
Dwieście metrów od popu-
larnej ostrawskiej ulicy Sto-
dolní, w sąsiedztwie nowo-
czesnego biurowca, stoi 
piękny budynek. To daw-
ny Hotel Dom Polski, kie-
dyś chluba miasta, wybu-
dowany w 1900 roku przez 
miejscowych Polaków w se-
cesyjnym stylu pod nadzo-
rem krakowskiego architek-
ta Stanisława Bandrowskie-
go. Jeden z symboli polskiej 
obecności na tym terenie od 
prawie dwóch lat świeci jed-
nak pustkami.
A miało być tak pięknie... Po aksa-
mitnej rewolucji udało się odzyskać 
Dom Polski od spółdzielni Budouc-
nost, udało się go odbudować. Dom 
wstał niczym Feniks z popiołów i 
odzyskał swoje dawne miejsce na 
gospodarczej i kulturalnej mapie 
Ostrawy. Dziś, niestety, to już prze-
szłość, która jednak ciągle rozpala 
emocje, bo nie wiadomo, jaka bę-
dzie przyszłość polskiego symbolu.

Prasa niemile widziana
Chcieliśmy dowiedzieć się, co no-
wego piszczy w trawie wokół tej 
placówki, zamkniętej na cztery 
spusty. Pierwszy telefon do preze-
sa Spółdzielni Ludowej Dom Pol-
ski, Andrzeja Wacławika, pokazał 
jasno, że chodzi o problem bardzo 
zagmatwany. – Z powodu dotych-
czas niezakończonego śledztwa za-
rząd spółki akcyjnej Dom Polski a.s. 
oraz zarząd Spółdzielni Ludowej 
Dom Polski nie życzą sobie żadnych 
publikacji w prasie na temat wymie-
nionych subiektów. W latach minio-
nych wszelkie wzmianki w prasie na 
ten temat miały ujemne skutki dla 
sprawy – napisano w oficjalnym ko-
munikacie, przesłanym drogą mai-
lową do naszej redakcji. Oprócz 
Wacławika pod listem podpisany 
jest także prezes zarządu Dom Pol-
ski a.s., Piotr Czapek. Żaden z nich 
nie zamierza wypowiadać się na te-
mat aktualnej sytuacji Domu Pol-
skiego i odpowiedzieć na pytania, 
dlaczego Dom Polski stoi pusty i co 
będzie się z nim dziać dalej.

Rąbka tajemnicy uchylił nam 
członek zarządu spółdzielni, Tade-
usz Siwek, docent wydziału przy-
rodniczego Uniwersytetu Ostraw-
skiego. – Na 14 lipca zwołano ze-
branie członkowskie spółdzielni, na 
którym omówione zostaną kwestie 
najbliższej przyszłości Domu Pol-
skiego – powiedział naszej gaze-
cie Siwek. – Zebranie odbędzie się 
w gmachu Domu Polskiego o godz. 
17.00 i otwarte będzie dla wszyst-
kich zainteresowanych, którym nie 
jest obojętny los tej ostrawskiej pla-
cówki. 

Przypomnijmy, co działo się 
z tym budynkiem w ostatnich la-
tach. Po raz ostatni Dom Polski 
otwarty był jako hotel i restaura-
cja dwa lata temu. Zarządzany był 
wtedy przez Stanisława Gletę – te-
go samego, do którego należy Hotel 
Piast w Czeskim Cieszynie przeję-

ty od Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego. Sąd zadecydował 
jednak o zwróceniu majątku spół-
ce akcyjnej Dom Polski. Od tej po-
ry budynek świeci pustkami. – Jak 
zawsze chodzi głównie o pieniądze 
– mówi  Tadeusz Siwek. – Wszyscy 
bardzo chcemy bowiem, aby budy-
nek ten znów ożył i rozwinął skrzy-
dła, ale na razie szukamy właściwej 
drogi i środków finansowych.

Nadzieja 
umiera ostatnia
Spółdzielnia Dom Polski posiada 20 
proc. udziałów w całej spółce, nie 
ma więc w niej głosu decydującego. 
– Zebranie akcjonariuszy odbyło się 
także w czerwcu, wtedy jednak nie 
podjęto żadnych uchwał. Mam na-
dzieję, że 14 lipca ruszymy wreszcie 
z miejsca – stwierdził Siwek.

Jak powiedział „Głosowi Ludu” 
sekretarz MK PZKO w Ostrawie, 
Henryk Kiedroń, sprawa Domu Pol-
skiego bywa częstym tematem dys-
kusji na zebraniach koła. – Wszyscy 
jego członkowie mają nadzieję, że 
Dom Polski znów stanie się symbo-
lem i ogniskiem życia polskiej spo-
łeczności w Ostrawie.

Co na to Józef Toboła, były pre-
zes spółdzielni, a potem także spół-
ki akcyjnej w latach 1989-1997? Fi-
nał jego kadencji był cierniem w 
oku wielu Polaków na Zaolziu, bo 
właśnie wtedy zaczęły się problemy 
z Domem Polskim. 

– To nieprawda.  Problemy po-
wstały po przejęciu Domu Polskie-
go od Budoucnosti w 1991 roku, 
kiedy był budowany hotel. Wszyst-
kie dotacje wcześniej obiecane zo-
stały zatrzymane, a kapitał z Pol-
ski, który wpłynął do spółki po jej 
powstaniu, wystarczył tylko na po-
krycie części długów i na dobudo-
wę tego gmachu. Pomimo olbrzy-
mich trudności finansowych udało 
nam się dokończyć budowę. Z  te-
go co wiem, pomimo nadal trwa-
jących kłopotów z zadłużeniem, 
obecnie sprawy własnościowe są 
uporządkowane, spółka ma uchwa-
lony układ przez Sąd Okręgowy w 
Ostrawie. O informacje o stanie 
spółki proszę się zwrócić do obec-
nego zarządu  – powiedział „Głoso-
wi Ludu” Toboła. – Wszelkie zarzu-
ty wobec mnie i innych członków 
zarządu  spółki z tamtego okresu  
zostały uchylone.

W internecie paradoksalnie 
wciąż można znaleźć oferty luksu-
sowego zakwaterowania w sece-
syjnym hotelu w centrum Ostrawy. 
Przy bliższym zapoznaniu się z tek-
stem stwierdzimy jednak, że te re-
klamy pochodzą sprzed kilku lat. 
Organizowane w latach 90. ubie-
głego wieku w gmachu Domu Pol-
skiego popularne Dni Polsko-Cze-
skie z koncertami jazzowymi, spo-
tkaniami literackimi, występami 
teatralnymi to już też zamierzchłe 
czasy.  JANUSZ BITTMAR
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Napad 
na pocztę
Mężczyzna w czapce z daszkiem 
i okularach przeciwsłonecznych 
napadł w środę po godz. 9.00 na 
pocztę w centrum Ropicy. Doma-
gał się wydania gotówki, grożąc 
kierowniczce placówki użyciem 
broni. Kiedy ta chciała ją zoba-
czyć, zaczął wymachiwać nożem 
i odgrażać się, że ma przy sobie 
materiał wybuchowy. Gdy pra-
cownicy poczty udało się scho-
wać w sąsiednim pomieszczeniu, 
niedoszły rabuś przestraszył się 
i odjechał na rowerze. W Trzyń-
cu-Nieborach udało mu się wje-
chać na teren Huty Trzynieckiej. 
Na portierni pokazał legitymację 
pracownika zewnętrznego. Po-
licja obstawiła wszystkie bramy 
wjazdowe do zakładu. Do wczo-
raj – według informacji rzecz-
nika prasowego powiatowej ko-
mendy policji we Frydku-Mist-
ku, Ivana Žurovca – sprawcy nie 
złapano. Chodzi o ciemnowłose-
go, wysokiego i krępego mężczy-
znę w wieku ok. 40-45 lat, o okrą-
głej twarzy i opalonej cerze. Miał 
na sobie siwo-niebieską kurtkę z 
napisem Adidas na plecach, a na 
głowie kask rowerowy. Jechał na 
niebieskim rowerze z plastikowy-
mi błotnikami. Z tyłu rower miał 
czarny bagażnik z koszykiem. Po-
licja zwróciła się o pomoc w po-
szukiwaniu przestępcy do pra-
cowników Huty Trzyniec i in-
nych firm, działających na jej te-
renie.  (dc)

Piorun poraził 
dziewczynę
W piętnastoletnią dziewczynę 
uderzył w czwartek po południu 
w Trzyńcu piorun. Do rannej na-
stolatki, leżącej na ziemi, wezwa-
ła pogotowie przechodząca ko-
bieta. Na pierwszy rzut oka nie 
było wiadomo, co jej się stało. By-
ła niespokojna, zdezorientowa-
na, miała podarte ubranie. Lekar-
ka odkryła na jej kończynach po-
parzenia. Dziewczyna leżała pod 
świeżo uszkodzonym drzewem, 
noszącym ślady uderzenia przez 
piorun. W tym czasie nad Trzyń-
cem szalała burza. Ranną prze-
wieziono na oddział intensyw-
nej terapii pediatrycznej Szpitala 
Trzyniec.  (dc)

ZDARZYŁO SIĘ 

TEMAT TYGODNIA na str. 3:

90 lat 

Władysława 

Milerskiego

Dom Polski(ch) kłopotów

dzień: 23 do 27°C
noc: 16 do 12°C
wiatr: 3-7 m/s

Dom Polski w Ostrawie.

sobota

dzień: 24 do 28°C
noc: 17 do 13°C
wiatr: 1-4 m/s
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Kongres Polaków w RC 

poszukuje 

szefa Kancelarii KP
Wymagania:
� wykształcenie średnie lub wyższe
�  bezwzględnie konieczna 

znajomość języka polskiego 
i czeskiego w słowie i piśmie

�  znajomość programów 
dotacyjnych 

� uczciwość
� znajomość realiów zaolziańskich
�  zaawansowanie w pracy 

społecznej
�  dobra znajomość pracy 

z komputerem
�  możliwość podjęcia pracy 

od 1. 8. 2009

Zgłoszenia wraz z życiorysem 
prosimy przesyłać do 17. 7. 2009 

pod adresem:

Kongres Polaków w RC
Komeńskiego 4
737 01 Czeski Cieszyn
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Więcej pytań niż odpowiedzi
Andrzej Wacławik i Piotr Czapek nie zamierzają wypowiadać się na te-
mat aktualnej sytuacji Domu Polskiego w Ostrawie i obaj mają do tego 
święte prawo. My jednak będziemy pytać dalej, bo swoje prawa również 
mamy i je znamy. Dziennikarze, a za ich pośrednictwem również opinia 
publiczna na Zaolziu, mają prawo dostępu do informacji o dawnym pol-
skim symbolu. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, dlaczego Dom Pol-
ski stoi pusty i co będzie się z nim dalej dziać. Niestety, na razie w tej spra-
wie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego do tematu będziemy wra-
cać. WOJCIECH TRZCIONKA

KOMENTARZ



130 dzieci wyjedzie na obozy harcer-
skie i zuchowe, organizowane przez 
Harcerstwo Polskie w Republice Cze-
skiej. To ponad połowa bazy człon-
kowskiej, liczącej aktualnie 233 osoby.
– Organizujemy pięć obozów harcerskich i zu-
chowych. Gromada Zuchowa „Koniki Morskie” z 
Czeskiego Cieszyna właśnie przebywa na obozie 
w Bukowcu. Harcerska Drużyna Wodna „Opty” 
– również z Cieszyna – wyjedzie na rzekę Ohrzę, 
wodniacy z Bystrzycy – z drużyny „Grom” – na 
Berounkę, harcerze i zuchy z Cierlicka na Hyr-
czawę, a drużyny harcerskie „Puszcza” z Trzyń-
ca i „Pustecki” z Olbrachcic będą miały wspólny 
obóz na Helfsztynie – poinformował naczelnik 
HPC, Krzysztof Mitura. 

– Obóz harcerski czy zuchowy uczy dzieci 
współpracy w grupie, odpowiedzialności, a także 
podstawowych czynności związanych, na przy-
kład, ze sprzątaniem – na obozie dzieci zamia-
tają, zmywają naczynia, a tego często nie potra-
fią robić w domu – mówi komendant obozu zu-
chowego w Bukowcu, Szymon Ciahotny. Trzyna-
ścioro zuchów zakwaterowanych jest w Domu 
PZKO. Za tygodniowy obóz rodzice zapłacili 1,4 
tys. koron. To o 1-1,5 tys. mniej, niż wynoszą ce-
ny podobnych tygodniowych obozów organizo-

wanych przez profesjonalne agencje. W dodatku 
na obozie zuchowym dzieci przebywają w gro-
nie swych kolegów szkolnych, pod opieką kadry, 
która pracuje z nimi przez cały rok. Na nudę nie 
ma czasu. – Tematem przewodnim jest „Świat 
bajek”. Dzieci każdego dnia – w formie różnych 
gier i zabaw – mają za zadanie uratować jedną ze 

znanych bajek, z której coś „zginęło” – opowiada 
o programie obozu Szymon Ciahotny. 

Niektóre polskie szkoły na Zaolziu urządzają 
obozy podmiejskie. W Karwinie rozpocznie się 
w przyszłym tygodniu obóz z zajęciami z języka 
angielskiego. Po raz drugi odbył się w tym roku 
obóz podmiejski w PSP w Cierlicku. (dc)

region
SOBOTA 4 LIPCA 2009

2
GŁOSŁOSLudu

Unihokejowa 
prewencja
JABŁONKÓW (kor) – Polska Szko-
ła Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza jeszcze w tym roku 
otrzyma boisko do unihokeja. Mia-
sto otrzymało na zakup boiska do-
tację w wysokości 150 tys. koron 
– z wojewódzkiego Programu Za-
pobiegania Przestępczości wśród 
Dzieci i Młodzieży. – Boisko przy 
polskiej szkole nie jest do końca 
wykorzystywane, może teraz za-
cznie bardziej przyciągać młodych 
ludzi – powiedział wiceburmistrz 
Stanisław Jakus.

Ponad granicami
ISTEBNA (kor) – Na międzynaro-
dowym obozie w Istebnej spędza 
pierwszą połowę lipca 45 dzieci 
z kilku gmin z podgórskiej części 
Zaolzia, polskiej Istebnej oraz sło-
wackiej wsi Czerne. Takie obozy 
organizują od kilku lat w ramach 
transgranicznego projektu „Dzie-
ci na Trójstyku” Stowarzyszenie 
Gmin Regionu Jabłonkowskiego 
i gmina Istebna. Podczas wakacji 
dołącza do nich trzeci, słowacki 
partner. Jak się dowiedzieliśmy, 
w polskiej części Beskidów dzie-
ci będą mile spędzać czas aż do 
przyszłej niedzieli. Na najbliższy 
wtorek zaplanowano też wyciecz-
kę do Wieliczki i Krakowa. Oprócz 
obozowiczów wezmą w niej udział 
także przedstawiciele rad gmin z 
przygranicznych terenów Polski, 
Słowacji i Zaolzia.

Autobusy 
zmienią trasę
CZESKI CIESZYN (ep) – Remont 
części ulicy Słowackiej w Sibicy 
wraz z mostem spowoduje utrud-
nienia w komunikacji miejskiej. 
Prace będą trwać od 7 lipca do koń-
ca wakacji, w tym czasie autobusy 
miejskie będą jeździć okrężną dro-
gą, a autobusy jadące do Karwiny 
nie będą dojeżdżać na przystanek 
na Słowackiej, ale skończą trasę 
na dworcu autobusowym.

Skanalizują 
gminę?
BUKOWIEC (kor) – Wieś nie ma 
na razie kanalizacji, nieczystości 
z domów i gospodarstw trafiają 
do szamb, ale część z nich także 
do potoków. Dlatego władze gmi-
ny chciałyby wybudować sieć  ka-
nalizacyjną, która sprowadzała-
by nieczystości do osady U Turka, 
gdzie przy Olzie powstałaby no-
woczesna oczyszczalnia ścieków. 
– W tym roku chcielibyśmy przygo-
tować dokumentację projektową 
całego przedsięwzięcia i uzyskać 
od wszystkich właścicieli domów 
i pól zgodę na podłączenie się do 
sieci. W przyszłym roku zaś chce-
my wystąpić do Unii Europejskiej o 
dotację na pokrycie kosztów budo-
wy kanalizacji i oczyszczalni – po-
wiedział „Głosowi” wójt Petr Jalo-
wiczor.

KRÓTKO

Zuchy z gromady „Koniki Morskie” z Czeskiego Cieszyna wróciły wczoraj z obozu w Bukowcu.

Na nudę nie ma czasu
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Do końca roku zostanie wydany polsko-cze-
ski przewodnik zachwalający uroki Strumie-
nia i Pietwałdu. To kolejny etap współpracy 
między samorządami, który został docenio-
ny przez Unię Europejską. Cały projekt to 
blisko 35 tysięcy złotych, z czego 85 proc. 
tej kwoty stanowi dofinansowanie z Fundu-
szu Mikroprojektów Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej. Trzecim 
językiem, jaki pojawi się w folderze, będzie 
angielski. Wydawnictwo będzie rozprowa-
dzane bezpłatnie w urzędach w Strumieniu 
i Pietwałdzie. Václav Laštůvka, sekretarz 
czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski, zapytany, co by polecił Polakom w Pie-
twałdzie, odpowiedział, że… przede wszyst-
kim ludzi mieszkających w tym mieście. 

– Dlaczego ludzi? Bo to oni spowodowali, że 
ta współpraca układa się dobrze i trwa tak 
długo. Jest to piękne miasto koło Ostrawy, 
w którym można zobaczyć m.in. muzeum 
tramwajów – dodał po chwili Laštůvka. 
A co mieszkańcy Strumienia poleciliby Cze-
chom w swoim mieście?

– Na pewno park (odnowiony także w ra-
mach współpracy ze stroną czeską – przyp. 
red.), barokowy kościół świętej Barbary, ra-
tusz, dużo zieleni i terenów rekreacyjnych – 
odpowiadali zgodnie ludzie.

Strumień i Pietwałd współpracują od kil-
ku lat. Na początku wspólnie organizowały 
różne imprezy – w 2008 roku było ich 13, 
ostatnio sięgnęły, z bardzo dobrym skut-
kiem, po fundusze europejskie. (wot)

Polsko-czeski przewodnik Niezapomniane wakacje można przeżyć na drugim końcu 
świata, w Australii czy w Meksyku, ale też na własnym po-
dwórku, wędrując z plecakiem po Beskidach albo odwie-
dzając malownicze miasteczka Czech i Moraw. Wszystko 
zależy w głównej mierze od tego, jak spędziliśmy wolny 
czas i jak się bawiliśmy, czy wypoczęliśmy i nabraliśmy 
sił do dalszej pracy. Wakacje Anno Domini 2009 stały się 
faktem. Zapraszamy naszych Czytelników do współtwo-
rzenia wakacyjnej rubryki. Prosimy o Wasze wspomnie-
nia z tegorocznej laby, ale też i z niezapomnianych waka-
cji, które miały miejsce nawet 30 lat temu. Prosimy także o 
zdjęcia z waszych wypraw. Mile widziane będą fotografie 
z „Głosem Ludu”, wykonane 10 kilometrów od redakcji, 
ale też i kilka tysięcy kilometrów od Czeskiego Cieszyna. 
Wasze wspomnienia będziemy na bieżąco prezentować w 
wakacyjnych numerach gazety. Najciekawsze prace na-
grodzimy upominkami i książkami. Wakacyjne materiały 
prosimy przysyłać na adres: info@glosludu.cz. (wot)

Wakacje z »Głosem Ludu«

Wprowadzanie na Zaolziu euro-
pejskich standardów, a zwłaszcza 
dwujęzycznego nazewnictwa w 
gminach, w których mieszka co naj-
mniej 10 proc. obywateli narodo-
wości polskiej, było głównym tema-
tem rozmów, jakie przeprowadzili 

w czwartek w Czeskim Cieszynie 
szef Sekretariatu Rady Rządu RC 
ds. Mniejszości Narodowych, On-
dřej Klípa, oraz jego zastępca Milan 
Pospíšil. Goście z Pragi spotkali się 
również z prezesem Kongresu Pola-
ków, Józefem Szymeczkiem.

– Rozmawialiśmy m.in. o możli-
wościach pokonywania przy wpro-
wadzaniu dwujęzyczności oporu 
ze strony niektórych członków rad 
gmin – powiedział nam prezes Kon-
gresu. – Ondřej Klípa poinformował 
mnie też, że Rada Rządu ds. Mniej-
szości Narodowych zamierza przed-
stawić parlamentowi projekty no-
wych ustaw, które mogłyby pomóc 
przy rozwiązywaniu pewnych pro-
blemów związanych z wprowadza-
niem europejskich standardów. Sta-
nie się tak jednak dopiero po przed-
terminowych październikowych 
wyborach do Izby Poselskiej Parla-
mentu RC. Dyskutowano też o moż-
liwości przyjazdu na Zaolzie mini-
stra ds. praw obywatelskich i mniej-
szości narodowych, Michaela Ko-
cába. – Terminu wizyty jeszcze nie 
ustaliliśmy, ale minister powinien 
nas odwiedzić jeszcze przed paź-
dziernikowymi wyborami.

Gościom z Pragi zależało rów-

nież na spotkaniu z dziennikarza-
mi regionalnych czeskich mediów.  
– Jesteśmy w kontakcie z przedsta-
wicielami polskiej mniejszości, czy-
tamy „Głos Ludu”, ale interesuje 
nas, jak wy to postrzegacie, co pisze 
się o wprowadzaniu dwujęzyczności 
w czeskich mediach. Chcemy być z 
wami w kontakcie – mówił Ondřej 
Klípa. Dziennikarze mogli z kolei 
dowiedzieć się, co nowego dzieje 
się w sprawie wprowadzania dwu-
języczności. 

Na inne tematy rozmawiano w 
Centrum Pedagogicznym. – Dysku-
towaliśmy o różnych możliwościach 
współpracy, dowiedzieliśmy się cze-
goś na temat projektów i działań 
Centrum Pedagogicznego, które, 
moim zdaniem, osiąga wspaniałe 
efekty. Ciekawa była też rozmowa na 
temat tego, jak zaoferować uczniom 
z czeskich szkół możliwość nauki 
polskiego – skomentował Milan Po-
spíšil.                                        (kor, ep)

Rozmawiali o europejskich standardach

Ondřej Klípa (z lewej) i Milan Pospíšil na spotkaniu z dziennikarzami.
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ludzie

Pan Wolff? – Władysław Miler-
ski upewnia się, czy popraw-
nie wymawia moje nazwisko. 
Kiedy potwierdzam, zabie-
ra mnie w podróż w czasie. 
Opowiada, że moje nazwisko 
po raz pierwszy pojawiło się 
w dokumentach w 1433 roku. 
– Ma pan bardzo stary rodo-
wód – kwituje. Choć wczoraj 
skończył 90 lat, wiedzy oraz 
pogody ducha mógłby mu 
pozazdrościć niejeden 
młodzieniaszek.

Nazewnictwo to fascy-
nująca podróż w głąb 
historii. Szukanie na-

szych korzeni pochłania bez 
reszty, ale też daje ogromną 
satysfakcję. Pan Władysław 
zajął się nazewnictwem na 
emeryturze. Można jednak 
powiedzieć, że zajęcie czekało na 
niego całe życie. Tuż przed wybu-
chem II wojny światowej przeglądał 
księgi metrykalne parafii w Wędry-
ni. Znalazł wtedy zapiski o swoim 
przodku z XVI wieku. Zapisał notat-
ki. Wrócił do nich po… kilkudziesię-
ciu latach.

Na robotach...
Władysław Milerski urodził się w 
1919 roku. Pochodzi z Lesznej Dol-
nej. Pięć lat później ojciec wybudo-

wał dom, który musiał opuścić po 
wybuchu wojny. Niemcy wywiesili 
na nim ogromną informację: „Ma-
jątek rzeszy wielkoniemieckiej”. 
Wcześniej zdążył skończyć szkołę 
ludową w Lesznej, gimnazjum w Or-
łowej, z którego po pięciu latach edu-
kacji przeniósł się do Seminarium 
Nauczycielskiego w Śląskiej Ostra-
wie. Świadectwo dojrzałości otrzy-
mał w Państwowym Liceum Pedago-
gicznym w Cieszynie, na podstawie 
zdanego egzaminu dyplomowego na 
nauczyciela szkół powszechnych. 
Później było coraz trudniej, choć jak 
dziś przyznaje, miał trochę szczę-
ścia w swojej tułaczce.

– W 1940 roku zostałem wywie-
ziony na roboty do Niemiec. Z Trzyń-
ca jechał cały pociąg. Trafiliśmy do 
Dolnej Saksonii, w okolice Hanno-
veru – rozpoczyna swą opowieść 
pan Władysław. – Marzyłem o tym, 
żeby dostać się do kuchni. Wiedzia-
łem, że tam będę mógł się zawsze 
czymś odżywić. Stało się jednak in-
aczej. Początkowo wyrównywałem 
grządki przed barakami, później zo-
stałem przydzielony do pracy w biu-
rze. Los po raz pierwszy uśmiechnął 
się do mnie. Pracowałem tak przez 

trzy lata. Kolejnym 
przystankiem była 
Francja. Pamiętam 
Francuzów, którzy 
zastanawiali się, co 
ja jeszcze robię 
w ich kra-

ju. Mówili, że lada dzień rozpocznie 
się desant aliantów. Robiłem wszyst-
ko, żeby wrócić w rodzinne strony.

Powrót do źródeł
Już po najeździe niemieckim, ale 
jeszcze przed wywiezieniem na ro-
boty do Niemiec, przez kilka mie-
sięcy był bez pracy. Odwiedzał ko-
legów i znajomych. Jeden z nich stu-
diował w seminarium duchownym. 
Tak trafił do parafii w Wędryni. Tam 
zaczął przeglądać księgi metrykalne. 

Po przejściu na emeryturę ponow-
nie wybrał się do Wędryni. Chciał 
jeszcze raz zagłębić się w dokumen-
tach. Tu czekało go pierwsze zasko-
czenie. Decyzją władz komunistycz-
nych wszystko zostało przeniesione 

do archiwum w Opawie. Wy-
brał się więc i tam. Kolejne 
zaskoczenie. Okazało się, 
że na jednym z pięter zgro-

madzono tak dużo dokumentów, że 
pod ich naporem zawalił się strop. 
Pech chciał, że bezpowrotnie zosta-
ły zniszczone dokumenty źródłowe, 
które go interesowały. – Były jednak 
inne dokumenty. Zacząłem je sys-
tematycznie przeglądać, zwłaszcza 
księgi parafialne. Wielokrotnie od-
wiedziłem parafię świętej Marii Mag-
daleny w Cieszynie, jeszcze częściej 
bywałem w Opawie. Teraz materia-
ły są tam przechowywane należycie. 
Tak powstał słownik „Nazwiska cie-
szyńskie” – opowiada nasz rozmów-
ca.

Trzyniec – rok 1945
Po powrocie z robót w Niemczech 
był zatrudniony w warsztacie sa-
mochodowym Auto-Tomanek w 
Cieszynie. Pierwotnie pracował ja-
ko robotnik, później parał się pra-
cami biurowymi. Firmę prowadził 
Niemiec z Sibicy. Problemy zaczęły 
się, kiedy Niemcy zaczęli uciekać z 
Krakowa. Wielu z nich psuły się sa-
mochody, które później trafiały do 
ogromnego warsztatu.

– Kiedy jeden z nich przysta-
wił pistolet do głowy właścicielowi 
warsztatu, wiedziałem, że to mój 
koniec w tej pracy. Skoro Niemiec 
nie mógł czuć się bezpiecznie, to co 
dopiero ja. Pan Tomanek nawet nie 
miał pretensji, jak mu powiedzia-
łem, że chcę odejść.

Władysław Milerski zapamię-
tał jeden z obrazek po wyzwoleniu 
– Trzyniec, w którego oknach powie-
wały wyłącznie polskie flagi. Nieco 
później został mianowany sekreta-
rzem gminy w rodzinnej miejscowo-

ści. Kiedy jednak pewnego dnia do 
jego biura przyszedł czeski żołnierz 
i powiedział, że teraz oni będą rzą-
dzić, a następnie zaczęły się szyka-
ny, stało się jasne, że… 1945 rok dla 
niego to nie było wyzwolenie.

– Co dziś w Trzyńcu zostało z 
czasów, kiedy powiewały wyłącznie 
polskie chorągwie? – zastanawia się 
mieszkaniec Czeskiego Cieszyna.

Największe 
marzenie życia
Po wydaniu słownika „Nazwiska cie-
szyńskie” Władysław Milerski po-
szedł o krok dalej. Zajął się szeroko 
rozumianym nazewnictwem. Dora-
dzono mu jednak, że materiał jest 
tak obszerny, że będzie miał problem 
z jego ogarnięciem. Dlatego ograni-
czył się do gwary. – To fascynująca 
podróż w czasie, do naszych korzeni. 

Gwara cieszyńska jest w dużej mierze 
gwarą staropolską. Występuje w niej 
wiele słów, które mają bardzo długą 
historię. Weźmy choćby zwrot „gań-
ba”. Słowo to występowało już w ję-
zyku staropolskim, a w XVI wieku zo-
stało przekształcone w „hańba”. Dziś 
u nas bardzo często używa się zwrotu 
„Czy ci ni ma gańba” – opowiada pan 
Władysław. Chociaż z uśmiechem 
na ustach mówi, że w wieku 90 lat 
trzeba się sporo napracować, żeby 
coś sobie przypomnieć, dysponuje 
ogromną wiedzą, kojarzy daty i fak-
ty, podaje przykłady. Takiej spraw-
ności intelektualnej mógłby mu po-
zazdrościć niejeden młodzieniaszek. 
Wielki słownik gwary cieszyńskiej 
będzie zawierać około 13,5 tys. ha-
seł. Władysław Milerski ma nadzie-
ję, że zostanie wydany jeszcze w tym 
roku. TOMASZ WOLFF

WITOLDA RYBICKIEGO
Panie Witoldzie! – Dlaczego pan nie był na jubile-
uszu stulecia Gimnazjum na Obrokach?!
– Bo –  proszę pani – obleciał mnie strach,
Że z powodów, które tu Pani wyłuszczę
Znowu jakiegoś faux pas /fo pa/ ja tam się dopuszczę
I stąd miałem poważne obawy
By innym nie popsuć tam dobrej zabawy.
Kiedyś – proszę Pani – na takim Jubileuszu
Och – dużo było – patriotycznego animuszu!
I taki Jubileusz – to ani rusz
Nie mógł się obejść bez „Marsz, marsz Polonia” i „Roty”!!!
A ja bym tam te hymny – SAM 
zaintonował - - -
Jak człowiek z innego świata
/Co wciąż jest persona ingrata?/
Który niczym wymarły okaz Dinozaura
Wciąż wspomina Stare Dzieje
i ciągle się dziwi – co Dzisiaj się dzieje...
A zresztą – proszę Pani – te Wielkie Jubileusze...
Nie dla mnie tam ordery – przypuszczam – tuszę –
W tych bratobójczych potyczkach o laury
Walczą i giną jak Dinozaury --

Ech, ja te waśnie – wie Pani – gdzie mam –
I dzięki Bogu – wciąż jeszcze Trwam! 

RR  O O ZWAŻANIA NIEPOWAŻNEZWAŻANIA NIEPOWAŻNE

Władysław Milerski wczoraj skończył 90 lat. Przygotowuje się do wydania słowni-
ka gwarowego.

O rodzinie i o nim samym
Pan Władysław ma czworo dzieci, sześcioro wnuków i jednego prawnu-
ka. Z żoną Wandą doczekali się: Bronisławy (lekarka z wykształcenia, 
dziś mieszka w Czeskim Cieszynie), Haliny (tłumacz przysięgły, Czeski 
Cieszyn), Stanisława (dziś na rencie, Cz. Cieszyn) i Anny (pedagog, Lesz-
na Dolna). Wnuki to: Andrzej (od 1,5 roku pracuje w Oslo), Janusz (wła-
śnie skończył studia inżynierskie, wcześniej zdobył tytuł magistra geo-
grafii politycznej), Stanisław (dyrektor firmy w Błędowicach Górnych, 
ma syna Adama, który jest jedynym prawnukiem pana Władysława), Ma-
rian (nauczyciel wychowania fizycznego w Karwinie-Darkowie), Tomasz 
(student IV roku w Brnie) oraz Marek (studiuje ekonomię w Pradze).

Pan Władysław znany jest nie tylko ze swojej pasji słowotwórczej. Wsła-
wił się pracą w organizacjach polskich na Zaolziu. W latach 1936-39 był 
drużynowym I Męskiej Drużyny Harcerskiej w Śląskiej Ostrawie, w latach 
1947-51 był prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Jabłonkowie, 
po roku 1951 (do dziś) działał i pełnił różne funkcje w Polskim Związku Kul-
turalno-Oświatowym. Może pochwalić się wieloma oznaczeniami, w 1980 
roku został uhonorowany za zasługi dla województwa bielskiego, pięć lat 
później odebrał odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”.            (wot)

Sikora od 1435 roku…
Sprawdziliśmy w wydanym przez Władysława Milerskiego słowniku 
„Nazwiska cieszyńskie” pochodzenie nazwisk, pierwszych wzmianek o 
nich, ludzi związanych z redakcją „Głosu Ludu”. Nie wszystkie nazwi-
ska występują.
BITTMAR – nie występuje.
CHLUP – nie występuje.
LOJEK – nie występuje.
OWCZARZY – Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach w Mostach 
koło Jabłonkowa w 1805 roku. Pochodzi od „owczarzy” – członek książę-
cej ludności służebnej, zajmującej się wypasaniem hodowlą owiec.
PRZYCZKO – nie występuje.
SANTARIUS – W 1588 roku w urbarzu Kąkolnej występuje Santarius. 
Jest przekształceniem nazwiska Sagittarius.
SIKORA – Po raz pierwszy nazwisko pojawia się w dokumentach w 1435 
roku. Chodzi o wójta Sikorę, związanego z Nawsiem. Z kolei w urbarzu 
miejscowości Zawada występuje w 1588 roku nazwisko Sykora. Nazwi-
sko pochodzi od ptaka rzędu wróblowatych.
SCHÖNWALD – nie występuje.
TRZCIONKA – nie występuje.
WOLFF – Występuje tylko w formie z jednym f. W urbarzu Łąk z 1571 ro-
ku pojawia się John Wulfuow. Skrót od niemieckiego Wolfgang.  (wot)

W KRZYWYM ZWIERCIADLE

JÓZEF WIERZGOŃ, dyrygent, 
kierownik artystyczny zespołu »Przyjaźń« 
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WŁADYSŁAW MILERSKI SKOŃCZYŁ WCZORAJ 90 LAT – CAŁE ŻYCIE WALCZYŁ O POLSKOŚĆ

Słowotwórczy matecznik
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Polską emigrację w Turcji 
reprezentuje nie tylko wieś 
Polonezköy (Adampol). W 
Stambule znajduje się Mu-
zeum Adama Mickiewicza, 
polskiego wieszcza i poety 
narodowego. Historia mu-
zeum związana jest z ostatni-
mi latami życia Mickiewicza. 
Szkoda tylko, że pracow-
nik muzeum nie ma zielone-
go pojęcia, gdzie pracuje, 
nie zna Mickiewicza, nie zna 
okolicznej dzielnicy, nie zna 
Stambułu...

Adam Mickiewicz przybył do 
Konstantynopola 22 wrze-
śnia 1855 roku z misją po-

wierzoną mu przez księcia Adama 
Czartoryskiego. Chodziło o rozwią-
zanie konfliktu, jaki powstał między 
księciem Władysławem Zamoyskim 
a Michałem Czajkowskim – Sady-
kiem Paszą, wokół organizacji woj-
ska polskiego w Turcji. Mickiewicz 
wyruszył 3 października na dwu-
tygodniową wyprawę do Burgas w 
Bułgarii, gdzie przebywał w obozie 
wojskowym I Pułku Kozaków Sa-
dyka Paszy, w którym, obok Koza-
ków, służyli także Polacy i Słowia-
nie bałkańscy, przy czym oficerami 
byli tylko Polacy. Drugim pułkiem, 
złożonym wyłącznie z Polaków, do-
wodził Zamoyski. Mickiewicz uwa-
żał, że dowództwo obu pułków po-
winno należeć do Sadyka Paszy. W 
listopadzie zamieszkał w niewiel-
kim domku przy ulicy Tatli Badem 

(Słodkiego migdału). To mieszkanie 
charakteryzowała niezwykła pro-
stota i ubóstwo, poeta traktował go 
jako przejściowe, jednak zmarł w 
nim chory i osłabiony 26 listopada 
1855 roku.

Drewniany dom spłonął w wiel-
kim pożarze w 1870 roku. Wkrótce 
po tym emigrant z Polski, żołnierz 
Powstania Styczniowego, Jan Gór-
czyński zbudował na jego miejscu 
stojący do dzisiaj dom murowany, 
powtarzając wiernie plan budyn-
ku spalonego. W 1955 roku, w 100. 
rocznicę śmierci Mickiewicza, w 
wyniku działań polskiego Minister-
stwa Kultury i Sztuki oraz władz tu-
reckich zostało otwarte muzeum 
poświęcone poecie, z symboliczną 
kryptą w podziemiach budynku. 
Muzeum jest wspierane przez Mini-
sterstwo Kultury RP oraz władze tu-

reckie, które przed kilku laty nada-
ły pobliskiej uliczce imię wieszcza.

Trzeba jednak przyznać, że mu-
zeum dziś znajduje się w bardzo 
niemiłej dzielnicy. 150 lat temu by-
ła to piękna i spokojna dzielnica za-
mieszkana niemuzułmańską popu-
lacją i intelektualistami. Dziś jest 
to niebezpieczna biedna cygańsko-
-kurdyjska dzielnica Tarlabaşı. Przy 
wejściu do niej znajduje się ufor-
tyfikowany posterunek policji. Za 
posterunkiem znajdują się wąskie 
uliczki pełne smrodu i brudu. Miej-
scowi mieszkańcy z uśmiechem 
oglądają nas, nasze aparaty fotogra-
ficzne i zegarki. Prostytutki coś tam 
na nas krzyczą. Pośród tej brudnej, 
biednej dzielnicy znajduje się kilka 
pięknych greckich kościołów. Wy-
remontowany budynek muzeum 
nietrudno rozpoznać. Pracownik 

muzeum nie ma zielonego pojęcia, 
gdzie pracuje. Nie zna Mickiewi-
cza, nie zna okolicznej dzielnicy, 
nie zna Stambułu. Niedawno spro-
wadził się tu z Ankary.

W muzeum znajdują się rzeczy 
osobiste poety, obrazy, fragmenty 
jego prac oraz listy Mickiewicza. 
W piwnicy można zwiedzić sym-
boliczną kryptę, gdzie miesiąc le-
żały zwłoki poety przed ich prze-

wiezieniem do Francji. Smutne, 
że Muzeum Adama Mickiewicza 
jest położone akurat w tak brudnej 
dzielnicy, wielu turystów nie ma 
pojęcia o jego istnieniu. Wielu Po-
laków nie wie, że genialny poeta 
zmarł w Turcji. Trzeba jednak przy-
znać, że turecka Polonia pamięta 
o słynnym rodaku i właśnie dzięki 
niej doszło do otwarcia muzeum.

ADAM KRUMNIKL, Turcja
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z bliska i z daleka

Od kilku lat zastanawia mnie 
fenomen beskidzkich lasów. 
Fenomen życia i śmierci lasu.
Pamiętam, jak przez wiele lat usku-
teczniano propagandę świerka isteb-
niańskiego. Powstały bank genów 
i Muzeum Świerka. Nawet do tej 
pory rozgrywane są zawody spor-
towe „O Puchar Świerka”. Po drze-
wach wspinali się specjalni zbiera-
cze szyszek. Zresztą, bardzo efek-
townie to wyglądało. Porównywano 
go ze świerkiem syberyjskim. Ten 
nasz miał być lepszy, wytrzymalszy. 
Pod koniec XX wieku lasy beskidz-
kie oplotła sieć dróg asfaltowych, 
pozwalających na „lepszy, spraw-
niejszy wywóz drzewa z lasu”. Jak-
by już coś przeczuwano... A przy 
okazji stworzono wygodny dojazd 
do prywatnych działek, co znacznie 
podniosło ich „walory”. Nikomu nie 
działa się krzywda, bo to przecież 
za unijne pieniądze. Jak prowadzo-
na jest gospodarka leśna widać go-
łym okiem. Zgadzam się z ekologa-
mi, że najczęściej przypomina to de-
wastację. Zwłaszcza, że zrywką zaj-
mują się, na zlecenie nadleśnictw, 
różnego rodzaju „uprawnione” fir-
my. Kiedyś nawet, idąc z grupą dzie-
ci, zabłądziłem w górach w biały 
dzień, bo na przestrzeni kilkunastu 
hektarów wyrżnięto las wraz z tury-
stycznym szlakiem, a teren był tak 
rozjeżdżony buldożerami, jakby od-
była się tam jakaś bitwa pancerna.

No więc, mamy w wiślańskich, 
istebniańskich, koniakowskich la-
sach, królestwo świerka. Ale nagle, 
zupełnie niedawno, kilka lat temu, 
okazało się, że świerk to przekleń-

stwo zasadzone przez Habsburgów, 
którzy wcześniej przyczynili się do 
upadku sałasznictwa! Okazało się, 
że tak słabe drzewo jak świerk nie 
powinno tu w ogóle rosnąć! I 200 lat 
temu to go tu prawie nie było! Oka-
zało się także, że warunki dla „moc-
nego” genetycznie świerka są fatal-
ne (niski poziom wód gruntowych, 
płytkie ukorzenienie tego drzewa). 
Przez kilkadziesiąt lat solidnie wy-
betonowano koryta wielu poto-
ków i rzek beskidzkich, prowadzo-
no zrywkę drzewa sprzętem doku-
mentnie niszczącym, na ogromnych 
połaciach, poszycie lasu. Prowa-
dzono wręcz meliorację lasów przy 
okazji budowy „tak bardzo potrzeb-
nych” dróg. Kwaśne deszcze, tlenki 
azotu i kornik drukarz dopełniają 
tragedii. Wystarczy spojrzeć na lasy 
Skrzycznego, Malinowskiej Skały, 
Baraniej Góry – połoniny. Beskidz-
kie lasy zdychają z ręki człowieka.

Beskid Śląski jest rzeczywiście 
piękny. Ale złapałem się ostatnio na 
tym, że prawie zawsze muszę sobie 
to piękno „dopowiadać” – wyobra-
żać. Dlaczego? Ponieważ nie ma 
bardziej zniszczonego krajobrazu 
Karpat, jak właśnie w Beskidzie Ślą-
skim. Acha... Myślę sobie – no, więc 
jakby nie było po groniach tych do-
mów – kloców, tablic reklamowych, 
płotów, słupów, szerokich dróg asfal-
towych, to byłoby tak a tak... Patrzę 
na te setki, tysiące obrzydliwych 
„dacz”, pseudo-architektury trady-
cyjnej, kompletne lekceważenie dla 
starej architektury drewnianej, na 
brak proporcji i stylu. Na chaotycz-
ną lokalizację domów. Wszędzie pa-
noszy się jakaś „azjatycka nowocze-

sność”. Ale wszystkie lokalne prze-
wodniki, foldery promocyjne pieją o 
„pięknie”, tak jakby zapomniano, co 
właściwie to pojęcie oznacza. Upra-
wia się jakąś propagandę turystycz-
ną. Rodzinę podjeżdżającą na obiad 
pod Ochodzitą nazywa się turysta-
mi górskimi, praktykującymi „sobot-
nio-niedzielny wypad w góry”. Gril-
le na szczycie Czantorii atrakcją tu-
rystyczną!? Czy schroniska na Ste-
cówce i pod Baranią Górą są jeszcze 
schroniskami, czy też przydrożny-
mi barami z możliwością noclegu? 
Oznakowane szlaki turystyczne co-
raz częściej prowadzą asfaltowymi 
drogami. W tym akurat stajemy się 
podobni do Czechów (patrz – Łysa 
Góra).

Szczytem hipokryzji, tandety tu-
rystycznej stała się Równica. Po-
dobny los czeka Przełęcz Karkosz-
czonkę i górę Kotarz, jeden z naj-
piękniejszych fragmentów Beskidu 

Śląskiego. Już pewnie niedługo sa-
morząd Bielska-Białej weźmie się 
ochoczo za Szyndzielnię i Klim-
czok, bo te góry przynoszą „straty”. 
Bo co to za „jaja”, żeby turysta miał 
niby tylko spacerować po nich? Kto 
tam będzie spacerował? Po co? Że 
niby ma ptaków słuchać i... ciszy?

Kolejnym kuriozum są tzw. le-
śne kompleksy promocyjne z dumą 
ogłaszane na przydrożnych tabli-
cach oraz – i tu hipokryzja sięga Mo-
unt Everestu – parki krajobrazowe. 
Te „parki” mają swoje „strefy, grani-
ce, otuliny”, które mało kto respek-
tuje. Dużą popularnością cieszą się 
wszelkiego rodzaju „ścieżki przyrod-
nicze”. Na długości iluś tam kilome-
trów wbija się ileś tam słupów z kolo-
rowymi tablicami informującymi co 
„za plecami” tych tablic rośnie i żyje. 
Tuż obok – ławki, nawet jakieś wiaty, 
przepełnione kosze na śmieci. I tak 
nasz turysta idzie sobie i czyta te ta-

blice. Zamiast bezpośredniego kon-
taktu z przyrodą, wyznaczona, jak 
dla osiołka, droga ze znakami infor-
mującymi, że tu jest las! 

W Istebnej istnieje Ośrodek Edu-
kacji Ekologicznej. Edukacja polega 
tu między innymi na tym, że pracow-
nik pokazuje dzieciom rodzaj dużej 
sceny, na której jest... las. Z normal-
nego lasu do pomieszczenia wsadzo-
no pnie, gałęzie, ściółkę, kamienie. W 
tym „lesie” stoją, siedzą – są umoco-
wane, dziesiątki wypchanych zwie-
rząt. Pracownik włącza przyciski i z 
głośników dobiegają głosy tych zwie-
rząt. Widać tu wiele dobrych chęci, 
ale w konsekwencji przypomina to 
cyrk „Monthy Pythona”.

Żeby tę przedsiębiorczość, pole-
gającą na obsłudze tłumu, nazwać, 
wymyślono tzw. „gałąź przemysłu” 
– przemysł turystyczny. Niestety, 
tuż za tym pojawia się „przemysło-
wy folklor” zwany także „kulturą lu-
dową” i plakatowa – „dzika przyro-
da”. I w tym wszystkim zaczęto jesz-
cze wycinać lasy, do łysa. Bo jest już 
za późno. I to jest akurat prawda.

Ale nie ma tego złego... Od dwóch 
lat prowadzona jest akcja sadze-
nia drzew. Drzewa sadzone są tak-
że spektakularnie. Zwłaszcza wtedy, 
kiedy zbliżają się jakieś wybory. Sa-
dzą radni, uczniowie, artyści, ekolo-
dzy, policjanci. Wszyscy. Sadzą drze-
wa liściaste-pradawne gatunki, które 
zostały przez Habsburgów wycięte. 

Rosja ma swoja turystyczną 
atrakcję – mauzoleum Lenina, a my 
będziemy mieli mauzoleum... świer-
ka. BOGUSŁAW SŁUPCZYŃSKI,

felietonista Gazetycodziennej.pl

Beskidzkie mauzoleum świerka

Z WIZYTĄ W MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA W STAMBULE

To tu zmarł nasz wieszcz

Tablica pamiątkowa.

Symboliczna krypta w miejscu czasowego spoczynku Adama Mickiewicza.
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Bank genów świerka w Istebnej.
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Z jednej strony wzór jednego 
z najstarszych istebniańskich 
obrazów – Pana Jezusa Do-
brego Pasterza, z drugiej wy-
szyte symbole Związku Pod-
halan, beskidzka rozeta oraz 
symbol wołoski – tak wyglą-
da sztandar Oddziału Góra-
li Śląskich Związku Podhalan. 
W niedzielę został uroczyście 
poświęcony. Prace nad nim 
trwały blisko pół roku.
Łucja Dusek jest skarbniczką Od-
działu Górali Śląskich, członkinią 
zarządu i jednocześnie działaczką 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Ko-
ła nr 6. Kończy studia etnologiczne 
w Uniwersytecie Śląskim w Cieszy-
nie. Prace nad sztandarem pochło-
nęły ją do tego stopnia, że na bok 
odłożyła kolejne zaliczenia i egza-
miny, będzie musiała także przesu-
nąć termin obrony pracy magister-
skiej. Zrezygnowała też z dodatko-
wej pracy zarobkowej. Nie żałuje 
jednak ani jednej godziny włożonej 
w przygotowanie dzieła, które od 
kilku dni jest wizytówką śląskiego 
oddziału podhalańskiego związku.

90 kolorów, 
tysiące krzyżyków
Oddział Górali Śląskich powstał 
przed czterema laty. Skupia górali z 
obu stron Olzy. Jak mówi wicepre-
zes Lenka Kożdoniowa, to natural-
ne zjawisko.

– Zawsze podkreślam, że górale 
granic nie mieli. Gdzie chcieli, tam 
szli. Jesteśmy też dobrymi sąsiada-
mi, dobrze nam się współpracuje – 
dodaje.

Jego członkowie byli zapraszani 
na różne imprezy, na których mu-

sieli radzić sobie bez sztandaru. 
– Nie da się ukryć, że byliśmy tro-
chę niewidoczni. Dziś mamy za-
proszenia na kolejne imprezy. Bar-
dzo się cieszymy, że będziemy mogli 
wziąć ze sobą to piękne dzieło – mó-
wi Piotr Kohut, prezes OGŚ.

Zanim jednak sztandar po raz 
pierwszy został pokazany publicz-
nie, a następnie poświęcony, upły-
nęło sporo wody w Olzie. Łucja Du-
sek śmieje się, że początkowo dzien-
nie poświęcała na pracę kilkana-
ście godzin. Kiedy zbliżał się termin 
oddania pracy, haftowała nawet 24 
godziny na dobę. Dziś bardziej od 
zmęczenia czuję satysfakcję.

– Sztandar jest wykonany w ca-
łości ręcznie haftem krzyżykowym. 
Łącznie składa się z około 380 ty-

sięcy krzyżyków – wylicza artyst-
ka.

Prace nad dziełem rozpoczęły 

się naturalnie od projektu. Skarb-
niczka posiłkowała się programem 
komputerowym, który zdjęcie po-
trafi przerobić w haft krzyżykowy, 
co daje wyobrażenie, jak będzie 
wyglądać w przyszłości praca. Póź-
niej całość konsultowali inni dzia-
łacze, wprowadzili poprawki oraz 
uwagi i można było przystąpić do 
wyszywania oraz… redukcji kolo-
rów. Łucja Dusek mozolnie wyszy-
wała kolejne krzyżyki na kanwie 
kupionej w Czechach.

– Komputerowy projekt uwzględ-
niał na jednej stronie, z Dobrym Pa-
sterzem, ponad 100 kolorów, na dru-
giej miało być użytych 40 kolorów. 
Ostatecznie do wyszycia tej pierwszej 
strony użyliśmy 90 kolorów, a drugiej 
około 10. Pierwszą część wyszywa-
łam sama, w drugiej pomagali mi sio-
stra Anna i mój narzeczony Adrian 
Francuz – opowiada Łucja Dusek.

Dobry pasterz, 
rozeta i Wołosi…
Pierwsza, bardziej kolorowa stro-
na przedstawia Pana Jezusa Do-
brego Pasterza. Jest patronem ko-
ścioła w Istebnej, Oddziału Góra-
li Śląskich Związku Podhalan. To 
wzór jednego z najstarszych isteb-
niańskich obrazów. 

Na drugiej stronie wyszyte są 
symbole Związku Podhalan, be-
skidzka rozeta, taka, jaką można 
zobaczyć na przykład na drewnia-
nych belkach pod sufitem w trady-
cyjnych góralskich domach, oraz 
symbol wołoski. Ten ostatni po 
to, żeby podkreślić nierozerwal-
ną więź górali z Beskidu Śląskie-
go z pasterzami wołoskimi, którzy 
przybyli przed wiekami w nasze 
góry z terenów dzisiejszej Rumu-
nii oraz części Półwyspu Bałkań-
skiego. TOMASZ WOLFF

ODDZIAŁ GÓRALI ŚLĄSKICH ZWIĄZKU PODHALAN DOCZEKAŁ SIĘ WŁASNEGO SZTANDARU

380 tysięcy krzyżyków!!!

Twoje dziecko chce się pod-
ciągnąć z angielskiego al-
bo po prostu lubi ten język? 
A wakacje nie ma jeszcze 
do końca zaplanowane? 
Pomysł na atrakcyjne spę-
dzenie wakacyjnych dni w 
mieście pn. Summer Time 
Camp 2009 przedstawia 
Barbara Kubiena ze studia 
językowego ABC Simple En-
glish w Czeskim Cieszynie.

Co to takiego Summer Time 
Camp?

Summer Time Camp to tygodnio-
wy obóz językowy dla dzieci w wie-
ku od 7 do 15 lat, który trwa przez 

całe wakacje, zawsze od ponie-
działku do piątku w godz. 9-12, w 
siedzibie studia w Alejach Masary-
ka 51/27 w Czeskim Cieszynie, na-
przeciwko remizy strażackiej. Zaję-
cia prowadzimy w formie zabawy. 
Będziemy bawić się, śpiewać, orga-
nizować konkursy. W ciągu pięciu 
dni dzieci nauczą się konwersacji 
po angielsku na takie tematy, jak 
Podróż dookoła świata, Moja rodzi-
na, Wycieczka do Stanów, Igrzyska 
Olimpijskie, Indiańskie Lato, Moje 
hobby czy Karnawał w Rio.  

Czy to nie za szeroki zasięg, 
jak na tygodniowy kurs?

Wcale nie. Przez cały czas będzie-
my rozmawiać tylko po angielsku. 
Będę tak podchodzić do dzieci, że-
by mnie zrozumiały. Na zakończe-

nie każdy otrzy-
ma certyfikat 
uczestnictwa w 
kursie oraz ma-
teriały do po-
znanych tema-
tów. Na czas 
zajęć jest za-
pewniony po-
siłek, napoje i 
owoce. Są jesz-
cze wolna miej-
sca, nadal więc 
można się zgła-
szać.

Wakacyjny 
obóz z języ-

kiem angielskim to oferta dla 
dzieci w wieku szkolnym. Czy 
studio ABC Simple English or-
ganizuje kursy również dla do-
rosłych?

Bardzo lubię pracować z dziećmi, 
stąd pomysł zorganizowania waka-
cyjnego obozu dla dzieci. Podobnie 
działalność ABC Simple English 
jest ukierunkowana przede wszyst-
kim na dzieci, ale nie tylko. Prowa-
dzę kursy dla najmłodszych w wie-
ku 4-6 lat, dla uczniów szkół pod-
stawowych i średnich (6-18) oraz 
dla dorosłych. Zajęcia dla dzieci do 
12 lat przybierają formę najróżniej-
szych zabaw, bo w ten sposób naj-
łatwiej przyswoić język. Kursy or-
ganizowane są całorocznie. Zajęcia 
w grupach trwają 90 min. tygodnio-
wo, indywidualne – 60 min. Oprócz 
tego, od września do czerwca moż-
na zgłaszać dzieci na korepetycje.

Jakie języki ma Pani w ofer-
cie?

Oprócz języka angielskiego są rów-
nież niemiecki, czeski i polski. Go-
rąco więc zapraszam przez cały 
rok na nasze kursy, a teraz w waka-
cje na obóz z językiem angielskim 
Summer Time Camp!

Bliższych informacji moż-
na zasięgnąć pod nr. tel. 
728 756 623 lub wysyłając 
e-mail na abc.english@se-
znam.cz.  

(Artykuł sponsorowany)

Wakacyjny angielski dla dzieci

Pochwalą się sztandarem
Górale zabierają sztandar na niedzielne uroczystości do Rajczy w powie-
cie żywieckim, gdzie odbędzie się XLIV Nadzwyczajny Zjazd Związku 
Podhalan. Rozpocznie się od korowodu do kościoła parafialnego. Tam o 
godz. 10.00 zacznie się uroczysta msza. O 11.45 uczestnicy przejdą pod 
pomnik Jana Pawła II, gdzie oddadzą hołd papieżowi. Część zjazdowa, 
na którą złożą się m.in. referaty na temat dziedzictwa kulturowego na 
pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz pasterstwa jako szansy na od-
nowienie tradycyjnych form gospodarki górskiej, a także prezentacja 
Górali Żywieckich, rozpocznie się o godz. 12.15. Na zakończenie, o godz. 
15.00, przyjdzie czas na piknik. (wot)
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Łucja Dusek ze swoim narzeczonym Adrianem Francuzem prezentują sztandar.

Dwa lipcowe święta
Przed nami dwa święta państwowe. Obchodzone w na-
szym kraju od dziewięciu lat, przywołują co prawda wyda-
rzenia bardzo odległe w czasie, niemniej dla mieszkańców 
Republiki Czeskiej, a także dla innych Słowian, niezwykle 
istotne. 
Pierwsze święto (5 lipca) to dzień słowiańskich duchownych Cyryla i Me-
todego, którzy przed wiekami pomagali pisać historię Słowian. Byli brać-
mi i pochodzili z Salonik. Do historii przeszli jako misjonarze, którzy przy-
czynili się do wprowadzenia ziem słowiańskich w krąg kultury chrześci-
jańskiej. W IX wieku książę morawski, Rościsław, wystosował do cesarza 
bizantyjskiego Michała prośbę o przysłanie mu, zamiast niemieckich du-
chownych, takich misjonarzy, którzy potrafiliby szerzyć chrześcijaństwo 
w języku zrozumiałym dla mieszkańców tych ziem. Cyryl i Metody znali 
język Słowian macedońskich, dlatego też to właśnie oni zostali wybrani 
do wykonania tej misji. Cyryl, w obliczu trudności wynikających z braku 
znaków oddających dźwięki języka słowiańskiego, stworzył alfabet pisma 
staro-cerkiewno-słowiańskiego, tzw. głagolicę. Wprowadził język słowiań-
ski do liturgii. Warto też wiedzieć, że już w XIV wieku narody słowiańskie 
obchodziły święto Cyryla i Metodego, nie w lipcu jednak, a wiosną, kiedy 
misjonarze mieli przybyć na Morawy. W XIX wieku święto przeniesiono 
na 5 lipca. 

W Republice Czeskiej dzień ten jest świętem państwowym od 2000 ro-
ku.

W dniu następnym, 6 lipca, przypominamy sobie męczeńską śmierć Ja-
na Husa. Czeskiego reformatora religijnego, pisarza i kaznodziei, uważane-
go za prekursowa reformacji. Także jego roli w historii czeskiego narodu 
nie sposób przecenić. Jan Hus domagał się powrotu do prostych zasad wy-
znawanych przez pierwszych chrześcijan i komunii pod obiema postacia-
mi, potępiał sprzedaż tzw. odpustów i gromadzenie przez Kościół ogrom-
nych majątków. Za podstawowy autorytet i kryterium wiary uznawał Pi-
smo Święte, negował znaczenie ekskomuniki. Występował też zdecydo-
wanie przeciwko dominacji niemieckiej w Czechach. W obronie swoich 
poglądów wystąpił na soborze w Konstancji, na który udał się z gwaran-
tującym mu bezpieczeństwo listem żelaznym króla Zygmunta Luksembur-
skiego. Mimo to został jednak zdradziecko uwięziony, osądzony i skazany 
jako heretyk. Zginął na stosie 6 lipca 1415 roku. Także to święto w Republi-
ce Czeskiej obchodzone jest od 2000 roku.  (jb)

Barbara Kubiena ze studia językowego ABC Simple En-
glish w Czeskim Cieszynie.



Asystent osobisty. Kto to taki? Oso-
ba, która z chorobą, cierpieniem, 
śmiercią spotyka się częściej niż inni. 
Ludziom starszym lub niepełnospraw-
nym pomaga radzić sobie z choro-
bą w ich środowisku domowym.

Wiele osób nie wie jednak, że opie-
ka osobista to nie to samo, co opie-
ka pielęgnacyjna (pečovatelská 

služba). Z Karoliną Liszkovą spotkałam się 
w Trzyńcu – miejscu jej pracy. W tej chwili 
opiekuje się starszą kobietą jako asystentka 
osobista organizacji Podane Ręce. – Jest tyle 
chorych ludzi, ich rodziny często nie wiedzą, 
że mogą skorzystać z takiej formy pomocy – 
przekonuje. Z rozmowy wyłania się specyfika 
tego zajęcia, wymagającego wielkiej empatii 
i ofiarności. Opieka osobista to jedna z form 
opieki, którą można opłacić z zasiłku pielę-
gnacyjnego (příspěvek na péči). Czym róż-
ni się od tradycyjnej opieki pielęgnacyjnej? 
– Każdy klient ma swojego osobistego asysten-

ta, ciągle tego samego. W przypadku opieki 
pielęgnacyjnej, osoby, które przychodzą do 
chorego człowieka, zmieniają się. Dla star-
szych ludzi może to być problem – opowiada. 
– Między klientem a asystentem osobistym na-
wiązuje się dzięki temu kontakt, opiekun mo-
że więc być podporą, a nie tylko wykonywać 
za chorego różne czynności. Asystenci mają 
też nieco inny zakres obowiązków i oczywi-
ście są odpowiednio wyszkoleni. 

Kiedy potrzebna jest pomoc
Zasiłek pielęgnacyjny, kóry przysługuje oso-
bom przewlekle chorym, w podeszłym wieku 
oraz niepełnosprawnym, może wynosić od 2 
do 11 tys. koron, w zależnosci od wieku i tzw. 
stopnia zależności. Można z niego pokryć 
koszty opłaty opiekunki pielęgnacyjnej lub 
asystenta osobistego, można też zapłacić za 
opiekę komuś z bliskich czy przyjaciół. Asy-
stent pracujący 6 godzin dziennie kosztuje 
około 8-9 tys. koron. Najwyższy możliwy za-
siłek – 11 tys., może sięgnąć 8 godzin dzien-
nie, ale ten dostają jedynie osoby w bardzo 
złym stanie, które nie wstają z łóżka, nie są w 

stanie nic zrobić. Pomocy wymagają najczę-
ściej osoby po udarze, wylewie krwi do mó-
zgu czy złamaniach, które w starszym wieku 
są bardzo niebezpieczne i prowadzą do utra-
ty samodzielności.

– Opieka osobista jest naprawdę bardzo 
potrzebna – mówi Marta Bezecná, szefowa 
Charity Trzyniec. – Kiedy zachorował bliski 
mi człowiek, musiałam przestać pracować i 
być w domu. Teraz jest możliwość zapewnie-
nia chorym opieki, a rodzina może normal-
nie pracować i korzystając z zasiłku opłacić 
asystentkę. Jednak dużo ludzi o tym nie wie – 
mówi. Także Charita Trzyniec zatrudnia asy-
stentki osobiste. Pacjentów mają w Trzyńcu, 
Czeskim Cieszynie, Wędryni, Bystrzycy. – Na 
terenie całego województwa morawsko-ślą-
skiego działają też i inne, oprócz Podanych 
Rąk i Charity Trzyniec, organizacje, które 
oferują tę usługę – mówi Karolina Liszková. 
– W usługach socjalnych nie ma konkurencji 
– przekonują obie panie. Niektóre organiza-
cje, tak jak Charita Trzyniec, oferują również 
możliwość wypożyczenia sprzętu medyczne-
go i rehabilitacyjnego: wózków inwalidzkich, 
łóżek medycznych czy balkoników i chodzi-
ków rehabilitacyjnych.

Najlepiej zdrowieje się 
w domu
– Rodzina chorego też potrzebuje pomocy, 
bo opieka nad chorą osobą wymaga wiele po-
święcenia. Asystent jest po to, żeby wyręczyć 
najbliższych, którzy nie zawsze sobie dają ra-
dę. Często syn czy córka, którzy zajmują się 
chorym rodzicem, muszą zrezygnować z pra-
cy, żeby poświęcić się opiece – mówi Karolina 
Liszková. – Znam taką rodzinę, w której jed-
na z córek opiekowała się starszą panią, po-
bierając zasiłek pielęgnacyjny. Zasi-
łek nie był jednak zbyt wy-
soki, więc reszta 
rodzeństwa się 
dokładała po to, 
żeby mama mo-
gła zostać w do-
mu wśród bliskich. 
To jest piękny gest 
– opowiada. Ale tra-
fiają się i domy, w któ-
rych ludzie albo nie 
radzą sobie z chorobą 
rodziców, albo nie opie-
kują się nimi odpowied-
nio i źle traktują.

– Jestem wielką zwo-
lenniczką tego, żeby chory 
człowiek był jak najdłużej w 
domu. Nie musi być umiesz-
czony w szpitalu czy jakimś 
ośrodku. Najlepiej jest zapew-
nić opiekę w domowym otocze-
niu, bo jest to ważne też dla sta-
nu psychicznego pacjenta. Dopóki człowiek 
jest w domu i ma siłę i nadzieję, to powrót do 
zdrowia przebiega o wiele szybciej –  przeko-
nuje. – Wiem to z własnego doświadczenia, bo 
opiekowałam się chorą babcią, która nie wsta-
wała z łóżka – dodaje.

Każdy ma swoją historię
Karolina Liszková jako asystentka osobista 
pracuje od dwóch lat. Jest to trudna, i fizycz-
nie, i psychicznie, praca. Opieka nad chory-
mi, często już niedołężnymi ludźmi, nie za-

wsze idealne kontakty z rodziną chorego, pa-
trzenie na chorobę i śmierć... Na pewno nie 
każdy mógłby to robić. – Trzeba czuć powoła-
nie do takiej pracy, bo nawet ta osoba, którą 
się opiekujemy, pozna, czy robi się to z obo-
wiązku, czy z serca – opowiada. – Spotykam 
się z ludźmi cierpiącymi, ale też bywają ludzie 
źli czy zło- śliwi, których tak zmieniła sta-

rość i choroba. Czasem ktoś nie 
wierzy w poprawę, mówi, że wo-
lałby już umrzeć. Asystentka 
musi jakoś na to zareagować, 
musi sobie z tym poradzić. Są 
czasem sytuacje, w których 
trzeba szybko reagować i 
wiedzieć, jak się zachować. 
Zdarzyło mi, się że umarł 
pan, którym się opiekowa-
łam, a była przy tym jego 
żona. Musiałam równo-
cześnie dzwonić po po-
gotowie, starać się go 
reanimować, i uspo-
kajać tę panią. Są to 
trudne sytuacje, w 
których nie można 
lamentować czy 
stać bezradnie.

Pewnie niektó-
rzy myślą, że ta praca 

to tylko zmienianie pieluch, my-
cie czy karmienie starszych ludzi. Kto by to 

chciał robić? Ale moja rozmówczyni mówi: – 
To jest praca, która wzbogaca człowieka, cho-
ciaż często jest ciężka. Trzeba umieć się poro-
zumieć, dotrzeć do człowieka, ale też umieć 
słuchać, mieć empatię. Każdy ma swój los, hi-
storię, którą chce opowiedzieć, podzielić się 
wspomnieniami. Spotykam ludzi, którzy wie-
le wycierpieli, na przykład przeżyli wojnę, 
obozy koncentracyjne, spotkało ich wiele złe-
go. Ile życiorysów można usłyszeć! Pomimo 
wielu trudnych rzeczy jest jakaś magia w tej 
pracy – przekonuje.  
 ELŻBIETA PRZYCZKO

GŁOSŁOSLudu
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Praca, do której trzeba mieć powołanie

– Wypożyczanie specjalnego sprzętu, potrzebnego ludziom starszym, oferuje na przykład Cha-
rita Trzyniec – mówi kierowniczka organizacji, Marta Bezecná,

Karolina Liszková, asystentka osobista.
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Starsi ludzie, którzy w wyniku wylewu, 
udaru czy złamań stracą samodziel-
ność, mają możliwość uzyskania po-

mocy. Rodzinie pacjenta poradzić może – w 
przypadku hospitalizacji – pracownik socjal-
ny szpitala lub siostra przełożona, a w innych 
wypadkach – pracownicy wydziału socjalne-
go urzędu miasta. Jakie są formy pomocy?

– Zdrowotna opieka pielęgnacyjna (oše-
třovatelská zdravotní péče) – do pacjenta 
przychodzi pielęgniarka, żeby opatrzyć rany, 
odleżyny, podać leki czy zastrzyki. Kontrolu-
je stan zdrowia pacjenta, pomaga przy reha-
bilitacji czy przy używaniu pomocy rehabili-
tacyjnych. Usługa jest bezpłatna, koszty po-
krywa ubezpieczenie. Tę formę opieki zleca 
lekarzy prowadzący.

– Opieka pielęgnacyjna (pečovatelská slu-
žba) – opiekun przychodzi do pacjenta, by 
pomóc mu w codziennych czynnościach do-
mowych, takich jak robienie zakupów, sprzą-
tanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pie-

lęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie i hi-
gienę osobistą. Usługa jest płatna, można 
pokryć jej koszt z zasiłku pielęgnacyjnego 
(příspěvek na péči).

– Asystencja osobista – usługa oferowana 
w miejscu zamieszkania pacjenta, który ma 

prawo wybrać sobie swego asystenta. Jego 
obowiązki obejmują: pomoc przy wykonywa-
niu codziennych czynności, pielęgnowanie 
i pomoc przy higienie osobistej, zapewnie-
nie posiłków; asystent może też zaprowadzić 

klienta do lekarza czy urzędu. U każdego 
klienta zakres usługi ustalany jest indywidu-
alnie według jego potrzeb. Usługa jest płatna, 
można pokryć jej koszt z zasiłku pielęgnacyj-
nego.

– Zasiłku pielęgnacyjnego nie trzeba prze-

znaczać na opłacenie opiekunek czy asysten-
tek, można zapłacić za opiekę również oso-
bie bliskiej, komuś z rodziny czy przyjaciół, 
kto zajmie się starszą osobą.

– Chorzy mogą skorzystać z wypożyczal-
ni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
(kompenzační pomucky), często za symbo-
liczne ceny mogą skorzystać na przykład z 
wózków inwalidzkich, łóżek medycznych 
czy balkoników i chodzików. 

Spisem oraz informacjami o wszystkich 
usługach socjalnych w danym mieście dys-
ponują wydziały socjalne poszczególnych 
miast. Każde miasto wydało również prze-
wodnik po usługach socjalnych, dostępny 
zwykle w formie drukowanej, a także w wer-
sji internetowej.  (ep)

Gdzie szukać pomocy?
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Wyprawa do źródła Olzy pod Gańczorkę

U źródełka. Najstarszy uczestnik Jan Kufa (z prawej) z nie-
odłącznym kolegą Stanisławem Kostką. GL

-3
63

reklama 

Brzydka pogoda i... dobry humor towarzyszyły rowerzystom 
w czasie sobotniego rajdu do źródła Olzy. Drobny deszcz nie 
wystraszył pasjonatów dwóch kółek. Wyruszyli przez Piosek i 
dawne przejście graniczne w Bukowcu do Istebnej, gdzie pod 
Gańczorką znajduje się źródełko Olzy.

Na miejscu, już tradycyjnie, wręczono puchary – dla naj-
młodszego i dla najstarszego uczestnika rajdu. Najstarszym był 

78-letni Jan Kufa, puchar dla najmłodszego otrzymał natomiast 
pięciolatek Piotruś Štirba. W rzeczywistości Piotruś nie był jed-
nak najmłodszym uczestnikiem wyprawy – pobiła go w tej ka-
tegorii sześciomiesięczna dziewczynka. Oczywiście nie dotarła 
do źródła Olzy o własnych siłach, ale wieziona przez rodziców 
w specjalnym wózku przymocowanym do roweru. Pod drodze 
mama musiała nakarmić maleństwo piersią. – Razem z kolegą 

Staśkiem Kostką długo zastanawialiśmy się, czy pojechać. Kie-
dy przekonałem się, że będę najstarszym uczestnikiem i mam 
szanse zdobycia pucharu, a tym samym i światowego rozgłosu, 
byłem zdecydowany! – śmieje się Jan Kufa. Następna rowerowa 
wyprawa na Gańczorkę już za rok, jak zwykle w ostatnią sobo-
tę czerwca, a jesienią, we wrześniu, można wybrać się na pie-
szy rajd do źródła Olzy.  (ep)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników w jabłonkowskim Lasku Miejskim.
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Rejestracja uczestników i ostatnie przygotowania przed startem z Lasku Miejskiego.
Władysław Kristen (z lewej) i Józef Štirba udzielają ostatnich wskazówek 
przed wyjazdem.

Dotarli do celu: odważny pięciolatek Piotruś Štirba 
(z prawej) i jego starszy brat Andrzej.
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Kiedyś sztandarową imprezą 
Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświato-
wego w Gródku były Wianki. 
Organizował je przez wiele 
lat Klub Młodych. Teraz Klu-
bu Młodych nie ma. Za to 
jest nowa impreza – „Tłoczy-
ni kapusty”. Jak zapewniają 
gródeccy pezetkaowcy, to 
wokół niej kręci się obecnie 
życie ich Koła.
Gródek to największa na Zaolziu 
„polska” gmina. Do niedawna Po-
lacy tworzyli połowę mieszkańców 
wioski. Dziś liczba ta spadła do 42 
proc. Ale to i tak dużo. Jak mówi 
członkini zarządu gródeckiego MK 
PZKO, żona wójta gminy, Wanda 
Tomčala, w liczącej 1800 mieszkań-
ców wsi jest około 750 Polaków. Z 
tego członkami Koła jest 340 z nich. 
– Ale liczba Polaków spada. Widocz-
ne jest to przede wszystkim w szko-
le. Jeszcze na początku lat 90. ubie-
głego wieku, za dyrektora Bogusła-
wa Czerneka, uczniów w polskiej 
szkole było więcej niż w czeskiej, 
zawsze było ich ponad 50. Dziś do 
polskiej podstawówki uczęszcza 26 
dzieci, do polskiego przedszkola 22. 
A w czeskiej szkole dzieci jest po-
nad 70, czyli o dwie trzecie więcej 
– wylicza Wanda Tomčala, która do 
niedawna była dyrektorką polskiej 
szkoły w sąsiedniej Bystrzycy. Tam 
uczęszcza większość młodych gród-
czan po ukończeniu piątej klasy.

O tym, że liczba Polaków, a tak-
że pezetkaowców w Gródku spa-
da, wie dobrze Janina Młynkowa. 
Jest rejonową Koła. – W moim rejo-
nie mieszka około 50 Polaków. Kie-
dy ostatnio poprosiłam o pieniądze 
za znaczki PZKO, aż trzech z nich 
powiedziało, że nie zapłaci. Zapłaci-
łam za nich z własnej kieszeni. Naj-
bardziej mnie jednak zabolało, kie-
dy jeden z panów powiedział mi, że 
nie zapłaci, bo się... wstydzi, że jest 
Polakiem i chodził do polskiego gim-
nazjum. Moja córka mieszka w Pra-
dze, a ciągle jest członkiem PZKO i 
jest z tego dumna. Ale takie czasy 
przyszły...

O młodych 
jakoś nie słychać...
Siedzimy w przytulnym, nowo-
czesnym Domu PZKO. Chociaż za 
oknami leje, a zebranie zarządu od-
będzie się dopiero za dwa tygodnie, 
na spotkanie przyszła większość je-
go członków. Sporo z nich to ludzie 
stosunkowo młodzi, do niedawna 
działający w Klubie Młodych. A był 
to bardzo aktywny klub, jego impre-
zy były znane na całym Zaolziu.

– Klub Młodych działał jeszcze 
przed kilku laty, dziś o młodych wła-
ściwie nie słychać. Chociaż warun-
ki mają tu znakomite – żali się pre-
zes Koła, Paweł Pilch. Jego zastęp-
ca, Stanisław Wolny, jest tego same-
go zdania. – Kiedy my pracowaliśmy 
w Klubie Młodych, głośno było o nas 
w całej okolicy. W ogłoszonym przez 
Zarząd Główny PZKO konkursie na 
najlepszy Klub Młodych, zdobyliśmy 
drugie miejsce. Organizowaliśmy 
przede wszystkim Wianki w miejscu 
zwanym Bełko. Na nie przyjeżdża-
li Polacy z całego Zaolzia. Oprócz 
tego działał kabaret, organizujący 
huczne imprezy z bogatym progra-
mem, a nawet kelnerami – podob-
nie było w sąsiednim Nawsiu. Teraz 
wszystko ucichło. A szkoda – ubole-
wa Wolny.

Długoletni były prezes Karol 
Pilch, ciągle działający w zarządzie 
mówi, że za jego prezesowania za-
rząd robił wszystko, by Klub Mło-
dych wznowił działalność. – Ale za-
brakło osobistości, która by skupiła 
młodych wokół siebie, zachęciła ich 
do pracy. Przed czterema, pięcioma 
laty wszystko się rozpadło – mówi 
były prezes. Kronikarka Koła, Li-
dia Kluz, dodaje, że jeszcze przed 
pięciu laty odbyły się Wianki. – Ale 
chociaż była to niby impreza Klubu 
Młodych, organizowali ją już... eme-
ryci. I narzekali, że z młodych nikt 
im nie pomógł – śmieje pani Lidia.

Dom PZKO prezentuje 
się okazale
Gródeckie MK PZKO powstało w li-
stopadzie 1947 roku. Założono je w 
gospodzie „U Raszków”, która była 
jego pierwszą siedzibą. Później Ko-
ło przeniosło się do budynku szko-
ły. W 1966 rozpoczęto budowę Do-
mu PZKO. Budynek otwarto w 1970 

roku. Obecny na uroczystości 
otwarcia poeta Henryk Jasi-
czek napisał wówczas wiersz 
zadedykowany „Gródeckim 
działaczom”. Budynek zaś 
przez całe 40 lat modernizo-
wano. W 1995 roku dobudo-
wano kuchnię z zapleczem, a 
w 2002 scenę. Dziś prezentu-
je się naprawdę okazale.

Dom PZKO wciąż tętni ży-
ciem. Prezes Paweł Pilch za-
pewnia, że nie ma tygodnia, 
żeby nie odbywały się tu im-
prezy – rodzinne, szkolne. 
Ale przede wszystkim impre-
zy Koła. Do najważniejszych 
należy Bal Ostatkowy. – Kie-
dyś był to bal „papuciowy”, 
pierwszy na Zaolziu. Kiedy 
jednak okoliczne koła zaczę-
ły organizować podobne ba-
le, zmieniliśmy go na ostat-
kowy – wspomina Lidia Kluz. 
Prezes Pilch od razu jednak 
dodaje, że najważniejszą imprezą, 
wokół której kręci się życie gródec-
kiego Koła, jest „Tłoczyni kapusty”. 
– Zaczęliśmy ją organizować przed 
pięcioma laty, kiedy do historii ode-
szły Wianki. „Tłoczyni kapusty” to 
impreza folklorystyczna, na którą 
zapraszamy zespoły z innych Kół 
PZKO. Ale co roku występuje na 
nim także nasz zespół kabaretowo-
-satyryczny „My”, który wystawia 
własne programy – mówi prezes.

Z innych imprez warto wymie-
nić doroczne smażenie jajecznicy, 
spotkania przy choince, wyciecz-
ki, udział w Gorolskim Święcie w 
Jabłonkowie, gdzie gródczanie ma-
ją własną chatkę góralską w Lasku 
Miejskim. Regularnie spotykają się 
członkowie Klubu Seniora i Klubu 
Kobiet. Gródeckie MK PZKO to tak-
że sport. Odbywają się tu, na przy-
kład, turnieje szachowe i tenisa sto-
łowego, mecze piłki nożnej. W za-
rządzie odpowiedzialnym za sport 
jest Bogusław Białożyt. Chociaż je-
go nazwisko Zaolziacy kojarzą ra-
czej z muzyką – w latach 80. był 
członkiem zespołu Kryzys (później 
Brygada), który działał przy Kole i 
był znany na całym Zaolziu.

– Kiedyś działały przy gródeckim 
Kole liczne zespoły – teatralne, śpie-
wacze. Dziś nie mamy już żadnego. 
Podobnie jak w przypadku Klubu 
Młodych – zabrakło liderów, którzy 

pociągnęliby za sobą resztę. Trochę 
żal, ale takie jest życie – mówi pre-
zes Paweł Pilch. Dodaje jednak, że 
młodzi gródczanie są członkami ze-
społów działających w sąsiednich 
gminach. Tańczą w „Olzie”, „By-
strzycy”, „Górolach” czy w jabłon-
kowskim zespole „Zaolzi”.

Zmobilizują ich 
stypendia?

Pomimo wszystko gródeccy pe-
zetkaowcy patrzą w przyszłość z 
optymizmem. Dobrze układa się 
współpraca z władzami gminy oraz 
innymi działającymi we wsi orga-
nizacjami społecznymi. Zarząd Ko-
ła się odmłodził, chętnych do pracy 
nie brakuje. – Chociaż przydałoby się 
czasami więcej rąk do pracy. Człon-
kowie zarządu narzekają czasami, że 

imprezy organizują wciąż ci sami lu-
dzie – śmieje się Paweł Pilch.

Prezes dodaje, że członkowie Ko-
ła są zadowoleni ze swojego Domu 
PZKO. Ale wciąż jest w nim coś do 
roboty. Obecnie Koło chciałoby po-
szerzyć ogród, wybudować w nim 
małą altanę. Tam można by organi-
zować imprezy plenerowe, na przy-
kład festyny.

A brak młodych? – Mamy na-
dzieję, że młodzi trafią wreszcie do 
naszego Koła. Może zmobilizują ich 
stypendia z Fundacji Semper Polo-
nia? Przecież wszyscy ubiegający 
się o nie muszą się wykazać potwier-
dzeniem, że angażują się w pracę 
społeczną, na przykład w swoim Ko-
le PZKO. To mogłoby nam pomóc – 
stwierdził prezes.

JACEK SIKORA

Zarząd MK PZKO w Gródku. Od lewej siedzą: Bogusław Białożyt, Wanda Tomčala, 
Irka Medek, Irka Kadłubiec i Lidia Kluz; od lewej stoją: Janina Młynek, Barbara Ku-
dela, Paweł Pilch, Stanisław Wolny, Karol Pilch, Stanisław Kantor i Jan Raszka.

W następnym sobotnim numerze 
zaprezentujemy Miejscowe Koło 
PZKO w Karwinie-Darkowie.

Gródczanie zamiast puszczać wianki 
– »tłoczóm kapuste«

Wasi rodzice i dziadkowie mówią, że kiedyś 
w Gródku działał bardzo silny Klub Młodych, i na-
rzekają, że dziś młodzież nie angażuje się w pra-
cę Koła. Co jest tego przyczyną?

Weronika Medek
Na pewno brakuje 
jakiegoś młodego li-
dera, osobowości, 
która przyciągnęła-
by do pracy w Kole 
lub Klubie Młodych 
swoich rówieśni-
ków. Młodych ludzi 
mieszka w Gródku 
sporo, ale nie anga-
żują się pracę w na-
szym Kole. Uczęsz-
czają raczej do klu-
bów w innych miej-
scowościach, na przykład w Bystrzycy lub w Nawsiu, 
które są aktywniejsze i organizują wiele imprez mło-
dzieżowych. Chętnych do zorganizowania podobnego 

klubu i podobnych imprez w rodzinnej wsi raczej nie 
ma.
Mariusz Drong
Młodzież ma dzisiaj 
inne zainteresowa-
nia, niż praca spo-
łeczna, nie chce się 
spotykać w gronie ró-
wieśników poza szko-
łą. W samym Gródku 
ludzi w moim wieku 
jest mało. Wiem, że 
działają kluby w Ja-
błonkowie, Nawsiu, a 
o tym, że kiedyś dzia-
łał taki także w Gród-
ku, nawet nie sły-
szałem. Może więc powodem braku zaangażowania się 
w pracę PZKO jest brak informacji? Rodzice i dziadko-
wie mogliby nas bardziej zachęcać do pracy, opowiedzieć 
nam o tym, jak działała młodzież w Gródku w czasach ich 
młodości. Na pewno mogłoby to pomóc. (kor)

Zdaniem młodych:

Kryzys, czyli Brygada
Najsławniejszy chyba w latach 80. ubiegłego wieku zaolziański zespół 
rockowy. Powstał – pod nazwą Kryzys – w 1981 roku przy MK PZKO w 
Gródku. Początkowo działał w ramach kabaretu młodzieżowego „Prze-
praszamy za usterki”. Grupę grającą tzw. „gorolski rock” i śpiewającą 
gwarowe teksty tworzyli: bracia Czudkowie – Stanisław (śpiew, skrzypce 
– dziś światowej sławy chirurg) i Bogusław (gitara, śpiew), Zbigniew Ko-
tas (perkusja), Bogusław Białożyt i Andrzej Macoszek (obaj – instrumenty 
klawiszowe), a także Piotr Králíček (gitara basowa).

Zespół zadebiutował na Zlocie Młodzieży Związkowej w Bystrzycy, 
grał na Wielkim Szpanie w Jasieniu. Z powodów politycznych musiał 
później zmienić nazwę na Gródek, a wreszcie Brygada. Pod ostatnią na-
zwą zagrał na Festiwalu PZKO w Trzyńcu (przed koncertem TSA). Za naj-
większy sukces muzycy uważają udział – w 1985 roku – w festiwalu roc-
kowym w Jarocinie.

Z przebojów warto przypomnieć chociażby: „Skóńczyli my, fertig Han-
ka”, „Mandolinka”, „Stres”, „Tydziyń”, „Gupi Janek” czy „Olza”. (kor)

Zespół Kryzys w pierwszym składzie.

Zd
ję

ci
a:

 JA
CE

K 
SI

KO
RA

Fo
t. 

AR
C



relaksdla młodzieży
SOBOTA 4 LIPCA 2009GŁOSŁOSLudu

POZIOMO: 1. spis oferowanych towarów 6. suplement 10. rodzaj szerokie-
go szala 11. motocyklowy sygnał 12. środek miasta 13. imię Piaf 14. delek-
tuje się jedzeniem 18. stanowisko sądowe 22. papier Faraona 25. najstar-
szy polski ze Lwowa 26. jedno u Cyklopa 27. ekspozytura 28. „wąsata” ry-
ba 30. król zwierząt 32. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (Popularny polski 
piosenkarz) 39. Pacyfik 40. uderzenie w tańcu obcasem o podłogę 41. eks-
trakt 42. porywacz Nel 43. także rondle produkuje 47. irańska Warszawa 
51. po prostu kłopot 54. liczba osób niezbędna do wyborów 55. krótka aria 
56. obszar wyżynny 57. harmider 58. „ośla” dla narciarzy.
PIONOWO: 1. orzech z mlekiem 2. droga do przebycia 3. sznur do chwyta-
nia koni 4. historia powstania 5. imię bramkarza Haška 6. niemiecki obóz 
koncentracyjny 7. jednostka obiadu 8. najstarsze miasto Finlandii 9. biała 
szata liturgiczna 15. skoczny taniec ludowy 16. jedenastka 17. kraina na 
Słowacji i w Polsce 19. ekshaustor 20. ponoć bez butów chodzi 21. zasiada 
w ratuszu 23. do niesienia potrzebującemu 24. zwinięta taśma 29. skłon-
ność do mrzonek 31. lipcowa solenizantka 32. kamizelka ratunkowa 33. 
pomoc lotnicza 34. klika 35. widowisko teatralne o tematyce fantastycznej 
36. po wydechu 37. składacz z drukarni 38. bawi nas w cyrku 44. dziura 
45. kijanka 46. pomost ładunkowy 48. kozacki oficer 49. pierwsza maszyna 
licząca 50. miasto pionierów na Krymie 52. Jacek dla Placka 53. masowy 
mord.   Opr. JO

KRZYŻÓWKA

Kupiłam zbyt długie spodnie. 
Pewna kobieta poleciła 
nam krawca rezydującego 

przy ulicy Głębokiej. Znaleźliśmy 
tabliczkę z napisem Zakład kra-
wiecki, weszliśmy do starej kamie-
nicy, przeszliśmy przez ciemną 
suterenę, wreszcie otworzyliśmy 
potężne drzwi. Ukazało nam się 
podwórze, dziedziniec kamieni-
cy znany pobieżnie ze starych po-
wieści. Chodniczek pomiędzy ma-
łymi grządkami prowadził do nie-
wielkiej szopy, pracowni krawca. 
Weszliśmy, dosięgnął nas zapach 
stęchlizny i starości. Całe niewiel-
kich rozmiarów pomieszczenie 
zawalone było rupieciami. Zanie-
mówiłam; była to prawdziwa pra-
cownia artysty gromadzącego pa-
miątki przeszłości. Przypomnia-
łam sobie drewnianą pracownię 
swojego dziadka, na mocno pory-
sowanym biurku wiecznie wala-
ły się gwoździe, na podłodze były 
trociny, a na ścianach niezmien-
nie wisiał kalendarz „Tygodnika 
Ilustrowanego” z 1987 roku oraz 
jakieś PRL-owskie plakaty rekla-
mowe. Teraz w pracowni dziadka 
jest sterta węgla, sięga sufitu i za-
krywa ozdoby z dawnych lat. Pra-
cownia krawca różniła się jednak 
od pracowni dziadka, na ścianach 
była masa fotografii, na stołach 
stały dwie sędziwie wyglądające 
maszyny do szycia. W kącie stała 
prymitywna przebieralnia skleco-
na z drewnianych prętów i szmaty 
służącej za zasłonę. Panował tam 
lekki półmrok. Po dłuższej chwili 
oderwałam wzrok od tego wszyst-

kiego, zobaczyłam krawca, którym 
okazał się starszy pan w okula-
rach zsuniętych nisko na nos. Mó-
wił wolno, smakując każde zdanie 
tak, jak potrafią tylko starsi ludzie 
wyczuleni na piękno języka. Jego 
język był cięty i nieco drażliwy, jak 
gdyby on sam wiedział, że nie ma 
już nic do stracenia, więc dlaczego 
by nie być grubiańskim, skoro jest 
po temu jakaś przyczyna? Choć-
by niewielka. A może ten pan był 
po prostu bardzo stary i należał 
do pokolenia ludzi, którzy zawsze 
mówią wprost i nie uciekają się do 
sztuczek nowoczesnej cywilizacji, 
public relations, wciskania kitu, 
przymilania się.

Zapytaliśmy o skracanie 
spodni. Spytał, gdzie mieszkamy, 
a potem dodał, że ma złe doświad-
czenia z Czechami, bo zawsze się 
skarżą, że za dużo bierze. Dodał 
naprędce, że postanowił sobie, że 
już nie będzie wykonywał zamó-
wień Czechom. Zaskoczeni nie-
co, odpowiedzieliśmy, że jesteśmy 
Polakami. Po jego tonie wydawa-
ło się, że naprawdę nam odmówi, 
choć starszy pan prawdopodobnie 
tylko się z nami droczył. Miał mi-
nę pokerzysty. Polecił nam ubrać 
spodnie, zmierzył, ile trzeba uciąć, 
zaznaczając długość białą kre-
dą na materiale. Skądś dochodzi-
ły dziwne dźwięki, szczebiotanie 
i piszczenie. Dostrzegłam meta-
lowy kubek, ale dźwięk nie mógł 
wydobywać się z niego. Rozgląda-
łam się; ten krawiec i jego pracow-
nia wydały mi się fantasmagorią 
w naszym wieku, w czasie, kiedy 
wszystko jest masowo produko-
wane w fabrykach. A tu nagle ta-
ki pan o powolnych ruchach i cie-
kawskim umyśle, w pracowni wy-
pełnionej szpargałami i pamiątka-
mi jego z pewnością fascynującej 
młodości! Wyszliśmy, po godzinie 
szłam do niego raz jeszcze, by ode-
brać spodnie. Trochę się bałam te-
go człowieka, był taki nierealny i 

dziwaczny, jakby z innej epoki. 
Jego pracownia schowana w po-
dwórzu starej kamienicy, zapach 
antykwaryczny i tajemniczy, sta-
re maszyny do szycia i absolutne 
zero czegoś nowoczesnego. Może 
nie zechce wydać mi tych spodni? 
Ciemna pieczara w głębi kamieni-
cy, korytarz bez odrobiny światła, 
przez który trzeba było przejść, by 
otworzyć drzwi prowadzące na 
dziedziniec, nasuwał nieprzyjem-
ne skojarzenia z suchymi, chłod-
nymi kamienicami pokazywany-
mi w filmach o wojnie; w takich 
suterenach ukrywali się sabotaży-
ści, przemykały żydowskie dzieci 
albo ktoś strzelał… 

Krawiec siedział i pracował, mo-
je spodnie leżały na krześle. Obok 
pracowni nie było już kobiety, któ-
ra przedtem pieliła grządki. Nie by-
ło także robotnika palącego papie-
rosa. Położyłam na biurku bank-
not, krawiec stał się naraz milszy, 
pytał o szkołę, język, obywatelstwo. 
Chyba chciał porozmawiać. Zoba-
czyłam klatkę z ptakami wiszącą 
prawie pod samym sufitem, z boku; 
przedtem nie była widoczna, bo za-
słaniała ją przebieralnia. 

Pomyślałam, że ten pan na pew-
no pamięta wojnę; może jego pra-
cownia nie zmieniła się od tej pory. 
Może nie lubi młodzieży pozwala-
jącej sobie na wszystko i ciągnącej 
świat ku odwartościowaniu. Ale on 
tylko spokojnie mówił, że nie lubi, 
gdy w autobusach młodzi krzyczą 
albo słuchają głośnej muzyki, bo 
dla niego autobus jest miejscem, 
gdzie trzeba wypocząć. Podzięko-
wałam i wyszłam. Miał nagle coś 
miłego w spojrzeniu. Szybko prze-
szłam przez mroczne wnętrze ka-
mienicy i znalazłam się na głośnej 
ulicy pełnej zakupowiczów. Tam-
ten cichy światek, obrazek sprzed 
półwiecza, pozostał za mną, odgro-
dzony od reszty świata masywnym 
domem o grubych ścianach.

eMeRka

Krawiec z Głębokiej

� e-mail: sikoraj@glosludu.cz � Adres: Redakcja „GL”, ul. Komeńskiego 4, Cz. Cieszyn � Nr zamknięto 3. 7. 2009 � Kolejny nr pojawi się 18. 7. 2009 �
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W chwili, kiedy powstają te słowa, ostatni 
mieszkaniec ostatniego praskiego squatu – 
Milady – jeszcze trzyma się komina. Po 11 

latach jej trwania ostatecznie przychodzi grupa łyso-
głowych ochroniarzy wynajętych przez instytut UIV 
– rzekomego właściciela budynku. Idea swobodnego 
mieszkania legła w gruzach.

By wytłumaczyć to obce słowo tym, którzy go nie 
znają: squat to budynek, który z racji długiej nieobec-
ności i ignorancji „ofi-
cjalnego” właściciela 
zostaje zamieszkany. 
Ale to nie tylko budy-
nek, to przede wszyst-
kim pewien krąg kultu-
rowy stworzony przez 
ludzi, którzy go za-
mieszkują. Zjawisko squattingu ma długą historię, w 
niektórych krajach jest wręcz legalne, w bardziej za-
cofanych – takich, jak nasz – zwalczane. W każdym 
razie ów krąg kulturowy charakteryzuje się pewnym 
tworzeniem i organizacją życia społecznego, które nie 
należą do codziennych trendów, są raczej formą alter-
natywnej decyzji co do tego, jak i gdzie chcemy miesz-
kać. W społecznościach bardziej pod tym względem 
rozwiniętych już nawet nie kojarzy się z ruderą – w 
takich miejscach powstają biblioteki, ośrodki socjalne, 
organizowane są koncerty i akcje społeczne. Ludzie, 
którzy chcą zamieszkać w takim miejscu często muszą 
przejawić swój wkład w życie grupy lokatorów. Bywa, 
że po wodę chodzą do studni, a jedzenie przygotowują 
na ogniu. Bez względu na to, z jakiej racji wybierają ta-
ki tryb życia, ważne jest to, że mają możliwość takiego 
wyboru. A w przypadku Milady ta możliwość właśnie 
została im odebrana.

Można by pomyśleć: po co? Dlaczego decydować 
się na życie, które jest trudniejsze? Jednak istnieją lu-
dzie, którzy taką decyzję podejmują, ponieważ wie-
dzą, że tylko oni sami mogą wpłynąć na swój los. Je-

żeli jesteś człowiekiem, który żyje w naszym „codzien-
nym” systemie bez wcześniejszego zastanowienia, to 
możesz zastanowić się teraz. Czy chodzisz do pracy? A 
jeżeli jesteś jeszcze „szczęśliwym” studentem, to utrzy-
mują cię twoi rodzice? Czy macie konto w banku? Jed-
no, czy jest ich kilka? Założę się, że jeśli nie ty, to może 
ktoś z twojej rodziny wziął hipotekę albo chociaż po-
życzkę? Czy jesteś w ogóle świadom tego, że to, iż pła-
cisz za prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci, telewizję, ubez-

pieczenie zdrowotne i 
socjalne, a prawie po-
łowę twojej „realnej” 
wypłaty zabiera pań-
stwo, to wszystko nie 
jest konieczne? Wie-
rzę, że wielu z nas nie 
uświadamia sobie te-

go, ponieważ zostali zaznajomieni z takim stanem rze-
czy jako faktem, niekwestionowaną rzeczywistością. 
Dopiero takie wiadomości przypominają nam, że nie 
mamy innego wyjścia. I to jest smutne. Jesteśmy uza-
leżnieni, chociaż o tym nie wiemy, chociaż nawet tego 
nie chcemy. Wszelkie próby zwalczenia tego „nałogu 
pieniądza” kończą się w podobny sposób. Dwadzieścia 
lat po rewolucji zauważamy, co się zmieniło, jednak 
widzimy również to, co zostało w nas utrwalone. O 
ile wcześniejszy reżim był dyktaturą ideologii, obecny 
jest dyktaturą kapitału – możesz robić co chcesz i jak 
chcesz, jednak pieniędzy po prostu potrzebujesz.

Te słowa mogą jawić się jako kolejna teoria kon-
spiracyjna, co jednak pozostaje iluzją, gdyż żyjemy 
we własnych ciepłych gniazdkach, które odziedziczy-
liśmy po przodkach. Wieczorem jemy ciepłą kolację, 
oglądamy telewizję, która już postara się o to, byśmy 
choć przez chwilę nie poczuli się niewygodnie, a na-
stępnego dnia wyruszamy do pracy. Nie, nie po to, by 
coś tworzyć. Po to, by znów móc przyjść, zjeść ciepłą 
kolację i obejrzeć telewizję... A życie toczy się gdzieś 
poza tym wszystkim.  TR

Koniec Milady
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Rozwiązanie krzyżówki z 27 czerwca:
ZEGAR MOŻE STANĄĆ, CZAS NIGDY.

Ksiądz jedzie do umierającego para-
fianina, zatrzymuje go policjant.
– Jedzie ksiądz bez świateł! Trzeba 
zapłacić mandat.
– Ależ synu, ja jadę z Panem Bo-
giem!
– Tak? To płaci ksiądz podwójnie!
Ksiądz zapłacił szybko i odjechał, 
myśląc:
– Całe szczęście, że nikt nie doniósł, 
że Bóg jest w trzech osobach!

� � �

Na przystanku autobusowym pewna 
pani widzi małego chłopca strasznie 
umorusanego i zasmarkanego.
– Chłopcze, czy ty nie masz chus-
teczki?
– Mam, ale obcym nie pożyczam.

� � �
– Mamusiu, czy mogę iść na podwór-
ko się pobawić?

– Z dziurą w rajstopach?
 – Nie, z Basią z trzeciego piętra.

� � �

W akademiku w pokoju studenckim 
trwa impreza. Biesiadnicy raz po 
raz wznoszą toast:
– Za Edka, żeby zdał!
W pewnej chwili otwierają się drzwi 
i wchodzi Edek.
– I co Edek? Zdałeś?
– Zdałem, tylko jednej nie przyjęli, 
bo miała obitą szyjkę...

� � �

Na lekcji polskiego.
– Jaki temat przerabialiśmy na ostat-
niej lekcji gramatyki?
– Zaimki.
 – Kowalski, proszę wymienić dwa 
zaimki.
–  Kto? Ja?
 – Bardzo dobrze.

ALE HECA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka „Królowa cyga-

nów”. Termin nadsyłania rozwiązań upływa w piątek 10. 7. br. o godz. 12.00. Nagrodę 
(do odbioru w redakcji) za rozwiązanie krzyżówki z ub. soboty otrzymuje Olga Orszulik 

z Suchej Górnej
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� TVP 1 
6.00 Szczęśliwa karta 6.45 Europejskie 
safari 7.00 Dzień dobry w sobotę 7.30 
Rok w ogrodzie 8.00 Wiadomości 8.15 
Siódme niebo 9.05 Ziarno 9.40 Bez-
pieczna przystań 10.30 Czterej pancer-
ni i pies (s.) 11.45 Ogród z duszą 12.15 
Złota sobota 13.00 Wiadomości 13.10 
Tygrysy w ukrytej kamerze 13.40 Bao-
-bab, czyli zielono mi 14.10 Tato (film 
USA) 16.10 Hotel Pod Żyrafą 17.00 
Teleexpress 17.25 Młodzi muszkiete-
rowie 18.15 300% normy (teleturniej) 
19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 
20.00 Mistrzostwa Świata - Rajd Brazy-
lii 20.20 Blow (film USA) 22.35 Purpu-
rowe rzeki (film franc.) 0.25 Kwestia 
zaufania (film kopr.) 2.35 Doctor Who. 

� TVP 2
6.10 Echa Panoramy 6.40 Spróbujmy 
razem 7.10 Świat według Bindi 7.35 Ka-
rol i William - ojciec i syn, czy preten-
denci do tronu 8.35 Kariera Nikodema 
Dyzmy 9.30 Dzieciaki górą (teleturniej) 
10.30 Kocham cię, Polsko 11.55 Miłość 
na antypodach (film USA) 13.30 Kaba-
retowy alfabet Dwójki 14.00 Familia-
da (teleturniej) 14.30 Złotopolscy (s.) 
15.10 Najwspanialsza gra w dziejach 
(film USA) 17.20 Słowo na niedzielę 
17.30 Program lokalny 17.55 Stawka 
większa niż życie 19.00 Tak to lecia-
ło! 20.05 11. Mazurska Noc Kabareto-
wa 22.45 Panorama 23.20 11. Mazur-
ska Noc Kabaretowa Hello Poland 0.40 
Detoks (film kopr.). 

� TV KATOWICE 
7.45 Aktualności 7.50 Kwiaty, ogro-
dy 7.55 6 milionów sekund 8.45 Przy-
gód kilka wróbla Ćwirka 9.10 Kore-
spondent TVP o poranku 9.49 Prze-
gląd prasy 10.00 Gość poranka 11.01 
Czas seniora 12.00 Telenowyny 12.30 
Serwis info 12.56 Sposób na zdrowie 
13.12 Aleja gwiazd na L-4 14.00 Obli-
cza armii 15.01 Pierwszy milion 16.00 
Było, nie minęło 16.45 Aktualności 
16.50 Tajemnice historii 17.30 Aktual-
ności 17.15 Z Jedynką po drodze 17.21 
Pięć minut dla zdrowia 18.00 Aktual-
ności 18.40 Patefon Ujka Ericha 19.00 
Pszczyna - piknik europejski 19.32 Mę-
ska przygoda 20.00 Studio Wschód 
21.00 Raport z Polski ekstra 21.45 Ak-
tualności 22.05 Sobotni magazyn spor-
towy 23.23 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczy-
ków 23.30 Patrol 23.53 Raport z Polski 
ekstra 0.20 Studio Wschód 0.48 Pierw-
szy milion. 

� POLSAT 
6.15 Kapitan Flamingo 6.45 Yin Yang 
Yo 7.15 B-Daman 7.45 Serial animo-
wany 8.15 Przygody w siodle 10.15 
Ewa gotuje 10.45 Się kręci 11.45 Przy-
gody Merlina (s.) 12.45 Czarodziejki 
(s.) 13.45 Dom nie do poznania 14.45 
Slumsy Beverly Hills (film USA) 16.35 
King Kong kontra Godzilla (film kopr.) 
18.50 Wydarzenia 19.30 Malanowski i 
Partnerzy (s.) 20.00 Polska - Wenezu-
ela, Liga Światowa 21.30 2001. Odyse-
ja komiczna (film kopr.) 23.45 Candy-
man (film USA) 2.00 Nagroda gwaran-
towana. 

� TVC 1 
5.55 Śpiewanki 6.00 Dagmar Patraso-
vá 6.25 Złote rączki 6.35 Sezamkowy 
angielski 7.05 Garfield i przyjaciele (s. 
anim.) 7.30 Lot 29 (s.) 7.50 Niech ży-
je szkoła! 8.05 Marzenia Aliny (film 
niem.) 9.35 Baranek Shaun (s. anim.) 
9.45 Pogotowie kulinarne 10.15 Trzej 
muszkieterowie (film fr.-wł.) 12.00 
Wiadomości 12.05 Z metropolii, Ty-
dzień w regionach 12.35 Auto Mo-
to Revue 13.05 Królestwo dzikiej na-
tury (cykl dok.) 13.35 Między nami 
zwierzętami (mag.) 14.05 Rozważna 
i romantyczna (s.) 15.00 Do szczęścia 
trzeba ośmiorga (film fr.) 16.35 Ma-
sakra Fortu Apache (film USA) 18.40 
Europejskie pekseso 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Losowanie Szczęśliwej 
10 i Szansy na Milion 19.00 Wiado-
mości, sport, prognoza pogody 20.00 
Godzina prawdy (pr. roz.) 21.05 Mały 
pływak (film fr.-wł.) 22.35 Festiwalo-

we sekundy 2009 22.45 Wiadomości, 
sport 22.55 Losowanie Szczęśliwej 10 
i Szansy na milion 23.00 VI Batalion 
(film USA) 1.10 Oni (film USA) 2.50 13 
komnata L. Skořepovej. 

� TVC 2 
6.10 Tragiczne zdarzenia (cykl dok.) 
6.30 Wiadomości STV 6.55 Tajemni-
ca pieniędzy (cykl dok.) 7.15 Prawdzi-
wa nauka (cykl dok.) 7.50 Panorama 
8.30 Piękno europejskich wybrzeży 
8.40 Folklorika (mag.) 9.05 Nasza wieś 
(mag.) 9.25 Wędrówki za piosenką 9.55 
Poszukiwania czasu utraconego (pr. 
cykl.) 10.15 Prywatny wiek (dok.) 11.10 
Ziemia Nieznana - Świat według Thora 
Heyerdahla 11.35 Piątka w Pomarańczy 
(mag.) 12.00 Sabotaż (mag.) 12.30 Gra - 
nie gra (pr. muz.) 13.25 MRC w lekko-
atletyce, Praga 14.30 Start w kosmos 
(dok.) 15.20 Kamera na szlaku: Oce-
an Indyjski (cykl dok.) 16.15 W krainie 
plemienia Saa (dok.) 17.15 Dzienniczek 
lektur 17.30 O języku czeskim 17.45 Za-
bytki na sprzedaż (pr. cykl.) 18.05 Hi-
storie domów (pr. cykl.) 18.30 Kultura.
cz (mag.) 18.50 Szlakiem... 19.05 Mię-
dzy nurtami 20.00 Wieczór ludzi do-
brej woli - Velehrad 2009 (transmisja 
uroczystego koncertu) 21.10 Gipsy.cz 
(dok. muz.) 22.10 Smetanova Litomy-
šl dzień za dniem 22.25 Kultura alter-
natywna (s. dok.) 23.20 Noc z Andě-
lem 0.50 Queen: Live at Hammersmith 
Odeon (koncert) 1.50 Zabytki na sprze-
daż (cykl dok.) 2.10 Historie domów 
2.25 Spotkali się... (pr. muz.). 

� NOVA 
5.55 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.05 Ba-
by Looney Tunes (s. anim.) 6.30 Admi-
rał Bańka atakuje (s. anim.) 6.55 Spon-
geBob Kanciastoporty (s. anim.) 7.20 
Czarodziejki (s.) 8.10 Hogo Fogo (pr. 
roz.) 9.10 Złotka (pr. roz.) 10.10 Tatuś 
(film USA) 12.00 Dzwońcie do TV No-
va 12.30 Pierścionek (film czes.) 14.20 
Szkoła rocka (film niem.-USA) 16.20 
Sprawa królik (film czes.) 17.55 Przy-
smaki Babicy (mag. kul.) 18.35 Przy-
prawy (mag.) 19.30 Wiadomości, sport, 
prognoza pogody 20.00 Ostatni strój 
kąpielowy (film czes.) 21.50 Dorwać 
Cartera (film USA) 23.40 Rodem z po-
licji (film USA-kan.) 1.30 Dzwońcie do 
TV Nova 1.55 Przysmaki Babicy (mag. 
kul.) 2.25 Złotka. 

� PRIMA 
6.05 Party z kucharzem 6.35 X-Men: 
Początek (s. anim.) 7.00 Pinky i Mózg (s. 
anim.) 7.25 Oggy i karaluchy (s. anim.) 
7.35 Bajer z Bel-Air (s.) 8.00 Przyjacie-
le (s.) 8.30 Salon samochodowy 9.20 
Nascar 3D (dok.) 10.10 Nieustraszony 
(s.) 11.10 Rewir Wolfa (s.) 12.10 Nego-
cjatorzy (s.) 13.05 Columbo (s.) 14.55 
hombre (film USA) 17.10 Wielki skok 
(film USA) 18.55 Wiadomości, sport, 
prognoza pogody 19.35 Przyjaciele (s.) 
20.00 Titanic (film USA) 23.45 W po-
trzasku (film fr.) 1.40 Zadzwoń do ja-
snowidza. 

NIEDZIELA 5 LIPCA  

� TVP 1 
6.05 Szczęśliwa karta 6.50 Europejskie 
safari Jaskółki 7.00 Transmisja mszy 
św. z Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach 8.00 
Tydzień 8.25 Miś Fantazy 8.35 Krów-
ka Mu Mu Mu Mu 8.50 Domisie (dla 
dzieci) 9.20 Od przedszkola do Opola 
9.50 Łowcy smoków 10.20 Mój przyja-
ciel pies (film USA) 11.55 Między zie-
mią a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 13.00 Wia-
domości 13.10 Noce i dnie - Piotruś i 
Teresa 14.20 Trójkąt Bermudzki (film 
USA) 15.55 Pustynne lwy 17.00 Tele-
express 17.25 Młodzi muszkieterowie 
18.15 300% normy (teleturniej) 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.20 
Marigold (film kopr.) 22.20 Sześć stop-
ni oddalenia (film USA) 23.10 Patch 
Adams (film USA) 1.05 Pokój Marvi-
na. 

� TVP 2 
6.30 Słowo na niedzielę 6.40 Sto tysię-
cy bocianów 7.10 Zacisze gwiazd - Elż-
bieta Dzikowska 7.40 Siedem życzeń 

8.40 Lalka 10.00 Wojciech Cejrowski 
boso przez świat 10.30 Opowieść o 
Indiach 11.30 Orzeł wylądował (film 
bryt.) 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.30 Złotopolscy (s.) 15.05 Szansa 
na sukces 16.05 Na dobre i na złe (s.) 
17.05 Uważaj na kioskarza 17.30 Pro-
gram lokalny 17.55 Stawka większa 
niż życie 19.15 Tak to leciało! 20.10 Pa-
cyfikator (film kopr.) 21.45 Szalom na 
Szerokiej - XIX Festiwal Kultury Ży-
dowskiej w Krakowie 22.45 Panorama 
23.10 Sport-telegram 23.20 Szalom na 
Szerokiej XIX Festiwal Kultury Żydow-
skiej w Krakowie 0.45 Wizyta u April 
(film USA). 

� TV KATOWICE 
6.20 Telenowyny 6.46 Integracja 7.02 
Wierzę, wątpię, szukam 7.45 Aktualno-
ści 7.50 Koncert życzeń 8.45 Śląska li-
sta przebojów 9.00 Światowiec 10.02 
Antysalon Ziemkiewicza 11.02 Aleja 
gwiazd na L-4 11.18 Z Jedynką po dro-
dze 12.00 Telewizja objazdowa 13.00 
Miejsca przeklęte 14.00 Sprint przez 
historię Przemysława Babiarza 15.00 
Reportaże z prawdziwego zdarzenia 
16.00 Światowiec 16.45 Aktualności 
16.50 W poszukiwaniu drogi 17.30 Ak-
tualności 17.42 Śląska lista przebojów 
18.00 Aktualności 20.00 Lekarz prezy-
denta 21.00 Nieznani sprawcy 23.50 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski So-
lidarności 23.57 Zależni nie-zależni 
0.24 Antysalon Ziemkiewicza. 

� POLSAT 
6.15 Pokemon (s. anim.) 8.15 Scooby 
Doo 9.15 Król Artur i rycerze Okrągłe-
go Stołu 10.45 Dinotopia 12.25 Żan-
darm z Saint-Tropez (film kopr.) 14.30 
Lord Jim 17.45 Rodzina zastępcza 
18.50 Wydarzenia 19.30 Malanowski 
i Partnerzy (s.) 20.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku (s.) 21.00 Wzór 
Longshot (film USA) 22.05 24 godziny 
(film USA) 0.00 Lustro. 

� TVC 1 
6.00 Śpiewanki 6.05 Wizytówka 6.30 
W dwójkę raźniej (s.) 6.35 Jagoda i Ziół-
ko (s. anim.) 6.45 Pięć smoków wod-
niaków 6.50 Ferda (s. anim.) 7.15 Pora-
nek z Dadą (program dla dzieci) 7.30 
Figle Michala Nesvadby 7.35 Szkoła 
rybaków 7.40 Czarownice uczennice 
(s.) 8.05 Szkoła rybaków 8.10 A może 
ślub, królewiczu? (bajka) 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku (cykl 
dok.) 10.30 Obiektyw (mag.) 11.00 
Słynne historie zbójeckie (s.) 12.00 Py-
tania V. Moravca (pr. dys.) 13.00 Wia-
domości 13.05 Bajka 14.05 Magazyn 
religijny 14.30 Magazyn chrześcijański 
14.45 Słowo na niedzielę 14.50 Dobry 
wojak Szwejk (film czes.) 16.40 Pod-
ziemia Czech (dok.) 17.05 TVC (mag.) 
17.25 Rumburak (film czes.) 18.15 
Szkoła Na Výsluní (s.) 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Losowanie Szczęśliwej 10 
i Szansy na milion 19.00 Wiadomości, 
sport, prognoza pogody 19.55 Losowa-
nie Sportki i Szansy 20.00 Kytice (film 
czes.) 21.30 Wiadomości, sport 21.40 
Losowanie Sportki i Szansy 21.45 Fe-
stiwalowe sekundy 21.55 Detektyw 
Foyle (s.) 23.30 Losowanie Szczęśliwej 
10 i Szansy na milion 23.35 Trup jak ja 
(s.) 0.15 Film o filmie „Niedotrzymana 
obietnica” 0.30 Poszukiwania św. Mau-
ra (dok.) 1.25 Świat sztuki (cykl dok.) 
2.15 Talk-show J. Krausa. 

� TVC 2 
6.50 Wiadomości TVS 7.15 City Folk 
- Barcelona 2006 7.50 Panorama 8.30 
Czechosłowacki Tygodnik Filmowy 
8.40 Kultura alternatywna (s. dok.) 
9.35 Poetyckie Czechy: J.H. Krchov-
ský 9.45 Film 2009 (mag.) 10.10 Exit 
316 10.30 Transmisja Mszy Św. Z Ve-
lehradu 12.00 Niezmienny ustrój (s.) 
13.25 Przeboje pierwszej połowy XX 
wieku 13.55 Mity i fakty historii (cykl 
dok.) 14.50 Pop Art (mag.) 15.30 Świat 
sztuki (cykl dok.) 16.25 Święci i świad-
kowie (cykl dok.) 16.35 Znaki i rytu-
ały 16.55 Jane Eyre (film USA) 18.30 
Kultura.cz (mag.) 18.55 Skarby świata 
(cykl dok.) 19.10 Libuše Domanínská 
19.40 Film o filmie „Kytice” 20.00 Wie-
czór na temat... Kraj Cyryla i Metodego 
22.00 Na pływalni z T. Gilliamem (talk-

-show) 22.30 Factotum (film USA) 0.00 
Royal Ellington (koncert) 0.55 Godzina 
prawdy 1.55 TVC 2.10 W krainie ple-
mienia Saa. 

� NOVA 
5.30 Królestwo surykatek (s. dok.) 
6.15 Leśni koledzy (s. anim.) 6.30 Bo-
lek i Lolek (s. anim.) 6.40 Baby Looney 
Tunes (s. anim.) 7.05 SpongeBob Kan-
ciastoporty (s. anim.) 7.30 Czarodziej-
ki (s.) 8.20 Helena Vondráčková (kon-
cert galowy) 10.15 Winnetou (film ko-
pr.) 12.05 Porwany (s.) 12.55 Błękitna 
fala (film kopr.) 14.45 Wimbledon 2009 
- finał mężczyzn (transmisja) 17.45 Po-
radnik domowy 18.40 CSI: Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, prognoza pogody 20.00 
Chalupáři (s.) 20.50 Mr. GS (talk-show) 
21.20 Be Cool (film USA) 23.35 Szkoła 
uwodzenia (film USA) 1.20 Rącze ko-
nie (film USA). 

� PRIMA 
6.05 Party z kucharzem (mag. kul.) 
6.35 X-Men: Początek (s. anim.) 7.00 
Pinky i Mózg (s. anim.) 7.20 Oggy i ka-
raluchy (s. anim.) 7.35 Przyjaciele (s.) 
8.00 Świat ogarnięty wojną (s. dok.) 
9.05 Świat 2009 (mag.) 9.35 Trzyna-
stu za stołem (film USA) 11.25 Brava-
dos (film USA) 13.20 Barbara rozrabia 
(film czes.) 14.50 Pożegnanie z Afry-
ką (film USA) 17.50 Jesteś tym, co jesz 
18.55 Wiadomości, sport, prognoza po-
gody 19.35 Przyjaciele (s.) 20.00 Mor-
derstwa w Midsomer (s.) 22.05 Jedyna 
prawdziwa rzecz (film USA) 0.35 La-
tarnik (film fr.) 2.20 Zadzwoń do jasno-
widza. 

PONIEDZIAŁEK 6 LIPCA  

� TVP 1 
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiado-
mości 8.15 Kwadrans po ósmej 8.35 
Małe zoo Lucy 8.45 Dim, Dam, Doum 
8.55 Budzik 9.20 Lippy and Messy (dla 
dzieci) 9.30 Duma i uprzedzenie (film 
bryt.) 12.00 Wiadomości 12.10 Agro-
biznes 12.25 Plebania (s.) 12.50 Klan 
(s.) 13.15 Szkoła złamanych serc 14.05 
Europejskie safari 14.25 Kandydat 
15.00 Wiadomości 15.15 Czarne chmu-
ry 16.05 Opole 2009 na bis 16.25 Face-
ci do wzięcia 17.00 Teleexpress 17.25 
Ranczo (s.) 18.20 Moda na sukces (s.) 
18.45 Przebojowa noc 19.00 Wieczo-
rynka 19.30 Wiadomości 20.20 Wyścig 
z żywiołem (film USA) 22.05 Determi-
nator 23.05 Chisum (film USA). 

� TVP 2 
6.50 Telezakupy 7.20 Sophie - panna 
młoda mimo woli 7.55 Przystanek pra-
ca 8.05 Kacper (s. anim.) 8.35 Radio-
stacja Roscoe (s.) 9.05 Barwy szczęścia 
(s.) 10.10 Rajskie klimaty 10.40 Przygo-
dy Tarzana (s.) 11.10 Nowe przygody 
Flippera (s.) 12.00 Magnum (s.) 12.55 
Lotko.tv 13.25 ArtBoom - Festiwal 
Sztuki w Przestrzeni Miejskiej 14.00 
Znaki czasu 14.25 Córki McLeoda (s.) 
15.15 M.A.S.H. (s.) 15.45 Dom - Zaża-
lenie do pana Boga 17.30 Program lo-
kalny 17.55 Dwójkomania 18.10 M jak 
miłość (s.) 19.05 Czterdziestolatek (s.) 
20.05 Czas honoru 21.00 Podkomisarz 
Brenda Johnson (film USA) 22.45 Pa-
norama 23.15 Heineken Music Ope-
n’er Festival 23.35 Młode wilki 1/2 
1.20 Bar pod młynkiem. 

� TV KATOWICE 
7.45 Aktualności 7.50 TV Katowice po-
leca 8.01 Gość poranka 8.17 Przegląd 
portali internetowych 8.35 Info pora-
nek 8.45 Tygodnik regionalny 9.09 Ko-
respondent TVP o poranku 9.48 Prze-
gląd prasy 10.00 Gość poranka 10.15 
Biznes otwarcie dnia 11.18 Serwis 
kulturalny 12.15 Biznes 13.10 Raport 
z Polski 14.07 Komentarz świat 14.15 
Biznes 15.10 Raport z Polski 16.00 Roz-
mowa dnia 16.15 Biznes 16.45 Aktual-
ności 16.50 Europieniądze 17.00 TV 
Katowice poleca 17.30 Aktualności 
17.42 Tygodnik regionalny 18.00 Ak-
tualności 18.40 Rodzina Leśniewskich 
19.10 To brzmi... 19.25 TV Katowice 
zaprasza 19.32 Raport z Polski 20.10 
Minęła 20-ta 21.07 Telekurier bliżej 
ciebie 22.15 Plus minus 0.00 Uzależ-

nienie 0.25 Lekarze w świecie przemo-
cy - Honduras 1.16 Minęła 20-ta. 

� POLSAT 
5.30 Wstawaj! Gramy! (pr. muz.) 6.00 
Nowy dzień z Polsat News 7.15 Wiel-
ka wygrana (teleturniej) 8.00 Przygo-
dy w siodle 8.35 Łowcy skarbów (s.) 
9.35 Czarodziejki (s.) 10.35 Sheena (s.) 
11.35 Sabrina, nastoletnia czarowni-
ca (s.) 12.05 Rodzina zastępcza 13.05 
I kto tu rządzi? 14.10 Miodowe lata (s.) 
14.45 Zwariowany świat Malcolma (s.) 
15.15 Sabrina, nastoletnia czarownica 
(s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwen-
cja (mag.) 16.45 Dom nie do poznania 
17.45 Ostry dyżur (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Malanowski i Partnerzy (s.) 
20.05 Tajna broń (film USA) 22.25 
Sztorm (film USA) 1.10 Fala zbrodni 
2.00 Nagroda gwarantowana. 

� TVC 1 
6.00 Dobry wojak Szwejk (film czes.) 
7.45 Świat Elmo 8.15 Niech przyleci bo-
cian, królowo! (bajka) 9.50 Śpiewanki 
9.55 Błękitna linia: Sycylia (cykl dok.) 
10.55 Geografia świata 11.15 Strážni-
ce 2009 12.00 Wiadomości 12.05 Dan-
ce World 2009 (dok.) 12.45 Kino do-
mowe Mirabelki (s.) 13.00 Szkoła w 
młynie (bajka) 14.05 My, dziewczy-
ny z Miasteczka (s.) 14.35 Listonosz 
Pat (s. anim.) 14.50 Melduję posłusz-
nie (film czes.) 16.25 Ignis Brunensis 
2009 (dok.) 16.50 Zlinski festiwalowy 
tydzień 17.20 Artuš, Merlin a Prchlíci 
(film czes.) 18.35 Śpiewanki 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Losowanie Szczęśli-
wej 10 i Szansy na milion 19.00 Wia-
domości, sport, prognoza pogody 20.00 
Strażnik dusz (s.) 21.00 Podróż po Kar-
konoszach (cykl dok.) 21.30 Festiwalo-
we sekundy 2009 21.40 Babie lato (film 
czes.) 23.20 Losowanie Szczęśliwej 10 i 
Szansy na milion 23.25 Seks w wielkim 
mieście (s.) 23.55 Cream: Live at Royal 
Albert Hall (koncert) 0.55 Natura para-
doxa 1.35 Wiadomości regionalne. 

� TVC 2 
5.55 Klucz (mag.) 6.20 Kalendarium 
6.35 Europa dziś (mag.) 7.00 Kultura.
cz (mag.) 7.50 Legenda o królewnie 
Agnieszce 8.30 Panorama 9.10 TVC 
(mag.) 9.30 Płonący maj (film TV) 
10.50 Film o filmie „Babie lato” 11.05 
Babel (musical) 13.05 Spirituál kvin-
tet (koncert) 14.00 Reformator i here-
tyk (dok.) 15.00 Transmisja Mszy Św. 
z Kaplicy Betlejemskiej 16.30 Ondřej 
Vaculík - zakrystian 16.55 Tom Jones 
(film br.) 19.00 Retransmisja koncertu 
z okazji zakończenia 1. olimpiady upo-
śledzonych sportowców 20.00 Koncert 
z okazji wręczenia Nagród Nobla za 
2008 r. 21.45 Piękne straty (talk-show) 
22.25 In Treatment (s.) 22.45 Q (mag.) 
23.15 Upadek (film fr.) 0.55 Ramón 
Vargas w Pradze (retransmisja koncer-
tu) 2.40 Dzienniczek lektur. 

� NOVA 
6.00 Niesamowite przygody brzydkie-
go kaczątka (film anim.) 7.20 Kangurek 
Joey (film austral.) 9.10 Królowa jezio-
ra (bajka) 10.55 101 dalmatyńczyków 
(film USA) 12.50 Iniemamocni (film 
anim.) 15.05 Jaś Fasola (s.) 15.35 Za-
konnica w przebraniu II: Powrót do 
habitu (film USA) 17.40 Jak utopić dra 
Mráčka czyli Koniec wodników w Cze-
chach (film czes.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.00 O zwierzętach i lu-
dziach (s.) 21.00 Weekend (mag.) 21.40 
Królowie nocy (film USA) 23.55 Ucie-
kinierzy (s.) 0.40 Playmate 2001 1.30 
Zodiak (s.). 

� PRIMA 
6.45 Laboratorium Dextera (s. anim.) 
7.10 Tom & Jerry (film anim.) 8.25 Wiel-
ka powódź (film anim.) 10.10 Jak się 
Franciszek nauczył bać (bajka) 10.55 
Zielona karta (film kopr.) 13.05 Spacer 
w chmurach (film kopr.) 15.00 Jan Hus 
(film czes.) 17.05 Jaś Fasola: Nadciąga 
totalny kataklizm (film USA-br.) 18.55 
Wiadomości, sport, prognoza pogody 
19.35 Przyjaciele (s.) 20.00 Zgadnij, 
kim jestem! (pr. roz.) 21.10 Jak zbudo-
wać marzenie 22.00 Zabójcze umysły 
(s.) 23.00 Saving Grace (s.) 23.50 Rewir 
Wolfa (s.) 0.40 Zadzwoń do jasnowidza 
2.20 Medicopter 117 (s.). 



CO W KINACH
KARWINA – Centrum:  Wale.e (4-6, 
godz. 15.30); Za jakie grzechy (4-6, 
godz. 17.45); Stan gry (4-6, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Za jakie grzechy (4-6, godz. 17.45); 
Stan gry (4-6, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Stan gry (4, 5, godz. 
17.30); Beattle in Seattle (4, 5, godz. 
20.00); BYSTRZYCA:  Again 17 (4, 
godz. 19.00); JABŁONKÓW: Królo-
wa (5, godz. 17.00, 19.30); CIESZYN 
– Piast: Noc w muzeum 2 (4-6, godz. 
16.00); Star Trek (4-6, godz. 18.00); 
Antychryst (4-6, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: TVC 1, 
piątek, wiadomości regionalne od 
godz. 18.00. 
POLSKIE AUDYCJE: Ostrawa 107,3 
MHz i Trzyniec 105,3 MHz, po-pt: 
godz. 19.00; nie: godz. 18.30.

CO W TERENIE
BOGUMIN – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza we wtorek 7. 7. o 
godz. 15.00 na spotkanie do Domu 
PZKO.
CIERLICKO, STANISŁAWICE – 
Kluby Kobiet oraz Klub Seniora za-
praszają na spotkanie w czwartek 
9. 7. o godz. 17.00 do DPŻW na Ko-
ścielcu.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza na spotkanie 7. 7. o 
godz. 15.30.
NYDEK-GŁUCHOWA – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjny festyn gór-
ski na Filipce 19. 7. Początek o godz. 
13.00.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 7. 7. na 
wtorkową wycieczkę (uwaga zmia-
na trasy!) Świerczynowiec – Pół-
gróń – Markow – Studzieniczne. 
Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o 
godz. 6.28 do Świerczynowca. Inf.: 
558 995 612.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza na spotkanie we wto-
rek 7. 7. o godz. 15.00 do Czytelni.

OFERTY
SPRZEDAM 2 OBRAZY: Stanisław 
Kraus – Akt kobiety i Zofia Wanok 
– Zima w górach. Tel.: 736 614 647.
 GL-415

CZYSZCZENIE STUDNI, tel. +420 
605 929 616. GL-357

ODZIEŻ MAXI do 60. rozmiaru 
damsko-męska, oferuje sklep w Cie-
szynie, ul. Górna 9 (obok kościoła 
ewangelickiego) od po-pt w godz. 
10-16, so 9-12. GL-355

ODKUPIĘ jakiekolwiek antyki, me-
ble, instrumenty muzyczne, zabaw-
ki, szkło, porcelanę, obrazy, wszyst-
kie gatunki broni białej i palnej, ze-
gary, zegarki kieszonkowe – mogą 
być i uszkodzone, stare pocztówki 
i zdjęcia. Również skupujemy zło-
to, brylanty – płacimy więcej niż 
jubiler – jakakolwiek punca. Płaci-
my gotówką. Dzwoń kiedykolwiek! 
Inf.: 608 374 432. GL-302

CO ZA OLZĄ
GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-
-Biała, ul. 3 Maja 11:  do 26. 7. wy-
stawa Jana Dobkowskiego „Obra-
zy”. Czynna codziennie w godz. 10-
-18.
� do 26. 7. wystawa Teresy 
Sztwiertni „Inne miejsca”. Czynna 
codziennie w godz. 10-18.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 22. 8. wy-
stawa „Sola scriptura – reformacja 
i kontrreformacja w literaturze XVI 
i XVII w”. Czynna wt-pt: 8-18, so 9-
-15.
WIEŻA PIASTOWSKA I ROTUN-
DA św. Mikołaja: czynne codzien-
nie 9-16. 

WYSTAWY
KONGRES POLAKÓW W RC, 
Komeńskiego 4, Cz. Cieszyn: do 
24. 8. wystawa „W harcerskim krę-
gu”. Czynna po-pt: 8-15.
BIBLIOTEKA MIEJSKA w Orłowej, 
Orłowa-Lutynia, Masarykova třída 
1324: do 4. 7. wystawa Dariny Kry-
giel – Ilustracje dla dzieci. Czynna 
po-pt: 8-18, so: 8-12.
GALERIA POD WIEŻĄ, Karwina-
-Frysztat, Rynek Masaryka 71: do 
15. 7. wystawa obrazów Dariny Kry-
giel. Czynna po-pt: 8-18, so: 8-13.
GALERIA ARTYSTYCZNA we Fry-
dlancie nad Ostrawicą: do 4. 7. wy-
stawa Bronisława Liberdy pt. „Ma-
larstwo i grafika”. Czynna śr: 9-17, 
czw: 9-13, pt: 9-17, so: 9-13, nie: 9-
-17.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, 
Praska 14/3: do 31. 12. stała eks-
pozycja „Ratusz w Czeskim Cieszy-
nie”. Czynna wt-pt: 9-17, so: 9-13, 
nie: 13-17.
� MUZEUM TECHNIKI w Pie-
twałdzie, K muzeu 89: do 27. 9. wy-
stawa pt. „Ukryta przyroda w górni-
czym kraju”. Stała ekspozycja „Cza-
rodziejski świat tramwajów”. Czyn-
ne wt-pt: 9-17, so: 9-13, nie: 13-17.
� SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 4. 10. 
wystawa „Bez nás si ani neškrtne-
te”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne wt-pt: 
9-17, so: 9-13, nie: 13-17.
� SALA WYSTAW w Orłowej, 
Dom Dzieci i Młodzieży, Masary-
kova třída 958: do 20. 9. wystawa 
„Za pověstmi těšínského kraje”; wy-
stawa stała „Orłowa – przeszłość i 
teraźniejszość”. Czynne wt-pt: 9-17, 
so: 9-13, nie: 13-17.
ARCHEOPARK w Kocobędzu. 
Czynny so i nie: 9-16.
GALERIA ZAMKOWA CHAGALL 
Karwina, Rynek Masaryka: do 
30. 8. wystawa Helena Salichowá 
– „Kształty ukryte w drewnie”. 
Czynna od wt-nie, 9-18. 

GŁOSŁOSLudu
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KAMIENIARSTWO
»» O B E L I S KO B E L I S K ««

43–419 Hażlach k. Cieszyna
ul. Jastrzębska 1

Nasz przedstawiciel handlowy 
jest do Państwa dyspozycji

Mirosław Hołubek

tel. 776 296 099 

lub 0048 516 193 726

www.obelisk.com.pl
Przyjazd do klienta z pełną ofertą 

obmiar, projekty, wyceny 
oraz wszelkie konsultacje są

BEZPŁATNE
Prowadzimy pełną dokumentację 

przeprowadzanych prac.

Szanowni Państwo, przed dokonaniem 
wyboru poznajcie naszą ofertę.

Serdecznie zapraszamy!
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W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez Czytelników, 
wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do dokonania skrótów.

HH    Y D E    PA  R  KY D E    PA  R  K

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.
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

� W biurze firmy AD SERVIS, 
ul. Strzelnicza 18, Cz. Cieszyn 
w godz. 8.00-16.00.
Tel. 558 711 027 
e-mail: ad.serwis@hudeczek.cz

� W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie Frysztacie 
(przy rynku) w godz. otwarcia.
Tel.: 596 312 477
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o., IČO: 00535613 � Adres redakcji: Redakcja „Głos Ludu“, ul. Komeńskiego 
4, Czeski Cieszyn 737 01 � Redaktor naczelny: Wojciech Trzcionka, trzcionka@glosludu.cz � Zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz � Redaktorzy terenowi: Jacek Sikora, sikoraj@glosludu.cz � Danuta 
Chlup, chlupova@glosludu.cz � Elżbieta Przyczko, przyczko@glosludu.cz � Martyna Radłowska-Obrusnik, radlowska@glosludu.cz � Halina Szczotka, sikorova@glosludu.cz � Redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@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 spółka Mediaservis s.r.o., 

Zákaznické centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno � Zamówienia – tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz � Reklamacje – tel.: 800 800 890 � Kolportaż: SmD, s.r.o., Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o. � Druk: 
Druk: Ringier Print CZ, a.s. Ostrawa � 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.

GŁOSŁOSLudu

ŻYCZENIA

Remonty płaskich dachów, balkony, 

tarasy z papy termozgrzewalnej.

Firma „NEW SYSTEM DACH” – Cieszyn, 
ul. Brożka 13/1; tel.: +48 601 532 642,
+ 48 603 802 621, +48 33 8525 608.
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Życzenia ślemy do Suchej Dolnej, kiedy przed 70 laty, 
dnia 4. 7. 1939 o godz. 4.30, zobaczył światło świata

inż. KAROL  KRYGIEL
Z tego powodu w dniu tak uroczystym i wspaniałym 
życzymy Tobie sercem całym pogody ducha i po-
myślności, 100 lat w zdrowiu i radości. Życzy mał-
żonka Helka, syn Roman i córka Iwona z rodzinami, 
wnuczka Katka, wnuki Marcin, Honza, Romik i Da-
rek z partnerkami oraz mała prawnuczka Izabelka. 
Do życzeń dołącza się teściowa. 

 

AD-080

Dnia 1. 7. 2009 obchodziła swój zacny jubileusz ży-
ciowy nasza Kochana Mamusia, Babcia i Prababcia

pani ANNA SIKOROWA
z Bukowca. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i błogosławieństwa Bożego życzą córki i synowie 
z rodzinami.  GL-416

Z okazji 60. rocznicy ślubu

państwa ZUZANNY i JÓZEFA MAROSZ
z Wędryni, serdeczne życzenia składają syn, synowa, 
córka, wnuk, wnuczki z mężami, prawnuczki i pra-
wnucy.  GL-402

WSPOMNIENIA
Dnia 2 lipca minęła 13. rocznica 
śmierci 

śp. MARYLI  ŁAKOTA

Z miłością i szacunkiem wspomi-
nają najbliżsi. GL-427

Dnia 6. 7. 2009 obchodziłby 70 lat 
nasz Kochany 

śp. ALEKSANDER NIEMIEC
rodak ze Stonawy, zaś 18. 6. 2009 
przypomnieliśmy sobie 11. rocz-
nicę Jego śmierci. O chwilę wspo-
mnień proszą żona, córka i syno-
wie z rodzinami. RK-113

Zarząd Główny PZKO

ogłasza konkurs na stanowisko

sekretarki 
redakcji »Zwrotu«
Wymagania:

� wykształcenie średnie
�  doskonałe opanowanie języków 

polskiego i czeskiego
� znajomość obsługi komputera
�  podstawowa wiedza w zakresie 

księgowości i bankowości
� znajomość rynku prasowego
�  umiejętność nawiązywania kontak-

tów z czytelnikami
Zgłoszenia wraz z życiorysem i dotych-
czasowym przebiegiem kariery zawo-
dowej należy składać do 31. 7. 2009 
pod adresem: Zarząd Główny PZKO, ul. 
Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn. 
Kandydaci na to stanowisko zostaną 
odrębnym pismem poinformowani o 
terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
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Woda płynie, kwiat usycha, 
lecz wspomnienie nie zanika.

Dnia 6 lipca minie siódma rocznica śmierci 
śp. FRANCISZKI KRĘŻELOK 

z Nieborów. O chwilę wspomnień proszą mąż i dzie-
ci z rodzinami.  GL-431

Smuci mnie i zastanawia umieszcze-
nie w rubryce „Opinie” wtorkowego 
wydania „Głosu Ludu” przyczynku 
pana Melchiora Sikory. Powodem 
jest końcowa wypowiedź autora 
znieważająca 60-letni wkład Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowe-
go w zachowanie polskości Zaolzia. 
Wszyscy doceniamy patriotyczną  
postawę świetnej piosenkarki, idolki 
naszej współczesnej młodzieży, Ewy 
Farnej. Zasługuje ona na wszelką 
pochwałę, ale nie powinna służyć do 
lekceważenia wysiłku wielu genera-
cji, wielotysięcznej bazy członkow-
skiej Związku, wynikiem czego jest 
nasz dzisiejszy stan posiadania.

O ile „Głos Ludu” jest gazetą 
wszystkich Polaków, to nie powinien 
publikować tekstów, których kon-
kluzje obrażają jego Czytelników, a 
tych działających w PZKO jest chy-
ba większość. Jestem zwolennikiem 

dyskusji, ale musi ona mieć jasny i 
konstruktywny cel. Takim nie może 
być dyskredytacja wyników wielolet-
niej działalności ofiarnych społecz-
ników. ZYGMUNT STOPA, 

przewodniczący ZG PZKO

OD REDAKTORA 
NACZELNEGO:
Szanowny Panie Prezesie. Nie za-
głębiając się w meritum problemu 
(jest nim, przypomnijmy, kwestia 
udziału polskiej mniejszości w festi-
walu mniejszości w Trzyńcu), pra-
gnę Pana poinformować, że „Głos 
Ludu” jest gazetą Polaków w Repu-
blice Czeskiej. I to wszystkich Pola-
ków, niezależnie od ich poglądów; 
również tych, którzy, nie zawsze 
są zadowoleni z tego, jak działa-
ją polskie organizacje na Zaolziu. 
Pan Melchior Sikora kończąc swój 
list napisał: „Jeśli chodzi o Ewę Far-
ną (...) to pozwolę sobie stwierdzić, 
że ta dziewczyna zrobiła dla naszej 
polskości tutaj więcej, niż cały nasz 
Polski Związek Kulturalno-Oświa-
towy w ciągu 60 lat swojego istnie-
nia”. Nie mnie komentować słusz-
ność tej oceny. Czytelnik miał do 
niej jednak prawo. Tak jak Pan miał 
prawo skrytykować go za to, co na-
pisał.

WOJCIECH TRZCIONKA

Czujemy się 
znieważeni

Firmy budowlane

SWABUD i SWAKOŃ
docieplanie elewacji, 

podbitki (palubky)

przyjmujemy zlecenia na 2009 r. 

także w systemie dotacji

kom. cz. 776 218 494, 608 556 915, 

774 085 874

Szybka i fachowa realizacja zleceń.

Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz
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Kamieniarstwo WRZOS
MAMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ 

Zdobywca I miejsca w ogólnopolskim konkursie 

na najładniejszy nagrobek roku

Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
Przyjeżdżamy także do klienta

Siedziba firmy:

Hażlach, ul. Cieszyńska 20B

Tel. +48 606 452 479,  +48 338 567 377

www.kamieniarstwo-wrzos.pl

Filia: Goleszów, ul. Grabowa 4

3 km od przejścia granicznego
w Górnej Lesznej
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� MARKOVIĆ NIE PRZEKONAŁ 
KOUBKA. Serbski piłkarz Miro-
slav Markovič, który nie przebił 
się do podstawowego składu Bani-
ka Ostrawa, wypożyczony został 
do drugoligowego Zenitu Čáslav. 
Czyli do klubu, który w poprzed-
nim sezonie trenował obecny 
szkoleniowiec Banika, Miroslav 
Koubek. Ostrawianie przebywają 
obecnie na zgrupowaniu kondy-
cyjnym w Austrii.
� GORTAT BLISKI PRZENOSIN 
DO DALLASU. Marcin Gortat opu-
ści Orlando Magic i przeniesie się 
do Dallas Mavericks. Według źró-
deł NBA, klub z Teksasu dostał 
ustne zapewnienie od Polaka, że 
w przyszłym tygodniu podpisze z 
nim kontrakt. Miałby on obowiązy-
wać przez pięć lat, a polski koszy-
karz zarobiłby w przybliżeniu 5,6 
miliona dolarów za sezon. Gortat 
zgodził się na ofertę Mavericks, po 
tym, jak odwiedził Dallas i poroz-
mawiał z przedstawicielami klubu. 
�  DZIEĆMOROWICE CHYBA 
SZÓSTOLIGOWE. Piłkarze klubu 
KS Dziećmorowice powoli tracą 
nadzieję na grę w Mistrzostwach 
Województwa (5. liga). Podczas 
środowego losowania nowego se-
zonu w 5. lidze okazało się, że nę-
kany kłopotami ekonomicznymi 
Wracimów nie zamierza rezygno-
wać z gry w Mistrzostwach Woje-
wództwa. Właśnie od Wracimowa 
włodarze Dziećmorowic chcieli 
zdobyć 5. ligę dla gminy. 
� WICHNIAREK WRÓCIŁ DO 
HERTHY. Po trzech sezonach spę-
dzonych w Arminii Bielefeld, 32-
-letni Artur Wichniarek wraca do 
Herthy Berlin. Polski napastnik 
podpisał z czwartym klubem ostat-
niego sezonu Bundesligi dwulet-
nią umowę. Poprzednio Wichnia-
rek grał w berlińskiej drużynie w 
latach 2003-2006, wtedy w 44 me-
czach strzelił cztery bramki. W po-
przednim sezonie Polak zdobył 
13 goli dla Arminii Bielefeld, któ-
ra jednak spadła do drugiej ligi. 
Wcześniej występował w Lechu 
Poznań i Widzewie Łódź. W repre-
zentacji Polski ma bilans: 17 spo-
tkań i cztery trafienia.
� RANKING FIFA: POLACY NA 
41. MIEJSCU. Reprezentacja Polski 
spadła z 39. na 41. miejsce w ran-
kingu Międzynarodowej Federacji 
Piłki Nożnej (FIFA). Po triumfie w 
Pucharze Konfederacji z piątego na 
pierwsze miejsce awansowała Bra-
zylia, która wyprzedza Hiszpanię 
i Holandię. Spośród rywali Polski 
w eliminacjach mistrzostw świata 
najwyżej – na 21. miejscu sklasyfi-
kowana jest reprezentacja RC, ale 
w porównaniu do poprzedniego 
notowania spadła o sześć pozycji. 
O pięć lokat – z 27. na 32. miejsce 
– spadła Irlandia Północna.
� SIATKARKI BEZ SKORUPY. 
Podczas mistrzostw Europy w siat-
kówce kobiet reprezentacji Polski 
będzie musiała poradzić sobie bez 
rozgrywającej Katarzyny Skorupy, 
która przeszła niedawno artrosko-
pię nadgarstka i czeka ją sześć ty-
godni przerwy. O miejsce w pod-
stawowym składzie biało-czerwo-
nych walkę stoczą Milena Sadurek 
i Izabela Bełcik. Podczas wygrane-
go przez Polki turnieju w Turynie 
z dobrej strony pokazała się pierw-
sza z wymienionych. Mistrzostwa 
Europy w siatkówce kobiet odbę-
dą się w Polsce na przełomie wrze-
śnia i października. W połowie 
lipca Polki powalczą o awans do 
mistrzostw świata. W Rzeszowie 
(17-19 lipca) rywalkami polskich 
siatkarek będą reprezentacje Tur-
cji, Francji i Belgii. Na MŚ pojadą 
dwa najlepsze zespoły. (jb)

W SKRÓCIE

Jiří Neček wrócił do Trzyńca z Opa-
wy, Karel Kula z kolei z pierwszoli-
gowego Banika Ostrawa, gdzie był 
asystentem zdymisjonowanego w 
czerwcu Karla Večeřy. Obaj dosko-
nale orientują się w trzynieckim 
środowisku, skądinąd dosyć specy-
ficznym. – Wracam do klubu, w któ-
rym rozpoczynałem swoją karierę 
piłkarską i który w przeszłości już 
trenowałem, wówczas w trzeciej li-
dze – powiedział „Głosowi” K. Ku-
la. Obowiązki głównego trenera peł-
nić będzie Jiří Neček. – Piłkarze zna-
ją mój styl prowadzenia zespołu, bo 
przecież sąsiednia Opawa też grała w 
drugiej lidze – stwierdził Neček. – Od 
zawodników wymagam maksymalne-
go zaangażowania, tylko grając na 
sto procent możemy w Trzyńcu coś 
zdziałać.

Zespół przechodzi w tych dniach 
metamorfozę. Z gościnnych wystę-
pów wrócili do swoich macierzy-
stych klubów Martin Šalamoun 
(Ołomuniec), Vít Přecechtěl (Ostra-
wa), Stanislav Cabák (Frydek-Mi-
stek), Anton Fizek (Czeski Cieszyn). 
Kontrakt z klubem spod Jaworo-
wego rozwiązali natomiast Martin 
Zbončák, Martin Doubek i Richard 
Veselý. Jak dowiedział się „Głos”, 
Zbončák z Doubkiem mieli zbyt wy-
górowane wymagania finansowe, w 
zasadzie na poziomie pierwszej ligi. 
Pod względem czysto sportowym 
obaj należeli do najlepszych piłka-
rzy w kadrze.

Do nowych twarzy w trzyniec-
kim klubie należą Lukáš Matůš, 
Petr Stýskala (Slovácko) i Mar-
tin Doležal (Ołomuniec). Wszyscy 
trzej wspomniani gracze przeszli w 
Trzyńcu udane testy. Trenerzy ma-

ją na oku także utalentowanego po-
mocnika Martina Bednářa z Mostu, 
na testach przebywa na Leśnej pol-
ski pomocnik Mariusz Adaszek (Ja-
strzębie Zdrój).

Ekipa Jiřego Nečka rozegrała do 
tej pory dwa mecze kontrolne, oba 
z pierwszoligowymi drużynami ze 

Słowacji. W pierwszym sparingu 
trzyńczanie przegrali 0:1 z Rużom-
berkiem, w drugim po bramce Rad-
ka Szmeka pokonali 1:0 FC Dubni-
cę. – Ze względu na to, że na Słowa-
cji najwyższa klasa rozgrywek rusza 
dużo wcześniej, aniżeli czeska, obaj 
nasi rywale byli znakomicie przy-
gotowani kondycyjnie – relacjonu-
je Neček. – Pojedynek z Dubnicą 
był z naszej strony całkiem udany, 
chłopcom brakowało tylko większe-
go zgrania i wyczucia piłki – dodał 
Karel Kula. Po dwóch wyjazdo-
wych sparingach pora na pierwszy 
sprawdzian przed własną publicz-
nością. Dziś o godz. 11.00 trzyńcza-
nie na boisku w Nieborach zmie-
rzą się z kolejnym reprezentantem 

słowackiej klubowej piłki, Trenczy-
nem. 
SZEROKA KADRA TRZYŃCA: 
Bramkarze – Václav Bruk, Martin 
Lipčák; obrońcy – Michael Hupka, 
Jaroslav Chlebek, Radek Kuděla, 
Petr Lisický, Ivan Martinčík, Seba-
stian Tomsa; pomocnicy – Ondřej 
Byrtus, Miroslav Ceplák, František 
Hanus, Petr Joukl, Pavel Malíř, Petr 
Stýskala; napastnicy – Martin Dole-
žal, Lukáš Matůš, Radek Szmek.

SPARINGI: dziś 11.00 Trzyniec 
– Trenczyn (11.00, boisko w Niebo-
rach), 8. 7. Trzyniec – Czadca (17.00), 
11. 7. Trzyniec – Slovácko, 18. 7. Sig-
ma Ołomuniec – Trzyniec, 22. 7. 
Trzyniec – Frydek-Mistek. 

JANUSZ BITTMAR 

Trzyniec już bez Martina Zbončáka

W nowym sezonie w barwach Trzyńca zabraknie doświadczonego obrońcy Martina Zbončáka (z lewej). Klub nie 
chciał spełnić jego wymagań finansowych. 
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Ze śmiałymi wizjami rozpoczęli przygotowania do nowego 
sezonu piłkarze drugoligowego Fotbalu Trzyniec. Od nowe-
go duetu trenerskiego Jiří Neček-Karel Kula piłkarze mogą 
oczekiwać bardzo ostrych treningów i dużych ambicji. Po 
przeciętnym i w zasadzie głównie konsolidacyjnym sezonie 
2008/2009, kiedy to zespół pod wodzą trenera Ericha Cviert-
ny do połowy wiosennej rundy walczył o uratowanie skóry, 
pozostały już tylko wspomnienia i posiwiałe głowy wielu 
kibiców. 

Karwina zamieniła się od dziś w stolicę szachów. Do udziału 
w tradycyjnym międzynarodowym turnieju „O puchar burmi-
strza Karwiny” zgłosiło się przeszło stu zawodników z Czech, 
Polski i Słowacji. Szachowe emocje potrwają aż do niedzieli, 
12 lipca. 

Atrakcyjny, tygodniowy maraton szachowy umilą imprezy 
towarzyszące. Na jutro zaplanowana jest symultana pod go-
łym niebem z szachowym mistrzem klasy międzynarodowej, 
Vladimírem Tallą. Cała zabawa rozpoczyna się o godz. 9.00 na 
Rynku Uniwersyteckim. Jak poinformowali naszą gazetę orga-
nizatorzy turnieju, sekcja szachowa Jäkl Karwina, do walki z 
mistrzem może stanąć najwyżej trzydziestu szachistów, a więc 
warto zjawić się na miejscu odpowiednio wcześniej. W sobotę 
11 lipca odbędzie się też turniej w szachach szybkich „Grado i 
Grumar many”, zawodnicy zagrają w foyer Uniwersytetu Ślą-
skiego w Karwinie. Główny gmach uniwersyteckiego budyn-
ku przeznaczony będzie dla szachistów walczących „O puchar 
burmistrza Karwiny”. 13. edycja turnieju wróży spore emo-
cje.  (jb)

Karwina stolicą szachów Kto z kim w Pucharze CMZF?
Pierwszym ostrym sprawdzianem przed startem nowego sezonu piłkarskiego będą 
rozpoczynające się pod koniec lipca rozgrywki w Pucharze CMZF. Zespoły z naszego 
terenu poznały już rywali w 1. rundzie (25 lipca). Puchar CMZF w sezonie 2008/2009 
trafił w ręce pierwszoligowego klubu FK Teplice, który w majowym finale na Straho-
wie pokonał 1:0 drugoligowe wtedy FC Slovácko. 

Na stosunkowo łatwego przeciwnika trafiła drugoligowa Karwina. Podopieczni tre-
nera Leoša Kalvody zmierzą się na wyjeździe z dywizyjnym zespołem VOKD Ostrawa-
-Poruba. Ciekawie zapowiada się natomiast konfrontacja drugoligowego Fotbalu Trzy-
niec z dywizyjną Slavią Orłowa. Orłowianie należeli w ubiegłym sezonie do czołówki 
dywizyjnej grupy E, na własnym boisku z pewnością więc nie sprzedadzą tanio swej 
skóry. W 1. rundzie zaprezentują się także piłkarze dywizyjnego MFK Hawierzów. 
„Indianie” zmierzą się ze zwycięzcą rundy wstępnej pomiędzy Czeladną a Wałaskim 
Międzyrzeczem. 

W odróżnieniu od mentalności zespołów w Anglii czy Niemczech, gdzie zdobycie 
pucharu ma prawie taką samą wartość, co mistrzostwo kraju, czeskie kluby traktują 
walkę o pucharowe trofeum trochę z przymrużeniem oka. 

Pozostałe (atrakcyjniejsze) pary I rundy Pucharu CMZF (sobota, 25 lipca o godz. 
17.00): W. Losiny – Hluczyn, Rymarzów – Frydek-Mistek, Beneszów Dolny – Opawa, 
Szumperk – Witkowice. (jb)

Trener Slavii Praga, Karel Jarolím, zrezygnował z 
oferty prowadzenia drużyny narodowej RC. Do-
świadczony szkoleniowiec chce w pełni poświę-
cić się pracy w Slavii. Nowy prezes CMZF, Ivan 
Hašek, stoi więc przed trudnym zadaniem, albo-
wiem Jarolím należał do jego murowanych kan-
dydatów. Slavia Praga zagra jednak o szansę gry 
w Lidze Mistrzów, w związku z czym Jarolím po-
stanowił nie opuszczać drużyny. – Praca zarów-
no przy sterze reprezentacji i w Slavii byłaby bar-
dzo nierozsądnym rozwiązaniem – powiedział. 

W kuluarach pojawiają się od wczoraj ciągle te 
same nazwiska kandydatów do objęcia drużyny 
narodowej. Są to: František Komňacký z Jablon-
ca, Ladislav Škorpil z Liberca czy Jozef Chovanec, 
obecny trener Sparty Praga. W rachubę raczej nie 
wchodzi František Straka, który poprowadził ka-
drę w ostatnim towarzyskim spotkaniu z Maltą, 
wygranym 1:0. Zdaniem „Głosu” warto by było 
jednak poszerzyć listę potencjalnych trenerów o 
Karla Večeřę. Były szkoleniowiec Banika Ostrawa 
mógłby nie tylko w pełni poświęcić się reprezen-

tacji, ale byłby też gwarancją zmian w drużynie 
narodowej. I co też warte podkreślenia, w kontak-
tach z dziennikarzami stosuje zdania złożone.

Nazwisko nowego trenera czeskiej reprezen-
tacji powinniśmy poznać do 18 sierpnia, kiedy 
to drużyna w towarzyskim spotkaniu zmierzy 
się z Belgią. We wrześniu zaś startują rewanżo-
we mecze eliminacji do mistrzostw świata 2010. 
5 września Czesi zagrają w kluczowym meczu ze 
Słowacją, 9 września z San Marino, a 10 wrze-
śnia z Polską w Pradze.  (jb)

Czescy piłkarze wciąż bez trenera


