
WYDARZY SIĘ...

PREZYDENT W ORSZAKU
Już jutro prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej Andrzej Duda wraz z 

małżonką Agatą Kornhauser-Dudą 

przybędzie do Cieszyna. Para pre-

zydencka weźmie udział w Orszaku 

Trzech Króli.

6 stycznia wypada Święto Obja-

wienia Pańskiego, potocznie zwane 

Świętem Trzech Króli. W Polsce to 

dzień wolny od pracy. Cieszyńskie 

obchody Święta Trzech Króli pod 

hasłem „Pokój i dobro” rozpocz-

nie msza św. w kościele św. Marii 

Magdaleny o godz. 12.00. Godzinę 

później Orszak Trzech Króli przej-

dzie na Rynek, gdzie rozpoczną się 

główne uroczystości. Planowane jest 

wystąpienie prezydenta RP, w pro-

gramie znajdą się również jasełka 

„Chatka Dziadka”, koncert Zespo-

łu Voices of MM oraz konkurs dla 

dzieci na najpiękniejszy strój orsza-

kowy. Po zakończeniu imprezy na 

Rynku, o godz. 14.30, Dom Narodo-

wy zaprasza na koncert Sabiny Bro-

dy i Michała Kasztury „Kolędowo... 

i nie tylko”.

Piątkowy przyjazd będzie pierw-

szą ofi cjalną wizytą prezydenta An-

drzeja Dudy w Cieszynie. Wcze-

śniej odwiedził on miasto nad Olzą 

jako kandydat na prezydenta pod-

czas kampanii wyborczej w marcu 

2015.  Głowa polskiego państwa 

regularnie gości za to w swej rezy-

dencji na Zadnim Groniu w Wiśle. 

W grudniu Andrzej Duda wraz z 

małżonką spędził tam święta Boże-

go Narodzenia.  

 (wik)
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Halucynogenna herbata?
PROBLEM: Pod koniec grudnia z sieci sklepów spożywczych w Republice Czeskiej wycofano produkowaną w Polsce herbatę 
popularnej fi rmy Mokate z Ustronia. Jak podała Czeska Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza, w polskim produkcie mają 
znajdować się substancje halucynogenne w niebezpiecznych dawkach. Firma Mokate poinformowała, że trwa postępowanie 
wyjaśniające w tej sprawie.
Pod koniec grudnia czeski dziennik 

„Hospodářské Noviny” poinformo-

wał, że sieć sklepów spożywczych 

„Albert” sprzedawała herbatę, która 

zawierała niedozwolone substancje 

halucynogenne. Chodzi o herbatę 

Herbal Tea Loyd, produ-

kowaną przez fi rmę Moka-

te wywodzącą się ze Śląska 

Cieszyńskiego. Gazeta powo-

łała się na komunikat prasowy 

rzecznika prasowego Czeskiej 

Państwowej Inspekcji Rolno-

-Spożywczej, Radoslava Pospí-

chala, w którym ten stwierdził, 

że produkowana przez Mokate 

herbata miałaby zawierać zakazane 

w żywności substancje – atropinę 

i skopolaminę w wysokich stęże-

niach, które są toksyczne i mogą 

wywoływać halucynacje. Jak zacyto-

wały „Hospodářské Noviny”, polska 

herbata ma zawierać 206 mikrogra-

mów atropiny i 31,7 mikrogramów 

skopolaminy na kilogram. Ustalenia 

czeskich służb poskutkowały na-

tychmiastowym wycofaniem herba-

ty Mokate z sieci czeskich sklepów 

„Albert”. Czeska gazeta podała też, 

że Czeska Państwowa Inspekcja 

Rolno-Spożywcza przed podobnym 

zagrożeniem przestrzegała dwa lata 

temu. Sprawa dotyczyła wówczas 

niemieckiego producenta płatków 

owsianych Alnatura, ale ilość niele-

galnych substancji była mniejsza niż 

w polskiej herbacie.

– Na obecną chwilę nie będzie-

my udzielać żadnych komentarzy 

w tej sprawie. Trwają procedury 

sprawdzające w laboratoriach i do 

czasu zakończenia postępowań wy-

jaśniających nie będziemy odnosić 

się do ustaleń Czeskiej Państwowej 

Inspekcji Rolno-Spożywczej – poin-

formowała „Głos Ludu” Katarzyna 

Pytlowany z biura prasowego grupy 

fi rm Mokate. Jak dodała, po zakoń-

czeniu postępowania wyjaśniającego 

można spodziewać się oświadczenia 

Grupy Mokate.

Sprawę opisał już szereg czeskich 

i polskich mediów (skany powyżej), 

część z nich zawyrokowała, że afera z 

her-

batą stanowi 

ciąg dalszy tzw. cze-

sko-polskiej wojny handlowej. W 

ostatnich latach Polską i Czechami 

wstrząsnął bowiem szereg afer spo-

żywczych. Redaktor Czeskiego Radia 

Ostrawa, Szymon Brandys, komen-

tując sprawę dla „Głosu Ludu”, od-

żegnuje się od stawiania przedwcze-

snych tez. – Sprawa jest delikatna, 

dlatego na tym wyjaśniającym etapie 

nie mówiłbym jeszcze, że to kontynu-

acja wojny spożywczej. Poczekałbym 

na wyniki badań laboratoryjnych – 

stwierdził. 

W referacie „Polacy i Czesi w 

mediach”, który Brandys wygłosił w 

listopadzie 2015 roku na Uniwersy-

tecie Śląskim w Cie-

szynie 

p o d -

czas I 

Kongre-

su Cze-

choznaw-

s t w a 

Polskiego, 

n a w i ą z a ł 

do opinii, 

wedle któ-

rych relacje 

czesko-pol-

skie są obecnie 

lepsze niż w 

ub ieg ł ym stuleciu i należy 

ochraniać je przed jakimkolwiek głu-

pim nieporozumieniem. Mimo tego, 

jak wskazał dziennikarz, polskie je-

dzenie nie ma dobrej opinii wśród 

Czechów. Potwierdzają to co jakiś 

czas doniesienia płynące z tego kra-

ju, że eksportowane polskie produkty 

spożywcze są wytwarzane ze złej ja-

kości surowców. Pierwsza afera tego 

typu dotyczyła konfl iktu o polską 

sól. Jak przypomniał Brandys, pol-

sko-czeski spór o ten produkt roz-

począł się w 2012 roku, a jego fi nał 

miał miejsce dopiero w 2015 roku. 

Następnie kontrowersje w Czechach 

wywołały sprowadzone z polski ryby 

i konina, ciastka, a na koniec jesienią 

ubiegłego roku – jajka, w których 

rzekomo odkryto bakterie salmonelli.

 MAŁGORZATA BRYL

KALENDARIUM »WOJNY« SPOŻYWCZEJ

luty 2012

Sól przemysłowa kwiecień 2012

Ryby styczeń 2013

Ciastka kwiecień 2013

Konina kwiecień 2015

Drób październik 2016

Jajka

Zdjęcia: ARC
Infografi ka: Norbert Dąbkowski
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Zaolziacy pożegnają Komołowskiego
30 grudnia po długiej chorobie zmarł prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. – Zapraszamy wszystkich 
członków naszego stowarzyszenia, a także Polaków ze świata do wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się 
10 stycznia – piszą członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na ich apel odpowiedzieli m.in. Polacy z 
Zaolzia, których delegacja wybiera się we wtorek do Warszawy.
– Towarzysząc Longinowi Ko-

mołowskiemu w jego ostatniej, 

ziemskiej wędrówce, pożegnamy 

człowieka, który ostatnie lata życia 

i publicznej działalności oddał bu-

dowaniu wspólnoty Polaków, która 

odrzucając państwowe granice i po-

lityczne podziały, jednoczy wszyst-

kich nas wokół wspólnych symboli i 

wartości – piszą jego współpracow-

nicy ze Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”. 

Podkreślają przy tym, iż zdawa-

li sobie sprawę, jak ciężką walkę z 

nowotworem prowadzi Longin Ko-

mołowski. 

– Wierzyliśmy, że odzyska zdro-

wie i podejmie rozpoczęte prace 

nad wieloma ważnymi projekta-

mi. Okazało się jednak, że boży 

plan odbiega od naszych ludzkich 

pragnień, co z bólem ale i pokorą 

przyjmujemy – piszą.

Dzięki zgodzie najbliższych oraz 

wsparciu najwyższych władz pań-

stwowych Rzeczpospolitej Polski 

i kościelnych ustalono, że miej-

scem ostatecznego spoczynku śp. 

Longina Komołowskiego będzie 

tworzony w warszawskiej Świątyni 

Opatrzności Bożej Panteon Naro-

dowy. 

Sama ceremonia pogrzebowa bę-

dzie zaś miała charakter państwowy. 

Rozpocznie ją o godz. 13.00 modli-

tewno-muzyczne pożegnanie, po 

którym o godz. 14.00 rozpocznie 

się msza św. pod przewodnictwem 

metropolity warszawskiego, kardy-

nała Kazimierza Nycza.  

 (wik)

Fo
t.

 D
A

N
U

TA
 C

H
LU

P

WIADOMOŚCI
KRÓTKO

Fo
t.

 T
O

M
A

SZ
 W

O
LF

F

Szanowni Czytelnicy 
W czwartek sekretariat redakcji będzie czynny od 8.30 do 

15.30. Dziennikarka dyżurna, Małgorzata Bryl, będzie czekała 

na Państwa w redakcji w czwartek w godz. 9.30-12.30. Telefon 

604 235 301, e-mail: info@glosludu.cz. 

Zapraszamy do redakcji. Jeżeli mają Państwo ciekawy temat, 

którym chcecie się podzielić z innymi czytelnikami, zapraszamy 

do siedziby „Głosu Ludu”, Czeski Cieszyn, ul. Komeńskiego 4.

Czekamy na Państwa

URZĘDOWA 

PRZEPROWADZKA 
CZ. CIESZYN (dc) – Biuro, w któ-

rym pobierane są opłaty komunalne, 

zostało przeniesione z głównego bu-

dynku ratusza do fi lii Urzędu Miasta 

przy ul. Štefánika (obok kina). Opła-

ty za wywóz śmieci oraz opłaty za 

p sy można uiszczać w dwóch biurach 

na parterze. 

* * *

PIERWSZA 

OBYWATELKA 
TRZYNIEC (dc) – Przedstawicielki 

ratusza, burmistrz Věra Palkovská 

oraz kierowniczka Wydziału Spraw 

Socjalnych, Ellen Raszková, odwie-

dziły w miejscowym szpitalu Monikę 

Muchovą i jej córeczkę Sarę, która 

jest pierwszym mieszkańcem Trzyń-

ca urodzonym w tym roku. Przyszła 

na świat 1 stycznia wieczorem. W ub. 

roku w trzynieckim szpitalu urodziło 

się 790 dzieci, w tym 429 chłopców i 

361 dziewczynek. Pięciokrotnie uro-

dziły się dwojaczki. 

* * *

WÓZ 

DLA STRAŻAKÓW
BYSTRZYCA (dc) – Miejscowi 

strażacy ochotnicy dostaną wkrótce 

nowy samochód mercedes-benz 

sprinter dla ośmiu osób. Zastąpi 

starego volkswagena, który ma na 

liczniku już 300 tys. kilometrów. 

Wóz będzie służył do przewozu 

strażaków i materiału potrzebnego 

do likwidacji pożarów i interwencji 

technicznych. Gmina zakupi pojazd 

z wykorzystaniem dotacji ministe-

rialnej i wojewódzkiej. 

Co dalej z biblioteką?
Projekt „Czarna Kostka” Ladislava 

Kuby oraz studium architektoniczne 

Josefa Pleskota to dwa opracowane do 

tej pory rozwiązania dotyczące budowy 

siedziby Morawsko-Śląskiej Biblio-

teki Naukowej w Ostrawie. Władze 

wojewódzkie dwóch poprzednich ka-

dencji nie zdecydowały się na budowę 

biblioteki bez dotacji państwowej. Jak 

poradzi sobie z ciągnącym się od wielu 

lat problemem nowe kierownictwo, na 

czele którego stoi były rektor jednego 

z ostrawskich uniwersytetów? Na razie, 

w tegorocznym budżecie, przeznaczyło 

10 mln koron na nowe studium archi-

tektoniczne.

– Projekt „Czarna Kostka” w tej 

chwili nie spełnia już warunków do 

wydania pozwolenia na budowę. W 

budżecie na 2017 rok są fundusze prze-

znaczone na studium związane z przy-

gotowaniem projektu budowy siedziby 

oraz zaplecza technicznego Biblioteki 

Naukowej – tłumaczy Miroslava Chle-

bounová z kancelarii hetmana. – Prze-

prowadzona zostanie ocena dotych-

czasowych przygotowań do budowy 

(projekt architektów Kuby i Pluhařa) 

i zaproponowany zostanie optymalny 

wariant budowy nowej biblioteki. Dal-

sze fundusze zostaną przeznaczone na 

właściwe przygotowanie akcji. 

Morawsko-Śląska Biblioteka Na-

ukowa już od 1951 roku działa w pro-

wizorycznych warunkach w budynku 

Nowego Ratusza. Na pytanie „GL”, czy 

obecne władze województwa zdecydu-

ją się na budowę również w przypad-

ku, gdy nie dostaną na ten cel dotacji, 

przedstawicielka Urzędu Wojewódz-

kiego odpowiedziała, że decyzja jeszcze 

nie zapadła.  (dc) 

Są zabytki – będą pieniądze?
Spis zabytków Czeskiego Cieszyna 

został poszerzony o dwie wille miej-

skie – pierwsza pochodzi ze schyłku 

XIX wieku, druga z okresu między-

wojennego. Dzisiaj w obu mieszczą 

się przedszkola. Neorenesansowa 

Willa Fuldy stojąca w Alejach Masa-

ryka jest przykładem architektury wy-

korzystującej elementy historyczne, 

obfi tującej w zdobnictwo. – Przede 

wszystkim portal koło drzwi jest 

mistrzowskim dziełem rzemiosła ar-

tystycznego – podkreśla Beata Křen-

ková, referent ds. ochrony zabytków w 

Urzędzie Miasta. Dodaje, że do dziś 

zachowało się oryginalne rozwiązanie 

architektoniczne z 1899 roku, które 

jest dziełem wiedeńskiego architekta 

Juliusza Mayredera. 

Z kolei willa przy ul. Smetany, 

wzniesiona w 1930 roku, jest przykła-

dem tradycyjnego budownictwa wil-

lowego czerpiącego inspirację w stylu 

angielskim. Jest też cennym przykła-

dem architektury międzywojennej w 

Czeskim Cieszynie. 

Urząd Miejski był inicjatorem wpi-

sania obu budynków na listę zabyt-

ków podlegających ochronie. Wła-

dzom miasta nie od razu udało się 

przeforsować swój zamiar, za pierw-

szym razem spotkały się z odmową 

władz wojewódzkich. – Chcemy 

chronić zabytki architektury. To, że 

znalazły się na liście, pomoże nam w 

zdobywaniu funduszy na ich remonty 

z różnego rodzaju programów dota-

cyjnych na odnowę zabytków – tłu-

maczy Křenková.

W Czeskim Cieszynie znajduje się 

aktualnie 16 zabytków architektury, 

są to m.in. „Strzelnica”, kościół rzym-

skokatolicki, budynek byłej synagogi, 

kościółek w Koniakowie, budynek 

dworca kolejowego. W spisie fi guruje 

także kilka rzeźb.  (dc)

Willa w Alejach Masaryka pochodzi z 1899 roku. 

Więcej dzieci
Spadająca z roku na rok liczba miesz-

kańców w największych dwóch mia-

stach naszego regionu – w Hawierzo-

wie i Karwinie, to trend utrzymujący się 

od kilku lat. Jak jednak wynika z ubie-

głorocznych statystyk ślubów, narodzin 

i zgonów, jest szansa na poprawę. 

W  Karwinie w ub. roku stanęły na 

ślubnym kobiercu 192 pary – o 43 wię-

cej niż w 2015 roku. W karwińskim 

szpitalu urodziło się też więcej dzieci, 

bo aż 858, gdy tymczasem rok wcze-

śniej przyszło ich na świat 629. Za to 

zgonów było mniej. W ub. roku zmarło 

670 karwiniaków, rok wcześniej aż 769. 

Noworodków przybyło też w Hawie-

rzowie. W 2015 roku urodziło się ich 

tutaj 617, rok później – o 42 więcej. Po-

mimo to w mieście nad Łucyną nadal 

przeważała liczba zgonów nad liczbą 

urodzin. Ta pierwsza wynosiła bowiem 

796, ta druga – tylko 659. 

O tym, że w obu miastach przyszły 

na świat dzieci nie tylko miejscowych 

małżeństw, ale też międzynarodowych, 

świadczą ich imiona. I tak np. w Kar-

winie oprócz popularnych czeskich 

Elišek, Laur, Adél, Karolín, Janów, Ja-

kubów i – co było ubiegłorocznym hi-

tem – Matyašów, występowały też takie 

imiona, jak u dziewczynek Anna Nagia, 

Anika, Lilly, Maja, Mia czy Benita, u 

chłopców zaś Izak, Dominik Laone, 

Natanael czy Taim. Wśród egzotycz-

nych imion nie zabrakło m.in. Agnes,  

Ellen, Haread czy Alehandro.  (sch)

Pomimo ciężkiej choroby Longin Komołowski wypełniał swoje obowiązki do końca.
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Jubileuszowy 25. Finał WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Polsce i na świe-

cie nieprzerwanie już od 25 lat. Letnia zadyma w środku zimy 

odbędzie się w tym roku wyjątkowo w trzecią niedzielę stycznia, 

czyli 15 stycznia. 

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizo-

wana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

To zarazem największa w Polsce zbiórka publiczna, a zarazem 

szeroko zakrojona impreza rozrywkowo-medialna o charakterze 

charytatywnym. Wszelki dochód z koncertów, jak i innych im-

prez kulturalnych i sportowych przeznaczany jest na cele statu-

towe Fundacji WOŚP związane z ochroną zdrowia, szczególnie 

zdrowia dzieci. W tym roku WOŚP zagra dla ratowania życia 

i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapew-

nienia godnej opieki medycznej seniorom. To kolejny raz, gdy 

WOŚP gra dla pediatrii. Do tej pory tej dziedzinie pomaga-

ły 11., 12. i 24. edycja. Przeprowadzony przez Fundację raport 

przesądził, że pomoc będzie potrzebna po raz kolejny.

– Staramy się, aby jak najwięcej wydarzeń artystycznych, czy 

też związanych z przeprowadzeniem Finału, odbywało się bez 

ponoszenia żadnych kosztów. W tym roku akcję zasilą także do-

chody z prowadzonych aukcji i licytacji jubileuszowych złotych 

serduszek i monet okolicznościowych na 25-lecie WOŚP – po-

informował Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP pod-

czas niedawnej konferencji prasowej. – Podczas trwania Finału 

dokładnie rozliczamy nasze poprzednie zakupy i przede wszyst-

kim dokładnie tłumaczymy cel naszej aktualnej zbiórki – dodał. 

W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i 

przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 720 mln 

zł. – 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. 

Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu szpitalowi w 

naszym kraju – podkreślił Owsiak. – To, że Orkiestra działa i to 

z tak dużą skutecznością, to oczywiście 

zasługa wszystkich darczyńców, to 

efekt każdego grosza wrzucone-

go do puszki. Nie boję się użyć 

stwierdzenia, że Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy 

to wspólne dobro wszystkich 

Polaków także tych mieszka-

jących za granicą, bo przecież 

wiele sztabów gra także na ob-

czyźnie – dodał.

WOŚP 
NA ŚLĄSKU 

CIESZYŃSKIM
W tym roku na terenie powiatu cieszyń-

skiego zostało zarejestrowane aż dziesięć 

sztabów WOŚP. W większości z nich zostanie 

przeprowadzona tylko kwesta, choć w kilku z miast 

organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji. Podczas kwe-

stowania i zbierania czerwonych serduszek będzie więc oka-

zja do świetnej zabawy.

Cieszyn
Po roku przerwy fi nał WOŚP wraca do Cieszyna z przytupem. 

Szefem sztabu jest pracownica Uniwersytetu Śląskiego w Cie-

szynie, Joanna Wesoły, a wsparcie organizacyjne daje Cieszyń-

ski Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. W programie znajdują 

się imprezy sportowe, liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży 

od godz. 10.00 w „Domu Narodowym” oraz atrakcje na cie-

szyńskim Rynku (m.in. kąpiel z 

morsami o godz. 14.45, po-

kaz Teatru Ognia „Inferis” o 

godz. 17.00). Natomiast od 

godz. 15.00 na rynku wy-

stąpią zespoły muzyczne: 

Lazy Leg, Holyguns, Sro-

go, J.D. Overdrive i Porta 

Inferii. 

Ustroń
Zaplanowano m.in. tur-

niej siatkówki oraz mara-

ton zumby. Od godz. 12.00 

w Karczmie Góralskiej zagra 

Zbójnicka Orkiestra. W czasie 

koncertu będzie można posilić się 

kwaśnicą, a później zostaną wylicy-

towane dzieła sztuki ludowej. O godz. 

14.00 na ustrońskim rynku zacznie się 

Koncert Finałowy.

Wisła
Orkiestrowy fi nał zostanie połączony z ostatnim dniem 

zmagań sportowych skoczków narciarskich w ramach Pu-

charu Świata 2017. Podobnie jak w zeszłym roku strefa kibica 

zostanie ulokowana w centrum Wisły w amfi teatrze. To tam o 

godz. 20.00 rozpocznie się główna atrakcja wieczoru, czyli kon-

cert zespołu „Baciary”. Po koncercie w namiocie kibica przy 

Placu B. Hoff a będzie można obejrzeć bezpośrednią relację 

ze skoków narciarskich. Zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP 

prowadzona będzie w centrum Wisły, jak i przy Skoczni im. A. 

Małysza w Malince.  MAŁGORZATA BRYL

Już zbierają do skarbonek 
Przypadające na jutro Święto Trzech Króli nie jest w Czechach dniem wolnym od pracy, a jednak jest ważną datą w kalendarzu. Nazwę Trzech Króli nosi 
największa w kraju zbiórka pieniężna na cele charytatywne. 17. Kwesta Trzech Króli rozpoczęła się ofi cjalnie 1 stycznia i potrwa do połowy miesiąca.
W diecezji ostrawsko-opawskiej, któ-

ra swoim zasięgiem terytorialnym 

obejmuje całe województwo moraw-

sko-śląskie oraz region jesionicki, za-

pieczętowano ok. o 2,9 tys. skarbonek. 

Caritas w Czeskim Cieszynie przygo-

tował 209 skarbonek, w Jabłonkowie 

114, w Trzyńcu 60, w Boguminie 80, 

w Ostrawie 360. W role kolędników 

wciela się blisko 8 tys. osób. Wolon-

tariuszami są często dzieci, jednak 

kierownikiem każdej grupki musi 

być osoba, która skończyła 15. rok 

życia. Skarbonki zapieczętowane w 

urzędach miast i gmin mają numery 

zgodne z numerami legitymacji, któ-

re noszą przy sobie kierownicy grup. 

W przypadku, gdy darczyńca tego 

wymaga, kierownik zobowiązany jest 

okazać swoją legitymację oraz dowód 

osobisty. 

Kwesta ma już swoją renomę, Cari-

tas, który jest jej organizatorem, z roku 

na rok odnotowuje wyższe dochody. 

Nawet w ub. roku, kiedy na portalach 

społecznościowych szerzono nega-

tywną kampanię przeciwko zbiórce 

(pojawiały się głosy, że pieniądze idą 

na pomoc nielegalnym uchodźcom, 

co nie było zgodne z prawdą), wyniki 

były rekordowe. – Co roku udaje nam 

się zebrać więcej, wierzymy więc, że w 

tym roku pokonamy tę granicę. Ale to 

taka trochę syzyfowa praca, trzeba ob-

dzwaniać wolontariuszy, którzy brali 

udział w poprzednich latach i zachę-

cać nowych ludzi do udziału – powie-

działa naszej redakcji Marta Bezecna, 

dyrektorka trzynieckego Caritasu.

65 proc. dochodów kwesty otrzy-

mują na swoje cele regionalne Cari-

tasy, 15 proc. idzie na projekty o wy-

miarze regionalnym, dalsza część na 

projekty ogólnokrajowe i zagraniczną 

pomoc humanitarną, 5 proc. na po-

krycie kosztów zbiórki. 

– Fundusze są wykorzystywane na 

remonty i działalność placówek dla se-

niorów, matek z dziećmi, osób niepeł-

nosprawnych i bezdomnych – stwier-

dził Martin Hořínek, koordynator 

KTK w diecezji ostrawsko-opawskiej. 

– Wszystkie cele znajdziemy na stro-

nie internetowej trikralovasbirka.cz. 

Bogumiński Caritas dużą część pie-

niędzy wykorzysta na remont Domu 

Spokojnej Starości w Starym Bo-

guminie, trzyniecki przeznaczy cały 

dochód na usługi asystencji osobistej, 

jabłonkowski zainwestuje pieniądze 

m.in. w rozwój nowych usług opie-

kuńczych, które przejął od miasta – 

wymienił Hořínek.

Kwesta Trzech Króli ma nie tylko 

wymiar fi nansowy. Ważnym aspektem 

jest osobisty kontakt wolontariuszy 

z  ludźmi, których odwiedzają w do-

mach. – Ważne jest wzajemne spoty-

kanie się, składanie życzeń noworocz-

nych – podkreślił Hořínek. 

 DANUTA CHLUP
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DOBROCZYNNOŚĆ

DANE TYGODNIA

Wyniki Kwesty Trzech Króli 
w poprzednich pięciu latach (w tys. Kč)

2016 2015 2014 2013 2012
Bogumin 332 321 289 272 241

Cz. Cieszyn 984 936 900 810 835

Jabłonków 801 746 732 696 673

Ostrawa 1 674 1 456 1 474 1 343 1 306

Trzyniec 597 545 509 469 477

Cała diecezja 14 921 13 955 13 298 12 548 12 343

Źródło: Ofi cjalna strona KTK  (Opr. dc)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Choć Kwesta Trzech Króli polega przede wszystkim na osobistym kontak-

cie wolontariuszy z darczyńcami, odbywają się także imprezy towarzyszące. 

W najbliższą niedzielę o godz. 18.00 Telewizja Czeska będzie transmito-

wała na żywo Koncert Trzech Króli z Teatru Miejskiego w Brnie. W czasie 

koncertu, ale też przez cały czas trwania zbiórki, można ją wesprzeć, wysyła-

jąc SMS charytatywny z tekstem DMS KOLEDA pod numer 87777. Jedną 

z lokalnych imprez towarzyszących, z których dochód zostanie w całości 

przeznaczony na Kwestę Trzech Króli, będzie koncert pt. „Wędrowali Trzej 

Królowie”, który odbędzie się dziś po południu w kościele parafi alnym pw. 

św. Józefa w Suchej Górnej. Jego organizatorem jest Polska Szkoła Podsta-

wowa i Przedszkole, wystąpi także Chór Mieszany „Sucha” z Miejscowego 

Koła PZKO. – W tym roku organizujemy koncert świąteczny w przeddzień 

święta Trzech Króli, dlatego zdecydowaliśmy się na taką nowość. Każdy, 

kto przyjdzie na koncert, będzie mógł wrzucić do zapieczętowanej skarbon-

ki dowolną kwotę – powiedział „Głosowi Ludu” Bohdan Prymus, dyrektor 

szkoły. 

W Trzyńcu odbędzie się w sobotę Orszak Trzech Króli. Wyruszy o godz. 

16.00 z Placu T. G. Masaryka w kierunku Placu Wolności. Każdy jest mile 

widziany.

W Kweście Trzech Króli ważny jest osobisty kontakt kolędników i darczyńców. 
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Gubię granicę między malarstwem a rysunkiem
W piątek o godz. 16.00 Gorolskie Centrum 

Informacji Turystycznej w Mostach koło Ja-

błonkowa zaprasza do Drzewionki na Fojstwiu 

na wernisaż wystawy obrazów Agnieszki Paw-

litko pt. „Beskidzkie obrazki”. Cieszynianka  jest 

absolwentką Etnologii (2013) oraz Instytutu 

Sztuki (2011) Uniwersytetu Śląskiego. Należy 

do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Polskiego 

Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC. Swe 

prace prezentowała na wystawach w Polsce i za 

granicą. Teraz zaś będą mogli je zobaczyć m.in. 

goście słynnego Balu Gorolskiego w Mostach.

Pochodzi pani z Cieszyna i jednocześnie jest 
członkinią Polskiego Stowarzyszenia Arty-
stów Plastyków w RC. Jak do tego doszło?

Przed siedmioma laty poznałam Pawła Wała-

cha, o którym pisałam pracę magisterską. To on 

wprowadził mnie w to środowisko i w ten spo-

sób przed trzema laty dołączyłam do grupy. W 

ciągu trzech lat zaprzyjaźniłam się z artystami 

z Zaolzia i czuję się w ich towarzystwie bardzo 

dobrze. Lubimy się spotykać, wspólnie wyjeż-

dżamy na plenery. Organizujemy również sporo 

wspólnych wystaw, ja zaś staram się pomagać 

w propagowaniu ich twórczości po polskiej 

stronie granicy. Nasza wspólna wystawa odby-

ła się już w cieszyńskim Domu Narodowym, a 

w kwietniu – także całą grupą – będziemy się 

prezentowali w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

A jak pani trafi ła do Mostów koło Jabłon-
kowa?

Do Mostów zostałam zaproszona dzięki Ja-

dwidze Onderek, którą poznałam na wystawie 

w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. 

Wystawa w Drzewionce nie jest jednak moją 

pierwszą ekspozycją na Zaolziu. Zdradzę 

również, że rodzinnie też jestem związana z 

tą częścią Ślaska Cieszyńskiego. Za sprawą 

dziadka ze strony taty moja rodzina mieszka w 

Nawsiu, Trzyńcu i Gutach.

Mosty koło Jabłonkowa korespondują z 
pani twórczością, której tematem są nasze 
Beskidy.

Faktycznie góry należą do ulubionych mo-

tywów mojej twórczości, ale są nimi rów-

nież cieszyński folklor czy sztuka ludowa. W 

Drzewionce zaprezentuję pejzaże malowane o 

różnych porach roku, ale także cykl prac po-

święconych beskidzkim Mikołajom, czyli gru-

pie obrzędowej, którą nadal można spotkać w 

Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce. Mikołaje 

to piękny zwyczaj, a mnie dodatkowo fascynu-

ją odgrywane tam postaci, ich zachowania czy 

maski, dlatego stworzyłam wiele prac na ich 

temat. W Drzewionce pokażę ponadto obrazy 

tańców ludowych z naszego regionu oraz prace 

prezentujące piękny strój jabłonkowski, który 

moim zdaniem zasługuje na większą promocję.

Jaką techniką tworzy pani swe obrazy?
Na co dzień maluję głównie farbami akrylowy-

mi na płytach pilśniowych lub na płótnie. Two-

rzę też ekspresyjne rysunki, gubiąc wielokrot-

nie granicę między malarstwem a rysunkiem. 

Jeżdżę też często do Nieborów, gdzie w ogro-

dzie u Pawła Wałacha razem malujemy. Lubię 

tam tworzyć, ponieważ ze współpracy z Paw-

łem czerpię mnóstwo inspiracji, a przy okazji 

otrzymuję wiele fachowych rad. Poza tym my-

ślę, że generalnie dobrze się dogadujemy.

Pani wystawa w Mostach koło Jabłonkowa 
będzie trwała do połowy lutego. A jakie są 
pani dalsze plany?

Staram się współpracować z różnymi grupami 

i środowiskami. W efekcie w sierpniu będę wy-

stawiała swe obrazy w Książnicy Beskidzkiej 

w Bielsku-Białej w ramach Tygodnia Kultury 

Beskidzkiej. Z kolei we wrześniu moja wysta-

wa planowana jest w Muzeum Śląska Cieszyń-

skiego w Cieszynie. Prawdopodobnie latem z 

moją twórczością powrócę też na Zaolzie, ale 

nie zdradzę szczegółów, by nie zapeszyć.

Malarstwo to jednak nie jedyna pani arty-
styczna pasja?

Rzeczywiście, oprócz obrazów tworzę biżuterię 

artystyczną inspirowaną zarówno folklorem jak 

i współczesnymi trendami. Zajmuje się także rę-

kodziełem artystycznym. Haftuję po beskidzku, 

haftem krzyżykowym. Haftuję też bardzo cha-

rakterystyczne cieszyńskie żywotki, a ostatnio 

nauczyłam się robić czepce metodą siateczkową. 

To najbardziej tradycyjne elementy cieszyńskich 

strojów ludowych i naprawdę niewiele osób po-

trafi  dziś robić takie rzeczy. Chciałabym jednak, 

by tradycje naszych przodków przetrwały dla 

kolejnych pokoleń, dlatego intensywnie zgłę-

biam obecnie tajemnice cieszyńskiego żywotka.

 Rozmawiał: 
 WITOLD KOŻDOŃ

Widzę możliwości współdziałania
Niedługo upłynie rok od momentu, kiedy Miasto Jabłonków powołało do życia Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji ( JACKi). Na jego czele stoi od początku 
Gabriela Niedoba. 
Czy sprawdził się pomysł połą-
czenia biblioteki, kina, centrum 
informacji turystycznej oraz miej-
skiej sekcji kultury w jedną insty-
tucję?

To trudne pytanie, na które odpo-

wiedź przyniesie dopiero czas. Pa-

trząc jednak na to, co w ciągu minio-

nego roku udało nam się zrobić na 

polu kultury – mam na myśli cho-

ciażby tych 58 imprez, które zorga-

nizowaliśmy w tym czasie – śmiem 

twierdzić, że doszło z pewnością 

do ożywienia życia kulturalnego w 

mieście. Niektóre inicjatywy, jak np. 

koncerty muzyki poważnej – „Ježko-

vy stopy” w listopadzie i koncert Ja-

roslava Svěcenego w grudniu, były 

zupełnie nowe i potwierdziły nam, 

że jest zapotrzebowanie również na 

tego rodzaju muzykę. Inne z kolei 

stanowiły kontynuację sprawdzo-

nych imprez.

Jabłonków to niespełna 6-ty-
sięczne miasteczko. Czy trudno 
organizować życie kulturalne tak 
niewielkiej grupie potencjalnych 
odbiorców?

Imprezy, które organizowane są w 

Jabłonkowie, mają już swoją trady-

cję i swoich odbiorców. Jeżeli jednak 

chcemy ich utrzymać, to musimy im 

zaproponować również coś nowego, 

wprowadzać pewne innowacje, na 

bieżąco poszerzać naszą ofertę kul-

turalną. Dlatego np. w tym roku na 

„Jabłonkowskim jarmarku” po raz 

pierwszy zorganizowaliśmy „Bieg 

dla Jabłonkowa”, w którym ku na-

szemu zaskoczeniu zgłosiło udział 

aż 14 sztafet. Inny przykład to wy-

przedany do ostatniego miejsca ko-

ściół na wspominanym już przeze 

mnie koncercie Svěcenego. Widać 

więc, że mieszkańców Jabłonkowa 

interesują nowe propozycje. 

Skąd JACKi biorą pieniądze na 
swoją działalność?

Jesteśmy organizacją, którą powo-

łało do życia miasto, stąd też pie-

niądze na naszą działalność płyną 

z budżetu miejskiego. Oprócz tego 

sami staramy się pozyskiwać środ-

ki z funduszy unijnych i najróż-

niejszych tytułów dotacyjnych. W 

ub. roku w ten sposób zdobyliśmy 

w sumie 700 tys. koron na cztery 

projekty. Pierwszy realizowaliśmy 

z programu wspierania działalności 

kulturalnej przez województwo mo-

rawsko-śląskie, drugi pozwolił nam 

stworzyć wypożyczalnię hulajnóg 

w centrum informacji turystycznej, 

kolejny zaś realizujemy razem z Wi-

słą w ramach programu z funduszy 

mikroprojektów Euroregionu Śląsk 

Cieszyński. Oprócz tego udało nam 

się pozyskać pieniądze z Minister-

stwa Rolnictwa RC na nasz „Jabko-

wy dzień”. Uważam, że to całkiem 

sporo, jak na organizację tej wielko-

ści, działającą zaledwie od roku. 

Pewnym źródłem dochodu są też 
bilety z imprez?

W pewnym sensie tak, choć jest 

wiele tradycyjnych imprez, jak „Ja-

błonkowski jarmark” czy „Jabkowy 

dzień”, które są dla uczestników 

bezpłatne. Jeżeli natomiast organi-

zujemy np. koncert, na który sprze-

dajemy bilety, to cenę ustalamy na 

takim poziomie, by była dostępna 

dla wszystkich. Nie chodzi więc o 

duże dochody.

W Jabłonkowie działa aktywnie 
na polu kultury również Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy. 
Czy próbujecie w jakiś sposób 
współpracować? 

Od początku zdajemy sobie sprawę 

z tego, że sami niczego nie zdzia-

łamy. Dlatego w naszą działalność 

wciągamy również zespoły, organi-

zacje społeczne, szkoły i inne pla-

cówki działające na polu kultury. Tu 

widzę bardzo szerokie możliwości 

współdziałania. Jeśli zaś chodzi o 

Miejscowe Koło PZKO w Jabłon-

kowie, to taką pierwszą jaskółką 

współpracy był „Jarmark godowy” 

przed Świętami Bożego Narodze-

nia, którego partnerami były też w 

pewnym sensie jabłonkowskie Koło 

PZKO i „Gorolsko Swoboda”.

Czy próbujecie ze swoją ofertą 
docierać również poza granice 
miasta – do Mostów, Łomnej, 
Bukowca, Piosku czy Milikowa?

Jako organizacja miejska staramy 

się zaspokajać potrzeby kulturalne 

głównie mieszkańców Jabłonko-

wa. Z naszej oferty mogą jednak 

korzystać wszyscy. Tak jest np. w 

przypadku imprez organizowanych 

w ramach „Kina senior”, na których 

seniorzy z okolicznych miejscowo-

ści mogą bezpłatnie obejrzeć fi lm, a 

później porozmawiać przy fi liżance 

kawy tak samo jak nasi mieszkańcy. 

Dla wszystkich gmin Stowarzysze-

nia Regionu Jabłonkowskiego ofe-

rujemy też np. darmowe stoiska na 

naszym „Jabkowym dniu”.

Pod koniec ub. roku pojawiła się 
informacja, że JACKi będą dzia-
łać pod nowym adresem. Jaki to 
adres?

Jabłonków, ul. Rynek Mariacki 1, 

czyli historyczny budynek pierwszej 

szkoły w Jabłonkowie z 1685 roku, 

w którym ostatnio mieściła się szko-

ła muzyczna. Po jej przeprowadz-

ce do innego obiektu budynek ten 

opustoszał, dlatego zwróciłam się do 

miasta z propozycją wypożyczenia 

go na nasze potrzeby. Od początku 

marzy mi się bowiem skupienie pod 

jednym dachem centrum informacji 

turystycznej, biblioteki, kina oraz 

sali wystawowej i stworzenie w ten 

sposób dostojnego ośrodka kultu-

ry, na które Jabłonków z pewnością 

zasługuje. Do tej pory korzystamy 

bowiem z dwóch sali w ratuszu, 

centrum informacji turystycznej 

mieści się kilkaset metrów dalej, a 

biblioteka w jeszcze innym budyn-

ku. To w pewnym sensie ogranicza 

naszą działalność, bo sale w budyn-

ku Urzędu Miasta nie tylko nam 

służą. Doskonale zdaję sobie spra-

wę z tego, że stworzenie własnego 

ośrodka kultury będzie biegiem na 

długi dystans. Obiekt byłej szko-

ły wymaga kapitalnego remontu, a 

nam jak na razie udało się częścio-

wo wyremontować tylko parter. Na 

resztę w przyszłych latach będziemy 

jednak próbowali pozyskać dotacje.  

 Rozmawiała:
BEATA SCHÖNWALD
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ROZMOWA

Gabriela Niedoba z nowym logo JACKi.

Agnieszka Pawlitko ze swoimi pracami.
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Roncesvalles – polskie miejsce w Toronto
Polski renesans przeżywa dzielnica 

Roncesvalles w Toronto, w której 

chętnie w przeszłości osiedlali się 

nasi rodacy. Teraz nowi przybysze w 

„polskiej części” miasta śmiało zakła-

dają swoje fi rmy. Dzielnica stała się 

modna i jak magnes przyciąga mło-

dych.

Roncesvalles stała się kolebką pol-

skich imigrantów już w 1950 roku, 

kiedy otwarto tu kościół katolicki 

St. Stanislaus-St. Casimir’s Church. 

Dzięki temu  zaczęli się tu przepro-

wadzać  i zakładać swoje fi rmy Pola-

cy. W Roncesvalles, zwanym przez 

miejscowych pieszczotliwie „Roncy”, 

można więc znaleźć polski sklep, 

polską aptekę, dom emeryta, lekarza, 

polską kawiarnię – wszystko, czego 

dusza zapragnie.

– Wielu Polaków i Kanadyjczyków 

polskiego pochodzenia zostawiło 

Toronto i przeprowadziło się do naj-

większego skupiska naszych rodaków, 

czyli położonego w sąsiedztwie mia-

sta Mississauga. Wielu wróciło jed-

nak do historycznie polskiego miejsca 

w Toronto. Mój syn otworzył w Ron-

cesvalles swoją fi rmę, inni członkowie 

rodziny też tu powrócili – zaznaczył 

Andrew Chomentowski, który orga-

nizuje jeden z największych polskich 

festiwali w Ameryce Północnej.

– Kiedyś chodząc po okolicy mia-

ło się wrażenie, że się jest w jakiejś 

wiosce gdzieś w Europie Środkowej 

– przyznała Karin Smith, właścicielka 

sklepu „Old Country Shop”. – Daw-

niej mieliśmy tu  najwięcej polskich, 

ukraińskich, niemieckich i estońskich 

sklepów oraz  lokali gastronomicz-

nych” – dodała.

Właściciele tamtych małych fi rm 

już przeszli na emeryturę, sprzedali 

swoje biznesy i osiedlili się na obrze-

żach miasta. Nowa fala imigracji do 

Kanady może sprawić, że dzielnica 

„Roncy” ożyje na nowo. Już powsta-

ły tam kubańskie kluby, sklepy ze 

zdrową żywnością czy butiki z odzie-

żą. Multikulturowa dzielnica, która 

przeplata się z polskimi fi rmami, stała 

się modna. Chętnie przeprowadza 

się tu też młode pokolenie Polaków, 

którym podoba się to, że kiedy tylko 

zapragną kupić polski chleb albo pol-

skie parówki, nie muszą w ich poszu-

kiwaniu przemierzać całego miasta.

  Londynek.net/Th estar.com/

 „Wspólnota Polska”

Pół roku po referendum
Sześć miesięcy po głosowaniu za Brexitem dziennikarz BBC 

odwiedził Erdington w Birmingham, nazywane „Małą Pol-

ską”. Zapytał żyjących tam Polaków, czy doskwiera im wzrost 

ksenofobicznych nastrojów wśród Brytyjczyków.

Na terenie West Midlands żyje około 50 000 Polaków. 

Spis powszechny z 2011 roku wykazał, że 2 procent ludności 

Erdington, miasta leżącego pod Birmingham, posługuje się 

językiem polskim. 

– Po referendum liczba rasistowskich ataków wzrosła o 40 

proc. Jednak policja i przedstawiciele różnych społeczności 

nie pozwoliły na zwiększenie podziałów wśród mieszkańców. 

Statystyki pokazują, że odsetek przestępstw na tym tle spadł 

do poziomu sprzed sześciu miesięcy, ale to nie znaczy, że sy-

tuacja się nie powtórzy – ostrzegł Jack Dromey, lokalny radny.

– Po głosowaniu ludzie byli przestraszeni. Nie wiedzieli-

śmy, co się dzieje. Ale to jest mój dom. Pracuję i mam do 

spłacenia pożyczkę na dom. Chcę zostać, dlatego wystąpiłam 

o obywatelstwo – zapewnia 32-letnia Anna Bilyk, pracująca 

na stanowisku kierowniczym.

27-letni Wojciech Szczotka ze Stockland Green w Er-

dington podkreśla z kolei, że wraz z żoną czekają na to, co 

przyniesienie czas. – Mamy nadzieję, że nasze życie się nie 

zmieni. Jesteśmy szczęśliwi. Mamy tu rodzinę. Trochę się bo-

imy, ale wierzymy, że będzie dobrze – podkreśla.

Magdalena Jedlińska ma 24 lata i niedawno została mamą. 

Jak twierdzi, nie zauważyła wielkich zmian od głosowania. 

– Nikt mnie nie prześladował. Niektórzy moi znajomi zde-

cydowali się wrócić do Polski po tym, jak mieli problemy w 

pracy – koledzy mówili im różne nieprzyjemne rzeczy. Ja się 

stąd nie ruszam – zapewnia.

Sprzedawczyni Marta Dobosz, podobnie jak pan Woj-

ciech, na początku się przestraszyła.

– Bałam się, bo wyraźnie dawało się odczuć, że ludzie nas 

tu nie chcą. Zostałam zaatakowana na przystanku. Ktoś wołał 

do mnie: „Polskie dziwki, wszystkie musicie wrócić do domu, 

wtedy będzie tu czysto”. Wielu moich przyjaciół wróciło do 

Polski po referendum i wielu to planuje. Ja tu mieszkam od 8. 

roku życia. Anglia jest moim krajem. Ale widzę, jak wszyst-

ko się zmienia i nie czuję się tu już bezpiecznie – przyznaje 

18-latka.

 Londynek.net/„Wspólnota Polska”

5000 kilometrów do celu: 
Polak chce przejść Półwysep Skandynawski. Jako pierwszy w historii
Sześć miesięcy temu wyruszył z Lindesnes w kierunku Nordkinn. Przeszedł niemal 2,5 tysiąca kilometrów, ale to dopiero połowa jego podróży. O swojej niezwykłej 
wędrówce opowiedział nam Grzegorz Dzik – Polak, który w Norwegii mieszka od 8 lat.
Grzegorz Dzik prawdopodobnie za-

słynie jako pierwsza osoba, która za 

jednym zamachem przebyła pieszo 

cały Półwysep Skandynawski. Naj-

pierw planował, jako pierwszy Polak, 

przejść pieszo przez Norwegię, później 

jednak zmienił swoje plany, bo podjął 

jeszcze większe wyzwanie. Obecnie 

jest w połowie drogi do Helsinek – 

przed najcięższym etapem podróży. 

Zapytany o to, czym jest dla niego ta 

wyprawa, odpowiedział: – Całkowicie 

nowym życiem. Zostawiam wszystko 

to, co robiłem do tej pory. Zadałem so-

bie pytanie, czego bym żałował najbar-

dziej, gdybym nie był w pełni sprawny, 

gdybym leżał na łożu śmierci za 30-40 

lat albo stracił ręce czy nogi w jakimś 

wypadku. Wtedy żałowałbym, że nie 

sięgnąłem po marzenia. Marzyłem o 

tym, by prowadzić życie podróżnika.

To właśnie marzenia popchnęły 

Dzika do decyzji, która odmieniła 

jego życie. Mężczyzna sprzedał sa-

mochód, rower, kajak oraz większość 

swojego dobytku. Nie chciał mieć do 

czego wracać, żeby nie zrezygnować ze 

swojego celu.

Jak wyglądają przygotowania do 

tak dużego przedsięwzięcia, jakim 

jest wyprawa Dzika? Grzegorz opo-

wiedział nam, że wszystkiego musiał 

dopilnować w zaledwie pięć miesięcy. 

Przez ten czas mężczyzna prawie nie 

wychodził z domu: w pełni oddał się 

planowaniu oraz szukaniu sponsorów, 

bez których jego marzenie nie mogło-

by się spełnić.

– Praktycznie wszystko, co mam na 

sobie, dostałem od sponsorów. To szu-

kanie dobroczyńców zajęło najwięcej 

czasu, pochłonęło mnóstwo energii 

i kosztowało mnie bardzo dużo stre-

su – straciłem na wadze prawie 5 kg 

– dodał.

Jednak przygotowania do tak dłu-

giej wyprawy to również intensywne 

treningi – wiele godzin spędzonych 

na wzmacnianiu nóg – oraz... sie-

dzenie przed komputerem. Jak dodał 

Dzik, podczas miesięcy poprzedza-

jących wyprawę, prawie każdy dzień 

wydawał mu się taki sam, ze względu 

na obowiązki, których musiał dopil-

nować. 

– Pięć miesięcy na przygotowanie 

takiej wyprawy to bardzo mało. Przy-

znam szczerze, że mogłem to zrobić 

lepiej, ale pomysł zrodził się późno – 

stwierdził.

Jeżeli wyprawa Dzika zakończy 

się sukcesem, a mężczyzna dotrze do 

Helsinek, będzie to oznaczało sukces 

na skalę międzynarodową. 

– Są Polacy, którzy dokonali dużo 

pięknych rzeczy i to jest coś niesa-

mowitego. Nasza mentalność jest nie-

zwykle bojowa – z tym się po prostu 

rodzi. Zaczęło się od pomysłu przej-

ścia Norwegii. Od 1951 istnieje lista 

z wszystkimi nazwiskami ludzi, którzy 

przeszli Norwegię – wśród czterystu 

nie ma żadnego polskiego – mówił 

Dzik przed rozpoczęciem podróży.

Podczas przygotowań do przeprawy 

przez Półwysep Skandynawski, Dzik 

musiał wziąć pod uwagę panujące 

tam trudne warunki. Właśnie dlatego 

oprócz własnych nóg, musiał znaleźć 

też inną metodę przemieszczania się. 

Na wyprawę zabrał więc narty oraz 

ponton. Narty wziął ze sobą głównie ze 

względu na Finlandię. W porze zimo-

wej jest tam bardzo dużo śniegu, przez 

który ciężko przebrnąć pieszo. Ponton 

miał natomiast służyć odciążeniu ra-

mion od noszenia ciężkiego plecaka, a 

także pozwolić nogom odpocząć. 

Jednak wyprawa do Skandynawii 

to nie tylko śnieg. Każdy, kto planu-

je dłuższą wędrówkę, musi pamiętać 

o bardzo dużym mrozie, ryzyku wy-

chłodzenia ciała oraz panującej zimą 

na północy ciemności.

Grzegorz Dzik na co dzień mieszka 

w północnej Norwegii, gdzie wyjechał 

już 8 lat temu. Zapytany o to, co Nor-

wegia oraz cała Skandynawia zmieniły 

w jego życiu, odpowiedział: – Zmieni-

łem priorytety i znalazłem swoje po-

wołanie – namiot, życie na zewnątrz, 

poza czterema ścianami. Norwegia 

jest krajem otwartym na tego typu 

aktywności, jest mnóstwo możliwości, 

można robić wszystko. Najbardziej w 

życiu w Skandynawii podoba mi się to, 

że mogę rozbić namiot, gdzie chcę, że 

mogę podróżować nieutartymi szlaka-

mi, daje mi to możliwość swobodnego 

przemieszczania się. To, co mnie tu 

trzyma, to dzicz. I na pewno nie kasa 

– zostawiłem pracę, jestem bez stałych 

wpływów na konto, więc na pewno 

nie jest to rzecz, która trzyma mnie w 

Skandynawii.

Grzegorz Dzik ma przed sobą jesz-

cze połowę trasy, będzie to jednak jej 

najtrudniejszy odcinek, na który mu-

siał zebrać siły. Jego wędrówkę moż-

na śledzić poprzez prowadzone przez 

niego konta na portalach społeczno-

ściowych. Mojanorwegia.pl
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Grzegorz Dzik, podróżnik na miarę XXI wieku.

Wystawa podróżuje
Wystawa „Wilno – Miasto Miłosier-
dzia”, która odwiedziła już polski Se-
nat, niemal całą Wileńszczyznę, a na-
wet Parlament Europejski, teraz gości 
w Polsce. Niedawno mogli ją obejrzeć 
mieszkańcy Lublina, a teraz Łodzi. Na 
ekspozycję składa się 16 plansz opa-
trzonych zdjęciami przybliżającymi 
najważniejsze miejsca w Wilnie i jego 
okolicach związane z Miłosierdziem 
Bożym. Fotografi e wzbogacają cytaty 
z „Dzienniczka” św. Faustyny, pism bł. 
ks. Michała Sopoćki i św. Jana Pawła 
II. Autorami zdjęć są fotograf Marian 
Dźwinel i Teresa Worobiej.
 „Wspólnota Polska”

Polski festiwal w Toronto.

Birmingham
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Hu-
bert i Staller (s.) 10.45 Kot w worku 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Potyczki Amy (s.) 13.15 Galashow 60 
14.15 Legendy telewizyjnej rozrywki 
15.15 Kojak (s.) 16.05 Hubert i Stal-
ler (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Szkoda miłości 
(fi lm) 21.25 Kie licho (fi lm) 22.55 
Komisarz Moulin (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Podróżomania 
9.30 Nieznana wojna 10.25 Fenomen 
Hrádeček 11.25 21 rzeczników Karty 
77 12.20 Na ratunek życiu 12.40 Fran-
cja cierniem w oku 13.35 Ciekawostki 
świata 13.50 Propaganda w trakcie II 
wojny światowej 14.35 Gigant: Latają-
cy olbrzym Hitlera 15.30 Zapomnia-
ne wyprawy 15.55 Wyprawa Grand 
Canyon 16.20 W nieznane 17.10 
Indie 17.45 21 rzeczników Karty 77 
18.45 Wieczorynka 18.55 Latarnia i 
muzeum 19.25 Historia wieży wido-
kowej 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Z kucharzem do-
okoła świata 21.00 Życie według Vác-
lava Havla 22.15 Wygnanie po Karcie 
22.45 Słodkich snów 23.25 Zbyt mło-
da noc (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ulica (s.) 10.00 Zamieńmy się żo-
nami 11.05 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 12.55 Krok za kro-
kiem (s.) 13.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.20 Mentalista (s.) 
16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Dwóch i pół 
(s.) 17.45 Co o tym sądzą Czesi 18.35 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Taka zwykła rodzina 
(fi lm) 22.05 Od kołyski aż po grób 
(fi lm) 23.55 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.35 X-Men (s. anim.) 7.00 Nexo Kni-
ghts (s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.40 Ca-
stle (s.) 10.35 Gdzie zaczyna się miłość 
(fi lm) 12.20 Południowe wiadomości 
12.30 Siska (s.) 13.45 Komisarz Rex 
(s.) 14.45 Castle (s.) 15.40 Zgadnij, 
kim jestem 16.45 Popołudniowe wia-
domości 17.00 Sala rozpraw 17.50 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top 
Star 20.15 I nie było już nikogo (fi lm) 
22.00 Przywiązanie do mordercy 
(fi lm) 23.50 Sala rozpraw 0.35 Gdzie 
zaczyna się miłość (fi lm). 

PIĄTEK 6 stycznia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 
Hubert i Staller (s.) 10.40 Matema-
tyka 11.05 Walda 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Potyczki Amy (s.) 
13.15 List do ciebie - wydanie spe-
cjalne 14.40 Nie wahaj się i kręć 15.25 
Ucieczka z serialu (fi lm) 16.55 Podró-
żomania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Żandarmi 
z Luhačovic (s.) 21.25 13. komnata 
Jana Nedvěda 21.55 Wszystko-par-
ty 22.50 Sylwestrowy koktajl 23.45 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Podróżomania 9.55 
Indie 10.25 Z kucharzem dookoła 
świata 11.20 21 rzeczników Karty 77 
12.15 Miejsca pielgrzymek 12.35 Jak 
zostać osobnikiem alfa? 13.30 Życie 

z pawianami 14.25 Obrazki z Francji 
14.45 Wojskowe projekty III rzeszy 
15.30 Propaganda w trakcie II woj-
ny światowej 16.15 Piekło Alcatraz 
17.15 Elżbieta II - 90 lat w 90 minut 
18.45 Wieczorynka 18.55 Europa 
dziś 19.20 Na ratunek życiu 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 10 
najsłynniejszych odkryć egiptologów 
21.45 Casablanca (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.00 Samo życie 11.05 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 
12.55 Krok za krokiem (s.) 13.15 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 16.00 Agenci NCIS (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 
Dwóch i pół (s.) 17.45 Co o tym sądzą 
Czesi 18.35 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Wykapa-
ny ojciec (fi lm) 22.10 Inwazja: Los 
Angeles (fi lm) 0.15 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.35 X-Men (s. anim.) 7.00 Nexo Kni-
ghts (s.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.40 Castle 
(s.) 10.35 Miłość jej życia (fi lm) 12.20 
Południowe wiadomości 12.30 Siska 
(s.) 13.45 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Castle (s.) 15.40 Zgadnij, kim jestem 
16.45 Popołudniowe wiadomości 
17.00 Sala rozpraw 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Przystań (s.) 21.35 Dorwać Cartera 
(fi lm) 23.30 Sala rozpraw 0.15 Miłość 
jej życia (fi lm). 

SOBOTA 7 stycznia
TVC 1 

6.00 Ucieczka z serialu (fi lm) 7.25 Ka-
lif bocianem (bajka) 7.55 Dalskabaty, 
grzeszna wieś (bajka) 9.55 Wszystko-
-party 10.50 Grzechy dla ojca Knoxa 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Śladami gwiazd 13.00 Wiadomości 
13.05 O zaklętej królewnie (bajka) 
13.50 Jak w piekle zdobyć szczęście 
(bajka) 14.45 Przyjaciółka pana mini-
stra (fi lm) 16.10 Poirot (s.) 17.55 Kot 
to nie pies 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Vladimír Menšík - 75 
21.45 Garbus (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Angielski dla 
najmłodszych 6.30 3-2-1 Pingwiny! 
(s. anim.) 6.55 Nick i Perry (s. anim.) 
7.10 Show Garfi elda 7.20 Tygrysek 
Ernest 7.30 Studio Kolega 9.00 Na-
sza wieś 9.25 Ta nasza kapela 9.55 
Folklorika 10.25 Lotnicze katastrofy 
11.10 Karawana marynarzy 12.05 Zoo 
w afrykańskim stylu 12.15 Rząd (s.) 
13.15 Babel 13.45 Baron Munchhau-
sen (fi lm) 15.05 To był Karel Kyncl 
16.05 Dzika Brazylia 16.55 Kamera w 
podróży 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Wygnani po Kar-
cie 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Winnetou - nowy świat 
(fi lm) 22.05 Okupacja (s.). 

NOVA 
6.35 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
7.00 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.25 Stuart Malutki (s. anim.) 7.45 
Tom i Jerry (s. anim.) 8.10 Lwi patrol 
(s. anim.) 8.30 Krok za krokiem (s.) 
8.50 Jack (fi lm) 10.50 Taka zwykła 
rodzina (fi lm) 12.35 Pamiętnik (fi lm) 
14.50 Zamieńmy się żonami 16.00 
Ja cię kocham, a ty śpisz (fi lm) 17.50 
Piękna i bestia (fi lm anim.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 John 
Carter (fi lm) 22.35 Legendy ringu 
(fi lm) 0.40 Nieugięty (fi lm). 

PRIMA 
6.30 X-Men (s. anim.) 7.15 Nexo Kni-
ghts (s. anim.) 8.15 Salon samochodo-
wy 9.20 M.A.S.H. (s.) 10.20 Przystań 
(s.) 11.35 W twoim życiu (fi lm) 13.30 

Matka mafi i (fi lm) 15.30 Siska (s.) 
16.40 Komisarz Rex (s.) 17.35 Tak jest, 
szefi e! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Bezpieczna przystań (fi lm) 
22.30 Gamer (fi lm). 

NIEDZIELA 8 stycznia
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Przyjaciółka pana ministra (fi lm) 7.50 
Uśmiechy Jaroslava Ježka 8.30 Kiedy 
dorosnę (fi lm) 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.05 Życie na zamku (s.) 12.00 Pyta-
nia Václava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Prawda i kłamstwo (bajka) 
14.20 Jak smakuje miłość (bajka) 15.30 
Losy słynnych ludzi 16.25 Małżeństwa 
z rozsądku (s.) 18.00 Koncert z okazji 
Święta Trzech Króli 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Lída 
Baarová (fi lm) 21.50 168 godzin 22.25 
Piątek czternastego (fi lm) 0.00 Miejsce 
zbrodni - Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Angielski dla 
najmłodszych 6.30 3-2-1 Pingwiny! 
(s. anim.) 6.55 Nick i Perry (s. anim.) 
7.05 Show Garfi elda 7.20 Nowości z 
natury 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.10 
Poszukiwania utraconego czasu 9.30 
Heydrich - ostateczne rozwiązanie 
10.00 Wojskowe projekty III rzeszy 
10.45 Nie poddawaj się 11.40 Chcesz 
mnie? 12.10 Słowo na niedzielę 12.15 
Magazyn chrześcijański 12.40 Przez 
ucho igielne 13.10 Magazyn religijny 
13.40 Kot to nie pies 14.15 Na pły-
walni z Jeanem Reno 14.40 Ze sma-
koszem w podróży 15.25 Królestwo 
natury 15.55 Podróż po delcie Mekon-
gu 16.20 10 najsłynniejszych odkryć 
egiptologów 17.05 Szanghaj - miasto 
kontrastów 18.00 Zagubieni w Cze-
chach - Ekspozycja 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Zapomniane wyprawy 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Pojedynek w Corralu O.K. (fi lm) 22.05 
Sherlock (s.) 23.35 Nadia Comaneci. 

NOVA 
6.45 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 7.10 Potwory kontra obcy 
(s. anim.) 7.35 Stuart Malutki 
(s. anim.) 7.55 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.20 Lwi patrol (s. anim.) 8.40 Krok za 
krokiem (s.) 9.00 O odważnym szewcu 
(bajka) 10.10 Pierwszy krok (s.) 11.20 
Córka prezydenta (fi lm) 13.10 Facet z 
ogłoszenia (fi lm) 14.55 Cud w Lake 
Placid (fi lm) 17.20 Sylwester w No-
wym Jorku (fi lm) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Mężczyzna ideal-
ny (fi lm) 22.05 Odłamki 22.35 Ścigany 
(fi lm) 0.55 Cud w Lake Placid (fi lm). 

PRIMA 
7.05 X-Men (s. anim.) 7.25 Nexo Kni-
ghts (s. anim.) 8.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Prima Zoom Świat 10.00 Największe 
bitwy czołgowe 11.00 Partia 11.45 Po-
radnik domowy 12.25 Poradnik Ládi 
Hruški 13.10 Jak zbudować marzenie 
13.50 Morderstwa w Midsomer (s.) 
15.50 Siska (s.) 17.10 Komisarz Rex 
(s.) 18.05 Pohlreich gotuje 18.55 Wia-
domości 19.25 Wiadomości kryminal-
ne 19.55 Top Star 20.15 Obrońcy skar-
bów (fi lm) 22.30 Oczyma Josefa Klímy 
23.15 Turniej (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 9 stycznia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Pr. rozrywkowy 
10.00 168 godzin 10.35 Żandarmi z 
Luhačovic (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Listy miło-
sne 15.00 Kojak (s.) 15.50 Hubert 
i Staller (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Świat 

pod głową (s.) 20.55 Karzeł (s.) 21.35 
Reporterzy TVC 22.15 Legendy kry-
minalistyki 22.50 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Runway 06-24 (fi lm) 10.55 Hi-
storia wieży widokowej 11.10 Zagu-
bieni w Czechach 11.55 Babel 12.20 
Obrazki z Francji 12.40 Magazyn 
religijny 13.05 Klucz 13.35 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 13.45 
Zapomniane wyprawy 14.10 Francja 
cierniem w oku 15.05 Przygody nauki 
i techniki 15.35 Gene Winfi eld, ge-
nialny automechanik 16.25 Lotnicze 
katastrofy 17.15 Nieznana walka 18.05 
Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.15 Po-
dróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 
Historie przedmiotów 19.25 Miejsca 
pielgrzymek 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Czerwony 
baron (fi lm) 22.10 12 małp (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.40 Przyprawy 10.35 Odłamki 
11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dwóch 
i pół (s.) 12.55 Krok za krokiem (s.) 
13.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.20 Mentalista (s.) 16.00 
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.20 Dwóch i pół (s.) 
17.45 Co o tym sądzą Czesi 18.35 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Tożsamość (fi lm) 22.20 Stal-
ker (s.) 23.10 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 0.00 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Nexo Kni-
ghts (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Castle (s.) 10.15 I stała się miłość (fi lm) 
12.10 Południowe wiadomości 12.20 
Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Zgadnij, kim je-
stem 16.40 Popołudniowe wiadomości 
16.55 Sala rozpraw 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.20 Tak jest, sze-
fi e! 22.35 Kuchenne koszmary Gordo-
na Ramseya 23.25 Sala rozpraw 0.15 I 
stała się miłość (fi lm). 

WTOREK 10 stycznia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Hu-
bert i Staller (s.) 10.45 Sylwestrowy 
koktajl 11.45 Czarne owce 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Kredens 15.00 Kojak (s.) 15.50 Hubert 
i Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Przygody kry-
minalistyki (s.) 20.55 Poirot (s.) 22.40 
Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Dzika Brazylia 10.45 Królestwo 
natury 11.15 Architektura wtórna 
11.35 Nie poddawaj się 12.30 Chcesz 
je? 12.35 Historie przedmiotów 13.05 
Nieznana walka 13.55 Wygnani po 
Karcie 14.50 Propaganda w okresie 
II wojny światowej 15.35 Heydrich 
- ostateczne rozwiązanie 16.00 Życie 
według Václava Havla 17.15 Gujana 
- zielone piekło 18.10 Spostrzeżenia 
Karla Kyncla 18.15 Podróż po delcie 
Mekongu 18.45 Wieczorynka 18.55 
Afgańska Shangri-La 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Wojskowe projekty III rzeszy 20.50 
Fenomen Kohout 21.50 Wygnani po 
Karcie 22.20 Rząd (s.) 23.20 Lotnicze 
katastrofy 0.05 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 

(s.) 10.00 Samo życie 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 
Krok za krokiem (s.) 13.15 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 16.00 Agenci NCIS (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.20 
Dwóch i pół (s.) 17.45 Co o tym sądzą 
Czesi 18.35 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 
22.30 Stalker (s.) 23.15 Prawo i porzą-
dek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Nexo 
Knights (s. anim.) 7.25 Nexo Knights 
(s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 Castle (s.) 
10.15 Skrzydła nadziei (fi lm) 12.10 Po-
łudniowe wiadomości 12.20 Siska (s.) 
13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 
(s.) 15.35 Zgadnij, kim jestem 16.40 
Popołudniowe wiadomości 16.55 Sala 
rozpraw 17.50 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Maigret a sprawa 
martwego mężczyzny (fi lm) 21.55 Top 
Star magazyn 23.05 Kuchenne kosz-
mary Gordona Ramseya. 

ŚRODA 11 stycznia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 
Hubert i Staller (s.) 10.50 Przygody 
kryminalistyki (s.) 11.45 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 
14.45 Alimenty 15.00 Kojak (s.) 15.50 
Hubert i Staller (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 List 
do ciebie 21.00 LekarKA 21.55 Przy-
jaciółki z domu smutku (fi lm). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Szanghaj, miasto 
kontrastów 9.55 Ostatni okręt 10.50 
10 najsłynniejszych odkryć archeolo-
gów 11.35 Nasza wieś 12.00 Ta nasza 
kapela 12.30 Folklorika 12.55 Miejsca 
pielgrzymek 13.15 Fenomen Hrádeček 
14.15 Ze smakoszem w podróży 14.55 
Europa dziś 15.25 Kuba przed rewo-
lucją 16.20 Telewizyjny klub niesły-
szących 16.45 Fenomen Kohout 17.45 
Spostrzeżenia Karla Kyncla 17.50 Z 
kucharzem dookoła świata 18.45 Wie-
czorynka 19.00 Odłamki raju 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż 
po wschodniej Jawie 21.30 Brazylia 
22.00 Dworzec (s.) 22.25 Czarne lustro 
23.30 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dwóch i pół (s.) 12.55 Krok za kro-
kiem (s.) 13.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.20 Mentalista (s.) 
16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.20 Dwóch i pół 
(s.) 17.45 Co o tym sądzą Czesi 18.35 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 
21.35 Agenci NCIS (s.) 22.25 Wyko-
lejony (fi lm) 0.25 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Nexo Kni-
ghts (s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 Castle 
(s.) 10.15 Na sam koniec świata (fi lm) 
12.10 Południowe wiadomości 12.20 
Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 
14.35 Castle (s.) 15.35 Zgadnij, kim je-
stem 16.40 Popołudniowe wiadomości 
16.55 Sala rozpraw 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 22.35 Kuchenne koszmary 
Gordona Ramseya 23.25 Sala rozpraw. 
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 

Kubo (5, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: An-

děl Páně 2 (5, 6, godz. 16.00); La La 

Land (5, 6, godz. 17.30); Assassin’s 

Creed (5, godz. 19.00); Pasażero-

wie (5, 6, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: La La Land (5, godz. 

17.30; 6, godz. 20.00); Wielki Mur (5, 

godz. 20.00; 6, godz. 17.45); KAR-
WINA – Ex: Miluj mě, jestli dokážeš 

(6, godz. 19.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Manžel na hodinu (5, 6, 

godz. 17.30); Pasażerowie (5, 6, godz. 

20.00);  TRZYNIEC – Kosmos: Pa-

sażerowie (5, 6, godz. 17.30); Wielki 

Mur (5, 6, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Łotr 1. Gwiezdne wojny – 

historie (5, godz. 14.30, 17.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
GRÓDEK – MK PZKO i Urząd 

Gminy zapraszają do udziału w 

Noworocznym Turnieju w Tenisie 

Stołowym o puchar przechodni i 

nagrody. Turniej odbędzie się w sali 

restauracji „U Burego” w sobotę 7. 1.  

dla dzieci i uczniów szkół średnich, 

w niedzielę 8. 1. dla dorosłych. Pre-

zentacja w godz. 8.00-8.30. Nagrody 

i bufet zapewnione. 

HAWIERZÓW – Świąteczne czy-

tanie i kolędowanie w kościele ewan-

gelickim w Błędowicach odbędzie się 

w sobotę 7. 1. o godz. 15.00. „Przygo-

dy Koziołka Matołka” czyta Jolanta 

Bałon, międzynarodowe kolędy śpie-

wa Beata Czendlik-Šelová.

KARWINA – Klub Seniora „Przy-

jaźń” zaprasza swoich członków i 

sympatyków na spotkanie w dniu 

9. 1. o godz. 17.30 do salki PZKO w 

Karwinie-Nowym Mieście.

PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – In-

formuje i zaprasza 14. 1. na pierwszą 

autokarową wycieczkę W2 do Janoši-

kových dier i na Rozsutec w zimowej 

scenerii. Możliwość wejścia na Gruň 

lub Chleb, ew. Krivaň (dojście do obu 

miejsc można ułatwić sobie korzysta-

jąc z kolejki linowej). Amatorzy nart 

zjazdowych mogą poszusować na 

stokach stacji narciarskiej SKI Vrát-

na. Informacje na www.ptts-beskid-

slaski lub pod numerem 776 046326, 

cena wycieczki 180 kc.

 Zaprasza na tradycyjny Nowo-

roczny wymarsz na Skałkę w sobotę 

7. 1. Rejestracja w schronisku w godz. 

9.30-11.30. Miejsce wyjścia dowolne.

WIERZNIOWICE – Zapraszamy 

na noworoczny spływ Olzą, który 

odbędzie się w dniu 7. 1. w Wierz-

niowicach od godz. 10.00. Po otwar-

ciu spływu odbędzie się w Domu 

PZKO nieformalne spotkanie na 

temat projektu „Wenecja Śląska” 

oraz użeglowienia Odry z Koźla do 

Ostrawy. Obecność zapowiedzieli 

goście z Polski i RC.

TRZYNIEC – Sanctus Albertus z.s. 

zaprasza na Kolędowanie przy Żłób-

ku 8. 1. o godz. 15.30 do kościoła 

katolickiego św. Alberta w Trzyńcu. 

Wystąpią: schola „Drops”, schola 

młodzieżowa parafi alna, schola para-

fi alna z Goleszowa. Wstęp – dobro-

wolne datki.

MATRYMONIALNE
CZY ZNAJDZIE SIĘ STARSZY 
WIEKIEM ale młody usposobie-

niem optymista, który chciałby być 

obecny w życiu równie starszej i o 

równie podobnych zaletach koleżan-

ki. E-mail: h.klarka@post.cz.
 GL-894

WYSTAWY
GOROLSKI CENTRUM IN-
FORMACJI w Mostach k. Jabłon-
kowa, Drzewionka Na Fojstwiu: za-

prasza 6. 1. o godz. 16.00 na wernisaż 

wystawy obrazów Agnieszki Pawlit-

ko pt. „Obrazki beskidzkie”. Wysta-

wa czynna do 18. 2. po-pt: w godz. 

8.00-16.00, so: godz. 8.30-12.30.

GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, Rynek Wolności 526: 

do 27. 1. wystawa obrazów Marti-

na Mainera. Czynna: wt-pt: godz. 

10.00-17.00; so i nie: godz. 14.00-

17.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 
„Na schodach”: do 30. 1. 2017 wy-

stawa pt. „Karel IV i inni”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa pt. „Cesarz z 

łaski Bożej”. Czynna: wt-pt: godz. 

9.00-17.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa kostiumów z 

fi lmu „Noc w Karlsztejnie”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

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

2017 wystawa pt. „Jan Čapek – Brat 

i legionista”; stała ekspozycja pt. 

„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-

szyńskiego”. Czynne: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 29. 

1. 2017 wystawa pt. „Atlas nie-

zwykłych ptaków”. Czynna: po-pt: 

godz. 8.00-16.00, nie: godz. 13.00-

17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”. Czynna: po-pt: godz. 

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

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

pt. „Tradycje górnictwa”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, 
Głęboka 50, Cieszyn: zaprasza 

12. 1. o godz. 16.00 na wernisaż wy-

stawy Leszka Frey-Witkowskiego 

pt. „Stróże książek”. Czynna do 7. 2. 

wt-pt: w godz. 10.00-17.00

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 

11. 2. 2017 wystawa pt. „Budziciele. 

W 125. rocznicę śmierci Pawła Stal-

macha”. Czynna: wt-pt: godz. 8.00-

18.00, so: godz. 9.00-15.00.

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-

TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

16.00. 

INFORMATOR

Szanownemu Panu 
JÓZEFOWI CHMIELOWI

niezrównanemu szperaczowi, zbieraczowi i dokumentaliście z okazji zacne-

go jubileuszu życiowego, składają życzenia wszystkiego najlepszego człon-

kowie Sekcji Historii Regionu ZG. GL-006

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Naroz sie ozwała trómbita wieczności...
Dziś mija 15. smutna rocznica dnia, w którym odszedł ku 

niebiańskim grónióm nasz Ukochany

śp. WŁADYSŁAW KLUZ
z Gródka

Wspominają żona i siostra z rodziną, prosząc przyjaciół i 

znajomych o chwilę zadumy i modlitwę.
 GL-860

Dnia 5 stycznia obchodziłaby 95. urodziny 

śp. ANNA ŁUKOSZOWA

z Karwiny

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
 RK-001

Jutro minie 8. rocznica śmierci naszej Kochanej Mamy, 

Babci i Prababci 

śp. ZUZANNY ŁYSEK 
z Boconowic

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą córka Da-

nuta i syn Władysław z rodzinami.
 GL-007
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KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 4. 1. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,61 zł

ON  4,52 zł

LPG 2,23 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,75 zł

ON  4,65 zł

LPG 2,29 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,73 zł

ON  4,63 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,73 zł  

ON  4,69 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,90 kc  

ON  29,20 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 4. 1. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,160 0,165

EUR  4,350 4,420

USD  4,180 4,250

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,160 0,166

EUR  4,340 4,440

USD  4,160 4,260

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,000 6,160

EUR 26,700 27,300

USD 25,200 25,800

Trzyniec Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,100 6,250

EUR 26,700 27,300

USD 25,500 26,300

 (wik)

Klus i królowa Francji
Dwa wielkie wydarzenia kulturalne 

szykuje na pierwszą połowę 2017 

roku Dom Kultury „Trisia” w Trzyń-

cu. 12 maja w Werk Arenie odbędzie 

się koncert pochodzącego z Trzyńca 

piosenkarza, Tomáša Klusa, zaś 3 

czerwca zostanie wystawiony tu po-

pularny czeski musical „Antoinetta, 

królowa Francji”. 

Piosenkarz, autor tekstów i muzy-

ki, Tomáš Klus, wystąpi wraz z kape-

lą Cílová skupina w swoim rodzin-

nym mieście w ramach rozpoczętego 

w ub. roku tournée „Recyklus Tour”. 

O tym, co zaśpiewa, już wcześniej 

zdecydowali jego fani, wybierając na 

stronie internetowej tournée dwana-

ście koncertowych piosenek. Dzięki 

nim w trzynieckiej Werk Arenie za-

brzmią takie hity, jak „Nina”, „Chybíš 

mi”, „Marie”, „Pocity”, „Do nebe” czy 

„Přeji ti”. Oprócz nich Klus zaśpiewa 

również swoje ulubione piosenki. 

Drugim niepowtarzalnym wyda-

rzeniem artystycznym w trzynieckiej 

Werk Arenie będzie musical Jiřego 

Hubáča „Antoinetta, królowa Fran-

cji” . Dramat muzyczny opowiadający 

tragiczną historię córki austriackiej 

cesarzowej Marii Teresy, młodej kró-

lowej Marii Antoinetty, w czasach 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 

spółka Musical Production wystawia 

już trzeci sezon w praskim teatrze 

„Hybernia”. Do tej pory obejrzało 

go ponad 70 tys. widzów, a „Anto-

inetta” w reżyserii Marka Balaša stała 

się jednym z najbardziej popularnych 

musicali na współczesnej czeskiej 

scenie muzycznej. O jej sukcesie za-

decydowała nie tylko romantyczna 

historia młodej królowej, ale przede 

wszystkim muzyka zapierająca od-

dech w piersiach, znakomite partie 

solowe, okazałe historyczne stroje 

oraz gwiazdorska obsada – Iva Ma-

rešová i Michal Novotný w rolach 

głównych. 

Bilety zarówno na majowy kon-

cert, jak i czerwcowy musical już 

teraz można zakupić w kasie domu 

kultury „Trisia” w Trzyńca lub na 

stronie internetowej www.ticketpor-

tal.cz. Bliższe informacje odnośnie 

cen i wolnych miejsc są dostępne na 

stronach internetowych www.werka-

rena.cz i www.ticketportal.cz. 

 (sch)

W rolę Marii Antoinetty wcieliła się Iva Marešová.
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W Innsbrucku wiatr rozdawał karty
Tak trudnych warunków atmosferycznych w Turnieju Czterech Skoczni nie było od dawna. Wczoraj, w trzeciej odsłonie zawodów 

w Innsbrucku, to wiatr rozdawał karty. W efekcie przeprowadzono tylko pierwszą serię konkursową, w której triumfował Norweg 

Daniel Andre Tande. Dotychczasowy lider Turnieju Czterech Skoczni, Kamil Stoch, zajął wczoraj czwarte miejsce i będzie musiał 

do końca walczyć o wygraną w klasyfi kacji łącznej. Rozstrzygnięcie nastąpi już jutro w Bischofshofen. 

O ile konkursy w Oberstdorfi e i 

Garmisch-Partenkirchen były pro-

wadzone w sprawiedliwych dla 

wszystkich warunkach atmosferycz-

nych, o tyle środowe zawody w In-

nsbrucku rozczarowały i to mocno. 

Od początku było wiadomo, że wiatr 

będzie się nasilał i najlepsi skoczko-

wie mogą skakać w bardzo trudnych 

warunkach. Fatalna pogoda towarzy-

szyła zresztą już treningowi, w któ-

rym lekkiej kontuzji nabawił się lider 

Turnieju Czterech Skoczni, Kamil 

Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski 

po męsku podszedł jednak do sprawy 

i pomimo zaleceń lekarzy, wystar-

tował w serii konkursowej. Zgro-

madzeni pod skocznią polscy kibice 

liczyli na powtórkę drugiego miejsca 

z Ga-Pa, ale było inaczej. Polak sko-

czył zaledwie 120,5 m, co zapewniło 

mu czwarte miejsce. Z wiatrem nie 

przegrało wczoraj tylko trzech za-

wodników: Norweg Daniel Andre 

Tande, który zaliczył 128,5 m, drugi 

w konkursie – kolega z norweskiej 

reprezentacji Robert Johansson (133 

m) i sensacyjnie również Rosjanin 

Jewgienij Klimow (127). 

Z Polaków, oprócz Kamila Stocha, 

dzielnie walczyli Maciej Kot i Piotr 

Żyła (obaj po 121 m), dramatem po-

wiało natomiast w kadrze Austria-

ków – Stefan Kraft, wicelider klasy-

fi kacji TCS skoczył, a raczej spadł na 

116 m. Dla Krafta w zasadzie skoń-

czyła się wczoraj walka o zwycięstwo 

w 35. Turnieju Czterech Skoczni. 

Przed piątkowym rozstrzygnię-

ciem w Bischofshofen emocje sięga-

ją zenitu. Prowadzi Norweg Daniel 

Andre Tande, który wyprzedza Ka-

mila Stocha różnicą 1,7 pkt. Nato-

miast w roli „czarnego konia” zawo-

dów wciąż pozostaje inny z polskich 

skoczków, wiślanin Piotr Żyła, który 

po wczorajszym konkursie plasuje 

się na czwartej pozycji. Przyczajony 

tygrys, ukryty smok? W piątek w 

niemieckim Bishofshofen wszystko 

może się zdarzyć, włącznie z odwo-

łaniem konkursu z powodu niesprzy-

jających warunków atmosferycznych. 

Według prognoz synoptyków, ma 

mocno wiać, a temperatura powietrza 

ma się wahać w granicach minus 15 

stopni Celsjusza. 

 JANUSZ BITTMAR

Nowy rok zaczęli od przegranej
Jaki Nowy Rok, taki  cały rok? Fani 

hokejowych drużyn z naszego regio-

nu wolą nie myśleć o skutkach tego 

ludowego przysłowia. We wtorek, w 

pierwszej kolejce 2017 roku, swo-

je mecze przegrali tak Stalownicy 

Trzyniec, jak też Witkowice Ridera. 

Szansa na rehabilitację pojawi się już 

jutro. W trzynieckiej Werk Arenie 

zaprezentuje się Kometa Brno, z ko-

lei Witkowice zagrają na wyjeździe 

z Libercem. Biorąc pod uwagę klasę 

rywali, nasze zespoły nie będą miały 

łatwej przeprawy. 

Stalownicy Trzyniec po przegra-

nej 2:4 na tafl i Zlina wciąż pozostają 

w fotelu lidera Tipsport Ekstraligi. 

W sukurs przyszły Stalownikom 

porażki głównych prześladowców 

– Liberca i Komety Brno, niemniej 

libereckie Tygrysy tracą do Trzyń-

ca zaledwie punkt. Pod Jaworowym 

od wczoraj rzetelnie przygotowują 

się do piątkowego meczu z Kometą 

Brno. – Nas interesują nasze wyniki, 

skupiamy się na własnej grze. Waż-

ne, że w Zlinie nie sprzedaliśmy ta-

nio skóry i przy stanie 4:0 dla gospo-

darzy zdobyliśmy dwie bramki, do 

końca walcząc o korzystny rezultat – 

stwierdził René Mucha, drugi trener 

HC Stalownicy Trzyniec. 

Podopieczni Vladimíra Kýhosa i 

Renégo Muchy pojechali do Zlina 

w roli faworyta, Barany szybko jed-

nak sprowadziły trzynieckich hoke-

istów z obłoków na ziemię. – Zlin 

potwierdził zwyżkę formy. To nie 

przypadek, że wcześniej pokonał 

chociażby Spartę Praga – skomple-

mentował przeciwnika trzyniecki 

obrońca David Nosek. – Niestety 

w naszym przypadku sprawdziła się 

stara hokejowa prawda, że warto grać 

od początku, a nie dopiero w ostat-

niej tercji – zaznaczył Nosek. W 41. 

minucie Zlin prowadził na własnym 

stadionie 4:0 po strzałach Okála 

(12), Sedláčka (18), O. Veselego (38) 

i Bukartsa (41). Goście wzięli się w 

garść dopiero w ostatniej tercji, prze-

stawiając się ze skomplikowanego 

hokeja na prostą, ale skuteczną grę. 

Stalownikom zabrakło jednak cza-

su, żeby zdramatyzować spotkanie. 

Dwie szybkie bramki strzelone w 

ciągu dwudziestu sekund złagodziły 

tylko oblicze porażki. Na 4:1 trafi ł z 

dobitki Nosek, a po nim błyskawicz-

nie kapitan Zbyněk Irgl, trafi ając z 

prawie zerowego kąta. Do jutrzejsze-

go spotkania z Kometą Brno powin-

ni włączyć się wszyscy zawodnicy 

biorący udział w wycieczce do Zlina, 

włącznie z polskim napastnikiem 

Aronem Chmielewskim, którego 

trenerzy wykorzystali w czwartym 

ataku obok Rostislava Marosza i 

Erika Hrni. 

Witkowice identycznym wyni-

kiem – 2:4 – przegrały przed własną 

publicznością w meczu z Pilznem. 

Spotkanie rozegrane w uroczystej 

atmosferze 80-lecia najwyższej klasy 

rozgrywek hokeja zepsuli w Ostra-

wie kibicom witkowiccy zawodnicy, 

którzy nie nadążali za dynamiczną 

grą Pilzna. W pierwszej odsłonie 

hokej na tafl i Ostravar Areny przy-

pominał zabawę w kotka i myszkę. 

Zanosiło się na pokazówkę Indian, 

albowiem już w 5. minucie goście 

prowadzili 2:0. David Květoň w 34. 

minucie z podania Koloucha strzelił 

kontaktowego gola, była to niemniej 

przypadkowa, udana ofensywna ak-

cja Witkowic. Pilzno dalej dyktowa-

ło warunki na placu gry, wymieniając 

się ciosami z gospodarzami aż do 56. 

minuty. Indianie zawsze byli jednak 

o krok przed Witkowicami, które we 

wtorkowym meczu prowadził duet 

trenerski Pavel Trnka, Vladimír Vůj-

tek st. Strzelec pierwszej bramki dla 

Witkowic, David Květoň, z pozycji 

hokeisty widział wtorkowe zawody 

w trochę odmiennym świetle, niż 

kibice i dziennikarze na trybunie. 

– Myślę, że oprócz pierwszej tercji, w 

której zagraliśmy koszmarnie, reszta 

meczu była poprawna. Zabrakło nam 

niewiele, żeby w tym uroczystym 

dniu pokonać Pilzno – stwierdził 

29-letni napastnik, który, podobnie, 

jak reszta witkowickiej drużyny, za-

grał w replice historycznego dresu z 

1937 roku, w którym ówczesne Wit-

kowice zmierzyły się ze Spartą Pra-

ga.  JANUSZ BITTMAR
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TIPSPORT EKSTRALIGA
ZLIN – TRZYNIEC  4:2

Tercje: 2:0, 1:0, 1:2. Bramki i asysty: 12. Okál (Marušák), 18. Sedláček (Ma-

rušák, Blaťák), 38. O. Veselý, 41. Bukarts (P. Holík, Blaťák) – 56. Nosek, 56. 

Irgl (Krajíček). Trzyniec: Hamerlík – Linhart, Roth, M. Doudera, Krajíček, 

Jank, Hrabal, L. Doudera, Nosek – Rákos, Kreps, Petružálek – Adamský, 

Kane, Irgl – J. Sýkora, Špirko, Dravecký – Chmielewski, Marosz, Hrňa.

WITKOWICE – PILZNO  2:4
Tercje: 0:2, 1:0, 1:2. Bramki i asysty: 34. D. Květoň (Vandas), 54. Tybor (O. 

Roman, Kucsera) – 4. Indrák (Preisinger, Kadlec), 5. D. Kubalík (Kadlec, 

Stach), 52. Lev (D. Kubalík, Indrák), 56. Preisinger (Stach, Indrák). Wit-

kowice: Dolejš (7. Bartošák) – Sloboda, Urbanec, Hrbas, Baranka, Kovář, 

Výtisk, Sedlák – Tybor, O. Roman, Kucsera – Hudeček, Stastny, Olesz – 

Vandas, Kolouch, D. Květoň – Tomi, E. Němec, Szturc – Balán.

Lokaty: 1. Trzyniec 72, 2. Liberec 71, 3. Brno 65,… 7. Witkowice 52 pkt. 

Jutro: Trzyniec – Kometa Brno (17.00) i Liberec – Witkowice (18.00).

Nie tak wyobrażali sobie hokeiści Witkowic uroczysty mecz z okazji 80-lecia ekstraligi.

PIŁKARZE KARWINY WZNO-
WILI TRENINGI. Pierwszoligowi 

piłkarze Karwiny rozpoczęli dziś ostre 

przygotowania do startu rewanżowej 

rundy rozgrywek. Najwyższa klasa 

piłkarska w RC ruszy już w połowie 

lutego, a Karwina przystępuje do 

wiosennej rundy w pozycji siódmego 

klubu tabeli. Wczoraj podopieczni 

trenera Jozefa Webera zaliczyli testy 

wydolnościowe w Ołomuńcu. Z ze-

społem nadal trenuje bramkarz Jan 

Laštůvka, najbardziej atrakcyjny to-

war eksportowy karwińskiego klubu. 

Więcej z obozu MFK Karwina w so-

botnim „GL”.

GREEN I SIMIĆ W BESKIDZ-
KIEJ POPRZECZCE. Szwedka 

Ema Green czy Chorwatka Ana 

Simić – to tylko dwa nazwiska z 

atrakcyjnego grona kobiecej stawki 

Beskidzkiej Poprzeczki 2017. Trady-

cyjny mityng w skoku wzwyż zagości 

w trzynieckiej Werk Arenie 11 lutego. 

O przygotowaniach do Beskidzkiej 

Poprzeczki, a także innych gwiazdach 

tegorocznej edycji, napiszemy obszer-

niej w sobotnim wydaniu gazety. 

SYPRZAK NIE ZAGRA W MUN-
DIALU PIŁKARZY RĘCZNYCH. 
Kamil Syprzak nie zagra w mistrzo-

stwach świata piłkarzy ręcznych, które 

w przyszłym tygodniu rozpoczynają 

się we Francji. Obrotowy FC Barce-

lona boryka się z kontuzją, która wy-

klucza grę na najwyższym poziomie w 

czempionacie. Reprezentacja Polski 

od poniedziałku trenuje na zgrupowa-

niu w Pruszkowie, zaś za sprawdzian 

generalny przed startem mistrzostw 

świata posłużą mecze w ramach 

weekendowego turnieju w Hiszpanii. 

20. DOUBLE-DOUBLE GOR-
TATA. Nawet dobry mecz Marcina 

Gortata nie pomógł drużynie Wa-

shington Wizards w wygranej z niżej 

notowanym klubem Dallas Mavericks 

w lidze NBA. „Czarodzieje” przegrali 

105:113, a polski koszykarz zdobył 

20. double-double w sezonie złożone 

z 12 punktów i 16 zbiórek. Washing-

ton Wizards w tym sezonie NBA 

borykają się ze słabą skutecznością 

w meczach wyjazdowych. Znacznie 

lepiej „Czarodzieje” radzą sobie w 

domowych meczach. W tabeli zaj-

mują dziewiątą lokatę w Konferencji 

Wschodniej NBA. W nocy z piątku 

na sobotę Gortat i spółka podejmą 

Minnesota Timberwolves.

MATERLA POZOSTAJE W 
ARESZCIE. Jak informują polskie 

media, Sąd Okręgowy w Poznaniu 

utrzymał we wtorek areszt Michała 

Materli. Zawodnik MMA, podej-

rzany o udział w grupie przestępczej 

i obrót narkotykami, pozostanie za-

mknięty co najmniej do 13 marca. Na 

nic zdało się m.in. poręcznie mistrza 

olimpijskiego – Pawła Nastuli. Ma-

terla i jego adwokat udzielili zgody 

na używanie pełnego nazwiska i wi-

zerunku podejrzanego. Materla został 

zatrzymany w połowie grudnia. 

BERESZYŃSKI PIŁKARZEM 
SAMPDORII GENUA. Kolej-

ny polski piłkarz zagra w włoskiej 

lidze. Do Serii A, a konkretnie do 

klubu Sampdoria Genua, przenosi 

się obrońca Legii Warszawa Bartosz 

Bereszyński. W Sampdorii 24-letni 

piłkarz spotka się z Karolem Linet-

tym, który jest podstawowym po-

mocnikiem drużyny. Bereszyński w 

wieku niespełna 21 lat trafi ł do Legii 

w drugiej połowie stycznia 2013 roku 

z Lecha Poznań, którego jest wycho-

wankiem. Już sześć miesięcy później 

warszawski klub miał ponoć ofertę 

sprzedaży zawodnika. Obrońcą in-

teresowała się Benfi ca. Z transferu 

nic nie wyszło – czytamy na łamach 

„Onet.pl”.  (jb)

KLASYFIKACJA GENERALNA TCS
1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 710,3 pkt., 2. Kamil Stoch (Polska) 

708,6, 3. Stefan Kraft (Austria) 693,7, 4. Piotr Żyła (Polska) 686,7,… 7. 

Maciej Kot (Polska) 665,5 pkt. 

Kamil Stoch
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