
Stacja reformacyjna Cieszyn
WYDARZENIE: Z początkiem listopada 2016 roku bus reformacyjny wyruszył z Genewy, by odwiedzić 67 miast w Europie 
związanych z Reformacją. We wtorek ten szczególny pojazd, w którym znajduje się wystawa, dotarł do Cieszyna, zaś wczoraj został 
otwarty dla wszystkich zwiedzających. Bus stacjonował w Cieszynie tylko jeden dzień, dziś wyrusza bowiem w dalszą trasę.
Bus reformacyjny to ciężarów-

ka, która odbywa trasę po Europie 

(projekt Europäischer Stationen-

weg – Europejski Szlak Reformacji), 

by połączyć ze sobą różne reforma-

cyjne miasta i ich historie. Ofi cjalne 

powitanie busa nastąpiło w Cie-

szynie w środowe przedpołudnie. 

W otwarciu busa reformacyjnego 

wzięli udział m.in. Volker Jung, pre-

zydent Ewangelickiego Kościoła w 

Hesji-Nassau, zwierzchnik Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

– bp Jerzy Samiec, zwierzchnik die-

cezji cieszyńskiej Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w RP – bp 

Adrian Korczago, Jan Wacławek, 

biskup Śląskiego Kościoła Ewange-

lickiego Augsburskiego Wyznania 

w RC, burmistrz Cieszyna, Ry-

szard Macura, goście zagraniczni, 

duchowni diecezji cieszyńskiej i 

uczniowie ewangelickich szkół. 

– W 2014 roku Cieszyn otrzy-

mał tytuł Miasta Reformacji, stąd 

spotykamy się dzisiaj na cieszyń-

skim Rynku na tej stacji reforma-

cyjnej. Za pomocą wystawy w busie 

reformacyjnym, którego właśnie 

otwieramy, będziemy mogli wejść 

w historię kościoła ewangelickiego 

i obejrzeć przestrzeń geografi czną 

zjawiska. Dzisiaj spotykamy się w 

Cieszynie, ale bus objeżdża ponad 

60 innych miast europejskich, w 

tym dwa miasta w Polsce, Cieszyn 

i Wrocław – powiedział Ryszard 

Macura.

– Chciałbym wszystkich państwa 

serdecznie pozdrowić w imieniu Ko-

ścioła ewangelickiego w Niemczech 

i podziękować, że możemy państwa 

odwiedzić z naszą reformacyjną cię-

żarówką. W ramach obchodów 500 

lat Reformacji pomyśleliśmy sobie, 

że należałoby przypomnieć nie tyl-

ko o przebiegu historii Reformacji, 

ale także zastanowić się, co historia 

oznacza dla nas dzisiaj – powie-

dział ks. dr Volker Jung. – Podczas 

jubileuszu 500-lecia Reformacji nie 

chodzi o to, żeby czcić człowieka o 

nazwisku Marcin Luter, ale o to, by 

zastanowić się, co to oznacza dla nas 

ludzi, że Bóg nas wzmacnia i buduje 

– dodał.

Jan Wacławek, biskup Śląskiego 

Kościoła Ewangelickiego Augs-

burskiego Wyznania w RC, obec-

ny na otwarciu busa, w rozmowie z 

„Głosem Ludu” podkreślił dosko-

nałą organizację jubileuszu 500 lat 

Reformacji. – Czeski Cieszyn rów-

nież jest miastem reformacyjnym, 

chociaż to nie zostało tak medialnie 

nagłośnione. W Republice Czeskiej 

bus zatrzymał się jedynie w Pradze. 

Niemniej z dużą chęcią wzięliśmy 

udział w wydarzeniach organizo-

wanych w Cieszynie, a sam bardzo 

chwalę postawę Kościoła ewange-

lickiego w Polsce, bo zostali w to 

zaangażowani politycy, samorzą-

dowcy, przedstawiciele kościołów. 

To nagłośnienie jest naprawdę duże 

– podkreślił. 

– Luty jest szczególnym miesią-

cem, bo przypada w nim szereg ju-

bileuszy, czyli data śmierci Lutra, 18 

lutego 1546 roku, z kolei 16 lute-

go przypada 520. rocznica urodzin 

jego najbliższego współpracownika, 

geniusza i humanisty, Filipa Me-

lanchtona. To jest również bardzo 

ciekawa postać – dodał. 

Podczas pobytu busa w Cieszynie 

dyżurowali w nim duchowni, moż-

na było zapoznać się z historią Re-

formacji i materiałami na jej temat, 

w tym m.in. fi lmem o ewangelic-

kich korzeniach Cieszyna. Ponad-

to przed busem została ustawiona 

podświetlana wystawa „Historia 

500 lat Reformacji”.

 MAŁGORZATA BRYL

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

Szpitale wojewódzkie w Karwinie-

-Raju i Hawierzowie mają od wczo-

raj nowego dyrektora. Został nim 

ekonomista Jiří Matěj. Powodem 

zmian na najwyższym szczeblu była 

rezygnacja złożona w poniedziałek 

przez dyrektora, Josefa Grochola. 

Szpitale w Karwinie i Hawierzowie 

prowadził przez zaledwie osiem mie-

sięcy. Powody rezygnacji nie są znane.

Chociaż Grochol złożył rezy-

gnację z datą 31 marca, Zarząd 

Województwa Morawsko-Śląskie-

go postanowił działać od razu. We 

wtorek odwołał go ze stanowiska, 

by od środy przekazać ster szpitali 

jego tymczasowemu zastępcy. – Za-

miast stwarzać wśród pracowników 

atmosferę niepewności i obaw, zobo-

wiązaliśmy do prowadzenia szpitali 

Jiřego Matěja, który przez długi czas 

pracował w obydwu placówkach jako 

zastępca dyrektora ds. ekonomicz-

nych – wyjaśnił natychmiastową re-

akcję członków zarządu na rezygna-

cję Grochola zastępca hetmana ds. 

służby zdrowia, Martin Gebauer. Jak 

zaznaczył, o wyborze zadecydowało 

głównie to, że Matěj bardzo dobrze 

zna środowisko i w krótkim czasie 

będzie w stanie wszcząć zmiany o 

charakterze gospodarczo-personal-

nym, które są niezbędne do poprawy 

kondycji szpitali. A ta, jak zabrzmia-

ło na wtorkowej konferencji praso-

wej z władzami województwa, spada 

i to szeregiem geometrycznym.

We wtorek w parze z natychmia-

stowym odwołaniem Grochola za-

rząd województwa ogłosił konkurs 

na nowego dyrektora. Jego nazwi-

sko poznamy w ciągu najbliższych 

dwóch miesięcy. Już teraz jednak 

wiadomo, że województwo oczekuje 

od kandydatów wykształcenia eko-

nomicznego, doświadczenia z pro-

wadzeniem dużej fi rmy oraz takiej 

koncepcji, która nie dość że zahamu-

je pogłębiający się defi cyt szpitali, to 

będzie próbować go zmniejszyć. 

 (sch)

POGODA

Bus reformacyjny cieszył się nad Olzą sporym wzięciem.

ANKIETA
Wrażenia z wizyty busa reformacyjnego w Cieszynie.

LIDIA PIETRASZKO
 (mieszkanka Cieszyna)

Przyszłam tu z ciekawości, ale też dlatego, że nie 

mogłabym opuścić takiego wydarzenia, bo jestem 

praktykującą ewangeliczką. Chodzę do kościoła co 

niedzielę, chyba że mnie choroba zatrzyma. Śpie-

wałam też 15 lat w chórze kościelnym. Przyjazd tej 

wielkiej ciężarówki bardzo mnie zaskoczył, więc 

postanowiłam do niej zajrzeć.

BRUNON HANZEL 
(mieszkaniec Cieszyna)

Bardzo dobre wrażenia. Szkoda, że tam jest tak 

mało miejsca, będę musiał tu przyjść drugi raz, 

na spokojnie obejrzeć. Mniej mnie interesowała 

ta wystawa, a bardziej, co mówią księża dzienni-

karzom. Trochę sobie podsłuchałem. Przyszedłem 

na wystawę, bo mam dużo kolegów ewangelików, 

interesuje mnie to.

ALEKSANDRA KOZYRA 
I NATALIA WĘGORZ 

(uczennice I LO im. A. Osuchowskiego, 
mieszkanki Cieszyna)

Świetny pomysł, bo czegoś takiego jeszcze u nas 

nie było. To jest zaszczyt dla naszego miasta, że 

bus dotarł też tutaj. Cieszyn to takie małe miasto 

na Śląsku, a mimo tego został wybrany do tego, by 

zawitała tu ta wystawa, która zwiedza całą Europę. 

Wystawa wydaje się bardzo ciekawa, ale jest bar-

dzo dużo ludzi i trudno obejrzeć całą.  (mb)
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Fantastyczna pomoc
Pomoc dla Biblioteki Miejskiej w 

Cieszynie po pożarze, który wybuchł 

w nocy z 29 na 30 stycznia, przeszła 

najśmielsze oczekiwania. Na apel o 

przynoszenie książek odpowiedziało 

wiele osób prywatnych, ale także licz-

ne placówki oraz pisarze. We wtorek 

nad Olzę przyjechali przedstawiciele 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

Przywieźli kilkanaście nowości, a to 

dopiero początek pomocy.

  – Jesteśmy biblioteką o randze 

wojewódzkiej, dlatego sprawujemy 

nadzór nad wszystkimi placówka-

mi w regionie, a jest ich 168. Razem 

z Biblioteką Miejską w Katowicach 

ogłosiliśmy zbiórkę nowości. Na dary 

czytelników w Katowicach czekamy 

do 18 lutego – powiedziała „Głosowi 

Ludu” Magdalena Madejska z Biblio-

teki Śląskiej. – Cieszyńską bibliotekę 

możemy wspomóc jeszcze w jeden 

sposób. Dysponujemy bowiem jedną 

z dwóch w Polsce komór, do której 

dajemy książki stare, zniszczone, za-

grzybione czy spalone i pozbywamy 

się wszelkich bakterii. Jeżeli dyrektor 

biblioteki z Cieszyna uzna, że taka po-

moc jest potrzebna, to na pewno zbio-

ry poddamy odpowiednim zabiegom.

Izabela Kula, dyrektor cieszyńskiej 

placówki, zwróciła uwagę, że książki 

spływają z różnych stron Polski. Ale 

kontaktują się także pisarze. Ostatnio 

dzwonił Jakub Ćwiek, czołowy polski 

pisarz specjalizujący się w fantastyce. 

– Zadeklarował, że chce się spotkać 

z czytelnikami, a przy okazji przy-

wiezie nam swoje książki. To bardzo 

budujące – przyznała Kula.  (wot)

Z kotłami na szarym końcu
We wtorek Karwina była miejscem pierwszej sesji wyjazdowej Zarządu Województwa Morawsko-Śląskiego oraz stała się głównym 
tematem rozmów prowadzonych z władzami miasta. Omawiano m.in. takie sprawy, jak dysproporcja między zanieczyszczeniem 
powietrza w mieście i okolicy a korzystaniem z dotacji na wymianę kotłów, możliwości rozwoju stref przemysłowych 
oraz przygotowania do budowy obwodnicy.
Chociaż zanieczyszczenie powie-

trza w powiecie karwińskim należy 

do największych w województwie, 

według statystyk z  lat 2012-2015, 

Karwina i jej okolice należą do tych 

regionów, które plasują się na szarym 

końcu pod względem korzystania 

z  dotacji na wymianę kotłów spa-

lających „byle co” na kotły bardziej 

ekologiczne. W porównaniu z rejo-

nem Krawarzów, gdzie w niektórych 

miejscowościach wymieniono aż 50 

proc. kotłów, w powiecie karwińskim 

odsetek nowych kotłów stanowił 

zaledwie 6 proc. W ciągu czterech 

dotacyjnych lat, kiedy w całym wo-

jewództwie doszło do wymiany 4 tys. 

kotłów, w Orłowej było ich raptem 

52, w Pietwałdzie 41, w Karwinie 25, 

w Piotrowicach 21, w Rychwałdzie 

19, a w Stonawie osiem. 

Według prezydenta Karwiny, 

Tomáša Hanzela, za marginalnym 

zainteresowaniem mieszkańców do-

tacjami na wymianę kotłów nie stoi 

bynajmniej bezczynność ratusza.

– Miasto stara się maksymalnie 

zmotywować ludzi do korzystania z 

dotacji. Przeprowadzamy kampanie 

oświatowe w poszczególnych dziel-

nicach miasta, dopłacamy 10 proc. 

do dotacji, co w praktyce oznacza, 

że nasi mieszkańcy mogą liczyć na 

100-procentowe dofi nansowanie, 

oraz udzielamy nieoprocentowanych 

pożyczek na sfi nansowanie kotła, za-

nim wnioskodawca otrzyma refun-

dację kosztów – przedstawił działa-

nia miasta na rzecz rozpropagowania 

programu dotacyjnego Hanzel.

Jak poinformowała zastępca het-

mana morawsko-śląskiego, Jarmila 

Uvírová, szansa na uzyskanie nowego 

kotła z pieniędzy dotacyjnych wcale 

się nie kończy. Od 1 marca ruszy bo-

wiem dodatkowy nabór wniosków 

o dotację na wymianę kotłów na 

pompy cieplne oraz kotły na bioma-

sę. – Z kolei 31 marca Ministerstwo 

Środowiska Naturalnego ogłosi dru-

gi duży nabór wniosków, do którego 

województwo dołączy w miesiącach 

letnich – powiedziała Uvírová, za-

znaczając, że już teraz wiadomo, że 

z programu nie będą wspierane ko-

tły na paliwo stałe, najwyżej kotły 

kombinowane na węgiel i biomasę 

z  automatycznym podajnikiem pa-

liwa. W sumie w ramach drugiego i 

trzeciego naboru wniosków wpłynie 

do województwa morawsko-śląskie-

go aż 900 mln koron na ekologiczne 

systemy grzewcze.  (sch)
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WYPADEK 

W PRACY 
OSTRAWA (dc) – W przedsię-

biorstwie w Witkowicach wydarzył 

się we wtorek tragiczny wypadek 

przy pracy. 30-letni mężczyzna 

został przygnieciony przez ciężki 

stalowy dźwigar, który runął na nie-

go. Załoga pogotowia ratunkowego 

nie była w stanie pomóc poszko-

dowanemu, lekarz musiał niestety 

stwierdzić jego zgon. 

* * *

SZKLANE WIATY
BOGUMIN (sch) – Szkło zamiast 

blachy. W mieście dobiega końca 

wymiana 48 starych blaszanych 

wiat na przystankach autobusowych 

na bardziej estetyczne ze szkła. 

Cztery nowoczesne wiaty pojawiły 

się ostatnio na trasie prowadzącej 

z centrum Bogumina do Kopytowa. 

Teraz na wymianę czekają już dwie 

ostatnie – na ulicy Lidickiej i Armii 

Czechosłowackiej, koło dawnej 

„Rybeny”. 

* * *

OKO NA WIOSKĘ
STONAWA (sch) – Kamera inter-

netowa, która pozwoli za pośred-

nictwem strony internetowej rzucić 

okiem na Stonawę nawet podczas 

dalekich wojaży, to nowość, którą 

gmina postanowiła wprowadzić 

już na początku tego roku. Kamera 

została zainstalowana na budynku 

czeskiej szkoły podstawowej na Do-

lanach. Oprócz aktualnego widoku 

na wioskę, będzie na bieżąco in-

formować również o temperaturze 

powietrza. 

Szanowni Czytelnicy

Dziś, w czwartek 9 lutego, sekretariat redakcji 

będzie czynny od 8.30 do 9.30 oraz od 11.00 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

Od lewej Izabela Kula i Magdalena 
Madejska.

Prezydent Karwiny Tomáš Hanzel (z lewej) był gospodarzem pierwszej sesji wyjazdowej zarządu województwa.

Jeden alarm za drugim 
Zmiany w ustawie o ochronie po-

wietrza oraz niesprzyjające warun-

ki meteorologiczne  spowodowały, 

że alarm smogowy ogłaszany jest 

częściej niż w poprzednich latach. 

Na przedsiębiorstwa nakładane są 

obowiązki związane z regulacją pro-

dukcji.  To wiąże się z dodatkowymi 

kosztami. Czeski Instytut Hydro-

meteorologii już kilkakrotnie od po-

czątku roku ogłosił alarm smogowy 

i regulację dla przemysłu w regionie 

trzynieckim oraz w  aglomeracji 

Ostrawa – Karwina – Frydek-Mi-

stek, po raz ostatni pod koniec ub. 

tygodnia. 

– Po ogłoszeniu regulacji z powo-

du smogu Huta Trzyniecka za każ-

dym razem wprowadza ograniczenia 

w czterech głównych kompleksach 

produkcyjnych – koksowni, aglo-

meracji, wielkich piecach i stalow-

ni konwertorowo-tlenowej – mówi 

Petra Jurásková, rzeczniczka huty. 

– Chodzi m.in. o częstsze kontrole 

źródeł emisji, ograniczenie czynno-

ści, przy których powstaje dużo pyłu, 

a także odroczenie napraw związa-

nych z większym zapyleniem powie-

trza – kontynuuje Jurásková. 

Vladimíra Volná z  Wydzia-

łu Ochrony Powietrza Czeskiego 

Instytutu Hydrometeorologii w 

Ostrawie w rozmowie z „Głosem 

Ludu” podkreśla, że częstsze alarmy 

smogowe wynikają bardziej z  nie-

korzystnego przebiegu zimy niż ze 

zmiany w przepisach. – Podczas te-

gorocznej zimy o wiele częściej niż 

rok lub dwa lata temu występują 

warunki sprzyjające powstawaniu 

smogu.  Dopuszczalne limity stęże-

nia pyłu nie uległy zmianie, zmiana 

polega na tym, że sytuacja oceniana 

jest teraz nie na podstawie średniego 

dobowego stężenia, lecz na podsta-

wie wartości 12-godzinnych. To po-

woduje szybsze ogłaszanie alarmu, 

ale też szybsze jego odwoływanie – 

tłumaczy Volná. 

 (dc)

Zderzenie ciężarówek

We wtorek nad ranem doszło do kolizji dwóch ciężarówek na drodze D48 w po-
bliżu Gnojnika. Obcokrajowiec kierujący tirem nie dostosował prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, uderzył w barierki i stanął w 
poprzek drogi.

– Kierowca nadjeżdżającej drugiej ciężarówki nie zdążył zareagować i uderzył 
w stojącego tira, w następstwie czego został zaklinowany w samochodzie i odniósł 
lekkie obrażenia – opisała sytuację ofi cer prasowa policji, Lenka Sikorová.  (dc) 
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Obrazy do dotykania 
Obrazy Franciszka Szymczyski, choć tworzone tradycyjną techniką malarstwa olejnego, śmiało można nazwać eksperymentem. Absolwent Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przez kilka lat malował cykl obrazów składających się z ruchomych elementów, których każdy może dotknąć, każdy może 
je przesuwać. Cały cykl po raz pierwszy został wystawiony na przełomie ub. i bieżącego roku w oddziale Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie-Sibicy. 
Nieprzypadkowo, ponieważ autor jest pracownikiem biblioteki.
Teraz młody malarz przymierza się 

do kolejnych wystaw. W planie jest 

majowa wystawa w galerii „Most” w 

Czeskim Cieszynie, w czasie trwania 

festiwalu fi lmowego Kino na Gra-

nicy, trwają rozmowy nt. wystaw w 

Polsce. Pierwsza z nich powinna się 

odbyć w Bytomiu. 

Cykl składa się z czterech części. 

Pierwszą stanowią portrety osób bli-

skich autorowi (jest też jego autopor-

tret), podzielone na elementy, które 

przesuwa się po magnetycznej płycie, 

tworząc układankę. Jeden z portre-

tów przedstawia nieżyjącą już Zofi ę 

Wanok, malarkę ze Śmiłowic, która 

zaraziła Szymczyskę zamiłowaniem 

do sztuki. Później powstał tryptyk 

– scena rodzajowa, którą malarz na-

zwał „Nowe pokolenie”. Zamknięty 

przypomina ekran komputera, po 

otwarciu widzimy świat, którego 

centralnym punktem są komputer 

i niekończące się kable – symbol 

świata połączonego Internetem. Na 

jednym z bocznych obrazów fi gu-

ruje dziecko zafascynowane nowo-

czesnymi technologiami, na drugim 

– stara kobieta, która nie do końca 

rozumie, o co w tym wszystkim 

chodzi. Dzięki zastosowaniu farby 

fl uorescencyjnej autor osiągnął do-

datkowy efekt – po zgaszeniu świateł 

w pomieszczeniu kable komputera 

świecą. – Inspirowałem się trypty-

kami średniowiecznymi. Środkowa 

część przedstawiała zawsze to, co 

najważniejsze. Uważam, że młode, 

dorastające pokolenie, właśnie świat 

nowoczesnych technologii uważa za 

najważniejszy, dlatego umieściłem 

go w środku – komentuje twórca. 

Kolejna część – słup będący obiek-

tem malarstwa fi guralnego – odnosi 

się do relacji międzyludzkich. Na pro-

stopadłościanach przedstawione są 

sylwetki osób bliskich autorowi oraz 

on sam. Elementy można przesuwać, 

łącząc w ten sposób części różnych 

sylwetek w jedną całość. – Ludzie, 

których poznajemy, w jakiś sposób 

wpływają na nas, stają się częścią nas 

samych, nie tylko osoby sympatyczne, 

miłe, ale także te, które oddziałują na 

nas negatywnie – Szymczysko tłuma-

czy, co chciał wyrazić poprzez dzieło 

pt. „Jestem tu dla ciebie, a ty jesteś dla 

mnie”. Najnowszą częścią cyklu jest 

martwa natura – dwa obrazy podzie-

lone na trójkątne części, które mogą 

funkcjonować osobno lub zostać po-

łączone w jedną dużą całość. 

Obrazy Szymczyski każdy może 

dotknąć, przesuwać poszczególne 

elementy, tworzyć układanki. – W 

czasie studiów miałem okazję zwie-

dzić różne europejskie galerie. To 

było dla mnie ogromne przeżycie, 

kiedy widziałem na przykład orygi-

nał obrazu Rubensa. Aż mnie kor-

ciło, by dotknąć dzieła, poczuć jego 

frakturę, ale tego w galeriach robić 

nie wolno – stwierdza Szymczysko. 

– Dlatego moim celem jest, by ludzie 

dotykali moich prac, bawili się nimi. 

Nie przeszkadza mi, że pozostawią 

na nich jakieś ślady, że farba będzie 

się ścierała, wręcz przeciwnie – o to 

mi właśnie chodzi, by przez dotyk 

dalej tworzyli te obrazy – wyjaśnia. 

 DANUTA CHLUP

Fo
t.

 JA
R

O
SŁ

A
W

 B
ED

N
A

R
C

Z
Y

K

KULTURA

Zwiedzający wystawę układają jeden z obrazów. 

Drut zamienili na aparat
Na co dzień pracują w przemyśle ciężkim, w ich duszach 

drzemią jednak artyści. Przekonali się o tym szefowie spółki 

ŽDB Druciarnia Bogumin, ogłaszając wśród pracowników 

konkurs na fotografi e do fi rmowego kalendarza. W poprzed-

nich latach zamieszczano na jego stronach zdjęcia z  po-

szczególnych stanowisk pracy. W tym roku zdecydowano się 

jednak na inną koncepcję – krajobrazów uwiecznionych na 

fotografi ach zrobionych przez pracowników zakładu. – Na 

konkurs nadeszło w sumie 78 fotografi i. Komisja wybrała 12 

z nich, za każdą wypłacając honorarium w wysokości 3 tys. 

koron – wyjaśnił prezes zarządu Druciarni, Janusz Szkuta, 

dodając, że każdy amatorski fotograf mógł przysłać najwyżej 

pięć zdjęć.

W rezultacie kalendarz bogumińskiej spółki zawiera foto-

grafi e przedstawiające meandry rzeki Odry, krzyż w Starym 

Boguminie upamiętniający ofi ary epidemii cholery w latach 

30. XIX wieku, rychwałdzkie stawy o zachodzie słońca, pa-

noramę Cieszyna czy drogę na Kamienity. (sch)

»Jeden świat« popularny wśród młodzieży
Trwają przygotowania do 19. edy-

cji festiwalu fi lmów dokumental-

nych „Jeden świat”, który odbędzie 

się wiosną w Republice Czeskiej. Z 

roku na rok coraz więcej polskich 

szkół z Zaolzia bierze udział w tym 

przedsięwzięciu, organizując projek-

cje fi lmowe w swoich placówkach. 

Natomiast fi lmom towarzyszą deba-

ty z twórcami, które moderują sami 

uczniowie.

Czeski festiwal fi lmu dokumen-

tarnego „Jeden świat” jest najstar-

szym przeglądem tego typu w Eu-

ropie Środkowej. Impreza, podczas 

której można zobaczyć najciekawsze 

współczesne dokumenty fi lmowe 

twórców z całego świata, odbywa 

się nieprzerwanie już od 19 lat i wy-

przedza o kilka lat swojego polskiego 

odpowiednika Międzynarodowy Fe-

stiwal Filmowy „Watch docs”, który 

podobnie jak „Jeden świat” skupia 

się na tematyce praw człowieka. 

Najważniejsze dla organizatorów 

festiwalu jest skonfrontowanie od-

biorców z informacjami przedsta-

wionymi w najnowszych fi lmach do-

kumentalnych i wywołanie dyskusji 

między widzami. To dlatego na pro-

jekcje fi lmowe zapraszani są autorzy 

dokumentów, którzy biorą udział w 

debatach z publicznością. W ubie-

głym roku wśród ważniejszych te-

matów festiwalu „Jeden świat” były 

problematyka napływu uchodźców 

z Bliskiego Wschodu oraz konfl ikt 

zbrojny na Ukrainie. 

Organizatorem „Jednego świata” 

jest czeska organizacja humanitarna 

z wieloletnimi tradycjami Člověk v 

tísni. Wydarzenia będą miały miejsce 

najpierw w Pradze w terminie 6-15 

marca, a następnie fi lmowe doku-

menty wyruszą do 32 innych miast 

na terenie Republiki Czeskiej. W na-

szym regionie fi lmy w ramach „Jed-

nego świata” zostaną pokazane m.in. 

w Trzyńcu, a dokładnie miejskiej bi-

bliotece, kinie Kosmos i herbaciarni 

„V pohodě”. Miejscowy organizator 

przedsięwzięcia, organizacja Petrklíč 

help z Czeskiego Cieszyna aktualnie 

dopina szczegółowy program pro-

jekcji fi lmowych w Trzyńcu, ale jest 

już pewne, że odbędą się w terminie 

22-26 marca. Szczegółowy program 

będzie można wkrótce śledzić na 

stronie internetowej jedensvet.cz lub 

na facebookowym koncie festiwalu.

Podobnie jak w ubiegłych latach 

organizatorzy planują również bo-

gaty program projekcji fi lmowych i 

debat przygotowanych dla uczniów 

polskich i czeskich szkół.  – Od 

trzech lat w naszej inicjatywie z suk-

cesami bierze udział Polskie Gimna-

zjum w Czeskim Cieszynie. Ucznio-

wie jako wolontariusze angażują 

się w promocję imprezy w swoim 

mieście, a także przy naszym wspar-

ciu moderują spotkania z twórcami 

fi lmowymi – mówi w rozmowie z 

„Głosem Ludu” Hana Pietrovà, ko-

ordynatorka festiwalu w Trzyńcu 

i okolicy. – Do tegorocznej edycji 

chcielibyśmy zaangażować również 

polskie szkoły podstawowe w Trzyń-

cu, Karwinie i Czeskim Cieszynie. 

W ubiegłym roku zaobserwowa-

liśmy duże zainteresowanie fi lmami 

polskich uczniów z Wędryni czy Ja-

błonkowa, którzy dojeżdżali na pro-

jekcje do Trzyńca. Aktualnie trwają 

ustalenia ze szkołami, kiedy konkret-

nie na ich terenie mogą odbywać się 

zaplanowane przez nas wydarzenia 

– informuje Pietrovà. Jak dodaje ko-

ordynatorka, repertuar fi lmowy jest 

dobrany do wieku dzieci i młodzie-

ży. W ubiegłym roku w projekcjach 

fi lmowych w Trzyńcu wzięło udział 

około 500 osób, a ponadto około 150 

dzieci i młodzieży w ramach poka-

zów fi lmowych w szkołach. 
 (mb)

Zaprojektujcie grę planszową
Zamek Cieszyn zaprasza dzieci i 

młodzież w wieku 7-12 lat do udzia-

łu w warsztatach w ramach cyklu 

„Mała Pracownia Projektowania”. W 

lutym ich uczestnicy będą projekto-

wać gry planszowe.

Najbliższe spotkanie zaplanowano 

w sobotę 11 lutego w godz. 10.00-

13.00. Podczas warsztatów dzieci 

wcielą się w projektantów planszó-

wek. Poznają zasady wykorzysty-

wane w projektowaniu gier. Same 

zaprojektują grę planszową opartą 

na motywach ulubionych historii lub 

bajek. Efektem zajęć będzie pierw-

sza wersja gry planszowej, którą naj-

młodsi będą mogli dalej testować i 

rozwijać z rodziną oraz przyjaciółmi.

Udział w warsztatach kosztuje 30 

zł (za dziecko). Obowiązują zapi-

sy. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zgłoszenia i informacje: wbeczek@

zamekcieszyn.pl, tel. +48 33 851 08 

21 w. 34.  (wik)

Tydzień dla małżonków
W przyszły wtorek, w dniu św. Wa-

lentego, zakochani będą obchodzi-

li swoje święto. O wiele dłużej, bo 

przez cały tydzień, mogą świętować 

ci, którzy żyją w związku małżeń-

skim. Walentynki już tradycyjnie idą 

w parze z  Narodowym Tygodniem 

Małżeństw. 

W naszym regionie miastem, 

które najaktywniej włącza się w ob-

chody tego tygodnia, jest Trzyniec. 

Program dla małżonków i całych 

rodzin, odbywający się pod patro-

natem burmistrz Věry Palkovskiej, 

rozpocznie się już w najbliższą 

niedzielę. Główną imprezą będzie 

spotkanie pt. „Recepta na dobre 

małżeństwo”, które rozpocznie się 

w niedzielę o godz. 17.00 w Domu 

Zborowym „Hutnik”. Terapeuta ro-

dzinny Zdeněk Moldrzyk będzie 

próbował uchylić rąbka tajemnicy 

udanych związków, można będzie 

porozmawiać ze znanymi parami 

małżeńskimi z naszego regionu, 

ogłoszone zostaną wyniki konkur-

su fotografi cznego „Nasza rodzina 

wielopokoleniowa”. W programie 

wystąpi Noemi Macura, młoda wo-

kalistka, która niedawno wstąpiła w 

związek małżeński. 

W poniedziałek pary małżeńskie 

będą mogły spędzić romantyczny 

wieczór we dwoje, oddając dzieci 

od godz. 16.00 do 20.00 pod opie-

kę Agencji Kwalifi kacyjnej i Perso-

nalnej w Trzyńcu. Dla dzieci zosta-

nie przygotowany osobny program. 

Okazją do wspólnego spędzenia 

wieczoru, tym razem dla małżeństw 

z krótkim stażem (do 3 lat), będzie 

impreza towarzyska w kawiarni „Pa-

moja” w Centrum Zborowym „Hut-

nik”, która odbędzie się w piątek 18 

bm. o godz. 18. 

Osoby, które zainteresowane są 

ciekawostkami historycznymi z na-

szego regionu, powinny wybrać się 

we wtorek na godz. 17 do Biblioteki 

Miejskiej na prelekcję pt. „Śluby w 

Cieszyńskiem”. Zwieńczeniem cało-

tygodniowego programu będzie nie-

dzielna odnowa ślubów małżeńskich 

w kościele ewangelickim w Trzyńcu. 

Udział we wszystkich imprezach 

odbywających się w ramach Narodo-

wego Tygodnia Małżeństw jest bez-

płatny.  (dc)
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Bez mitów ciężko jest nam żyć...
O zajmowaniu przestrzeni publicznej przez symbole rozmawiamy z dr. hab. Grzegorzem Studnickim, antropologiem kultury, wykładowcą na cieszyńskim 
Uniwersytecie Śląskim i autorem publikacji „Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi” (Katowice, 2015).

Jeden z rozdziałów pana książki 
zatytułowany jest „Wojna na po-
mniki”. Wspomina tam pan dys-
kusje wokół cieszyńskiej „Śląza-
czki”, Masaryka czy Šnejdárka. 
Po co właściwie nam pomniki?

Pomnik (chociaż tablica pamiąt-

kowa też) jest takim szczególnym 

przejawem oznaczania czy przej-

mowania symbolicznej władzy nad 

przestrzenią. Ideą pomnika – a 

w języku czeskim jest to bardziej 

widoczne, „památnik” jako upa-

miętnienie – jest gloryfi kowanie 

pewnych wydarzeń, pewnych po-

staci z przeszłości, które dla danej 

wspólnoty są ważne, które ją kon-

stytuują. W założeniu fundatorów 

pomniki mają „wiecznie” o tym 

przypominać – nie przez przypa-

dek wykonywane są z kamienia, 

mosiądzu, betonu, żelaza i stali... 

I wokół pomnika wspólnota może 

potwierdzić swoją obecność i za-

manifestować swoją wyjątkowość. 

Podczas rocznic pojawiają się fl agi, 

są ludzie w mundurach...

Wieńce są składane...
Ale na co dzień pomnik może być 

niemal niezauważany. Mijamy go 

i nie zastanawiamy się nad jakąś 

symboliką. Jednak w sytuacjach 

świątecznych, nabiera on tego 

szczególnego charakteru, o którym 

wspomniałem. Pomnik wytwa-

rza też mit założycielski dla danej 

wspólnoty. W przypadku d. Cze-

chosłowacji było to odwoływanie 

się do będącej w czeskiej pamięci 

Korony św. Wacława. Pewne grupy 

pamiętają, że Śląsk Cieszyński był 

częścią składową Królestwa Cze-

skiego. Zresztą konfl ikt z 1919 r., 

którego rocznica minęła niedaw-

no, rozgrywał się pomiędzy dwo-

ma sposobami odnoszenia się do 

przeszłości i jej interpretowania: z 

jednej strony tej historyczno-po-

litycznej, podtrzymywanej przez 

Czechów i językowo-kulturowej, 

podtrzymywanej przez Polaków.

Tamten konfl ikt mamy za sobą, 
ale „wojna na pomniki” trwa. 
Parę lat temu stanął wspomnia-
ny już obelisk Šnejdárka z tym 
całym czeskim panteonem, który 
obecnie powstaje na Połednej, 
gdzie odbywają się…

Spotkania. Przybywają grupy re-

konstrukcyjne. Jest to pewne sym-

boliczne potwierdzenie posiadania 

pewnej przestrzeni, jak to pisałem 

w swojej książce. Osoby stojące za 

powstaniem tego pomnika uważa-

ją się za gospodarzy czeskiej czę-

ści Śląska Cieszyńskiego, więc ich 

zdaniem mają prawo zaznaczyć 

swoją obecność. I ta forma opowie-

ści historii naszego regionu poka-

zywana przez pryzmat związku z 

Koroną Czeską jest tym, z czym 

oni się identyfi kują, a zarazem wy-

znacza granicę wspólnoty rozumia-

nej jako czeska. Oczywiście jest to 

tylko pewna grupa z tej wspólno-

ty, bo większość ludzi na co dzień 

nawet nie wie, że jest taki pomnik. 

I jakbym w Cieszynie, po polskiej 

stronie, zapytał do czego się odno-

si „Ślązaczka”, to podejrzewam, że 

większość też by tego nie wiedzia-

ła. Natomiast problem pojawia się 

wtedy, kiedy dany pomnik odwołu-

je się do wydarzeń, które inaczej in-

terpretują dwie grupy. I to dotyczy 

obu przykładów. Wystarczy posłu-

chać języka, przyjrzeć się emocjom 

jakie towarzyszą obu stronom, kie-

dy mówi się o tych wydarzeniach – 

odzwierciedlają punkt widzenia, w 

obrębie którego powstaje i zarazem 

ukazują granice wspólnot pamięci. 

Czesi będą mówić, że była to walka 

obronna o przyłączenie z powro-

tem jednej z historycznych Ziem 

Korony, a Polacy, że był to atak ha-

niebny, były ofi ary w cywilach, któ-

rzy bronili swej przestrzeni. 

Często się powiada, by zostawić 
sprawę historykom, którzy trak-
towani są jako jakaś instancja 
niemal sądownicza. Tyle że w 
rzeczywistości rzecz ma się tak 
(by sparafrazować cytat z pew-
nej polskiej komedii): historia hi-
storią, ale narracja musi być po 
naszej stronie...

Faktem jest, że oczekuje się, by hi-

storyk był sędzią, ale jak to w nauce 

bywa za każdym razem historycy 

docierają do nowych dokumentów, 

których nie znali ich starsi kole-

dzy pięćdziesiąt, siedemdziesiąt lat 

temu. Nauka stwarza przestrzeń 

do spierania się, stawiania pew-

nych argumentów, kontrargumen-

tów, dochodzenia do tego, jak to 

było – przynajmniej w założeniu. 

Z pamięcią społeczną jest tak, że 

w jej obrębie dochodzi do uprosz-

czeń, wydarzenia sprzed lat służą 

legitymizowaniu jakiś postaw, są 

wartościowane, a więc znajduje się 

miejsce na emocje. Ta druga for-

ma odnoszenia się do przeszłości 

związana jest z tym, kim my je-

steśmy w wymiarze zbiorowym, 

kulturowym. W tym przypadku 

odmienna interpretacja może pod-

ważać nasze racje, a tym samym 

godzić w naszą tożsamość i wtedy 

może dochodzić do sytuacji spor-

nych, a nawet konfl iktowych. 

Czyli z mitem nie ma co dysku-
tować i na ten dyskurs symboli 
jesteśmy skazani, niezależnie 
czy ktoś będzie nam mówił, by 
walczyć ze stereotypami, albo by 
sięgać do „prawdy historycznej”.

Badacze mogą go osłabiać, poka-

zując jak jest konstruowany, gdzie 

dochodzi do uproszczeń, jak dzia-

ła itp. Ale zakładanie, że nauka 

wykorzeni je wszystkie, że oto 

wszyscy będziemy działać racjo-

nalnie, też jest kolejnym mitem. 

Widocznie bez mitów ciężko jest 

nam żyć.

 Rozmawiał: jot

Kasia Nosowska: »Wszystko jest tak króciutkie, jak błysk«
Choć wywiadów udziela niewiele, dla nas zro-

biła wyjątek. Tuż po koncercie w ramach trasy 

koncertowej „Błysk”, usiedliśmy w garderobie 

Teatru im. A Mickiewicza w Cieszynie i roz-

mawialiśmy. 

Rozpoczęła pani trasę koncertową o takiej 
samej nazwie, jak wasz jedenasty album 
studyjny – „Błysk”. To słowo kojarzy mi 
się z nadzieją i radością. Skąd taki tytuł?

Poszukiwanie tytułu za każdym razem jest 

niewdzięcznym zadaniem. Mam kłopot ze 

znalezieniem jednego słowa, bądź zdania, 

które byłoby w stanie zawrzeć w sobie prze-

kaz, pojawiający się w tekstach. To proces 

długotrwały, ale w przypadku tytułu tego 

krążka, słowo kluczowe pojawiło się zupeł-

nie nieoczekiwanie. Wydaje mi się, że jest 

jednym z  moich ulubionych słów. Mam 

nieodparte wrażenie, że może to być rów-

nież ulubiony termin osób w moim wieku. 

Dlaczego? Ponieważ mamy świadomość, że 

wszystko jest tak króciutkie, jak błysk.

Singlami promującymi krążek zostały 
„Prędko prędzej” oraz „Historie”. Kto 
zdecydował o tym, że właśnie te piosenki 
będą głównymi utworami?

Od czwartku kolejnym singlem jest „2015” 

i to pewnie jeszcze nie koniec. W kwestii 

wyboru singla organizujemy wewnętrzne 

głosowanie, a piosenka, która otrzyma ko-

lejno najwięcej przychylnych głosów, zostaje 

singlem.

Może za wcześnie na pytanie, który 
z utworów z „Błysku” najbardziej podo-
ba się na koncertach, ale płyta jest od 
kwietnia 2016 roku w sprzedaży, więc 

może zapytam, które utwory są najbar-
dziej lubiane przez słuchaczy?

Trudno powiedzieć. Słuchacze dzielą się na 

kilka grup i każdej z  nich przyświeca idea 

doboru zupełnie innego kawałka, jako ulu-

bionego. Pozwalamy publiczności swobod-

nie decydować o tym, którą piosenkę lubią 

najbardziej. To przeróżne wybory, w wyniku 

których każda z piosenek znajduje swojego 

amatora.

Obydwa, wymieniane już dzisiaj utwory, 
(„Prędko prędzej i „Historie”) utrzymu-

ją się na świetnych pozycjach LP3 (Lista 
przebojów Trójki). Chciałabym zapytać, 
jaki jest przepis na prawdziwy przebój? 
Istnieje coś takiego, czy jednak to indy-
widualna kategoria każdego utworu?

Gdyby istniał przepis na przebój, korzy-

stalibyśmy z niego już wielokrotnie. Nigdy 

nie wiadomo, który utwór stanie się prze-

bojem. To publiczność decyduje, co od-

bywa się również przy wsparciu rozgłośni 

radiowych. Kiedy kawałek jest często grany 

w eterze, jest duża szansa, że stanie się po-

pularny. 

Czy do jednej, konkretnej piosenki z 
„Błysku” ma pani sentyment? 

To składanka na tyle krótka, że nie ma na 

niej ani jednej piosenki, która sprawiałaby 

mi jakiś dyskomfort. Płytę „Błysk” lubię w 

całości. Nie ma na niej piosenki, której nie 

lubię.

Porozmawiajmy teraz przez chwilę o 
trasie koncertowej – „PrzedBłysk”, któ-
ra miała miejsce przed wydaniem płyty. 
Mówi się, że był to swego rodzaju „klu-
bowy eksperyment”. Jak się podobało?

Nie nam oceniać, ale sądząc po komenta-

rzach po koncertach, chyba się podobało. To 

było dosyć odważne, daliśmy radę (śmiech).

Macie na swoim koncie 11 albumów stu-
dyjnych, a sześć jest krążków koncerto-
wych. Czym od strony technicznej różnią 
się te dwie formy?

W studio można wycyzelować każdy 

dźwięk. Oddzielnym fragmentom poświę-

cić tyle uwagi, ile indywidualnie potrzebu-

ją. Podczas pracy w studio nie ma miejsca 

na „pójście na żywioł”, jest spokojnie. Jeśli 

chodzi o albumy koncertowe, w tym wypad-

ku żywioł rządzi. Jeżeli zagramy brzydko, 

brzydko będzie na płycie. Niczego nie moż-

na poprawiać. 

Gdyby z całej twórczości Hey miała pani 
wybrać najważniejszy dla siebie album, 
na który padłby wybór?

Na dziś najbardziej lubię nasz ostatni, ale 

zawsze do ulubionego zestawu dołączam 

płytę „MUPR”, która była przełomowa. 

 Rozmawiała: 
 Mariola Morcinková
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ROZMOWA

Grzegorz Studnicki

Kasia Nosowska w towarzystwie męskiej części zespołu Hey.
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CZWARTEK 9 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 7.00 

Studio Wschód 7.30 Polskie zwierzę-

ta w niebezpieczeństwie. Żółw 7.50 

Kaktus i Mały 8.00 Pytanie na śniada-

nie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 11.05 Polonia 24 11.25 

Rozmowa Polonii 24 11.40 Halo Po-

lonia 12.25 Krótka historia. Doktryny 

Układu Warszawskiego 12.35 Wiado-

mości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 

13.25 M jak miłość (s.) 14.20 Egza-

min z życia 15.15 Wilnoteka 15.35 
Las bliżej nas. Witamy w Bieszcza-

dach 16.00 Jak to działa? Made in Po-

land 16.30 Galeria (s.) 16.55 Polskie 

zwierzęta w niebezpieczeństwie. Żółw 

17.10 Kaktus i Mały 17.20 Krótka hi-

storia. Karol „Walter” Świerczewski 

17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Słupsk 17.55 Naszaarmia.

pl 18.20 Historia żywa. Rekonstruk-

torzy z wyboru 18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Informacje kulturalne eks-

tra. Barbara Krasińska 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.50 Komisarz Alex 7 (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 24 

22.25 Halo Polonia 23.10 Festiwal 7 

Kultur. Piwnica św. Norberta 23.40 

Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 10 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 7.00 

Było, nie minęło - kronika zwiadow-

ców historii 7.30 Domisie (dla dzieci) 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 

Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 24 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka hi-

storia. Karol „Walter” Świerczewski 

12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale. 

Przesilenie 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Komisarz Alex 7 (s.) 15.20 War-

to rozmawiać 16.20 Okrasa łamie 

przepisy. Polskie steki po amerykańsku 

16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 Krót-

ka historia. Falaise Studzianki 17.30 

Teleexpress 17.50 Racja stanu 18.20 

Na sygnale. Przesilenie 18.45 Dobra-

nocka 19.00 Msza święta w intencji 

ofi ar katastrofy smoleńskiej 20.15 

Wiadomości, sport, pogoda 21.00 Na 

dobre i na złe. Kocha, lubi, szanuje... 

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa Po-

lonii 24 22.25 Halo Polonia 23.15 Se-

rialis - koncert muzyki serialowej. 

SOBOTA 11 lutego
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie 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. Kocha, 

lubi, szanuje... 14.05 Serialis - koncert 

muzyki serialowej 15.05 Okrasa łamie 

przepisy. Pieczarki z czekoladą 15.30 

Tańczący z naturą. Morświny na fa-

lach 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słow-

nik polsko@polski 17.30 Teleexpress 

17.55 M jak miłość (s.) 18.50 Mów 

mi Mistrzu 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 

Strażacy 2. Kryzys 21.40 Z odzysku 

23.30 Opole 2011 na bis. Dedykacje 

0.15 Słownik polsko@polski. 

NIEDZIELA 12 lutego
6.40 Ostróda Reggae Festival 2016 

7.40 Saga rodów. Ród Rostkowskich 

8.10 1200 muzeów. Muzeum Histo-

ryczne w Sanoku, Muzeum Budow-

nictwa Ludowego w Sanoku 8.40 

Smaki polskie. Smaki polskiej wie-

przowiny 8.50 Smaki polskie. Maka-

ronowe kolorowe 9.05 Wolny ekran 

9.20 Polska z Miodkiem. Grudziądz 

9.30 Ziarno. Pamiętam o chorych 

10.00 Tajemnice dzikich zwierząt. 

Wiewiórka 10.15 Petersburski Music 

Show 10.45 Kłusownik 11.50 Między 

ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 

12.15 Między ziemią a niebem 13.00 

Transmisja mszy świętej z kościoła pw. 

Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie 

14.20 Zimowa jazda. Zimowa Ustka 

14.40 Cesarskie cięcie 16.30 Rodzin-

ka.pl. Strachy na lachy 17.25 Polska z 

Miodkiem. Grudziądz 17.30 Te-

leexpress 17.55 M jak miłość 18.50 

Oczy w oczy. Elżbieta Rafalska 19.25 

Tajemnice dzikich zwierząt. Wiewiór-

ka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.45 Ranczo 10 

21.40 C.K. Dezerterzy 23.00 Opole 

2013. Gala jubileuszowa 23.55 Zako-

chaj się w Polsce. Zamek Książ. 

PONIEDZIAŁEK 13 lutego
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.10 Notatnik przyrodniczy. Dlaczego 

borsuki nie lubią lisów? 7.15 Moliki 

książkowe. Bałagan 7.30 Supełkowe 

ABC 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 

Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

11.00 Historia żywa. Na posterunku 

Rzeczypospolitej 11.35 Mów mi Mi-

strzu 12.25 Krótka historia. Falaise 

Studzianki 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Ranczo 10. 

Klauzula sumienia 14.20 Oczy w oczy. 

Elżbieta Rafalska (36) 14.50 1200 

muzeów. Muzeum Historyczne w Sa-

noku, Muzeum Budownictwa Ludo-

wego w Sanoku 15.20 Smaki polskie. 

Smaki polskiej wieprzowiny - towar 

de lux 15.40 Medycyna i ty. Radiote-

rapia, morfologia 15.55 Sonda 2 16.30 

Galeria (s.) 16.55 Supełkowe ABC 

17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Kulturalni PL 18.55 

Barwy szczęścia (s.). 

WTOREK 14 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 6.55 

Zakochaj się w Polsce. Zamek Książ 

7.30 Mali światowcy. Jak i kiedy bawią 

się w różnych krajach? 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 Po-

lonia 12.25 Krótka historia 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Strażacy 2. Kryzys 14.30 

Lista Sendlerowej 15.25 Zakochaj się 

w Polsce. Zamek Książ 15.55 Sonda 2 

16.30 Galeria (s.) 16.55 Mali świa-

towcy. Jak i kiedy bawią się w różnych 

krajach? 17.20 Krótka historia 17.30 

Teleexpress 17.50 Polska z Miodkiem. 

Żarów, Bielawa, Dzierżoniów 17.55 
Niedziela z.... Małgorzatą Pieczyńską 

18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Flesz historii 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.50 Ojciec Mate-

usz 12 (s.) 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 24 22.25 Halo Po-

lonia 23.15 Koło historii. Kresowym 

szlakiem. Morszyn 23.45 Ktokolwiek 

widział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 15 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 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 
Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 

24 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 

historia (196) 12.35 Notacje. Woj-

ciech Zabłocki. Złoty pierścionek 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 O 

mnie się nie martw 4 14.25 Mieczy-

sław Paluch. Człowiek, powstaniec, 

dowódca 15.25 Tańczący z naturą. 

Morświny na falach 15.55 Astrona-

rium. Europejskie Obserwatorium 

Południowe 16.30 Galeria (s.) 16.55 

Moliki książkowe. Nuda 17.05 Mój 

zwierzyniec 17.20 Krótka historia 

17.30 Teleexpress 17.55 Baltic Sea 

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 Po-

lonii 24 22.25 Halo Polonia 23.15 

Mieczysław Paluch. Człowiek, po-

wstaniec, dowódca. 

Wilno: Gala »Polak Roku 2016«
W niedzielę 5 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się fi nał konkursu „Polak Roku 2016”, 
którego laureatem został Józef Rybak – dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Józef Rybak odbierając nagrodę po-

dziękował za plebiscyt, nie dlatego, 

że była w nim szansa na wygraną, ale 

dlatego, że dał możliwość, by jeszcze 

raz powiedzieć kim jesteśmy. – Ja się 

szczycę tym, że mówię gwarą wileń-

ską, nie po warszawsku i nie po kra-

kowsku. Ja się cieszę z tego, że mam 

sąsiadów Białorusinów, Rosjan i Li-

twinów.

Laureat, mimo, iż odebrał w swo-

im życiu wiele nagród, podkreślił, 

że dzisiejsze wzruszenie jest ponad 

wszystko. Podziękował również żo-

nie Lilianie, która zawsze uważała, 

że czas poświęcony przez niego na 

działalność społeczną nie jest stra-

cony.

Specjalne podziękowania Polak 

Roku 2016 skierował pod adresem 

Zdzisława Palewicza – mera rejonu 

solecznickiego. – Z nim jesteśmy od 

kilkudziesięciu lat i w tym tandemie 

pewne rzeczy tworząc, rozwijając, 

coś zrobiliśmy – stwierdził. – Dzisiaj 

żartowałem w domu, że gdybyśmy 

byli odmiennej płci, to być może 

byłoby to małżeństwo doskonałe – 

dodał. Józef Rybak wyraził również 

przekonanie, że po wielu latach na 

tej lub innej scenie stanie kolejny 

Polak z Solecznik.

Redaktor naczelny „Kuriera Wi-

leńskiego”, Robert Mickiewicz, 

zwracając się do wszystkich zebra-

nych, powiedział, że jest to wie-

czór podziękowań: dla wszystkich 

przybyłych na galę, dla czytelników, 

dzięki którym już po raz 19. odbył 

się konkurs, a przede wszystkim dla 

liderów polskiej społeczności na Li-

twie.

Jednym z laureatów, którzy zabrali 

głos na gali fi nałowej była Rita Ta-

mašunienė – posłanka na Sejm RL, 

przewodnicząca Frakcji AWPL-

-ZChR w Sejmie RL. – Myślę, że 

czyny każdego z nas, nasza działal-

ność społeczna dodają smaku na-

szemu życiu, potrafi ą zachować od 

zepsucia to, co dla nas najważniejsze, 

a dla każdego Polaka najważniejszy 

jest Bóg, Honor, Ojczyzna. Jesteśmy 

na pewno, każdy z nas, światłem 

dla innego człowieka, swoją pracą 

światłem również dla społeczności i 

życzę, by w naszym kraju, na naszej 

ziemi kochanej Wileńszczyźnie, tak 

i nadal się działo – powiedziała po-

słanka. Wyraziła również radość, że 

w tym roku ludzie zauważyli i do-

cenili pracę administracji samorzą-

du rejonu solecznickiego, gdyż za-

zwyczaj ludzie narzekają na władzę. 

Rita Tamašunienė podkreśliła, że 

przyznanie tytułu Polaka Roku dla 

kierownika administracji samorządu 

rejonu solecznickiego było docenie-

niem pracy całego zespołu admini-

stracji samorządu.

W najnowszej edycji plebiscytu 

„Polak Roku 2016” uczestniczyli 

znani politycy, działacze społeczni, 

pracownicy kultury, oświaty i kapła-

ni. Ogółem głosowano na dziesięć 

kandydatur, które w listopadzie 2016 

roku z nadesłanych przez czytelni-

ków kandydatów wyłoniła kapituła, 

składająca się z dotychczasowych 

zdobywców tego tytułu.

 L24.lt/LITWA

Marszałek Senatu spotkał się 
z repatriantami z Kazachstanu

– Polska jest pięknym krajem i na 

pewno nie będzięcie żałować tego, 

że tu przyjechaliście – tymi słowa-

mi marszałek Senatu RP, Stanisław 

Karczewski, zwrócił się do licznej 

grupy repatriantów z Kazachstanu, 

którzy przybyli i osiedlili się w Pol-

sce pod koniec 2016 roku.

 – Będziemy wspólnie, i ci którzy 

tu przyjechali i ci, którzy jeszcze 

przyjadą, budować wspólnotę naro-

dową, bo jesteśmy Polakami. Jeszcze 

raz witam was w Polsce – powiedział 

Stanisław Karczewski.

W czasie spotkania, do którego 

doszło 31 stycznia w Domu Polo-

nii w Pułtusku, poruszone zostały 

najważniejsze tematy związane za-

równo z problemami, na jakie na-

potykają repatrianci, jak również z 

projektem nowej ustawy repatriacyj-

nej, która niebawem trafi  do parla-

mentu. Polacy z Kazachstanu, którzy 

na razie zamieszkują w Pułtusku, ze 

wzruszeniem dziękowali polskim 

władzom nie tylko za umożliwienie 

im przeniesienia się, ale również za 

wszelką pomoc, jaką są obdarowy-

wani na ojczystej ziemi. W spotka-

niu uczestniczyła także Aleksandra 

Ślusarek – prezes Związku Repa-

triantów RP oraz Michał Kisiel – 

dyrektor pułtuskiego Domu Polonii.

Ponad 150 osób polskiego po-

chodzenia z Kazachstanu, wśród 

których największą grupę stano-

wią mieszkańcy okolic Kokszetau, 

przybyła do Polski na zaproszenie 

premier Beaty Szydło 21 grudnia 

2016 r.

Obecnie opiekę nad repatriantami 

sprawuje Stowarzyszenie „Wspólno-

ta Polska”, które przygotowało dla 

nich specjalny program adaptacyj-

no-edukacyjny.

 (Senat.gov.pl)
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CZWARTEK 9 lutego

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 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 Opowiadanie fi lmo-

we 14.55 Niegasnące gwiazdy 15.55 

Kojak (s.) 16.50 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Szkoda 

miłości (fi lm) 21.35 Pr. dyskusyjny 

22.30 Gejzer 23.05 Na tropie 23.30 

Taggart (s.) 1.40 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 10.00 Podróżomania 10.30 

Nuklearny dynamit 11.25 Na grani-

cach imperium 12.15 Uniwersytet Pa-

lackiego 12.45 Magazyn chrześcijański 

13.10 Na ratunek życiu 13.30 Chcesz 

je? 13.35 Skarby brytyjskiego muzeum 

14.30 Propaganda w czasie II wojny 

światowej 15.15 Zapomniane wyprawy 

15.40 Airbus A350 16.30 Africa ob-

scura 17.25 W nieznane 18.15 Afryka 

18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody 

nauki i techniki 19.20 Ziemia nie-

znana 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Z kucharzem do-

okoła świata 21.05 Podróżomania 

21.35 Błękitna krew 22.30 Dobre 

światło (fi lm) 0.00 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 

Ulica (s.) 9.40 Zamieńmy się żo-

nami 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.) 15.55 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 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.35 Bach! 22.10 Nagła śmierć (fi lm) 

0.25 Mentalista (s.). 

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

Wars (s.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.10 Gli-

niarz i prokurator (s.) 10.15 Serca na 

wietrze (fi lm) 12.05 Południowe wia-

domości 12.20 Gliniarz i prokurator 

(s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 15.35 Ca-

stle (s.) 16.25 Popołudniowe wiadomo-

ści 16.40 Sala rozpraw 17.35 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Czechy i Słowacja mają talent 21.35 

davinci 22.30 Castle (s.) 23.20 Sala 

rozpraw 0.15 Serca na wietrze (fi lm). 

PIĄTEK 10 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Kufer 10.45 Losy słynnych osób 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Nie wahaj się 

i kręć! 15.45 Reporterzy TVC 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 

Zdeny Studenkovej 21.55 Wszyst-

ko-party 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 Jenny, lekarka lata-

jących zwierząt 9.55 Afryka 10.25 Ze 

smakoszem w podróży 11.15 Z ku-

charzem dookoła świata 12.10 Zielona 

wyspa 12.40 Dzika Patagonia 13.30 

Chcesz mnie? 14.00 Krainą bocianich 

gwiazd 14.25 GEN - Galeria elity 

narodu 14.45 Nieznana Ziemia 15.05 

Zagubieni w Czechach 15.50 Piloci 

kamikadze 16.35 Propaganda w czasie 

II wojny światowej 17.20 Tuaregowie, 

dumni władcy pustyni 18.10 Króle-

stwo natury 18.45 Wieczorynka 18.55 

Kwartet 19.20 Na ratunek życiu 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Cudowna planeta 21.00 Lądo-

wanie na komecie 21.50 Bulwar Za-

chodzącego Słońca (fi lm) 23.35 Tut 

(s.) 1.00 Chcesz je? 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-

ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą 

Czesi 12.00 Południowe wiado-

mości 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 Gniew tytanów 

(fi lm) 22.05 Co z oczu, to z serca 

(fi lm) 0.35 Mentalista (s.). 

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

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

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Me-

lodia miłości (fi lm) 12.05 Południo-

we wiadomości 12.20 Gliniarz i pro-

kurator (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 Przystań (s.) 21.35 Pan i 

władca: Na krańcu świata (fi lm) 0.20 

Castle (s.). 

SOBOTA 11 lutego

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopato-

logicznie 7.20 Wacław i leśne ludki 

(bajka) 7.55 Kojak: Ariana (fi lm) 9.30 

Gejzer 10.05 Wszystko-party 11.00 

Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 12.00 Ty-

dzień w regionach 12.25 Nasze hobby 

13.00 Wiadomości 13.05 Taniec przez 

dwa piekła (bajka) 14.05 Brzydko kła-

mać, królewno! (bajka) 14.40 Droga do 

głębi duszy studenckiej (fi lm) 16.10 

Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 18.25 

Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-

gody, wiadomości, sport 20.00 Tajem-

nice ciała 21.15 Valmont (fi lm) 23.30 

Młody Montalbano (s.) 1.30 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 

Po Czechach 9.35 Lotnicze katastrofy 
10.25 Blokada Leningradu 11.15 Ba-

bel 11.45 Narciarstwo alpejskie: MŚ 

2017, Szwajcaria 13.30 Tenis: Czechy 

- Hiszpania 17.30 Ciekawostki świata 

17.50 Kamera w podróży 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Kobiety, wino, Hvar 

19.20 Podróż po Somerset 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 
Tut (s.) 21.30 Król Artur (fi lm) 23.35 

Th e Ring (fi lm) 1.25 Bates Motel (s.). 

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

6.35 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.00 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

(s. anim.) 7.25 Tom i Jerry (s. anim.) 

7.50 Pingwiny z Madagaskaru 

(s. anim.) 8.15 O jednym takim, co 

uczył się bać (bajka) 9.30 Kapitan Ron 

(fi lm) 11.35 Dzwoń do TV Nova 12.10 

Dwa miliony dolarów napiwku (fi lm) 

14.15 Zamieńmy się żonami 15.45 Z 

ust do ust (fi lm) 17.50 Kurczak Mały 

(fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Red 2 (fi lm) 22.30 Me-

tro strachu (fi lm) 0.35 Ojczym (fi lm). 

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

Knights (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 

8.30 Salon samochodowy 9.40 Ostry 

kurczak (s.) 10.55 Przystań (s.) 12.15 

davinci 13.10 Czechy i Słowacja mają 

talent 14.45 Kocham obcych (fi lm) 

16.45 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 

20.15 Transporter II (fi lm) 22.05 Wilk 

z Wall Street (fi lm) 1.45 Śmiertelna 

gorączka II (fi lm). 

NIEDZIELA 12 lutego

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 

Piosenki Ivana Mládka 6.45 Droga 

do głębi duszy studenckiej (fi lm) 8.15 

Uśmiechy Leoša Suchařípy 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 Zajazd pod Białym Kotem 

(bajka) 14.05 Nimfa z jaskini zła (bajka) 

14.55 Losy słynnych osób 15.45 Długa 

biała nitka (fi lm) 17.15 Zła krew (s.) 

18.25 Czarodziejskie zioła 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

GEN - Galeria elity narodu 20.15 

Bohema (s.) 21.40 168 godzin 22.10 

Cudowne lata pod psem (fi lm) 23.50 

Miejsce zbrodni - Schimanski (s.) 1.20 

Legendy kryminalistyki. 

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 - osta-

teczne rozwiązanie 10.00 Wilki w Be-

skidach 10.15 Nie poddawaj się 11.10 

Kot to nie pies 11.45 Narciarstwo al-

pejskie: MŚ 2017, Szwajcaria 13.00 

Tenis: Czechy - Hiszpania 19.00 Cze-

skie wsie 19.20 Ciekawostki z regio-

nów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Straceńcy (fi lm) 21.45 

Mały Wielki Człowiek (fi lm) 0.00 

Przelot nad Kremlem czyli jak Mathias 

Rust wylądował na Placu Czerwonym 

0.45 Do brzegów Iwo-Jimy. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 6.35 Potwory kontra obcy 

(s. anim.) 7.00 Marvel Avengers: Zjed-

noczeni (s. anim.) 7.25 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 Po-

czątków (s.) 11.00 Cziłała z Beverly 

Hills (fi lm) 12.45 Pamiętaj o niedzie-

li (fi lm) 14.50 Smoking (fi lm) 16.50 

Walentynki (fi lm) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Spadek II (fi lm) 

22.25 Odłamki 22.55 Jak to się robi w 

Chicago (fi lm) 1.05 Smoking (fi lm). 

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

Knights (s. anim.) 8.05 M.A.S.H. (s.) 

9.10 Prima Zoom Świat 9.45 Ostry 

kurczak (s.) 11.00 Partia 11.55 Po-

radnik domowy 12.40 Poradnik Ládi 

Hruški 13.25 Jak zbudować marzenie 

14.10 Powrót tajemniczego blondyna 

(fi lm) 15.50 Morderstwa w Midso-

mer (s.) 18.00 Pohlreich gotuje 18.55 

Wiadomości 19.25 Wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Mrocz-

ny Kraj (s.) 21.35 Oczyma Josefa 

Klímy 22.25 Show Jana Krausa 23.35 
Współlokatorka (fi lm) 1.30 Trzej 

muszkieterowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 13 lutego

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystko dla 

dziadka (fi lm) 10.00 168 godzin 10.30 
Żandarmi z Luhačovic (s.) 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 

Opowiadanie fi lmowe 15.50 Kojak 

(s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ 

kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-

domości regionalne 18.25 Gdzie jest 

mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Świat pod 

głową (s.) 21.00 Czwarta gwiazda (s.) 

21.30 Reporterzy TVC 22.10 Legendy 

kryminalistyki 22.40 Na tropie 23.05 

Kryminolog (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Airbus A350 10.45 Łup w imie-

niu królowej 11.25 Podziemne Czechy 

11.50 Babel 12.20 Na ratunek życiu 

12.40 Mordy, łapy, dzioby 13.10 Te-

lewizyjny klub niesłyszących 13.35 

Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 

13.50 Zapomniane wyprawy 14.15 

Skarby brytyjskiego muzeum 15.10 
Przygody nauki i techniki 15.40 Jen-

ny, lekarka latających zwierząt 16.35 

Lotnicze katastrofy 17.20 Dzienniki I 

wojny światowej 18.15 Podróżomania 

18.45 Wieczorynka 18.55 Historie 

przedmiotów 19.20 Miejsca pielgrzy-

mek 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Apokalipsa: I wojna 

światowa 21.00 Nowojorskie mosty 

21.55 Miłość blondynki (fi lm) 23.15 

Straceńcy (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 CSI: 

Cyber (s.) 23.15 Prawo i porządek: 

Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 

Strzały miłości (fi lm) 12.05 Południo-

we wiadomości 12.20 Gliniarz i pro-

kurator (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.) 21.30 Tak jest, 

szefi e! 22.50 Castle (s.) 23.45 Sala roz-

praw 0.40 Strzały miłości (fi lm). 

WTOREK 14 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Kufer 10.50 Sylwestrowy koktajl 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

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

gwiazdy 15.45 Kojak (s.) 16.45 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 

Przygody kryminalistyki (s.) 21.45 Po-

irot (s.) 23.20 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Kroměříž 10.25 Rząd (s.) 11.25 

Nie poddawaj się 12.20 Tajemnica 

piaskowego monstrum 12.55 Histo-

rie przedmiotów 13.20 Na granicach 

imperium 14.15 Dzienniki I wojny 

światowej 15.10 Ostatnie tajemnice 

III rzeszy 16.00 Heydrich - ostatecz-

ne rozwiązanie 16.30 Błękitna krew 
17.20 Ostatnie orangutany na Suma-

trze 18.15 Podróż po Somerset 18.45 

Wieczorynka 19.00 Latający personel 

19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-

gowym 20.00 Wielka Wojna Ojczyź-

niana 21.00 Rajko Doleček i jego nie-

bezpieczny świat 22.15 Rząd (s.) 23.15 

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 12.25 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 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 

22.35 CSI: Cyber (s.) 23.35 Prawo i 

porządek: Sekcja specjalna (s.). 

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

Knights (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 

Zwycięstwo miłości (fi lm) 12.05 Po-

łudniowe 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 V.I.P. Morderstwa (s.) 21.35 

Top Star magazyn 22.35 Castle (s.) 

23.25 Sala rozpraw 0.15 Zwycięstwo 

miłości (fi lm). 

ŚRODA 15 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Przygody kryminalistyki (s.) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

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

fi lmowe 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 20.05 List 

do ciebie 21.00 LekarKA 21.55 Kojak 

(fi lm) 23.30 Kryminolog (s.) 0.30 Le-

gendy kryminalistyki. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Wyspy marzeń 9.55 

Apokalipsa: I wojna światowa 10.50 

Lądowanie na komecie 11.35 Zielona 

wyspa 12.05 Nasza wieś 12.30 Ta nasza 

kapela 13.00 Folklorika 13.25 Miejsca 

pielgrzymek 13.45 Ze smakoszem 

w podróży 14.30 Europa dziś 14.55 

Skarby brytyjskiego muzeum 15.50 

Klucz 16.15 Rajko Doleček i jego nie-

bezpieczny świat 17.30 Z kucharzem 

dookoła świata 18.25 GEN - Galeria 

elity narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 

Błękitna krew 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 

podróży 21.00 Podróż po argentyńskiej 

Salcie 21.30 Narodowe skarby 22.00 

Lekarze (s.) 22.45 Powiązania Jana 

Pokornego 23.45 Bates Motel (s.) 0.25 

Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 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.) 15.55 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 22.35 Agenci NCIS (s.) 23.35 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.). 

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

Knights (s.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Za-

kochane lato (fi lm) 12.10 Południo-

we wiadomości 12.20 Gliniarz i pro-

kurator (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 Zakochane 

lato (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-

SZYN: Jak důležité je mít Filipa 

(10, godz. 19.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Pohádka pro Peřinu (10, 

godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Lego Batman fi lm (9, 10, godz. 

16.00); Assassin’s Creed (9, 10, 

godz. 17.30); Ciemniejsza strona 

Greya (9, 10, godz. 19.00); Man-

chester by Th e Sea (9, 10, godz. 

20.00); KARWINA – Centrum: 

Ciemniejsza strona Greya (9, godz. 

18.00; 10, godz. 17.00); Lego Bat-

man fi lm (10, gdoz. 15.00); KAR-

WINA – Ex: Kawa i papierosy (10, 

godz. 20.00); TRZYNIEC – Ko-

smos: Był sobie pies (9, 10, godz. 

17.30); Ciemniejsza strona Greya 

(9, 10, godz. 20.00); JABŁON-

KÓW: Bridget Jones 3 (10, godz. 

19.30); CZ. CIESZYN – Central: 

Miliji tě modře (9, 10, godz. 17.30); 

Ciemniejsza strona Greya (9, 10, 

godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 

Daleko na północy (9, godz. 14.30); 

Konwój (9, godz. 18.15); Sztuka 

kochania. Historia Michaliny Wi-

słockiej (9, godz. 16.00); Karlsson z 

dachu (10, godz. 14.00); Ciemniej-

sza strona Greya (10, godz. 15.30, 

17.45, 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 

ČT1 SM, niedziela, wiadomości 

regionalne od godz. 6.00; powtórka 

na antenie ČT2, niedziela od godz. 

19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 

Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-

sza na spotkanie z cyklu „Podróże 

bliskie i dalekie”, które odbędzie 

się w piątek 10. 2. o godz. 17.00. 

„Cieszyniacy na końcu świata” to 

państwo Wantulokowie, którzy w 

ubiegłym roku odbyli podróż do 

Patagonii i podzielą się wrażeniami 

z tej wyprawy.

KARWINA – Klub Seniora „Przy-

jaźń” zaprasza swoich członków i 

sympatyków na spotkanie Klubu 

w poniedziałek 13. 2. o godz. 17.30 

do salki PZKO w Karwinie-No-

wym Mieście.

KOŃSKA-PODLESIE – Zarząd 

MK PZKO zaprasza na Bal 18. 2. o 

godz. 19.00 w lokalu PZKO. Miej-

scówki w cenie 300 kc.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES 

POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 

6. 3. wystawy „Franciszek Górniak 

(1854-1899)”, „Maria Górniak 

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 tramwa-

jów”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA, 

Galeria „Przystanek Grafi ka”, Głę-

boka 50, Cieszyn: do 7. 2. wysta-

wa Leszka Frey-Witkowskiego pt. 

„Stróże książek”. Czynna: wt-pt: w 

godz. 10.00-17.00.

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 

ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 

11. 2. 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

Bóg sam wybrał czas                   
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy krewnych, 

przyjaciół i znajomych, że dnia 7. 2. 2017 zmarła w 

wieku 89 lat nasza Kochana Mama, Babcia, Prababcia, 

Teściowa i Ciocia

śp. LUDMIŁA PAWLASOWA
z Hawierzowa-Błędowic

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek 14. 2. 2017  o godz. 

15.00 w  kościele ewangelickim w Błędowicach. W smutku pogrążone 

córki z rodzinami. GL-078
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Dnia 10 lutego obchodzi zacny jubileusz 75. urodzin

WŁADYSŁAW MORAWIEC
z Żukowa Górnego

Z tej okazji bukiet najwspanialszych życzeń: zdrowia, uśmiechu, szczęścia, 

radości każdego dnia i wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Boże-

go składają żona Anna, syn Mirosław, córki Halina i Lucyna z rodzinami.
 GL-066

ŻYCZENIA

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.

W głębokim żalu pogrążeni oznajmiamy wszystkim 

krewnym, przyjaciołom i znajomym, że dnia 4. 2. 2017 

zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 80 lat nasz 

Najdroższy Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, 

Szwagier, Wujek i Kolega

śp. inż. CZESŁAW CHLEBIK
zamieszkały w Karwinie, dawniej w Łąkach nad Olzą

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 10 lutego 2017 

o godz. 10.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-Frysztacie, 

pochowany będzie w grobie rodzinnym w Karwinie-Łąkach. W smutku 

pogrążona rodzina. RK-017

Po trudach życia pełnego znoju, 
śnij swój wieczny sen i odpoczywaj w spokoju.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krew-

nych i znajomych, że dnia 7. 2. 2017 opuściła nas na zawsze 

w wieku 59 lat

śp. HALINA MUCHOWA
z domu Lach, 

zamieszkała w Mostach koło Jabłonkowa nr 670 

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 10. 2. 2017 o godz. 11.00 

z kościoła parafi alnego w Mostach koło Jabłonkowa. Zasmucona rodzina.
 GL-076

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu 

MATKI

składają koleżance Lidii Kosiec i najbliższej rodzinie dyrekcja, grono pe-

dagogiczne, pracownicy, uczniowie i rodzice Polskiego Gimnazjum  im. 

Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. GL-075

Bóg jest ucieczką i siłą naszą
pomocą w utrapieniach najpewniejszą

     Psalm 46,2

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 5. 2. 2017 w wie-

ku 99 lat zmarł nasz Drogi Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier 

i Wujek

śp. RUDOLF SIKORA 
z Olbrachcic

rodak ze Stonawy-Bonkowa

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 10 lutego 2017 

o godz. 14.30 z kościoła ewangelickiego w Olbrachcicach. W smutku po-

grążona rodzina. GL-074

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Czas mija…
lecz łzy i tęsknota pozostają

Dziś, dnia 9. 2. 2017, mija 15. bolesna rocznica, kiedy na 

zawsze opuścił nas mój Najdroższy Mąż, nasz Kochany 

Ojciec, Teść i Dziadek

śp. WŁADYSŁAW PIERCHAŁA
z Karwiny

Z szacunkiem i miłością wspominają żona, córka i syno-

wie z rodzinami. RK-014

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 8. 2. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,59 zł

ON  4,52 zł

LPG 2,01

 Cieszyn, Statoil
E95  4,67 zł

ON  4,57 zł

LPG 2,27 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,69 zł

ON  4,59 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,59 zł  

ON  4,52 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,40 kc  

ON  29,30 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 8. 2. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,156 0,162

EUR  4,260 4,330

USD  3,990 4,090

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,157 0,161

EUR  4,250 4,350

USD  3,990 4,090

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,200 6,350

EUR 26,700 27,300

USD 24,900 25,500

 (wik)
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Piotr Lisek: Sześć metrów to jest kosmos
Początek sezonu lekkoatletycznego 

w wykonaniu Polaków robi wrażenie. 

Oprócz lidera rankingu skoczków 

wzwyż Sylwestra Bednarka, który 

był bohaterem naszego wywiadu we 

wtorkowym numerze gazety, prze-

bojem wdarł się w 2017 rok również 

tyczkarz Piotr Lisek. 

Wychowanek szczecińskiej lekko-

atletyki został w lutym pierwszym 

Polakiem, który uporał się z barierą 

sześciu metrów. Sztuka ta udała się 

Liskowi podczas halowego mityngu 

w Poczdamie. Wszystko wskazuje 

na to, że w zbliżających się halowych 

mistrzostwach Europy w Belgradzie 

(3-5 marca) konkurencje techniczne 

będą mocną bronią biało-czerwo-

nych. 

– Po uzyskaniu sześciu metrów była 

euforia, nie mogłem w to uwierzyć, 

ale teraz staram się wrócić na ziemię 

i do normalności. Teraz będę musiał 

udowodnić, że to nie był jednorazo-

wy wystrzał – powiedział PAP Piotr 

Lisek. Sześć metrów w skoku o tyczce 

zarezerwowane jest dla nielicznych. 

25-letni Lisek został dziesiątym za-

wodnikiem w historii, któremu udała 

się ta sztuka w zawodach rozgrywa-

nych w hali i pierwszym skoczkiem, 

który poskromił tę wysokość w tym 

sezonie. 

– Złapałem się za głowę, patrzyłem 

na poprzeczkę i nie mogłem zrozu-

mieć, jak to się stało, że nie spadła. 

Zazwyczaj pamiętam swoje skoki, ale 

teraz nie wiem, co tam się działo na 

górze – zdradził skoczek. – Proszę mi 

wierzyć, że 6 metrów to jest kosmos, 

a co dopiero powyżej. Nie chcę o tym 

w ogóle myśleć. Kibice muszą jednak 

wiedzieć, że przyjdzie też obniżka 

formy. Mam jeszcze przed sobą starty 

w Berlinie, Łodzi, mistrzostwach Pol-

ski i Europy, ale muszę znaleźć także 

czas na cięższe treningi, dlatego może 

się zdarzyć tak, że nie będę ciągle tak 

wysoko skakać.

Marcowe halowe mistrzostwa Eu-

ropy w Belgradzie są dla Liska tylko 

przedsmakiem świetnie zapowiada-

jącego się sezonu 2017. – Najważ-

niejsze są sierpniowe mistrzostwa 

świata. Zresztą starty w hali wyszły 

bardzo spontanicznie. Proszę mnie 

jednak nie pytać, czy chcę wywalczyć 

złoto w Londynie, bo ja napraw-

dę na to nie patrzę. Skupiam się na 

tym, by robić swoje, a nie na zdoby-

waniu medali. Chcę, by Piotr Lisek 

był kojarzony z dobrą marką, a do 

tego muszę ustabilizować formę na 

poziomie 5,80 metrów. Wiem, że to 

może nie dać medalu MŚ, ale może 

właśnie w Londynie trafi  się zno-

wu taki wystrzał jak w Poczdamie 

– stwierdził brązowy medalista mi-

strzostw świata w rozmowie z Polską 

Agencją Prasową.  (jb, PAP)

Tenis na najwyższym poziomie
Tenisowy Puchar Federacji ponownie wraca do Ostrawy. W najbliższy weekend Czeszki w 1. rundzie zmierzą się w Ostravar 
Arenie z Hiszpankami. Bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. 
W Ostrawie zaprezentują się pra-

wie wszystkie gwiazdy czeskiego i 

hiszpańskiego kobiecego tenisa. Za-

braknie tylko kontuzjowanej Petry 

Kvitowej. W   roli pierwszej rakiety 

zaprezentuje się na korcie w Ostra-

var Arenie hiszpańska tenisistka 

Garbine Muguruza, aktualnie siód-

ma zawodniczka rankingu WTA. 

Gospodarze wystawią mocny kwar-

tet: Karolína Plíšková, Barbora Strý-

cová, Lucie Šafářová, beniaminkiem 

w zespole jest Kateřina Siniaková. 

– Liczę na świetną atmosferę w hali, 

bo Ostrawa słynie z głośnego dopin-

gu – powiedziała Barbora Strýcová 

po pierwszym treningu na korcie w 

Ostravar Arenie. – Warunki do gry 

będą takie same dla obu zespołów, 

ale my będziemy miały za plecami 

dodatkowo wspaniałych kibiców – 

podkreśliła 17. tenisistka rankingu. 

Organizatorzy przygotowali w hali 

w miarę szybki kort, który powinien 

sprzyjać agresywnej grze Karolíny 

Plíškowej, ale zarazem też pierwszej 

rakiecie hiszpańskiego zespołu, Gar-

bini Muguruzie. – Nie widzę w tym 

problemu. Na pewno nie chcieliśmy 

toczyć walki na korcie ceglastym, 

a więc te warunki jak najbardziej 

nam pasują – powiedział „GL” kapi-

tan kobiecej reprezentacji RC, Petr 

Pála, ongiś jeden z czołowych debli-

stów świata. Pod jego wodzą kobie-

ca reprezentacja RC wygrała Puchar 

Federacji aż pięciokrotnie w ciągu 

ostatnich sześciu lat. Czeszki na po-

ważnie myślą o zwycięstwie również 

w tym sezonie, w którym mają jed-

nak ciężką przeprawę zaraz na star-

cie. – Hiszpanki nie sprzedadzą tanio 

skóry. Garbine Muguruza zawsze gra 

na maksimum, a reszta zawodniczek 

też prezentuje wysoki poziom – oce-

niła rywalki Lucie Šafářová, świeża 

triumfatorka gry podwójnej w wiel-

koszlemowym Australian Open. Jeśli 

tradycji stanie się zadość, to właśnie 

w deblu będą się ważyły losy week-

endowej konfrontacji, a Šafářowej z 

dużym prawdopodobieństwem przy-

padnie zaszczyt walki o kluczowy 

punkt 1. rundy Pucharu Federacji. 

Kapitan Petr Pála rozważa kilka wa-

riantów, najbardziej prawdopodobny 

scenariusz to debel Šafářová, Strýco-

vá. Mniej przedmeczowych dywaga-

cji nastąpi w singlu, gdzie z wielkim 

prawdopodobieństwem zagrają Ka-

rolína Plíšková i Barbora Strýcová. 

W hiszpańskim zespole pod nie-

obecność kontuzjowanej 14. zawod-

niczki świata, Carli Suarez, w grze 

pojedynczej powinny zagrać Garbi-

ne Muguruza i Lara Arruabarrena, 

w deblu zaś para Muguruza, Maria 

Jose Martinez. 

W elitarnej grupie Pucharu Fede-

racji w weekend zostaną rozegrane 

kolejne trzy spotkania. Niemieckie 

tenisistki zmierzą się na Hawajach 

z ekipą Stanów Zjednoczonych, w 

Mińsku Białorusinki podejmują 

Holenderki, a w Genewie dojdzie 

do ciekawej bitwy pomiędzy Szwaj-

carkami a Francuzkami. Półfi nały 

zaplanowano na 22-23 kwietnia, 

fi nał odbędzie się w terminie 11-12 

listopada. Tytułu sprzed roku bro-

nią Czeszki, które 13 listopada 2016 

roku w emocjonującym fi nale w 

Sztrasburgu pokonały Francuzki 3:2. 

Decydujący punkt zdobyły w deblu 

Karolína Plíšková i Barbora Strýco-

vá, pokonując parę Caroline Garcia, 

Kristina Mladenović. 

 JANUSZ BITTMAR
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Czeszki są faworytkami nie tylko 1. rundy Pucharu Federacji, ale całych rozgrywek. Na zdjęciu Barbora Strýcová (z lewej) i 
Karolína Plíšková wysłuchują wskazówek kapitana reprezentacji, Petra Páli. 

KADRA RC: Karolína Plíšková, 

Barbora Strýcová, Lucie Šafářová, 

Kateřina Siniaková

KADRA HISZPANII: Garbine Mu-

guruza, Lara Arruabarrena, Sara 

Sorribes, Maria Jose Martinez

Piotr Lisek zachwycił cały lekkoatletyczny świat.

W Turcji bez zwycięstwa
Dwa remisy i jedna przegrana – z 

takim bilansem wracają na Zaolzie 

pierwszoligowi piłkarze Karwiny, 

którzy zakończyli zgrupowanie na 

Riwierze Tureckiej. Podczas obozu w 

Antalyi podopieczni trenera Jozefa 

Webera zremisowali bezbramkowo z 

ukraińską Połtawą, przegrali 2:3 z li-

derem polskiej ekstraklasy, Jagiellonią 

Białystok, a na zakończenie zremiso-

wali 1:1 z bośniacką Slobodą Tuzla. 

Wszystkie gole dla Karwiny strze-

lił w meczach kontrolnych napast-

nik Tomáš Wágner pozyskany w 

zimowym okienku transferowym z Ja-

blonca. I to pozytywna wiadomość, 

niemniej przed startem rewanżowej 

rundy 1. ligi pozostało jeszcze spo-

ro pytań bez konkretnej odpowiedzi. 

– Kontuzji nabawił się w ostatnim 

meczu z Tuzlą testowany Jan Vondra, 

w dodatku niektórzy piłkarze zagrali 

grubo poniżej swoich możliwości – 

skomentował wtorkowy sparing szko-

leniowiec MFK Karwina, Jozef Weber. 

Do meczu z przeciętnym bośniackim 

klubem nie włączył się bramkarz Jan 

Laštůvka, szansę otrzymali Pindroch 

i Pastornický. Laštůvka pozostaje jed-

nak numerem jeden w karwińskim ze-

spole, tym bardziej, że obaj zmiennicy 

spisali się we wtorkowym sparingu 

przeciętnie, dostosowując się do po-

ziomu kolegów z boiska. – Z letargu 

ocknęliśmy się dopiero po straconym 

golu z karnego. Mecz był kiepski i 

cieszę się wyłącznie z wyrównującej 

bramki Wágnera. Nie ukrywam, że 

bardzo chciałem zakończyć tureckie 

zgrupowanie od wygranej – zaznaczył 

Weber. 

W najbliższą niedzielę w spraw-

dzianie generalnym przed startem 

najwyższej klasy rozgrywek karwinia-

cy zmierzą się z drugoligową Opawą. 

Początek wiosennej rundy już nieba-

wem, podopieczni Jozefa Webera na 

pierwszy ogień zmierzą się u siebie 19 

lutego z Mladą Bolesławią. 

KARWINA – TUZLA  1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 54. Tandir 

- 71. Wágner. Karwina: Pindroch (46. 

Pastornický) – Dressler (65. Galuška), 

Košťál, Plesník, Vondra (34. Puchel) – 

Smrž (19. Duda), Janečka (46. Šisler) 

– Moravec (46. Holík), Budínský (46. 

Wágner), Eismann – Panák (65. Bu-

dínský).

 (jb)

NOWY OFENSYWNY PIŁ-

KARZ POD JAWOROWYM. 

Drugoligowych piłkarzy Trzyńca 

wzmocnił w zimowej przerwie ofen-

sywny pomocnik Stanislav Vávra. 

Piłkarz zagra pod Jaworowym na 

zasadach wypożyczenia z pierwszo-

ligowego Brna. W 48 pierwszoli-

gowych meczach piłkarz strzelił 14 

bramek. W Trzyńcu trenerzy liczą 

na jego dobre wyszkolenie technicz-

ne i smykałkę do gry ofensywnej. 

Podopieczni trenera Jiřego Nečka w 

najbliższą sobotę zmierzą się w to-

warzyskim wyjazdowym spotkaniu 

z Trenczynem. Do rozpoczęcia wio-

sennej rundy FNL trzyńczanie zdążą 

też jeszcze zaliczyć sparingi z Ha-

wierzowem (14. 2.), Podbeskidziem 

Bielsko-Biała (18. 2.) i Górnikiem 

Zabrze (25. 2.). 

MILIK WYRÓŻNIONY PRZEZ 

HISZPAŃSKICH DZIENNI-

KARZY. Prestiżowy hiszpański 

dziennik „AS” zaskoczył wszystkich 

fanów Arkadiusza Milika, włącznie 

z samym piłkarzem. Dziennikarze 

w specjalnym zestawieniu „TOP 7” 

umieścili polskiego piłkarza w gronie 

siedmiu napastników, którzy będą 

rządzili w następnej dekadzie. Na-

pastnik reprezentacji Polski i klubu 

SSC Napoli powoli wraca do zdro-

wia po kontuzji, jakiej nabawił się 

podczas jesiennego meczu eliminacji 

mistrzostw świata. Milik w Napoli 

wrócił już do treningów, ale trener 

jeszcze nie zdecydował się na wsta-

wienie go do składu na mecz Serie 

A. Pod znakiem zapytania stoją też 

występy Milika w wiosennych spo-

tkaniach eliminacji MŚ. 

 (jb)

500 
Tyle w milionach 

dolarów wydaje 

Katar tygodnio-

wo na inwestycje związane z infra-

strukturą piłkarskich mistrzostw 

świata w 2022 roku. – Będziemy 

tak czynić przez trzy, a nawet cztery 

kolejne lata, by wszystko było goto-

we na 2022. Chodzi tu o inwestycje 

związane z autostradami, kolejami, 

portami lotniczymi i morskimi oraz 

hotelami. Mamy już 90 procent pod-

pisanych kontraktów z wykonawca-

mi – powiedział minister fi nansów 

Ali Shareef Al-Emadi.

Mistrzostwa świata w 2022 roku 

zagoszczą na ośmiu stadionach, 

sześć z ośmiu obiektów ma powstać 

do końca 2019 roku. Katarczycy wy-

budują też specjalne linie metra, któ-

re połączą ze sobą wszystkie stadio-

ny, na które będzie można dotrzeć w 

ciągu godziny. 

 (jb)
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