
Czy zabrzmi tu jeszcze polonez?
WYDARZENIE: Dawniej był wizytówką i miejscem najważniejszych wydarzeń w życiu 

Polaków, później wstydliwym rozdziałem w historii PZKO. Dziś czeskocieszyński hotel „Piast” 

stoi na kolejnym rozdrożu. – Ten obiekt zasługuje na to, żeby odzyskać swoje dobre imię – 

przekonuje jego nowy właściciel, Albańczyk Eshref Merdjani, dodając, że w perspektywie dwóch, 

trzech lat w sali „Piasta” można będzie znowu zatańczyć. 

Hotel „Piast” stoi naprzeciwko 

dworca kolejowego w Czeskim Cie-

szynie. Nie sposób go nie zauważyć 

dzięki monumentalnej sylwetce i 

rażąco żółtej barwie elewacji. Tę 

nowy właściciel też chce zmienić. 

– Chcę znaleźć ładny kolor, taki, 

który świadczyć będzie o tym, że 

jest to hotel z klasą – mówi Merd-

jani. Jak zaznacza, „Piast” powinien 

być dobrze widziany już z daleka. 

Podświetlany szyld i refl ektory mają 

wabić gości także o zmroku, a we-

tknięte nad wejściem chorągiewki 

podkreślać jego światowość. – Za-

leży mi, żeby każdy czuł się tutaj 

jak w domu. Dlatego jadłospis musi 

być w trzech językach – po cze-

sku, polsku i angielsku – podkreśla. 

Nic więc dziwnego, że propozycja 

miejscowego działacza, Stanisła-

wa Kołka, który zaproponował mu 

umieszczenie na drzwiach naklejki 

„Mówimy również po polsku” od 

razu przypadła mu do gustu. Cho-

ciaż pochodzi z Macedonii, mówi 

po polsku, a z historią hotelu jest 

dobrze obeznany. Wie, że jego pier-

wotna nazwa brzmiała „Polonia” i że 

budowę rozpoczęto w 1931 roku. Tę 

datę można zresztą przeczytać pod 

nazwą dopiero co otwartej restaura-

cji Grand Restaurant „Piast”. Kim 

byli Piastowie, to też dla niego nie 

jest żadną tajemnicą.

– Piastowie byli związani z tym 

regionem, dlatego zamierzam nad 

napisem wewnątrz restauracji za-

mieścić wizerunek korony piastow-

skiej, a na fi larach powiesić obrazy 

dwóch królów z tej dynastii – za-

skakuje. Obok portretów Piastów 

zawisną tam również portrety króla 

Karola IV, Aleksandra Wielkiego 

czy Matki Teresy, która podobnie jak 

nowy właściciel hotelu była Albanką 

urodzoną w Macedonii. 

 Eshref Merdjani wywodzi się z 

rodziny, która z dziada pradziada 

działała w gastronomicznej bran-

ży. Dziadek i ojciec prowadzili 

cukiernie i bary szybkiej obsługi 

w Rumunii i na terenie byłej Ju-

gosławii. Ich syn postanowił pójść 

w ich ślady. Zdobył wykształce-

nie gastronomiczno-hotelarskie i 

w 1995 roku otworzył w Czeskim 

Cieszynie pierwszą budkę z loda-

mi. Wkrótce po tym kupił cukiernię 

przy ulicy Ruchu Oporu. – W 1994 

roku razem z kolegą wieźliśmy do 

Polski włoskie maszyny do produk-

cji lodów. Niestety zatrzymali nas 

celnicy, ponieważ nie mieliśmy od-

powiednio zaplombowanego auta. 

Zostałem więc w Czeskim Cieszy-

nie – wspomina początki w mieście 

nad Olzą.

Od tego czasu minęło przeszło 

dwadzieścia lat, w czasie których 

otwierał kolejne punkty gastrono-

miczne w Czeskim Cieszynie, Frydku 

i Ostrawie. – Półtora roku temu sprze-

dałem pizzerię w Czeskim Cieszynie, 

by wreszcie skupić się na większym 

projekcie w większym mieście. Myśla-

łem o Ostrawie. Kiedy jednak dowie-

działem się, że hotel „Piast” będzie na 

sprzedaż, poczułem ciarki na plecach. 

Zrozumiałem, że nadszedł czas, by 

spełnić swoje życiowe marzenie. Ten 

obiekt ma niesamowity potencjał. Po-

stanowiłem go wykorzystać i dać mu 

to, na co on zasługuje i na co zasługuje 

to miasto. Wiem, że pieniądze, które 

w niego zainwestuję, nigdy mi się nie 

zwrócą, ale ja realizuję swój sen. A ten 

ma dla mnie o wiele większą wartość – 

przekonuje Merdjani.

 Eshref Medjani i jego żona Ani-

fe stali się właścicielami „Piasta” 15 

sierpnia 2016 roku. Za trzypiętrowy 

hotel zapłacili 15 mln koron. Zaraz 

potem przystąpili do remontu kuch-

ni i restauracji oraz apartamentów na 

pierwszym piętrze. W jednym z nich 

zamieszkali razem z synem.  

 BEATA SCHÖNWALD 

Ciąg dalszy na str. 2 

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz
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CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE! 

www.glosludu.cz

POGODA

»PIAST« KOMENTOWANY NA FACEBOOKU

Eshref Merdjani w odnowionej restauracji hotelu „Piast”.
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PALIŁ SIĘ DACH
PIOTROWICE (dc) – Zawodo-

wa straż pożarna oraz miejscowe 

jednostki OSP gasiły we wtorek 

wczesnym popołudniem pożar 

piętrowego domu jednorodzinnego 

w Zawadzie. Palił się dach dwuspa-

dowy pokryty gontem kanadyjskim. 

Nie było rannych, straty materialne 

oszacowano na pół mln koron. 

Przyczyny pożaru są analizowane. 

* * *

KONIEC Z BÓLEM
BOGUMIN (sch) – Miejski Szpital 

otworzy od kwietnia własne Cen-

trum Leczenia Bólu. W ten sposób 

reaguje na rosnące zapotrzebowanie 

na tego typu usługę wśród osób 

cierpiących z powodu uciążliwych 

bólów reumatycznych, bólów głowy, 

kręgosłupa i stawów, a także bólów 

będących wynikiem schorzeń onko-

logicznych. Centrum będzie otwarte 

przez siedem dni w tygodniu. W 

ciągu jednego dnia będzie w stanie 

przynieść ulgę 40 pacjentom i to bez 

długich kolejek.  

* * *

NAJMNIEJSZY 

RYNEK
KOPYTÓW (sch) – Najmniejszy 

według zapisu z 2011 roku w Cze-

skiej Księdze Rekordów rynek w 

bogumińskiej dzielnicy Kopytów ma 

szansę znaleźć się w przyszłości rów-

nież w Księdze Rekordów Guinnessa. 

Starają się o to miejscowi zapaleńcy 

skupieni wokół remizy strażackiej, 

będącej jednym z dwóch obiektów 

stojących na ryneczku. Nosi on imię 

patrona strażaków, św. Floriana, a 

jego powierzchnia wynosi zaledwie 

56 m kw.

* * *

SPRZĄTAJĄ ŻWIR
REGION (sch) – Chociaż zima 

jeszcze się nie skończyła, drogowcy 

przystąpili już w naszym regionie do 

sprzątania dróg. Celem jest usunięcie 

z najbardziej uczęszczanych dróg wo-

jewódzkich nagromadzonego na nich 

żwiru, który powoduje wzrost stężenia 

pyłu zawieszonego w powietrzu. W 

związku z tym województwo wyzna-

czyło obszary z dużym zanieczysz-

czeniem powietrza, na których już w 

tym tygodniu żwir zniknie z dróg. W 

naszym regionie chodzi o Piotrowice 

koło Karwiny, Stonawę i Olbrachcice. 

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy

Dziś sekretariat redakcji będzie czynny od 

9.30 do 15.30. Natomiast dziennikarz dyżurny, 

Małgorzata Bryl, czeka na Państwa w godz. 

9.30-13.00 (tel. 604 235 301, bryl@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
Czy zabrzmi tu jeszcze polonez?
Dokończenie ze str. 1

– Ludzie pytają mnie o przyszłość 

sali, wspominają bale, które się w niej 

odbywały. Jednak moja odpowiedź 

brzmi, że jeszcze nie teraz. Najpierw, 

według możliwości fi nansowych, chcę 

wyremontować pokoje hotelowe na 

pierwszym i drugim piętrze. Potem 

przyjdzie kolej na salę. Chcę, żeby 

to była reprezentacyjna, nowoczesna 

sala, ale oddająca ducha dawnych cza-

sów. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech 

lat uda mi się z tym uporać – zapew-

nia nowy właściciel „Piasta”. 

To że kultowy dla wielu miejsco-

wych Polaków hotel „Piast” znalazł 

się w rękach biznesmena z Bałka-

nów, wśród niektórych ludzi budzi 

mieszane uczucia. Merdjani uważa 

jednak, że od początku pobytu na 

tym terenie miał szczęście do przy-

chylnych mu ludzi i nadal ma tutaj 

wielu przyjaciół, na których może 

liczyć. Niezależnie od tego również 

jego doszły słuchy, że z „Piasta” chce 

ponoć zrobić muzułmańskie miejsce 

modlitwy. – Moja rodzina, podobnie 

jak 90 proc. Albańczyków, ma ka-

tolickie korzenie. Tak było do 1900 

roku, kiedy na katolików nałożono 

podwójny podatek. Ludzie, aby nie 

popadać w jeszcze większą nędzę, 

ulegali nuzułmańskiemu naciskowi i 

stawali się wyznawcami islamu. Tak 

samo w 1908 roku postąpił mój dzia-

dek – mówi Merdjani, który chociaż 

nosi muzułmańskie imię i nazwisko, 

nie praktykuje islamu, a sam pomysł 

z budową miejsca kultu Allaha uważa 

za absurdalny.   (sch)

 Duży zastrzyk, ale potrzeba jeszcze więcej...
Wiosną otoczenie Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie zmieni się nie do poznania. Frysztackie Koło PZKO może bowiem liczyć aż 

na 20 tysięcy euro pochodzące z kasy Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Fundusze te pozwolą m.in. na rewitalizację 

przydomowego ogrodu.

Kompleksowa modernizacja Domu 

PZKO trwa od kilku lat. Najważniej-

sze prace przeprowadzono w 2014 r., 

ale miejscowi działacze przygotowy-

wali się do inwestycji już od 2010 

r. W listopadzie 2015 r. odnowiony 

Dom został ofi cjalnie otwarty. Na 

tym jednak nie koniec prac. – Mała 

sala nie wygląda jeszcze tak, jak to 

sobie zaplanowaliśmy. Poza tym w 

piwnicy chcemy urządzić kącik dla 

naszego klubu młodzieżowego – 

mówił Marek Matuszyński, członek 

zarządu koła. 

Z pomocą multimedialnej prezen-

tacji przypomniał on wówczas historię 

inwestycji, która diametralnie odmie-

niła oblicze budynku przy ul. Olszaka. 

W ciągu dwóch lat został on bowiem 

ocieplony, dobudowano do niego część, 

w której mieści się zaplecze socjalne, 

wymieniono okna i drzwi. Obiekt zy-

skał też nowoczesną kuchnię, a obok 

urządzono niewielki parking. 

Zakończone prace nie zamykały 

jednak inwestycji. Na zagospodaro-

wanie czekał na przykład przydomo-

wy ogród. – Na wszystkie konieczne 

przedsięwzięcia nadal potrzebujemy 

2,6 mln koron. Musimy więc być 

cierpliwi i musimy zgłaszać nasze 

projekty we wszystkich możliwych 

instytucjach. Każda kwota nam się 

przyda, ale naszym marzeniem jest, 

byśmy w ciągu dwóch najbliższych 

lat mogli dokończyć nasze zamie-

rzenia – mówił w listopadzie 2015 r. 

Janusz Wałoszek, prezes MK PZKO 

w Karwinie-Frysztacie.

W ostatnich tygodniach działa-

cze PZKO z Frysztatu mocno zbli-

żyli się do postawionego sobie celu, 

wszystko zaś za sprawą Euroregionu 

Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, 

który właśnie podzielił fundusze na 

tzw. Mikroprojekty Programu Inter-

reg V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020. Wśród przedsięwzięć, 

które otrzymały fi nansowe wsparcie, 

znalazł się program „Jeden region 

– dwa kraje”, realizowany wspólnie 

przez Miejscowe Koło PZKO w 

Karwinie-Frysztacie oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Zebrzydowi-

cach. W ramach tego zadania frysz-

tackie koło może liczyć na 20 tysięcy 

euro, natomiast GOK w Zebrzydo-

wicach na prawie 14 tys. euro. 

– Wprawdzie umowa nie została 

jeszcze podpisana, ale faktycznie li-

czymy, że otrzymamy takie pienią-

dze – powiedział Przemysław Lose 

z Urzędu Gminy w Zebrzydowicach.

– Prace rozpoczną się szybko, bo 

w czerwcu wszystko musi być już 

gotowe – stwierdził Leszek Koch, 

członek zarządu frysztackiego MK 

PZKO odpowiedzialny za projekty, 

granty i dotacje. Przyznaje on rów-

nież, że zdobycie grantu to duży suk-

ces, ponieważ rywalizacja o eurore-

gionalne fundusze była bardzo ostra.

 – Nam się udało. 20 tysięcy euro to 

z jednej strony bardzo dużo pienię-

dzy, ale z drugiej wcale nie tak dużo. 

Pozyskane fundusze nie wystarczą 

do sfi nansowania całości zaplanowa-

nych prac. Dlatego nadal czekamy na 

pieniądze z Polski – dodał Koch.

Efekty rewitalizacji ogrodu będą 

jednak widoczne już latem. Frysz-

tacki Dom PZKO stanie się wów-

czas jednym z ładniejszych w regio-

nie. Będą się mogli o tym przekonać 

uczestnicy lipcowego rajdu rowero-

wego, który również zaplanowano w 

ramach projektu „Jeden region – dwa 

kraje”.  (wik)

Dochód dla sąsiadów 
Członkowie Miejscowego Koła PZKO 

w Cierlicku-Kościelcu w niedzielę spo-

tkali się na zebraniu sprawozdawczym 

w Domu Polskim Żwirki i Wigury. 

Podsumowali swoją ubiegłoroczną 

działalność i zaplanowali nowe im-

prezy. Koło liczące zaledwie 49 człon-

ków i mające na utrzymaniu własny 

budynek, uczyniło sympatyczny gest 

wobec Koła w sąsiednich Trzanowi-

cach. – Jednogłośnie zdecydowaliśmy, 

że cały dochód ze sprzedaży znaczków 

członkowskich za ub. rok, a więc 1440 

koron, przekażemy sąsiedniemu MK 

PZKO w Trzanowicach jako symbo-

liczną „cegiełkę” na ich remontowany 

Dom – poinformował redakcję prezes 

kościeleckich PZKO-wców, Tade-

usz Smugała. Koło postanowiło także 

kwotą 500 koron wesprzeć fi nansowo 

organizację Festiwalu Piosenki Dzie-

cięcej w Hawierzowie. 

Działacze z Cierlicka zorganizują 

w tym roku nową imprezę – Piknik 

Patriotyczny z okazji Dnia Polonii i 

Święta Flagi. Złożyli już wniosek o jej 

dofi nansowanie w Funduszu Rozwoju 

Zaolzia. Na zebraniu wybrano także 

delegata na tegoroczny Zjazd PZKO. 

Będzie nim Jan Przywara.  (dc)

Zużycie alkoholu na osobę i rok 
w wybranych krajach Europy (w litrach)

Rosja 13,8

Belgia 12,6

Austria 12,3

Republika Czeska 11,9

Francja 11,5

Polska 10,5

Słowacja 10,1 

W. Brytania 9,4

Włochy 7,6

Grecja 7,5

Szwecja 7,2

Turcja 1,5

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny. Legenda: Dane dotyczą osób powyżej 15. 

roku życia.   (Opr. dc)

Solidarność bibliotek
Z powodu niedawnego pożaru w Bi-

bliotece Miejskiej w Cieszynie nie-

czynna do odwołania jest wypoży-

czalnia dla dorosłych. Wstrzymane 

jest zarówno oddawanie, jak i wypo-

życzanie książek. Jednak czytelnicy 

chcący wypożyczyć polskojęzyczną 

literaturę mogą udać się po książki 

do Biblioteki w Czeskim Cieszynie. 

Wypożyczenie książek będzie moż-

liwe i darmowe po okazaniu karty 

bibliotecznej cieszyńskiej Biblioteki 

Miejskiej. Jak zapowiada dyrekcja, 

takie rozwiązanie ma obowiązywać 

do czasu przywrócenia cieszyńskiej 

biblioteki do stanu sprzed pożaru. 

Aktualnie trwa tam remont i czysz-

czenie zbiorów. Biblioteka Miej-

ska w Czeskim Cieszynie posiada 

bogaty polski księgozbiór w fi liach 

przy ul. Havlíčka 187/6, jak i przy 

ul. Ostrawskiej 1326/67 w budynku 

Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 

Cieszynie.  (mb)

Miasto funduje wczasy
Dzieci mieszkające w Czeskim Cie-

szynie ponownie mają okazję wyjechać 

za połowę ceny na wakacje nad morze. 

W budżecie miejskim zarezerwowane 

są fundusze na dwutygodniowy wy-

poczynek w Chorwacji dla 80 dzieci. 

– Byliśmy już z dziećmi w kilku miej-

scowościach nad Adriatykiem, w tym 

roku po raz pierwszy pojedziemy do 

miejscowości Gradac na Riwierze Ma-

karskiej. Odbędą się dwa turnusy w lip-

cu – powiedziała „Głosowi Ludu” Ka-

rin Pribulová z Wydziału Szkolnictwa 

i Kultury Urzędu Miasta. W wydziale 

tym do końca lutego przyjmowane są 

zgłoszenia. Dziećmi będą opiekowa-

li się pedagodzy i współpracownicy 

Miejskiego Domu Dzieci i Młodzieży. 

W wyjeździe do Chorwacji mogą 

brać udział dzieci w wieku od 8 do 14 

lat, które w poprzednich trzech latach 

nie skorzystały z dofi nansowanych 

przez miasto wyjazdów zagranicznych, 

pierwszeństwo będą miały te, które ni-

gdy nie brały w nich udziału. Rodzice 

zapłacą za pobyt dziecka nad morzem 

tylko tysiąc koron, z wyjątkiem rodzin, 

które ze względu na trudną sytuację 

materialną otrzymują zasiłki z pomocy 

społecznej. Tradycją są także organizo-

wane przez miasto nieodpłatne wczasy 

dla seniorów. W tym roku 132 dwie 

osoby będą w maju i czerwcu wypo-

czywały w Luhaczowicach. Wczasy 

są traktowane jako prezent miasta dla 

emerytów i rencistów, którzy w tym 

roku obchodzą okrągłe jubileusze lub 

rocznice małżeńskie. Najmłodszymi 

uczestnikami mogą być osoby 60-let-

nie, jednak pierwszeństwo mają starsi. 

– Ze względu na bardzo duże zainte-

resowanie każdy senior tylko raz może 

wziąć udział w opłacanych przez mia-

sto wczasach, powtórne ich przyzna-

nie nie jest możliwe – podkreśla Jana 

Rodáková z  Wydziału Spraw Socjal-

nych. Zgłoszenia przyjmowane będą 

do końca marca.  (dc)

Parking za każdą cenę
Na ten moment władze Jabłonkowa 

czekały prawie dziesięć lat. W tych 

dniach miastu udało się pozyskać na 

własność plac rozciągający się na tyłach 

obiektu Banku Komercyjnego. Miejsce 

to idealnie nadaje się na parking, dlate-

go też włodarze postanowili go zdobyć 

niemal za każdą cenę. 

Dotychczasowym właścicielem grun-

tu był Urząd Reprezentowania Państwa 

w Sprawach Majątkowych. Ten wysta-

wił interesujący miasto plac na licytację. 

Cena wywoławcza wynosiła zgodnie 

z wyceną rzeczoznawcy 40 tys. koron. 

Chętnych do nabycia gruntu na tyłach 

banku było jednak więcej. Cenę podbi-

jano aż 59 razy i w rezultacie miasto za-

płaciło za niego 155 tys. koron. – Jest to 

strategiczne dla nas miejsce. Dlatego aż 

tyle w nie zainwestowaliśmy. Chcemy w 

tym miejscu urządzić parking dla 16 sa-

mochodów osobowych i jeden dostaw-

czy – stwierdził burmistrz Jabłonkowa, 

Jiří Hamrozi. (sch)  
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ŚWIAT OGLĄDANY Z INNEJ PERSPEKTYWY, CZYLI...

Tam, gdzie pociągi nie docierają 
To była naprawdę wyjątkowa okazja. W sobotę można było przejechać się pociągiem po miejscowościach, do których składy osobowe normalnie nie docierają, takich jak 

Orłowa, Dąbrowa czy Stonawa. Z okazji skorzystało 600 osób, wielu chętnych musiało zrezygnować, ponieważ zabrakło dla nich miejsc.

Kiedy w sobotę po południu przy-

jechałam na stację Ostrawa-Śród-

mieście, przede mną roztoczył się 

widok przypominający czasy, kiedy 

tylko nieliczni mieli samochody i 

większość mieszkańców regionu 

podróżowała koleją. Na peronie, 

przy którym stał pamiętający lata 

70. pociąg spalinowy, kłębiły się 

tłumy. Jedni wysiadali z wagonów, 

inni wsiadali. Uczestnicy pierwszej 

w tym dniu retro-podróży ustę-

powali miejsca tym, którzy mieli 

dopiero rozpocząć „nostalgiczną” 

przejażdżkę po Zagłębiu Ostraw-

sko-Karwińskim. 

Prostym siedzeniom w starym 

składzie daleko do komfortu, który 

znamy z nowoczesnych pociągów 

pospiesznych, jednak pasażerowie 

mogli poczuć się – z przymruże-

niem oka – jak w pociągu ekspreso-

wym mknącym do Pragi. Wszyst-

ko za sprawą konduktorek, które 

z uśmiechem na twarzy oferowały 

przekąski i napoje. Można było ku-

pić piwo w puszce, chipsy, a nawet...  

poczęstować się rumem. 

Podróżni byli pełni oczekiwań. 

Młody nauczyciel Jan Štefek cieszył 

się, że zobaczy miejsca, do których 

normalnie nie da się dojechać i z bli-

ska przyjrzy się kopalniom. – Lubię 

pociągi, mój kolega jest maszynistą, 

ja natomiast prowadzę w Ostra-

wie klub modelarstwa kolejowego 

dla młodzieży – zdradził mężczy-

zna, kiedy zapytałam go o motywy 

udziału w krajoznawczej wycieczce.

POCIĄGIEM 
NA ORŁOWSKI RYNEK 

Każdy wagon miał swojego prze-

wodnika. W pierwszym wagonie, 

gdzie znalazło się dla mnie miejsce, 

o historii i współczesności zagłębia 

oraz transportu kolejowego opo-

wiadali Jiří Hrubý (na głównym 

zdjęciu z maszynistą) ze Śląskiego 

Stowarzyszenia Kolejowego, któ-

re było głównym organizatorem 

retro-jazdy, oraz Jan Šrom, przed-

stawiciel spółki AWT, realizującej 

przewozy towarowe w zagłębiu. 

Nasz pociąg jechał historyczną tra-

są Kolei Koszycko-Bogumińskiej 

oraz Kolei Górniczej (obie zosta-

ły wybudowane w drugiej połowie 

XIX wieku), a częściowo także po 

bocznicach kopalnianych. Przemie-

rzaliśmy trasy, po których dziś po-

ruszają się tylko pociągi towarowe. 

W Herzmanicach pożegnali-

śmy Ostrawę i ruszyliśmy w stronę 

Rychwałdu. Nasz przeszło 80-let-

ni przewodnik zdradził, że przed 

wojną urodził się w tym mieście. 

Z okien wolno jadącego pociągu 

dobrze widoczne były rychwałdz-

kie stawy oraz odnowiony zamek. 

– Tu kiedyś znajdował się przysta-

nek kolejowy Rychwałd-Centrum 

– zwrócił uwagę Hrubý. Rychwałd, 

Orłowa i Dąbrowa leżały dawniej 

na trasie Kolei Koszycko-Bogu-

mińskiej i obsługiwane były także 

przez pociągi osobowe. Dopiero 

w latach 60. ub. wieku, ze względu 

na zniszczenia spowodowane przez 

wydobycie węgla, ruch kolejowy 

skierowano na nowo wybudowany 

odcinek prowadzący przez Dzieć-

morowice. Orłowa, do której jesz-

cze po II wojnie światowej gimna-

zjaliści dojeżdżali pociągami, po stu 

latach straciła połączenie kolejowe. 

Tory prowadzą przez historyczną 

część Orłowej, tuż koło rynku. Jak na 

dłoni mieliśmy oba wyremontowane 

zabytkowe kościoły – katolicki oraz 

ewangelicki, stojący nieco dalej od 

torów, na wzgórzu. Z Orłowej dotar-

liśmy do Dąbrowy. Ta nieduża mie-

ścina stanowiła w przeszłości ważny 

ośrodek górnictwa. Warto wspomnieć 

chociażby o polskiej szkole dla szty-

garów, która tu została założona. – 

Właśnie przejeżdżamy przez miejsce, 

gdzie znajdował się tak zwany Głów-

ny Szyb – zwrócił nam uwagę Šrom. 

Wspomniał także o dąbrowskim 

dworcu kolejowym: – Dąbrowa to 

była jedna z dawnych stacji Kolei Ko-

szycko-Bogumińskiej, jeszcze przed 

bodajże dziesięciu laty stał tu histo-

ryczny budynek dworcowy. Kolejarze 

starali się go utrzymywać. Niestety, 

pod wpływem działalności górniczej 

doznał znacznego uszczerbku i trzeba 

było go wyburzyć.

Jiří Hrubý zwrócił natomiast uwa-

gę na lokalne zjawisko tektoniczne 

– tak zwany dąbrowski uskok, który 

powoduje, że na tym obszarze czę-

ste są tąpnięcia. – Z tego powodu 

nieraz zdarzały się tu wypadki gór-

nicze – mówił przewodnik.

STACJĘ 
POCHŁONĘŁA ZIEMIA

Z Dąbrowy do Karwiny jechaliśmy 

trasą, wzdłuż której kiedyś rozcią-

gała się górnicza kolonia. Dziś nie 

ma nawet śladu po domach robot-

ników. Bocznicą kolejową kopalni 

ČSA dotarliśmy wprost na teren 

zakładu, minęliśmy zabudowania 

płuczki. Kolejny odcinek trasy pro-

wadził po obsadzonych zielenią, 

zrekultywowanych terenach po-

kopalnianych. Teraz to spokojna, 

wyludniona okolica, lecz kiedyś 

właśnie w tym miejscu tętniło ży-

cie dawnej Karwiny. Nasi przewod-

nicy pokazali nam miejsce, gdzie 

stał centralny karwiński dworzec, 

a obok niego browar. Dawna stacja 

kolejowa dziś znajduje się głębo-

ko w czeluściach ziemi. To jeden 

z przykładów, jak duży wpływ ma 

podziemne wydobycie węgla na 

zmiany na powierzchni. 

Kopalnia ČSA miała być ostatnim 

punktem, do którego dotrzemy, za-

nim pociąg ruszy w powrotną dro-

gę, lecz organizatorzy przygotowali 

dla nas niespodziankę: maszynista 

zabrał nas do Stonawy, do kopalni 

ČSM-Północ. Po  drodze minęli-

śmy najnowocześniejszą kopalnię 

OKD – Darków. Ciekawym prze-

życiem był widok roztaczający się z 

pociągu na Stonawę. Często zaglą-

dam do tej miejscowości, lecz teraz 

po raz pierwszy w życiu oglądałam 

ją z zupełnie innej perspektywy, z 

wysokości wiaduktu kolejowego. 

Z kopalni ČSM-Północ mogli-

byśmy jechać dalej, na ČSM-Połu-

dnie, a stamtąd, przez Olbrachcice, 

dotrzeć do Czeskiego Cieszyna. 

Nasz czas był jednak ograniczony. 

Ruszyliśmy w drogę powrotną do 

Ostrawy, częściowo inną trasą – w 

Dąbrowie, gdzie dawna Kolej Ko-

szycko-Bogumińska zbiega się z 

Koleją Górniczą, wjechaliśmy na 

tę drugą i dotarliśmy do Ostrawy 

przez Pietwałd. Po drodze organi-

zatorzy zafundowali nam dwa przy-

stanki, podczas których mogliśmy 

wysiąść z pociągu i zrobić zdjęcia 

– pierwszy koło szybu „Zofi a”, dru-

gi, już w Ostrawie, przy zabytkowej 

kopalni „Michał”. 

Po dwóch godzinach wróciliśmy 

na ostrawski dworzec, w którym 

rozpoczęliśmy podróż.

– Pokonaliśmy 52 km, pociąg je-

chał ze średnią prędkością 27 km na 

godzinę – zrelacjonował Šrom.

BĘDZIE 
RENESANS KOLEI?

Następna okazja do podobnej prze-

jażdżki nadarzy się w kwietniu. Tak 

przynajmniej obiecują jej organi-

zatorzy. Niewykluczone natomiast, 

że kiedyś, w bardziej odległej przy-

szłości, ponownie można będzie na 

co dzień podróżować do Rychwał-

du lub Orłowej koleją. Taka jest 

wizja AWT, przedstawiona przez 

Šroma. Przekonywał, że po wybu-

dowaniu odpowiedniej infrastruk-

tury byłoby to możliwe. – Orłowa 

jest jedynym w kraju miastem liczą-

cym 30 tys. mieszkańców, które nie 

ma własnego połączenia kolejowe-

go – podkreślił. 

– Cały krajobraz zagłębia – co 

widać na zdjęciach lotniczych – do-

znał wielu zmian. Natomiast tory 

kolejowe biegną tak, jak prowadzi-

ły w przeszłości. Widocznie nasi 

przodkowie porządnie je wybudo-

wali – usłyszeliśmy z ust przedsta-

wiciela spółki transportowej. 

Wysiadłszy z pociągu, na pero-

nie spotkałam znajomych z Suchej 

Górnej, którzy również uczestni-

czyli w przejażdżce. – To było cieka-

we przeżycie. Jadąc z Ostrawy przez 

Orłową i Karwinę aż do kopalni 

ČSM, mieliśmy okazję obejrzeć te 

znane nam miejsca z innej niż nor-

malnie perspektywy – stwierdziła 

Janina Rzyman. Wyraziła w ten 

sposób to, co ja również uznałam za 

najciekawszy aspekt tej wycieczki. 

 DANUTA CHLUP
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Przystanek przed szybem „Zofi a”.
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Bez Unii ani rusz
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 

ruszyło z kolejnym projektem unijnym. Żeby 

tradycji stało się zadość, będzie bardzo różno-

rodny, bo też nie na co dzień zdarza się wsparcie 

fi nansowe „z góry”. A skoro już są pieniądze, to 

trzeba za nie jak najwięcej zrobić. O tym rozma-

wiamy z Ireną Adamczyk z działu sztuki MŚC.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wystarto-
wało z kolejnym projektem unijnym. Po-
trafi  pani powiedzieć, który to już projekt 
fi nansowany ze środków Unii Europej-
skiej?

O ile się nie mylę, jest to nasz 16 mikropro-

jekt w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

Przy wszystkich współpracujemy z Muzeum 

Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie. 

Ten projekt, który zaczęliśmy realizować w 

lutym, ma ogólną i szeroką nazwę „Kultura 

materialna i duchowa”. Tradycyjnie już na 

projekt złoży się wiele elementów. I tak na 

przykład w kwietniu zorganizujemy Mię-

dzynarodową Konferencję Naukową „Dom, 

pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska”. 

Z tym, że główny akcent zostanie położony 

na Śląsk Cieszyński po obu stronach granicy. 

Wiemy już, że w tej dwudniowej konferencji 

weźmie udział 24 naukowców, a jej efektem 

będzie kolejny, szósty już tom „Cieszyńskich 

Studiów Muzealnych”. W książce tej znajdą 

się oczywiście wszystkie artykuły, które zosta-

ną wygłoszone na konferencji, a całość zosta-

nie jeszcze uzupełniona drobnymi treściami.

Czy można powiedzieć, że „Cieszyńskie 
Studia Muzealne” są wydawane od pro-

jektu unijnego do projektu unijnego? Bez 
pieniędzy z UE chyba byłoby wam ciężko 
coś wydać...

Zgadza się. Wszyscy spodziewają się, że 

„Cieszyńskie Studia Muzealne” to rocznik, 

ale nie mamy pieniędzy na wydawanie ich w 

takim przedziale czasowym. Efekt jest taki, 

że kolejny rocznik wydajemy przy okazji 

projektu. Ostatni tom towarzyszył projek-

towi związanemu ze śląskim gotykiem, w 

2013 roku. Szósty tom ukaże się na począt-

ku 2018 roku.

Przy tej okazji postawiliście sobie ambitny 
cel – pokazanie kościołów drewnianych 
mieszkańcom i turystom. Będzie to ko-
lejny etap digitalizacji, cieszącej się coraz 
większą popularności…

Postanowiliśmy przygotować wirtualne zwie-

dzanie drewnianych kościołów na Śląsku 

Cieszyńskim. Jest ich 11 po polskiej stronie 

(na przykład w Bielowicku, Kaczycach czy na 

Kubalonce) i 10 po czeskiej (między innymi 

w Bystrzycy, Gutach i Nydku). Projekt jest 

bardzo duży, kościoły rozsiane są po całym 

regionie, leżą także w górach, niemniej jed-

nak mam nadzieję, że pod koniec tego roku 

każdy będzie mógł zaglądnąć do środka tych 

świątyń oraz zobaczyć je z zewnątrz. Wirtu-

alne zwiedzanie będzie dostępne na naszej 

stronie internetowej oraz poszczególnych pa-

rafi i. Oczywiście oprócz zdjęć zadbamy także 

o warstwę tekstową. Pojawią się informacje 

na temat danej świątyni, ale i zabytków, które 

znajdują się w jej wnętrzu.

Tradycją jest, że w ramach projektu unij-
nego odnawiacie jakieś dzieło. Za co tym 
razem się zabierzecie?

Prawda jest taka, że na konserwację zawsze 

brakuje nam pieniędzy, dlatego i tym razem 

podpięliśmy prace pod większy projekt. Tym 

razem chcemy zakonserwować trzy skrzydła 

tzw. ołtarza z Puńcowa. Pochodzi on z po-

łowy XV wieku, problem polega na tym, że 

warstwa malarska odchodzi od deski. Jeżeli 

się za to nie weźmiemy, to ten obiekt ule-

gnie kompletnemu zniszczeniu. Z tzw. ołta-

rza z Puńcowa zachowały się trzy skrzydła, 

brakuje jednego skrzydła i części środkowej; 

prawdopodobnie pierwotnie był to ołtarz 

szafowy, zamykany. Ołtarz od początku XX 

wieku znajduje się zbiorach Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego, kilkakrotnie był reperowany, 

poddawany drobnym zabiegom konserwator-

skim, ale to nie wystarczyło. Drewno przecież 

cały czas pracuje.

Rozmawiał: TOMASZ WOLFF
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Jak zostać profesjonalną nianią?
Średnia Szkoła Zdrowotna w Karwinie prowadzi od początku roku szkolnego kursy dla opiekunek do dzieci w wieku przedszkolnym. W naszym regionie to nowość, 
która w związku z rosnącym zapotrzebowaniem przedszkoli na nianie zyskuje na popularności. O tym, jak zdobyć potrzebną kwalifi kację, rozmawiamy z Karin 
Delongową, która jest gwarantem kursów organizowanych przez karwińską placówkę.

Kiedy wasza szkoła zaczęła szko-
lić opiekunki do dzieci?

Nasz kurs dla niań zdobył akre-

dytację Ministerstwa Szkolnictwa 

w 2014 roku. Pierwszy, a równo-

cześnie główny impuls, żeby pójść 

właśnie w tym kierunku, pojawił 

się w momencie, kiedy Urząd Pra-

cy w Karwinie zwrócił się do nas z 

informacją, że zgłaszają się chęt-

ne, które chciałyby się przekwa-

lifi kować na profesjonalne nianie. 

Postanowiliśmy pójść za ciosem i 

rozpoczęliśmy załatwianie wszyst-

kich wymaganych formalności. 

Aby otworzyć kurs, musieliśmy po-

zyskać do prowadzenia niektórych 

zajęć oraz przeprowadzania egza-

minów wykwalifi kowane osoby po-

siadające praktykę w przedszkolu 

oraz w kształceniu przedszkolanek. 

Kiedy to wszystko udało się zała-

twić, okazało się, że paradoksalnie 

zainteresowanie takim szkoleniem 

jest niewielkie i przez pierwsze dwa 

lata nie udało nam się rozpocząć 

ani jednego kursu.

To jednak się zmieniło i w tej 
chwili realizujecie bodajże już 
drugi kurs?

Tak, w zeszłym roku kalendarzo-

wym zakończyliśmy pierwszy kurs 

z udziałem ośmiu pań, a przed dwo-

ma tygodniami ruszył kolejny, na 

który zgłosiło się 14 osób. Przełom 

nastąpił w momencie, kiedy Mini-

sterstwo Szkolnictwa dało dyrekto-

rom przedszkoli i szkół podstawo-

wych możliwość zatrudniania niań. 

W związku z tym, że do przedszko-

li mogą obecnie uczęszczać również 

dwulatki, dyrekcje postanowiły 

skorzystać z okazji zaoszczędzenia 

na etatach i zatrudniać do pomo-

cy nauczycielek wykwalifi kowane 

opiekunki do dzieci.

Czy zatem może pani potwier-
dzić, że również na naszym tere-
nie przedszkola są zainteresowa-
ne zatrudnianiem niań?

Z naszych obserwacji wynika, że 

tak. Część pań, które uczestniczyły 

bądź uczestniczą w naszych kur-

sach, skierowali do nas sami dyrek-

torzy tych placówek. Często chodzi 

o osoby, które pracowały w przed-

szkolu np. na stanowisku woźnej 

sprzątaczki lub kucharki, a teraz 

przekwalifi kowują się na nianie. 

Czy każdy może przekwalifi ko-
wać się na nianię? 

Przyjmujemy osoby dorosłe, nieka-

ralne, bez wady logopedycznej oraz 

przeciwskazań lekarskich do wyko-

nywania pracy opiekunki do dzieci. 

Matura nie jest wymagana.

Spektrum osób zainteresowa-
nych kursem jest zatem szero-
kie?

Tak, bo zgłaszają się do nas osoby w 

różnym wieku i z różnym wykształ-

ceniem. Mamy tu zarówno młode 

dziewczyny, jak i kobiety w średnim 

lub starszym wieku, są panie po za-

wodówkach lub szkołach średnich 

z maturą. Jest też kursantka z wyż-

szym wykształceniem, która posta-

nowiła zmienić pracę. 

Czego przyszłe nianie nauczą się 
na kursie?

Zajęcia odbywają się dwa razy w 

tygodniu przez niespełna trzy mie-

siące. W sumie kursantki zaliczają 

120 godzin teorii oraz 40 godzin 

praktyki w środowisku przedszkol-

nym. W trakcie zajęć uczą się zasad 

udzielania pierwszej pomocy, pod-

staw pielęgnacji dziecka, wdrażania 

zdrowych nawyków żywieniowych 

i higienicznych, dostosowywania 

zabaw do możliwości i wieku dziec-

ka, komunikacji z rodziną dziecka 

i wielu innych potrzebnych rzeczy. 

Kurs kończy się egzaminem, któ-

ry składa się z części teoretycznej 

oraz z części praktycznej, w czasie 

której przyszłe nianie muszą m.in. 

wykazać się umiejętnością udziele-

nia dziecku pierwszej pomocy oraz 

odpowiedniego reagowania na sy-

tuacje, z którymi mogą spotkać się 

w przedszkolu lub w rodzinie. Z 

satysfakcją mogę stwierdzić, że w 

pierwszym kursie wszystkie panie, 

które stanęły do egzaminu, zdały go. 

Gdzie wykwalifi kowana opiekun-
ka do dziecka znajdzie pracę? 

Przede wszystkim w przedszko-

lach publicznych i takich pań, które 

mają już pewne miejsce w którymś 

z przedszkoli, mamy rzeczywiście 

sporo. Oprócz tego wykwalifi kowane 

nianie pracują w przedszkolach pry-

watnych lub w kącikach dla dzieci. I 

tak mieliśmy już np. kursantkę, która 

potrzebowała świadectwa ukończe-

nia kursu opiekunki do dziecka, by 

móc pracować w kąciku dziecięcym 

w ostrawskiej galerii „Karolina”. Poza 

tym przybywa rodzin, które chcą do 

opieki nad dzieckiem profesjonalnej 

niani, oraz pań, które decydują się 

pracować na własny rachunek.

Rozmawiała: 
BEATA SCHÖNWALD
Fo
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Karin Delongowa

Irena Adamczyk
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Inauguracja Polskiego Dnia 
w Wielkiej Brytanii

Ambasador RP w Londynie, Arkady 

Rzegocki, zainaugurował w Londy-

nie projekt „Polish Heritage Day” i 

przedstawił logo przedsięwzięcia: 

biało-czerwoną szachownicę lotni-

czą, która była symbolem używanym 

przez polskich pilotów walczących w 

Bitwie o Anglię.

Dzięki polskiej placówce w Lon-

dynie szachownica polskich asów 

lotnictwa stała się znakiem rozpo-

znawczym Polaków ze Zjednoczo-

nego Królestwa.

Teraz ma być również znakiem 

rozpoznawczym Polskiego Dnia 

Dziedzictwa na Wyspach. – Mam 

nadzieję, że ta szachownica będzie 

jeszcze bardziej rozpoznawalna, że 

nosić ją i popularyzować będą Polacy 

z każdego zakątka Wielkiej Brytanii 

– podkreślił w rozmowie z portalem 

Londynek.net ambasador Arkady 

Rzegocki.

Projekt „Polish Heritage Day” 

ma na celu ustanowienie na tere-

nie Wielkiej Brytanii corocznych 

obchodów związanych ze Świętem 

Narodowym Trzeciego Maja. W 

jego ramach skoordynowane zostaną 

przedsięwzięcia prowadzone przez 

polskie organizacje, szkoły sobotnie 

i parafi e na terenie Zjednoczonego 

Królestwa. Projekt będzie realizo-

wany rokrocznie, w każdy pierwszy 

weekend po 3 maja, by na trwale 

zagościć w kalendarzu lokalnych wy-

darzeń jako Polski Dzień w Wielkiej 

Brytanii.

Celem akcji jest wspólne święto-

wanie przez polską społeczność Dnia 

Polonii i Polaków za Granicą oraz 

Dnia Flagi RP, przypadających 2 

maja, jak i Święta Konstytucji 3 Maja. 

Ma upamiętniać  wspólnie dziedzic-

two przeszłych pokoleń i zwracać 

uwagę na współczesny, pozytywny 

wkład Polaków w życie kulturalne, 

gospodarcze i społeczne Wielkiej 

Brytanii. – Naszą ambicją jest, aby 

polskie święto było tak znane, jak 

Dzień św. Patryka dla Irlandczyków, 

kiedy cały świat ubiera się na zielo-

no, wypija Guinessa. Dobrze byłoby, 

żeby w maju tak świętowano polski 

dzień. Ubierzmy się w barwy narodo-

we, przypnijmy w klapy szachownicę 

polskich pilotów, jedzmy i częstuj-

my polskimi rarytasami wszystkich 

mieszkańców Wielkiej Brytanii – za-

chęcał polski dyplomata.

– Akcja spotkała się dotychczas 

z dużym zainteresowaniem. Do 

konsulatu już napływają zgłoszenia, 

liczymy, że będzie ich mnóstwo. Za-

reagowały polskie szkoły sobotnie, 

polskie parafi e w Londynie – wyli-

czał z kolei w rozmowie z portalem 

Londynek.net konsul Krzysztof 

Grzelczyk.

 Londynek.net

CZWARTEK 23 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.30 Polskie zwierzęta 

w niebezpieczeństwie. Żubr 7.50 Kak-

tus i Mały. Dlaczego klony potrzebują 

ochrony? 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śniada-

nie 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Sojusze militarne 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczę-

ścia (s.) 13.25 M jak miłość (s.) 14.20 

Egzamin z życia (111) 15.15 Wilnote-

ka 15.35 Las bliżej nas. Wycinka drzew 

16.00 Jak to działa? Sprzątanie dróg 

16.30 Galeria (s.) 16.55 Polskie zwie-

rzęta w niebezpieczeństwie. Żubr 

17.10 Kaktus i Mały. Dlaczego klony 

potrzebują ochrony? 17.20 Krótka hi-

storia. Ignacy Mościcki 17.30 Te-

leexpress 17.50 Polska z Miodkiem. 

Łowicz, Łęczyca 17.55 Naszaarmia.pl 

18.20 Historia żywa. Strażnicy żela-

znych arsenałów 18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Informacje kulturalne ekstra. 

Jerzy Trela 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości 20.20 Komisarz Alex 7 

(s.) 21.10 Opole 2014 - przeżyjmy to 

jeszcze raz 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 22.25 Halo Polonia 

23.10 Festiwal 7 Kultur. Brathanki 

(koncert) 23.40 Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 24 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 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 

Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka hi-

storia. Ignacy Mościcki 12.35 Wiado-

mości 12.50 Na sygnale (s.) 13.25 M 

jak miłość (s.) 14.25 Komisarz Alex 7. 

Śmierć blondynkom (s.) 15.20 Warto 

rozmawiać 16.20 Okrasa łamie prze-

pisy. Kaczka z octem i musztardą 16.55 

Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka hi-

storia. Konferencja w Monachium 

17.30 Teleexpress 17.50 Racja stanu 

18.25 Było, nie minęło - kronika zwia-

dowców historii. Lotniczy Puck 18.55 

Na sygnale (s.) 19.25 Wolny ekran 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.50 Na dobre i na 

złe (s.) 21.50 Polonia 24 22.10 Roz-

mowa Polonii (35) 22.25 Halo Polonia 

23.20 Przeboje polskich seriali. 

SOBOTA 25 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 11.20 Halo 

Polonia 12.10 Ojciec Mateusz 12 (s.) 

13.05 Na dobre i na złe (s.) 14.05 

Gwiazdy Sylwestra w Zakopanem 

15.05 Okrasa łamie przepisy. Brytyj-

ska jagnięcina po polsku 15.30 Tań-

czący z naturą. O łosiach łośtrożnie 

16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 

polsko@polski 17.30 „Ranczo” - po 

drugiej stronie kamery 17.55 M jak 

miłość (s.) 18.50 Mów mi Mistrzu 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Strażacy 2. 

Adrenalina 21.40 Chaos 23.50 Halo 

Polonia - muzycznie... 

NIEDZIELA 26 lutego
6.45 Gwiazdy Sylwestra w Zakopa-

nem 7.40 Saga rodów. Ród Samelcza-

ków 8.10 1200 muzeów. Pamiątki 

PRL-u 8.40 Smaki polskie. Smaki 

polskiej wieprzowiny - gołąbki do 

gąbki 8.50 Smaki polskie. Indyk na 

szybko 9.05 Wolny ekran 9.20 Polska 

z Miodkiem. Oleśnica, Olesno 9.30 
Ziarno. Pierścień św. Kingi 10.00 Ta-

jemnice dzikich zwierząt. Dzik 10.15 

Petersburski Music Show 10.50 W 

piątą stronę świata. Niespodziewana 

wizyta 11.45 Między ziemią a niebem 

12.00 Anioł Pański 12.15 Między 

ziemią a niebem 13.00 Transmisja 

mszy świętej z kościoła akademickie-

go KUL pw. św. Krzyża w Lublinie 

14.20 Turystyczna jazda 14.40 Lepiej 

być piękną i bogatą 16.30 Rodzinka.

pl (s.) 17.25 Polska z Miodkiem. Ole-

śnica, Olesno 17.30 Teleexpress 17.55 

M jak miłość (s.) 18.50 Oczy w oczy. 

Piotr Radziszewski 19.25 Tajemnice 

dzikich zwierząt. Dzik 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.45 Ranczo 10 (s.) 21.45 

Nocne graffi  ti 23.30 „Wszystko 

otrzymałem w Poznaniu” - benefi s 

Wiesława Komasy 23.55 Zakochaj 

się w Polsce. Dolina Narwi 0.25 Pol-

ska z Miodkiem. Oleśnica, Olesno. 

PONIEDZIAŁEK 27 lutego
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.15 Moliki książkowe. Nie umiem 

7.30 Supełkowe ABC 8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 11.00 Historia żywa. 

Wojna, rekonstrukcja, nauka 11.35 

Mów mi Mistrzu 12.25 Krótka histo-

ria. Konferencja w Monachium 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Ranczo 10 (s.) 14.20 Oczy 

w oczy. Piotr Radziszewski 14.55 Pa-

mięć Polski. 2. edycja 15.25 Wiado-

mości 15.40 Medycyna i ty. A w sercu 

ciągle maj 15.55 Sonda 2 16.30 Gale-

ria (s.) 16.55 Supełkowe ABC 17.20 

Krótka historia. Józef Cyrankiewicz 

17.30 Teleexpress 17.55 Kulturalni 

PL 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 

Nad Niemnem 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 O mnie się nie martw 4 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.15 Okolice 

Chopina. 

WTOREK 28 lutego
6.05 Dom nad rozlewiskiem (s.) 6.55 
Zakochaj się w Polsce. Dolina Narwi 

7.30 Mali światowcy. Nasi mniejsi 

bracia 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 
Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Józef Cyrankiewicz 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Strażacy 2. Adre-

nalina 14.20 Okolice Chopina 15.25 

Wiadomości 15.40 Smaki polskie. 

Smaki polskiej wieprzowiny - lokalne 

jest fajne 15.55 Sonda 2 16.30 Gale-

ria (s.) 16.55 Mali światowcy. Nasi 

mniejsi bracia 17.20 Krótka historia. 

Kościół katolicki w II RP 17.30 Te-

leexpress 17.50 Polska z Miodkiem. 

Tuchów, Tuchola 17.55 Niedziela z.... 

Maciejem Wojtyszką 18.40 Pod Ta-

trami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Flesz historii 19.45 Dobranoc-

ka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Ojciec Mateusz 12 (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.15 Pamięć 

Polski. 2. edycja 23.45 Ktokolwiek wi-

dział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 1 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

7.00 W poszukiwaniu jedności 7.30 
ABC wszystko wie 7.40 Mój zwie-

rzyniec 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 10.45 Panorama 11.05 Polonia 

24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia. 

Kościół katolicki w II RP 12.35 Wia-

domości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 

13.25 O mnie się nie martw 4 14.20 

Las bliżej nas. Od sadzonki do lasu 

14.40 1200 muzeów. Pamiątki PRL-u 

15.10 Wiadomości 15.30 Ziemia 

przemówiła 16.30 Galeria (s.) 16.55 

Moliki książkowe. Bałagan 17.05 

Mój zwierzyniec 17.20 Krótka histo-

ria. Józef Beck 17.30 Teleexpress 

17.55 Kowalski i Schmidt 18.25 Stu-

dio Wschód 18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.50 Egzamin z życia 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

(38) 22.25 Halo Polonia 23.15 Moją 

Ojczyzną jest Polska Podziemna - 

koncert. 

Ofi cjalne logo pożytecznej akcji Polaków na Wyspach.

USA: Grzegorz Wiśniewski 
Człowiekiem Roku
Polonijny biznesmen Grzegorz Wi-

śniewski, prezes i założyciel fi rmy In-

tegrate Comfort Systems, został uho-

norowany tytułem Człowiek Roku 

2017, przyznawanym przez Pulaski 

Association of Business and Profes-

sional Men. Organizacja ta wręczyła 

także stypendia zdolnej polonijnej 

młodzieży.

Ponad 200 osób uczestniczyło w 

uroczystej gali w sobotę 4 lutego w sali 

bankietowej Russo’s On Th e Bay na 

Howard Beach na Queensie. Grzegorz 

Wiśniewski bardzo aktywnie działa w 

organizacji skupiającej polonijnych 

przedsiębiorców. Od 1991 roku jest 

członkiem Pulaski Association of 

Business and Professional Men, a w 

latach 2010-2011 był jej prezesem. 

Poza tym jest jednym z pierwszych 

biznesmenów wywodzących się z pol-

skich imigrantów, którzy pojawili się 

w Stanach Zjednoczonych w latach 

70., i zostali przyjęci w szeregi Pulaski 

Association of Business and Profes-

sional Men. To właśnie on – wraz z 

Romanem Rurakiem – zaczął ściągać 

do tej organizacji młodych i opera-

tywnych polonijnych biznesmenów, 

którzy urodzili się w Polsce, bowiem 

wcześniej tworzyli ją głównie Amery-

kanie mający polskie korzenie. Uho-

norowania Grzegorza Wiśniewskiego 

dokonali obecni szefowie Pulaski As-

sociation of Business and Professional 

Men – prezes Artur Dybanowski i 

wiceprezes Bogdan Bachorowski. W 

tej wyjątkowej chwili towarzyszyła mu 

żona Jadwiga oraz synowie Krzysztof, 

Jonatan i Janson.

W wygłoszonych przemówieniach 

mówiono o zasługach tegorocznego 

Człowieka Roku oraz jego działalno-

ści biznesowo-społecznej. Specjalny 

list konsula generalnego RP w No-

wym Jorku, Macieja Golubiewskiego, 

odczytała konsul Sabina Klimek, kie-

rownik Wydziału Promocji Handlu i 

Inwestycji Konsulatu Generalnego w 

Nowym Jorku. Grzegorz Wiśniewski 

nie krył radości z otrzymanego tytułu, 

ale także z sukcesu fi nansowego im-

prezy, z której dochód przeznaczony 

jest na działalność Pulaski Association 

of Business and Professional Men oraz 

stypendia dla polonijnej młodzieży.

– Jestem zaszczycony, że organiza-

cja, w której działam od 26 lat, wybrała 

mnie na Człowieka Roku – stwierdził 

Grzegorz Wiśniewski. – Najważniej-

sze jest jednak to, że impreza ta ma 

charakter charytatywny i odnieśliśmy 

dzisiaj fi nansowy rekord – stwierdził.

Podczas sobotniej ceremonii wrę-

czono trzy stypendia zdolnym i ak-

tywnym młodym ludziom w wyso-

kości – 1, 2 i 4 tys. dolarów. Wszyscy 

stypendyści są uczniami ostatnich klas 

szkół średnich, a po wakacjach roz-

poczną studia. Jak zapewnili, są bardzo 

wdzięczni Komisji Stypendialnej Pu-

laski Association of Business and Pro-

fessional Men za te wyróżnienia. – Jest 

to dla mnie wielki honor i zaszczyt 

oraz ukoronowanie moich wielolet-

nich starań – mówił Maciej Zielonka, 

laureat głównej nagrody stypendialnej. 

– Uczestniczyłem w wielu różnych 

uroczystościach, akademiach oraz 

Paradzie Pułaskiego. Polskość od za-

wsze jest mi bardzo bliska i jest częścią 

mnie. Cieszę się, że moja aktywność 

została dostrzeżona i doceniona – wy-

jaśniał stypendysta, który obecnie jest 

uczniem Hunter College High School 

na Manhattanie. Jest on także aktyw-

nym harcerzem oraz jedną z osób, 

które społecznie dbają o porządek na 

skwerze bł. ks. Jerzego Popiełuszki na 

Greenpoincie. Myśli o studiach zwią-

zanych z biologią lub informatyką. 

– Wielkim zaszczytem jest otrzymać 

taką nagrodę w postaci stypendium – 

podkreślił z kolei Rafał Promowicz, 

laureat drugiej nagrody. – Od dziecka 

jestem związany z Polonią w Ameryce 

i staram się aktywnie wśród niej dzia-

łać. Natomiast dzięki temu, że otrzy-

małem to stypendium, mam dzisiaj 

okazję poznać inne ambitne osoby, 

które osiągnęły bardzo dobre wyniki 

w szkole średniej – powiedział Rafał, 

obecnie uczący się w Academy for the 

Advancement of Science and Techno-

logy w Hackensack, NJ. W przyszłości 

zamierza studiować inżynierię zwią-

zaną z nanotechnologią. Poza szkołą 

jest także zaangażowany w działalność 

Polsko-Amerykańskiego Klubu Fo-

tografi ka. – Dla mnie to również jest 

wielkie wyróżnienie i honor – stwier-

dziła Anna Czajkowski, uczennica 

Manalapan High School w New Jer-

sey, która poza szkołą aktywnie działa 

także przy polskiej parafi i, gdzie jest 

lektorką, a  także pomaga dzieciom 

szczególnej troski. Swoją przyszłość 

zamierza związać z farmacją.

 Nowy Dziennik
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 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 15.00 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 Szkoda miło-

ści (fi lm) 21.25 Pr. dyskusyjny 22.25 

Gejzer 22.55 Na tropie 23.20 Taggart 

(s.) 1.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 10.00 Podróżomania 10.30 

Uzdrowiska 10.45 Dzienniki I woj-

ny światowej 11.40 Powiązania Jana 

Pokornego 12.40 Magazyn chrześci-

jański 13.05 Na ratunek życiu 13.25 
Chcesz je? 13.40 Skarby brytyjskiego 

muzeum 14.25 Ostatnie tajemnice III 

rzeszy 15.15 Zapomniane wyprawy 

15.40 Prywatne stulecie 16.35 Duży, 

większy, największy 17.25 W niezna-

ne 18.00 Historia grobu Šemíka 18.15 

Narodowe skarby 18.45 Wieczorynka 

19.00 Przygody nauki i techniki 19.25 

Ziemia nieznana 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Z kucha-

rzem dookoła świata 21.05 Podróżo-

mania 21.35 Błękitna krew 22.30 Gra 

o jabłko (fi lm) 0.00 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we 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 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Przychod-

nia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 

Bach! 22.10 Władcy ognia (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Nexo 

Knights (s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Niech 

stanie się miłość (fi lm) 12.10 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 Czechy i Słowacja mają 

talent 21.35 davinci 22.30 Castle (s.) 
23.20 Sala rozpraw 0.15 Kuchenne 

koszmary Gordona Ramseya. 

PIĄTEK 24 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 Ku-

fer 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 He-

leny Rytířovej 21.55 Wszystko-party 

22.50 Sylwestrowy koktajl 23.45 Spra-

wy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Na skrzydłach 

kondora 10.00 Z kucharzem dookoła 

świata 10.55 Dzika Patagonia 11.50 

Na sam koniec antycznego świata 

12.30 Chcesz mnie? 12.55 Ziemia 

nieznana 13.15 Czeska himalajska 

przygoda 14.15 GEN - Galeria elity 

narodu 14.30 Zagubieni w Czechach 

15.10 Reportaż z Wysp Aleuckich 

16.00 Ostatnie tajemnice trzeciej rze-

szy 16.50 Wielka Wojna Ojczyźniana 

17.40 Podziemia Czech 18.15 Gomera 

18.45 Wieczorynka 19.00 Europa dziś 

19.20 Na ratunek życiu 19.50 Wiado-

mości w czeskim j. migowym 20.00 

Cudowna planeta 21.00 Jak stworzyć 

planetę 22.05 Żegnaj, laleczko (fi lm) 

23.40 Imię róży (fi lm) 1.45 Czeskie 

wsie. 

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 

Jeździec znikąd (fi lm) 23.10 Riddick 

(fi lm) 1.35 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 

Knights (s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Miłość 

na przekór wszystkim (fi lm) 12.10 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 Przystań (s.) 21.40 Dzika 

droga (fi lm) 0.10 Castle (s.). 

SOBOTA 25 lutego
TVC 1 

6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.35 O pasterzu i królewnach 

zaklętych w łabędzie (bajka) 8.00 Ko-

jak: Kwiaty dla Matty’ego (fi lm) 9.35 

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 Plątanina 

(bajka) 14.10 O rozbójniku Olbramie 

(bajka) 14.50 Szaleństwa panny Ewy 

(fi lm) 16.20 Poirot (s.) 17.55 Kot to nie 

pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Tajemnice ciała 21.10 Miłość w godzi-

nach nadliczbowych (fi lm) 23.00 Mło-

dy Montalbano (s.) 0.50 Bolkoviny. 

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 50 

let u Slabáků 10.05 Folklorika 10.35 

Lotnicze katastrofy 11.20 Apokalipsa: 

I wojna światowa 12.15 Tory w sercu 

Arabii 12.40 Rząd (s.) 13.40 Babel 

14.10 Hrabia Monte Christo (fi lm) 

15.35 Dzika Patagonia 16.25 Kame-

ra w podróży 17.20 Cudowna plane-

ta 18.15 Winko 18.45 Wieczorynka 

18.55 Podziemia Czech 19.20 Podróż 

po Ardenach 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Pozdrowie-

nia z Rosji (fi lm) 21.55 Gdzie jesteś, 

Amando (fi lm) 23.50 Dealer (fi lm). 

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

6.30 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
6.55 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

(s. anim.) 7.20 Th e Looney Tunes Show 

(s. anim.) 7.45 Pingwiny z Madagaska-

ru (s. anim.) 8.05 Kopciuszek (bajka) 

9.20 Scooby-Doo II: Potwory na gi-

gancie (fi lm) 11.10 Przyprawy 12.05 

Dzwoń do TV Nova 12.45 Poradnik 

domowy 14.00 Zamieńmy się żonami 

15.20 Ja, ty i on (fi lm) 17.35 WALL-E 

(fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Chart Show 22.15 John 

Wick (fi lm) 0.20 Zabójczy wirus (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Astro Boy (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.) 12.20 

davinci 13.20 Czechy i Słowacja mają 

talent 14.50 Cookie Mobster (fi lm) 

16.45 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.55 Wiadomości 20.15 Furia (fi lm) 

23.10 Trans (fi lm) 1.15 Hydra (fi lm). 

NIEDZIELA 26 lutego
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 

Śladami gwiazd 6.50 Szaleństwa pan-

ny Ewy (fi lm) 8.15 Uśmiechy Vlasty 

Janečkovej 8.55 Łopatologicznie 9.45 

Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 

10.30 Obiektyw 11.05 Życie na zam-

ku (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 

13.00 Wiadomości 13.05 O złej i do-

brej wodzie (bajka) 14.10 Zaczarowana 

miłość (bajka) 15.05 Losy słynnych 

osób 16.00 Typowa kobieca reakcja 

(fi lm) 17.15 Zła krew (s.) 18.25 Cu-

downe zioła 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN - Ga-

leria elity narodu 20.15 Gangster Ka 

(fi lm) 21.55 168 godzin 22.30 Kobiety, 

które nienawidzą mężczyzn (fi lm). 

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 Wielka Woj-

na Ojczyźniana 10.55 Nie poddawaj 

się 11.50 Chcesz mnie? 12.15 Słowo 

na niedzielę 12.20 Magazyn chrześci-

jański 12.45 Przez ucho igielne 13.15 

Magazyn religijny 13.40 Kot to nie 

pies 14.10 Na pływalni z Oto Kohle-

rem 14.40 Ze smakoszem w podróży 

15.20 Królestwo natury 15.50 Podróż 

po Ardenach 16.20 Jak stworzyć plane-

tę 17.20 Narodowe skarby 17.50 Wy-

spy marzeń 18.45 Wieczorynka 18.55 

Zapomniane wyprawy 19.20 Cieka-

wostki z regionów 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Pojedy-

nek w Diablo (fi lm) 21.50 Polowanie 

na Czerwony Październik (fi lm) 0.00 

Pozdrowienia z Rosji (fi lm). 

NOVA 
5.45 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.10 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
6.35 Marvel Avengers: Zjednoczeni (s. 

anim.) 7.00 Th e Looney Tunes Show 

(s. anim.) 7.25 Pingwiny z Madagaska-

ru (s. anim.) 7.45 Weekend 8.50 Wy-

spa Robinsona 10.50 Gwiezdny pył 

(fi lm) 13.30 Na dobre i na złe (fi lm) 

15.15 Nawiedzony dwór (fi lm) 16.55 

Przygoda na Antarktydzie (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Twoja twarz brzmi znajomo 22.55 

Odłamki 23.25 Hudson Hawk (fi lm) 
1.20 Ja, ty i on (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Astro Boy (s. anim.) 7.10 Nexo 

Knights (s. anim.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 

9.15 Prima Zoom Świat 9.45 Ostry 

kurczak (s.) 11.00 Partia 11.50 Po-

radnik domowy 12.30 Poradnik Ládi 

Hruški 13.15 Jak zbudować marzenie 

13.55 Szaleńcy na stadionie (fi lm) 

15.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.00 Pohlreich gotuje 18.55 Wiado-

mości 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.35 

Oczyma Josefa Klímy 22.25 Show 

Jana Krausa 23.35 Historia Brittany 

Murphy (fi lm) 1.30 Trzej muszkiete-

rowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 27 lutego
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Pr. rozrywkowy 

10.00 168 godzin 10.30 Żandarmi z 

Luhačovic (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Potyczki Amy (s.) 14.45 Niegasnące 

gwiazdy 15.50 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 

Świat pod głową (s.) 21.00 Czwarta 

gwiazda (s.) 21.30 Reporterzy TVC 

22.15 Legendy kryminalistyki 22.45 

Na tropie 23.10 Kryminolog (s.) 0.10 

AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Duży, większy, największy 10.45 

Podziemia Czech 11.10 10 wieków ar-

chitektury 11.25 Rekonstrukcje Mostu 

Karola 11.55 Babel 12.20 Na ratunek 

życiu 12.40 Magazyn religijny 13.10 

Telewizyjny 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 Na 

skrzydłach kondora 16.30 Lotnicze 

katastrofy 17.20 Dzienniki I wojny 

światowej 18.15 Podróżomania 18.45 

Wieczorynka 18.55 Historie przed-

miotów 19.20 Miejsca pielgrzymek 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Apokalipsa: I wojna świa-

towa 21.00 Duży, większy, największy 

21.55 Szok (fi lm) 23.30 Pojedynek w 

El Diablo (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 12.30 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 22.15 CSI: 

Cyber (s.) 23.10 Wzór (s.). 

PRIMA 

6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 

Spotkanie w Rose Abbey (fi lm) 12.10 

Południowe wiadomości 12.25 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.25 Komisarz Rex 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (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 rozpraw 0.40 Kuchenne 

koszmary Gordona Ramsaya. 

WTOREK 28 lutego

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 Ku-

fer 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 Niegasnące 

gwiazdy 15.45 Kojak (s.) 16.40 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regional-

ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 Przygody kryminalistyki (s.) 

21.40 Język Santiniego (fi lm) 23.15 

Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Dzika Patagonia 10.50 Królestwo 

natury 11.20 Nie poddawaj się 12.15 

Chcesz je? 12.20 Na sam koniec an-

tycznego świata 12.50 Historie przed-

miotów 13.20 Prywatne stulecie 14.15 

Dzienniki I wojny światowej 15.10 

Ostatnie tajemnice III rzeszy 16.00 

Heydrich – ostateczne rozwiązanie 

16.30 Błękitna krew 17.25 Zwierzę-

ta a człowiek 18.15 Podróż po Arde-

nach 18.45 Wieczorynka 18.55 Winko 

19.20 Czeskie wsie 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 21.00 32 zatajone 

strony - Sprawozdanie z piekła 22.05 

Rząd (s.) 23.05 Lotnicze katastrofy 

23.55 Miasto kocic (s.). 

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 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 

22.35 CSI: Cyber (s.) 23.30 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 

Na skrzydłach miłości (fi lm) 12.10 

Południowe wiadomości 12.25 Gli-

niarz i prokurator (s.) 13.25 Komi-

sarz Rex (s.) 15.25 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.40 Sala rozpraw 17.35 Nakryto do 

stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści 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. 

ŚRODA 1 marca
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.) 14.55 Niegasnące 

gwiazdy 15.55 Kojak (s.) 16.45 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regional-

ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.05 List do ciebie 21.05 LekarKA 

22.00 Kojak: Za każdą cenę (fi lm) 

23.35 Kryminolog (s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Wyspy marzeń 9.55 

Apokalipsa: I wojna światowa 10.50 

Jak stworzyć planetę 11.50 Nasza wieś 

12.20 Ta nasza kapela 12.45 Folklorika 

13.15 Miejsca pielgrzymek 13.40 Ze 

smakoszem w podróży 14.20 Win-

ko 14.45 Europa dziś 15.15 Wenecja 

a sztuka 16.00 Klucz 16.25 32 zata-

jone strony – Sprawozdanie z piekła 

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 podró-

ży 21.00 Podróż po Sofi i i Witoszach 

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 Uli-

ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 Przy-

chodnia 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 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 

się żonami 21.35 Wyspa Robinsona 

22.40 CSI: Cyber (s.) 23.35 Wzór (s.) 
0.25 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 

Knights (s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Spytaj 

serce (fi lm) 12.10 Południowe wiado-

mości 12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 

13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 Policja 

Hamburg (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. 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 

Bajka dla Kołderki (24, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pes 

ro(c)ku (23, 24, godz. 16.00); Jutro 

będziemy szczęśliwi (23, 24, godz. 

17.30); John Wick 2 (23, 24, godz. 

19.00); Lekarstwo na życie (23, 24, 

godz. 20.00); KARWINA – Cen-

trum: Jutro będziemy szczęśliwi (23, 

24, godz. 17.30); John Wick 2 (23, 

24, godz. 20.00); KARWINA – Ex:  

Truposz (24, godz. 19.00); JABŁON-

KÓW: Bezva ženská na krku  (24, 

godz. 17.00, 19.30); BYSTRZYCA: 

Muzzikanti (24, godz. 18.00); TRZY-

NIEC – Kosmos: Muzzikanti (23, 24, 

godz. 17.30); Rings (24, godz. 20.00); 

CZ. CIESZYN – Central: Jackie 

(23, 24, godz. 17.30); Muzzikanti 

(24, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 

Ciemniejsza strona Greya (23, godz. 

17.45; 24, godz. 20.15); Balerina (23, 

godz. 14.15); Dusigrosz (23, godz. 

16.00); Sing (24, godz. 14.00, 16.00); 

Lalaland (24, godz. 18.00).

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
BOGUMIN – Zarząd MK PZKO 

zaprasza na zebranie sprawozdaw-

cze w niedzielę 26. 2.  o godz. 15.00 

do hotelu „Pod Zielonym Dębem” w 

Starym Boguminie. Zebranie uświetni 

występ zespołu wokalnego „Niezapo-

minajki” z Suchej.

DĄBROWA – Zarząd MK PZKO 

zaprasza wszystkich członków na wal-

ne zebranie 26. 2. o godz. 15.00 do 

Domu Narodowego. W programie: 

sprawozdanie z działalności za rok 

2016 i plan pracy na rok 2017, spra-

wozdanie kasowe za rok 2016 i budżet 

na rok 2017, wybory nowego zarządu i 

komisji rewizyjnej, wybory delegatów 

na Zjazd Delegatów PZKO, dyskusja.

GRÓDEK – MK PZKO zaprasza 

na Bal Ostatkowy w piątek 24. 2. do 

Domu PZKO od godz. 19.00. W pro-

gramie występ pary tanecznej, do tań-

ca gra Jan Młynek. Każda para przy-

nosi podarunek do tomboli.

KARWINA- RAJ – Chór „Dźwięk” 

działający przy MK zaprasza w so-

botę 25. 2. na tradycyjne Pochowanie 

basy – Ostatki do Domu PZKO przy 

ul. Kubisza. Początek imprezy o godz. 

17.00. Bilety w cenie 250 kc (kolacja, 

kawa) są do nabycia u Marii Švec pod 

numerem tel. 739 566 380. Oferujemy 

miłą atmosferę, bogatą tombolę i fajną 

zabawę.

WYSTAWY
BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”, 

Dom Opieki Seniora, Bystrzyca 

1317: zapraszamy 1. 3. o godz. 17.00 

na wernisaż wystawy obrazów Józefa 

Dronga. Wystawa czynna do 28. 4. co-

dziennie w godz. 10.00-17.20.

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-

LAKÓW, 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. 

CZ. CIESZYN, TEATR CIE-

SZYŃSKI, Ostrawska 61: do 26. 2. 

wystawa – wybór z twórczości Paw-

ła Wałacha. Czynna po-pt: w godz. 

9.00-15.00 po uprzednim zgłoszeniu 

się na portierni teatru.
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Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego pokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 

krewnych, przyjaciół i znajomych, że w niedzielę dnia 

19. 2. 2017 zmarła w wieku 91 lat nasza Kochana Ma-

musia i Ciocia

śp. OLGA ADAMCZYKOWA
zamieszkała w Wierzniowicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 23. 2. 2017 o godz. 

15.00 z kościoła katolickiego w Lutyni Dolnej na miejscowy cmentarz. 

W smutku pogrążona rodzina. GL-101

W tej ziemi wyrosłem,
ta ziemia mnie karmiła,
tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpocznę.

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 

krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 20. 2. 2017 

zmarł w wieku 72 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, 

Dziadek, Szwagier i Wujek

śp. PIOTR STEC
zamieszkały w Trzyńcu, Leszna Dolna 8

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 24. 2. 2017 o 

godz. 12.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Trzyńcu. Po obrzędzie na 

miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona rodzina. GL-102

Bóg sam wybrał czas.

Z bólem w sercu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 

przyjaciół i znajomych, że opuścił nas na zawsze nasz 

Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Teść, 

śp.  TADEUSZ SZYMAŃSKI
z Orłowej

Zmarł dnia 19 lutego 2017 w wieku 89 lat.

Z naszym Drogim Zmarłym pożegnamy się w piątek, 24 lutego 2017 o 

godzinie 14.00 w kościele katolickim w Dąbrowej. 

Zasmucona rodzina. GL-104

By na Twej twarzy promyczek słońca,
nigdy nie zniknął i trwał do końca.

Dnia 24 lutego obchodzi 80. urodziny

WANDA ZAHRADNIK
z Wędryni-Zaolzia

Z tej  zacnej okazji serdeczne życzenia dużo zdrowia, 

wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego 

składają mąż, syn i córka z rodziną.
 GL-099

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Potok płynie, kwiat usycha,
lecz wspomnienie nie zanika.

Dziś, dnia 23. 2. 2017, przypominamy sobie 5. bolesną 

rocznicę śmierci naszej Drogiej Mamy, Babci, Prababci 

śp. ALMINY OŻANOWEJ 
z Hawierzowa-Błędowic

Z wdzięcznością i szacunkiem wspominają synowie Ra-

dek i Roman z rodzinami.
 GL-095

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
      Ks. J. Twardowski

Jutro, 24 lutego, minie dziesiąta rocz-

nica śmierci naszego Kochanego Ojca

śp. ALOJZEGO SZKUCIKA
 z Lesznej Dolnej 

zaś w styczniu minęła dziewiąta rocz-

nica śmierci Jego Syna a naszego Ko-

chanego Brata

śp. EUGENIUSZA SZKUCIKA
Z miłością i szacunkiem wspominają Tadeusz i Kazimierz z rodzinami.
 GL-072

Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Tel. 775 700 896

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 22. 2. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,60 zł

ON  4,50 zł

LPG 2,04 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,79 zł

ON  4,62 zł

LPG 2,31 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,78 zł

ON  4,61 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,79 zł  

ON  4,67 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,40 kc  

ON  29,30 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 22. 2. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,157 0,162

EUR  4,270 4,320

USD  4,050 4,100

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,156 0,161

EUR  4,250 4,350

USD  4,040 4,140

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,180 6,350

EUR 26,700 27,300

USD 25,300 25,800

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,230 6,360

EUR 26,800 27,300

USD 25,320 25,850

 (wik)

Bóg sam wybrał czas

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 

wszystkich krewnych, przyjaciół i  znajomych, że dnia 

17. 2. 2017 zmarła w wieku 89 lat nasza Kochana Żona, 

Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. WALERIA  FAJOWA
z domu Huczała, 

zamieszkała w Boguminie-Zabłociu, 

pochodząca z Karwiny-Łąk

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 23 lutego 2017 

o godz. 13.00 z kościoła św. Marka w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie 

przewieziona na cmentarz w Karwinie-Mizerowie. Zasmucona rodzina.
 RK-019

Premiera do kołderki
Scena „Bajka” Teatru Cieszyńskiego w 

Czeskim Cieszynie w najbliższy piątek 

wystawi premierowo w wersji polskoję-

zycznej sympatyczną opowieść teatralną 

dla dzieci „Bajki dla kołderki” w reżyse-

rii Tomáša Volkmera. Przedstawienie 

przeznaczone jest dla małych dzieci i 

lubiących dobrą zabawę rodziców.

W magicznej scenerii pokoju dzie-

cięcego według scenografi i Tomáša 

Volkmera aktorzy Sceny „Bajka” Te-

atru Cieszyńskiego tym razem zagrają 

opowieść o wrażliwej dziewczynce 

Agnieszce, która ma nieposkromioną 

wyobraźnię. Mama nie miała czasu, 

by opowiedzieć córeczce bajkę przed 

snem, a tata nie wrócił jeszcze z pra-

cy. Dziewczynka nie mogąc zasnąć, 

zacznie rozmawiać z ukochaną Koł-

derką i opowie jej bajkę o Czerwonym 

Kuferku. Jaki przebieg będzie miała 

dalsza historia? Jak zakończy się ta 

opowieść? Kogo spotka główna bo-

haterka w świecie swoich wyobrażeń? 

O tym przekonają się wszystkie dzieci 

i ich opiekunowie, którzy przyjdą na 

najbliższą polskojęzyczną premierę 

przedstawienia „Bajki dla kołderki”.

Początek spektaklu o godz. 17.00 na 

Scenie „Bajka” w Teatrze Cieszyńskim 

w Czeskim Cieszynie. Za reżyserię, 

scenografi ę i przygotowanie lalek od-

powiada Tomáš Volkmer, scenariusz i 

dramaturgię opracowała Hana Volk-

merová, muzykę przygotował Artur 

Říman. Bilety można rezerwować na 

stronie internetowej www.tdivadlo.cz 

lub pod numerem telefonu: +420 558 

746 022. (mb)
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Franciszek Buba ze złotym medalem z mistrzostw RC
Franciszek Buba z klubu lekkoatle-

tycznego TJ TŽ Trzyniec, na co dzień 

uczeń Polskiego Gimnazjum im. Ju-

liusza Słowackiego w Czeskim Cie-

szynie, został w Ostrawie młodzie-

żowym mistrzem RC w trójskoku. 

Zawodnik, który o swoim talencie 

przekonał nas w przeszłości niejedno-

krotnie (m.in. świetne występy w Ma-

jowej Poprzeczce organizowanej przez 

PSP w Trzyńcu I i Lekkoatletycznych 

Igrzyskach Polskich Szkół Podstawo-

wych), zaraz w pierwszej swojej próbie 

uzyskał znakomity wynik 14,17 m. 

– Ten rezultat w zasadzie ustawił 

przebieg rywalizacji. Franciszek szyb-

ko poskromił tremę, która niestety 

rozkleiła jego dyspozycję dzień wcze-

śniej, podczas nieudanej rywalizacji w 

skoku w dal – powiedział „GL” Stani-

sław Sajdok, trener TJ TŽ Trzyniec, 

były reprezentant RC w biegu na 110 

m przez płotki oraz wieloboju. 

W młodzieżowych mistrzostwach 

RC w Ostrawie w korzystnym świe-

tle pokazali się też inni reprezentanci 

trzynieckiej lekkoatletyki. W sobot-

nim programie srebro na dystansie 

3000 m wywalczył Rendy Sasyn w 

kategorii młodzików, brąz w sektorze 

tyczkarzy zdobył Wojciech Grycz (re-

kord życiowy 415 cm). 

Wywiad z utalentowanym Fran-

ciszkiem Bubą pojawi się w jednym z 

najbliższych numerów „GL”. 

 (jb)

W LAHTI RUSZYŁY MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM

Stoch, Kowalczyk i ktoś jeszcze?
Ma być zimno w plenerze, ale gorąco w sercach – z takim nastawieniem rozpoczynają w Lahti przygodę z mistrzostwami świata w 
narciarstwie klasycznym polscy reprezentanci. Z kolei bez przekonania, wpisując się w klimat całego kiepskiego sezonu, wyjechali do 
Lahti reprezentanci RC. 
Czempionat w narciarstwie klasycz-

nym wrócił do Lahti po szesnastu 

latach. Wszyscy sportowcy zgodnie 

twierdzą, że to najbardziej narciar-

ska „stolica” na świecie. Mistrzostwa 

świata ofi cjalnie ruszyły wczoraj i 

potrwają do 5 marca. 

W Lahti polskie narciarstwo się-

gnęło po pierwszy duży sukces, w 

1938 roku srebrny medal w rywali-

zacji skoczków narciarskich zdobył 

Stanisław Marusarz. Właśnie skoki 

narciarskie generują w tegorocznych 

mistrzostwach świata najwięcej emo-

cji. W Lahti w roli lidera klasyfi kacji 

generalnej Pucharu Świata wystartuje 

Kamil Stoch, duże szanse na medal 

posiada też piąty w drabince Pucharu 

Świata Maciej Kot. W polskiej ekipie 

po udanym azjatyckim tournée panuje 

świetna atmosfera. Kamil Stoch dmu-

cha jednak na zimne i ostrzega przed 

klasycznym polskim zwyczajem, czyli 

pompowaniem balonika. – Skocznia 

w Lathi ma to do siebie, że bywają tam 

bardzo zmienne warunki atmosfe-

ryczne. To specyfi czne miejsce. Trzeba 

skupić się na pracy, jaką mamy do wy-

konania, a nie na wynikach – powie-

dział na wtorkowej konferencji praso-

wej Stoch. Podczas Pucharu Świata w 

Japonii i Korei Południowej zabłysnął 

znakomitą formą Maciej Kot, dla któ-

rego sezon 2016/2017 jest najlepszym 

w karierze. – Zwycięstwa w Azji dały 

mi motywację do dalszej pracy. Wy-

granie zawodów Pucharu Świata ni-

gdy nie było dla mnie celem samym w 

sobie. Mam większe ambicje, a teraz 

po prostu upewniłem się, że jestem na 

dobrej drodze – powiedział dzienni-

karzom Kot. Polscy skoczkowie są też 

faworytami konkursu drużynowego. 

W grudniu 2016 w niemieckim Klin-

genthal podopieczni trenera Stefana 

Horngachera po raz pierwszy w hi-

storii wygrali konkurs drużynowy. 

Wynik ten powtórzyli w styczniu w 

Willingen, a tydzień wcześniej zajęli 

drugie miejsce na Wielkiej Krokwi w 

Zakopanem. 

– Wyjazd do Lahti traktujemy tak, 

jak na każde inne zawody. Nie my-

ślimy o mistrzostwach świata, jak o 

czymś wyjątkowym. Wszyscy znamy 

swoją wartość i wiemy na co nas stać – 

podkreślił Stoch. Pierwsza rywalizacja 

o medale na skoczni rozpoczyna się w 

sobotę. Na pierwszy ogień zawodni-

cy wystartują na średnim obiekcie. W 

czwartek 2 marca Kamil Stoch i spół-

ka powalczą z kolei na dużym obiek-

cie, w sobotę 4 marca w drużynówce. 

Sporo będzie się działo w Lahti 

również w sektorze biegówek. Nie 

tylko w naszej redakcji zatęsknili-

śmy za medalami Justyny Kowalczyk, 

która w mistrzostwach celuje głównie 

w bieg na 10 km techniką klasyczną. 

Polska królowa nart cały sezon pod-

porządkowała właśnie mistrzostwom 

świata w Lahti. Zmieniła plan tre-

ningowy, zrezygnowała z większości 

startów w Pucharze Świata, wszystko 

po to, żeby nie zamęczyć organizmu 

przed najważniejszą próbą tego sezo-

nu. Bieg na 10 km kobiet techniką 

klasyczną zaplanowany jest na wto-

rek 28 lutego o godz. 12.45. Justyna 

Kowalczyk sprawdziła aktualną for-

mę w miniony weekend na zawodach 

w estońskiej miejscowości Otepaeae, 

gdzie zajęła bardzo obiecujące piąte 

miejsce. 

– Z ostatniego kilometra pamiętam 

tylko ból, głos dopingującego Taty i 

jakieś kolorowe plamy przed oczami. 

Teraz trzeba jeść, leżeć i cierpliwie 

robić swoje – napisała po zawodach 

na swoim koncie na Facebooku. Por-

tal społecznościowy to ostatnio je-

dyna platforma, na której można się 

skontaktować z Justyną Kowalczyk. 

Zawodniczka zamknęła się przed 

dyktafonami dziennikarzy, bo jak 

przyznała, woli skupić się na trenin-

gach. Polska kadra biegaczy to jednak 

nie tylko Kowalczyk. W czempiona-

cie wystąpią również Kornelia Ku-

bińska, Ewelina Marcisz, Martyna 

Galewicz, Maciej Staręga, Jan Anto-

lec, Paweł Klisz i Dominik Bury. Nie 

ma się jednak co łudzić, każdy wynik 

w granicach 25. miejsca będzie w 

przypadku tych zawodników sukce-

sem na miarę złotego medalu. 

Nie tylko w sercach kibiców, ale 

też w centrali Polskiego Związku 

Narciarskiego trwa gorączkowe odli-

czanie do pierwszych startów biało-

-czerwonych. Prezes Związku, Apo-

loniusz Tajner, wierzy w skoczków i 

Justynę Kowalczyk. – W tej chwili 

najbardziej liczącymi się w skokach 

zespołami są Polacy, Niemcy i Au-

striacy. Te drużyny z dużym prawdo-

podobieństwem powalczą o medale. 

Każdy inny scenariusz będzie dla 

mnie zaskoczeniem – powiedział 

„GL” Apoloniusz Tajner. – Liczę też 

na dobry start Justyny Kowalczyk, 

która rzetelnie przygotowała się do 

czempionatu. Justyna na dystansie 

10 km klasyką będzie należała do 

faworytek. Jej celem jest walka o 

podium – podkreślił prezes PZN. 

Przypomnijmy, iż dwa lata temu w 

Falun biało-czerwoni sięgnęli po 

dwa medale. Brąz w konkursie dru-

żynowym wywalczyli skoczkowie, na 

najniższym stopniu podium stanęły 

też Justyna Kowalczyk z Sylwią Jaś-

kowiec w sprincie drużynowym. 

Pogodzeni z rolą outsiderów zamel-

dowali się w Lahti reprezentanci RC. 

W czeskiej ekipie brakuje obecnie nie 

tylko gwiazdorów pokroju Kateřiny 

Neumannowej, w zasadzie próżno też 

szukać średniaków. Co najwyżej moż-

na liczyć na przełamanie skoczków, 

zwłaszcza Romana Koudelki, który 

ostatnio wrócił do przewidywalnej 

formy.  JANUSZ BITTMAR
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Do medalowych pewniaków w polskiej ekipie należy skoczek Kamil Stoch.

KADRA POLSKI
Skoki narciarskie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, 

Maciej Kot, Stefan Hula, Jan Ziobro, Dawid 

Kubacki.

Biegi narciarskie: Justyna Kowalczyk, Korne-

lia Kubińska, Ewelina Marcisz, Martyna Gale-

wicz, Maciej Staręga, Jan Antolec, Paweł Klisz, Dominik Bury.

Kombinacja norweska: Adam Cieślar, Paweł Słowiok.

KADRA RC
Skoki narciarskie: Roman Koudelka, Jakub Janda, Tomáš Vančura, Viktor 

Polášek, Lukáš Hlava, Barbora Blažková, Marta Křepelková, Jana Mráko-

tová.

Biegi narciarskie: Lukáš Bauer, Martin Jakš, Aleš Razým, Petr Knop, Mi-

roslav Rypl, Jan Bartoň, Michal Novák, Petra Nováková, Kateřina Smutná, 

Karolína Grohová, Kateřina Beroušková, Sandra Schuetzová, Anna Sixtová.

Kombinacja norweska: Miroslav Dvořák, Tomáš Portyk, Lukáš Daněk, 

Ondřej Pažout, Jan Vytrval.

Franciszek Buba po triumfi e w sektorze trójskoku.

GRAJĄ NA NERWACH 
KIBICOM

Hokeiści Witkowic w zaległym spo-

tkaniu 42. kolejki Tipsport Ekstraligi 

przegrali u siebie 2:4 ze Zlinem. W 

meczu o przysłowiowych sześć punk-

tów gospodarze zmarnowali z tuzin 

doskonałych okazji, a także sześć 

przewag liczebnych. Wtorkowy mecz 

był o tyle ważny, że w razie wygranej 

Witkowice mogły świętować awans 

do fazy wstępnej play off . Po przegra-

nej w Ostrawie zrobiło się ponownie 

bardzo nerwowo. 

WITKOWICE – ZLIN  2:4
Tercje: 0:2, 1:1, 1:1. Bramki i asysty: 

23. Roman (Sloboda, D. Květoň), 49. 

Urbanec (Klok, Zdráhal) – 11. Blaťák, 

16. D. Šťastný (Popelka, Kubiš), 22. 

D. Šťastný, 59. Bukarts.  Witkowice: 

Bartošák – Klok, Sloboda, D. Krenže-

lok, Hrbas, Výtisk, Urbanec, L. Kovář 

– D. Květoň, Roman, Tybor – Olesz, 

Stastny, Hudeček – Szturc, Balán, 

Zdráhal – E. Němec, Kolouch, Van-

das – Kurovský. 

Lokaty: 1. Liberec 99, 2. Trzyniec 90, 

3. Sparta Praga 87,… 9. Witkowice 69 

pkt. Jutro: Witkowice – Liberec (17.00) 

i Kometa Brno – Trzyniec (18.00).  (jb)

SŁABY MECZ GLIKA W LIDZE 

MISTRZÓW. W efektownym, 

bramkostrzelnym meczu Ligi Mi-

strzów piłkarze Monako przegrali z 

Manchesterem City 3:5. To nie był 

najlepszy wtorkowy wieczór dla pol-

skiego obrońcy Kamila Glika. Stoper 

AS Monako maczał palce w trzech 

golach Manchesteru City. W opinii 

francuskich dziennikarzy Glik zagrał 

bardzo słaby mecz. Francuskie media 

„L’Equipe”, „France Football” i „RMC 

Sport” zgodnie wystawiły mu czwórkę 

w 10-stopniowej skali. Kamil Glik w 

rewanżu nie zrehabilituje się za błę-

dy, albowiem z powodu trzeciej żółtej 

kartki został zawieszony. 

ZIELIŃSKI NA CELOWNIKU 

BAYERNU. Nie tylko prezes Polskie-

go Związku Piłki Nożnej, Zbigniew 

Boniek, był i nadal jest pod wrażeniem 

talentu Piotra Zielińskiego. Pomoc-

nik reprezentacji Polski i włoskiego 

klubu SSC Napoli znalazł się ostat-

nio na celowniku dwóch europejskich 

potentatów, Realu Madryt i Bayernu 

Monachium. Włoscy dziennikarze, 

którzy zazwyczaj mają sprawdzo-

ne informacje, twierdzą, że włodarze 

Bayernu chcą wyłożyć na Zielińskiego 

kolosalne pieniądze, bagatelka 70 mi-

lionów euro. Zieliński błyszczy w serie 

A, gdzie w barwach SSC Napoli zdą-

żył już strzelić pięć bramek, pomimo 

iż często wchodzi na boisko z ławki re-

zerwowych dopiero w drugiej połowie. 

KIBICE LEGII POD SPECJAL-

NYM NADZOREM. Jak donosi Pol-

ska Agencja Prasowa, przed czwartko-

wym meczem Ajaksu Amsterdam z 

Legią Warszawa w 1/16 fi nału Ligi 

Europy wprowadzono specjalne środ-

ki ostrożności. Kibice mistrzów Polski 

muszą odebrać bilety w Hadze i po 

meczu będą odwiezieni do tego miasta. 

– Zaproponowana przez SKLW i za-

aprobowana przez klub formuła orga-

nizacji ma na celu zminimalizowanie 

ryzyka jakichkolwiek incydentów pod-

czas tego wyjazdu. Odstąpiliśmy od 

otwartej sprzedaży biletów w kasach, 

ponieważ w takim modelu nie mieli-

śmy pewności, do kogo fi nalnie mogą 

trafi ć bilety. SKLW przedstawiło nam 

listę kibiców, którą sprawdziliśmy pod 

kątem zakazów stadionowych. Dodat-

kowo nasi pracownicy współpracują z 

lokalnymi władzami w Amsterdamie 

oraz polskimi służbami konsularnymi 

w Holandii – czytamy na stronie Legii 

Warszawa.  (jb)
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