
jakiś czas temu – opowiada Cie-
ślar. – Termometr wskazywał -7 st. 
Celsjusza, a ja, czekając na pociąg, 
marzłem niesamowicie. Poczekalnia 
była już zamknięta, ale w kancelarii 
dyżurnego ruchu paliło się światło. 
Postanowiłem więc stanąć w przed-
sionku, żeby trochę się ogrzać. Kiedy 
jednak dyżurny to zauważył, od razu 
chciał mnie wyrzucić. Argumento-
wałem mrozem i zamkniętą pocze-
kalnią, ale on był nieugięty. Postano-
wił dać mi nauczkę i zamknął mnie 
w przedsionku. W międzyczasie 
nadjechał mój pociąg – wspomi-
na nieprzyjemne wydarzenie, które 
dzięki interwencji zięcia i wezwaniu 
policji, zakończyło się względnym 
„happy endem” oraz złożeniem skar-
gi na dyżurnego. Sytuacja, wbrew 
naleganiom podróżnego, jednak się 
nie zmieniła. Budynek dworca w 
Bystrzycy zamykany jest krótko po 
godz. 16.00.

– Przed dwoma, trzema laty tej 
sprawie poświęciłem bardzo wiele 
czasu. Kiedy wraz z realizacją nowe-
go korytarza kolejowego doszło do 
skrócenia godzin otwarcia dworca, w 
gminie urywały się telefony. Ludzie 
byli niezadowoleni, bo wielu pamię-
tało jeszcze czasy, kiedy dworzec w 
Bystrzycy był otwarty non stop, 24 
godziny na dobę. Teraz jednak się 
cieszę, że dworzec zamykany jest już 
przed zmrokiem. Musimy bowiem 
brać pod uwagę nie tylko to, że ktoś 
marznie lub moknie, ale również mi-
nimalizować przejawy patologii spo-
łecznej – przekonuje wójt Bystrzycy, 
Roman Wróbel, który uważa, że 
ludzie przyzwyczaili się już do kło-
potliwej zmiany i że obecnie godziny 
otwarcia dworca kolejowego w gmi-

nie odzwierciedlają realne zapotrze-
bowanie podróżnych.

Dlaczego jednak dworzec w liczą-
cym raptem półtora tysiąca miesz-
kańców Gnojniku może służyć po-
dróżnym od przyjazdu pierwszego 
porannego pociągu aż do odjazdu 
ostatniego nocnego połączenia, a w 
trzykrotnie większej pod względem 
ludności Bystrzycy pasażerowie mu-
szą czekać na przyjazd późniejszych 
połączeń w deszczu lub spiekocie? 
– Godziny otwarcia poszczególnych 
dworców są ustalane na podstawie 
frekwencji podróżnych. Logicznie 
więc większe stacje i węzły kolejowe 
są czynne dłużej, a mniejsze tylko 
w godzinach wzmożonego ruchu, 
po czym obiekty te są zamykane do 
następnego dnia. Jeżeli w danej stacji 
nie mamy pracownika, który pilno-
wałby dworcowych pomieszczeń, 
od razu kwaterują się tam ludzie z 
marginesu – podkreśla rzeczniczka 
Czeskich Kolei, Kateřina Šubová. 
Jak dodaje, to jest właśnie przypadek 
dworca w Bystrzycy, gdzie zatrud-
niona jest już tylko kasjerka. Nie ma 
tu dyżurnego ruchu ani innych pra-
cowników. – O problemie dworca w 
Bystrzycy dyskutowaliśmy już z po-
przednimi władzami wioski. Nie by-

liśmy jednak w stanie sprostać żąda-
niom gminy odnośnie całodobowego 
otwarcia obiektu. O możliwościach 
współpracy przy zapewnieniu otwar-
cia dworca po zakończeniu sprze-
daży biletów rozmawialiśmy póź-
niej również z obecnymi władzami 
samorządowymi. W końcu jednak 
stanęło na tym, że wystarczy, jeżeli 
dworzec będzie czynny w godzinach 
największego ruchu, czyli mniej wię-
cej od godz. 5.00 do 16.30 – wyjaśnia 
rzeczniczka kolei. Jak dalej zauważa, 
obiekt pozostawiony bez dozoru 
od razu zostaje zdewastowany, zaś 
utrzymywanie osobnego pracowni-
ka w celu pilnowania pomieszczeń 
dworcowych po prostu jest nieren-
towne. 

W tej chwili dworzec w Bystrzycy 
nie jest jedynym dworcem kolejo-
wym w naszym regionie, z którego 
podróżni nie mogą korzystać od go-
dzin popołudniowych. I tak np. w są-
siedniej Wędryni dworzec jest czyn-
ny tylko do godz. 14.00, w Mostach 
koło Jabłonkowa do godz. 17.00, w 
Suchej Średniej do godz. 16.00, a w 
Suchej Górnej budynek dworcowy 
zamykany jest już o godz. 13.00.

BEATA SCHÖNWALD 

ZDARZYŁO SIĘ

Groźny dym
Aż sześć jednostek strażackich, w 
tym dwie zawodowe, gasiły w nie-
dzielę w samo południe pożar, któ-
ry wybuchł w jednym z mieszkań 
na ósmym piętrze wieżowca przy 
ulicy Zahradní we Frydku-Mistku. 

Podczas pożaru 15 osób doznało 
obrażeń, głównie z powodu zatru-
cia dymem. Strażacy uratowali też 
48 osób, kolejnych 64 lokatorów 
budynku trzeba było ewakuować. 
Do centrum operacyjnego straża-
ków informacja o pożarze dotar-
ła tuż po godz. 11.00. Na miejsce 
od razu wyjechały dwie jednostki. 
Ogień w mieszkaniu udało się uga-
sić w niespełna godzinę, później 
trzeba było wywietrzyć budynek 
przy pomocy wentylatorów ciśnie-
niowych.  (kor)

Czynny tylko do 16.00...
PROBLEM: Deszcz, wiatr, mróz, niepogoda. W kapryśnej aurze oczekiwanie na pociąg to wąt-

pliwa przyjemność, która wraz z rosnącym opóźnieniem zmienia się w koszmar. – Dlaczego po-

czekalnia dworcowa w Bystrzycy stoi zamknięta, kiedy ludzie marzną na dworze? Nie po to chyba 

przed stu laty wybudowano ten budynek – zastanawia się Władysław Cieślar z Gnojnika.

Dlaczego poczekalnia dworcowa w Bystrzycy po 16.00 stoi zamknięta? – za-
stanawia się Władysław Cieślar.
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180-LECIE KOŚCIOŁA

SUCHA GÓRNA (dc) – Parafi a ka-
tolicka św. Józefa Robotnika obcho-
dziła w niedzielę 180-lecie poświę-
cenia miejscowego kościoła. Podczas 
uroczystej mszy świętej ks. proboszcz 
Mirosław Kazimierz podkreślił, jak 
ważnym miejscem dla każdego wie-
rzącego jest kościół, pomimo że mod-
lić można się w dowolnym miejscu na 
świecie. Przypomniał św. Jana Pawła 
II, który, przyjeżdżając do rodzinnych 
Wadowic, zawsze odwiedzał kościół, 
w którym został ochrzczony. 

*   *   *

WAŻNE SZKOLENIE

CZESKI CIESZYN (kor) – Na co 
dzień jako pracownicy i wolontariu-
sze różnych organizacji humanitar-
nych pomagają potrzebującym. To 
właśnie dla nich czeskocieszyński 
oddział czeskiego Caritasu organizuje 
w czwartek 19 listopada w budynku 
byłej sauny spotkanie i szkolenie, 
na którym będą mogli wymienić się 
doświadczeniami, a także zasięg-
nąć nowych informacji z dziedziny 
służb socjalnych. Będzie się można 
dowiedzieć sporo m.in. o kwestiach 
rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjne-
go dla osób przewlekle chorych czy 
poradnictwa w dziedzinie świadcze-
nia służb.

*   *   *

NOWE KLASY

TRZYNIEC (kor) – Z nowoczes-
nych klas i pracowni mogą lub będą 
jeszcze w tym roku mogli korzystać 
uczniowie Średniej Szkoły Zawodo-
wej w Kanadzie. Nauka odbywa się 
już w odnowionych pracowniach do 
zajęć m.in. z rysunku technicznego, 
chemii, fi zyki i języka angielskiego. 
Modernizacja klas pochłonęła 20 
mln koron.

*   *   *

ODNOWILI CMENTARZ

BYSTRZYCA (kor) – Wpraw-
dzie instalacja nowego oświetlenia 
i remont chodników na cmentarzu 
komunalnym były przedsięwzięciami, 
które włodarze wioski zaplanowali 
dopiero na przyszły rok, uwinięto się 
jednak z nimi jeszcze w tym roku. 
Dzięki temu, że elektrykom udało się 
szybko zainstalować nowe latarnie, 
można było jesienią pracować rów-
nież po zmroku i cmentarne chodniki  
otrzymały nową nawierzchnię z tzw. 
bruku zamkowego. 

DLA FOTOGRAFÓW

MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Czeska szkoła wspólnie z władzami 
wioski ogłosiła konkurs fotografi czny 
na najlepsze jesienne zdjęcie czesko
-polskiego kompleksu szkolnego. 
Nadesłane prace oceniane będą w 
trzech kategoriach: zdjęcie w forma-
cie 1920x250 – do wykorzystania na 
stronie internetowej szkoły, klasyczna 
fotografi a krajobrazowa oraz zdjęcie 
szczegółów budynku. Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone i zaprezentowa-
ne na wystawie na korytarzu szkoły.

KTO ODŚNIEŻY?

NAWSIE (kor) – Odśnieżanie dróg 
na terenie wioski podczas najbliższej 
zimy było jednym z głównych tema-
tów ostatniego posiedzenia zarządu 
gminy. Podpisano już ponownie 
umowę z Wojewódzkim Zarządem 
Dróg, którego pracownicy zadbają o 
przejezdność najważniejszych ciągów 
komunikacyjnych. Natomiast o bocz-
ne drogi zatroszczą się trzy fi rmy: z 
Jabłonkowa, Koszarzysk i Trzyńca, z 
którymi umowę gmina podpisze w 
najbliższych dniach. 

KRÓTKO

Wydział ochrony środowiska Urzędu 
Miejskiego w Czeskim Cieszynie roz-
począł poszukiwanie iglastego drzewa, 
które stanie na Rynku Armii Czecho-
słowackiej jako miejska choinka.

– Zazwyczaj chodzi o świerki, sosny 
lub jodły, które rosną w prywatnych 
ogrodach, są już zbyt wysokie i właści-

ciele potrzebują się ich pozbyć – mówi 
Lada Večeřová z wydziału. – Jeśli 
drzewo osiągnęło wysokość od 10 do 
15 metrów, jego gałęzie rosną syme-
trycznie i gęsto, chętnie z niego sko-
rzystamy. Pomożemy też ze ścięciem i 
pokryciem związanych z tym kosztów. 
 (kor)

Choinka poszukiwana

– Zawsze przypominaliśmy sobie 
głównie to nasze, polskie święto. W 
tym roku po raz pierwszy, jako obywa-
tele Republiki Czeskiej, dołączyliśmy 
obchody czeskiego święta – powie-
dział nam prezes Koła PZKO w Cier-
licku-Kościelcu, Tadeusz Smugała. O 
podwójnych obchodach świadczył 
również program kulturalny. Goście 
imprezy, członkowie zespołu wokal-
nego „TA Grupa”, działającego przy 
Kole PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle, 
zaśpiewali bowiem nie tylko polskie 
pieśni patriotyczne, ale też trzy popu-
larne czeskie piosenki.

Listopadowe świętowanie na Koś-
cielcu to tradycyjnie również spotka-
nie towarzyskie połączone z degu-
stacją potraw, tym razem w ramach 
akcji „To dobre z Polski i Czech”. Był 
też konkurs na najlepszą sałatkę, w 
którym najwyżej oceniono kulinarne 
dzieło Danki Witosz ze Stanisłowic. 
Natomiast najmłodsi mogli do woli 
poszaleć na symulatorze lotniczym.

Dodajmy, że imprezę wsparły fi -
nansowo czeskie Ministerstwo Kul-
tury, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” oraz Zarząd Główny Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowe-
go. (kor)

Świętowanie niepodległości
Polacy na całym świecie obchodzić będą jutro Narodowe Święto Niepodległości. PZKO-wcy z Cierlicka-Kościelca świętowali 

97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Domu Polskim Żwirki i Wigury już w sobotę 7 listopada. Przy tej okazji 

uczcili też 97. rocznicę utworzenia 28 października 1918 niepodległej Czechosłowacji.

Podczas sobotnich obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski i RC w Cierlicku-Kościelcu zaśpiewał zespół „TA 
Grupa” z MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle.

Skład nowego rządu jest już znany. 
Podczas konferencji prasowej przed-
stawiła go wczoraj Beata Szydło. Na 
liście nowych ministerstw jest kilka 
niespodzianek, potwierdziły się jednak 
wcześniejsze informacje, że ministrem 
obrony narodowej zostanie Antoni 
Macierewicz. Prezes Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosław Kaczyński pod-
kreślił: – Nie ma niespodzianki. Pre-
zesem Rady Ministrów została Beata 
Szydło, czego nie trzeba uzasadniać. 
To zgodna wola wyborców, partii i, 
pozwolę sobie dodać, wola prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pani prezes, 
a niedługo pani premier, ma poparcie 
– uciął Kaczyński spekulacje, że roz-
mowy toczyły się bez udziału Beaty 
Szydło.

Jaki więc będzie skład nowego rzą-
du? Wicepremierami będą: prof. Piotr 
Gliński (zarazem minister kultury), 
Mateusz Morawiecki (minister roz-
woju) i Jarosław Gowin (minister na-
uki i szkolnictwa wyższego). Kolejni 
członkowie rządu to: wiceminister ds. 
rozwoju, minister, członek RM – Je-
rzy Kwieciński, szef kancelarii preze-
sa Rady Ministrów, minister – Beata 
Kempa, minister w kancelarii prezesa 

RM, przewodniczący Komitetu Stałe-
go RM – Henryk Kowalczyk, minister 
w kancelarii prezesa RM, szef gabi-
netu politycznego premiera, pełniący 
funkcję rzecznika rządu – Elżbieta 
Witek. Resorty obejmą ponadto: obro-
ny narodowej – Antoni Macierewicz, 
sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, 
skarbu państwa – Dawid Jackiewicz, 
środowiska – Jan Szyszko, energety-
ki – Krzysztof Tchórzewski, edukacji 
narodowej – Anna Zalewska, sportu i 
turystyki – Witold Bańka, pracy i po-
lityki społecznej – Elżbieta Rafalska, 
spraw wewnętrznych i administracji 
– Mariusz Błaszczak, rolnictwa i roz-
woju wsi – Krzysztof Jurgiel, spraw 
zagranicznych – Witold Waszczy-
kowski, cyfryzacji – Anna Streżyńska, 
infrastruktur i budownictwa – Andrzej 
Adamczyk, zdrowia – Konstanty Ra-
dziwił, gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej – Marek Gróbarczyk, fi -
nansów – Paweł Szałamacha, członek 
RM, koordynator służb specjalnych 
– Mariusz Kamiński, minister w kan-
celarii prezesa RM ds. UE – Konrad 
Szymański, minister w kancelarii pre-
zesa RM ds. kontaktów z parlamen-
tem – Adam Lipiński. (kor)

PiS przedstawił 
skład nowego rządu

Ponad 20 minut trwała w poniedzia-
łek przed południem rozmowa w 
cztery oczy prezydenta RP Andrze-
ja Dudy z papieżem Franciszkiem. 
Po niej do papieskiej biblioteki, w 
której odbywała się audiencja, we-
szli pozostali członkowie delegacji z 
małżonką prezydenta Agatą i córką 
Kingą. Rozmowa dotyczyła sytuacji 
w Polsce i na świecie, w szczególno-

ści problemu uchodźców i sytuacji na 
Ukrainie. – Jest sprawą jednoznacz-
ną dla Ojca Świętego i jego współ-
pracowników, dla mnie także, że na 
Ukrainie potrzebny jest trwały pokój. 
Nie można dopuścić do tego, żeby 
istniała tam sytuacja zamrożonego 
konfl iktu. Powinno się doprowadzić 
do trwałego pokoju – mówił prezy-
dent. – Nie można akceptować łama-

nia prawa międzynarodowego i z tym 
demokratyczny świat nie powinien 
się zgadzać – mówił po spotkaniu 
prezydent RP.

Andrzej Duda podarował papieżo-
wi obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej, zapewnił też Ojca Świętego, że 
przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży idą zgodnie z planem. 
Od Franciszka prezydent otrzymał 

papieski medal oraz egzemplarz en-
cykliki „Laudato si”.

W Ambasadzie RP przy Stolicy 
Apostolskiej prezydent odznaczył 
Polaków pracujących w Stolicy Apo-
stolskiej. Po południu złożył wieniec 
pod pomnikiem J. Piłsudskiego w 
Rzymie, a wieczorem w Ambasadzie 
RP spotkał się z Polonią mieszkającą 
we Włoszech.  (wik)

W cztery oczy z papieżem

Gorolski Centrum Informacji Tu-
rystycznej GOTIC z Mostów koło 
Jabłonkowa może się pochwalić 
kolejnym sukcesem. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego RC przy-
znało bowiem mosteczanom markę 
o międzynarodowym znaczeniu: 
certyfi kat pierwszego stopnia Cze-
skiego Systemu Jakości Usług. O 
tym, komu zostanie przyznany cer-
tyfi kat, kierownictwo resortu decy-
duje przy współpracy z najbardziej 
renomowanymi w Republice Cze-
skiej stowarzyszeniami zawodowy-
mi z branży turystycznej. 

– Jako posiadacze tego certyfi -
katu przyjęliśmy hasło mówiące 
o tym, że GOTIC jest niezawod-
nym pomocnikiem i doradcą dla 
wszystkich turystów i gości odwie-
dzających naszą wioskę i region. I 
że zawsze mamy do zapropono-
wania coś więcej niż inni – mówi 
dyrektor GOTIC-a, Alena Ko-
lčárková. Dodała, że certyfi kat ma 
ograniczoną ważność: dwa lata i 
że pracownicy Centrum zrobią 
wszystko po to, żeby otrzymać go 
także w kolejnym „certyfi kowanym 
okresie”. (kor)

Certyfi kat 

dla GOTIC-u
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W ostatni weekend w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach odbyły się Śląskie Targi 
Książki „Śląsk Czyta”. Na imprezie 
reprezentowane było Zaolzie – oczy-
wiście dzięki obecności Klubu Pol-
skiej Książki i Prasy Zenona i Danuty 
Wirthów. Zainteresowanie stoiskiem 
było spore, szczególnie że w ramach 
targów odbyły się trzy spotkania au-
torskie – z Andrzejem Drobikiem, 
Markiem Słowiaczkiem i Melchio-
rem Sikorą.

– Moim zdaniem Śląskie Targi 
Książki bardzo się udały. Na naszym 
stoisku pojawili się chociażby przed-
stawiciele bibliotek, którzy o wydaw-
nictwach zaolziańskich często nic 
nie wiedzieli i w ten sposób mogli 
uzupełnić zbiory swoich placówek. 

Targi były zresztą dla wielu okazją do 
pierwszego spotkania z naszą twór-
czością, udało nam się nawiązać sporo 
kontaktów, a wiele osób zapowiedzia-
ło, że Zaolzie odwiedzi – powiedział 
„Głosowi Ludu” Zenon Wirth.

Zetknięcie się z zaolziańską książką 
na targach dla wielu osób było także 
pierwszym poważnym kontaktem z 
lewym brzegiem Olzy. – Nie miałem 
pojęcia o tak silnym ruchu wydawni-
czym na Zaolziu. Skoro oferta książek 
i wydawnictw jest niezwykle bogata, 
musi to być niezwykły region – przy-
znała jedna z osób zwiedzających 
targi. Dla wielu gości zaskakujący był 
sam fakt, że w Czeskim Cieszynie 
funkcjonuje polska księgarnia, a jej 
bogata oferta zaskakiwała już chyba 
każdego. (ad)

Śląsk 
czyta Zaolzie

– Tesco mimo wszystko nie wyprze-
dziliśmy – śmiała się, odnosząc się 
do świątecznej oferty w hipermar-
ketach, pracownica muzeum Lenka 
Poncarová. Pokazała nam świeżo 
przygotowaną ekspozycję tuż przed 
jej ofi cjalną inauguracją. 

Wystawa pt. „Bożonarodzeniowe 
inspiracje” została zainstalowana 
w dużej sali wystawowej. Optycz-
nie podzielona jest na dwie części: 
w pierwszej przypomnimy sobie 
święta naszych przodków i wykony-
wane przez nich ozdoby, w drugiej, 
przygotowanej we współpracy z 
trzyniecką fl orystką Daną Smelíko-
vą, możemy podziwiać nowoczesne 
adwentowe i świąteczne dekoracje: 
wieńce, świeczniki, stroiki, odświęt-
ne nakrycie stołu i stylowo ubraną 
choinkę. – W tej części wystawy 
dowiemy się między innymi, jakie 
kolory będą najmodniejsze w czasie 
tegorocznych świąt. To będą królew-
ska czerwień, limonkowa zieleń oraz 
biało-fi oletowe odcienie – zdradziła 
kustosz. 

Najważniejszymi elementami wy-
stawy są jednak bożonarodzeniowe 
szopki, pochodzące z własnych zbio-
rów muzeum. Jedną z nich jest szop-
ka autorstwa Dagmar Lachmanovej 
z Bystrzycy, która ubrała postaci w 
stroje góralskie i jacków jabłonkow-
skich. Centralne miejsce zajmuje 

największa, składająca się z kilku 
części kompozycja, której autorem 
jest rzeźbiarz Václav Vaněk. Jego 
„Bajkowa szopka” przyciąga uwagę 
postaciami charakterystycznymi dla 
twórczości słynnego czeskiego lalka-
rza i reżysera, Jiřego Trnki.

– Václav Vaněk jest ostatnią oso-
bą, która ma pozwolenie Minister-
stwa Kultury RC na naśladowanie 
postaci tworzonych przez znanego 
czeskiego artystę. Nasza szopka 
ciągle się rozrasta, ponieważ rzeź-
biarz od kilku lat stopniowo wzbo-

gaca ją o kolejne elementy. Nasze 
muzeum jest jedynym w kraju, któ-
re posiada tak dużą „Szopkę baj-
kową” Václava Vaňka – podkreśliła 
Poncarová, zwracając uwagę nie 
tylko na pojawiające się w szopce 
postaci, ale też na zabudowania 

zainspirowane typową dla czeskiej 
wsi architekturą.  (dc)

Kolory tegorocznych świąt
Muzeum Huty Trzynieckiej i Miasta Trzyńca otworzyło swoje podwoje po trwającym kilka miesięcy remoncie. Zwiedzającym pro-

ponuje od środy cztery wystawy. Wszystkie można będzie oglądać do 27 stycznia przyszłego roku, nic więc dziwnego, że największa z 

nich daje nam już teraz zakosztować co nieco z atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. 

Tegorocznemu XV Festiwalowi Tea-
trów Moraw i Ślaska towarzyszyła wy-
stawa „70 lat Teatru Cieszyńskiego”. 
Ekspozycja ofi cjalnie otwarta została 
jednak dopiero w sobotę. Przedstawia 
ona początki, późniejsze najważniejsze 
wydarzenia, a także czasy współczesne 
Teatru Cieszyńskiego.

– Ponieważ mamy trzy zespoły, 
autorzy ekspozycji musieli dokonać 
pewnych wyborów. Mimo to ekspo-
zycja zawiera całą masę informacji. 
Można ją było oglądać już od ponie-
działku, natomiast sobotni wernisaż 
był dobrą okazją do rozmów i wspo-

mnień – mówił Karol Suszka, dyrek-
tor Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie.

Tłumaczył przy tym, że to właśnie 
piętnasta edycja Festiwalu Teatrów 
Moraw i Śląska stała się okazją do 
świętowania jubileuszu 70-lecia Te-
atru Cieszyńskiego. – Do tej pory 
organizowaliśmy jubileusze osobno, 
zarówno czeskiej, jak i polskiej sceny. 
W tym roku postanowiliśmy jednak 
połączyć oba wydarzenia w jedno, a 
przy okazji zorganizować szereg ini-
cjatyw – mówił Suszka.

A w jakiej kondycji jest teatr-jubi-

lat? – Z przyjemnością mogę stwier-
dzić, że w bardzo dobrej. Przed dwo-
ma tygodniami Scena Polska dostała 
polską nagrodę ks. Szersznika, Teatr 
Cieszyński otrzymuje najwyższe na-
grody w Republice Czeskiej, również 
nasz zespół lalkowy jest uważany za 
jeden z najlepszych w kraju. Repre-
zentujemy nasze państwo na między-
narodowych przeglądach teatralnych, 
grywamy na najlepszych scenach w 
Polsce. Wszystko to świadczy, iż w 
roku jubileuszu mamy się czym po-
chwalić – przekonywał Karol Suszka. 
 (wik)

Przypomnieli 70 lat

Fragment „Bajkowej szopki” zainspirowanej twórczością Jiřego Trnki. 
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LALKI I PATCHWORK 
W trzynieckim muzeum znaj-
dziemy obecnie nie tylko świą-
teczne inspiracje. W małej sali 
wystawowej królują lalki i ich 
domki. Nie tylko dziewczynki 
i ich mamy mogą podziwiać 
aż 256 lalek – od miniaturo-
wych (najmniejsza ma 3 cm), 
po lale mające metr wysokości. 
Najstarszy eksponat pochodzi 
z końca XIX wieku. Wystawę 
uzupełnia kolekcja miniaturo-
wych wózeczków, łóżek i ma-
szyn do szycia. Do rarytasów 
należą lalka w stroju zakonni-
cy, królowa angielska Elżbieta 
i księżniczka Diana oraz lalka 
posiadająca trzy twarze. Wysta-
wa została przygotowana z pry-
watnych zbiorów kolekcjonerki 
z Kralup nad Wełtawą. 

W Galerii „Na schodach” 
króluje z kolei patchork. Robót-
ki wykonane tą pracochłonną, 
ale też dającą wspaniałe efekty 
techniką, wystawiają członkinie 
Organizacji Emerytów Huty 
Trzynieckiej. Torby, jaśki, teks-
tylne kalendarze adwentowe, a 
nawet duże kołdry (jedna z nich 
zszyta jest aż z 1260 części!) to 
skarbnica inspiracji dla krea-
tywnych pań. 

Z myślą o szkołach wysta-
wiono wielkoformatowe ko-
miksy Antonína Šplíchala, któ-
re w nietypowy, humorystyczny 
sposób przybliżają młodzieży 
„Stare podania czeskie”.  (dc)

Najnowsza ekspozycja w skrótowy sposób prezentuje 70-letnią historię Teatru 
Cieszyńskiego.

Fo
t.

 W
IT

O
LD

 K
O

Ż
D

O
Ń

Matura zbliża się wielkimi krokami. 
W sobotę w Domu PZKO w Ol-
brachcicach klasa 4C Gimnazjum 
Polskiego im. Juliusza Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie zaprosiła grono 
pedagogiczne na tradycyjną „pasów-
kę”. Podczas imprezy najważniejszym 

momentem było pasowanie uczniów 
na maturzystów. Dokonał tego wy-
chowawca klasy, Marian Mitrenga. 
Pomagali mu Andrzej Bizoń, dyrek-
tor szkoły, oraz Regina Tietz, nauczy-
cielka podstaw nauk społecznych i 
języka polskiego. Nie zabrakło przy-

sięgi maturzysty. – Dokładnie będę 
stosować się do wszelkich rad i uwag 
pedagogów, a szczególnie do wskazó-
wek taktycznych swego wychowawcy 
– powtarzali maturzyści.

Natomiast bardziej rozrywkowej 
części programu dostarczyli sami ucz-
niowie. Było na co popatrzeć. Prowa-
dzeni przez konferansjerki wieczoru, 
Weronikę Świerczek wraz z Jolantą 
Niedobą, zobaczyliśmy brawurowo 
wykonany fragment konkursu telewi-
zyjnego oraz żywiołowy występ „tan-
cerek” z Turcji. Miłą wstawką okazały 
się krótkie dwie prezentacje fotografi i 
z życia klasy, z wycieczek i różnych 
imprez. 

– Z całą pewnością mogę w imieniu 
wszystkich powiedzieć, że „Gimpel” 
dał nam wiedzę, skrzydła, ale i ko-
rzenie. Dziękujemy wam, szanowne 
grono profesorskie, za to wszystko 
–  z łezką w oku zakończyła ofi cjalną 
część Świerczek.  (endy)

Pasowani na maturzystów

Uroczysty moment – pasowanie uczniów na maturzystów.
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Nietypowe było listopadowe spot-
kanie Międzygeneracyjnego Uni-
wersytetu Regionalnego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego. 
Jego gospodyni – dziennikarka i 
fotoreporterka Beata (indi) Tyrna 
z Cieszyna, współpracująca m.in. z 
„Głosem Ludu” i „Zwrotem” – po-
witała słuchaczy w kowbojskim 
kapeluszu na głowie. To w nim bo-
wiem dwa razy w ciągu ostatnich 14 
miesięcy wybrała się do Gruzji, by z 
przyjaciółmi z obu brzegów Olzy na 
końskim grzbiecie przemierzyć gór-
skie szlaki Burdżomsko-Charagaul-
skiego Parku Narodowego. Swoją 
opowieść nazwała „Leniwym stępem 
przez Mały Kaukaz”.

Podczas wykładu, bogato okra-
szonego zdjęciami z obu wypraw w 
Mały Kaukaz, uczestnicy spotkania 
sporo dowiedzieli się o ciekawych 
przygodach, które Beata Tyrna prze-
żyła z przyjaciółmi na gruzińskich 
szlakach. Reporterka opowiadała o 
faunie i fl orze, o tym, czym różnią 
się konie nasze od kaukaskich, o róż-
nicach w pielęgnacji wierzchowców, 

w siodłach i ogłowiu, które pozwa-
la kierować koniem. Mówiła o tym, 
jak wyglądają schroniska, w których 
można podczas wypraw konnych lub 
pieszych znaleźć azyl, o pracy straż-
ników parku narodowego i o tym, że 
nie zawsze można skorzystać z wody 
do picia i mycia. Ciepło wspomina-
ła gruzińskich górali, zwłaszcza zaś 
przewodników, którzy za każdym 
razem przez cztery dni towarzyszyli 
wędrowcom ze Śląska Cieszyńskie-
go. 

Dla wielu słuchaczy zaskoczeniem 
były z pewnością informacje o tym, 
że Gruzini to naród głęboko reli-
gijny, a Gruzja była drugim, po Ar-
menii, krajem, który przyjął chrześ-
cijaństwo jako religię państwową. 
– W 337 roku król Kartlii Mirian 
III ochrzcił się dzięki św. Nino, 
chrześcijańskiej niewolnicy z Kapa-
docji, którą sprzedano gruzińskiemu 
władcy, a która miała uzdrowić chorą 
żonę Miriana. Na pytanie króla, co 
chce w zamian, Nino odpowiedzia-
ła, że chciałaby zbudować kościół – 
wyjaśniła Beata Tyrna. Dodała, że 

Kościół gruziński jest prawosławny, 
a patronem kraju jest św. Jerzy.

– Gruzja to bardzo piękny kraj, 
piękne są góry Małego Kaukazu. 
Gorąco państwu polecam wyjazd w 
tamte strony – mówiła Tyrna.

Z kolei prowadzący obecnie 
MUR, Stanisław Gawlik, poinfor-
mował uczestników listopadowego 
spotkania, że od stycznia uczelnia 
powinna mieć nowego dyrektora, nie 
zdradził jednak jeszcze jego nazwi-
ska. Zachęcił też słuchaczy, by nad-
syłali do Biura Zarządu Głównego 
PZKO swoje propozycje tematów 
przyszłorocznych spotkań. – Można 
to zrobić drogą elektroniczną, wy-
syłając e-maila, oraz telefonicznie 
– stwierdził Gawlik. – Jeśli zaś cho-
dzi o najbliższy, grudniowy wykład, 
to będzie on poświęcony Świętom 
Bożego Narodzenia, a zwłaszcza ak-
tywności przed nimi klubów kobiet. 
A że panie zawsze przygotowują 
na święta wspaniałe wypieki, to na 
pewno grudniowe spotkanie będzie 
połączone z degustacją – zapewnił 
Gawlik.  JACEK SIKORA

„Esperantaj libroj in Texinia Silezio” 
– tak w esperanto brzmiała nazwa 
prezentacji „Esperanckie książki na 
Śląsku Cieszyńskim”, którą przy-
gotowała Małgorzata Szelong. Na 
początku wręczyła bukiet kwiatów 
Zdzisławowi Glajcarowi, nestorowi 
cieszyńskich esperantystów, który 
opiekował się biblioteką esperancką 
w tym mieście i przygotował ją do 
przekazania Książnicy. – W kolek-
cji znajduje się ok. 400 wydawnictw 
sprzed II wojny światowej – pod-
kreśliła Szelong. 

Prelegentka przypomniała histo-
rię języka esperanto oraz wcześniej-
sze próby stworzenia języka uni-
wersalnego. Twórcą esperanto był 
białostocki lekarz okulista Ludwik 
Zamenhof, który w domu rodzin-
nym poznał jidysz, język rosyjski i 
polski, a ponadto opanował kilka 
innych języków. Pierwszy opraco-
wany przez niego podręcznik, będą-
cy fundamentem esperanto, został 
wydany w Warszawie w wersji ro-
syjskojęzycznej w 1887 roku. Pod-
stawowym atutem nowego języka 
uniwersalnego, będącego w swo-
im czasie konkurentem dla nieco 
wcześniej wymyślonego volapüku, 
była maksymalnie uproszczona gra-
matyka oraz słownictwo czerpiące 
z istniejących języków światowych. 

Małgorzata Szelong zwróciła 
uwagę na niektóre ciekawe pozy-
cje, które ze zbiorów cieszyńskich 
esperantystów trafi ły do Książnicy. 
Należą do nich prace Zamenho-
fa, przekłady literatury polskiej i 
światowej (w tym „Pana Tadeusza”), 
słowniki i podręczniki, a także pol-
skie i zagraniczne czasopisma w 

tym języku. Do ciekawostek na-
leżą ilustrowany magazyn świato-
wych esperantystów „Tra la mondo” 
(„Przez świat”) z 1905 roku, całe 
roczniki pisma „Pola esperantisto” z 
lat 1922-1923 czy unikatowa espe-
rancka gazetka dla zwolenników 
wegetarianizmu. Książki pochodzą 
ze zbiorów kilku śląskich działaczy 
ruchu esperanto i kolekcjonerów 
literatury w tym języku. Prelegent-
ka przybliżyła słuchaczom sylwet-
ki Jana Tichawskiego, Stanisława 
Bogdanowicza i Ludwika Krysty. 
Ten ostatni był aktywny przede 
wszystkim na Zaolziu, organizował 
m.in. ruch esperanto i prowadził 
kursy języka w Orłowej i okolicy. 
Jak wynikło z materiałów przygo-
towanych przez Małgorzatę Sze-
long, w okresie międzywojennym 
ruch esperancki był o wiele żywszy 
w czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyńskiego. Dowody na to znaj-
dziemy w „Księdze adresowej espe-
rantystów polskich” z 1931 roku, 
gdzie nazwisk z Zaolzia jest dwu-
krotnie więcej niż z polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego. – Najwięcej 
esperantystów było w Stonawie – 
zdradziła Szelong. Wśród druków, 
które Glajcar podarował Książnicy, 
znajdują się także wydawnictwa z 
kolekcji stonawianina Pawła Bubi-
ka, w tym taki rarytas, jak rumuń-
skie wydanie podstaw esperanto 
autorstwa Zamenhofa z 1908 roku. 

Piątkowe spotkanie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Do 
Książnicy przybyli esperantyści nie 
tylko z Cieszyna, ale też z Bielska-
Białej, Górnego Śląska oraz z lewe-
go brzegu Olzy. W czasie dyskusji 

niektórzy z obecnych dzielili się 
swoimi doświadczeniami związany-
mi z używaniem esperanto i zdra-
dzali, co było dla nich impulsem 
do opanowania języka Zamenhofa. 
Zbigniew Delong z Cieszyna śmiał 
się, że jako nastolatek uczył się wraz 
z kolegami esperanto, by mogli wza-
jemnie porozumiewać się w języku, 
którego pozostali nie rozumieli. 

Ten chłopięcy „wybryk” przerodził 
się w pasję. Dzięki esperanto pan 
Zbigniew korespondował później z 
dziesiątkami osób z całego świata, a 
przy okazji poduczył się ojczystych 
języków swoich korespondencyj-
nych przyjaciół. Jerzy Antoni Wa-
laszek z Sosnowca przyjechał na 
spotkanie, ponieważ od lat interesu-
je się literaturą esperancką. W domu 

posiada ok. 2 tys. sztuk, a ponadto, 
we współpracy z Instytutem Biblio-
tekoznawstwa w Katowicach, two-
rzy szczegółowy katalog światowej 
literatury esperanto. – Przyjechałem 
posłuchać, co cieszyńscy bibliote-
koznawcy mają do powiedzenia nt. 
literatury esperanckiej – uśmiechał 
się esperantysta.   
 DANUTA CHLUP
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Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali zabytkowe druki esperanckie.

Beata Tyrna opowiadała o Małym Kaukazie.

Mały Kaukaz z perspektywy siodła

Esperanto – »wybryk«,
który przerodził się w pasję
Książnica Cieszyńska wzbogaciła się o ok. 2 tys. woluminów. W skład jej zbiorów weszły wydawnictwa w międzynarodowym języku esperanto, przekazane bibliotece 

przez cieszyńskich esperantystów. W piątek na kolejnym spotkaniu z cyklu „Cymelia i osobliwości” Książnica przedstawiła zabytkową część kolekcji, pochodzącą z I po-

łowy XX wieku. Przy okazji była również mowa o przedwojennym ruchu esperanckim na Śląsku Cieszyńskim.

Fo
t.

 D
A

N
U

TA
 C

H
LU

P



wtorek   |   10 listopada 2015 5KULTURA

– Jeśli mamy jubileusz, to na pewno za-
brzmi „Jubilate Deo” Piotra Jańczaka na 
cześć tego najwyższego – w ten sposób 
konferansjer, ks. Bogusław Kokotek, za-
powiedział pierwszy utwór sakralny wy-
konany przez „Melodię”. 

Repertuar nawiejskiego chóru jest 
bardzo bogaty. Dlatego też na koncercie 
jubileuszowym zabrzmiała zarówno mu-
zyka sakralna, jak i artystyczne interpre-
tacje pieśni ludowych czy „Etiuda” Fry-
deryka Chopina w opracowaniu Józefa 
Firli. Wspaniałe były występy solistów: 
mezzosopranistki Aleksandry Morcinek 
i współpracującego z chórem Władysła-
wa Czepca. Ogromny potencjał podbe-
skidzkich chórów ujawnił się w utworach 
wykonanych wspólnie przez „Melodię” i 
„Gorola”. Finałowy „Ojcowski dom” wraz 
z obiema chórami i solistką Edmundą Ju-
roszek śpiewała cała sala. 

Ks. Kokotek przypomniał dzieje Domu 
PZKO, którego 30-lecie obchodzone jest 

w tym roku, oraz obfi tującą w sukcesy hi-
storię „Melodii”. Jej pierwszym dyrygen-
tem w połowie lat 50. ub. wieku był Karol 
Heczko. Od 2000 roku zespołem kieruje 
Aleksandra Zeman, doktor sztuki mu-
zycznej na Wydziale Artystycznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wielki 
wkład w rozwój artystyczny zespołu ma 
również jej poprzedniczka Aleksandra 
Paszek-Trefon, obecnie profesor Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach, która prowadziła 
„Melodię” w latach 1990-2000. Aktualna 
dyrygent jest pełna optymizmu jeżeli cho-
dzi o przyszłość zespołu. – Życzę naszemu 
chórowi radości ze śpiewania i radości z 
dzielenia się tym śpiewem z innymi. Bar-
dzo cieszymy się z każdego osiągnięcia, z 
każdego koncertu. Myślę, że najlepsze jest 
jeszcze przed nami – stwierdziła z uśmie-
chem w rozmowie z „Głosem Ludu”. 

– Chór występował wielokrotnie w 
Polsce, Czechach, a także w Austrii, na 

Ukrainie, w Rosji, we Włoszech, gdzie 
śpiewał podczas mszy św. w bazylice św. 
Piotra w Watykanie. Były koncerty w 
Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii – wymie-
niał konferansjer liczne wyjazdy „Melo-
dii”. Wyliczył także najważniejsze nagro-
dy, na które zespół zasłużył w ostatnich 
latach. Ostatnią, tegoroczną zdobyczą był 
złoty medal na Międzynarodowym Kon-
kursie Chóralnym Mundi Cantant w ra-
mach 43. Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego w Ołomuńcu. 

Chór – jubilat, dyrygent Aleksandra 
Zeman, prezes Lidia Lisztwan oraz chó-
rzystki Halina Krenżelok, Bronisława 
Nowak, Anna Rusz i Anna Beiger zo-
stały nagrodzone srebrnymi odznakami 
Unii Czeskich Zespołów Chóralnych. Z 
życzeniami i kwiatami przybyli do Domu 
PZKO m.in. wójt Nawsia Lenka Husa-
rová oraz szef sekcji śpiewaczo-muzycz-
nej PZKO Tomasz Piwko. 

DANUTA CHLUP

Śpiewały 
w salach i 
katedrach 
Lidia Lisztwan przez 

ostatnie dwadzieścia lat 

pełni obowiązki prezesa 

Chóru Żeńskiego „Melo-

dia”.  Oznacza to, że nie 

tylko śpiewa razem z ko-

leżankami, ale też trosz-

czy się o wszelkie sprawy 

organizacyjne. 

Prezes chóru ma zapewne wiele spraw na głowie?

Oczywiście. Począwszy od zwykłych prób, na które wszystko 
musi być przygotowane, aż po wyjazdy. A tych wyjazdów w 
ostatnich latach było sporo. Najżmudniejsze przygotowania 
poprzedziły naszą podróż do Sankt Petersburga w 2002 roku. 
Trwały pół roku, trzeba było pozałatwiać wizy. Przed dzie-
sięcioma laty, na 50-lecie chóru, wyjechałyśmy do Watykanu. 
To również wiązało się z wieloma sprawami organizacyjny-
mi, tak samo jak ubiegłoroczny udział w Międzynarodowym 
Konkursie i Festiwalu Chóralnym w Barcelonie, gdzie zdo-
byłyśmy złoty i srebrny dyplom. Musiałam zatroszczyć się 
nawet o uszycie fl ag – czeskiej i polskiej – bo w Hiszpanii 
reprezentowałyśmy zarówno Republikę Czeską, jak i nasze 
polskie środowisko na Zaolziu.

Śpiewanie sprawia pani frajdę?

Tak, śpiewam już bardzo długo, od 16. roku życia, kiedy to 
przyszłam do chóru razem z koleżanką Zuzanną Pawlitek. 
Śpiew w chórze jest bardzo różnorodny, od prostszych utwo-
rów aż po te bardziej ambitne. Każdy, kto przyjdzie do ze-
społu, rozwija się i dokształca muzycznie, bo tu jest fachowe 
prowadzenie. Jeśli tylko człowiek lubi śpiewać, nie musi się 
niczego obawiać i może zasilić nasze szeregi.

„Melodia” jest dziś chyba najlepszym chórem żeńskim na 
Zaolziu. Cieszy się pani z sukcesów?

Tak, oczywiście, jestem z nich dumna. Wystarczy spojrzeć na 
gablotę, ile tam mamy dyplomów! Jest wiele takich koncer-
tów, które pozostaną dla nas niezapomnianym przeżyciem 
– w ogromnej sali Strawińskiego dla 2 tys. widzów w szwaj-
carskim Montreaux, w katedrze św. Eulalii w Barcelonie, w 
bazylice św. Piotra w Watykanie. Natomiast dziś najlepszym 
podziękowaniem dla nas, prócz życzeń i kwiatów, było, kiedy 
publiczność wstała i zaśpiewała dla nas. 

 (dc)

Miejscowe Koło PZKO w Stonawie 
zaprosiło w niedzielę swoich człon-
ków i sympatyków do Domu PZKO 
na uroczysty koncert z okazji dwóch 
muzycznych jubileuszy: Chór Mie-
szany „Stonawa” obchodził 20-lecie 
istnienia, upłynęło ponadto 110 lat 
od początków zorganizowanego 
śpiewactwa w gminie. – Tradycje 
śpiewactwa w Stonawie sięgają po-
czątku XX wieku. W roku 1905 po-
wstał przy Towarzystwie Czytelnia 
Ludowa pierwszy chór prowadzony 
przez nauczyciela Andrzeja Wrankę. 
Śpiewano wtedy bez nut, na cztery 
głosy – przypomniała, otwierając 
koncert, Aleksandra Opiół. Dodała, 
że zespół obchodzący 20-lecie po-
wstał w latach 90. ub. wieku przez 
połączenie chórów męskiego i żeń-
skiego. 

Uroczystość zainaugurowano 
hymnem „Gaude Mater” w wykona-
niu chóru-jubilata oraz gościnnego 
„Collegium Canticorum”. Stonawski 
chór na czele z dyrygentką Martą 
Orszulik zaproponował następnie 
słuchaczom różnorodny repertuar. 
Przewodnikami po nim byli młodzi 
chórzyści Agata Kokotek i Prze-
mek Orszulik. Najpierw zabrzmiały 

utwory sakralne – w tym fragment 
skomponowanej specjalnie dla chó-
ru „Stonawa” mszy ku czci św. Marii 
Magdaleny autorstwa Leona Juři-
cy oraz aria z opery F. G. Händela 

„Rinaldo”, z udziałem solistki Mar-
tiny Juríkovej. Po muzyce kościelnej 
przyszła kolej na wiązankę pieśni lu-
dowych i ożywienie sceny, ponieważ 
do chórzystów dołączył dziecięcy 

zespół ludowy „Dziecka ze Stona-
wy”. Chór-jubilat zakończył pokaz 
swoich umiejętności pieśniami Jó-
zefa Świdra, Antona Rubinsteina 
i Piotra Maszyńskiego. W drugiej 

części programu gospodarze oddali 
scenę gościom: Chórowi Mieszane-
mu „Collegium Canticorum” oraz 
zespołowi wokalnemu „TA Grupa”. 
Zwieńczeniem koncertu był wspólny 
występ połączonych chórów i solisty 
Klemensa Słowioczka. 

Na koncert przybyli z życzeniami 
liczni goście, w tym konsul gene-
ralny RP w Ostrawie, Janusz Bilski, 
przedstawiciele władz gminy Stona-
wa oraz zaprzyjaźnionych Gierałto-
wic. Tomasz Piwko, reprezentujący 
sekcję śpiewaczo-muzyczną PZKO, 
przekazał odznaczenia związkowe: 
Wiesławowi Orszulikowi in me-
moriam złotą odznakę Zasłużony 
dla Związku I Stopnia oraz Chóro-
wi Mieszanemu „Stonawa” srebrną 
odznakę Zasłużony dla Związku II 
Stopnia. – Niektóre chóry na Zaol-
ziu starzeją się i powoli zbliżają się 
do momentu, kiedy będą musiały 
zastanowić się, czy warto dalej kon-
tynuować działalność. „Stonawa” ma 
jeszcze „armię” ludzi, w tym chórze 
jest dużo młodych osób, dlatego 
może śpiewać jeszcze przez wiele lat 
– powiedział w rozmowie z „Głosem 
Ludu” Piwko.  
 (dc)
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Chór Żeński „Melodia” z solistami Aleksandrą Morcinek i Władysławem Czepcem.

Lidia Lisztwan od 20 lat jest 
prezesem „Melodii”.

Melodyjnie w Nawsiu
„Sto lat” na cześć jubilata, a oprócz tego wiele innych, wspaniale wykonanych pieśni zabrzmiało w sobotę po 

południu w Domu PZKO im. Jury spod Grónia w Nawsiu. Koncertowały chórzystki-jubilatki, członkinie 

Chóru Żeńskiego „Melodia”, który obchodził 60-lecie istnienia, oraz zaproszony przez nie Chór Męski „Gorol” 

z Jabłonkowa. A ponieważ oba zespoły należą do ścisłej czołówki zaolziańskiej chóralistyki, każdy z utworów 

nagradzany był gromkimi oklaskami. Wysoki poziom prezentował również kolejny gość: duet młodych muzy-

ków – saksofonistka Maria Gmyrek i harfi sta Wojciech Trefon.

Dwudziestolatki w rozśpiewanej gminie

Konferansjerkę prowadzili młodzi chórzyści Przemek Orszulik i Agata Kokotek.
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DLA DZIECI

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

Przygotowaliśmy dla was nowy kon-
kurs, w którym o atrakcyjne nagrody 
rywalizować będą świetlice szkolne. 
Zapraszamy wszystkich do zaba-
wy – wystarczy żyłka rywalizacji i... 
lektura „Głosu Ludu”. W konkursie 
mogą wziąć udział świetlice działa-
jące w polskich szkołach podstawo-
wych. Zadanie polega na zbieraniu 

kuponów, które aż do 12 grudnia 
będą co tydzień drukowane w „Gło-
siku”, a dodatkowo trzeba będzie 
rozwiązać zagadki publikowane 
razem z kuponami – odgadnięcie 
wszystkich zagadek i ułożenie ha-
seł w kolejności da ostateczne roz-
wiązanie. Wygra ta świetlica, która 
poprawnie rozwiąże tę łamigłówkę i 

uzbiera największą liczbę kuponów, 
ale uwaga – ich liczba przeliczana 
będzie na liczbę dzieci w świetlicy, 
to znaczy, że również mało liczne 
świetlice będą miały szansę. Zwy-
cięska świetlica otrzyma nagrodę: 
zestaw dwóch gier planszowych w 
języku polskim oraz polską książkę.

Po konkursie odwiedzimy zwy-
cięzców, by napisać krótki repor-
tażyk ze świetlicy. Zapraszamy do 
zabawy, zachęcamy do włączenia w 
zbieranie kuponów dzieci, rodziców 
i dziadków, a także uczniów spoza 
świetlicy lub z przedszkola. Wszyst-
kie oryginalne kupony wycięte z 
„Głosu Ludu” należy wraz z roz-
wiązaniem zagadki oraz informacją 
o liczbie dzieci uczęszczających do 
świetlicy  wysłać do końca grud-
nia na adres redakcji: „Głos Ludu”, 
ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski 
Cieszyn lub dostarczyć osobiście. 
Pierwszy konkursowy kupon dru-
kujemy już dziś, kolejne w następ-
nych pięciu wydaniach „Głosika”. 

 (ep)

Uwaga! Konkurs 
dla świetlic szkolnych

23 października pozostanie na długo 
w pamięci dzieci z „Tęczowego Ogro-
du”, Przedszkola w Lutyni Dolnej. 
Tego dnia odbyła się pierwsza ważna 
przedszkolna uroczystość – pasowanie 
na przedszkolaka. Wszystkie dzieci 
zaprezentowały piękny program ar-
tystyczny. Starszaki uroczyście przy-
witały najmłodszych przedszkolaków   
występem artystycznym, a następnie 
maluszki złożyły uroczystą przysięgę. 
Obiecały zgodnie bawić się w przed-
szkolu, przychodzić każdego dnia 
z uśmiechem, słuchać swoich pań i 

pomagać koleżankom i kolegom, a 
takśe być dzielnym przedszkolakiem. 
Maluszki przystąpiły też do krótkiego 
testu, w którym wykazały się znajo-
mością podstawowych wiadomości z 
najbliższego otoczenia. Następnie dy-
rektor Alicja Berki dokonała uroczy-
stego pasowania na przedszkolaków. 
Po uroczystym ślubowaniu przyszła 
pora na wręczenie dyplomów dla no-
wych przedszkolaków oraz upomin-
ków dla wszystkich dzieci. Po ofi cjal-
nej części dzieci i rodzice zasiedli do 
słodkiego poczęstunku. (ab)

KUPON

konkurs
świetlicowy 


ZAGADKA KONKURSOWA NR 1 

Dziś drukujemy pierwszą zagadkę konkursową, której rozwiązaniem jest na-
zwa polskiego miasta. Po odgadnięciu sześciu zagadek, które opublikujemy w 
kolejnych tygodniach, należy ułożyć je chronologicznie i według podanego 

przy ostatniej zagadce klucza ułożyć rozwiązanie. 

Zagadka: Miejscowość w zachodniej Polsce, położona nad Wartą, jest jed-
nym z pierwszych polskich miast odnotowanych na kartach historii. W śred-
niowieczu mieścił się tu warowny gród książęcy, położony na Ostrowie Tum-
skim – jedynej pozostałej z licznych niegdyś w tym mieście wysp na Warcie. 
Tradycją miasta i okolicznych miejscowości są obchody dnia św. Marcina i 

pieczenie z tej okazji charakterystycznych rogali.  (ep)
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W konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody.

O szczęśliwych 
przedszkolakach na Goduli

W środę 28 października grupa przed-
szkolaków i pierwszaków ze Stonawy 
wyruszyła wraz z rodzicami z Ligotki 
Kamelnej na Godulę. Najpierw jed-
nak dzieci zapoznały się z legendą Jó-
zefa Ondrusza „O szczęśliwym Jurku 
z Goduli”. Po drodze dzieci szukały 
krasnoludków i wykonywały różne 
zadania, budowały domek dla krasno-

ludka, robiły wieżę, wspólnie musiały 
przejść pewien odcinek drogi trzyma-
jąc się za ręce. W końcu na szczycie 
Goduli dzieci znalazły zielonkawy 
głaz piaskowca, a pod nim legendarny 
skarb – złote dukaty. Po przerwie na 
obiad i chwili odpoczynku przyszedł 
także czas na puszczanie latawców na 
pobliskiej łące. Późnym popołudniem 
wszyscy z zadowolonymi minami 
wróciliśmy do Stonawy. 

Pragnę podziękować Hance i Ma-
rianowi Szczepańskim za zorganizo-
wanie tej pomysłowej wycieczki. 

Mama Madzi

Niecodzienny gość 
w trzynieckiej podstawówce

W zeszłym tygodniu zawitał do na-
szej szkoły zacny gość. Był nim Mar-
tin Tango, dyrektor i założyciel szko-
ły w Tanzanii, niesamowity, bardzo 
miły i uśmiechnięty mężczyzna. Bar-
dzo lubi dzieci, dlatego w pracę wkła-
da całe swoje serce. Do jego szkoły 
uczęszczają dzieci z ubogich rodzin 
lub sieroty, a jest ich niemało, bo aż 
406. Uczą się w dwóch językach: sua-
hili oraz angielskim. Pan Martin na-
uczył nas pozdrowienia „Hu jambo, 
si jambo”, co w jego języku ojczystym 
znaczy: „Jak się powodzi? Dziękuję, 
dobrze”. Pan Tango był zachwycony 
wyposażeniem naszej szkoły, mówił, 
że powinniśmy to sobie bardzo cenić, 
ponieważ dzieci w Afryce niczego ta-
kiego nie mają. Zdradził nam też, że 

czeskie jedzenie mu smakuje, ale nie 
potrafi łby jeść go ciągle, na to ma za 
słaby żołądek.

Było bardzo przyjemnie spotkać 
człowieka z tak dalekich stron i do-
wiedzieć się czegoś nowego. Za taką 

okazję bardzo dziękujemy Adamowi 
Sabeli, absolwentowi naszej szkoły, 
który właśnie w szkole pana Martina 
pracuje jako wolontariusz.

Aleksandra Vavroš, klasa IX 
z PSP im. G. Przeczka Trzyniec

Szkoła w Tanzanii nie przypomina naszych placówek oświatowych.

Zapraszamy do rozwiązywania kolejnej jesiennej krzyżówki. Na odpowiedzi 
czekamy do 18 listopada. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie po-
przedniej krzyżówki wylosowała Joasia Kulik, uczennica kl. 1 PSP w Trzyńcu.
1. Najwyższe pasmo górskie Europy, położone m.in. na terenie Austrii, Szwaj-
carii, Francji i Włoch 2. Bardzo cenny, wyjątkowo twardy minerał, zdobiący 
biżuterię najbogatszych pań 3. Po ususzeniu staje się rodzynką 4. Większe od 
wsi 5. Odmiany tego drzewa owocowego to na przykład antonówka, papie-
rówka, jonagold czy rubin 6. Do niego idź z chorym zwierzakiem 7. Na przy-
kład gouda, ementaler czy mozarella 8. Przenośny „dom” turysty 9. Rocznicę 
jej odzyskania świętuje się w Polsce 11 listopada 10. W wierszu Tuwima ten 
zapominalski jegomość musiał wiązać dla przypomnienia supeł na trąbie. (ep)

KRZYŻÓWKA

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Spacer na Godulę z rodzicami to sama przyjemność.

Mamo, tato – »Jestem przedszkolakiem«
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Najważniejszy moment już za maluchami...
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – MOSTY 
KOŁO JABŁONKOWA: Arka 
Noego (11, godz. 10.00);

SCENA CZESKA – TRZYNIEC: 
Slepice (11, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Fi-
staszki – wersja kinowa (10, 11, godz. 
15.30); Spectre (10, 11, godz. 19.00); 
Slow west (10, godz. 17.30); Gang-
ster Ka (10, godz. 20.00; 11, godz. 
17.30, 20.00); KARWINA – Ex: 
Fakjů pane učiteli 2 (10, 11, godz. 
17.30); Strategia mistrza (10, 11, 
godz. 20.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Everest (10, 11, godz. 17.30); 
Ztraceni v Mnichově (10, 11, godz. 
20.00); JABŁONKÓW: Powrót do 
przyszłości (11, godz. 17.00, 19.30); 

CIESZYN – Piast: Spectre (10, 11, 
godz. 14.15, 17.00, 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie w środę 11. 11. o godz. 
15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-
sza w środę 11. 11. o godz. 17.00 na 
spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i 
dalekie”. Impresje z przedwojennego 

Bliskiego Wschodu będą tematem 
prelekcji Zygmunta Rakowskiego.

CIERLICKO-STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet i Seniora przy 
MK PZKO zapraszają na spotkanie 
klubowe w czwartek 12. 11. o godz. 
16.00 do Domu Polskiego ŻW na 
Kościelcu.
GRÓDEK – W ramach organiza-
cji jubileuszu 120-lecia PSP Gró-
dek poszukujemy absolwentów z 
lat 1930-1939 mieszkających poza 
Gródkiem. Prosimy o kontakt pod 
nr. 558 551 361.

JASIENIE – MK PZKO zaprasza 
na tradycyjny Wieczór Teatralny 
w sobotę 14. 11. o godz. 16.00 do 
Domu Kultury. Występują dzieci i 
młodzież oraz amatorski zespół tea-
tralny. Po przedstawieniu pogawędka 
przy herbatce i muzyce.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 

MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 10. 11. o godz. 15.30.

KOEXISTENCIA – Organizacja 
Pożytku Publicznego Koexistencia 
o.p.p. zaprasza w czwartek 12. 11. 
o godz. 15.30 do Klubu Dziupla w 
Cz. Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28 
na konferencję nt. „Dwujęzyczność-
norma, a co może trojjęzyczność?”. 
Referat główny wygłosi MUDr 
Ladin Ladislav Langner. W pro-
gramie m.in. aktualny stan prawny 
(przedstawi mgr Dariusz Branny) 
i doświadczenia wójtów z wdraża-
niem czesko-polskiej dwujęzyczno-
ści (przedstawi Bogusław Raszka). 
Tadeusz Toman, dyrektor Koexi-
stencia o.p.p.

OSTRAWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na spotkanie z okazji 65-le-
cia Koła urządzane wspólnie ze Sto-
likiem Polskim, które odbędzie się w 

środę 11. 11. o godz. 17.00 w Klubie 
Atlantik, część towarzyska następnie 
w Klubie TV przy ulicy Přívozskiej.

PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – Za-
prasza na nadzwyczajne zebranie 
członkowskie połączone z zakończe-
niem sezonu sobotnich wycieczek, 
które odbędzie się w sobotę 14. 11. 
o godz. 14.30 w sali Domu PZKO w 
Wędryni (Czytelnia). Dalsze infor-
macje na stronie internetowej www.
ptts-beskidslaski.cz lub po nr. tel. 
721 413 926.

OFERTY
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS 
Pamicar s.r.o. – Tel.: 608 120 706 
 GL-736

PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkulacja 
ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 679 
452, www.bleskosvody. com.  GL-714

DREWNO KOMINKOWE, 
OPAŁOWE TWARDE, łupane, 
układane, większa lub mniejsza ilość, 
transport zapewniony. Cena od 1050 
kc/metr sześcienny. Nr kontakto-
wy: +420 732 685 990.  GL-685

ŻALUZJE Z MONTAŻEM i ich 
remonty, tel. 604 192 092, 558 742 
676.  GL-673

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Chór dziecięcy 
„Trallala” zaprasza na tradycyjny kon-
cert Małe Jesienne DoReMi, który 
odbędzie się we wtorek 10. 11. o godz. 
17.30 w kościele braterskim przy ul. 
Frydeckiej w Czeskim Cieszynie. 
Wystąpią „Trallalinki” młodsze i star-
sze, „Trallala” oraz gościnnie chór 
dziecięcy „Kulihrášek” z Nowego Ji-
czyna pod kierownictwem J. Zajíčka.

INFORMATOR
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Z bólem w sercach zawiadamiamy, że dnia 7 listopada 2015 zmarła po 
długiej chorobie, przeżywszy 87 lat, nasza Kochana Matka, Teściowa, 
Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. EMILIA SZYJOWA
z domu Czechowicz, z Karwiny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek dnia 13 listopada 2015 o 
godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie
--Frysztacie, po których nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz 
w Karwinie-Mizerowie. Pogrążona w smutku Rodzina.  RK-152

Szczere wyrazy współczucia z powodu zgonu

śp. ANNY KOWALI
emerytowanej nauczycielki

całej rodzinie składają dyrekcja i nauczyciele Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Czeskim Cieszynie.  GL-739

Już nigdy...
Już nigdy, jak okrutnie te dwa słowa brzmią.
Odszedłeś, jak trudno pogodzić się z tym,
że nie wrócisz ni nocą, ni dniem
– już nigdy...

Wspominamy 10. rocznicę śmierci naszego Męża, Taty
i Dziadka

 śp. WŁADYSŁAWA RECMANIKA
 RK-136

Dnia 11. 11. 2015 minie pierwsza rocznica, kiedy na za-
wsze opuścił nas Kochany Brat w wieku niespełna 70 lat

śp. STANISŁAW BALCAR 

ze Stonawy. Z miłością i żalem wspominają brat Zbyszek 
z przyjaciółką Gosią.  RK-137

WSPOMNIENIA NEKROLOGI

Polskie święto narodowe najle-
piej uczcić poprawną polszczyzną. 
Okazją po temu będzie udział w  
„Wielkim Dyktandzie nad Olzą”, 
które przygotowało Centrum Peda-
gogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie przy współpracy Konsu-
latu Generalnego RP w Ostrawie. 
Impreza rozpocznie się jutro o godz. 
17.00 w auli czeskocieszyńskiego 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego.

– Dyktando jest adresowane do 
wszystkich chętnych. Uczestnicy 
mogą wziąć w nim udział indywi-
dualnie albo skorzystać z możliwości 
współpracy, czyli pisania jednej pracy 
w dwu- lub  trzyosobowych grupach. 
Zapraszamy więc rodziny, rodzi-
ców z dziećmi, dziadków z wnuka-
mi, grupki studentów, przyjaciół, 
znajomych, nauczycieli – zachęca 
do udziału organizatorka, metodyk 
Centrum Pedagogicznego, Barbara 
Kubiczek.

Chociaż organizatorzy nie stawia-
ją żadnych ograniczeń, jeśli chodzi 
o wiek uczestników i ich poziom 
znajomości polskiej ortografi i, nie 
dopuszczają do konkursu absolwen-
tów fi lologii polskiej oraz laureatów 
trzech pierwszych nagród Ogólno-
polskiego Dyktanda. Te osoby mogą 
pisać dyktando poza konkursem. 
Nikt z uczestników nie musi jednak 
obawiać się kompromitacji, ponie-
waż każdy podpisuje swoją pracę 
wybranym przez siebie godłem. 

Zwycięskie godła zostaną opubliko-
wane 20 listopada na stronie inter-
netowej organizatora. Na autorów 
najlepszych prac czekają jak co roku 
atrakcyjne nagrody.

Autorką tegorocznego Wielkiego 
Dyktanda jest polonistka Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
Lidia Kosiec. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwać bę-
dzie jury pod przewodnictwem prof. 
Daniela Kadłubca.  
 (sch)

STARE MIASTO 
WCIĄŻ AKTYWNE

MK PZKO w Karwinie-Starym 
Mieście cały czas jest bardzo ak-
tywne. Ostatnią inicjatywą była 
wycieczka, która odbyła się 28 paź-
dziernika. Tego dnia wyruszyliśmy 
do Żywca, by zwiedzić historyczny 
browar, a także Chatę Chlebową w 
Górkach Małych. Zapoznaliśmy się 
z całą produkcją i smakiem piwa, zaś 
w chacie skosztowaliśmy domowego 
masła, sera, chleba i miodu. Ponadto 
piekliśmy podpłomyki. Zwiedzili-
śmy również starą stodołę z różnymi 
narzędziami – od kosy aż po stary 
ciągnik ursus.

W imieniu stałych i wiernych 
przyjaciół oraz członków innych kół 
życzymy MK PZKO i całemu Sta-
remu Miastu siły, wytrwania i dużo 
sukcesów.  Zdzisław Pitala

* * *

JEST RATUNEK 
DLA DRZEW 

Panuje ogólne przekonanie, że 
drzewa owocowe: jabłonie, czereś-
nie, grusze, krzewy, które wiosną nie 
wykazują przebudzenia do wegeta-
cji, przez siarczyste mrozy zamarza-
ją. Tak było po zimach 1928/1929 i 
1941/1942. Nic bardziej mylnego. 
Mróz wszak przyczynił się do tego 
w minimalnym stopniu. Rośliny, w 
tym drzewa owocowe, mają skłon-
ności do asymilacji, a równocześnie 
oddychają. Przy temperaturach po-
wyżej zera asymilacja dominuje nad 
oddychaniem, a przy temperatu-
rach ujemnych jest odwrotnie. Ten 
wstęp jest potrzebny do tego, aby 
zrozumieć, dlaczego nastąpiła taka 
katastrofa w dolinach koło Cieszy-
na po wyżej wymienionych zimach. 

Jesień 1928 roku i zima 1928/1929 
były ubogie w opady. W Cieszynie 
i okolicy, wg pomiarów, od czerwca 
do lutego spadły w sumie 352 mi-
limetry deszczu, przy długoletniej 
średniej rocznej w wysokości 900 
mm, czyli 900 litrów na metr kwa-
dratowy.

W tym roku widzimy sami, jaka 
jest sytuacja z opadami i jak w wielu 
miejscach brakuje wody. Jaka będzie 
temperatura w zimie, nie są w stanie 
przepowiedzieć nawet zakopiańscy 
górale. Jedno jest pewne, wody grun-
towej nie ma. Należy więc – kto ma 
taką możliwość – intensywnie i ob-
fi cie podlewać wielką ilością wody, i 
to od zaraz, drzewa owocowe i krze-
wy ozdobne, takie jak rododendrony, 
azalie i inne. Azalie już w sierpniu, 
wrześniu zrzuciły liście, aby się 
uchronić przed suszą.

Oton Wania

Przyjdź napisać dyktando!

Wycieczka w browarze w Żywcu.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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SYNOT LIGA

OSTRAWA – PILZNO  0:4

Do przerwy: 0:0. Bramki: 53. Hořa-
va, 67. Holenda, 79. Petržela, 81. 
Ďuriš. Ostrawa: Pavlenka – Dostál, 
Kaša, Machovec, Lučič – Ježdík 
(68. Narh), Lásik – Mondek (78. 
Szotkowski), Kukec, Mičola (83. 
Holzer) – Červenka. 

W tym meczu piłkarze Banika 
mogli tylko sprawić niespodzian-
kę. Po ostatnim zespole tabeli nikt 
nie oczekiwał cudu nad Ostrawicą i 
prognozy się sprawdziły. Faworyzo-
wane Pilzno wywiązało się z roli fa-
woryta w drugiej połowie, w której 
gospodarze tradycyjnie już pogubili 
się w obronie. W ustawieniu 4-2-3-
1 może z powodzeniem grać Man-
chester City, ale nie obecny Banik, 
któremu brakują klasowi pomocni-
cy, klasowi napastnicy, o obrońcach 
nawet nie wspominając. W meczu 
z Pilznem nie popisał się w dodat-
ku bramkarz Pavlenka, który w 53. 
minucie wypiąstkował łatwą piłkę 
wprost pod nogi Hořavy, a ten już 
wiedział, co zrobić z futbolówką. 
Od tej chwili Banik przestał istnieć. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 29, 2. 
Pilzno 29, 3. Ml. Bolesław 27,... 16. 
Ostrawa 4 pkt. 

FNL

KARWINA
UJŚCIE NAD ŁABĄ 1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka:  71. Ur-
gela. Karwina: Pindroch – Růžička, 
Dreksa, Jovanović, Eismann – Šis-
ler, Sedlák (46. Urgela) – Fiala (86. 
Glaser), Budínský, Sivrić (61. Pu-
chel) – Moravec. 

Właśnie tak walczy się o awans 
do pierwszej ligi! Karwiniacy trafi li 

na mocnego przeciwnika, długo też 
męczyli się w ofensywie, w końcu 
jednak wywalczyli arcyważne trzy 
punkty zapewniające im fotel wice-
lidera tabeli. Szczęście uśmiechnęło 
się do Urgeli, który w roli dżokera 
znalazł się we właściwym czasie 
na właściwym miejscu. – Urgela 

wszedł na boisko dopiero po zmia-
nie stron i wywiązał się z zadania. 
Do jego obowiązków należy strze-
lanie bramek – skomplementował 
słowackiego napastnika trener Kar-
winy, Jozef Weber. Nie tylko Urge-
la, ale cały zespół Karwiny borykał 
się ostatnio z impotencją strzele-

cką. Walkę o każdy centymetr pola 
karnego przypominała też batalia 
z Ujściem, w której gospodarze 
w pierwszej połowie zmarnowali 
m.in. karnego, a także kilka innych 
dogodnych okazji. Liczą się jednak 
trzy punkty, a nie wrażenia arty-
styczne. 

TRZYNIEC
FRYDEK-MISTEK  1:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 33. 
Hloch – 43. Stratil. Trzyniec: Pa-
leček – Velner, Hloch, Čelůstka, 
Knötig – Salachna, Bedecs – Teplý, 
Mozol (65. Joukl), Janoščín – Dedič 
(79. Samiec). Frydek-Mistek: Mi-
hálek – Mehremič (72. Slaninka), 
Literák, Jarabica, Švrček – Ižvolt, 
Vašenda, Bello, Hykel (55. Ujlaky) 
– Vyskočil (85. Ďuriška) – Stratil. 

Podopieczni Radima Nečasa 
przystępowali do derbów z przy-
słowiowym nożem przy gardle. 
Poprzednie dwie kolejki przegrali 
bowiem z kretesem – tracąc dwu-
krotnie pięć bramek. Piłkarze „Li-
piny” okazali się jednak dla Trzyńca 
rywalem z tej samej półki, z nad-
miaru chęci niewiele im wychodziło 
tak w ataku, jak też w defensywie. 
Brylowali obaj golkiperzy, zwłasz-
cza zaś Paleček, który w końcówce 
meczu wyłapał czystą okazję Strati-
la. Obie bramki w derbach padły po 
dużych nieporozumieniach obrony. 
Najpierw Miháleka pokonał kapitan 
Trzyńca, Pavel Hloch, a na 1:1 trafi ł 
z kilku kroków największy gwiazdor 
Frydka-Mistka, napastnik reprezen-
tacji RC U21, Lukáš Stratil. 

Lokaty: 1. Znojmo 30, 2. Karwi-
na 25, 3. Sokolow 25,... 9. Trzyniec 
13 pkt.  
 JANUSZ BITTMAR

DYWIZJA

HAWIERZÓW
KARNIÓW  1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 27. L. 
Skoupý – 62. Šimčík. Hawierzów:  
Směták – Omasta, K. Skoupý, Ma-
tušovič, Gistinger – Wojnar, Klejnot, 
Jaworek (59. Trajkovski), L. Skoupý 
– Zupko (90. Osvěčík) – Gomola. 

Mecz bliskich sąsiadów w tabeli 
zakończył się sprawiedliwym po-
działem punktów. Pierwsza połowa 
należa do Indian, w drugiej pierw-
sze skrzypce grali przyjezdni. Ha-
wierzowianie zmarnowali okazje w 
pierwszej odsłonie, w której przy 
odrobinie szczęścia mogli prowadzić 
co najmniej 3:0. 

PIOTROWICE
BENESZÓW DOLNY  3:0

Do przerwy: 0:0. Bramki:  58., 60. 
i 68. Panák. Piotrowice: Švrčina – 
Byrtus, Gill, Moskál, Leibl – Škuta – 
Malíř (80. Miko), Hoff mann, Panák, 
P. Kundrátek (61. Molnári) – Ku-
rušta (56. L. Kundrátek). 

Gwiazdą spotkania był wypoży-
czony z drugoligowej Karwiny po-
mocnik Filip Panák, którego hat trick 
pozwolił Lokomotywie zameldować 
się po weekendzie na 3. peronie tabe-
li. Goście w drugiej połowie opadli z 
sił, w dużym stopniu ułatwiając pod-
opiecznym Martina Špički zadanie. 
Lokaty: 1. Petrzkowice 36, 2. N. 
Sady 32, 3. L. Piotrowice 29,... 15. 
Hawierzów 15 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

CZ. CIESZYN 
FRENSZTAT  1:2

Do przerwy: 1:2. Bramki: 35. Hra-
dečný – 9. Klimpar, 38. Špaček. Cz. 
Cieszyn: Klepek – Bolek (59. Lojek), 
Kupczak, Rac, Popelka – Hradečný, 
Sostřonek, Mendrok, Zogata (69. 
Konečný) – Kiška – Fizek. 

Cieszyniacy rozczarowali. Gdyby 
był to pokaz łyżwiarstwa fi gurowego, 
za styl podopieczni Richarda Be-
neša otrzymaliby komplet punktów. 
W futbolu liczą się jednak inne wa-
lory. – Goście zaskoczyli nas i to 
dosłownie. Głównie stuprocentową 
skutecznością – ocenił przegrane 
zawody czeskocieszyński szkolenio-
wiec. 

ORŁOWA – BOGUMIN  0:0
Orłowa: Pacanovský – Věčorek (79. 
Papuga), Stanowski, Schroner – Lisi-
cký, Schimke, Klimas, Kroček, Urban 
– Kopel, Tomáš (65. Malík). Bogu-
min: Gladiš – P. Poštulka, Górniok, 
Košťál, Nowinski – Kempný (68. 
Kubinski) – Sittek, Socha (71. Opic), 
Palej (89. Jadamík), Kalous (55. 
Vítek) – Jatagandzidis (83. Šipula). 

Piłkarze Bogumina klaszczą z ra-
dości, Slavia z kolei zdaje sobie spra-
wę z tego, że straciła dwa punkty. W 
derbach lider piątej ligi miał więcej 
z gry, zaprzepaścił jednak szansę na 
powiększenie swojej przewagi w ta-
beli. Po stronie Slavii czyste okazje 
zmarnowali Schimke, Urban i Kli-

mas, po stronie gości Socha, Jatagan-
dzidis i Nowinski. 

DZIEĆMOROWICE
BŘÍDLIČNÁ  2:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 56. Hrtá-
nek, 62. Skotnica – 53. Zifčák. 
Dziećmorowice: Gradek – Maléř, 
Vančo, Hrdlička, Holý – Uher (89. 
Popek), Hrtánek, Káňa (63. Ma-
tušík), Skotnica, Beilner (59. L. Li-
gocký) – Besta. 

Obowiązkowa wygrana Elektry-
ków rodziła się w bólu. Ostatni ze-
spół tabeli nie sprzedał tanio skóry 
i do końca walczył o remis. Dzieć-
morowiczanie wprawdzie wymęczy-
li zwycięstwo, ale co najważniejsze 
– do prowadzącej Orłowej tracą już 
tylko jeden punkt. 

WĘDRYNIA – HAJ  1:3

Do przerwy: 0:2. Bramki: 75. Fr. 
Hanus – 40. Konvička, 43. Trupl, 78. 
Eršil. Wędrynia: Pecha – Kohut, Bu-
zek, Byrtus, Dawid – Chlebek – Vla-
chovič, Fr. Hanus, Przyczko, Pilch 
– Stoszek. 

Kolejny niezbyt udany mecz w 
wykonaniu Wędryni, w barwach 
której równo zagrał znów tylko 
František Hanus. Gospodarze w ra-
zie zwycięstwa mogli awansować na 
4. pozycję w tabeli. Pozostały tylko 
marzenia. 

Lokaty: 1. Orłowa 34, 2. Dzieć-
morowice 33, 3. P. Polom 31, 4. Cz. 
Cieszyn 23, 5. Bogumin 22,... 7. Wę-
drynia 22 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Olbrachcice – Bystrzyca 5:3 (Izaiáš 
3, Lukan 2 – Monczka 2, Čmiel), 
Sedliszcze – Stonawa 3:3 (dla gości: 
Macko, Šuster, Juroszek), Wracimów 
– Datynie Dolne 3:2 (dla gości: Do-
lák, Robin Bilas), Petřvald n. Mora-
wach – Lutynia Dolna 5:0, Czeladna 
– Dobratice 5:0, St. Miasto – Veřo-
vice 1:0, Bruszperk – Hrabowa 4:0. 
Lokaty: 1. St. Miasto 28, 2. Czelad-
na 28, 3. Bystrzyca 25, 4. Olbrachcice 
23, 5. Datynie Dolne 22,... 11. Sto-
nawa 14, 12. Lutynia Dolna 10 pkt. 

IB KLASA – gr. C
ČSAD Hawierzów – Luczina 1:2, 
Sn Orłowa – Sucha Górna 1:6, To-
szonowice – Gnojnik 2:3, Dobra – 
Nydek 5:3, Żuków Górny – Jabłon-
ków 1:3, Śmiłowice – Raszkowice 
4:0, L. Piotrowice B – I. Piotrowice 
1:3. Lokaty: 1. Dobra 33, 2. L. Pio-
trowice B 30, 3. Jabłonków 24 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Sn Hawierzów 1:3, 
Sporting Orłowa – Bogumin B 0:11, 
TJ Pietwałd – B. Rychwałd 7:2, Łąki 
– Wierzniowice 1:0, Dąbrowa – Za-
błocie 3:3, F. Orłowa – V. Bogumin 
3:0, Sj Pietwałd – Olbrachcice B 2:5, 
Sj Rychwałd – Cierlicko 2:1. Loka-
ty: 1. TJ Pietwałd 35, 2. Dąbrowa 31, 
3. Wierzniowice 31 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Noszowice – Piosek 2:3. Lokaty: 1. 
Ostrawica 33, 2. Mosty 27, 3. Mety-
lowice 24 pkt.   (jb)

Tomáš Mičola (z lewej) dostosował się do poziomu gry Banika. 

PIŁKARSKI WEEKEND: ZWYCIĘSTWO KARWINY, REMIS W PODBESKIDZKICH DERBACH

Z Ostrawy coraz bliżej do drugiej ligi

Fo
t.

 fc
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Hat trick Filipa Panáka w Piotrowicach

TIPSPORT EKSTRALIGA: 
TRZYNIEC JUTRO PODEJ-
MUJE PARDUBICE. Już jutro do 
głosu powracają rozgrywki Tipsport 
Ekstraligi hokeja na lodzie. Trzyniec 
o godz. 17.20 zmierzy się w Werk 
Arenie z Pardubicami, z kolei Wit-
kowice od godz. 17.30 zaprezentują 
się na tafl i Chomutowa. W najbliż-
szy piątek obaj reprezentanci nasze-
go regionu zmierzą się w derbach, 
które w Ostrava Arenie zaplanowa-
no na godz. 16.30. 

* * * 
PREMIEROWY GOL M. DO-
UDERY W KADRZE. Hokejowa 
reprezentacja RC zakończyła przy-
godę z turniejem Karjala w Hel-
sinkach na ostatnim miejscu. Pod-
opieczni trenera Vladimíra Vůjtka st. 
w ostatnim meczu pokonali w kar-
nych 4:3 Rosję, zaś premierowego 
gola w barwach narodowych zdobył 
obrońca HC Stalownicy Trzyniec, 
Milan Doudera. 

* * * 

OLESZ POŻEGNAŁ SIĘ Z 
WITKOWICAMI. Rostislav 
Olesz, gwiazdor HC Witkowice, po 
powrocie z turnieju Karjala spakował 
w Ostrawie walizki i przenosi się 
do ligi szwajcarskiej. Wczoraj naj-
lepszy strzelec witkowickiego klubu 
podpisał kontrakt z beniaminkiem 
szwajcarskiej ekstraklasy, Langnau. 
Olesz w dotychczasowych meczach 
Tipsport Ekstraligi należał do naj-
skuteczniejszych strzelców nie tyl-
ko Witkowic, ale całej ekstraligi. 
W piętnastu meczach zdobył 12 goli. 

* * * 

ŻENADA KARWIŃSKICH 
HOKEISTÓW, POKAZÓWKA 
FRYDKA-MISTKA. Hokeiści 
Karwiny zafundowali swoim fanom 
żenujący spektakl na tafl i Poruby. 
Podopieczni trenerów Štoudka i 
Fryčera przegrali na wyjeździe 1:10. 
Jedynego gola dla Karwiny zdobył 
w 13. minucie Logunovs z podania 
O. Kasperlíka. W tabeli II ligi gru-
py wschodniej karwiniacy plasują się 
na ostatnim miejscu. Na odwrotnym 
biegunie tabeli znajdują się hokeiści 
Frydka-Mistka, ofi cjalnej farmy HC 
Stalownicy Trzyniec. Podbeskidz-
ki klub rozbił w weekend u siebie 
Technikę Brno 8:0, umacniając się 
na pierwszym miejscu w tabeli gru-
py wschodniej II ligi. Frydek-Mistek 
wyprzedza z bilansem 46 pkt. Wse-
cin (34) i Porubę (31).

* * * 

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 15. kolejki: Zagłębie Lu-
bin – Wisła Kraków 1:3, Cracovia – 
Śląsk Wrocław 4:1, Termalica – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała 0:2, Ruch 
Chorzów – Lechia Gdańsk 3:2, Ja-
giellonia Białystok – Piast Gliwice 
0:2, Górnik Zabrze – Korona Kielce 
0:1, Lech Poznań – Górnik Łęczna 
3:1, Legia Warszawa – Pogoń Szcze-
cin 1:0. Lokaty: 1. Piast Gliwice 34, 
2. Legia Warszawa 26, 3. Cracovia 
24,... 10. Podbeskidzie 19 pkt. 

* * * 

RANKING ATP: JANOWICZ 
57. W najnowszym tenisowym ran-
kingu ATP nie doszło do większych 
zmian. Najlepszy polski tenisista, Je-
rzy Janowicz, nadal plasuje się na 57. 
miejscu. Prowadzi Serb Novak Djo-
kovic, na drugie miejsce awansował 
Brytyjczyk Andy Murray, a na trze-
cie spadł Szwajcar Roger Federer. W 
pierwszej 200 rankingu znajduje się 
jeszcze drugi Polak – Michał Przy-
siężny (195).  (jb)
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