
Rozpoczynają batalię o polskie indeksy
WYDARZENIE: Przed tygodniem Konsulat Generalny RP w Ostrawie opublikował zasady, tryb i zakres rekrutacji osób 
polskiego pochodzenia z państw Europy Środkowo-Wschodniej chcących kształcić się w Polsce ze stypendium ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2017/2018. Oznacza to, że dla kilkunastu czwartoklasistów Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego rozpoczął się właśnie najgorętszy okres w tym roku. 
Jedną z tegorocznych maturzystek, 

która chciałaby studiować nad Wi-

słą, jest Romana Heczková z Ko-

cobędza. – Długo zastanawiałam 

się nad wyborem kierunku. Zawsze 

chciałam jednak pomagać ludziom, 

dlatego ostatecznie wybrałam pra-

wo na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie. Najpierw trzeba będzie 

złożyć potrzebne dokumenty, póź-

niej zaś czeka nas matura i oczywi-

ście egzaminy – stwierdza.

O studiowaniu nad Wisłą myśli 

również Mateusz Wantuła z Wę-

dryni, który na razie nie interesował 

się szczegółowo zasadami rekrutacji. 

– Wiem jednak, że istnieje doku-

ment, który zawiera wszelkie po-

trzebne informacje – mówi matu-

rzysta, który lubi ekonomię i jak 

zapewnia, wybierze kierunek zwią-

zany z tą właśnie dziedziną. – Za-

stanawiam się zaś nad studiami w 

warszawskiej Szkole Głównej Han-

dlowej lub na Uniwersytecie War-

szawskim – stwierdza.

Barbara Kożusznik, doradca do 

spraw wychowawczych i wyboru za-

wodu w czeskocieszyńskim Polskim 

Gimnazjum, przyznaje, że informa-

cje na temat tegorocznej rekrutacji są 

jeszcze bardzo świeże. – W czwar-

tek spotkamy się jednak z naszymi 

czwartoklasistami i szczegółowo 

wyjaśnimy sobie procedurę oraz ter-

miny składania dokumentów. Warto 

jednak zaznaczyć, że tegoroczne za-

sady nie różnią się w żaden istotny 

sposób od tych, jakie obowiązywały 

w latach ubiegłych – stwierdza. 

Wiadomo już więc, że egzaminy 

dla kandydatów na studia w polskich 

uczelniach zostaną przeprowadzone 

w Polskim Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego w Czeskim Cieszynie 

w dniach 27 i 28 kwietnia. Pierw-

szego dnia młodzież będzie pisała 

testy, w drugim zostaną ogłoszone 

ich wyniki i rozpoczną się egzaminy 

ustne. Wcześniej do Konsulatu Ge-

neralnego RP muszą napłynąć wy-

magane dokumenty od wszystkich 

kandydatów. 

– Nie będą oni musieli jednak jeź-

dzić do Ostrawy. W ostatnich latach 

operacja ta odbywała się w siedzibie 

Kongresu Polaków w RC, a przed ro-

kiem dokumenty można było składać 

u nas w Gimnazjum. W tym roku nie 

wiadomo jeszcze, gdzie będą odbiera-

ne, ale na pewno nastąpi to w Czeskim 

Cieszynie – zapewnia Kożusznik.

Przypomina ona jednocześnie, że 

ze specjalnej stypendialnej ścieżki 

nie mogą korzystać obywatele pol-

scy. Tymczasem w Gimnazjum uczy 

się w tym roku jedna czwartoklasist-

ka, która jest polską obywatelką. – I 

niestety ona musi ubiegać się o in-

deks na takich samych zasadach jak 

inni polscy obywatele. Z pewnością 

jest to dla niej utrudnienie, bo jak 

sądzę, wolałaby starać się o indeks w 

grupie studentów zagranicznych – 

przyznaje Kożusznik, która zwraca 

uwagę na jeszcze inny problem. 

Na zasadach stypendialnych w 

Polsce można bowiem studiować 

jedynie fi lologię polską, tymczasem 

co roku jeden z czeskocieszyńskich 

gimnazjalistów interesuje się moż-

liwością nauki nad Wisłą któregoś 

z języków obcych. – Mieliśmy już 

uczniów, którzy chcieli na przykład 

studiować fi lologię rosyjską, a w 

tym roku jedna z dziewczyn pytała 

mnie o możliwość studiowania w 

Polsce sinologii. Niestety na zasa-

dach stypendialnych to niemożliwe, 

choć nie wiemy dlaczego – stwier-

dza Kożusznik.

W tym roku szkolnym chęć stu-

diowania nad Wisłą zadeklarowało 

16 czwartoklasistów. To mniej niż 

w latach poprzednich. Najpopu-

larniejszym ośrodkiem akademic-

kim pozostaje Kraków, choć liczą 

się także Wrocław i Katowice. Co 

ciekawe jednak, zarówno polskim 

jak i czeskim uczelniom niepostrze-

żenie wyrasta konkurencja. Nasi 

maturzyści coraz częściej decydują 

się bowiem na studia zagraniczne. 

W efekcie, w zeszłym roku trzech 

maturzystów czeskocieszyńskiego 

Gimnazjum rozpoczęło studia w 

Danii, a jedna uczennica wyjechała 

do Anglii. 

– Dawniej walka o stypendium w 

Polsce faktycznie była ostrzejsza, ale 

trzeba też pamiętać, dzisiejsza mło-

dzież ma naprawdę spore możliwości 

i niektórzy, zwłaszcza ci uzdolnieni 

językowo, zaczynają próbować swo-

ich sił w Europie – stwierdza Kożusz-

nik, która dodaje, że po kilkuletniej 

przerwie ponownie popularne staje 

się również studiowanie na Słowacji. 

Zwłaszcza, że studenci z Czech mogą 

się tam obecnie uczyć na takich sa-

mych zasadach jak Słowacy. 

– Już przed rokiem nasi maturzy-

ści wahali się między studiowaniem 

w Polsce i na Słowacji. Ostatecznie 

wybrali Polskę, ale w tym roku co 

najmniej dwie dziewczyny dekla-

rują, że będą próbowały dostać się 

na słowackie uczelnie – dodaje Ko-

żusznik.

Jedną z nich jest Dorota Cymo-

rek z Bystrzycy, która chciałaby się 

kształcić na kierunku „zarządza-

nie w turystyce”. Czwartoklasist-

ka zamierza złożyć dokumenty na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, Uni-

wersytecie Masaryka w Brnie oraz 

uczelniach w Bańskiej Bystrzycy i 

Bratysławie. – To tak dla pewności 

– śmieje się.

 WITOLD KOŻDOŃ
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IPN PODAŁ OPINIĘ 
W SPRAWIE TECZKI 

TW »BOLEK«
We wtorek w Warszawie odbyła się 

konferencja prasowa dotycząca opi-

nii biegłych ws. teczki personalnej i 

teczki pracy TW „Bolek” i zawar-

tych w nich dokumentów z lat 1970 

– 1976. Opinię „z zakresu badania 

pisma ręcznego” przygotował Insty-

tut Ekspertyz Sądowych im. prof. 

Jana Sehna w Krakowie. Biegli gra-

folodzy twierdzą, że były prezydent 

RP Lech Wałęsa podpisał zobowią-

zanie do współpracy ze Służbą Bez-

pieczeństwa i pokwitowania odbio-

ru pieniędzy. Grafolodzy wskazują 

na autentyczność podpisów byłego 

prezydenta na tych dokumentach.

– W naszej ocenie opinia jest 

kompleksowa, jest jasna, spójna. 

Wnioski, które są zawarte w tej 

opinii, są jednoznaczne i one nie 

pozostawiają, proszę państwa, żad-

nych wątpliwości. Ze sporządzonej 

opinii wynika, że odręczne zobo-

wiązanie o podjęciu współpracy ze 

Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 

grudnia 1970 roku zostało w cało-

ści nakreślone przez Lecha Wałęsę 

– powiedział w trakcie wtorkowej 

konferencji dyrektor Głównej Ko-

misji Ścigania Zbrodni przeciw-

ko Narodowi Polskiemu, zastępca 

Prokuratora Generalnego Andrzej 

Pozorski.

Ekspertyzę dokumentacji TW 

„Bolek” zlecono w ramach śledztwa 

prowadzonego przez białostocki 

pion śledczy IPN w sprawie po-

dejrzenia poświadczenia niepraw-

dy przez funkcjonariuszy SB w 

dokumentach „Bolka”, które w lu-

tym ubiegłego roku znaleziono po 

śmierci generała Czesława Kiszcza-

ka w jego domu. Lech Wałęsa zane-

gował bowiem autentyczność oka-

zanych mu w kwietniu 2016 roku 

dokumentów rękopiśmiennych z 

teczki TW „Bolka”.

 (mb)

 Ciąg dalszy na str. 2

POGODA

Romana Heczková i Mateusz Wantuła zamierzają studiować na polskich uczelniach.



czwartek   |   2 lutego 20172

120 mieszkań w »Kosmosie«
Dawniej w tym obiekcie mieścił się 

hotel robotniczy, później przekształ-

cono go w akademik, ostatnio zaś 

służy jako noclegownia. To jednak 

wkrótce się skończy. Mieszczący się 

niedaleko centrum Frysztatu „Ko-

smos” – bo o nim mowa – miasto 

chce przeznaczyć na mieszkania. Po-

stęp w tej sprawie przyniosła wtor-

kowa sesja, na której radni uchwalili 

ogłoszenie przetargu na projekt re-

montu obecnej noclegowni. W przy-

szłości ma powstać tu aż 120 nie-

wielkich dwupokojowych mieszkań 

z wnęką kuchenną. Te na parterze i 

pierwszym piętrze będą dostosowa-

ne do potrzeb osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. Przed do-

mem powstanie duży parking, z któ-

rego będą mogli korzystać również 

mieszkańcy okolicznych domów.

– „Kosmos” stoi w centrum mia-

sta i idealnie nadaje się na zwykłe 

mieszkania. Nie chcemy mieć noc-

legowni w centrum miasta, a popyt 

na dostępne cenowo mieszkania jest 

w naszym mieście duży, zwłaszcza 

wśród seniorów – Tomáš Hanzel, 

prezydent Karwiny, skomentował 

decyzję o zlikwidowaniu noclegowni 

w obiekcie, który miasto kupiło jakiś 

czas temu za przeszło 30 mln koron. 

Jednym z powodów były wówczas 

skargi mieszkańców na problemo-

wych lokatorów „Kosmosu”. Teraz 

wreszcie powinien być spokój.  (sch)

Piruety, nagrody i świadectwa
We wtorek w szkołach podsumowano i zakończono pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie Polskiej Szkoły 

Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu spędzili przedwczorajsze przedpołudnie dość nietypowo, bo szalejąc na łyżwach pod 

dachem Mini Werk Areny. W południe, już w szkole, młodzież odebrała świadectwa za pierwsze półrocze.

Jako pierwsi o godz. 9.00 na lodzie 

pojawili się uczniowie klas pierwsze-

go stopnia.

– Niektórzy doskonalili swój styl, 

inni z pomocą starszych kolegów sta-

wiali pierwsze kroki na łyżwach. Była 

to jednak bardziej zabawa i rekreacja, 

niż nauka – mówiła Lucyna Olšar, 

profi laktyk szkolny.

Roman Grycz, nauczyciel wycho-

wania fi zycznego i geografi i, przeko-

nywał z kolei, że wypad na lodowisko 

stanowi nagrodę za kilka miesięcy 

systematycznej pracy i nauki. – W 

Mini Werk Arenie możemy zaś go-

ścić dzięki dobrej współpracy z trzy-

nieckimi Stalownikami – dodał.

Z okazji do pojeżdżenia na łyżwach 

skorzystało ponad 90 uczniów z klas 

pierwszego stopnia, także z fi lii trzy-

nieckiej szkoły na Tarasie i w Oldrzy-

chowicach, oraz ponad 50 uczniów 

klas drugiego stopnia. Wszyscy do-

skonale się bawili. 

– Ta impreza to już nasza szkolna 

tradycja. Wprawdzie w Mini Werk 

Arenie gościmy po raz pierwszy, ale w 

poprzednich latach regularnie bywa-

liśmy w starej Werk Arenie – mówiła 

wicedyrektor trzynieckiej podsta-

wówki, Agnieszka Kulig, podkreśla-

jąc przy tym, że szkoła stara się w 

jak największym stopniu promować 

sport i rekreację. 

– Tej zimy ponad sześćdziesiąt 

dzieci z klas 1.-6. wypoczywało już 

na białej szkole, natomiast z myślą o 

siódmoklasistach zorganizowaliśmy 

kurs narciarski. Myślę, że były to uda-

ne imprezy, ponieważ podobały się 

nie tylko dzieciom, ale także pedago-

gom i rodzicom – podkreśliła.

Po wtorkowych szaleństwach na lo-

dowisku trzyniecka młodzież wróciła 

w szkolne mury, gdzie otrzymała pół-

roczne świadectwa. W środę w szkole 

odbył się natomiast uroczysty apel, na 

którym nagrodzono uczniów, którzy 

z powodzeniem reprezentowali pod-

stawówkę na forum międzyszkolnym, 

powiatowym i wojewódzkim. 

– Ogółem rozdamy około trzydzie-

stu nagród. Nasi uczniowie zdobywali 

zaś laury nie tylko na polu nauki, ale 

także w sporcie i kulturze. W zakoń-

czonym półroczu błysnęli na przy-

kład nasi matematycy, ich koledzy i 

koleżanki osiągali też wartościowe 

wyniki w konkursach recytatorskich 

w języku polskim i czeskim czy w 

konkursach plastycznych. Warto rów-

nież przypomnieć, że nasza uczennica 

Zuzanna Lisztwan zajęła doskonałe 

trzecie miejsce w konkursie histo-

ryczno-krajoznawczym „O nagrodę 

kronikarza miasta Trzyńca”. To nie-

typowe, ale bardzo cenne osiągnięcie 

– mówiła we wtorek Kulig.  (wik)
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LEKARZ 

NA MIEJSCU
KARWINA-ŁĄKI (sch) – Mia-

sto będzie również w tym roku 

opłacać koszty związane z funk-

cjonowaniem przychodni lekarza 

pierwszego kontaktu w Łąkach. 

Włodarzom zależy bowiem na 

utrzymaniu przychodni w tej 

dzielnicy. W przeciwnym wypad-

ku mieszkańcy Łąk, które są dość 

rozległe, musieliby z każdą dolegli-

wością dojeżdżać do lekarza kilka 

kilometrów. 

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy

Dziś, w czwartek 2 lutego, sekretariat redakcji 

będzie czynny od 8.30 do 15.30. Natomiast 

dziennikarz dyżurny, Witold Kożdoń, czeka na 

Państwa w godz. 9.30-12.30 (tel. 775 700 893, 

kozdon@glosludu.cz). W każdej sprawie 

można też dzwonić do redaktora naczelnego, 

Tomasza Wolff a, tel. 775 700 892, e-mail: 

wolff @glosludu.cz.

Czekamy na Państwa
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Pierwsze świadectwa 
w pierwszych klasach

Legenda: MS – szkoły z klasami I st., PS – szkoły pełne. Dane wyrażają liczbę 

uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z polskim językiem nauczania 

w powiatach Karwina i Frydek-Mistek. Źródło: Statystyka uczniów sporzą-

dzona przez Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo-

ściowego na początku roku szk. 2016/2017.  Opr. (dc)

Trzyniecka szkoła stara się promować aktywny styl życia.

Trzy bloki i 120 mieszkań. Tak „Kosmos” będzie wyglądać w przyszłości.

Esesmani przestali być anonimowi
Instytut Pamięci Narodowej w Kra-

kowie upublicznił nazwiska członków 

załogi niemieckiego nazistowskiego 

obozu zagłady Auschwitz-Birke-

nau. Baza zawiera ok. 8,5 tys. na-

zwisk esesmanów. W piątek minęła 

72. rocznica wyzwolenia obozu Au-

schwitz-Birkenau.

– Dzisiejszy dzień jest historycz-

ny, ponieważ to jest dopiero począ-

tek. Tą bazą rozpoczynamy realizację 

dużego projektu. Zaczynamy od KL 

Auschwitz, ale w dalszych planach 

mamy rozwinięcie tej bazy również o 

inne niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne – powiedział na po-

niedziałkowej konferencji prasowej w 

Krakowie prezes IPN, Jarosław Szarek.

Jak podkreślił, prezentacja bazy jest 

również odpowiedzią na używanie 

błędnego określenia „polskie obozy 

koncentracyjne”. – Ta baza jest odpo-

wiedzią na te głosy, bo skoro mówimy 

o „polskich obozach koncentracyj-

nych”, to proszę bardzo, pokazujemy, 

kim była ta załoga funkcjonariuszy 

SS. Co więcej, pokazujemy to w In-

ternecie w takiej skali, w jakiej nikt 

wcześniej tego nie zrobił – powiedział. 

Podkreślił, że każdy będzie mógł zo-

baczyć bazę pod adresem truthabout-

camps.eu/zalogass.

W ostatnich dniach Muzeum Au-

schwitz zwróciło się także z apelem 

do niemieckiej i austriackiej opinii 

publicznej o przekazywanie doku-

mentów, zdjęć, prywatnych listów, 

czy jakichkolwiek innych materiałów 

związanych z załogą SS obozu Au-

schwitz. – Dotychczas opieraliśmy 

się głównie na relacjach i wspomnie-

niach byłych więźniów, zachowanej 

dokumentacji obozowej oraz powo-

jennych materiałach procesowych. 

Do dziś stanowi to fundament naszej 

wiedzy. Nie posiadamy jednak wielu 

źródeł, które pozwalają lepiej i pełniej 

zrozumieć motywację sprawców. W 

archiwach bowiem zachowało się bar-

dzo niewiele prywatnych materiałów 

stworzonych przez członków załogi 

KL Auschwitz – powiedział dyrektor 

Muzeum, dr Piotr M. A. Cywiński. 

 (wik)

IPN PODAŁ OPINIĘ 
W SPRAWIE TECZKI 

TW »BOLEK«
Dokończenie ze str. 1

Zarzuty o agenturalności pod adre-

sem Lecha Wałęsy padają od lat, a 

Wałęsa konsekwentnie im zaprze-

cza. Do przedstawionej we wtorek 

opinii IES Wałęsa ma odnieść się w 

najbliższych dniach, gdyż wyleciał 

do Kolumbii na spotkanie laureatów 

pokojowej Nagrody Nobla. We wto-

rek wieczorem informacje przed-

stawione przez IPN skomentowali 

pełnomocnicy byłego prezydenta. 

– Sprawdzanie autentyczności tych 

dokumentów dopiero się rozpo-

częło, a nie tak jak sugerowano na 

konferencji prasowej w IPN właśnie 

dzisiaj się zakończyło – powiedział 

jeden z adwokatów Wałęsy, Jan Wi-

dacki. Pełnomocnicy zapowiadają, 

że po zapoznaniu się z pełną opinią 

biegłych, zgodnie z przysługującym 

im prawem, będą zgłaszali do niej 

uwagi i wnioski. 

 (mb)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY 

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL 
W sobotę 28 stycznia w Domu Narodowym w 

Dąbrowie odbył się tradycyjny bal, organizowa-

ny wspólnie przez MK PZKO w Dąbrowie oraz 

Orłowej-Porębie. Całość otworzył i gości przy-

witał prezes Koła w Porębie, Leon Kasprzak. 

ZPiT „Olza”, działający przy ZG PZKO, roz-

począł bal i wystąpił ze swoim pięknym pro-

gramem. Do tradycyjnego poloneza zaproszeni 

zostali wszyscy uczestnicy. Do tańca przygrywał 

zespół M Band – Michał Vesely i Andrzej Szyja. 

Zabawa trwała do białego rana, a atmosfera po-

rywała wszystkich do tańca w rytm przebojów z 

całego świata. O smaczną kolację i wyśmienite 

ciastka zadbały panie z dwóch Klubów Kobiet. 

One też przygotowały niespodzianki, takie jak: 

czapki, kotyliony i kwiaty. Obsługa była napraw-

dę profesjonalna. Warto było spędzić piękne 

chwile wśród starych i nowych znajomych, w 

miłej atmosferze balu.  
 JM, uczestnik balu 

* * * 

GDY KOLĘDA IDZIE ŚWIATEM 
Spełniony może poczuć się chór mieszany „Su-

cha” na czele z dyrygentem Tomaszem Piwko, 

który na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni 

miał możliwość pięciokrotnie zaprezentować 

odnowiony repertuar kolędowy. 5 stycznia był 

gościem koncertu „Wędrowali trzej królowie”, 

kolorowego widowiska opartego o polskie i za-

graniczne kolędy, które przygotowała miejscowa 

polska szkoła. O zainteresowaniu tego typu kon-

certami świadczy nadkomplet widzów, którzy w 

to mroźne popołudnie wypełnili wnętrze ko-

ścioła katolickiego w Suchej Górnej. W kościele 

katolickim chór wystąpił ponownie na niedziel-

nej mszy świętej w dniu 8 stycznia. 

Kilka kilometrów za Cieszynem, w Puńcowie, 

powstał niedawno kościelny chór mieszany. Jego 

dyrygentem jest również Tomasz Piwko. Idea 

wspólnego występu obu działających pod jego 

kierownictwem chórów ziściła się na mszy nie-

dzielnej w kościele katolickim w Puńcowie 15 

stycznia. Każdy z chórów zaprezentował swój 

repertuar, by w fi nale połączyć swe siły. Wspólne 

odśpiewanie kilku kolęd dostarczyło chórzystom 

wiele satysfakcji. Oba chóry wystąpiły także na 

inauguracji roku 2017 Śląskiego Związku Chó-

rów i Orkiestr w Katowicach-Panewnikach. 

Uroczyste nabożeństwo odbyło się w bazylice 

ojców franciszkanów. Byliśmy jedynymi repre-

zentantami Zaolzia.  (bp) 
* * * 

»STONAWA« ŚWIĄTECZNIE 
Co prawda okres świąteczny kojarzy się z  cza-

sem spędzonym w gronie rodzinnym, to jednak 

członkowie chóru „Stonawa” zamienili domowe 

zacisza pachnące choinką i ciasteczkami na pró-

by i występy. Najpierw tradycyjnie zaśpiewaliśmy 

kilka kolęd podczas uroczystego zapalania świa-

tełek na choince przed Urzędem Gminy. W Boże 

Narodzenie upiększyliśmy naszym śpiewem, 

jak co roku, mszę świętą w kościele katolickim. 

W środę 28 grudnia chór dał występ na wigilij-

ce stonawskiego Koła PZKO. Naszym śpiewom 

przysłuchiwali się także goście z  zaprzyjaźnio-

nej Lubomi, z  którą MK PZKO współpracuje 

w ramach funduszy europejskich. W niedzielę 15 

stycznia chór śpiewał w Stonawie na mszy świę-

tej emitowanej na żywo przez TV NOE. Z kolei 

16 stycznia chór wystąpił z  kolędami i  życze-

niami noworocznymi dla mieszkańców Domu 

Opieki Społecznej w Stonawie. 21 stycznia wy-

jechaliśmy do Lubomi, by wspólnie kolędować 

z  miejscowymi chórami w  Gminnym Ośrodku 

Kultury. Dzień później, w ramach Tygodnia Mo-

dlitw o  Jedność Chrześcijan, wzięliśmy udział 

w  nabożeństwie ekumenicznym w  stonawskim 

kościele ewangelickim, gdzie zaśpiewaliśmy 

oprócz polskich i  czeskich kolęd także łaciński 

średniowieczny hymn „Adeste Fideles”. 
Warto jeszcze dodać, iż chórem niestrudzenie 

od lat dyryguje Marta Orszulik, jego kierowni-

kiem jest Bolesław Koch, a na organach pod-

czas nabożeństw w  kościele towarzyszy nam 

Tomáš Bařák. Naszą działalność wspierają MK 

PZKO w  Stonawie z  prezesem Wojciechem 

Febrem na czele oraz Urząd Gminy z wójtem 

Andrzejem Febrem na czele. Wszystkim wyżej 

wymienionym osobom należą się serdeczne po-

dziękowania.  
W imieniu chóru, Mariola Mikula

Jest, ale jakby go nie było... 
W ubiegłym tygodniu w kawiarni Avion w Czeskim Cieszynie odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie poświęcone życiu i twórczości pochodzącego z Cieszyna 

luterańskiego pastora, pisarza i kompozytora, Jerzego Trzanowskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie, która na bieżący 

rok planuje jeszcze dwa wydarzenia poświęcone tej postaci. 

W 2017 roku przypada 425. rocznica 

urodzin i 380. rocznica śmierci Je-

rzego Trzanowskiego. Jak podkreśliła 

Jana Galášová, dyrektorka Biblioteki 

Miejskiej w Czeskim Cieszynie, ini-

cjatywa przypomnienia postaci Jerze-

go Trzanowskiego wiąże się także z 

tegorocznymi światowymi obchodami 

jubileuszu 500 lat Reformacji. Podczas 

pierwszego spotkania poeta i luterań-

ski pastor został przedstawiony jako 

autor najobszerniejszego czeskiego 

protestanckiego kancjonału „Cithara 

Sanctorum”, znanego pod nazwą „Tra-

noscius”, a wydanego w 1636 roku. 

Kancjonał zawierający kilkaset pieśni 

odegrał dużą rolę w krzewieniu idei 

reformacji w krajach słowiańskich, w 

tym w Polsce. Dzieło Trzanowskiego 

stanowiło również inspirację dla naj-

wybitniejszych muzyków, jak na przy-

kład Jana Sebastiana Bacha.

W spotkaniu w kawiarni Avion 

wzięli udział poeta Zbigniew Machej, 

zajmujący się m.in. tłumaczeniami 

dzieła Trzanowskiego z języka cze-

skiego na polski, oraz Leszek Kalina 

z chórem „Ars Musica”. Dyskusję 

moderowała Alena Hasáková, która 

wygłosiła również prelekcję na te-

mat życia luterańskiego pastora i jego 

związków z Cieszynem. Dyskusję 

wzbogacił akcent muzyczny. Chór 

„Ars Musica” pod batutą Leszka Ka-

liny wykonał cztery utwory cztero-

głosowe autorstwa Jerzego Trzanow-

skiego, tzw. „genusy” o charakterze 

kolędowym. 

– Zainteresowałem się twórczo-

ścią Jerzego Trzanowskiego, ale od 

dłuższego czasu coś mi nie pasowa-

ło, jeżeli chodzi o powszechny od-

biór tej postaci. Trzanowski bowiem 

jest w Cieszynie, ale jakby go nie 

było – powiedział Zbigniew Machej. 

– Trzanowski ma tablicę pamiątkową 

na ratuszu w Czeskim Cieszynie, od 

lat 90. jest też tablica na kamienicy, 

gdzie urodził się, natomiast przed ko-

ściołem Jezusowym znajduje się jego 

popiersie. Jednak z drugiej strony, gdy 

pójdzie się do biblioteki lub księgarni, 

by poczytać coś autorstwa Trzanow-

skiego, to nic się nie znajduje. Wydaje 

się więc, że Trzanowski jest ukrytym 

patronem tego miasta. Problem jest 

taki, że ani Polacy, ani Czesi, ani Sło-

wacy do tej pory nie wydali drukiem 

dzieła Trzanowskiego – dodał.

Jak podkreślił podczas spotkania 

Machej, Jerzy Trzanowski pozostawił 

po sobie bardzo dużo tekstów. – Były 

to szczególnie teksty łacińskie, czyli 

pieśni, których wybór mogliśmy usły-

szeć w wykonaniu chóru „Ars Musi-

ca”. Łacina w końcu XVI wieku, gdy 

Trzanowski chodził do szkoły para-

fi alnej w Cieszynie, była żywym języ-

kiem. Utwory Trzanowskiego nie tyl-

ko nawiązywały do Biblii i psałterza, 

ale także odnosiły się do klasycznej 

poezji łacińskiej. Część z nich bez-

pośrednio odwołuje się do twórczości 

rzymskiego poety Horacego. A zatem 

dzieło jednego z najważniejszych 

pisarzy kultury europejskiej jest fun-

damentem twórczości Trzanowskie-

go. Świadczy to o tym, że twórczość 

pochodzącego z Cieszyna kompozy-

tora była nie tylko luterańska, a więc 

silnie duchowa w sensie religijnym 

i kościelnym, ale była także huma-

nistyczna w sensie kultury renesan-

sowej. Reformacja to bowiem także 

silny ruch humanistyczny – powie-

dział w trakcie spotkania Zbigniew 

Machej, który wraz Aleną Hasákovą 

odczytał zebranym kilka utworów 

Trzanowskiego w polskiej i czeskiej 

wersji językowej. Ciekawostką spo-

tkania poświęconego Trzanowskiemu 

była prezentacja kancjonału „Cithara 

Sanctorum”, pochodzącego z 1820 

roku, który wypożyczył bibliotece 

jeden z mieszkańców Czeskiego Cie-

szyna. Dzieło przechowywane jest na 

co dzień w jego domowych zbiorach.

Spotkanie w kawiarni Avion było 

pierwszym z cyklu poświęconego Je-

rzemu Trzanowskiemu. Jak poinfor-

mowała Jana Galášová, do końca roku 

Biblioteka Miejska w Czeskim Cie-

szynie ma zorganizować jeszcze dwa 

wydarzenia. Najbliższa inicjatywa 

poświęcona Jerzemu Trzanowskiemu 

została zaplanowana na wiosnę. – W 

maju zapraszamy na drugie spotkanie 

poświęcone Trzanowskiemu jako fi lo-

zofowi, które zostanie przygotowane 

na podstawie pisanego właśnie eseju 

Zbigniewa Macheja. Natomiast jesie-

nią rozpocznie się trzecie wydarzenie, 

a mianowicie internetowy konkurs 

dla wszystkich zainteresowanych. W 

oparciu o mapę Śląska Cieszyńskie-

go przygotujemy pytania na temat 

poszczególnych miejsc związanych 

z Reformacją. Dla zwycięzców kon-

kursu przygotowaliśmy atrakcyjne 

nagrody – zapowiedziała w rozmowie 

z „Głosem Ludu” Jana Galášová.
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Spotkanie poświęcone życiu i twórczości pastora, pisarza i kompozytora, Jerzego Trzanowskiego, odbyło się w czeskocie-
szyńskim Avionie. 

Chór „Sucha” na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni miał możliwość pięciokrotnie zaprezentować 
odnowiony repertuar kolędowy.

Występ chóru „Stonawa” podczas wigilijki stonawskiego Koła PZKO.
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Peruki pozwalają pokonać traumę
W styczniu w cieszyńskim Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikoła-

ja Kopernika odbyło się nietypowe 

wydarzenie. Każdy chętny mógł tam 

oddać swe włosy na rzecz chorych na 

raka. Kamila Stępień z warszawskiej 

Fundacji Rak’n’Roll, która koordy-

nuje ogólnopolską akcję „Daj Włos”, 

w rozmowie z „Głosem Ludu”, 

mówi, co się dalej stało ze ściętymi 

nad Olzą włosami i skąd się wziął 

pomysł na tak nietypową akcję.

Często słyszymy o dawcach or-
ganów czy szpiku kostnego, 
lecz o dawcach włosów dużo 
rzadziej. Dlaczego więc zdecy-
dowaliście się na tak oryginalną 
akcję?

Założycielka naszej fundacji, 

Magdalena Prokopowicz, sama 

chorowała na raka. Podczas tera-

pii kilkakrotnie traciła włosy i do-

skonale zdawała sobie sprawę, jak 

bardzo traumatyczną sytuacją jest 

dla kobiety utrata włosów. Trzeba 

też wiedzieć, że peruki wykona-

ne z włosów naturalnych są bar-

dzo drogie. W Polsce kosztują od 

trzech do nawet sześciu tysięcy 

złotych, a Narodowy Fundusz 

Zdrowia refunduje jedynie nie-

wielką część tej kwoty. Stąd Pro-

kopowicz wpadła na pomysł, by 

zbierać włosy, robić z nich peruki i 

rozdawać je kobietom, które leczą 

się onkologicznie.

Ile osób zdecydowało się do tej 
pory oddać wam swe włosy?

W 2016 roku jakieś 22 tysiące, a 

łącznie to już około 35 tysięcy 

osób. Naszą akcję prowadzimy 

od 2011 r. i z roku na rok cieszy 

się ona coraz większą popularno-

ścią. Początkowo otrzymywaliśmy 

rocznie po kilka tysięcy paczek z 

włosami. W 2015 roku nadeszło 

prawie dziesięć tysięcy paczek 

włosów i wówczas uważaliśmy ten 

wynik za bardzo dobry, tymczasem 

rok później udało nam się go po-

dwoić.

A jak trafi liście do Cieszyna?
Akcja „Daj włos” rozkręciła się już 

na taką skalę, że samorządy szkol-

ne, stowarzyszenia, fundacje i inne 

instytucje same się do nas zgłasza-

ją, chcąc lokalnie propagować ten 

projekt. Tak trafi liśmy również nad 

Olzę.

Każdy może się przyłączyć do 
akcji i przekazać wam swoje 
włosy?

Płeć i wiek chętnych nie mają zna-

czenia. Ważne, by ich włosy miały 

minimum 25 centymetrów dłu-

gości i nie były zniszczone. Wło-

sy mogą być za to farbowane na 

ciemniejsze kolory, nie mogą być 

jednak rozjaśniane, ombre ani po 

hennie. Muszą być także ścinane 

suche. Nawet odrobinę wilgot-

ne włosy zaplecione w warkocze 

pleśnieją w drodze do fundacji i 

niestety nie mogą być później wy-

korzystane przy tworzeniu peruk.

Skąd te 25 centymetrów?

Po prostu 25 centymetrów to mi-

nimalna długość włosa, z którego 

perukarz jest w stanie utkać peru-

kę. Krótszych włosów, ze względu 

na proces tkania peruki, współpra-

cująca z nami perukarnia nie jest 

w stanie wykorzystać. Trzeba też 

dodać, że na jedną perukę potrze-

ba włosów od pięciu do dziesięciu 

osób. Nie robimy jednak peruk dla 

konkretnych osób, lecz przygoto-

wujemy standardowe modele, któ-

re są później indywidualnie dopa-

sowywane do potrzeb chorych. W 

ten sposób pomogliśmy już ponad 

700 kobietom.

Co się dzieje z włosami po ob-
cięciu?

Najpierw są one przesyłane do 

fundacji Rak’n’Roll, my wprowa-

dzamy je do naszej ewidencji i 

przekazujemy do perukarni, gdzie 

podlegają jakościowej ocenie. 

Tamtejsi fachowcy stwierdzają, 

czy ich długość i kondycja są od-

powiednie, a także czy nie pomie-

szano końcówek z nasadami, bo 

takie zmieszane włosy do niczego 

już się nie nadają. Po przeprowa-

dzeniu wstępnej selekcji specjaliści 

łączą włosy w grupy podobnych 

typów, o podobnej jakości, kolorze 

i długości i przystępują do tworze-

nia peruk. Dodajmy, że z włosów o 

długości 25 centymetrów perukarz 

może utkać jedynie 15-centyme-

trową perukę.

Ponoć, aby przekazać wam wło-
sy, wcale nie trzeba jednak brać 
udziału w jednej z organizowa-
nych przez was akcji...

Faktycznie, włosy można ściąć sa-

modzielnie w domu według naszej 

instrukcji albo skorzystać z usług 

zaprzyjaźnionego z nami salonu 

fryzjerskiego. W waszym regio-

nie dwa takie salony działają w 

Skoczowie i Wiśle. Odwiedzając 

je, ma się pewność, że włosy zo-

staną ścięte według naszych za-

sad i na pewno trafi ą do Fundacji 

Rak’n’Roll. 

Rozmawiał: 

WITOLD KOŻDOŃ
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Dotacja nawet dla fryzjera 
Przed małymi przedsiębiorcami w regionie otwiera się nowa możliwość pozyskania środków na rozwój działalności. Oprócz wspieranych do tej pory rolników, 

pieniądze z Unii Europejskiej będą mogli otrzymać także m.in. sklepikarze, fryzjerzy, mechanicy samochodowi czy drobni producenci. O dotacjach za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Pobeskydí, która ma siedzibę w Trzanowicach, rozmawiamy z jej dyrektorką, Krystyną Novákową.

Program wygląda atrakcyjnie. Drobni 
przedsiębiorcy po raz pierwszy otrzymają 
dotacje?

W naszym regionie to faktycznie pierwsza 

taka okazja. Mam na myśli nie tylko naszą 

LGD, która istnieje już od 2004 roku, ale te-

ren całego Zaolzia. Poprzednio wspieraliśmy 

gminy oraz rolników, częściowo także ruch 

turystyczny. Teraz ustaliliśmy, że wesprzemy 

większą grupę wnioskodawców: rolnictwo, 

gospodarkę leśną i przetwórstwo drewna, 

ale też drobnych przedsiębiorców z innych 

branż. Wachlarz jest dosyć szeroki – chodzi 

o różne warsztaty naprawcze, krawieckie, 

szklarskie, usługi fryzjerskie, placówki ga-

stronomiczne, kowalstwo, produkcję zaba-

wek i inne. Taka możliwość otworzyła się 

przed nami dopiero w nowym okresie dota-

cyjnym 2014-2020.

Wcześniej nie można było wspierać drob-
nych przedsiębiorców?

Teoretycznie było to możliwe, lecz pieniędzy 

było mniej, dlatego musieliśmy wybrać prio-

rytety. Były nimi rolnictwo i ruch turystyczny. 

Teraz doszliśmy do wniosku, że warto wes-

przeć małych, lokalnych przedsiębiorców, 

którzy prowadzą nierolniczą działalność na 

obszarach wiejskich, zwłaszcza tych, którzy 

stworzą nowe miejsca pracy. Za to otrzymają 

dodatkowe punkty przy ocenie wniosków.

Nowe miejsca to warunek? Nie może do-
stać dotacji na przykład pracująca fryzjer-
ka lub szewc, który w swoim warsztacie 
sam naprawia buty?

Może, zamierzamy wspierać również takie 

osoby, które prowadzą indywidualną dzia-

łalność gospodarczą, nie zatrudniając pra-

cowników. Generalnie wniosek może złożyć 

zarówno osoba fi zyczna, jak i podmiot praw-

ny, z tym, że są ograniczenia dotyczące mak-

symalnego obrotu oraz maksymalnej liczby 

pracowników (50). Tylko w przypadku rol-

ników ograniczeń nie ma, warunki dotacyjne 

dla rolników i leśników są bardziej korzystne. 

Dotacje przydziela Ministerstwo Rolnictwa, 

które zgodziło się, byśmy z tej puli wspierali 

także małych lokalnych przedsiębiorców.

Mówiła pani o dodatkowych punktach za 
nowe miejsca pracy. Za co jeszcze będą 
przyznawane?

Więcej punktów otrzymają przedsiębiorcy, 

którzy dopiero rozpoczynają działalność. Ale 

ogólnie program jest otwarty także na tych, 

którzy pracują od wielu lat.

Ile pieniędzy można będzie otrzymać i na 
co mogą być one wykorzystane?

To będą dotacje o charakterze inwestycyjnym, 

a więc na różne prace budowlane, na zakup 

środków trwałych, czyli mienia, którego cena 

przekracza 40 tys. koron. Można będzie z 

tych pieniędzy na przykład wyposażyć warsz-

tat, sklep czy restaurację. Jest nawet szansa na 

dofi nansowanie nowego budynku, lecz wtedy 

warunkiem jest ważne pozwolenie na budowę. 

Kto dopiero zastanawia się nad projektem, nie 

zdąży go załatwić w terminie naboru wnio-

sków, który odbędzie się w marcu. Ale to też 

nic straconego, liczymy na to, że za dwa lata 

przeprowadzimy drugą rundę. Wspierane 

będą projekty od 50 tys. do 5 mln koron, mak-

symalna wysokość dotacji dla przedsiębiorców 

będzie wynosiła od 25 do 45 proc.

Kto będzie oceniał projekty?
Plusem jest to, że będzie je oceniała bezpo-

średnio w regionie komisja powołana przez 

LGD, a więc osoby dobrze zorientowane w 

miejscowych realiach. Ministerstwo sprawdzi 

wnioski od strony formalnej i wyda ostatecz-

ną decyzję.

Pomoc przeznaczona jest dla przedsię-
biorców z gmin, które LGD obejmuje 
swoim zasięgiem?

Tak. Jeśli chodzi o teren Zaolzia, są to gminy 

Dorzecza Stonawki (Gnojnik i okolice), da-

lej Cierlicko, Kocobędz, Olbrachcice, Stona-

wa i Sucha Górna. W skład LGD wchodzą 

ponadto inne gminy Mikroregionu Zapory 

Cierlickiej i Żermanickiej, Dorzecza Moraw-

ki i Dorzecza Ondrzejnicy.

 DANUTA CHLUP
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Krystyna Nováková zachęca przedsiębiorców do skorzystania z funduszy unijnych. 

Ścięte włosy muszą mieć co najmniej 25 centymetrów długości.
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CZWARTEK 2 lutego
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Studio 

Wschód 7.30 Polskie zwierzęta w 

niebezpieczeństwie 7.50 Kaktus i 

Mały 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 

Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 24 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Ks. Jerzy Popiełusz-

ko 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 M jak miłość (s.) 

14.20 Egzamin z życia 15.15 Wil-

noteka 15.35 Las Story 16.00 Jak to 

działa? Kulisy telewizji i radia 16.30 

Galeria (s.) 16.55 Polskie zwierzęta 

w niebezpieczeństwie 17.10 Kaktus i 

Mały 17.20 Krótka historia. Naro-

dziny Komitetu Obrony Robotni-

ków 17.30 Teleexpress 17.50 Polska 

z Miodkiem. Kociewie i Kaszuby 

17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Historia 

żywa. Warszawa walczy! 18.55 Bar-

wy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 

kulturalne ekstra 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Komisarz Alex 7 (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

24 22.25 Halo Polonia 23.10 Hu-

mor w odcinkach. Tygodnik Moral-

nego Niepokoju 23.40 Warto roz-

mawiać. 

PIĄTEK 3 lutego
6.05 Ojciec Mateusz 12 (s.) 7.00 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców hi-

storii 7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 

Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 Polo-

nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 24 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka hi-

storia. Narodziny Komitetu Obrony 

Robotników 12.35 Wiadomości 12.50 

Na sygnale. Więzy krwi 13.25 M jak 

miłość (s.) 14.25 Komisarz Alex 7 (s.) 

15.20 Warto rozmawiać 16.20 Okrasa 

łamie przepisy. Indyk na polskim stole 

16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 Krót-

ka historia 17.30 Teleexpress 17.50 

Kościół św. Mikołaja w Kamieńcu Po-

dolskim 18.25 Było, nie minęło - kro-

nika zwiadowców historii 18.55 Na 

sygnale. Więzy krwi 19.25 Wolny 

ekran 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.50 Na dobre 

i na złe. Nikt nie jest doskonały 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 24 

22.25 Halo Polonia 23.15 Galeria mi-

strzów - Marek Grechuta. 

SOBOTA 4 lutego
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.45 Polonia 24 

11.05 Rozmowa Polonii 24 11.20 Halo 

Polonia 12.10 Ojciec Mateusz 12 (s.) 

13.05 Na dobre i na złe. Nikt nie jest 

doskonały 14.05 Night of the Proms 

(koncert) 15.05 Okrasa łamie przepisy. 

Polskie steki po amerykańsku 15.30 

Tańczący z naturą. Gra o cietrzewia 

16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 

polsko@polski 17.30 Teleexpress 17.55 

M jak miłość (s.) 18.50 Mów mi Mi-

strzu 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.45 Strażacy 2. 

Krok przed metą 21.40 Ono 23.20 W 

karnawałowym rytmie (pr. rozr.). 

NIEDZIELA 5 lutego
6.40 Night of the Proms (koncert) 7.40 

Saga rodów. Ród Raptisów 8.10 1200 

muzeów. Muzeum Zapałek w Często-

chowie 8.40 Smaki polskie 9.05 Wolny 

ekran 9.20 Polska z Miodkiem. Kurpie 

i Mazowsze 9.30 Ziarno. Jubileusz 

Promyczków Dobra 10.00 Tajemnice 

dzikich zwierząt. Wilk 10.15 Peters-

burski Music Show 10.45 Kłusownik 

11.45 Między ziemią a niebem 12.00 

Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 

niebem 12.45 Zimowa jazda. Andorra 

- Pireneje 13.00 Transmisja mszy świę-

tej z kościoła pw. Matki Bożej Różań-

cowej w Luzinie 14.40 Prywatne niebo 

16.00 38. Sopot Festiwal 2001 - Goran 

Bregović i Krzysztof Krawczyk 16.30 

Rodzinka.pl. (s.) 17.25 Polska z Miod-

kiem. Kurpie i Mazowsze 17.30 Te-

leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 

Oczy w oczy 19.25 Tajemnice dzikich 

zwierząt. Wilk 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Ranczo 10 (s.) 21.40 C.K. De-

zerterzy (1/2) 23.10 Rock w Opolu - 

Opole ’90. Grzegorz Ciechowski 23.55 

Zakochaj się w Polsce. Zamek Moszna. 

PONIEDZIAŁEK 6 lutego
6.15 Koło historii. Kresowym szlakiem 

6.50 Nad Niemnem 7.15 Moliki książ-

kowe. Awaria 7.30 Supełkowe ABC 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Hi-

storia żywa. Rekonstruktorzy z wyboru 

11.35 Mów mi Mistrzu 12.25 Krótka 

historia 12.35 Wiadomości 12.50 Bar-

wy szczęścia (s.) 13.25 Ranczo 10. (s.) 

14.20 Oczy w oczy 14.50 1200 muze-

ów. Muzeum Zapałek w Częstochowie 

15.20 Smaki polskie. Smaki polskiej 

wieprzowiny 15.40 Medycyna i ty 

15.55 Sonda 2 16.30 Galeria (s.) 16.55 

Supełkowe ABC 17.20 Krótka historia. 

Narodziny dyktatury 17.30 Teleexpress 

17.55 Kulturalni PL 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 

(172) 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.50 O mnie się 

nie martw 4 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 24 22.25 Halo Polo-

nia 23.15 Taśmy z Magdalenki. 

WTOREK 7 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 6.55 

Zakochaj się w Polsce. Zamek Moszna 

7.30 Mali światowcy. O czym marzą 

dzieci świata 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmo-

wa Polonii 24 11.40 Halo Polonia 

12.25 Krótka historia. Narodziny dyk-

tatury 12.35 Wiadomości 12.50 Bar-

wy szczęścia (s.) 13.25 Strażacy 2. 

Krok przed metą 14.25 Nie wolno 

przerwać spektaklu 15.25 Zakochaj się 

w Polsce. Zamek Moszna 15.55 Sonda 

2 16.30 Galeria (s.) 16.55 Mali świa-

towcy. O czym marzą dzieci świata 

17.20 Krótka historia. Gabriel Naruto-

wicz 17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Opole, Kolonowskie, Fo-

sowskie, Zawadzkie 17.55 Niedziela 

z.... kinem Stanisława Barei 18.40 Pod 

Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Flesz historii 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Ojciec Mateusz 12 (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 24 

22.25 Halo Polonia 23.15 Pegaz. Sce-

na alternatywna 23.45 Ktokolwiek wi-

dział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 8 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 7.00 

Program ekumeniczny 7.30 ABC 

wszystko wie 7.45 Mój zwierzyniec 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 Po-

lonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 24 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka histo-

ria. Gabriel Narutowicz 12.35 Wiado-

mości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

O mnie się nie martw 4 14.25 Pułkow-

nik Kukliński 15.25 Tańczący z naturą. 

Gra o cietrzewia 15.55 Astronarium. 

Aktywność słoneczna 16.30 Galeria (s.) 

16.55 Moliki książkowe. Kiedy boli ząb 

17.05 Mój zwierzyniec 17.20 Krótka 

historia. Doktryny Układu Warszaw-

skiego 17.30 Teleexpress 17.55 Kwartet. 

Coś więcej niż kawiarnia 18.25 Studio 

Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Egzamin z życia 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 24 22.25 Halo Polo-

nia 23.15 Pułkownik Kukliński.

80. urodziny Muzeum Polskiego
To było dokładnie 80 lat temu – 12 stycznia 1937 r. odbyło się ofi cjalne otwarcie Muzeum Polskiego 

w Ameryce – w tym czasie znanego pod nazwą Archiwum i Muzeum Zjednoczenia Polskiego 

Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRKA). Zacny jubileusz świętowano w niedzielę 22 stycznia 

w znakomitym towarzystwie.

Na początek kartka z historii. Mu-

zeum Polskie zostało utworzone z 

połączenia Biblioteki Polskiej oraz 

Muzeum Narodowego w Chica-

go, działających od 1891 roku. Obie 

instytucje objęte były patronatem 

Związku Narodowego Polskiego. 

Zbiory biblioteki (listy wybitnych 

Polaków, ryciny, obrazy, rzeźby oraz 

ponad 6000 tomów książek) spłonęły 

w pożarze w 1931 roku. Członkowie 

Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-

Katolickiego podjęli się więc utwo-

rzenia w Ameryce Północnej nowego 

muzeum Polonii. Ta placówka prze-

trwała do dziś. W inauguracyjnym 

przemówieniu wygłoszonym w dniu 

otwarcia placówki ówczesny prezes 

Zjednoczenia Józef L. Kania powie-

dział: „Dla Polonii amerykańskiej 

poświęcamy Muzeum Polskie przy 

Zjednoczeniu PRK i niechaj ono dla 

chwały całej Polonii jak najpiękniej i 

najpożyteczniej zawsze służy”.

Jubileuszowe uroczystości, które 

odbyły się 22 stycznia 2017 r. w sali 

głównej muzeum im. Sabiny Felicji 

Logisz, zgromadziły ponad 200 gości. 

Wśród nich byli potomkowie Miko-

łaja Reja, którzy przybyli na święto 

muzeum z Nowego Jorku. Ofi cjalną 

część wypełniły przemówienia: Mał-

gorzaty Kot – dyrektor zarządzającej 

MPA , Richarda Owsianego – preze-

sa MPA, Piotra Janickiego – konsula 

generalny RP w Chicago, Josepha A. 

Drobota, juniora – prezesa ZPRKA. 

Małgorzata Kot dziękowała „ludziom 

pięknym w sercu”, którzy współpra-

cowali z muzeum codziennie. Słowa 

wdzięczności skierowała do Konsu-

latu Generalnego RP i Zjednoczenia 

Polskiego Rzymsko-Katolickiego 

za to, że wspierają muzeum. O ko-

nieczności środowiskowego wsparcia 

placówki mówił Richard Owsiany, 

prezes Muzeum Polskiego w Ame-

ryce, dziękując za 80 lat. – Muzeum 

działa, aby zabezpieczyć nasze dzie-

dzictwo. Ważnym jest, aby muzeum 

przetrwało. Dlatego nasze poparcie 

jest konieczne. Polegajmy na sobie.

Konsul Generalny RP Piotr Janicki 

przypomniał o tym, że 26 września 

2016 r. Muzeum Polskie w Ameryce 

w uznaniu zasług na rzecz kultury i 

dziedzictwa narodowego otrzymało 

złoty medal Zasłużony Kulturze Glo-

ria Artis od Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego RP. Szcze-

gólne życzenia skierował do pracow-

ników muzeum Joseph A. Drobot, 

prezes ZPRKA. – Pragnę pogratulo-

wać dyrekcji muzeum, pracownikom 

i wolontariuszom za poświęcenie i 

nieprzerwaną pracę na rzecz placów-

ki. Niech magia tego miejsca będzie 

inspiracją dla wszystkich do pozna-

wania polskiej historii i kultury.

Ważnym akcentem uroczystości 

było wręczenie rezolucji władz sta-

nowych z okazji jubileuszu, jej pomy-

słodawcą był poseł stanowy Robert 

Martwick. W imieniu posła wręcze-

nia dokonał Daniel Pogorzelski.

Część artystyczną otworzył występ 

tancerzy z Zespołu Polskich Tańców 

Ludowych „Wesoły Lud” i dzieci z 

Fundacji Kultury Tatrzańskiej „Ta-

tra”. Prawdziwą gratką był też występ 

Grażyny Auguścik i Mieczysława 

Szcześniaka, którym akompaniował 

na pianinie Jerzy Jabłoński. Wspólne 

śpiewanie kolęd i raczenie się urodzi-

nowym tortem były ostatnimi akcen-

tami uroczystości.

 Dziennik Związkowy

Polonez w Budapeszcie

Zgodnie z tradycją również w tym roku 

– tym razem 28 stycznia – w peszteń-

skim Hotelu Hungaria Ogólnokra-

jowy Samorząd Polski na Węgrzech 

zorganizował doroczny Bal Polski.

Gospodarzami wieczoru i otwie-

rającymi bal byli: przewodnicząca 

OSP dr Rónayné Słaba Ewa i wice-

przewodniczący Zsolt Bátori – oboje 

wystąpili w historycznych strojach 

polskich. Patronat honorowy nad ba-

lem sprawował ambasador RP na Wę-

grzech prof. Jerzy Snopek.

Bal rozpoczął polonez prowadzo-

ny przez przewodniczącą OSP dr 

Rónayné Słaba Ewę i radcę-ministra 

Michała Andrukonisa – zastępcę am-

basadora RP. Odbyła się też uroczysta 

– trzydaniowa kolacja, do tańca przy-

grywał gliwicki zespół „Time”. Nie-

wątpliwie ważną atrakcją wieczoru 

była loteria fantowa, z której dochód 

przeznaczono na cele dobroczynne. 

Wybrano króla i królową balu, a za-

bawa trwała do świtu. Organizację 

tegorocznego Balu Polskiego wspar-

ły Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych RP oraz Ministerstwo Zasobów 

Ludzkich Węgier. 

 Polonia.hu

Wracajcie do kraju!
– Wszystkie młode rodziny z dzieć-

mi proszę: wróćcie do nas; to będzie 

dobre dla Polski, a niekoniecznie złe 

dla Wielkiej Brytanii – zaapelował 

wicepremier Mateusz Morawiecki w 

wyemitowanej w niedzielę rozmowie z 

brytyjską telewizją Sky News.

  W porannym programie politycz-

nym „Ridge on Sunday” Morawiecki 

rozmawiał z dziennikarką Sophy Rid-

ge m.in. o brytyjskim planie wyjścia z 

UE, reakcjach w innych europejskich 

stolicach, szansach wynikających z 

tego dla Polski oraz o Polakach miesz-

kających w Wielkiej Brytanii.

Zwracając się do milionowej spo-

łeczności Polaków mieszkających 

w Wielkiej Brytanii, wicepremier 

oświadczył, że „chciałby ich zaprosić 

do Polski”. Jak mówił, rząd wprowadził 

m.in. plan odpowiedzialnego rozwoju 

polskiej gospodarki i zreformował sys-

tem społeczny, wzmacniając wsparcie 

dla młodych rodzin z dziećmi.

W czasie wykładu dla studentów 

wicepremier podkreślił, że „odpowiedź 

na wszystkie socjoekonomiczne wy-

zwania, które stoją przed Polską, to nie 

jest kwestia naciśnięcia jego guzika”, 

a wprowadzenie istotnych świadczeń 

socjalnych ma na celu powstrzymanie 

kolejnych fal emigracji z Polski. – Za-

trzymajmy ludzi w Polsce, bo nie chce-

my kolejnych 2-3 milionów wyjeżdża-

jących na zawsze, jak podczas 7-8 fal 

migracyjnych od powstania listopado-

wego w XIX wieku – powiedział.

  Londynek.net
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.05 Kojak (s.) 9.55 Ku-

fer 10.40 List do ciebie 11.45 Czarne 

owce 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 

Amy (s.) 14.45 Nie wahaj się i kręć 

15.35 Reporterzy TVC 16.25 Łopato-

logicznie 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Szkoda miłości (fi lm) 21.20 Pr. dys-

kusyjny 22.20 Gejzer 22.50 Na tropie 

23.15 Taggart (s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 10.00 Podróżomania 10.30 

Nieznana walka 11.20 Haiti bez na-

dziei 12.15 Magazyn chrześcijański 

12.45 Na ratunek życiu 13.00 Chcesz 

je? 13.10 Ciekawostki świata 13.25 

Akwanauci 14.20 Propaganda w czasie 

II wojny światowej 15.05 Zapomniane 

wyprawy 15.30 Olbrzymie maszyny 

16.15 Afryka w środku Europy 17.15 

W nieznane 18.05 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 18.15 Afryka 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 

19.25 Tańczący dom 19.50 Wiado-

mości w czeskim j. migowym 20.00 Z 

kucharzem dookoła świata 21.05 Po-

dróżomania 21.35 Błękitna krew 22.30 

Death Proof (fi lm) 0.20 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Przychod-

nia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 

Bach! 22.10 Szósty zmysł (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Elfy 

(s.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.10 Castle (s.) 

10.10 Miłość nie przemija (fi lm) 12.05 

Południowe wiadomości 12.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 13.15 Komisarz 

Rex (s.) 14.20 Castle (s.) 15.15 Zgad-

nij, kim jestem 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Czechy i Słowacja mają 

talent 21.35 davinci 22.30 Kuchenne 

koszmary Gordona Ramsaya 23.20 

Sala rozpraw 0.15 Miłość nie przemija 
(fi lm). 

PIĄTEK 3 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Losy słynnych 

osób 9.55 Kufer 10.40 Królowa Zorza 

(bajka) 11.45 Czarne owce 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 
Malwina (bajka) 15.50 Król soko-

łów (bajka) 16.35 Łopatologicznie 

17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Żandarmi z Luhačovic (s.) 

21.25 13. komnata L.X. Veselego 21.55 

Wszystko-party 22.50 Sylwestrowy 

koktajl 23.45 Sprawy detektywa Mur-

docha (s.) 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Dzikie konie w 

delcie Dunaju 9.55 Afryka 10.25 Ze 

smakoszem w podróży 11.15 Z kucha-

rzem dookoła świata 12.10 Autostrada 

13.00 Chcesz mnie? 13.30 Krainą bo-

cianich gwiazd 13.55 GEN - Galeria 

elity narodu 14.15 Nieznana Ziemia 

14.35 Zagubieni w Czechach 15.15 
Wojskowe projekty III rzeszy 16.00 

Propaganda w czasie II wojny świa-

towej 16.45 Sąsiedzi 17.10 Kraj łow-

ców głów 18.05 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 18.10 Królestwo natury 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 Historia Wieży Eiff e-

la 21.55 Miejsce pod słońcem (fi lm) 

23.55 Tut (s.) 1.20 Chcesz je? 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Starcie tytanów (fi lm) 22.20 Twierdza 

(fi lm) 1.00 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.35 Elfy 

(s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 Ca-

stle (s.) 10.15 Chmury nad morzem 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 13.20 

Komisarz Rex (s.) 14.20 Castle (s.) 
15.20 Zgadnij, kim jestem 16.25 Po-

południowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 

21.40 Nasza niania jest agentem (fi lm) 

23.45 Sala rozpraw 0.35 Chmury nad 

morzem (fi lm). 

SOBOTA 4 lutego

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.20 Wykrakane nieszczęście 

(bajka) 8.05 Złote węgorze (fi lm) 9.30 

Gejzer 10.05 Wszystko-party 10.55 

Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 12.00 Ty-

dzień w regionach 12.25 Nasze hobby 

13.00 Wiadomości 13.05 Jak się piecze 

szczęście (bajka) 14.05 Maryśka (baj-

ka) 14.40 Szkoła podstawą życia (fi lm) 

16.10 Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 

18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-

za pogody, wiadomości, sport 20.00 Ta-

jemnice ciała 21.10 Stepująca stonoga 

(fi lm) 22.50 Młody Montalbano (s.) 
0.50 LekarKA. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.50 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 

Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 

Lotnicze katastrofy 11.10 Bitwa o 

Brytanię 12.10 Rząd (s.) 13.10 Babel 

13.50 Kapitan (fi lm) 15.35 Dzika Pa-

tagonia 16.25 Kamera w podróży 17.20 

Cudowna planeta 18.15 Uniwersytet 

Palackiego 18.45 Wieczorynka 18.55 

Sąsiedzi 19.20 Podróż po wschodzie 

Burgundii 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Tut (s.) 21.30 

Okupacja (s.) 23.00 Serenity (fi lm). 

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

6.40 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.05 Marvel Avengers: Zjednoczeni (s. 

anim.) 7.30 Tom i Jerry (s. anim.) 7.55 

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.15 Stoliczku, nakryj się (bajka) 9.30 
28 dni (fi lm) 11.40 Dzwoń do TV 

Nova 12.20 Skarbonka (fi lm) 14.05 
Zamieńmy się żonami 15.40 Klik: I ro-

bisz, co chcesz (fi lm) 17.45 Śpiąca kró-

lewna (fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Człowiek ze stali 

(fi lm) 23.00 Szukając sprawiedliwości 

(fi lm) 0.45 Dredd (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 Elfy 

(s. anim.) 7.35 Salon samochodowy 

8.45 Ostry kurczak (s.) 9.55 Przystań 

(s.) 11.20 davinci 12.20 Marzenie Pauli 

(fi lm) 14.15 Gliniarz i prokurator (s.) 

15.20 Komisarz Rex (s.) 17.35 Czechy 

i Słowacja mają talent 18.55 Wiado-

mości 19.55 Top Star 20.15 Transpor-

ter (fi lm) 22.15 Sin City II: Damulka 

warta grzechu (fi lm) 0.25 Paintball 

(fi lm). 

NIEDZIELA 5 lutego

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 
Szkoła podstawą życia (fi lm) 8.15 

Uśmiechy Bohumila Hrabala 8.55 Ło-

patologicznie 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 Czarodziejskie swaty (bajka) 

14.20 Losy słynnych osób 15.15 Aniel-

skie oczy (fi lm) 16.50 Małżeństwa 

z rozsądku (s.) 18.25 Czarodziejskie 

zioła 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 GEN - Galeria elity 

narodu 20.15 Bohema (s.) 21.35 168 

godzin 22.05 Jedna ręka nie klaszcze 

(fi lm) 23.50 Miejsce zbrodni - Schi-

manski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.50 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

czasu utraconego 9.35 Heydrich - 

ostateczne rozwiązanie 10.00 Wojsko-

we projekty III rzeszy 10.45 Nie pod-

dawaj się 11.40 Chcesz mnie? 12.10 

Słowo na niedzielę 12.15 Magazyn 

chrześcijański 12.40 Przez ucho igielne 

13.10 Magazyn religijny 13.30 Kot to 

nie pies 14.00 Na pływalni z lady An-

geliką Cawdor 14.30 Ze smakoszem w 

podróży 15.15 Królestwo natury 15.45 

Podróż po wschodzie Burgundii 16.10 

Historia Wieży Eiff ela 17.05 Tuare-

gowie, dumni władcy pustyni 18.00 

Zagubieni w Czechach 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Zapomniane wyprawy 

19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Poszukiwacze (fi lm) 22.00 Skor-

pion (fi lm) 23.55 Ucieczka z Islam-

skiego Państwa 0.45 Bates Motel (s.). 

NOVA 
6.05 Jake i piraci z Nibylandii (s. 

anim.) 6.30 Potwory kontra obcy (s. 

anim.) 6.55 Marvel Avengers: Zjed-

noczeni (s. anim.) 7.20 Tom i Jerry (s. 

anim.) 7.45 Pingwiny z Madagaskaru 

(s. anim.) 8.10 Krok za krokiem (s.) 

8.30 Weekend 9.35 Lekarze z Począt-

ków (s.) 10.55 Powrót do Błękitnej 

Laguny (fi lm) 13.00 Wymarzeni (fi lm) 

15.00 Tata i małolata (fi lm) 16.50 

Podróż na sto stóp (fi lm) 19.30 Wia-

domości, sport, pogoda 20.20 Spadek 

(fi lm) 22.45 Odłamki 23.15 Czerwona 

Sonja (fi lm) 1.00 Twierdza (fi lm). 

PRIMA 
6.40 Max Steel (s. anim.) 7.05 Elfy 

(s. anim.) 7.35 Star Wars (s. anim.) 

8.05 M.A.S.H. (s.) 9.10 Prima Zoom 

Świat 9.45 Ostry kurczak (s.) 11.00 
Partia 11.45 Poradnik domowy 12.25 

Poradnik Ládi Hruški 13.10 Boskie 

torty 13.45 Morderstwa w Midsomer 

(s.) 15.50 Gliniarz i prokurator (s.) 

16.55 Komisarz Rex (s.) 18.00 Pohlre-

ich gotuje 18.55 Wiadomości 19.25 

Wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.35 Pr. 

rozrywkowy 22.25 Show Jana Krausa 

23.35 Pocałunek wampira (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 6 lutego

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystko-party 

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 Niegasnące 

gwiazdy 15.45 Kojak (s.) 16.40 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Świat pod głową (s.) 21.00 Karzeł (s.) 

21.45 Reporterzy TVC 22.25 Legendy 

kryminalistyki 22.55 Na tropie 23.20 

Kryminolog (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Olbrzymie maszyny 10.45 Tań-

czący dom 11.00 Zagubieni w Cze-

chach 11.45 Babel 12.20 Na ratunek 

życiu 12.40 Magazyn religijny 13.00 

Klucz 13.30 Czechosłowacki tygodnik 

fi lmowy 13.45 Zapomniane wypra-

wy 14.10 Akwanauci 15.05 Przygody 

nauki i techniki 15.30 Dzikie konie 

w delcie Dunaju 16.25 Lotnicze kata-

strofy 17.15 Nuklearny dynamit 18.05 

Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.15 Po-

dróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 

Historie przedmiotów 19.20 Czeskie 

wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Blokada Leningradu 

21.00 Airbus A350 21.50 Skowronki 

na uwięzi (fi lm) 23.25 Planet Terror 

(fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 

(s.) 10.00 Przyprawy 11.00 Co o tym 

sądzą Czesi? 12.00 Południowe wia-

domości 12.25 Dwóch i pół (s.) 12.55 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Mentalista (s.) 15.55 Agenci 

NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Specjaliści (s.) 

21.15 Wyspa Robinsona 22.20 Stal-

ker (s.) 23.15 Prawo i porządek: Sekcja 

specjalna (s.) 0.05 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.20 Max Steel (s. anim.) 6.50 Star 

Wars (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Mgła nad zamkiem Kilrush (fi lm) 

11.10 Gliniarz i prokurator (s.) 12.05 

Południowe wiadomości 12.20 Komi-

sarz Rex (s.) 15.35 Castle (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.30 Tak jest, szefi e! 22.50 Ku-

chenne koszmary Gordona Ramseya 

23.45 Sala rozpraw 0.40 Mgła nad 

zamkiem Kilrush (fi lm). 

WTOREK 7 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 

Kufer 10.45 Sylwestrowy koktajl 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Zaskroniec 

14.55 Niegasnące gwiazdy 15.55 Ko-

jak (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.) 21.40 Poirot (s.) 23.20 

Motyw (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Dzika Patagonia 10.50 Królestwo 

natury 11.30 Nie poddawaj się 12.20 

Chcesz je? 12.30 Krainą bocianich 

gniazd 12.55 Historie przedmiotów 

13.25 Nuklearny dynamit 14.15 Haiti 

bez nadziei 15.10 Propaganda w czasie 

II wojny światowej 15.55 Heydrich - 

ostateczne rozwiązanie 16.20 Błękitna 

krew 17.15 Jenny, lekarka latających 

zwierząt 18.10 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 18.15 Podróż po wschodzie 

Burgundii 18.45 Wieczorynka 19.00 

Zagubieni w Czechach 19.50 Wiado-

mości w czeskim j. migowym 20.00 Pi-

loci kamikadze 20.50 Rino 22.05 Rząd 

(s.) 23.05 Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-

ca (s.) 10.00 Specjaliści (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Przychod-

nia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 

Weekend 22.35 CSI: Cyber (s.) 23.30 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Star 

Wars (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Spotkanie nad rzeką (fi lm) 11.10 

Gliniarz i prokurator (s.) 12.05 Połu-

dniowe wiadomości 12.15 Komisarz 

Rex (s.) 15.35 Castle (s.) 16.25 Po-

południowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 V.I.P. Mor-

derstwa (s.) 21.35 Top Star magazyn 

22.35 Castle (s.) 23.25 Sala rozpraw 
0.20 Spotkanie nad rzeką (fi lm). 

ŚRODA 8 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Przygody kryminalistyki (s.) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wiado-

mości 12.30 Sama w domu 14.00 Po-

tyczki Amy (s.) 14.45 Obrazek 14.55 

Niegasnące gwiazdy 15.55 Kojak (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 List do ciebie 21.00 Lekar-

KA 21.55 Kojak: Ariana (fi lm) 23.35 

Kryminolog (s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Tuaregowie, dumni 

władcy pustyni 9.55 Blokada Lenin-

gradu 10.45 Historia Wieży Eiff ela 

11.40 Nasza wieś 12.10 Ta nasza ka-

pela 12.35 Folklorika 13.00 Miejsca 

pielgrzymek 13.20 Ze smakoszem w 

podróży 14.05 Kwartet 14.30 Skarby 

brytyjskiego muzeum 15.25 Podróż 

Gastona 15.50 Telewizyjny klub nie-

słyszących 16.20 Rino 17.30 Z ku-

charzem dookoła świata 18.25 GEN 

- Galeria elity narodu 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Błękitna krew 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Kamera w podróży 21.00 Podróż po 

Somerset 21.30 Afryka 22.00 Dwo-

rzec (s.) 22.30 Czarne lustro 23.15 Ba-

tes Motel (s.) 23.55 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-

mieńmy się żonami 21.35 Wyspa Ro-

binsona 22.40 Agenci NCIS (s.) 23.35 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.30 Max Steel (s. anim.) 6.55 Star 

Wars (s.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 10.15 Mężczy-

zna moich marzeń (fi lm) 12.05 Połu-

dniowe wiadomości 12.20 Gliniarz i 

prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 

15.35 Castle (s.) 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 

Show Jana Krausa 22.40 Castle (s.) 

23.35 Sala rozpraw 0.30 Mężczyzna 

moich marzeń (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 

Malý princ (2, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Se-

kretne życie zwierząt domowych 

(2, 3, godz. 16.00); Był sobie pies 

(2, 3, godz. 17.30); Rings (2, 3, godz. 

19.00); Meet the Blacks (2, godz. 

20.00); Wybuch (3, godz. 20.00); 

KARWINA – Centrum: Pięćdzie-

siąt twarzy Grey’a (2, godz. 17.30); 

Rings (2, godz. 20.00); Angry Birds 

w fi lmie (3, godz. 14.45); Warcraft: 

Początek (3, godz. 17.00); Assassin’s 

Creed (3, godz. 19.30); KARWI-

NA – Ex: Paterson (3, godz. 19.00); 

JABŁONKÓW: Richard Müller: 

Nepoznaný (3, godz. 19.30); TRZY-

NIEC – Kosmos: Miluji tě modře 

(2, 3, godz. 17.30); Sprzymierzeni 

(2, 3, godz. 20.00); Na fali 2 (3, godz. 

10.00); CZ. CIESZYN – Central: 

Manžel na hodinu (2, 3, godz. 17.30); 

Pasażerowie (2, 3, godz. 20.00); 

CIESZYN – Piast: Zakwakani (2, 

godz. 14.30); Sully (2, godz. 16.00); 

Sztuka kochania. Historia Michaliny 

Wisłockiej (2, godz. 17.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – MK PZKO Cz. 

Cieszyn-Osiedle zaprasza na ze-

branie sprawozdsawczo- wybocze w 

niedzielę 5. 2. o godz. 15.00 do lo-

kalu Kongresu Polaków przy ul. Ko-

meńskiego 4.

PTM – Zaprasza na kolejne spotka-

nie członków i sympatyków PTM 

3. 2. o godz. 17.00 do Biblioteki Re-

gionalnej w Karwinie-Mizerowie 

przy ul. Centrum 2299/16 do ka-

wiarni literackiej, gdzie odbędzie się 

spotkanie z profesorem Kadłubcem i 

promocja książki „Płyniesz Olzo”.

PTTS „BESKID ŚLĄSKI” – Za-

prasza w sobotę 4. 2. członków i 

sympatyków na wycieczkę W3 na 

Ondřejník. Trasa długości 11 km 

prowadzi: Kunčice p. Ondřejníkem 

– Skalka – Frydlant n. Ostravicą. 

Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna do 

Kunčic z przesiadką we Frydku-

Mistku o godz. 7.41. Wycieczkę pro-

wadzi L. Michalík (tel. 602 840 384).

SKRZECZOŃ – Miejscowe Koło 

PZKO zaprasza w niedzielę 5. 2. o 

godz. 15.00 na walne zebranie do 

Domu PZKO. W programie ocena 

działalności za 2016 rok, plan dzia-

łalności i budżet na rok bieżący oraz 

wybory nowego zarządu, komisji 

rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd 

PZKO.

STONAWA – Dzieci ze szkoły i 

przedszkola, grono pedagogiczne, 

Macierz Szkolna oraz MK PZKO w 

Stonawie zapraszają na Balik, który 

odbędzie się w niedzielę 5. 2. o godz. 

14.00 w sali Domu PZKO. 

 MK PZKO zaprasza na Sto-

nawskie Ostatki w sobotę 25. 2. o 

godz. 19.00 do Domu PZKO. Gra 

zespół „Party Express”, występu-

je ZPiT „Suszanie”, bogata loteria 

fantowa, smaczne bufety domowe, 

a o północy pogrzeb basów! Bilety 

w cenie 350 kc do nabycia od 6. 2. 

do 20. 2. w stonawskiej bibliotece w 

poniedziałki w godz. 9.30-11.30 i 

czwartki w godz. 12.00-18.00. O in-

nych porach kontakt elektroniczny 

bohdan.prymus@seznam.cz. UWA-

GA zakupione bilety nie podlegają 

zwrotowi!

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES 

POLAKÓW, Komeńskiego 4: 

do 6. 3. wystawy „Franciszek Gór-

niak (1854-1899)”, „Maria Gór-

niak Cienciała (1856-1905)”, „Jerzy 

Cienciała (1834-1913)”. Czynne w 

dni powszednie w godz. 8.00-15.00. 

GOROLSKI CENTRUM IN-

FORMACJI w Mostach k. Ja-

błonkowa, Drzewionka Na Foj-

stwiu: do 18. 2. wystawa obrazów 

Agnieszki Pawlitko pt. „Obrazki 

beskidzkie”. Wystawa czynna: po-

-pt: w godz. 8.00-16.00, so: godz. 

8.30-12.30.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 

Frydecka 387, Trzyniec: do 1. 4. 

wystawa pt. „Andy Warhol”. Czyn-

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

godz. 13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-

wierzowie, Pavlovova 583/2: stała 

ekspozycja pt. „Zanim powstało 

miasto”. 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 Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. 

wystawa pt. „O założeniu Frysz-

tatu”. 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. „Zaczarowany świat tramwajów”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

Ogłoszenia do »Głosu Ludu« 

przyjmowane są w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 

w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, 

Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 

w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) 

w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 

pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić 

(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724 751 002

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy przysyłać bądź przynosić osobiście 

do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie gazety. W przy-

padku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgło-

sić telefonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

       W. Szymborska

W dniu 29. 12. 2016 w wieku 65 lat zmarł nasz Drogi

śp. inż. ROMAN CIMAŁA
z Orłowej-Poręby

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedzia-

łek 13. 2. 2017 o godz. 14.00 z sali obrzędowej cmentarza w Orłowej-

-Mieście. W smutku pogrążona rodzina.
 GL-040

Z żalem w sercach zawiadamiamy, że dnia 29 stycznia 2017 zmarł w wie-

ku 80 lat nasz Kochany Tatuś, Teść, Dziadek i Pradziadek

śp. STANISŁAW CHROBOCZEK
zamieszkały w Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 4. 2. 2017 o godz. 

11.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Suchej Górnej na miejscowy 

cmentarz. Zasmucona rodzina. GL-059

Niechże ciebie w grobie nic nie niepokoi
na wysokim niebie złote słonko stoi,
a wiosną przez lata, przez wieki
kwiaty na mogile otworzą powieki.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyja-

ciół i znajomych, że dnia 26. 1. 2017 zmarł w wieku 90 lat nasz Kochany 

Brat, Szwagier i Wujek, Pan

JAN SZUŚCIK
z Darkowa, zamieszkały w Karwinie-Nowym Mieście

Pogrzeb naszego Zmarłego odbył się 31 stycznia 2017 na nowym cmen-

tarzu w Karwinie. Dziękujemy wszystkim za kwiaty i kondolencje oraz 

ciche wspomnienie o Dobrym Człowieku. Za pogrążoną w smutku ro-

dzinę bratowa Anna.  RK-015

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Byłeś dla nas wszystkim,
byłeś słońca promieniem,
pozostaniesz na zawsze
najdroższym wspomnieniem.

Dzisiaj mija dziesiąta rocznica śmierci naszego Kocha-

nego

śp. inż. JÓZEFA MIKSZANA
z Karwiny

Z miłością i szacunkiem wspominają córki z rodzinami.
 GL-023

Dziś, 2 lutego, mija 23. rocznica śmierci 

śp. inż. TADEUSZA ŚLIWKI

który 6 maja 2017 obchodziłby 69 urodziny. 

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GL-056

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 1. 2. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,61 zł

ON  4,52 zł

LPG 1,99

 Cieszyn, Statoil

E95  4,73 zł

ON  4,62 zł

LPG 2,17 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,73 zł

ON  4,62 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,69 zł  

ON  4,59 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  30,60 kc  

ON  29,50 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 1. 2. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,158 0,163

EUR  4,290 4,340

USD  3,960 4,090

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,158 0,163

EUR  4,270 4,370

USD  3,960 4,060

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,140 6,300

EUR 26,700 27,300

USD 24,700 25,450

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,205 6,350

EUR 26,750 27,270

USD 24,810 25,270 

 (wik)

»Skąpiec« na początek roku
W najbliższą sobotę, 4 lutego, ak-

torzy Sceny Polskiej Teatru Cie-

szyńskiego szykują pierwszą w 2017 

roku premierę. Sięgają przy tym do 

klasyki, wystawiając „Skąpca” Mo-

liera.

– Po klasykę warto sięgać, ponie-

waż kryją się tam ogromne skarby 

– mówi Joanna Wania, kierownik 

literacka Sceny Polskiej. Przekonu-

je też, że komedie Moliera odzna-

czają się niezwykłą różnorodnością 

i dużymi walorami artystycznymi. 

– Okazuje się, że to, o czym pisał on 

w swych komediach, nadal jest żywe 

i aktualne. Przywary, które Molier 

wyśmiewał, dalej nam towarzyszą. 

Oczywiście zmieniły się realia, ale 

przecież także dziś można spotkać 

świętoszków czy skąpców – stwier-

dza Wania.

Aktorzy Sceny Polskiej wystawią 

„Skąpca” w klasycznym przekładzie 

Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Reży-

serem przedstawienia jest Bogdan 

Kokotek, natomiast w tytułowej roli 

Harpagona wystąpi Tomasz Kłap-

tocz. – Bilety na sobotnią premierę 

są jeszcze dostępne, a my dodatko-

wo szykujemy kilka niespodzianek 

– mówi tajemniczo Wania.

W lutym „Skąpiec” będzie grany 

na deskach Teatru Cieszyńskiego 

czterokrotnie. Po premierze, którą 

zaplanowano na 4 lutego o godz. 

17.30, kolejne przedstawienia odbę-

dą się 12 lutego o godz. 17.30, 14 

lutego o godz. 19.00 oraz 18 lutego 

o godz. 17.30. Z kolei 15 lutego o 

godz. 18 spektakl będzie grany w 

Karwinie, a 28 lutego także o godz. 

18.00 w Hawierzowie.  (wik)
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Zadowolony Necid, zadowolona Legia
Tomáš Necid (na zdjęciu) został ko-

lejnym czeskim piłkarzem grającym 

w polskiej ekstraklasie. 27-letni na-

pastnik szerokiej kadry piłkarskiej 

reprezentacji RC wzmocnił w tym 

tygodniu trzeci zespół tabeli Lot-

to Ekstraklasy, utytułowaną Legię 

Warszawa. Necid, który trafi ł do Le-

gii z tureckiego Bursasporu, będzie 

przydatny między innymi w wiosen-

nej fazie Ligi Europy. Trener Legii, 

Jacek Magiera, liczy z Necidem do 

podstawowego składu również w 

meczach ligowych. – Jego instynkt 

strzelecki może nam pomóc w walce 

o mistrzostwo Polski – powiedział 

„GL” szkoleniowiec stołecznego klu-

bu. 

Legioniści znajdują się obecnie 

na zgrupowaniu kondycyjnym w 

Hiszpanii. Tomáš Necid dołączył do 

drużyny we wtorek i od razu włączył 

się do treningów. – W Turcji otrzy-

mywałem ostatnio niewiele szans, by 

pokazać, na co mnie stać. W Legii 

chciałbym przede wszystkim strze-

lać bramki, bo tego oczekują ode 

mnie włodarze klubu – stwierdził 

Necid. – Nigdy przed sezonem nie 

deklaruję, że strzelę pięć, czy dziesięć 

goli. Chcę jednak strzelać bramki w 

każdym meczu – zadeklarował Ne-

cid dla ofi cjalnej strony internetowej 

warszawskiego klubu. Necid zagra w 

barwach Legii na zasadach wypoży-

czenia z tureckiego Bursasporu, ale 

w umowie znajduje się też opcja wy-

kupu piłkarza. 

Necid w Legii spotkał się z by-

łym towarzyszem broni z klubu 

FK Jablonec, obrońcą Adamem 

Hlouškiem. Polityka kadrowa Legii 

Warszawa robi się coraz bardziej 

przemyślana, na co duży wpływ ma 

obecny szkoleniowiec stołecznego 

klubu, Jacek Magiera. Pod jego wo-

dzą Legia nabrała jesienią wiatru w 

żagle, awansując nie tylko na trzecie 

miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy, 

ale również przebijając się do wio-

sennej fazy Ligi Europy. Dwaj Czesi 

mogą zaś stanowić o sile warszaw-

skiego klubu właśnie w kluczowych 

spotkaniach wiosennych. – Adam 

Hloušek to bardzo ambitny chłopak. 

Lubię i szanuję piłkarzy, którzy zna-

ją swoją wartość, a Adam właśnie do 

takich piłkarzy należy – powiedział 

„GL” Jacek Magiera. Tomáš Ne-

cid, który w barwach Bursasporu w 

ubiegłym sezonie strzelił 16 bramek, 

też z pewnością wpisuje się w tę ka-

tegorię.  (jb)

Transfery »za pięć dwunasta«
Reakcja na przegrany 3:12 mecz Trzyńca ze Spartą? Transfer Tomáša Netíka ze Sparty pod Jaworowy. I to nie koniec pospolitego 

ruszenia w Werk Arenie. W hokejowym Trzyńcu wreszcie zagrają w jednym zespole... dwaj zawodnicy zza oceanu. Do 

Amerykanina Cory’ego Kane’a należącego w tym sezonie do najlepszych napastników w kadrze Vladimíra Kýhosa, dołączył 

we wtorek wieczorem Kanadyjczyk Tyler Redenbach. 

Przed zamknięciem transferowe-

go okienka włodarze Stalowników 

Trzyniec wzięli się ostro do roboty. 

Na celowniku byli napastnicy, bo 

też w ataku Stalownicy męczą się 

ostatnio najbardziej. Ze Sparty Pra-

ga przeprowadził się pod Jaworowy 

34-letni napastnik Tomáš Netík, z 

Pardubic 32-letni kanadyjski snaj-

per Tyler Redenbach. Obaj hokeiści 

zagrają w barwach podbeskidzkiego 

smoka do końca sezonu. – Właśnie 

na takich transferach zależało nam 

najmocniej. Do klubu trafi li zawod-

nicy, którzy potrafi ą strzelać bram-

ki i potrafi ą też ostrymi łokciami 

wywalczyć sobie dobrą pozycję w 

defensywie rywala – stwierdził dy-

rektor sportowy trzynieckiego klubu, 

Jan Peterek. Trochę innym hokeistą 

jest natomiast Tomáš Klimenta, któ-

ry jeszcze przed feralnym meczem 

ze Spartą został sprowadzony pod 

Jaworowy z  Pardubic. Klimenta 

wrócił w znane strony, w Trzyńcu 

zaliczył już bowiem w przeszłości 

udane sezony, a kibice zapamięta-

li go m.in. z  nietypowych, białych 

butów łyżwiarskich. – Te białe buty 

to już przeszłość. Obecnie śmigam 

po tafl i w klasycznym, czarnym ko-

lorze. Mam nadzieję, że bardziej, 

niż po kolorze butów, kibice zapa-

miętają mnie z dobrej gry – zazna-

czył Klimenta, który w Pardubicach 

zwolnił miejsce dla trzynieckiego 

napastnika Jana Sýkory. Z kolei w 

ramach rekompensaty za Kanadyj-

czyka Tylera Redenbacha włoda-

rze Trzyńca wysłali do Pardubic do 

końca sezonu napastnika Rastislava 

Špirkę. Słowacki hokeista nie spełnił 

w Trzyńcu oczekiwań tak trenerów, 

jak też wymagającej podbeskidzkiej 

publiczności. Po raz kolejny potwier-

dziła się stara hokejowa prawda, że 

nienaganne wyszkolenie techniczne 

to nie wszystko. Legendarny Wayne 

Gretzky wprawdzie również nie lubił 

włączać się w akcje defensywne, ale 

tacy hokeiści, jak „Th e Great One” 

rodzą się raz na sto lat. 

Z nowymi akwizycjami wiążą w 

Trzyńcu spore oczekiwania, któ-

re zweryfi kuje najbliższy, piątko-

wy mecz na tafl i Karlowych Wa-

rów. Stalownicy w konfrontacji z 

ostatnim klubem tabeli należą do 

murowanych faworytów, ale jak 

potwierdziły poprzednie mecze 

w kalendarzu Tipsport Ekstraligi, 

nie zawsze faworyt wygrywa. – Na 

początku sezonu prawie wszystko 

nam wychodziło. Teraz złapali-

śmy kryzys, ale wierzę, że to tylko 

krótki epizod i wrócimy do gry, z 

którą nam najbardziej do twarzy – 

powiedział trzyniecki golkiper Pe-

ter Hamerlík, który w przegranym 

spotkaniu w Pradze zmienił przy 

stanie 4:1 dla Sparty Šimona Hrub-

ca. Wszystko wskazuje na to, że po 

przyjściu Netíka z Redenbachiem 

dojdzie do kolejnych przetasowań 

w poszczególnych atakach, a co 

za tym idzie, niektórzy zawodnicy 

mogą defi nitywnie stracić miejsce 

w podstawowym składzie. Dotyczy 

to między innymi Polaka Arona 

Chmielewskiego, który w styczniu 

w miarę regularnie występował w 

pierwszym składzie Stalowników. 

Podopieczni trenera Vladimíra 

Kýhosa zaklinają obecnie dwie naj-

bliższe ekstraligowe kolejki. Oprócz 

jutrzejszej batalii z „czerwoną latar-

nią” rozgrywek, Stalownicy w nie-

dzielę zmierzą się u siebie z liderem 

rozgrywek, Tygrysami z Liberca. 

Zespół spod Jeszczeda też złapał w 

ostatnich meczach zadyszkę, prze-

grywając ze Spartą, a także trochę 

niespodziewanie z Pardubicami. Po-

południowy, niedzielny hit 45. kolej-

ki Tipsport Ekstraligi w trzynieckiej 

Werk Arenie będzie można obejrzeć 

na żywo w stacji ČT Sport. 

 JANUSZ BITTMAR

SPORT
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Szkoleniowiec Trzyńca, Vladimír Kýhos, z niecierpliwością wypatruje już piątkowego meczu z Karlowymi Warami.

TOMÁŠ NETÍK
Doświadczony hokeista, który w swojej 

karierze zakosztował też gry w lidze KHL 

w barwach Lwa Praga, CSKA Moskwa, 

Niżniekamska i Slovana Bratysława, miał 

płatny kontrakt ze Spartą tylko do koń-

ca czerwca 2017. – Propozycja ze strony 

Trzyńca była na tyle intratna, że nie na-

myślałem się zbyt długo – stwierdził Netík. 

Ofensywny hokeista nie boi się zadań de-

fensywnych, lubi zamieszania podbramko-

we. W przeszłości wywalczył też miejsce w 

kadrze reprezentacji RC. 

TYLER REDENBACH
Z poważnym, seniorskim hokejem za-

czynał w barwach Kojotów z Arizony. Po 

przeprowadzce do Europy związał się z 

Pardubicami, w którym to klubie należał 

do czołowych hokeistów w punktacji ka-

nadyjskiej. W zaliczonych meczach sezonu 

2016/2017 Redenbach zdobył 33 punktów 

kanadyjskich (11 goli, 22 asyst), co daje mu 

11. miejsce w ogólnej klasyfi kacji rozgrywek. 

– Redenbach jest typowym Kanadyjczy-

kiem. Liczymy między innymi na jego efek-

tywność w przewagach liczebnych, bo to 

domena prawie wszystkich hokeistów zza oceanu – ocenił walory 32-letniego 

Tylera Redenbacha dyrektor sportowy Stalowników Trzyniec, Jan Peterek.

KAMIL GROSICKI PIŁKA-

RZEM HULL CITY. Kamil Gro-

sicki w ostatnim dniu okienka trans-

ferowego zmienił barwy klubowe. 

Pomocnik piłkarskiej reprezentacji 

Polski przenosi się z ligi francuskiej 

do angielskiej Premier League, a 

konkretnie ze Stade Rennes do Hull 

City. Transfer opiewa na sumę 9 mi-

lionów euro. Grosicki, który z Hull 

City podpisał 3,5 letni kontrakt, 

znacznie poprawił swoje notowania 

na rynku piłkarskim, co dobrze wró-

ży przed wiosennymi meczami eli-

minacji piłkarskich MŚ. Wprawdzie 

Polak będzie walczył z Hull City o 

utrzymanie w najwyższej klasie roz-

grywek, ale angielska Premier Le-

ague od wielu lat uchodzi za jedną z 

najlepszych lig świata.  

KASPERCZAK ZREZYGNO-

WAŁ Z TRENOWANIA TU-

NEZJI. Henryk Kasperczak zrezy-

gnował z funkcji trenera piłkarskiej 

reprezentacji Tunezji. Polski szkole-

niowiec decyzję podjął po odpadnię-

ciu Tunezji z ćwierćfi nału Pucharu 

Narodów Afryki. Podopieczni Ka-

sperczaka niespodziewanie przegrali 

0:2 z Burkina Faso. 

LEPSZE CZASY DLA RUCHU? 

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 

Fundacja Ruchu Chorzów spłaci-

ła we wtorek ostatnią część swoich 

zobowiązań wobec byłych piłkarzy, 

co oznacza, że ekstraklasowy klub 

powinien odzyskać cztery punkty 

odebrane przez związkową komi-

sję licencyjną. Chorzowianie w 20 

meczach tego sezonu wywalczyli na 

boisku 20 punktów, jednak stracili 

osiem na skutek kary nałożonej w 

grudniu przez Komisję ds. Licencji 

Klubowych PZPN i co za tym idzie, 

zajmują ostatnie miejsce w tabeli 

Lotto Ekstraklasy. 

SZEWIŃSKA Z ORDEREM 

WSCHODZĄCEGO SŁOŃ-

CA. Irena Szewińska, siedmiokrot-

na medalistka olimpijska, członkini 

MKOl, odebrała w Warszawie z 

rąk ambasadora nadzwyczajnego i 

pełnomocnego Japonii Shigeo Mat-

sutomiego Order Wschodzącego 

Słońca – Złote Promienie ze Wstę-

gą. Odznaczenie przyznane Szewiń-

skiej jest trzecim najważniejszym 

orderem, po Orderze Chryzante-

my i Orderze Kwiatów Paulowni, 

a przed Orderem Świętego Skar-

bu. Ustanowił go 10 kwietnia 1875 

cesarz Mutsuhito. Order mógł być 

przyznawany jedynie mężczyznom, 

dopiero w 2003 cesarz Akihito po-

zwolił na przyznawanie Orderu 

Wschodzącego Słońca także kobie-

tom – informuje PAP. 

 (jb)
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