
 Ogrom pracy i Dom PZKO jak nowy
WYDARZENIE: W niedzielę w Trzanowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 50-lecia otwarcia i odbudowy trzanowickiego Domu PZKO oraz 70-lecia 

PZKO. Uroczystości rozpoczęły się przecięciem wstęgi przed wejściem do przebudowanego Domu PZKO, w którym od ponad roku toczyły się intensywne prace 

remontowe.

IX Zjazd PZKO w 1965 roku ogłosił 

hasło „20 świetlic na 20-lecie PZKO”. 

Członkowie organizacji w Trzanowi-

cach nie wahali się i dzięki ofi arnej 

pracy udało im się 3 wrześni a 1967 

otworzyć pierwszy Dom PZKO na 

Śląsku Cieszyńskim. Sł użył on przez 

ponad 40 lat, ale kiedy w ramach 

rozbudowy Domu Kultury zlikwi-

dowano budynek gospodarczy, z któ-

rego członkowie korzystali, zapadła 

jednogłośna decyzja o przebudowie 

obiektu PZKO. Prace remontowe 

rozpoczęły się wiosną 2016 roku. 

Remont został sfi nansowany przede 

wszystkim ze środków MK PZKO 

w Trzanowicach, zaoszczędzonych 

dzięki organizowanym imprezom. 

Przebudow ę domu wsparły fi nan-

sowo także gmina Trzanowice o raz 

województwo morawsko-śląskie. W 

sumie koszt inwestycji zamknął się w 

kwocie około miliona koron.

Jak zaznacza w rozmowie z „Gło-

sem Ludu” wójt Trzanowic, Jan 

Tomiczek, gmina wsparła to przed-

sięwzięcie na kilku pł aszczyznach. 

– Wsparcie przyznaliśmy już kilka 

lat temu, kiedy przekazaliśmy środ-

ki fi nansowe na wykonanie projektu 

architektonicznego. Następnie dofi -

nansowaliśmy prace budowlane. Po-

nadto odstąpiliśmy za darmo działkę 

pod rozbudowę domu, ponieważ stoi 

on na parceli należącej do gminy – 

wymienia wojt. 

Wiceprezes trzanowickiego Koła 

PZKO, Ryszard Jochymek, w roz-

mowie z naszą redakcją wylicza, że 

remont trwał ponad rok i wyma-

gał dużego nakładu pracy. – Został 

przebudowany dach, rozbudowa-

liśmy cały budynek, dzięki czemu 

zyskał on poszerzone zaplecze tech-

niczne. Zwiększyliśmy kuchnię i 

ubikację. Natomiast w głównej sali 

zostały zrobione nowe sufi ty i tynki. 

Ponadto wykonaliśmy nowe podło-

gi i wyremontowaliśmy wejście. Z 

takiego pięknego miejsca mogą ko-

rzystać teraz nie tylko członkowie 

PZKO, ale wszyscy zainteresowani 

wynajmem naszej świetlicy na róż-

ne uroczystości – mówi Jochymek. 

– Mieliśmy do pomocy wielu chęt-

nych, zarówno członków PZKO, jak 

i osób niezrzeszonych. Były też fi r-

my prywatne, które wsparły nas nie-

odpłatnie, za co jesteśmy im bardzo 

wdzięczni – dodaje. 

Na akademię w Trzanowicach 

przyjechało wielu gości, m.in. kon-

sul generalny RP w Ostrawie Janusz 

Bilski, prezes ZG PZKO Jan Ryłko, 

a także przewodnicząca Rady Przed-

stawicieli Kongresu Polaków Mał-

gorzata Rakowska. Pojawili się także 

seniorzy – działacze związani z MK 

PZKO w Trzanowicach, duchow-

ni, przedstawiciele miejscowych kół 

PZKO z innych części regionu i re-

prezentanci polskiego szkolnictwa na 

Zaolziu. Przecięcia wstęgi i otwarcia 

nowego domu dokonali zasłużeni 

członkowie  MK PZKO Trzanowi-

ce – Maria Wojoczek i Ludwik Kula. 

Później uroczystość przeniosła się do 

Domu Kultury w Trzanowicach.

– Domy Polskie na Zaolziu to 

bardzo ważne miejsca, bo dzięki nim 

udało się przekazywać młodzieży 

przez kolejne pokolenia naszą pol-

ską kulturę i tradycję, polską historię 

i język, byśmy mogli dalej tu istnieć. 

To wszystko byłoby niemożliwe, 

gdyby nie to ogromne poświęcenie 

tych ludzi, którzy pracowali fi zycz-

nie, wspierali to w sposób fi nansowy, 

ale przede wszystkim wkładali w to 

bardzo dużo serca. Za ten ogrom 

pracy, który w to wszystko włożyli, 

chciałbym podziękować wszystkim 

członkom MK PZKO w Trzanowi-

cach – powiedział konsul generalny 

RP w Ostrawie Janusz Bilski.

– Jest mi niezmiernie miło, że 

mogę być u was. Nie ma dla prezesa 

ZG PZKO większej przyjemności 

niż uczestniczyć w odbieraniu kolej-

nego nowego Domu PZKO, chociaż 

oczywiście to nie jest nowy dom, a 

odremontowany, ale z zewnątrz wy-

gląda jak nowy – powiedział prezes 

ZG PZKO Jan Ryłko. – Cieszę się 

z tego, że wysiłki przewodniczącej 

MK PZKO Trzanowice, Barbary 

Filipiec, które były prowadzone od 

samego początku mojej kadencji, 

wreszcie doprowadziły do celu, a 

marzenia zostały spełnione – dodał.

MAŁGORZATA BRYL

TYM ŻYJE... REGION
Kasztanowce rosnące w Ostrawie 

napadł szrotówek kasztanowco-

wiaczek. Gąsienice małego motyla 

niszczą liście drzew i w ten sposób 

je osłabiają. Miasto wypowiedzia-

ło wojnę szkodnikowi. Pracownicy 

specjalistycznej fi rmy wstrzykują 

drzewom zastrzyki z roztworem 

owadobójczym. Z budżetu miejskie-

go pójdzie na ten cel 1,8 mln koron. 

Firma rozpoczęła prace w Parku 

Jožki Jabůrkovej. Mają być gotowe 

do końca czerwca. – Na podstawie 

doświadczeń z leczeniem drzew w 

centralnych dzielnicach miasta po-

stanowiliśmy wstrzyknąć roztwór 

wszystkim drzewom napadniętym 

przez szrotówka na terenie całego 

miasta. Doliczyliśmy się 1450 drzew, 

które trzeba objąć tera-

pią – powiedziała wi-

ceprezydent Ostrawy, 

Kateřina Šebestová. 

Jak działa opisana 

metoda? Roztwór owa-

dobójczy wstrzyknięty 

do pnia rozchodzi się 

wewnątrz drzewa i do-

chodzi do liści, które 

stają się niejadalne dla 

gąsienic szrotówka. W 

ten sposób ratowane 

są napadnięte kaszta-

nowce, w przypadku 

zdrowych chodzi o 

działanie prewencyjne. 

Drzewo chronione jest przez dwa 

lata od podania preparatu.  (dc)

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

Trzanowice mogą się pochwalić wyremontowanym Domem PZKO.
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W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Poranne przymrozki wciąż dają się we znaki kierowcom. 
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DANE TYGODNIA

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 12 do 16oC
noc: 10 do 6 oC  
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 16 do 18oC
noc: 12 do 8 oC  
wiatr: 1-3  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 12 do 16oC 
noc: 5 do 3 oC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 12 do 16oC
noc: 6 do 4 oC 
wiatr: 2-4 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
Minister szkolnictwa i sportu, Kateřina Valachová, 

we wtorek oznajmiła swoją rezygnację. Powodem jest 

afera korupcyjna związana z ministerialnymi dotacja-

mi na sport. – Nie poczuwam się do żadnej osobi-

stej odpowiedzialności, lecz jako polityk zdaję sobie 

sprawę z mojej odpowiedzialności politycznej. Przed 

nią nie zamierzam chować głowy w piasek – napisała 

Valachová w swoim ofi cjalnym stanowisku. 

Nie jestem ani zwolenniczką, ani przeciwniczką Valachovej. Trudno jednak 

nie zauważyć, jak jej postawa kontrastuje z podejściem niektórych innych cze-

skich polityków, z ich arogancką determinacją, żeby nie rezygnować ze stanowi-

ska, dopóki nikt nie zmusi ich do tego siłą. Andrej Babiš nie zamierza odejść z 

rządu, pomimo że problem, który wstrząsa sceną polityczną, dotyczy jego oso-

biście. Valachová odchodzi, choć bezpośrednio nie zawiniła. Ma świadomość, że 

odpowiada za cały resort. Różnica pomiędzy podejściem kobiety i mężczyzny? 

Wierzę, że nie o różnicę płci tu chodzi, choć wydaje mi się, że kobiety mimo 

wszystko bardziej realnie od mężczyzn oceniają swoje możliwości, zdolności, 

ale też własną kondycję psychiczną i fi zyczną oraz odpowiedzialność społecz-

ną. Być może to z drugiej strony tłumaczy, dlaczego na wysokich stanowiskach 

mamy o wiele mniej pań niż panów. Chyba żadna kobieta nie zdecydowałaby 

się kandydować na prezydenta, będąc schorowaną staruszką. To przecież masa 

obowiązków na następnych pięć lat. Wśród panów mamy taki przykład. Wygó-

rowana samoocena niektórych jednostek oraz ich arogancja wobec wyborców to 

poważny problem nie tylko czeskiej polityki. 

Nowością w Szpitalu Podlesie w Trzyńcu są od-

wiedziny wolontariuszy organizacji pozarządowej 

ADRA. Dwóch mężczyzn odwiedza pacjentów oddziału 

chirurgii. Rozmawiają z chorymi, czytają im, grają z 

nimi w gry planszowe. W przyszłości szpital zamierza 

skierować wolontariuszy także na inne oddziały. Ko-

lejnym owocem współpracy z ADRĄ będzie „SetKa-

wiarnia”. Pięć przeszkolonych uczennic trzynieckiego 

gimnazjum będzie rozmawiało z chorymi przy kawie lub 

herbacie. Poszukiwani są nowi wolontariusze do pracy w 

szpitalu.  

 (dc)

Brązowa płaskorzeźba z sylwetkami 

legionistów już wkrótce wróci 

na cokół pomnika Tomasza Garique 

Masaryka na frysztackim rynku. W tej 

chwili przygotowywana jest jej kopia, 

skradzionego w 2008 roku oryginału 

nie udało się bowiem odzyskać. Po-

mnik autorstwa Františka Fabiánka zo-

stał po raz pierwszy odsłonięty w 1928 

roku w Karwinie-Kopalniach, w czasie 

okupacji hitlerowskiej został jednak 

zniszczony. Po wojnie odnowiony wró-

cił tylko na krótko na swoje pierwotne 

miejsce, większość komunistycznej ery 

spędził bowiem w depozycie muzeum 

w Czeskim Cieszynie.  (sch)Samorząd Czeskiego Cieszyna 

zatwierdził dotację na organiza-

cję tegorocznych kolonii i obozów 

letnich dla dzieci i młodzieży. Ma-

gistrat chce, by dzięki dotacji posy-

łanie dzieci na letnie wakacje było 

mniejszym wydatkiem dla rodziców. 

Z dotacji mogą korzystać organi-

zacje z Cz. Cieszyna, a przyznane 

środki fi nansowe są przeznaczane 

na wyżywienie lub zakwaterowanie. 

W ramach tegorocznego programu 

dotacji napłynęło siedem zgłoszeń 

od czterech podmiotów. Tegoroczna 

pula dotacji wyniosła 220 tys. koron, 

z czego rozdysponowano blisko 193 

tys. koron.  (mb)

MK PZKO w Suchej Górnej 

włączyło się w obchody 

odpustu ku czci św. Józefa, który 

odbył się w niedzielę w kościele 

parafi alnym. PZKO-wcy ofero-

wali obiady, kołacze i inne posiłki. 

Para tancerzy ZPiT „Suszanie” 

niosła w uroczystym pochodzie 

zmierzającym do kościoła gminny 

sztandar. W pochodzie uczestni-

czyli przedstawiciele władz gminy, 

umundurowani górnicy i strażacy. 

Przygrywała orkiestra dęta.  (dc)

Jabłonków tego lata będzie tonąć w kwiatach. W 

tej chwili królują tu jeszcze co prawda wiosen-

ne krokusy i narcyzy, jednak już za kilka tygodni 

w ich miejscu pojawią się kwiaty lata – dzwonki i 

astry. Nie zabraknie też wyrazistych czerwonych 

pelargonii, które zostaną posadzone w 26 donicach 

na rynku oraz zawisną na 25 słupach latarni ulicz-

nych. Tegoroczną nowością będzie natomiast sześć 

skrzynek kwiatowych na balustradzie koło kościoła. 

Wszystkie zostaną utrzymane w czerwono-białej 

kolorystyce.  

 (sch)

JABŁONKÓW

CZESKI CIESZYN

TRZYNIEC

SUCHA GÓRNA

KARWINA

Dziś

11
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Franciszek, 
Ignacy, Miranda 
Wschód słońca: 4.44 
Zachód słońca: 20.20
Do końca roku: 234 dni
Przysłowie: „Gdy przed Pankra-
cym (12.05) nocą przymrozi, lato 
będzie przepadziste, a jesienią 
czasy dżdżyste”
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Śmiecenia

Jutro

12
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Dominik, 
Pankracy
Wschód słońca: 4.42 
Zachód słońca: 20.21
Do końca roku: 233 dni
Przysłowie: 
„Jasny dzień Pankracego przyczy-
nia wina dobrego”
(Nie)typowe święta: 
Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek

Szanowni Czytelnicy
Dziś 

sekretariat 

redakcji 

będzie czynny 

od godz. 8.30 

do 15.30. 

Natomiast 

dziennikarka 

dyżurna, Danuta Chlup, czeka 

na Państwa w godz. 13.00-15.00. 

Tel. 775 700 891, e-mail: danuta.
chlup@glosludu.cz. Jeżeli mają 

Państwo ciekawy temat, którym 

chcecie się podzielić z innymi 

czytelnikami, zapraszamy do 

siedziby „Głosu Ludu”, Czeski 

Cieszyn, ul. Komeńskiego 4.

Danuta Chlup 
danuta.chlup@glosludu.cz

Misja dobiega końca 
Misja dyplomatyczna ambasador RP 

w Pradze, Grażyny Bernatowicz, po-

woli dobiega końca. Wynika to z za-

proszenia na przyjęcie z okazji Świę-

ta Narodowego Konstytucji 3 Maja, 

które odbyło się wczoraj w Konsu-

lacie Generalnym RP w Ostrawie 

(więcej napiszemy w sobotnim wy-

daniu). Konsul generalny Janusz Bil-

ski poinformował w nim, że przyję-

cie zostało połączone z pożegnaniem 

pani ambasador w związku z zakoń-

czeniem jej misji dyplomatycznej w 

Republice Czeskiej. 

O szczegóły dotyczące końca misji 

Grażyny Bernatowicz oraz nazwisko 

jej następcy zapytaliśmy biuro praso-

we Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych RP. Rzeczniczka Joanna Wajda 

w rozmowie telefonicznej poinfor-

mowała redakcję, że kiedy tylko będą 

znane bliższe informacje, zostaną 

one przekazane naszej redakcji. 

 (dc)

Bezrobocie 
w wybranych regionach RC (w proc.)

Legenda: Stan na kwiecień 2017. Źródło: Urząd Pracy RC.  Opr. (dc)
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Pył dokucza mieszkańcom
Mieszkają w spokojnej części Stonawy, a jednak wczesnym rankiem nieraz budzi ich hałas 
ciężarówek przewożących węgiel z kopalni ČSM na płuczkę znajdującą się na kopalni Darków. 
Lecz nie hałas jest najgorszy. Klemensowi Słowioczkowi i Bolesławowi Greniowi najbardziej 
przeszkadza unoszący się w powietrzu pył węglowy oraz zabrudzona droga.
– Taki ładunek ma być przewożo-

ny pod plandekami. Pamiętam, że 

policja sprawdzała tu kiedyś polskie 

ciężarówki, czy mają plandeki. Cze-

skie nie muszą ich mieć? – dener-

wuje się stonawianin. – Nie jeżdżą 

tędy co prawda nieustannie, lecz są 

takie okresy, jak ostatnio, kiedy koło 

mojego domu w ciągu dnia przejeż-

dżało sporo ciężarówek z węglem. 

Ładunek nie jest przykryty, pył daje 

się więc we znaki – dodaje jego są-

siad Bolesław Greń, dla którego 

stan ten jest o tyle bardziej uciążli-

wy, że ma chore oskrzela. 

Magistrat w Karwinie, który pro-

wadzi agendę ochrony środowiska 

oraz administracji dróg także dla 

okolicznych wiosek, nie ma zbyt 

dobrych wieści dla mieszkańców 

Stonawy. 

 – W Karwinie i przyległych gmi-

nach obowiązywało rozporządze-

nie, według którego plandeki były 

obowiązkowe, lecz pod naciskiem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych musieliśmy je cofnąć. Zda-

niem ministerstwa, wystarczą regu-

lacje zawarte w ustawie o drogach 

publicznych, która określa sankcje 

w przypadku zanieczyszczania dróg 

– powiedziała nam jego rzecznicz-

ka, Šárka Swiderová. Dodała, że 

mieszkańcy mogą złożyć skargę w 

Wydziale Administracji Dróg, o ile 

uważają, że ustawa jest łamana. 

Z pytaniem, dlaczego węgiel 

przewożony jest trasą prowadzącą 

między domami jednorodzinnymi, 

zwróciliśmy się do rzecznika spół-

ki OKD. Ivo Čelechovský napisał 

w odpowiedzi: – Przewozy węgla 

i skały płonnej samochodami cię-

żarowymi pomiędzy kopalniami 

ČSM i Darków w okresie od stycz-

nia do kwietnia 2017 zostały z wy-

przedzeniem uzgodnione z wójtem 

gminy Stonawa, z dokładnym wy-

tyczeniem trasy. Usługi te wykonuje 

dla OKD spółka AWT Rekultiva-

ce, która, na podstawie obowiązu-

jącej umowy, odpowiadała także za 

czystość używanych dróg. 

Čelechovský dodał, że OKD sta-

ra się, także przez wzgląd na miesz-

kańców Stonawy, w maksymalnej 

mierze przesunąć transport węgla 

na kolej. 

Wójt Stonawy, Andrzej Feber, nie 

zgadza się z powyższym twierdze-

niem. – Na pewno trasa ta nie była 

ze mną uzgadniana. Ten problem 

się ciągnie, wciąż nie został do koń-

ca rozwiązany. Nieraz apelowałem 

do kierownictwa spółki OKD, by 

ciężarówki nie jeździły drogą pro-

wadzącą między domami, mogą 

przecież korzystać z drogi przez 

Lipiny, która prowadzi przez teren 

niezabudowany – stwierdził samo-

rządowiec. 

DANUTA CHLUP
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Kolejna »półka«
W sobotnie popołudnie w świetlicy MK PZKO 

w Łomnej Dolnej rozpoczęła się czwarta edy-

cja imprezy „Łómniańsko półka”, podczas 

której można skosztować lokalnej śliwowicy z 

różnych zakątków Zaolzia. Nie zabrakło dobrej 

zabawy, smacznego jedzenia i muzyki w wyko-

naniu kapeli „Bukóń”.

Podczas imprezy goście mieli możliwość 

skosztowania wszystkich prezentowanych 

trunków. W czasie, gdy jurorzy decydowali o 

wyborze najlepszego alkoholu wysokopro-

centowego domowej roboty, goście pili, jedli i 

dobrze bawili się. Przygrywała ulubiona kapela 

z Łomnej Dolnej, popłynęło wiele anegdot i 

dowcipów. Imprezę prowadzili: główny orga-

nizator, prezes MK PZKO w Łomnej Dolnej, 

Bogdan Mruzek, a także Tadeusz Filipczyk i 

Władysław Łysek. W sumie pięcioosobowe 

jury oceniało blisko dziesięć destylatów, biorąc 

pod uwagę ich wygląd, zapach i smak. Pierwsze 

miejsce zajął Roman Wałach z Łomnej Dolnej 

za „Śliwowicę nr 1”. 

– W naszej imprezie chodzi o degustację 

próbek produkowanych destylatów, czyli kwitu. 

Taki zwyczaj wprowadziliśmy cztery lata temu 

– mówi Mruzek. Początkowo na „Łómniań-

sko półkę” trafi ały tylko wyroby z Łomnej, ale 

od zeszłego roku pojawiają się także z innych 

gmin, na przykład z Gródka czy Mostów koło 

Jabłonkowa.

– Wszyscy na świecie prawią, że górale piją w 

nadmiarze, ale nie ma to prawda, bo pijemy tyle, 

ile poradzimy. Jak nie poradzimy, to przestaje-

my pić – stwierdza Tadeusz Filipczyk. – Kiedyś 

jak gorzała była za duże pieniądze, to każdy ja-

koś to sobie domowym sposobem przygotowy-

wał. Jedna była gorsza, druga była lepsza, ale tu 

już oceniali znawcy – wspomina.  (mb)

Małżeństwo na wesoło
W niedzielne popołudnie z inicjatywy MK PZKO w Śmiłowicach zostało wystawione komediowe przedstawienie w gwarze, na podstawie sztuki „A tak se tu żyjymy”, 
której autorką jest mieszkanka Oldrzychowic, Jarmila Chlebková.
„A tak se tu żyjymy” opowiada histo-

rię zwykłej pary – na progu wspól-

nego pożycia małżeńskiego oraz 

pięćdziesiąt lat później, gdy świętują 

złote gody. Ona to raczej zaradna 

gospodyni domowa, doglądająca go-

spodarstwa, natomiast on – leniwy 

obibok, który całymi dniami oglą-

da mecze w telewizji lub upija się z 

sąsiadami. Jak to się skończyło i czy 

wspólnie przeżyte pięćdziesiąt lat ja-

koś zmieniło tę parę? Przedstawienie 

należące zdecydowanie do lekkiego, 

komediowego repertuaru wywoły-

wało salwy śmiechu na widowni.

– U nas to już długoletnia trady-

cja, że zawsze w maju prezentuje-

my mieszkańcom nowe przedsta-

wienie – mówi prezes MK PZKO 

w Śmiłowicach Anna Kowalczyk. 

– Tym razem na scenie wystąpi bar-

dzo dużo aktorów, bo aż czternastu. 

W naszych przedstawieniach grają 

przeważnie pasjonaci, niektóre osoby 

są w tą działalność zaangażowane od 

wielu lat – dodaje.

Autorką sztuki napisanej specjal-

nie na to wydarzenie jest Jarmila 

Chlebková. Jak się okazało, był to 

jej debiut, jeżeli chodzi o scenariusz. 

Autorka zaznacza, że bardzo chcia-

ła przygotować w tym roku sztukę 

komediową. – Całość scenariusza 

została oparta na komediowych ga-

gach, mamy więc nadzieję, że widzo-

wie będą żywo reagować śmiechem 

lub oklaskami – dodaje Chlebková.

Za reżyserię nowej sztuki odpo-

wiada Ewa Barsony, która przy-

gotowuje przedstawienia od wielu 

lat. – Na naszej teatralnej scenie w 

Śmiłowicach najczęściej gości ko-

media. Bardzo mnie cieszy, że w tym 

roku do przedstawienia zmobilizo-

wało się tak wiele osób i zobaczymy 

na scenie aż czternastu aktorów. Te 

role są małe i nie ma długich mo-

nologów, więc może dlatego z ich 

obsadzeniem nie było problemów – 

stwierdza Ewa Barsony. Jak dodaje 

reżyserka, próby trwały od lutego, ale 

nie było ich wiele, stąd do samego 

końca nie było pewne, czy najnow-

sze przedstawienie okaże się sukce-

sem. Sądząc jednak po końcowych 

oklaskach zadowolonej publiczności, 

przedstawienie „A tak se tu żyjymy” 

zdecydowanie przypadło do gustu 

młodszym i starszym widzom.

 (mb)

Fo
t.

 M
A

ŁG
O

R
Z

AT
A

 B
R

Y
L 

Fo
t.

 M
A

ŁG
O

R
Z

AT
A

 B
R

Y
L 

REGION

Komedia jest dobra na wszystko...

Prezes MK PZKO w Łomnej Dolnej, Bogdan Mruzek, podczas prezentacji jurorów.

Reformacyjna sztafeta
500 kilometrów – taki dystans po-

konają uczestnicy sztafety rowero-

wej, która z okazji jubileuszu 500 lat 

Reformacji zostanie zorganizowana 

na początku czerwca w Wiśle. Do 

udziału w wydarzeniu jego organi-

zatorzy zapraszają także cyklistów 

z Zaolzia.

Pomysłodawcą imprezy jest pa-

rafi a ewangelicko-augsburska w 

Wiśle-Czarnem, partnerem miasto 

Wisła, zaś patronat honorowy ob-

jął zwierzchnik diecezji cieszyń-

skiej Kościoła Ewangelicko-Au-

gsburskiego w RP, biskup Adrian 

Korczago. Sztafeta odbędzie się w 

dniach 2 i 3 czerwca, a jej uczestni-

cy pokonają stukrotnie pięciokilo-

metrową pętlę wokół Jeziora Czer-

niańskiego. Łącznie czeka ich około 

30 godzin jazdy. 

– Nasza sztafeta wpisuje się w 

obchody 500 lat Reformacji i stąd 

te 500 kilometrów. Przyświeca nam 

też hasło „Reformacja jak sztafeta” 

– mówi „Głosowi Ludu” proboszcz 

parafi i w Wiśle-Czarnem, ks. Ma-

rek Michalik, który do udziału w 

wydarzeniu gorąco zachęca cykli-

stów z Zaolzia. – Do sztafety może 

zgłosić się każdy, kto w ten sposób 

chce uczcić jubileusz 500 lat Refor-

macji – podkreśla.

Wiślańska impreza odbędzie 

się w dwóch kategoriach. Katego-

ria „sport” jest adresowana do osób 

jeżdżących na rowerze wyczynowo 

i chcących uzyskiwać jak najlepsze 

czasy. Z kolei kategoria „open” to 

propozycja dla wszystkich, którzy 

lubią jeździć na rowerze rekreacyjnie. 

– Zapewniam, że wystartować 

może każdy. Można też stworzyć 

drużynę. Trasa jest stosunkowo ła-

twa i nie ma na niej ekstremalnych 

podjazdów. Sam, choć nie jeżdżę na 

rowerze codziennie, pokonałem tę 

pętlę bez żadnych problemów – za-

pewnia duchowny.

Sztafeta będzie jednak trwała tak-

że nocą, dlatego konieczne jest, aby 

rowery były wyposażone w oświe-

tlenie i elementy odblaskowe. Do 

dyspozycji zawodników i kibiców 

będą też stoiska gastronomiczne. 

Na zakończenie rowerowego mara-

tonu, w sobotę, 3 czerwca ok. godz. 

18.00, zaplanowany jest koncert 

oraz wręczenie nagród dla najlep-

szych drużyn. Każdy z uczestników 

sztafety otrzyma też pamiątkowy 

medal za udział. 

Zgłoszenia do imprezy potrwają 

do 28 maja. Regulamin, formularz 

zgłoszeniowy oraz inne informacje 

organizacyjne można znaleźć na 

stronie: www.sztafetarowerowa500.

pl.  (wik)

BĘDZIE 
W CZYM WYBIERAĆ
5 czerwca po pracach remontowych 

otwieramy wypożyczalnię dla dorosłych 

oraz pracownię multimedialną – infor-

muje Izabela Kula, dyrektor Biblioteki 

Miejskiej w Cieszynie, zachęcając czy-

telników do odwiedzin i skorzystania z 

oferty odnowionej placówki.

Przypomnijmy, w nocy z 29 na 30 

stycznia br. w pomieszczeniach biblio-

teki przy ulicy Głębokiej w Cieszynie 

wybuchł pożar. Największe straty za-

notowała działająca na piętrze wypo-

życzalnia dla dorosłych. Całkowitemu 

zniszczeniu uległy sprzęt kompute-

rowy i meble biblioteczne. Placówka 

straciła również wiele popularnych 

książek, a także audiobooków.

– Po apelu o pomoc zebraliśmy 

jednak bardzo dużo nowych tytułów. 

Wsparcie nadeszło z całej Polski, a 

nawet z zagranicy, często od cieszy-

niaków, którzy kiedyś korzystali z 

zasobów biblioteki, a obecnie miesz-

kają poza granicami kraju – wyjaśnia 

Izabela Kula, dodając, że najwięcej 

książek nadesłały nad Olzę fundacje, 

biblioteki i osoby prywatne.  (wik)

POLSKIE KSIĄŻKI
 W PRADZE

W czwartek w Pradze rozpoczynają 

się 23. Międzynarodowe Targi Książ-

ki „Świat Książki 2017”. Impreza 

potrwa do niedzieli, 14 maja, a weź-

mie w niej udział m.in. Klub Polskiej 

Książki i Prasy z Czeskiego Cieszyna. 

– Do Pragi wybieramy się już po raz 

czternasty. Na targach zaprezentujemy 

się zaś wspólnie z Polskim Instytu-

tem w Pradze – mówi Zenon Wirth z 

Klubu Polskiej Książki i Prasy i jedno-

cześnie polskiej księgarni w Czeskim 

Cieszynie, która nad Wełtawą zapre-

zentuje około 250 polskich tytułów. 

– Pokażemy większość polskich 

nowości wydawniczych z ostatnich 

miesięcy, ale do Pragi zabieramy także 

wydawnictwa z naszego regionu, m.in. 

monografi ę „Płyniesz Olzo” prof. Da-

niela Kadłubca czy pracę Magdaleny 

Ćmiel „Tożsamość dwóch pokoleń Za-

olzian w wywiadach biografi cznych” – 

mówi Zenon Wirth. Gośćmi polskiego 

stoiska będą m.in. Mariusz Szczygieł 

i Mariusz Surosz, polscy pisarze spe-

cjalizujący się w tematyce czeskiej, po-

eta Ryszard Krynicki, a także Marcin 

Mortka, pisarz literatury fantasy.  (wik)
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Porozumiewajmy się mimo barier
Wykładem profesora Daniela Ka-

dłubca na Uniwersytecie Śląskim w 

Cieszynie pod koniec kwietnia została 

zainaugurowana Polsko-Czeska Wol-

na Szkoła Nauk Filozofi cznych i Spo-

łecznych im. Profesora Jana Szcze-

pańskiego, która zakłada zwiększenie 

wzajemnych kontaktów pomiędzy 

polską i czeską młodzieżą. Przedsta-

wiamy rozmowę z koordynatorem 

projektu profesorem Andrzejem Ka-

sperkiem z Uniwersytetu Śląskiego.

Proszę opowiedzieć o celach 
projektu. Czy można powie-
dzieć, że głównym założeniem 
Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły 
jest zintegrowanie młodzieży z 
obu stron Olzy?

Polsko-Czeska Wolna Szkoła 

Nauk Filozofi cznych i Społecz-

nych im. Profesora Jana Szczepań-

skiego obejmuje różne wydarzenia. 

Największy nacisk został położony 

na wzajemne kontakty między pol-

ską i czeską młodzieżą. W trakcie 

Szkoły zostanie zrealizowanych 

łącznie pięć warsztatów (jeden zo-

stał już zrealizowany – przyp. auto-

ra), przy czym będą one skierowane 

do polskiej i czeskiej młodzieży, a 

prowadzone przez polskiego i cze-

skiego lektora równocześnie. Or-

ganizatorom Szkoły chodzi także 

o to, by Polacy nieznający języka 

czeskiego oraz Czesi nieznający 

języka polskiego próbowali się ze 

sobą, pomimo tych barier, wzajem-

nie porozumiewać. Warsztaty będą 

dotyczyć między innymi problema-

tyki wzajemnych, czasami trudnych 

relacji polsko-czeskich, odmienno-

ści kulturowych, tolerancji. Jeden 

z warsztatów będzie mieć formę 

warsztatu teatralnego.

Jakie są związki między Polsko-
-Czeską Wolną Szkołą a Letnią 
Szkołą im. J. Szczepańskiego 
realizowaną przez Uniwersytet 
Śląski od 2014 roku?

Polsko-Czeska Wolna Szkoła 

Nauk Filozofi cznych i Społecz-

nych im. Profesora Jana Szczepań-

skiego jest rozwinięciem istniejącej 

od 2014 roku Wolnej Szkoły Nauk 

Filozofi cznych i Społecznych im. 

Profesora Jana Szczepańskiego 

(WSNFiS). O ile WSNFiS naj-

pierw znana jako Letnia Szkoła 

Nauk Filozofi cznych i Społecznych 

im. Profesora Jana Szczepańskiego, 

a od 2016 roku przemianowana 

na Wolną Szkołę, zgodnie z ma-

rzeniem profesora Szczepańskie-

go organizowana jest raz w roku 

i obejmuje cztery dni, o tyle Pol-

sko-Czeska Wolna Szkoła Nauk 

Filozofi cznych i Społecznych im. 

Profesora Jana Szczepańskiego 

będzie trwać aż do marca 2018 

roku. Chciałbym jednak wyraźnie 

podkreślić, że te dwie inicjatywy 

w żaden sposób się nie wyklucza-

ją, lecz skierowane są do trochę 

innej grupy odbiorców, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem czeskiej 

młodzieży. O ile organizatorami 

Wolnej Szkoły Nauk Filozofi cz-

nych i Społecznych im. Profesora 

Jana Szczepańskiego są Wydział 

Etnologii i Nauk o Edukacji Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Powiat Cieszyński, Miasto Ustroń, 

Miasto Cieszyn oraz Kongres Po-

laków w Republice Czeskiej i to 

te instytucje fi nansują Szkołę, o 

tyle w przypadku Polsko-Czeskiej 

Wolnej Szkoły Nauk Filozofi cz-

nych i Społecznych im. Profesora 

Jana Szczepańskiego Wydziałowi 

Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ 

udało się na ten cel pozyskać środki 

w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Programu 

Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska w ramach Funduszu Mi-

kroprojektów Euroregionu Śląsk 

Cieszyński – Těšínské Slezsko i 

budżetu państwa.

Przedsięwzięcie zostało zainau-
gurowane pod koniec kwietnia 
wykładem profesora Daniela Ka-
dłubca „Profesor Jan Szczepań-

ski – z Ustronia w świat”. Jakie 
wydarzenia odbędą się jeszcze w 
jego ramach?

Oprócz warsztatów w ramach 

Szkoły odbywają się wykłady. Pol-

ska i czeska młodzież spotka się 

także dwukrotnie – w Cieszynie i 

Ustroniu, by wziąć udział w grze 

terenowej. Organizatorzy ogłosili w 

kwietniu konkurs fotografi czny pt. 

„Śladami Profesora Jana Szczepań-

skiego” skierowany do młodzieży z 

obu brzegów Olzy. Polsko-Czeska 

Wolna Szkoła Nauk Filozofi cznych 

i Społecznych im. Profesora Jana 

Szczepańskiego kierowana jest tak-

że do środowiska akademickiego. 

Przewidziano organizację dwóch 

sympozjów naukowych, jedno zo-

stanie poświęcone relacjom polsko-

-czeskim, drugie – postaci Profesora 

Jana Szczepańskiego. Poza tym w 

ramach Szkoły zostaną przeprowa-

dzone wywiady z osobami znającymi 

osobiście Profesora Szczepańskiego. 

Zwieńczeniem całego przedsięwzię-

cia będzie publikacja oraz wystawa 

fotografi czna prac laureatów kon-

kursu. Polsko-Czeska Szkoła posia-

da także swoją stronę internetową 

pod adresem: wolnaszkola.us.edu.pl.

MAŁGORZATA BRYL

(Nie)skoordynowani na scenie 
Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego „Niezapominajki” przed pięciu laty pojawił się na zaolziańskiej scenie muzycznej. Jak sama nazwa wskazuje, członkowie 
tej formacji nie traktują samych siebie zbyt poważnie. Może właśnie dlatego są lubiani w terenie? W swojej pięcioletniej historii „Niezapominajki” zaliczyły już 
64 występy. Rozmawiamy z ich kierownikiem organizacyjnym, Henrykiem Kiedroniem. 

„Niezapominajki” nie są nowym zespo-
łem. Nawiązały do dawnych „Niezapo-
minajek”, które działały w Hawierzowie 
w latach 70. ub. wieku. Jak to wówczas 
było?

W latach 70. w Hawierzowie działał Klub 

Młodych „Pod Arkadami”. Pracował w ra-

mach Miejscowego Koła PZKO Hawie-

rzów-Miasto, które dziś skupia już tylko 

emerytów. W klubie tym oraz w okolicz-

nych kołach był wówczas „ferment twór-

czy” i pojawiło się parę zespołów. Były 

„Brezle” w Suchej Średniej, byli „Podwur-

kałsi” w Hawierzowie. W końcu z tego po-

wstały „Niezapominajki”. Zespołowi uda-

ło się nawet przebić na Festiwal Piosenki 

Polskiej, lecz nie znaleziono dla niego od-

powiedniej kategorii, dlatego występował 

poza konkursem. Zespół nie miał długiego 

życia, śpiewał może 2-3 lata. Młodzi ludzie 

pozakładali rodziny, wyprowadzili się, po-

szli do wojska. Przez 40 lat nie było „Nie-

zapominajek”. Dopiero w 2012 roku doszło 

do ich reaktywacji. 

Klub Młodych „Pod Arkadami” należał do 
aktywnych?

Owszem, spotykaliśmy się co najmniej raz w 

tygodniu. Byliśmy w stanie z dnia na dzień 

zorganizować spotkanie. 

Pomimo, że nie było komórek i Internetu?
Owszem. W którymś tam roku jeden z eta-

pów kolarskiego Wyścigu Pokoju kończył się 

w Ostrawie. Dowiedzieliśmy się, że reporter 

Telewizji Polskiej Bohdan Tomaszewski za-

kwaterowany jest w hotelu w Hawierzowie i 

umówiliśmy się z nim na następny dzień na 

spotkanie w naszym klubie. Wieczorem wie-

dział o tym spotkaniu cały Hawierzów, na-

stępnego dnia salka była pełna. 

Z tego, co pan mówi, wynika, że nowe 
„Niezapominajki” działają już dłużej niż te 

pierwotne. Czyj to był pomysł, by je zre-
aktywować?

Zaczęło się od tego, że byli członowie Klu-

bu Młodych w Hawierzowie założyli Klub 

Starszaka. Zaczęliśmy spotykać się regular-

nie co kwartał. Pomysł wznowienia „Nieza-

pominajek” padł na jednym z tych spotkań. 

Kierownikiem dawnych „Niezapominajek” 

był Jurek Cienciała, na fortepianie akompa-

niował nam Bronek Podleśny. Wznowiony 

zespół zaczął spotykać się na próbach w 

ogrodzie za domem Bronka. On miał od-

powiednią aparaturę, ponieważ zawodowo 

zajmował się muzyką. Kolega Mirek Pasto-

rek z Cierlicka przyszedł na jedną z prób 

ze słowami: „Szykujcie się do pierwszego 

występu, jesteśmy zaproszeni na świniobi-

cie na Kościelcu”. Wystąpiliśmy wówczas, 

w kwietniu 2012 roku, przed wypełnioną po 

brzegi salą Domu Polskiego Żwirki i Wi-

gury. Co roku miewamy ok. 20 występów, w 

sumie były już 64. Występujemy na impre-

zach kół PZKO, na prywatnych przyjęciach, 

w okresie świątecznym także z kolędami w 

kościołach. 

Jak określiłby pan wasz repertuar?
Jest to repertuar typowy dla starszego pokole-

nia. Śpiewamy piosenki, które były popularne 

w latach naszej młodości. I publiczności to 

się podoba. Na imprezach, na których wy-

stępujemy, przeważają ludzie starsi. Nieraz 

podchodzą do nas i mówią, że nie słyszeli już 

długo tej czy innej piosenki. Ale mamy też 

bogaty repertuar kolęd, który wykorzystuje-

my w okresie świąteczno-noworocznym. Z 

tym właśnie repertuarem występowaliśmy na 

przykład w Międzygeneracyjnym Uniwer-

sytecie Regionalnym w Czeskim Cieszynie, 

kiedy był wykład nt. kolęd. Ten sam koncert 

daliśmy później na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku w Cieszynie. 

Zespół składa się z ośmiu panów i jednej 

pani. Wszyscy byliście kiedyś związani z 
Klubem Młodych „Pod Arkadami”?

W zasadzie tak, wszyscy chodziliśmy tam na 

imprezy. Jadwiga Płachta-Filipiec dołączyła 

do nas po ok. roku działalności odrodzone-

go zespołu. Kiedyś była laureatką Festiwalu 

Piosenki Polskiej. Także Mirek Pastorek był 

laureatem tego festiwalu. Myślę, że Jadzia 

ożywiła nasz zespół. Co tu ukrywać – widok 

samych mężczyzn, w dodatku starszych, nie 

jest zbyt ciekawy.

Wasze najbliższe występy?

Na obchodach Dnia Matki w kołach PZKO 

w Orłowej-Lutyni i w Dąbrowie. W czerw-

cu będzie festyn w Rychwałdzie, natomiast 

pierwszego lipca wystąpimy na festynie w 

Skrzeczoniu. Mamy już także zaproszenie na 

„Wigilijkę” w Wędryni. 

Odrodzenie zespołu uważa pan za dobry 
pomysł?

Na pewno, dla nas to jest urozmaiceniem 

emerytury (śmiech). A jeżeli ktoś inny sko-

rzysta z naszego śpiewu, to się cieszymy. Ra-

czej nie słyszymy krytyki, choć przyznaję, że 

mieliśmy już także nieudany występ. 

Być może ludzie nie mają wobec was 
wygórowanych oczekiwań, skoro nazwa 
brzmi Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordy-
nowanego? 

Możliwe. Ta nazwa wzięła się stąd, że w na-

szym wieku trudno skoordynować własne 

ruchy, a tym bardziej ruchy całego zespołu. 

Chociaż ostatnio pojawiają się próby koor-

dynacji, więc niewykluczone, że dojdzie do 

zmiany nazwy. 

 DANUTA CHLUP
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WYWIAD

Pierwsze warsztaty w kwietniu w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły.

„Niezapominajki” na swoim jubileuszowym występie w Hawierzowie-Suchej. Z prawej Henryk Kie-
droń. 
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Polskie dziedzictwo 
w Wielkiej Brytanii
Polonijne organizacje w ponad 30 brytyjskich miastach obchodziły w weekend Dni Polskiego Dziedzictwa. Zorganizowano szereg 
wydarzeń, które podkreślają wkład Polaków w społeczeństwo, kulturę i gospodarkę Wielkiej Brytanii.
Pierwsze wydarzenia, w ramach 

inicjatywy wspieranej przez Am-

basadę RP w Londynie, odbyły się 

na początku tygodnia, ale kulmina-

cja przypadła na weekend, kiedy to 

setki Polaków i Brytyjczyków wzię-

ły udział w piknikach, wystawach, 

dyskusjach i pokazach artystycznych, 

dotyczących historii Polski i polskiej 

obecności w Wielkiej Brytanii.

Ofi cjalne logo inicjatywy stworzo-

ne zostało w oparciu o biało-czerwo-

ną szachownicę lotniczą, która była 

symbolem, używanym przez pol-

skich pilotów walczących w Bitwie o 

Anglię, a obecnie stała się jednym ze 

znaków rozpoznawczych Polaków w 

Wielkiej Brytanii.

Od Inverness na północy Szko-

cji po Isle of Wight u wschodniego 

wybrzeża Anglii, polskie społeczno-

ści – często przy wsparciu lokalnych 

władz – zorganizowały imprezy, 

które mają przybliżyć ich historię 

i kulturę Brytyjczykom. W niektó-

rych miastach, m.in. Oksfordzie, 

Birmingham i Redditch, nad miej-

skim ratuszem zawisła nawet polska 

fl aga.

W Edynburgu chętni mogli wziąć 

udział w organizowanej przez lokal-

ny oddział ZHP grze miejskiej „w 

poszukiwaniu biało-czerwonych”, 

która miała przybliżyć jej uczestni-

kom polską historię. Z kolei w miej-

scowości Ingham w East Midlands 

odbył się dzień otwarty w dawnej 

bazie brytyjskiego lotnictwa, gdzie w 

trakcie wojny stacjonował m.in. 300. 

polski dywizjon bombowy „Ziemi 

Mazowieckiej”.

Z kolei w Londynie odbyły się 

m.in. polowanie na skarby polskiego 

dziedzictwa w parku Ravenscourt 

w pobliżu Polskiego Ośrodka Spo-

łeczno-Kulturalnego na zachodzie 

miasta oraz organizowane w ramach 

Lambeth Readers and Writers Festi-

val „Książkowisko”, które promowa-

ło polską literaturę.

W Liverpoolu organizacja Mer-

seyside Polonia zaprezentowała pod-

sumowanie prowadzonych od blisko 

roku badań nad historią polskiej spo-

łeczności, żyjącej w mieście od poło-

wy XIX wieku, a także zapraszała 

mieszkańców do lepszego poznania 

współczesnej Polski.

– Podczas gdy niektóre gaze-

ty prezentują negatywne historie o 

migrantach, my zamierzamy przed-

stawić kilka inspirujących historii z 

życia Polonii. Jesteśmy dumni z tego, 

skąd pochodzimy i pragniemy poka-

zać to, co najlepsze w naszym kra-

ju – wyjaśniła Małgorzata McKane 

z Merseyside Polonia. – O ile sporo 

osób odwołuje się do II wojny świa-

towej, ta nasza wspólna historia jest 

o wiele dłuższa – starsze pokolenie 

o tym wie, ale młodsze może nieko-

niecznie.

Pierwsze ślady obecności Polaków 

w Liverpoolu sięgają 1830 roku i 

osób, które trafi ały do Anglii z za-

boru rosyjskiego. – Ciekawe było na 

przykład zobaczyć oryginalny dowód 

osobisty kogoś z tamtych czasów – 

zauważyła McKan . Z kolei w 1942 

roku, jak odkryto, podczas ceremonii 

otwarcia Polskiej Szkoły Architek-

tury na Uniwersytecie w Liverpoolu 

był sam ówczesny premier rządu na 

uchodźstwie i dowódca sił zbroj-

nych, generał Władysław Sikorski.

McKane jest przekonana, że „Li-

verpool wyrósł na imigracji i potrafi  

ją doceniać”, co sprawiło, że w ubie-

głorocznym referendum w sprawie 

wyjścia z Unii Europejskiej miesz-

kańcy opowiedzieli się za dalszym 

członkostwem. – To świadczy o cha-

rakterze tego miasta, którego stali-

śmy się częścią – dodała.

Według najnowszych szacunków, 

w Wielkiej Brytanii mieszka ok. 984 

tys. Polaków.

PAP/Londynek.net
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Wata cukrowa to jeden z najbardziej ulubionych przez dzieci elementów polskich 
pikników.

CZWARTEK 11 maja

6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Załoga Eko - 

skarby polskiej przyrody. Sekretne życie 

lasu 8.00 Pytanie na śniadanie 9.35 Po-

goda 9.40 Pytanie na śniadanie 10.45 

Panorama 11.05 Polonia 24 11.25 

Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 

12.25 Krótka historia. Kazimierz Puła-

ski 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

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

14.20 Królowie śródmieścia. Kradzież 

(s.) 15.15 Szlakiem miejsc niezwy-

kłych. Pomniki historii. Poznań 15.25 

Wiadomości 15.40 Wilnoteka 15.55 

Jak to działa? Kogeneracja 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 17.00 Załoga Eko - skarby 

polskiej przyrody. Sekretne życie lasu 

17.20 Krótka historia. Dynastia Pia-

stów 17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Kutno 17.55 Naszaarmia.

pl 18.20 Podróże z historią. Najdalsze 

zakątki dawnej Polski 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Amery-

ki 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 21.00 Konkurs 

Piosenki Eurowizji - Kijów 2017 - 

drugi półfi nał 23.10 Polonia 24 23.30 

Rozmowa Polonii 23.45 Halo Polonia 

0.30 W trosce o Polskę. Prymasowska 

Rada Społeczna 1981-1990. 

PIĄTEK 12 maja
6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 6.55 

Magazyn śledczy Anity Gargas 7.30 
Domisie. Latarkowe drzewo 8.00 Py-

tanie na śniadanie 10.15 Pogoda 

10.20 Pytanie na śniadanie 10.45 Pa-

norama 11.05 Polonia 24 11.25 Roz-

mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 

12.25 Krótka historia. Dynastia Pia-

stów 12.35 Wiadomości 12.50 Na 

sygnale. Proszę pani, był wypadek... 

13.25 M jak miłość (s.) 14.25 Defekt 

15.25 Wiadomości 15.40 W trosce o 

Polskę. Prymasowska Rada Społeczna 

1981-1990 16.30 Miecz Wikinga 

16.45 Baw się słowami. Słodycze 

16.55 Domisie. Latarkowe drzewo 

17.20 Krótka historia. Germanizacja 

17.30 Teleexpress 17.55 Prawda zna-

lazła swój dom 18.25 Było, nie minęło 

- kronika zwiadowców historii. Ra-

diostacja Babice 18.55 Na sygnale. 

Proszę pani, był wypadek... 19.25 

Wolny ekran 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 Po-

lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 

22.20 Halo Polonia 23.15 Przybliże-

nie. Krzysztof Wyszkowski. 

SOBOTA 13 maja
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.40 Kanonizacja 

Franciszka i Hiacynty pod przewod-

nictwem Papieża Franciszka w Fatimie 

13.05 Na dobre i na złe. Zdarzenia nie-

pożądane (s.) 14.05 O! Polskie przebo-

je 15.00 Okrasa łamie przepisy. Smaki 

zaklęte w nalewki 15.30 Księga prze-

strzeni. Kształty pamięci i emocji 16.00 

Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@

polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 

miłość (s.) 18.55 Przyjaciel do zadań 

specjalnych 19.40 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 21.00 

Konkurs Piosenki Eurowizji - Kijów 

2017 – fi nał. 

NIEDZIELA 14 maja
5.55 Kino retro. Ludzie Wisły 7.15 
Wolny ekran 7.35 Saga rodów. Ród 

Ledóchowskich 7.55 Turystyczna jaz-

da. Północny Spisz i Pieniny 8.10 Ga-

łęzie pewnego drzewa 8.35 Magazyn z 

Ameryki 8.55 Polska z Miodkiem. 

Chełm, Chełmiec, Chełmno 9.05 
Ziarno. Stulecie objawień w Fatimie 

9.35 Baw się słowami 10.00 Transmisja 

mszy świętej z sanktuarium św. Stani-

sława Biskupa i Męczennika OO. Pau-

linów na Skałce w Krakowie 12.05 Ta-

jemnica Sagali. Agnarr i Geirrod 12.35 

Tajemnica Sagali. Szkoła magów 13.05 

Ja bym z takim papieżem nie wytrzy-

mał... 13.40 Enej akustyczno-elek-

trycznie 14.40 Kino retro. Ludzie Wi-

sły 16.00 Halo Polonia... muzycznie 

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Chełm, Chełmiec, Chełm-

no 17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-

łość (s.) 18.50 Oczy w oczy - ks. prof. 

Waldemar Cisło 19.25 Baw się słowa-

mi 19.40 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.45 Blondynka 

4 (s.) 21.45 Kocham Cię, Polsko! 23.20 

Wszystko po krakowsku - Dopóki 

Ziemia kręci się... - 2. Międzynarodo-

wy Festiwal im. Bułata Okudżawy (2) 

23.45 Polska z Miodkiem. Chełm, 

Chełmiec, Chełmno 23.55 Zakochaj 

się w Polsce. Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN. 

PONIEDZIAŁEK 15 maja
6.05 Reportaż 6.50 Nad Niemnem 

7.05 Krótka historia. Germanizacja 

7.20 Moliki książkowe. Awaria 7.30 

Supełkowe ABC 8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.00 Kino retro. Przez łzy do szczę-

ścia 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Blondynka 4 (s.) 

14.20 Oczy w oczy - ks. prof. Walde-

mar Cisło 14.50 Warszawskie adresy 

Marszałka 15.05 Pożegnanie Józefa 

Piłsudskiego 12-18 maja 1935 War-

szawa - Kraków 15.25 Wiadomości 

15.40 Medycyna i ty 15.55 Sonda 2 

(52) 16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 

Supełkowe ABC 17.20 Krótka hi-

storia 17.30 Teleexpress 17.55 Kul-

turalni PL 18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Marszałek Piłsudski 

21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 

Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 

Generał polskich nadziei - Włady-

sław Anders.

WTOREK 16 maja
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN 7.30 W kra-

inie baśni. Znachorka i strażnik lasu 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 10.15 Pogoda 10.20 Pytanie na 

śniadanie 10.45 Panorama 11.05 Polo-

nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczę-

ścia (s.) 13.25 Przyjęcie na dziesięć 

osób plus trzy 14.25 Generał polskich 

nadziei - Władysław Anders 15.25 

Wiadomości 15.40 Smaki polskie. 

Smaki polskiej wieprzowiny - zimne 

nóżki na gorąco 15.55 Sonda 2 (s.) 

16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 W krainie 

baśni. Znachorka i strażnik lasu 17.20 

Krótka historia 17.30 Teleexpress 

17.50 Polska z Miodkiem. Pałuki i Ku-

jawy 17.55 Niedziela z.... twórczością 

Zbigniewa Cybulskiego 18.40 Pod Ta-

trami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 

Flesz historii 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 Oj-

ciec Mateusz 16 (s.) 21.45 Polonia 24 

22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 

Polonia 23.10 Warszawskie adresy 

Marszałka 23.20 Pożegnanie Józefa 

Piłsudskiego 12-18 maja 1935 Warsza-

wa - Kraków 23.40 Ktokolwiek wi-

dział, ktokolwiek wie (mag.). 

ŚRODA 17 maja
6.05 Przybliżenie. Krzysztof Wy-

szkowski 7.05 Program ekumeniczny 

7.30 ABC wszystko wie 7.40 Mój 

zwierzyniec 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 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Marszałek Piłsud-

ski 14.25 Generał polskich nadziei - 

Władysław Anders 15.25 Wiadomo-

ści 15.40 Turystyczna jazda. Olsztyn 

15.55 Księga przestrzeni. Kształty 

pamięci i emocji 16.30 Kopciuszek 

(s.) 16.55 Tajemnice dzikich zwierząt. 

Wiewiórka 17.05 Mój zwierzyniec 

17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Zaolzie (mag.) 18.25 

Studio Wschód 18.55 Barwy szczę-

ścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Królowie śródmieścia. 

Kaucja 21.45 Polonia 24 22.05 Roz-

mowa Polonii 22.20 Halo Polonia 

23.10 Generał polskich nadziei - 

Władysław Anders. 

PAMIĘCI PREZESA 
»WSPÓLNOTY«

W warszawskim Domu Polonii od-

była się uroczystość odsłonięcia ta-

blicy pamiątkowej poświęconej śp. 

Longinowi Komołowskiemu, pre-

zesowi Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” w latach 2010-2016. Au-

torem tablicy jest artysta-rzeźbiarz 

Andrzej Renes. W uroczystości 

wzięli udział członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-

ska”, uczestnicy Walnego Zjazdu 

Rady Polonii, liczni przyjaciele z 

kraju i zagranicy. Śp. Longina Ko-

mołowskiego wspominali m.in. 

Piotr Bonisławski, prezes „Wspól-

noty Polskiej”, Maria Koc, wice-

marszałek Senatu, Jan Dziedziczak, 

wiceminister spraw zagranicznych, 

Janusz Steinhoff , wicepremier w 

rządzie premiera Jerzego Buzka, 

Teresa Berezowski, prezes Rady Po-

lonii Świata, a także Tadeusz Pilat – 

prezydent Europejskiej Unii Wspól-

not Polonijnych.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 
Kufer 10.40 List do ciebie 11.45 Czar-
ne owce 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 
Amy (s.) 14.45 Televarieté 16.20 Kojak 
(s.) 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 Czar-
na pończocha (fi lm) 21.25 Pr. dysku-
syjny 22.25 Gejzer 22.55 Taggart (s.) 
1.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Dajcie nam skrzydła 
9.55 Podróż do Agde 10.20 Wzlot i 
upadek NSDAP 11.10 Powiązania 
Jana Pokornego 12.10 Magazyn chrze-
ścijański 12.35 Na ratunek życiu 12.55 
Chcesz je? 13.00 Życie Mohameda 
14.00 Wieczna sława 15.20 Słynni 
lotnicy 16.10 Zapomniane wyprawy 
16.35 Śladami Emila Holuba 17.30 W 
nieznane 18.15 Narodowe skarby 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i 
techniki 19.25 Twierdze: Cheb 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Z kucharzem dookoła świata 
21.00 Eurovision Song Contest 2017 
23.05 Dom dla dwóch (fi lm). 

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 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Dwóch i 
pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 
8 części prawdy (fi lm) 23.50 Dowody 
zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Psi pa-
trol (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 
Burzliwe spotkanie (fi lm) 12.05 Po-
łudniowe wiadomości 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 davinci 22.30 Castle (s.) 
23.25 Sala rozpraw 0.15 Burzliwe spo-
tkanie (fi lm). 

PIĄTEK 12 maja
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.10 Ku-
fer 10.50 Niezwykłe losy 11.45 Czarne 
owce 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 
Amy (s.) 15.30 Nie wahaj się i kręć - 
wyd. specjalne 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 Tajemnice starego pistoletu 
(bajka) 21.30 13. komnata Jany Ko-
ubkovej 22.00 Wszystko-party 22.55 
Lista przebojów telewizyjnej rozrywki 
23.50 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Ziemia ludzi 9.55 Ze 
smakoszem w podróży 10.45 Z kucha-
rzem dookoła świata 11.40 Krainy se-
zonowych cudów 12.35 Chcesz mnie? 
13.00 Dajcie nam skrzydła 13.55 Nie-
bo nad Europą? 14.55 GEN - Galeria 
elity narodu 15.10 Słynni lotnicy 16.00 
Wielka Wojna Ojczyźniana 16.55 Ta-
jemnicze życie skał 17.20 Ostatni łow-
cy w Namibii 18.15 Kraina znanych i 
nieznanych historii czeskich zamków i 
twierdz 18.45 Wieczorynka 18.55 Eu-
ropa dziś 19.20 Na ratunek życiu 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Maria Teresa Habsburg, Jej Wy-
sokość i matka 21.00 Downton Abbey 
(s.) 21.50 Windą na szafot (fi lm) 23.20 
Nocny recepcjonista (s.). 

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 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (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 Sześć dni, 
siedem nocy (fi lm) 22.20 Sherlock 
Holmes: Gra cieni (fi lm). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Psi patrol 
(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gli-
niarz i prokurator (s.) 10.15 Koniec 
lata (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 16.45 Sala rozpraw 17.35 
Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Przystań (s.) 21.30 Czechy i Sło-
wacja mają talent (fi lm) 22.55 Dzień, 
który odmienił twoje życie (fi lm) 1.25 
Sala rozpraw. 

SOBOTA 13 maja

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-
gicznie 7.20 Sublokator 7.35 Kiedy za-
gra klarnet (bajka) 8.35 Ojciec Brown 
(s.) 9.20 Gejzer 9.50 Columbo (s.) 
11.05 Pr. rozrywkowy 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Piekielna matura 
(bajka) 14.10 Złota królewna (baj-
ka) 15.10 Księżyc z fajką (fi lm) 16.20 
Poirot (s.) 18.00 Ogrody Ferdynanda 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Wszystko-party 21.00 Eurovision 
Song Contest 2017 0.30 Głupszy niż 
ustawa przewiduje (fi lm) 1.55 Banano-
we rybki. 

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 9.30 
Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 
Krainą znanych i nieznanych histo-
rii czeskich zamków i twierdz 11.00 
Papież Franciszek w Fatimie 13.10 
Lotnicze katastrofy 13.55 Downton 
Abbey (s.) 14.40 Babel 15.10 As nad 
asy (fi lm) 16.55 Mój dom 17.50 Ka-
mera w podróży 18.45 Wieczorynka 
19.20 Podróż po New Orleans 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Nigdy nie mów nigdy (fi lm) 
22.15 Mongoł (fi lm) 0.20 Cienie nad 
jeziorem (s.). 

NOVA 
6.15 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.40 Spiderman (s. anim.) 7.05 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.30 Th e 
Looney Tunes Show (s. anim.) 7.55 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.20 Twoja twarz brzmi znajomo 11.00 
Przyprawy 11.55 Dzwoń do TV Nova 
12.30 Poradnik domowy 13.45 Za-
mieńmy się żonami 15.10 Mój chłopak 
się żeni (fi lm) 17.20 Dziewczyna z Ala-
bamy (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Piraci z Karaibów: Na 
krańcu świata (fi lm) 23.25 Siła rażenia 
(fi lm) 1.10 Pokonaj najszybszego (fi lm). 

PRIMA 
6.10 X-Men (s. anim.) 6.40 Psi patrol 
(s. anim.) 7.40 Wilk i zając (s. anim.) 
8.05 M.A.S.H. (s.) 8.40 Salon samo-
chodowy 10.10 Ostry kurczak (s.) 
11.25 Przystań (s.) 12.35 davinci 13.35 
Czechy i Słowacja mają talent 15.00 
Jáchyme, hoď ho do stroje! (fi lm) 16.45 

Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 
Wiadomości 20.15 Kochamy Czechy 
22.00 Ogień zwalczaj ogniem (fi lm) 
0.10 Życzenie śmierci V (fi lm). 

NIEDZIELA 14 maja
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Hi-
storia cudownego dzwonu (bajka) 7.05 
Księżyc z fajką (fi lm) 8.15 Uśmiechy 
Anny Ondrákovej 8.55 Łopatologicz-
nie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Życie 
na zamku (s.) 12.00 Pytania Václava 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O 
dumnym władcy (bajka) 14.10 O mą-
drej Marinie (bajka) 14.35 Niezwykłe 
losy 15.30 Skórzane słoneczko (fi lm) 
16.55 Przystojniak Hubert (fi lm) 
18.25 Cudowne zioła 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 GEN 
- Galeria elity narodu 20.15 Czołgowy 
batalion (fi lm) 21.35 168 godzin 22.10 
Czarna pończocha (fi lm) 23.35 Miej-
sce zbrodni - Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 
6.50 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 
Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Heydrich - osta-
teczne rozwiązanie 10.05 Wielka Woj-
na Ojczyźniana 11.00 Nie poddawaj 
się 11.55 Chcesz mnie? 12.20 Słowo 
na niedzielę 12.25 Magazyn chrześci-
jański 12.55 Przez ucho igielne 13.20 
Magazyn religijny 13.50 Na pływalni 
z Z. Pelcem 14.15 Po Czechach 14.25 
Królestwo natury 14.50 Podróż po No-
wym Orleanie 15.20 Ze smakoszem w 
podróży 16.00 Ogrody Ferdynanda 
16.30 Kobiety, które tworzyły historię 
17.20 Narodowe skarby 17.50 Ostatni 
łowcy w Ekwadorze 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Zapomniane wyprawy 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Strzały o zmierzchu (fi lm) 21.35 
Walczyli za ojczyznę (fi lm) 0.10 Wo-
jownicy z północy. 

NOVA 
6.25 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.55 Spiderman (s. anim.) 7.20 Dziel-
ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.45 Th e 
Looney Tunes Show (s. anim.) 8.10 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.30 Weekend 9.30 Pan nam również, 
szefi e! (fi lm) 11.20 Królewna z mły-
na (s.) 12.20 I kto to mówi III (fi lm) 
14.10 Dick i Jane: Niezły ubaw (fi lm) 
15.50 Nawet nie zdejmuj swetra (fi lm) 
17.30 Bajka o smoku i pięknej królew-
nie (bajka) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 22.50 Odłamki 23.25 Złodziej 
życia (fi lm) 1.15 Dick i Jane: Niezły 
ubaw (fi lm). 

PRIMA 
6.10 X-Men (s. anim.) 6.40 Psi patrol 
(s. anim.) 7.40 Wilk i zając (s. anim.) 
8.05 M.A.S.H. (s.) 9.10 Prima Zoom 
Świat 9.45 Ostry kurczak (s.) 11.00 
Partia 11.45 Poradnik domowy 12.40 
Poradnik Ládi Hruški 13.40 Boskie 
torty Markéty 14.15 Kochamy Cechy 
15.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 
18.00 Pohlreich gotuje 18.55 Wia-
domości 20.15 Wydział zabójstw (s.) 
21.30 Oczyma Josefa Klímy 22.20 
Show Jana Krausa 23.35 Odstrzał 
(fi lm) 1.35 Trzej muszkieterowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 15 maja
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.55 168 godzin 10.30 Przystojniak 
Hubert (fi lm) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.40 Opowiadanie 
fi lmowe 14.55 Televarieté 16.20 Kojak 
(s.) 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 La-

birynt (s.) 21.05 Czwarta gwiazda (s.) 
21.35 Reporterzy TVC 22.15 Legen-
dy ratownictwa 22.45 Na tropie 23.10 
Kryminolog (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Dukla - krew i mit (fi lm) 11.50 
Tajemnicze życie skał 12.15 Babel 
12.45 Na ratunek życiu 13.05 Maga-
zyn religijny 13.30 Klucz 14.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 14.15 
Zapomniane wyprawy 14.40 Życie 
Mohameda 15.35 Przygody nauki i 
techniki 16.05 Ziemia ludzi 17.00 Lot-
nicze katastrofy 17.45 Wzlot i upadek 
NSDAP 18.45 Wieczorynka 18.55 
proStory 19.25 Miejsca pielgrzymek 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Drang nach Osten Hitlera 
20.55 Duże maszyny 21.45 Sprawa 
Paradine (fi lm) 23.35 Strzały o zmierz-
chu (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dwóch 
i pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 
(s.) 21.30 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.45 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.35 Wzór (s.) 0.20 Dowo-
dy zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 6.40 Psi pa-
trol (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Gra 
świateł (fi lm) 12.15 Południowe wia-
domości 12.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 15.30 Po-
licja Hamburg (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.45 Pr. rozrywkowy 
17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 
Jak zbudować marzenie 22.45 Tak jest, 
szefi e! 23.50 Pr. rozrywkowy 0.30 Gra 
świateł (fi lm). 

WTOREK 16 maja
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 Lista 
przebojów telewizyjnej rozrywki 10.45 
Wszystko-party 11.40 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy 
(s.) 14.45 Televarieté 16.20 Kojak (s.) 
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 Pa-
noptikum miasta Pragi (s.) 21.05 Po-
irot (s.) 22.35 Motyw (s.) 23.20 Ojciec 
Brown (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Dom czyli dokąd pro-
wadzi nasza droga 9.55 Dzień Konia po 
mongolsku 10.40 Góry Izerskie 11.40 
Królestwo natury 12.05 Nie poddawaj 
się 13.00 Chcesz je? 13.05 10 wieków 
architektury 13.20 Dajcie nam skrzydła 
14.15 proStory 14.45 Wzlot i upadek 
NSDAP 15.35 Wehrmacht Hitlera 
16.30 Heydrich - ostateczne rozwiąza-
nie 16.55 Krainą znanych i nieznanych 
historii czeskich zamków i twierdz 
17.25 Podróżomania 17.50 Dzika Ala-
ska 18.45 Wieczorynka 19.00 Podróż 
po Nowym Orleanie 19.25 Czeskie 
wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Wielka Wojna Oj-
czyźniana 20.55 Profesor Josef Koutec-
ký 21.50 Dom z kart (s.) 22.40 Lotni-
cze katastrofy 23.25 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Policja Modrava (s.) 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.25 Dwóch i 
pół (s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 
22.35 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.25 Wzór (s.) 0.15 Dowo-
dy zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi pa-
trol (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Godzina decyzji (fi lm) 11.20 Gliniarz 
i prokurator (s.) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.20 Komisarz Rex (s.) 
15.30 Policja Hamburg (s.) 16.30 Po-
południowe wiadomości 16.45 Pr. roz-
rywkowy 17.35 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 
(s.) 21.35 Top Star magazyn 22.35 
Castle (s.) 23.25 Pr. rozrywkowy 0.10 
Godzina decyzji (fi lm). 

ŚRODA 17 maja
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 
Kufer 10.40 Panoptikum miasta Pra-
gi (s.) 11.45 Czarne owce 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.50 
Televarieté 16.20 Kojak (s.) 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 List do ciebie 21.00 
Ach, te morderstwa! (s.) 22.40 Colum-
bo (s.) 0.15 Motyw (s.) 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-
skie przedszkole 9.00 Ostatni łowcy w 
Ekwadorze 9.55 Oszukane psy 10.30 
Drang nach Osten Hitlera 11.20 Ko-
biety, które tworzyły historię 12.10 Na-
sza wieś 12.40 Ta nasza kapela 13.05 
Folklorika 13.35 Miejsca pielgrzy-
mek 13.50 Ze smakoszem w podróży 
14.35 Kwartet 15.00 Wołochy, okrutna 
wiosna 1945 15.40 Telewizyjny klub 
niesłyszących 16.10 Profesor Josef 
Koutecký 17.05 Z kucharzem dooko-
ła świata 18.00 Ogrody Ferdynanda 
18.25 GEN - Galeria elity narodu 
18.45 Wieczorynka 19.00 Podróżo-
mania 19.30 Na ratunek życiu 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż 
po południowoafrykańskim Guatengu 
21.30 Narodowe skarby 21.55 Roz-
kaz! 22.40 Powiązania Jana Pokornego 
23.35 Cienie nad jeziorem (s.) 0.25 
Dom z kart (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dwóch i pół (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (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 Zamieńmy 
się żonami 21.35 Kobiety w więzieniu 
22.40 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.30 Wzór (s.) 0.25 Dowo-
dy zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi pa-
trol (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Cena 
miłości (fi lm) 12.15 Południowe wia-
domości 12.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.25 Komisarz Rex (s.) 15.30 
Policja Hamburg (s.) 16.30 Popołu-
dniowe wiadomości 16.45 Pr. rozryw-
kowy 17.35 Nakryto do stołu 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.40 Teleba-
zar 23.45 Pr. rozrywkowy 0.25 Cena 
miłości (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – JABŁON-
KÓW: O leniwym Jasiu (11, godz. 

9.00, 10.30);

 KARWINA: O leniwym Jasiu 

(12, godz. 10.15).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

wioski (11, 12, godz. 16.00); Power 

Rangers (11, 12, godz. 17.30); Król 

Artur: Legenda miecza (11, 12, godz. 

19.00); Personal Shopper (11, 12, 

godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Król Artur: Legenda miecza 

(11, 12, godz. 17.00); Szybcy i wście-

kli 8 (11, godz. 19.30); Zahradnictví: 

Rodinný přítel (12, godz. 19.30); 

KARWINA – Ex: Na mlecznej dro-

dze (12, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Król Artur: Legenda 

miecza (11, 12, godz. 17.30); Lo-

gan (11, 12, godz. 20.00); Sekretne 

życie zwierząt domowych (12, godz. 

15.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Król Artur: Legenda miecza (11, 12, 

godz. 17.30); Uciekaj! (11, 12, godz. 

20.00);   CIESZYN – Piast: Szybcy 

i wściekli 8 (11, godz. 15.15, 17.45); 

Cała naprzód (12, godz. 13.30); Wy-

klęty (12, godz. 15.15); Strażnicy 

Galaktyki 2 (12, godz. 17.15, 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CIERLICKO – Kluby Kobiet i 

Seniora Cierlicko-Centrum, Koście-

lec i Stanisłowice zapraszają swych 

członków na spotkanie klubowe w 

cztwartek 11. 5. do Domu Polskiego 

na Kościelcu.

 Kluby Kobiet i Seniora zapraszają 

na wystawę pt. „Kawa czy herbata” 

w dniach 13.-14. 5. w godz. 10.00-

17.00 do Domu Polskiego Żwirki i 

Wigury na Kościelcu.

CZ. CIESZYN – Majowy wykład 

MUR-u odbędzie się 11. 5. o godz. 

17.00 w auli Polskiego Gimnazjum 

im. J. Słowackiego. Na temat „Życie 

i los Bernarda Antoniego Adamec-

kiego, pilota, ofi ary reżimu stalinow-

skiego, rodaka z Marklowic” mówić 

będzie Sebastian Kukuczka.

 Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. 

Havlíčka zaprasza na spotkanie z cy-

klu „Podróże bliskie i dalekie”, które 

odbędzie się w piątek 12. 5. o godz. 

17.00. Wrażeniami z wędrówki „Po 

Iranie własnymi drogami” podzieli 

się Halina Sikora.

MIEJSCOWE KOŁA PZKO 
OBWODU BOGUMIŃSKIE-
GO – Lutynia Dolna, Bogumin, 

Skrzeczoń, Zabłocie, Wierzniowi-

ce zapraszają na Akademię z oka-

zji 70-lecia PZKO pn. „Tam około 

Bogumina” w sobotę 13. 5. o godz. 

16.00 do Domu Kultury w Lutyni 

Dolnej. Program słowno-muzyczny 

wykonają dzieci, zespoły śpiewacze 

oraz soliści.

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 

MK PZKO zaprasza wszystkich 

członków i sympatyków na spacer z 

przewodnikiem po Cieszynie – jed-

nym z najstarszych polskich miast. 

Spotykamy się w niedzielę 14. 5. o 

godz. 10.00 na Rynku w Cieszynie. 

Obejrzymy średniowieczne zabytki 

miasta i zapoznamy się faktami do-

tyczącymi Piastów cieszyńskich.

ORŁOWA-LUTYNIA – MK 

PZKO zaprasza w sobotę 13. 5. o 

godz. 15.30 na spotkanie z okazji 

Dnia Matki do świetlicy Koła. W 

programie: występ dzieci ze szkoły i 

przedszkola, zespół „Niezapominaj-

ki” z Hawierzowa-Suchej. Po pro-

gramie poczęstunek.

PTA „ARS MUSICA” i CEN-
TRUM PEDAGOGICZNE – Za-

praszają na XXIII Przegląd Cieszyń-

skiej Pieśni Ludowej, który odbędzie 

się 17. 5. od godz. 9.00 do Ośrodku 

Kultury „Strzelnica” w Cz. Cieszynie.

PTTS „BŚ” – Zaprasza i informuje, 

że są wolne miejsca na wycieczkę W13 

Kralovany – Stoh – Štefanova (propo-

nowane są także trasy łatwe z Doliny 

Vratnej) w dniu 20. 5. Zgłoszenia i 

informacje pod nr. 605 239 165, www.

ptts-beskidslaski.cz.

 informuje, iż odjazd autobusu na 

wycieczkę po Kysucach w ramach 18. 

edycji rajdu „Krajom drotárie” jest w 

sobotę 13. 5. z Karwiny o godz. 6.00, 

z Cz. Cieszyna o godz. 6.20, z Trzyń-

ca – dworzec autobusowy o godz. 

6.35, następnie w odstępach 5-min.: 

Wędrynia, Bystrzyca, Gródek, Ja-

błonków. Prosimy nie zapomnieć o 

dowodach osobistych, ubezpieczeniu 

i euro (opłata na starcie 2 euro). Są 

jeszcze wolne miejsca, zapraszamy. 

Cena za przejazd autobusem 150 kc.

STONAWA – MK PZKO zaprasza 

na Dzień Matki w sobotę 13. 5. o 

godz. 15.00 do sali Domu PZKO. W 

programie: chór mieszany „Stonawa” 

i dzieci szkoły, degucja potraw Klubu 

Kobiet.

TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 

PZKO zaprasza na wystawę trochę 

innych robótek (quilling, peddig...) 

z pokazem dziergania koronki bru-

gijskiej i przedstawieniem kolekcji 

zaproszeń na ślub. Dom PZKO im. 

Adama Wawrosza sobota 13. 5. w 

godz. 13.00-17.00, niedziela 14. 5. w 

godz. 10.00-15.00.

TKK PTTK „ONDRASZEK” – 

Zaprasza na wycieczkę rowerową 

„Dzień Gwarka”. Spotykamy się 13. 

5. o godz. 9.00 na Rynku w Cieszynie. 

WIERZNIOWICE – Zarząd MK 

PZKO zaprasza w niedzielę 14. 5. w 

godz. 10.00-18.00 do Domu PZKO 

na Odpustową wystawę obrazów 

malarzy z Wierzniowic i okolicy.

OFERTY
KTO KUPI za przystępną cenę 

maszynę do pisania CONSUL rok 

produkcji 1990 z długim walcem. 

Niewykorzystana. Tel.: 736 254 972.
 GL-264

WYCIECZKA OBJAZDOWA 
WARSZAWA, termin 20. 5.-21. 5., 

cena 1 950 kc, BENFICA.cz, dzwoń 

558 331 959. GL-248

ZAPISY
GRÓDEK – Przedszkole z polskim 

językiem nauczania zaprasza do za-

pisów na rok szkolny 2017-2018 

dnia 15. 5. w godz. 8.00-16.00. Pro-

simy zabrać akt urodzenia dziecka 

oraz dowód osobisty jednego z ro-

dziców.

KONCERTY
POLSKI ZESPÓŁ ŚPIEWA-
CZY „HUTNIK” – Zaprasza na 

koncert w niedzielę 14. 5. o godz. 

9.00 do kościoła katolickiego w 

Trzyńcu. Dyryguje Anna Ostrow-

ska, fortepian, organy Michał Duź-

niak.

WYSTAWY
JABŁONKÓW, budynek JACKI, 
Rynek Mariacki 1: do 31. 5. wysta-

wa fotografi i Józsefa Homoga i Ilony 

Th ót Homoga.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: do 25. 6. 

wystawa pt. „Edukacja i szkolnictwo 

w Hucie Trzynieckiej 1907-2017”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 do 25. 6. wystawa Ivany Dursti-

novej pt. „Każdy ma swego anioła”. 

Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

 Mała Sala Wystaw: do 25. 6. wy-

stawa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

 „Galeria „Na schodach”: do 

15. 5. międzynarodowa wystawa pt. 

„Sztuka”. Czynna: 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: do 24. 9. 

wystawa pt. „Słodka pokusa”; stała 

ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-

kowa i okolicy”. Czynne: 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 Frysztatu”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Masaryka 958: do 20. 5. 

wystawa Jarki Rybovej pt. „Cerami-

ka”; stała ekspozycja pt. „Orłowa – 

przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: 

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

13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: do 16. 7. wystawa 

pt. „Mnichów, okupacja, wyzwole-

nie”; stała ekspozycja pt. „Zaczaro-

wany świat tramwajów”. Czynne: 

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

13.00-17.00.

TEATR CIESZYŃSKI, Ostraw-
ska 67, Cz. Cieszyn: jubileuszowa 
wystawa obrazów Josefa Novickie-

go. Czynna do 21. 5., po-pt: w godz. 

9.00-15.00 po uprzednim zgłosze-

niu się na portierni.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 3. 6. 

wystawa pt. „Ślązakowscy. Powsta-

nie, rozwój i zmierzch ruchu koż-

doniowskiego”. 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-

18.00. 
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Kto w sercach żyje tych,
których opuścił, ten nie odszedł.

Dziś, 11. 5. 2017, mija 2. rocznica śmierci naszego Ko-

chanego

STANISŁAWA DUŁAWY
z Ropicy

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 GL-263

Dziś mija 5 lat od chwili, kiedy na zawsze opuściła nas Droga Mamusia, 

Babcia, Prababcia 

śp. AGATA NIEMCZYK 
z Czeskiego Cieszyna

zaś 23 czerwca minie 23 lat od śmierci Jej Męża 

śp. KAROLA NIEMCZYKA
O chwilę cichych wspomnień proszą córki Alena i Wanda z rodziną.
 GL-255

WSPOMNIENIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach na Zaolziu

Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Tel. 775 700 896

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 10. 5. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,39 zł

ON  4,25 zł

LPG 1,97 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,47 zł

ON  4,27 zł

LPG 1,99 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,47 zł

ON  4,27 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,55 zł  

ON  4,29 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,50 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 10. 5. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,160

EUR  4,200 4,250

USD  3,830 3,930

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

EUR  4,170 4,270

USD  3,830 3,930

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,260 6,400

EUR 26,400 27,000

USD 24,200 25,900

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,270 6,430

EUR 26,360 26,940

USD 24,230 24,750

 (wik)
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Biuro księgowo-podatkowe 
H&P Account Tax Consulting a.s. 

poszukuje kandydatki/ta na stanowisko 

KSIĘGOWA/WY do biura w Czeskim Cieszynie

Wymagania:
 » wykształcenie średnie na kierunku ekonomicznym 
 » doświadczenie na stanowisku księgowego
 » znajomość języka polskiego
 » samodzielność, przezorność

Oferujemy:
 » możliwość pracy w trybie home offi  ce
 » rozwój zawodowy
 » wynagrodzenie w zależności od doświadczenia

Zakres obowiązków:
 » prowadzenie kompletnej księgowości osób prawnych, 

samozatrudnionych
Rozpoczęcie: od zaraz

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu 
na adres: info@hpaccount.cz; tel.: 730 592 045.



czwartek   |   11 maja 20178

Hit kolejki w Raju
Już tylko trzy kolejki pozostały do końca pierwszoligowego sezonu piłkarskiego. Walka o mistrzowski tytuł ograniczyła się do 
pojedynku pomiędzy Slavią Praga a Viktorią Pilzno, ale na miejscach 3-4 wciąż trwa przepychanka o przepustkę do Ligi Europy. 
W związku z tym piątkowy szlagier MFK Karwina – AC Sparta Praga nie ograniczy się wyłącznie do kurtuazyjnej zabawy na 
boisku w Raju, piłkarze Sparty za wszelką cenę pragną bowiem utrzymać trzecią pozycję w tabeli. A Karwina? Podopieczni trenera 
Jozefa Webera po zremisowanym 1:1 ostatnim meczu ze Slováckiem mają już pewność uratowania pierwszoligowej skóry, a więc 
w jutrzejszym spotkaniu ze Spartą mogą zagrać bez nerwówki. Dla kibiców płynie z tego prosty wniosek: w piątek w Raju 
zapowiada się bardzo atrakcyjny wieczór. Początek o godz. 20.15.
Podobnie jak w przypadku domo-

wych meczów z Pilznem czy Sla-

vią Praga, również bilety na Spar-

tę Praga rozeszły się w Karwinie 

jak ciepłe bułeczki. Na stadionie 

wszystkie krzesełka zostały wyprze-

dane, spóźnialskim kibicom w su-

kurs przyszła jednak Czeska Tele-

wizja, która jutrzejszy hit 28. kolejki 

pokaże na żywo w stacji ČT Sport. 

– Sparta będzie faworytem piątko-

wej konfrontacji, ale my potwierdzi-

liśmy w meczach z Pilznem i Slavią, 

że potrafi my uprzykrzyć życie fa-

worytom – stwierdził szkoleniowiec 

Karwiny, Jozef Weber. W wyjścio-

wym składzie Karwiny nie powin-

no dojść jutro do większych nie-

spodzianek. W bramce ponownie 

stanie Jan Laštůvka, na odwrotnym 

biegunie do zadań ofensywnych ze 

szczególnym naciskiem na strze-

lanie goli wyznaczeni będą dwaj 

najlepsi strzelcy nadolziańskiego 

klubu – Lukáš Budínský i Tomáš 

Wagner. Karwiniacy pałają chęcią 

rewanżu, w listopadzie przegrali w 

Pradze 0:3 po bramkach Holzera, 

Pullkraba i Lafaty. Właśnie Da-

vid Lafata pod opieką trenera Pe-

tra Rady złapał ostatnio strzelecką 

formę i może być jutro kluczowym 

piłkarzem Sparty. – Musimy uwa-

żać na wszystkich, Sparta dysponu-

je bardzo dobrym, równym zespo-

łem – zaznaczył karwiński golkiper 

Laštůvka. 

Karwiniacy chcą nawiązać do 

udanego, zwycięskiego pojedynku z 

Hradcem Kralowej sprzed dwóch ty-

godni. Mecz o przysłowiowych sześć 

punktów udało się wygrać zasługą 

silnej woli i dobrze ustawionych ce-

lowników 4:2. Teraz jednak w Raju 

zamelduje się piłkarska kawaleria 

z trochę innej galaktyki: 21-krotny 

mistrz Czechosłowacji, 12-krotny 

mistrz RC, drużyna dysponującą 

drugim najwyższym budżetem spo-

śród pierwszoligowych czeskich klu-

bów. 

 JANUSZ BITTMAR
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Jak nie my to kto?
JANUSZ BITTMAR , bittmar@glosludu.cz

pod prysznicem

W listopadzie w Pradze ze zwycięstwa 3:0 radowała się Sparta.

Echa piłkarskiego weekendu w IA klasie
BYSTRZYCA 
VEŘOVICE  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 51. i 77. 

Kisza. Bystrzyca: Galusik – M. Teo-

fi l, Buryan, B. Kreželok, Rusz – Sta-

niek (63. B. Kantor), D. Kantor, Zo-

ubek, Ćmiel (46. Fober) – Kisza (89. 

Mustabašič), Badura. 

Bystrzyczanie sięgnęli po trzecie 

zwycięstwo z rzędu, ale aktualna je-

denasta lokata w tabeli to wciąż wy-

nik poniżej oczekiwań. Trzy punkty 

zapewnił gospodarzom napastnik 

Kisza, który w 51. minucie spożytko-

wał dośrodkowanie Buryana, zaś w 

77. minucie wykorzystał celne poda-

nie od Rusza. Prace ratunkowe ruszy-

ły w Bystrzycy pełną parą, najbliższy 

„mecz ostatniej szansy” zaliczą pod-

opieczni trenera Zdeňka Černeka w 

sobotę na boisku Sedliszcza. 

BRUSZPERK 
DATYNIE DOLNE  4:5

Do przerwy: 2:4. Bramki: 80.  i 

83.  Coufal, 39.  Laryš, 42.  Gorovič 

– 1.  i 33. Sideropulos, 7. Gistinger, 

22. Stebel, 65. Kučera. Datynie Dol-

ne: Vasilko – Masopust (63. Kučera), 

Batiha, Tomašák, Dolák – Wojtyna – 

Kubiena, Jaworek, Sideropulos, Ste-

bel – Gistinger (89. Kulich).

Na rynku w Bruszperku mają faj-

ną kawiarnię. I wszystko wskazuje 

na to, że przed sobotnim meczem 

22. kolejki gospodarze zaprosili ha-

wierzowskich piłkarzy na mocne 

espresso, bo tylko tak można sobie 

wytłumaczyć niesamowitą wręcz 

ofensywną stymulację obu zespołów. 

Z tej strzelaniny zwycięsko wyszli 

podopieczni Zdeňka Menouška, 

których koordynacja ruchowa w 

polu karnym rywala robiła piorunu-

jące wrażenie. Goście zaliczyli ka-

pitalną pierwszą połowę, w drugiej 

jednak przestraszyli się własnego 

potencjału, oddając inicjatywę pił-

karzom Bruszperka. Mecz zdrama-

tyzowały dwa rzuty karne, celnie 

wykonane przez Coufala, defensywę 

Datyń trzymał jednak nad wodą do-

świadczony Tomašák. 

STONAWA – LIBHOŠŤ  5:2

Do przerwy: 2:2. Bramki: 30., 36.  i 

68. Zoller, 50. Kubiena, 81. Malúš – 

4.  Jachník, 45.  Symerský. Stonawa: 

Gaszczyk – Mančař (69.  Malúš), 

Wojnarovský, Szkuta, Němec 

(52.  Zielonka) – Kratka, Dittrich, 

Graňák (83.  Zachata), Kubiena – 

Zoller, Šuster. 

Stonawianie nie rezygnują z walki 

o awans do piątej ligi. W weekend 

podopieczni trenera Karla Sochory 

rozbili dwunasty w tabeli Libhošť, 

a w zasadzie to rozbił przeciwnika 

w „one man show” niezawodny Jo-

sef Zoller. Zespół Stonawy zagrał 

tym razem bez swojego trenerskiego 

wodzireja, stopera Karla Sochory, 

który w tym samym dniu wstąpił w 

związek małżeński. – Pokazaliśmy 

ofensywną siłę, cieszę się też z naszej 

efektywności pod bramką rywala – 

skomentował spotkanie prezes sto-

nawskiego klubu, Martin Cyroň. 

OLBRACHCICE 
HLUBINA  0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 

67.  Procházka, 72.  Krčmařík.  Ol-

brachcice: Mato – Kulhánek, Věčo-

rek, Hovůrka, Vagner – Jakub Ko-

ciolek, Korzeniowski, Dorozlo, Izaiáš 

(81. Pasz) – Chumchal, Jan Kociolek. 

Niewykorzystane okazje lubią się 

mścić. Przekonali się o tym dobit-

nie piłkarze Banika, co gorsza – po 

raz drugi z rzędu. Tydzień temu po 

dobrym meczu przegrali z Wraci-

mowem, teraz w podobnym stylu 

oddali komplet punktów ostrawskim 

piłkarzom z Hlubiny. Pięć czystych 

okazji zmarnowali obaj olbrachcic-

cy napastnicy – Chumchal z Janem 

Kociolkiem, zagrożenie stwarzał też 

Banik po stałych fragmentach gry 

egzekwowanych przez doświadczo-

nego Dorozlę. 

Lokaty po 22. kolejce: 1. Wra-

cimów 38, 2. Stare Miasto 37, 3. 

Hlubina 36, 4. Datynie Dolne 34, 5. 

Stonawa 34,… 7. Olbrachcice 29, 11. 

Bystrzyca 22 pkt.  (jb)

Na jego widok czeski naród piłkarski masowo 

nabawia się owsicy. Sędziowie z kolei drżą – 

jedni z zachwytu, inni z zazdrości, ale jak jeden 

mąż kłaniają się nisko, jak tylko Roman Berbr, 

wiceprezes czeskiego związku piłki nożnej 

(ofi cjalnie FAČR) pojawi się na trybunie sta-

dionu, na którym właśnie kopie się w piłkę o 

pierwszoligowe punkty. 

Afera dotacyjna w czeskim Ministerstwie 

Szkolnictwa i Sportu tymczasowo zdmuchnęła 

z pokładu Związku uwikłanego w skandal pre-

zesa FAČR, Miroslava Peltę, statek płynie jed-

nak dalej. Co z tego, że powoli zaczyna przypo-

minać legendarny Titanik, na którym tańczono 

w najlepsze pomimo hektolitrów wody zalewa-

jących maszynownię. Roman Berbr na ponie-

działkowej konferencji prasowej nie wykluczył 

swojej kandydatury na szefa Związku, w szran-

ki chciałby więc stanąć z... Peltą, który pomimo 

aresztu wciąż fi guruje na ofi cjalnej liście FAČR 

jako jedyny faworyt czerwcowych wyborów. Li-

sta według ustalonego wcześniej harmonogra-

mu ma zostać zamknięta już jutro, wątpię więc, 

że w tym szalonym trybie piłkarska opozycja 

zdąży  wysunąć na tyle silnego kontrkandydata, 

żeby liczyć się w walce o fotel prezesa. Nazwi-

ska, które do wczoraj pojawiły się w prasie, bu-

dzą w lepszym przypadku uśmiech na twarzy. 

Obserwując marazm, w jakim pogrąża się 

czeski futbol, myślę o polskiej recepcie na suk-

ces. Kiedy nad Wisłą po rządach „leśnych dziad-

ków” wybrano na szefa Związku Zbigniewa 

Bońka, zmiany na lepsze ruszyły w takim tem-

pie, że nawet najbardziej niepoprawni malkon-

tenci stulili ogon. Teraz, po pięciu latach preze-

sowania, polska reprezentacja piłkarska zajmuje 

jedenaste miejsce w rankingu FIFA, a afery ko-

rupcyjne omijają Polski Związek Piłki Nożnej 

szerokim łukiem. Owszem, można nadmienić, 

iż historyczny awans biało-czerwonych w ran-

kingu FIFA to zasługa trenera Adama Nawał-

ki i piłkarzy, a nie Bońka. Niezupełnie. „Zibi” 

w roli prezesa dawne bramki z boiska zamienił 

w dyplomatyczną amunicję. W odpowiednim 

czasie spotyka się z odpowiednimi ludźmi, nie-

ustannie walcząc o dobre imię polskiego futbo-

lu. Tymczasem na czeskim podwórku zasłania-

jący się obiecankami cacankami Miroslav Pelta 

strzelił sobie samobója, a wiceprezes Roman 

Berbr stanął na granicy spalonego. W towarzy-

stwie wzajemnej adoracji brak samorefl eksji to 

podstawowy warunek przetrwania.

PRAWDOPODOBNY SKŁAD KARWINY  
Laštůvka – Moravec, Jovanović, Hošek, Eismann – Panák, Weber – 

Dressler, Budínský, Kalabiška – Wágner.

PRAWDOPODOBNY SKŁAD SPARTY 
Bičík – Karavajev, Mario Holek, Michal Kadlec, Hybš – Sáček, Vácha – 

Konaté, Čermák, Vatajelu – Lafata.

 WŁOSI WIEDZĄ, DLACZEGO 
GLIK SFAULOWAŁ HIGUAINA. 
Kamil Glik został niechlubnym boha-

terem półfi nałowego meczu Ligi Mi-

strzów pomiędzy Juventusem Turyn a 

AS Monaco. Polski obrońca francuskie-

go klubu brutalnie sfaulował gwiazdora 

„Juve”, Gonzalę Higuaina, co odbiło 

się szerokim echem we włoskiej prasie. 

Dziennik „La Gazzetta dello Sport” 

ujawnił możliwe przyczyny, dla któ-

rych Glik ostro potraktował napastnika 

turyńskiego klubu. „Wszystko zaczęło 

się w 2014 roku” – czytamy na łamach 

włoskiego dziennika.   „A dokładnie 

w meczu Torino – Napoli zakończo-

nym wygraną gości 1:0. Jedynego gola 

strzelił wtedy w 90. minucie Gonzalo 

Higuain. Tuż przed trafi eniem Argen-

tyńczyk starł się z Kamilem Glikiem. 

Polak sygnalizował, że był faulowany. 

Sędzia nie odgwizdał przewinienia, a 

po chwili padła bramka dla gości” – pi-

szą dziennikarze, sugerując, iż Glik nie 

zapomniał o tamtym wydarzeniu i po 

prostu wyrównał dawne rachunki. We 

wtorkowym meczu ze zwycięstwa 2:1 

radował się Juventus, który w nagrodę 

zagra 3 czerwca w fi nale Ligi Mistrzów 

w Cardiff . 

TEODORCZYK NA CELOW-
NIKU WEST HAM UNITED. W 

Europie trwa zapotrzebowanie na pol-

skich napastników. Łukasz Teodorczyk 

strzela (a raczej ostatnio przestał strze-

lać) gole dla Anderlechtu Bruksela, ale 

już w nowym sezonie mógłby trafi ć 

do prestiżowej Premier League. W 

kolejce po polskiego piłkarza ustawił 

się m.in. West Ham United. Jedynym 

problemem może być kwota 12 milio-

nów euro, jaką właściciele Anderlechtu 

Bruksela żądają za Teodorczyka.  (jb)
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