
Język polski jest 
strażnikom potrzebny 
WYDARZENIE: Strażnicy miejscy w przygranicznych miejscowościach na co dzień są w kontakcie z przyjezdnymi z Polski. Potwierdzają to szefowie straży 
miejskich w Karwinie i Czeskim Cieszynie. Karwińskie kierownictwo postanowiło w związku z tym wprowadzić naukę języka polskiego dla swoich pracowników.
Kurs polskiego odbywa się w ramach 

projektu transgranicznego realizowa-

nego razem ze Strażą Miejską w Ja-

strzębiu-Zdroju. Karwińscy strażnicy 

zaczęli się uczyć polskiego, ich jastrzęb-

scy koledzy – czeskiego. Pierwszy cykl 

kursu języka polskiego, składającego się 

z 54 lekcji, rozpoczął się w Karwinie w 

czerwcu. Václav Ožana, wicedyrektor 

Straży Miejskiej, jest jednym z jego 

uczestników. Bardzo mu się podoba 

koncepcja kursu oraz podejście lektor-

ki. – Uczymy się podstaw gramatyki i 

ortografi i, lecz przede wszystkim kon-

wersacji w języku polskim. Lektorka 

zwraca nam również uwagę na drob-

ne różnice w przyzwyczajeniach oraz 

kulturze Polaków i Czechów – dzieli 

się pierwszymi wrażeniami z redakcją 

„Głosu Ludu”. 

W kursie uczestniczy 20-osobo-

wa grupa, w skład której wchodzą 

zarówno pracownicy kierownictwa 

i administracji Staży Miejskiej, od-

powiedzialni za kontakty z polskimi 

partnerami, jak i strażnicy, którzy 

pracują w terenie. – Niektórzy nasi 

strażnicy nieźle posługują się pol-

skim, lecz kurs pomoże im pogłę-

bić umiejętności. Inni uczą się od 

podstaw. Kurs potrwa rok i pomoże 

strażnikom poprawić komunikację 

z licznymi przyjezdnymi z Polski, 

którzy odwiedzają nasz zamek czy 

też placówki sportowe, w tym letni 

basen. Często zaglądają do nas tak-

że polscy rowerzyści korzystający ze 

ścieżek rowerowych wzdłuż Olzy 

– wyjaśnia Michaela Zormanowa, 

rzeczniczka magistratu. 

– Strażnicy miejscy na co dzień 

spotykają się z Polakami, którzy 

jeżdżą do nas do pracy czy też w 

poszukiwaniu rozrywki. Odpowia-

dają na pytania, jak można trafi ć w 

różne miejsca, interweniują, kiedy 

dochodzi do łamania przepisów dro-

gowych czy też ekscesów pod wpły-

wem alkoholu. Po prostu rozwiązują 

te same sytuacje, co w przypadku 

obywateli czeskich – wylicza Ožana. 

Dodaje, że to tylko jedna płaszczy-

zna, gdzie język polski przyda się 

strażnikom. Drugą jest współpraca 

transgraniczna z instytucjami w Pol-

sce. W tych kontaktach, które coraz 

bardziej się zacieśniają, znajomość 

polskiego ułatwi pracę kierownictwu 

i pracownikom administracji. 

– Kursy języka polskiego dla cze-

skich strażników oraz czeskiego dla 

polskich są jednym z elementów 

wspólnego europejskiego projek-

tu straży miejskich w Karwinie i 

Jastrzębiu-Zdroju. Ważną częścią 

tego projektu jest nowe wyposażenie 

techniczne, umożliwiające współ-

pracę służb po obu stronach granicy 

w przypadku sytuacji kryzysowych, 

takich jak powodzie. – Latem kar-

wińska Straż Miejska wybierze do-

stawcę 80 radionadajników dofi nan-

sowanych z projektu. Podniosą one 

gotowość do akcji Straży Miejskiej 

oraz komunikowanie się z kolegami 

z Polski – informuje Zormanowa. 

Również czeskocieszyńscy straż-

nicy codziennie spotykają się z Pola-

kami. Dyrektor Straży, Piotr Chro-

boczek, uważa jednak, że nie ma w 

tej chwili potrzeby organizowania 

specjalnego kursu językowego. – Co 

najmniej połowa naszych pracow-

ników mówi po polsku – wyjaśnia. 

– Prowadzimy natomiast kampa-

nię wyjaśniającą różnice w prawo-

dawstwie polskim i czeskim. Radni 

Czeskiego Cieszyna i Cieszyna na 

wspólnym posiedzeniu w ub. roku 

powołali do życia czesko-polską 

komisję, której jestem członkiem. 

W ramach komisji staramy się co 

pewien czas opracowywać materiały 

na różne tematy, które publikowane 

są w gazetach ratuszowych w Cze-

skim Cieszynie i Cieszynie. Były już 

informacje o przepisach dotyczących 

rowerów oraz konsumpcji alkoholu 

w miejscach publicznych. Polacy zza 

Olzy nieraz uważają, że u nas jest 

ona dozwolona. To wynika z faktu, 

że w Polsce zabrania jej ustawa, w 

Czechach nie ma generalnego zaka-

zu, tylko władze miejskie wyznaczają 

w rozporządzeniach miejsca, gdzie 

nie wolno spożywać publicznie al-

koholu. Przygotowujemy podobne 

materiały nt. narkotyków oraz ruchu 

drogowego – wylicza Chroboczek. 

W przypadku gości z Polski 

strażnicy w Czeskim Cieszynie 

najczęściej interweniują wtedy, gdy 

dochodzi do łamania przepisów dro-

gowych – w ub. roku dotyczyło to 

na przykład parkowania pojazdów 

przez osoby odwiedzające miejski 

basen letni. Zdarzali się również 

uczniowie cieszyńskich szkół, którzy 

wybierali się na wagary za Olzę. 

 DANUTA CHLUP

Fundusz zaprasza 
na szkolenie
Kancelaria Kongresu Polaków w RC 

przypomina, że wnioski projekto-

we do Funduszu Rozwoju Zaolzia 

zgłoszone w Kancelarii KP do 31 

lipca bieżącego roku będą oceniane 

na posiedzeniu Komisji Grantowej 

we wrześniu. Wnioski dostarczone 

po 31 lipca przechodzą natomiast do 

następnego kwartału.

Dodatkowo, 18 lipca 2017 r. w 

klubie „Dziupla” w Czeskim Cieszy-

nie odbędzie się kolejne szkolenie, 

którego celem jest konsultacja pro-

jektów. Początek o godz. 18.00. Każ-

dy uczestnik tego wydarzenia powi-

nien mieć przynajmniej ogólny zarys 

swojego zamiaru projektowego (cele, 

program, nazwę, termin realizacji). 

Ze względu na roboczy charakter 

spotkania liczba miejsc jest ograni-

czona (do 10 osób). Udział należy 

potwierdzić najpóźniej do 17 lipca 

2017 r. pod adresem e-mail: smp@

centrum.cz.

Każdy uczestnik powinien zabrać 

ze sobą laptop.  (wik)

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

Kurs języka polskiego dla strażników miejskich w Karwinie potrwa rok.
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Gotowi 
do rekolekcji...
| s. 4

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Na trasie z Czeskiego Cieszyna do Trzyńca, jadąc przez Niebory, należy liczyć się z 
utrudnieniami w okolicy skrzyżowania z drogą na Frydek-Mistek. Ruch odbywa się 
tam wachadłowo ze względu na prowadzone roboty drogowe. (endy)
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Najniższe ceny wczasów last minute z odlotem 
z Ostrawy (terminy sierpniowe – dane w tys. koron)

Źródło: internetowe wyszukiwarki wczasów. Legenda: ceny dotyczą wczasów 

8-dniowych z transportem lotniczym i wyżywieniem HB (śniadanie i obiado-

kolacja). Dane pochodzą z dnia 12. 7. (Opr. dc) 

WIADOMOŚCI

DANE TYGODNIA

POGODA

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 16 do 19 oC
noc: 14 do 11 oC  
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 18 do 22 oC
noc: 16 do 12 oC  
wiatr: 1-2  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 16 do 18 oC 
noc: 16 do 14 oC 
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 18 do 20 oC
noc: 18 do 16 oC 
wiatr: 6-7 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
W przyszłym roku Katowice stracą prawdopodobnie jed-

no z dwóch bezpośrednich kolejowych połączeń z Pragą i 

Bratysławą. Z rozkładu wypadnie nocny pociąg Inter City 

„Chopin” do stolicy Czech i stolicy Słowacji (z wagonem 

do Budapesztu). Planowana zmiana dotknie niestety tak-

że mieszkańców naszego regionu. „Chopin” jest pierw-

szym w ciągu dnia pociągiem z Katowic do Warszawy i 

ostatnim późnowieczornym kursem łączącym stolicę z Górnym Śląskiem. Noc-

nym składem można wyjechać tak, by z samego rana być w polskiej stolicy, a potem 

wrócić na Śląsk Cieszyński po całym dniu. Nic więc dziwnego, że składem tym 

jeździ również wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, którym pasują godziny 

jego kursowania. Z Warszawy najwygodniej i najtaniej dostać się pociągiem do 

Cieszyna właśnie jadąc „Chopinem” i wysiadając w Zebrzydowicach. Jadąc zaś na 

lewy brzeg Olzy, wysiadając w Boguminie. Dziś są cztery takie połączenia dziennie. 

W nowym rozkładzie zostaną tylko trzy.  Projekt przewiduje, że nocą z Bogumina 

do Polski wyjedzie tylko „Chopin”, ale trasa jego przejazdu ma się znacząco różnić 

od obecnej. Pociąg najprawdopodobniej zostanie skierowany do Krakowa, a dopie-

ro stamtąd do Warszawy. To oznacza wydłużenie czasu podróży do polskiej stolicy 

o ponad godzinę. Dziś Chopin dociera do Warszawy Wschodniej o godz. 7.31, od 

grudnia miałby kończyć bieg dopiero o godz. 8.55. Wyjeżdżałby zaś z Bogumina 

około pół godziny później niż obecnie.

O tym, jak ostatecznie będzie wyglądał przyszły rozkład jazdy, przekonamy się 

jesienią, jednak same zapowiedzi podobnych roszad utrwalają jedynie obraz Polski, 

jako kraju, który zupełnie po macoszemu traktuje transport publiczny. I faktycznie 

coś w tym jest, o czym wie każdy mieszkaniec, który podróżował gdziekolwiek au-

tobusem lub pociągiem z Cieszyna. Niestety transport zbiorowy po polskiej stronie 

granicy ciąży bardziej ku modelom afrykańskim i azjatyckim, niż tym stosowanym 

w Europie Zachodniej...

Dziś

13
lipca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Małgorzata, 
Sara 
Wschód słońca: 4.50 
Zachód słońca: 20.51
Do końca roku: 171 dni
Przysłowie: „W lipcu się kłosek 
korzy, że niesie dar boży, a naj-
pierwsza Małgorzata, sierp w 
zboże założy”
(Nie)typowe święta: 
Dzień Frytek

Jutro

14
lipca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Angelina, 
Kamil, Marcel, Stella
Wschód słońca: 4.51 
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 170 dni
Przysłowie: 
„Upały lipcowe wróżą mrozy 
styczniowe”
(Nie)typowe święta: 
Dzień Łapania za Pupę

Witold Kożdoń
kozdon@glosludu.cz

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

Mieszkańcy Czeskiego 

Cieszyna chętnie segre-

gują odpady. Dobrze widać to 

po zainteresowaniu odbiorem z 

Urzędu Miasta nowych różno-

kolorowych toreb na odpadki. 

Praktyczne torby wielokrotnego 

użytku w kolorach żółtym, nie-

bieskim i zielonym wypełnia się 

odpadami w domu, a następnie 

opróżnia do pojemników w tym 

samym kolorze, które są rozsta-

wione na osiedlach. Od 2013 

roku magistrat rozdał już 4 tys. 

takich toreb. Przed kilkoma tygo-

dniami została zakupiona kolejna 

seria różnokolorowych toreb. Jed-

na czwarta już została rozdana. 

Mieszkańcy mogą je odbierać w 

pok. 306 magistratu. (mb)

Zarząd Gminy Bystrzyca zatwierdził 

decyzję komisji przetargowej doty-

czącą wyboru wykonawcy budowy nowego 

czeskiego przedszkola oraz brzmienie 

umowy z wykonawcą. Przetarg wygrała 

fi rma budowlana z Nawsia. Budynek ma 

zostać wzniesiony kosztem 13,5 mln koron 

netto. Przeznaczony będzie dla 48 dzieci. 

 (dc)

ORŁOWA KARWINA

CZESKI CIESZYN

BYSTRZYCA

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA

Myślenie latem o choince świątecznej może wydawać 

się śmieszne, niemniej władze Karwiny opublikowały 

wczoraj na stronie internetowej apel do mieszkańców, którzy 

mają do zaoferowania wysokie drzewko. W grudniu zostanie 

ono zainstalowane na Rynku Masaryka. Musi to być świerk 

lub jodła o wysokości 10-15 metrów, średnica korony ma wy-

nosić w dolnej części 5 metrów, w górnej metr. Drzewo ma być 

zdrowe, gęste i posiadać regularne kształty.  (dc)

Mieszkańcy Orłowej mogą skorzystać z po-

życzki z miejskiego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa. Są one przeznaczone dla osób 

fi zycznych – właścicieli domów na terenie miasta. 

Fundusze muszą być wykorzystane na remonty 

i modernizację budynków. Jeden wnioskodawca 

może otrzymać maksymalnie 350 tys. koron. Po-

życzka musi zostać zwrócona w ciągu pięciu lat. 

Wysokość odsetek jest jednolita i wynosi 3 proc. 

rocznie. Termin składania wniosków w Urzędzie 

Miasta mija 25 bm.  (dc)

Twierdza Szańce w Mostach koło Jabłonkowa w sobotę 22 lipca 

przeniesie się do roku... 1647. Przez cały dzień będą się tam 

bowiem odbywały pokazy walk oraz przegląd mody z epoki. W bo-

gatym programie znalazły się także dawna kuchnia i inne atrakcje. 

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.  

 (dc)
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Dlaczego zjechał do rowu?
W Serbii doszło we wtorek do wy-

padku polskiego autokaru. Zginął 

jeden z kierowców przygnieciony 

przez przewrócony pojazd. Rannych 

zostało 20 z 53 pasażerów. Ich życiu 

nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doszło około godz. 

10.00 na trasie Subotica – Nowy 

Sad, w pobliżu miejscowości Feketić. 

Autobus wypadł z trasy i przewrócił 

się na bok. Jechało nim ponad 50 

osób, w tym 27 dzieci w wieku 13-16 

lat, wracających z wakacji w Grecji 

oraz trzech kierowców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych Serbii poinformowało, że trzy 

osoby zostały przewiezione do Cen-

trum Klinicznego Wojwodiny w 

Nowym Sadzie. Pozostałym rannym 

– łącznie kilkunastu osobom – po-

mocy udzielono jeszcze na miejscu 

wypadku.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia 

teraz policja. Świadkowie przeko-

nywali, że przyczyną wypadku mo-

gły być rozsypane na jezdni ostre 

przedmioty. Autobus ma bowiem 

rozerwaną prawą, przednią opo-

nę. Zarządzające drogami w Serbii 

przedsiębiorstwo „Putevi Srbije” 

zdecydowanie zaprzeczyło jednak 

tym doniesieniom. Firma zapewni-

ła, że podczas rutynowej kontroli, 

przeprowadzonej we wtorek przed 

wypadkiem na tym odcinku dro-

gi, stwierdzono, iż jezdnia była we 

właściwym stanie technicznym i nie 

znajdowały się na niej żadne ostre 

przedmioty. Jednocześnie kierow-

ca prowadzący autokar został za-

trzymany przez serbskie służby. Jak 

poinformowała policja w Suboticy, 

zostały mu postawione zarzuty za-

grożenia bezpieczeństwa w ruchu 

lądowym.  (wik)

Wakacyjny klip znad zapory
We wtorek internetową premierę miał 

nowy singiel i teledysk Adama Bubika 

„Nie boję się”. Klip powstał w czerwcu 

na Zaporze Cierlickiej.

Adam Bubik pochodzi z Czeskie-

go Cieszyna. Karierę muzyczną zaczął 

w szkole średniej, gdzie wraz z Ewą 

Farną nagrał singiel „To My”, do któ-

rego skomponował muzykę. Po kilku 

latach wraz z gitarzystą Szymonem 

Kucharczykiem założyli zespół muzyki 

worshipowej Zachaeus Live, działający 

przy Wspólnocie Nowej Ewangelizacji 

Zacheusz w Cieszynie. Po rozpadzie 

grupy w 2015 r. Bubik rozpoczął dzia-

łalność pod własnym nazwiskiem. Po 

udanym sezonie i wielu koncertach w 

Czechach zdecydował się na kontynu-

owanie działalności w Polsce. 2 mar-

ca ukazał się jego singiel „W zasięgu 

twych rąk”, będący efektem współpracy 

z producentem Mirosławem Stępniem 

i promujący trasę koncertową zespołu 

Adama Bubika nad Wisłą. Teraz arty-

sta zaprezentował kolejną piosenkę. 

– Teledysk kręciliśmy 28 czerwca. 

W nagraniu wziął udział mój zespół 

oraz dwaj młodzi aktorzy z Łomnej 

Dolnej, Franciszek Jopek i Szymon 

Cieślar – mówi Bubik i przekonuje, 

że jego najnowszy klip jest wakacyjny, 

kolorowy, bardzo ciepły i romantyczny. 

– Rozsyłamy go właśnie w wiele miejsc 

i liczymy, że będzie go można obejrzeć 

także w telewizji – zapowiada.

Producentem muzycznym singla 

„Nie boję się” jest Mirosław Stępień. 

Realizacji teledysku podjął się Adam 

Mróz z krakowskiego Deadcat Studio, 

natomiast całość wyreżyserował uta-

lentowany fi lmowiec Marek David. Jak 

przekonują muzycy, ich utwór to mu-

zyczne spojrzenie w lustro i przyznanie, 

że często nie jesteśmy tacy fajni i wspa-

niali, jacy chcielibyśmy być. „To historia 

nie tylko wielu przegranych, ale przede 

wszystkim nowych początków, którym 

nie towarzyszy już życie w lęku. To 

zmierzenie się z prawdą, która wyzwala 

i daje odwagę do robienia rzeczy nie-

zwykłych. Szara codzienność może się 

w ten sposób stać pełna niesamowitych 

kolorów i głębokiego smaku” – piszą 

artyści.  (wik)

W czwartek sekretariat redakcji będzie 

czynny od 

godz. 9.00 do 

15.00. Dzien-

nikarz dyżurny, 

Witold Koż-

doń, będzie 

czekał na Państwa w redakcji w czwartek 

w godz. 9.30-12.30. Telefon 775 700 

893, e-mail: kozdon@glosludu.cz. Za-

praszamy do redakcji. 

Można także dzwonić w każdej sprawie 

do Tomasza Wolff a, redaktora naczel-

nego, tel. 775 700 892, e-mail: wolff @

glosludu.cz.
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

FESTYN I WYCIECZKA
W sobotę 1 lipca Miejscowe Koło PZKO w Bo-

guminie-Skrzeczoniu zorganizowało tradycyj-

ny festyn. Wiceprzewodniczący Koła, Gerhard 

Brzeźniak, szczególnie serdecznie przywitał 

pięcioosobową delegację zaprzyjaźnionego To-

warzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej. 

W programie kulturalnym wystąpił 9-osobowy 

zespół śpiewaczy „Niezapominajki” z Suchej 

Średniej, który przed pięciu laty wznowił swoją 

działalność zapoczątkowaną w latach 70. ubie-

głego wieku. Zaprezentował on kilkanaście 

popularnych polskich piosenek, między inny-

mi „Hej sokoły” oraz „Gdzie te chłopy”. Nie 

zabrakło także naszego beskidzkiego hymnu 

„Szumi jawor, szumi”, który wraz z zespołem 

zaśpiewała cała sala skrzeczońskiego Domu 

PZKO. Podczas imprezy można było skoszto-

wać smacznych kołaczy, przygotowanych przez 

członkinie Klubu Kobiet.

Z kolei w niedzielę odbyła się wspólna wy-

cieczka skrzeczoniaków i delegacji z Grodkowa 

do Ostrawy, gdzie wszyscy z dużym zaintere-

sowaniem zwiedzili hutniczą część kompleksu 

Dolne Witkowice. Ponadto podczas pobytu 

na naszej ziemi grodkowianie mieli możliwość 

zapoznać się z bogumińskim kompleksem 

sportowo-wypoczynkowym, zwiedzić centrum 

miasta, a także zatrzymali się w skrzeczońskiej 

Izbie Tradycji , której część jest poświęcona po-

nad 40-letniej współpracy pomiędzy Skrzeczo-

niem i Grodkowem.  (DG)
* * *

LATO Z TATUSIAMI
Już po raz trzynasty panowie z cierlickiego 

Klubu Wspaniałych Mężczyzn bez Latających 

Maszyn wyruszyli w towarzystwie swoich dzieci 

na „Latoo z Tatoo”. Pierwszy weekend lipca 10 

tatusiów i 15 dzieci spędziło pod namiotami na 

campingu w okolicach Żyliny. Oprócz klubowi-

czów w wydarzeniu udział wzięli także sympa-

tycy z Pragi i Katowic.  Większość czasu spę-

dzono na wspólnym budowaniu mini-zapory 

na Rajčance, kąpielach oraz grach i konkursach. 

Nieodzownym punktem każdego „Latoo z Ta-

too” jest nocne szukanie skarbu, które dostarcza 

wiele emocji, radości i... słodkości. Na zakoń-

czenie uczestnicy obiecali sobie, że w przyszłym 

roku ponownie spotkają się na kolejnej edycji 

lata z tatusiami. Tadeusz Smugała

Emocje, myśli i refl eksje, czyli »Akryle«
We wtorkowe popołudnie w kawiarni Avion w Czeskim Cieszynie odbył się wernisaż wystawy „Akryle”. Zobaczymy na niej obrazy autorstwa pochodzącej z Łomnej 
Dolnej Blanki Suszki-Szczuki – malarki, ilustratorki książek oraz nauczycielki plastyki w jabłonkowskiej polskiej podstawówce.
Blanka Suszka-Szczuka jest absol-

wentką Wydziału Artystycznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 

(2000), pochodzi z Łomnej Dolnej, 

a obecnie mieszka w Nawsiu. Do 

jej najważniejszych wystaw można 

zaliczyć ekspozycje w cieszyńskim 

Domu Narodowym (1999) czy 

Kothen w Niemczech (2001, 2003). 

Spełnia się także jako ilustratorka 

publikacji książkowych. Wykonała 

ilustracje do książki siostry, Aga-

ty Suszki „Oczy Zachodnie, Oczy 

Wschodnie” (2004) oraz tomiku 

poezji Marka Słowiaczka „Cisza 

Skrzydeł” (2014). Na co dzień pra-

cuje w polskiej podstawówce w Ja-

błonkowie, ucząc dzieci plastyki.

„Przez twórczość wyrażam emo-

cje, myśli, refl eksje. Obrazy mówią 

same przez się, są otwarte, niedo-

powiedziane do końca, żeby skłonić 

odbiorcę do własnej interpretacji” 

– napisała malarka we wstępie do 

swojej najnowszej wystawy, którą 

można zwiedzać w czeskocieszyń-

skim Avionie do końca sierpnia, 

od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-18.00. 

Podczas wernisażu głos zabrał dr 

hab. Adam Molenda, wykładowca 

w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszy-

nie. – Wśród prezentowanych prac 

da się wyszczególnić kilka tematów. 

Każdy z nich można w przyszłości 

rozwinąć i stworzyć kolejne wysta-

wy. Część z prac mógłbym zakwali-

fi kować do ekspresjonizmu, ale jest 

jeszcze takie pojęcie, jak malarstwo 

materii, czyli twórca koncentruje 

się na materiale, z którym pracuje. 

Tytuł wystawy „Akryle” też odnosi 

się do pewnego materiału. Niektó-

re obrazy nawiązują do anegdot, 

inne do literatury, ale są też prace, w 

których materia jest na pierwszym 

planie. Niektóre obrazy mają bardzo 

silny przekaz energetyczny, a inne 

literacki – wyjaśnił Molenda.

Blanka Suszka-Szczuka w rozmo-

wie z „Głosem Ludu” podkreśliła, że 

ceni każde z wykonywanych przez 

siebie zajęć – czy to malarstwo, czy 

ilustratorstwo, czy pracę pedagogicz-

ną. – Spośród tych pasji najwięcej 

radości i satysfakcji daje mi jednak 

twórczość indywidualna, ale inspira-

cje czerpię ze wszystkich wykonywa-

nych przez siebie zajęć – przyznała 

Suszka-Szczuka. Na pytanie o klucz 

doboru prac do najnowszej wysta-

wy „Akryle”, artystka odpowiedzia-

ła krótko: człowiek. – Czasem jest 

to abstrakcja, bo patrzę na wnętrze 

człowieka. Innym razem jest to kon-

kretna postać. Jak powiedział Adam 

Molenda, dominuje tu malarstwo 

ekspresjonistyczne. Czerpię z wła-

snych przeżyć, emocji i refl eksji – 

dodała malarka. 

MAŁGORZATA BRYL
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ZBLIŻENIA

Blanka Suszka-Szczuka powiedziała, że najważniejszy w jej pracach jest człowiek.

Lato spędzone w takim towarzystwie musi być udane.

Świat oglądany z takiej perspektywy wygląda na pewno interesująco.

HYDE PARK

W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
HISTORIA NIE JEST CZARNO-BIAŁA

Nawiązując do czerwcowej ciekawej i potrzeb-

nej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć histo-

rii ojczystej i regionalizmu na pograniczach”, 

przytaczam jeszcze jedną brneńską inicjatywę 

w tym zakresie. Swoją drogą, chciałoby się być 

w posiadaniu papierowego lub chociażby in-

ternetowego wydania prac zaprezentowanych 

na wspomnianej konferencji. Otóż pracowni-

cy naukowi Uniwersytetu Masaryka w Brnie 

zainicjowali wydawanie nowego cyklu pod-

ręczników do nauki historii. Wyszli oni z zało-

żenia, iż historia, narracja historyczna nie jest 

czarno-biała i że ostateczny, defi nitywny obraz 

historii nie istnieje i że, jak na razie, odczuwa-

ny jest brak dobrych, obiektywnych podręcz-

ników dotyczących dziejów XIX i XX wieku.

W tym przypadku wprawdzie nie chodzi o 

pogranicza, ale zasady obiektywnego (praw-

dziwego) pisania historii i jej nauczania są 

(powinny być) wszędzie jednakowe. Inicjatorzy 

wychodzą z założenia, że większość podręcz-

ników szkolnych dla szkół średnich prezen-

tuje jednostronne, zamknięte (stereotypowe) 

obrazy przeszłości, które pomijają szereg ak-

tualnych tematów nurtujących od dawna hi-

storyków. Zdaniem autorów nauczanie historii 

nie ma polegać na wkuwaniu faktów i dat, ale 

pokazywaniu ich w szerszym kontekście życia 

społecznego i kulturalnego. Pierwsza część 

cyklu „Historia nowożytna” (Moderní dějiny) 

poświęcona jest wydarzeniom lat 1914-2010, 

część druga „Historia XIX wieku” (Dějiny 19. 

století) dotyczy okresu od połowy XIX wieku 

do roku 1914. Obie pozycje ukazały się już w 

druku.

Naszej historiozofi i też przydałoby się bar-

dziej nowoczesne i obiektywne spojrzenie oraz 

interpretacja minionych czasów.

 Kazimierz Jaworski
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Wszyscy uczniowie dają mi satysfakcję
Dlaczego Polacy chcą uczyć się języka cze-

skiego? I czy zainteresowanie Czechów polską 

mową jest tak samo duże? Rozmawialiśmy o 

tym z Bogdaną Najder, bohemistką, która uczy 

Polaków języka czeskiego już od ponad dwu-

dziestu lat.

Jak zaczęła się pani przygoda z naucza-
niem Polaków języka czeskiego?

Od pracy na Uniwersytecie Śląskim w Cieszy-

nie, gdzie wkrótce po ukończeniu przeze mnie 

studiów otwarto kierunek etnologia. To było w 

połowie lat 90. W ramach etnologii skupiono 

się na badaniu regionu, stąd kluczowy okazał 

się kontakt z Czechami. Wprowadzono tam 

przedmiot „podstawa językoznawstwa slawi-

stycznego”. Także po ukończeniu bohemistyki 

i polonistyki na Wydziale Filozofi cznym Uni-

wersytetu Karola w Pradze rozpoczęłam pracę 

w Cieszynie. Wcześniej pracowałam jeszcze w 

redakcji „Ogniwa” i tam byłam parę lat, ale po-

tem z powodów rodzinnych i logistycznych mu-

siałam z tego zrezygnować.

W jaki sposób pani praca jako lektorki na 
uniwersytecie zaczęła ewoluować w kie-
runku nauczania Polaków języka czeskie-
go także poza murami uniwersyteckimi?

Po prostu zaczęli przychodzić do mnie zain-

teresowani z pytaniami, czy nie zechciałabym 

prowadzić zajęć także prywatnie. W ten sposób 

grono moich uczniów zaczęło się stopniowo 

poszerzać. Zaczęłam dawać lekcje prywatne, 

potem pracowałam w cieszyńskiej szkole języ-

kowej „Nexus”, następnie rozpoczęłam zajęcia z 

uczniami w Jastrzębiu-Zdroju.

Zna pani zarówno język polski, jak i język 
czeski. Na pewno pomaga to w pracy...

To jest atut, gdyż orientuję się w niuansach 

językowych. Dzięki temu mogę zwracać uwa-

gę na takie aspekty, z którymi wiem, że Polacy 

będą mieli problem. Jak przygotowuję mate-

riały edukacyjne, to też z myślą o Polakach. 

Na początku mojej przygody z lektoratem w 

ogóle nie było podręczników czeskiego dla 

polskich uczniów. Dlatego sama opracowa-

łam materiały.

Czy wychowywanie się przy granicy w 
Darkowie pomogło pani nabyć umiejęt-
ność władania dwoma językami?

Jestem narodowości polskiej, mieszkam w Re-

publice Czeskiej. Od dziecka bardzo lubiłam 

oba języki czy pracę z językiem. Język prze-

kazuje nie tylko znaczenia, ale i uczucia. Jest 

to dla mnie bardzo ciekawa praca. Dodatko-

wo dając lekcję czeskiego, pracuję z ludźmi i 

to kolejna kwestia, która daje mi dużo radości. 

Pracowałam już z najróżniejszymi ludźmi, od 

sześciolatków do emerytów. Od osób bezro-

botnych aż po profesorów. Jednak wszyscy 

uczniowie dają mi satysfakcję.

Dlaczego Polacy chcą uczyć się czeskiego?
Często są to czechofi le, zafascynowani kulturą 

czeską, choć ja zawsze staram się rzetelnie stu-

dzić ich zachwyt i wyjaśniam, że nie wszystko w 

Czechach jest takie idealne, jak sobie wyobraża-

ją. Zwykle są to osoby wykształcone, na przykład 

dziennikarze lub osoby pracujące na wyższej 

uczelni, które mają na co dzień kontakt z języ-

kiem czeskim. Kolejna grupa to Polacy pracujący 

w Czechach. Najczęściej rozpoczynają naukę z 

powodów praktycznych. Teraz coraz więcej pol-

skich fi rm zaczyna działać w Czechach. Takim 

osobom przede wszystkim potrzebna jest znajo-

mość języka w stopniu komunikatywnym. 

Czy zdarzało się pani uczyć w drugą stro-
nę, czyli Czechów języka polskiego?

Raz uczyłam w ten sposób prywatnie pew-

nego lekarza, ale to była osoba bardziej za-

awansowana. Miałam też kilka propozycji, 

ale ostatecznie do niczego nie doszło, bo nie 

miałam czasu lub ktoś się rozmyślił.

Udziela się pani także muzycznie w zna-
nym w regionie chórze „Collegium Canti-
corum”.

Muzyka to dla mnie sprawa bardzo emo-

cjonalna. Wprawdzie mam podstawowe wy-

kształcenie muzyczne, ale podczas śpiewania 

specjalnie o tym nie myślę. Chór „Collegium 

Canticorum” powstał w 1986 roku i śpiewam 

w nim od jego początków. Dzięki temu mogę 

obcować ze sztuką.

MAŁGORZATA BRYL

Gotowi do rekolekcji w drodze
W sobotę po porannej mszy świętej z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie wyruszy kolejna, już XXVII Piesza Pielgrzymka 
Zaolzie – Jasna Góra. W następny czwartek pielgrzymi dotrą do Częstochowy i spędzą noc na czuwaniu przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. O ostatnich 
przygotowaniach do pielgrzymki rozmawialiśmy we wtorek z Jolantą Bubík, przewodniczącą komitetu organizacyjnego.

Czy wszystko jest już zapięte na 
ostatni guzik?

Przede wszystkim cały czas zmienia 

się liczba zgłoszonych uczestników. 

Według dzisiejszych (wtorkowych) 

danych, zgłoszonych jest ponad 60 

osób, ale liczymy, że ostatecznie bę-

dzie nas ok. 80-90. Choć z wyprze-

dzeniem uruchomiliśmy zapisy, to 

jednak dużo osób zgłasza się w ostat-

niej chwili. Kto jeszcze chciałby do 

nas dołączyć, najlepiej, by zrobił to 

za pośrednictwem formularza zgło-

szeniowego na naszej stronie ppza-

olzie.eu, ewentualnie zadzwonił na 

podany na stronie telefon (wyłącznie 

czeski, polski nie działa). W tych 

dniach drukowane są broszurki piel-

grzyma. Każdy uczestnik otrzyma 

taką broszurkę z dokładną trasą, re-

fl eksjami na dany dzień, modlitwami 

i najczęściej przez nas śpiewanymi 

piosenkami. Wszyscy dostaną także 

nowe odznaki z emblematem główki 

Maryi oraz wizytówki z imieniem i 

numerem pielgrzyma. Nowi uczest-

nicy otrzymają także chusty. 

Myśl przewodnia waszej tego-
rocznej pielgrzymki brzmi: „Idź-
cie w pokoju Chrystusa”…

Tematem będzie pokój – z różne-

go punktu widzenia – oraz spokój, a 

nawet cisza. Tych tematów będą do-

tyczyły konferencje, które będzie wy-

głaszał nasz duchowy przewodnik, ks. 

Andrej Slodička. To ksiądz ze Słowa-

cji, który pracuje obecnie w naszej pa-

rafi i. Mówi także po czesku i po pol-

sku, program będzie więc prowadził w 

języku polskim. Na jeden wieczór ma 

dojechać do nas także ks. Adam Ruc-

ki, natomiast ostatni wieczór przed 

dojściem do Częstochowy spędzi z 

nami o. Rafał – franciszkanin z Polski.

Czy również w tym roku zaplano-
wano, oprócz pielgrzymki pieszej, 
inne formy pielgrzymowania?

Tak, będą pielgrzymka rowerowa 

oraz autokarowa – jubileuszowa, 

dwudziesta piąta. Potrwa trzy 

dni. Również w tym roku moż-

liwe jest uczestnictwo duchowe. 

Polega ono na codziennej mo-

dlitwie w intencji pielgrzymów, 

zalecany jest również codzienny 

udział w mszy świętej. Chętni 

mogą zgłosić się telefonicznie. 

Zostaną wpisani na listę ducho-

wych pielgrzymów, którą oddaje-

my na Jasnej Górze.

Tegoroczna piesza pielgrzymka 
jest drugą, którą organizuje ze-
spół pod pani kierownictwem. 
Składa się on z 12 osób w róż-
nym wieku. Jak układa się współ-
praca?

Myślę, że bardzo dobrze. Przez 

cały rok mamy spotkania, teraz, 

tuż przed pielgrzymką, jesteśmy na 

bieżąco w kontakcie telefonicznym 

czy mailowym. Mamy podzielo-

ne zadania, każdy odpowiada za 

jakąś działkę, która jest mu bliska. 

Na przykład Tomasz Krajča i Ka-

rol Juroszek są głównymi porząd-

kowymi, musieli przejechać trasę 

samochodem, wprowadzić drobne 

poprawki wynikające z budowy 

autostrady. Maryla Szymeczek jest 

odpowiedzialna za sprawy fi nan-

sowe, Bogdan Gałuszka jest koor-

dynatorem pielgrzymki, załatwia 

druk broszurek. Z kolei Tereska 

Ondrusz przyjmuje elektroniczne 

zgłoszenia i układała broszurę do 

druku, Kuba Skałka i Samuel Ku-

kuczka przygotowywali elektro-

niczne formularze, Samuel będzie 

także w tym roku odpowiedzialny 

za sprawy techniczne, nagłośnienie, 

Kuba moderuje pielgrzymkę. Gra-

żyna Raszka odpowiedzialna jest 

za znaczki i duchowe uczestnictwo, 

Beata Kraina za wybór piosenek, 

Hania Ciahotna za przygotowanie 

chust. Każdy ma coś do zrobienia, 

do załatwienia.

Czy po ubiegłorocznych do-
świadczeniach postanowiliście 
wprowadzić jakieś zmiany, coś 
ulepszyć?

Na pewno nie robimy tego tak do-

brze, jak to robili rodzice ( Jadwiga 

i Franciszek Frankowie – przyp. 

red.). Nasz zespół składa się z ludzi, 

którzy pracują zawodowo lub stu-

diują, prócz tego udzielamy się w 

różnych wspólnotach. Pielgrzymka 

odbywa się wprawdzie latem, lecz 

od wiosny trzeba zająć się jej przy-

gotowaniem. Jeśli chodzi o ewen-

tualne zmiany, to różni uczestnicy 

mają różne poglądy na ten temat. 

Jedni uważają, że mogłoby być 

jeszcze więcej programu, więcej 

słowa mówionego do słuchania w 

drodze, z kolei młodzi chcieliby 

więcej luzu, czasu, kiedy mogą roz-

mawiać ze sobą.

A tymczasem jednym z tegorocz-
nym tematów będzie spokój i 
cisza...

No właśnie. Pielgrzymka to nie jest 

wycieczka, choć jesteśmy w ruchu – 

i to jest fajne. Zwracam uwagę na to, 

że to są rekolekcje w drodze. Czło-

wiek modli się, słucha konferencji, 

jest czas na adorację Najświętszego 

Sakramentu. Przerw, kiedy można 

pogadać, jest mniej niż na zwykłej 

pieszej wędrówce. Ale na tym wła-

śnie pielgrzymka polega. 

DANUTA CHLUP
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Jolana Bubík wraz z grupą pielgrzymów wyruszy w sobotę na trasę.

Bogdana Najder przyznaje, że nauczanie języka 
daje jej dużą satysfakcję.
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Uniwersalne szkolenie
Nauczyciele polskich 

szkół na Litwie uczest-

niczyli w szkoleniu, 

które ma im w przy-

szłości pomóc w pracy 

z uczniami o szczegól-

nych uzdolnieniach. 

Cel szkolenia jest ja-

sny – polska szkoła na 

Litwie ma przyciągać 

najlepszych uczniów.

– To szkolenie jest 

ukierunkowane na pro-

wadzenie zajęć z dziec-

kiem uzdolnionym, z jednostkami, 

które wyrastają ponad przeciętną. 

Pomysł na to szkolenie zaczął się od 

pytania, które wspólnie sobie posta-

wiliśmy: co polska szkoła może dać 

wyjątkowego dla potencjalnych od-

biorców oferty edukacyjnej? To nie 

może być tylko polska kultura, ale 

muszą być także elementy bardziej 

uniwersalne – wyjaśnia w rozmowie 

z „Kurierem Wileńskim” Mikołaj 

Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc 

Polakom na Wschodzie”.

Według prezesa fundacji, to wła-

śnie zwrócenie szczególnej uwagi 

na uczniów uzdolnionych może być 

właściwym kierunkiem działań.

– Bez wątpienia wykształcenie 

pewnej wrażliwości kadry nauczy-

cielskiej na zajęcia z dziećmi wybit-

nie uzdolnionymi mogłoby wpłynąć 

na to, że większa liczba tych dzieci 

pozostawałaby w polskich szkołach 

i mogła się w nich z powodzeniem 

rozwijać. Bez wątpienia nauczanie 

dzieci szczególnie zdolnych jest jed-

nym z obszarów, które nie do końca 

zostały wykorzystane – zauważa Mi-

kołaj Falkowski.

Inicjatorem szkolenia jest Forum 

Przedsiębiorczości Polskiej „Koro-

na”. Pierwsze szkolenie na ten temat 

odbyło się dwa lata temu, a organi-

zatorzy zrealizowali je całkowicie z 

własnych środków.

– Byłem wtedy prezesem „Koro-

ny”. Podzieliliśmy się na grupy ro-

bocze i znalazłem się w grupie, która 

była odpowiedzialna za edukację. 

Ponieważ jestem „praktykującym” 

ojcem, tak samo zresztą jak i wielu 

moich kolegów, postanowiliśmy zro-

bić coś dla polskich szkół. Myśleli-

śmy o dziedzinie, która jest mało 

promowana. Zauważyliśmy, że nie 

ma propozycji szkoleń dla nauczy-

cieli dotyczących uczniów uzdol-

nionych kierunkowo. A w szkołach 

bywa różnie, czasem taki uczeń, bar-

dzo uzdolniony w jednej konkretnej 

dziedzinie, może być pewnym pro-

blemem, bo to nie zawsze są łatwe 

dzieci – opowiada „Kurierowi Wi-

leńskiemu” Andrzej Łuksza, członek 

zarządu „Korony”.

Zainteresowanie pierwszym szko-

leniem znacznie przerosło plany or-

ganizatorów.

– Planowaliśmy takie zupełnie 

pilotażowe, kameralne szkolenie. 

Myśleliśmy, że zgłosi się grupka kil-

kunastu osób. Okazało się, że pomysł 

był bardzo trafi ony, bo zgłosiło się aż 

60 chętnych. Ostatecznie, zamiast 

jednodniowego szkolenia, udało się 

przeprowadzić dwa pełne dni szko-

leń. Oczywiście, wyszliśmy znacznie 

poza ramy budżetu – dodaje Łuksza.

„Kurier Wileński”/
„Wspólnota Polska”

Jak »Bratanki« walczą o polskość
Genua – stolica regionu Liguria, największy port morski we Włoszech, według statystyk z 2015 

roku jest domem dla 519 obywateli Polski. Jak to zwykle w miastach portowych bywa, Genua jest 

mieszanką kultur, istniejącą na tle wyrazistej tożsamości lokalnej ludności. To właśnie w Genui 

spotkały się i poznały trzy młode Polki, które miały wizję i pragnienie pokazania mieszkańcom 

polskich tradycji narodowych oraz wspierania lokalnej Polonii i osób pochodzenia polskiego.

Działając początkowo w or-

ganizacji o profi lu wschodnio-

europejskim, Karolina Kowal-

cze-Franiuk, Agnieszka Zaręba 

i Emilia Saglia postanowiły w 

2016 roku założyć własne  sto-

warzyszenie o nazwie „Bratan-

ki”, którego celem będzie edu-

kacja zmierzająca w kierunku 

samorozwoju jednostki, promo-

wanie dwu- i wielojęzyczności, 

szerzenie kultury i języka pol-

skiego w duchu wymiany mię-

dzykulturowej oraz integracja i 

dialog społeczny. Ich zapał do 

pracy społecznej i idee podzie-

liły już na samym początku 

działalności także Aleksandra 

Górska-Gatti, będąca niezastą-

pionym wsparciem grafi cznym, 

artystycznym i merytorycznym, 

oraz Krystyna Augustyn, która 

trudni się pracą administracyj-

ną, komunikacją oraz promocją.

Będąc same mamami, Karoli-

na, Agnieszka i Emilia zauważyły 

w Genui brak szkół i przedszko-

li, które wspierałyby ich starania o 

przekazanie dzieciom języka pol-

skiego i kultury polskiej. Dlatego 

też pierwszym, długoterminowym 

projektem „Bratanków” jest zało-

żona w październiku 2016 r. Polska 

Ludoteka w Genui, czyli jedyne na 

terenie Ligurii miejsce, w którym 

dzieci i młodzież polonijna z tego 

regionu mają możliwość spotkania 

się oraz regularnej nauki języka pol-

skiego poprzez wspólną zabawę, gry 

i ćwiczenia edukacyjne oraz kon-

takt z kulturą polską. Urząd Miasta 

Genui okazał się od początku przy-

chylny działalności stowarzyszenia i 

umożliwił korzystanie ze swoich sal 

znajdujących się w centrum histo-

rycznym. W momencie tworzenia 

Ludoteki projekt jest adresowany w 

pierwszej kolejności do dzieci w wie-

ku przedszkolnym i wczesnoszkol-

nym oraz do ich rodziców. Zajęcia w 

Ludotece odbywają się co drugą so-

botę miesiąca i trwają dwie godziny. 

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli 

starszaki, których na chwilę obecną 

uczęszcza dziewięcioro, pracują pod 

okiem wychowawcy, mediatora kul-

turowego i nauczycielki wczesnosz-

kolnej, maluchy natomiast spotykają 

się w osobnej sali razem ze swo-

imi rodzicami. Maluchów jest 

obecnie jedenaścioro.

Głównym celem pracy  Pol-

skiej Ludoteki w Genui  jest 

umożliwienie dzieciom nauki 

języka polskiego oraz kontaktu 

z kulturą polską, kształtowanie 

tożsamości kulturowej polskiej 

i polsko-włoskiej, a także inte-

gracja i aktywizowanie środo-

wiska Polonii w Ligurii. Do-

datkowo, poprzez organizację 

różnych wydarzeń kulturalnych, 

m.in. warsztatów artystyczno-

-literackich, spotkań z gośćmi z 

Polski oraz poprzez różne pro-

jekty społeczne Centrum „Bra-

tanki” pragnie także dotrzeć do 

dzieci polskich adoptowanych 

przez pary włoskie, aby zagwa-

rantować im oraz ich rodzicom 

żywy kontakt z polskością.

Przy Ludotece działa  biblioteka 

polska, w której można wypożyczyć 

książki zarówno dla dzieci, jak i dla 

dorosłych. Każdy może wzbogacać 

jej księgozbiór. Warto podkreślić, 

że w dalszej perspektywie czasowej, 

po dotarciu do szerszego środowi-

ska  Polonii w Ligurii  oraz po do-

kładnym rozpoznaniu jego potrzeb, 

Centrum „Bratanki” pragnie zapew-

nić dzieciom i młodzieży w wieku 

szkolnym możliwość kontynuacji re-

gularnej nauki języka polskiego oraz 

nauki w języku polskim w sobotniej 

szkole polonijnej.

Polacy we Włoszech/
„Wspólnota Polska”
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W Polskiej Ludotece w Genui dużo się dzieje.

CZWARTEK 13 lipca

6.05 Cisza nad rozlewiskiem (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Załoga Eko - 
skarby polskiej przyrody. W Górach 
Stołowych 8.00 Pytanie na śniadanie 
8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-
danie 10.55 Krótka historia. Konfede-
racja barska 11.05 Polonia 24 11.25 
Halo Polonia 12.05 Przez granice. 
Odra i Olza 12.35 Wiadomości 12.50 
Barwy szczęścia (s.) 13.25 Siła wyż-
sza. Zazdrość i medycyna wschodnia 
14.20 Królowie śródmieścia. Wypa-
dek 15.10 Szlakiem miejsc niezwy-
kłych. Pomniki historii 15.25 Wiado-
mości 15.40 Wilnoteka 15.55 Apetyt 
na miłość (s.) 16.30 Znak orła. Zapro-
szenie 17.00 Borówka skrzat wyrusza 
w świat. Rezerwat Przyrody Dębina 
17.20 Krótka historia. Powstanie 
Wielkopolskie 17.30 Teleexpress 
17.55 Z Andrusem po Galicji. Lima-
nowa 18.25 Naszaarmia.pl 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 
Wysp 19.45 Dobranocka. 20.00 Wia-
domości, sport, pogoda 20.45 Komi-
sarz Alex 8 (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 
Halo Polonia 22.45 Magazyn śledczy 
Anity Gargas 23.15 „Tylko miłość” - 

koncert Fundacji Anny Dymnej. 

PIĄTEK 14 lipca
6.05 Cisza nad rozlewiskiem (s.) 6.55 
Było, nie minęło - kronika zwiadow-

ców historii. Śląska bitwa o benzynę 

7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.55 Krótka historia. 

Powstanie Wielkopolskie 11.05 Polo-

nia 24 11.25 Halo Polonia 12.05 Za-

smakuj w Sienkiewiczu 12.35 Wiado-

mości 12.50 Pokój 107. Opiekunka do 

dziecka 13.25 Siła wyższa. Post uszla-

chetniający 14.20 Komisarz Alex 8 (s.) 

15.10 Pod Tatrami. Ekologiczne Zako-

pane 15.25 Wiadomości 15.40 „Tylko 

miłość” - koncert Fundacji Anny Dym-

nej 16.45 Baw się słowami. Ciało 16.55 

Domisie (dla dzieci) 17.20 Krótka hi-

storia. Roman Dmowski 17.30 Te-

leexpress 17.50 Koło historii. Kreso-

wym szlakiem. Kołomyja 18.25 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców hi-

storii 18.55 Pokój 107. Opiekunka do 

dziecka 19.25 Flesz historii 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Wiedźmin. Okruch lodu 

21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 

22.45 Wieczór Mistrzów. Kabaretowa 

gala - Opole ’93 23.45 Dzika Polska. 

Gdy nałożę poroże. 

SOBOTA 15 lipca
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.50 Polonia 24 

11.10 Halo Polonia 11.45 Z Andru-

sem po Galicji 12.15 Ojciec Mateusz 

13 (s.) 13.10 Wiedźmin 14.05 Rodzi-

na sama w domu 14.55 Okrasa łamie 

przepisy. Dziczyzna w Puszczy Boli-

mowskiej 15.25 Poznaj swoją naturę. 

Ptasi raj 16.00 Kulturalni PL 17.00 

Słownik polsko@polski 17.30 Te-

leexpress 17.55 Siła wyższa. Święto-

kradztwo 18.50 Zdzisław Wardejn - 

bez tajemnic 19.40 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 

Noce i dnie. Czas miłości i czas śmier-

ci 21.50 Historia kina w Popielawach 

23.35 Za zasługi dla Polski i Polaków 

poza granicami kraju - koncert galowy. 

NIEDZIELA 16 lipca
6.15 Królowa Bona 7.25 Saga rodów. 

Ród Czarneckich 7.50 Chiny - kraj 

możliwości 8.20 Magazyn z Wysp 

8.40 Polska z Miodkiem. Ostrzeszów 

8.45 Baśnie i bajki polskie. O Bartku 

doktorze 9.00 Teleranek 9.20 Ziarno. 

Święto Miłosierdzia 9.50 Baw się sło-

wami. Słoń Trąbalski 10.05 Baw się 

słowami 10.15 W krainie baśni 10.50 

Trzy Szalone Zera 11.45 Między zie-

mią a niebem 12.00 Anioł Pański 

12.15 Między ziemią a niebem 13.00 

Transmisja mszy świętej z kościoła pw. 

św. Michała Archanioła w Gnieźnie 

14.40 Królowa Bona 15.45 Herbatka 

z kabaretem 16.15 Turystyczna jazda 

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Ostrzeszów 17.30 Te-

leexpress 17.55 Siła wyższa. Coup de 

grace 18.50 Oczy w oczy. Andrzej Si-

korowski 19.25 Baw się słowami. 

19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Wiedźmy 

21.40 Samotność w sieci 23.10 Her-

batka z kabaretem 23.55 Zakochaj się 

w Polsce. Pułtusk i Serock. 

PONIEDZIAŁEK 17 lipca
6.15 Koło historii. Kresowym szlakiem 

6.50 Nad Niemnem 7.15 Moliki książ-

kowe 7.30 Supełkowe ABC 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 11.00 Kulturalni 

PL 11.55 Podróże z historią. Burszty-

nowym szlakiem 12.25 Krótka historia. 

Roman Dmowski 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

Wiedźmy. Niebezpieczne związki 

14.20 Oczy w oczy. Andrzej Sikorow-

ski 14.50 Reportaż 15.25 Wiadomości 

15.40 Nożem i widelcem. Kotleciki z 

siekanej karkówki 15.55 Apetyt na mi-

łość 16.30 Znak orła. Gdyby zdradził 

17.00 Mój zwierzyniec 17.10 Podwod-

ne ABC. Rozmnażanie w podwodnym 

świecie 17.20 Krótka historia. Sprawa 

polska Jałta - Teheran - Poczdam 17.30 

Teleexpress 17.55 Ukryte skarby. Ko-

palnia uranu, podwodne kwiaty i krysz-

tałowe szkło 18.20 Podróże z historią. 

Bursztynowym szlakiem 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 

19.45 Dobranocka. 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Przeprowadz-

ki. Kanapa doktora Reutta 21.45 Polo-

nia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 Sidła 

strachu 23.35 Solny skarb UNESCO. 

Skarb 23.45 Dzika Polska. Pożeracz 

słońc. 

WTOREK 18 lipca
6.05 Rodzina sama w domu 6.55 Za-

kochaj się w Polsce. Pułtusk i Serock 

7.20 Bąblandia. Kwiat paproci 7.30 
W krainie baśni 8.00 Pytanie na śnia-

danie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 11.05 Polonia 24 11.25 

Halo Polonia 12.00 Ukryte skarby. 

Kopalnia uranu, podwodne kwiaty i 

kryształowe szkło 12.25 Krótka hi-

storia. Sprawa polska Jałta - Teheran 

- Poczdam 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Noce i 

dnie. Czas miłości i czas śmierci 14.20 

Sidła strachu 15.25 Wiadomości 

15.40 Smaki polskie. Gęś na co dzień 

i od święta 15.55 BarON24. Kto się 

boi komornika? 16.30 Znak orła. 

Komu służycie 17.00 Przygody Dor-

do 17.15 Bąblandia. Kwiat paproci 

17.20 Krótka historia. Rząd emigra-

cyjny II RP 17.30 Teleexpress 17.55 

Zawody w zawody. Święte tworzenie 

18.20 Zasmakuj w Sienkiewiczu 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 In-

formacje kulturalne 19.45 Dobranoc-

ka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Ojciec Mateusz 13 (s.) 21.45 

Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 

„Zawsze gorzej może być” 23.45 Dzi-

ka Polska. Tańczyć jak żurawie. 

ŚRODA 19 lipca
5.55 Jest okazja 7.05 Starokatolicy w 

Szwajcarii 7.30 Petersburski Music 

Show 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 
Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

10.55 Krótka historia. Rząd emigra-

cyjny II RP 11.05 Polonia 24 11.25 

Halo Polonia 12.05 Zawody w zawo-

dy. Święte tworzenie 12.35 Wiado-

mości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 

13.25 Przeprowadzki. Kanapa dokto-

ra Reutta 14.25 Zdzisław Wardejn - 

bez tajemnic 15.25 Wiadomości 

15.40 Posmakuj opolskiego. Olesno, 

kraina mleka 15.55 BarON24. Dzień 

próby 16.30 Znak orła. Ostrzeżenie 

17.00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 

17.20 Krótka historia. System partyj-

ny II RP 17.30 Teleexpress 17.55 

Przez granice. Racibórz 18.25 Studio 

Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Królowie śródmieścia. Cofnąć 

czas 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Po-

lonia 22.45 Jest okazja. 

Uczestnicy zajęć szczególnie cenią konkretne propo-
zycje, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.
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TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Pudełko (fi lm) 10.05 Historie gwiazd 

11.00 Mały pitawal z dużego miasta 

(s.) 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.20 

Tajemnica wiklinowego koszyka (s.) 

13.50 Telegram 14.10 Pr. rozrywkowy 

15.25 Kojak (s.) 16.15 Podróżomania 

16.45 AZ kwiz 17.10 Wszystko-party 

18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.00 Opo-

wiadaj (s.) 20.55 Szpital na peryferiach 

(s.) 21.50 Taggart (s.) 23.35 Krymino-

log (s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Ucieczka na Tahiti 9.55 

Najważniejsze operacje II wojny świa-

towej 10.55 Niezwykłe kobiety 11.45 

Czescy Indianie zdobyli Amerykę 

12.40 Na ratunek życiu 13.00 Histo-

rie ciekawych przyrodników 13.20 Po 

Czechach 13.30 Marzenie o Kuksie 

14.20 Ostatni walczyk cesarza 15.15 Z 

bratem na Alasce 16.15 Zapomniane 

wyprawy 16.40 Anglicy kontra Hisz-

panie: Pojedynek fl otylli 17.30 Super-

-zbiornikowiec na gaz ziemny 18.25 

Na wierzchołki gór z Vladimírem 

Čechem 18.45 Wieczorynka 18.55 

Ukraińskie skrzyżowanie 19.25 Twier-

dze 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Dzikie Chiny 20.55 

Świat z lotu ptaka 21.50 Kwietne pącz-

ki (fi lm) 23.25 Podróż po Prowansji 

23.50 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (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 

Dr House (s.) 15.55 Sprawy dla Laury 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Kochani sąsiedzi (s.) 18.50 Go-

spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Comeback (s.) 21.25 

Króliczek (fi lm) 23.15 Impersonalni 

(s.) 0.10 Dr House (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Ninjago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 

8.45 Siska (s.) 10.00 Miłość nie prze-

mija (fi lm) 12.00 Południowe wiado-

mości 12.15 Siska (s.) 13.25 Komi-

sarz Rex (s.) 15.30 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.45 Sala rozpraw 17.40 Jak zbudo-

wać marzenie 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Jankes i Dama (fi lm) 21.20 Fort 

Boyard 23.05 M.A.S.H. (s.). 

PIĄTEK 14 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Te-

legram 10.10 Szpital na peryferiach (s.) 

11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Rodzina Hora-

ków (s.) 13.20 Tajemnica wiklinowego 

koszyka (s.) 13.50 Zamek błyskawicz-

ny 14.15 Koncert Karla Gotta 15.20 

Kojak (s.) 16.10 Podróżomania 16.40 

AZ kwiz 17.10 Wszystko-party 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Kamera 

w podróży na wsi 18.55 Prognoza po-

gody, wiadomości, sport 20.05 Duch 

nad złoto (bajka) 21.40 Wszystko-par-

ty 22.35 Lista przebojów telewizyjnej 

rozrywki 23.30 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomko-

wie gwiazd 9.00 Świat z lotu ptaka 

9.55 Dzikie Chiny 10.50 Ze smako-

szem w podróży 11.35 Podróżoma-

nia 12.05 Obrazki z Francji 12.20 

Ocean Atlantycki 13.15 Nasze zoo 

15.00 Królestwo natury 15.25 GEN 

- Galeria elity narodu 15.40 Vinito-

rium Moravicum 16.05 Lotniskowiec 

Enterprise 17.00 Niebiański ogród 

południowo-wschodnich Chin 17.55 

Krainą znanych i nieznanych historii 

czeskich zamków i twierdz 18.25 Na 

wierzchołki gór z Vladimírem Čechem 

18.45 Wieczorynka 18.55 Na ratunek 

życiu 19.15 Tybet 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Cudow-

na planeta 21.00 Dziwy świata 21.45 

Mamon (s.) 23.45 Dziecko Rosemary 

(fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova (fi lm) 8.55 

Anatomia prawdy (s.) 9.50 Comeback 

(s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 

Południowe wiadomości 12.25 Dwóch 

i pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.00 Dr House (s.) 15.55 

Sprawy dla Laury (s.) 16.57 Popołu-

dniowe wiadomości 17.25 Kochani 

sąsiedzi (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ba-

jarz (fi lm) 22.05 Ocean’s 13 (fi lm) 0.30 

Dr House (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Ninjago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 

(s.) 8.45 Siska (s.) 10.00 Chmury nad 

morzem (fi lm) 12.00 Południowe wia-

domości 12.10 Siska (s.) 13.25 Komi-

sarz Rex (s.) 15.30 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.45 Sala rozpraw 17.40 Jak zbudo-

wać marzenie 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Winiarze (s.) 21.35 Czechy i 

Słowacja mają talent 23.20 Castle (s.). 

SOBOTA 15 lipca

TVC 1 
6.00 Bananowe perełki 6.30 Śladami 

gwiazd 6.55 Bajka 7.40 Anulka i Pan 

Pięciooki (bajka) 8.25 Kamera w po-

dróży na wsi 8.55 Ojciec Brown (s.) 

9.40 Slovácko się nie sądzi (s.) 11.05 

Wszystko-party 12.00 Tydzień w re-

gionach 12.25 Nasze hobby 13.00 

Wiadomości 13.05 Narzeczona z ob-

razka (bajka) 14.05 Złoty warkoczyk 

(bajka) 14.45 Godziny odwiedzin 

(fi lm) 15.55 Komicy na piątkę 16.50 

Columbo (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Cuda natury 21.10 Nędz-

nicy (fi lm) 22.45 Wallander (s.) 0.15 

Jak się powodzi, sąsiedzie? 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 6.30 

Babar i przygody Badou (s. anim.) 6.55 

Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 

Magazyn muzyczny 9.55 Zapomniane 

ofi ary 10.45 Lotnicze katastrofy 11.30 

Super-zbiornikowiec na gaz ziemny 

12.20 Tajemnice kolei 12.20 Formuła 1 

12.50 Niezwykłe kobiety 13.40 Magia 

Afryki 14.05 Kucyki Exmoor 14.30 

Niekończąca się opowieść (fi lm) 16.05 

Cuda natury obszarów monsunowych 

17.00 Kamera w podróży 17.50 Cu-

downa planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Vinitorium Moravicum 19.20 

Podróż po Prowansji 19.50 Wiadomo-

ści w czeskim j. migowym 20.00 Czyn-

gis-chan (fi lm) 22.15 Mission: Impos-

sible (fi lm) 0.00 W imię ojczyzny (s.). 

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

6.20 Spiderman (s. anim.) 6.45 Miles 

z przyszłości (s. anim.) 7.10 Diabeł ze 

złotymi włosami (bajka) 8.35 Psy i koty 

(fi lm) 10.10 Bursztynowa Komnata 

(fi lm) 12.25 Wiecznie młody (fi lm) 

14.35 Jedz, módl się, kochaj (fi lm) 

17.20 Uniwersytet Potworny (fi lm 

anim. ) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Podróż na Tajemniczą Wy-

spę (fi lm) 22.00 Th or: Mroczny świat 

(fi lm) 0.10 Krwawa rzeka (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.55 

Ninjago (s. anim. ) 7.20 M.A.S.H. (s.) 

7.55 Salon samochodowy 9.10 Waka-

cje (s.) 10.10 Winiarze (s.) 11.40 Fort 

Boyard 13.20 Czechy i Słowacja mają 

talent 14.55 Czas gra na korzyść mor-

dercy (fi lm) 16.50 Morderstwa w Mid-

somer (s.) 18.55 Wiadomości 20.15 

Faceci w czerni (fi lm) 22.15 Zaginiona 

(fi lm) 0.25 Krwawa legenda (fi lm). 

NIEDZIELA 16 lipca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 

Zamek błyskawiczny 7.05 Godziny 

odwiedzin (fi lm) 8.15 Pofoukej mi 

jahody (fi lm) 9.05 Uśmiechy Zdeny 

Hadrbolcovej 9.45 Kalendarium 10.00 

Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 

11.00 Życie na zamku (s.) 11.50 Pro-

gram rozrywkowy 13.00 Wiadomości 

13.05 Jak szewc szył z diabłami (bajka) 

14.10 Czeska muzyka (bajka) 15.00 To 

był Zahajda 15.55 Bohouš (fi lm) 16.20 

Sardynki, czyli z życia pewnej rodzinki 

(fi lm) 17.40 Columbo (s.) 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

GEN - Galeria elity narodu 20.15 Pod 

jednym dachem (s.) 21.50 Grzeszni 

ludzie miasta Brna (s.) 22.55 Miejsce 

zbrodni - Schimanski (s.) 0.20 Maneż 

Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 6.30 

Babar i przygody Badou (s. anim.) 6.50 

Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.10 Poszukiwania 

czasu utraconego 9.30 Transmisja mszy 

pielgrzymkowej 10.40 Maria Elekta 

10.55 Lotniskowiec Enterprise 11.50 

Dziwy świata 12.35 Ucieczka na Tahiti 

13.30 Słowo na niedzielę 13.35 Walka 

o tron Rzeszy Wielkomorawskiej 14.05 

Cudowne źródła 14.25 Kaplice - dusze 

rodów 14.55 Królestwo natury 15.20 

Podróż po Tasmanii 15.50 Świat z lotu 

ptaka 16.45 Anglicy kontra Hiszpanie: 

Pojedynek fl otylli 17.35 Tybet, dach 

świata 18.45 Wieczorynka 18.55 Za-

pomniane wyprawy 19.20 Ciekawostki 

z regionów 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Nevada Smith 

(fi lm) 22.10 Alfred Wielki (fi lm) 0.10 

Kobiety a broń. 

NOVA 
6.20 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.45 Spiderman (s. anim.) 7.10 Miles z 

przyszłości (s. anim.) 7.35 Tom & Jerry 

(s. anim.) 8.00 Pingwiny z Madagaska-

ru (s. anim.) 8.20 Krok za krokiem (s.) 

8.40 Mądra wieśniaczka (bajka) 9.55 

Mocne uderzenie (fi lm) 12.00 Dyna-

stia Novaków (s.) 14.05 Złote rybki 

(fi lm) 15.55 Bajarz (fi lm) 17.45 Był 

sobie gliniarz II (fi lm) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Policja kry-

minalna Anděl (s.) 22.45 Letni wywiad 

23.20 Pijany mistrz (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.55 

Ninjago (s. anim.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 

9.20 Największe bitwy czołgowe 10.15 

Jankes i Dama (fi lm) 11.15 Tak jest, 

szefi e! 12.25 Poradnik domowy 13.20 

Poradnik Ládi Hruški 13.55 Faceci 

w czerni (fi lm) 15.55 Morderstwa w 

Midsomer (s.) 18.00 Pohlreich grilluje 

18.55 Wiadomości 20.15 Indiana Jo-

nes i Świątynia Zagłady (fi lm) 22.45 

Wschodzące słońce (fi lm) 1.25 Mor-

derstwa według Agathy (s.). 

PONIEDZIAŁEK 17 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Śladami gwiazd 10.20 Bohouš (fi lm) 

10.40 Sardynki czyli z życia pewnej 

rodzinki (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Rodzina Horaków 

(s.) 13.20 Tajemnica wiklinowego ko-

szyka (s.) 13.50 13. komnata L. Ker-

ndla 14.20 Kot w worku 15.20 Kojak 

(s.) 16.15 Podróżomania 16.45 AZ 

kwiz 17.10 Talk-show Jana Krausa 

18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-

za pogody, wiadomości, sport 20.00 

Mały pitawal z dużego miasta (s.) 

21.05 Grzeszni ludzie miasta Pragi 

(s.) 21.50 Columbo (s.) 23.05 Taggart 

(s.) 23.55 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Namibia 9.55 Z bratem 

na Alasce 10.55 Vinitorium Moravi-

cum 11.20 Historie ciekawych przy-

rodników 11.40 Zapomniane wypra-

wy 12.05 Jak się żyje w barakowozach 

12.20 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-

wy 12.30 Skradzione macierzyństwo 

13.30 Gorażde 13.55 Lotnicze kata-

strofy 14.40 Na wierzchołki gór z Vla-

dimírem Čechem 15.20 Poszukiwania 

świętego Maura 16.20 Wolności nie 

oddamy 17.15 Najważniejsze operacje 

II wojny światowej 18.15 Podróżoma-

nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Cudow-

ne źródła 19.15 Kaplice - dusze rodów 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Kapitulacja nazistowskich 

Niemiec 20.50 Wahadłowiec 21.45 

Między słowami (fi lm) 23.25 CIA. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 

Dr House (s.) 15.55 Sprawy dla Laury 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Kochani sąsiedzi 18.50 Gospoda 

(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 

20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 

22.50 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.45 Impersonalni (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Ninjago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 

8.45 Siska (s.) 10.00 Mgła nad zam-

kiem Kilrush (fi lm) 12.00 Południo-

we wiadomości 12.10 Siska (s.) 13.25 

Powrót komisarza Rexa (s.) 15.30 Po-

licja Hamburg (s.) 16.25 Popołudnio-

we wiadomości 16.45 Sala rozpraw 

17.40 Jak zbudować marzenie 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 Winnetou 

II (fi lm) 22.20 Tak jest, szefi e! 23.40 

M.A.S.H. (s.). 

WTOREK 18 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.45 

Opowiadanie fi lmowe 10.05 Komicy 

na piątkę 10.55 Mały pitawal z duże-

go miasta (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 

13.20 Tajemnica wiklinowego koszyka 

(s.) 13.50 Małżeńska gra 14.05 Pr. roz-

rywkowy 15.25 Kojak (s.) 16.15 Po-

dróżomania 16.45 AZ kwiz 17.10 Talk-

-show Jana Krausa 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Szpi-

tal na peryferiach (s.) 22.00 Legendy 

ratownictwa 22.30 Kryminolog (s.) 

23.35 Ojciec Brown (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Cudowna planeta 9.50 

Cuda natury 10.45 Królestwo natury 

11.10 Na ratunek życiu 11.30 Wal-

ka o tron Rzeszy Wielkomorawskiej 

12.00 Nie oddamy wolności 12.55 Na 

pływalni z Jarkiem Nohavicą 13.20 

Betlejem 14.20 Kaplice - dusze rodów 

14.45 Najważniejsze operacje II wojny 

światowej 15.45 Niezwykłe kobiety 

16.35 Dziwy świata 17.20 Historie 

Wielkiej Wojny 18.15 Tajemnice kolei 

18.45 Wieczorynka 18.55 Podróż po 

Tasmanii 19.20 Zatopione losy 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Lotniskowiec Enterprise 21.00 

Lotnicze katastrofy 21.50 Powrót idio-

ty (fi lm) 23.30 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Anato-

mia prawdy (s.) 9.50 Policja kryminalna 

Anděl (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 Dr House 

(s.) 16.00 Sprawy dla Laury (s.) 16.57 

Popołudniowe wiadomości 17.25 Ko-

chani sąsiedzi 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-

cja kryminalna Anděl (s.) 21.30 Agenci 

NCIS (s.) 22.35 CSI: Kryminalne za-

gadki Las Vegas (s.) 23.25 Impersonal-

ni (s.) 0.20 Dr House (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Ninjago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.40 Siska (s.) 9.55 Spotkanie nad rze-

ką (fi lm) 12.00 Południowe wiadomo-

ści 12.10 Siska (s.) 13.25 Powrót komi-

sarza Rexa (s.) 15.30 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.45 Rizzoli & Isles (s.) 17.40 Jak 

zbudować marzenie 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Morderstwa w Mid-

somer (s.) 22.10 Za szybą (s.) 23.25 

M.A.S.H. (s.). 

ŚRODA 19 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Opowiadanie fi lmowe 10.00 Szpital na 

peryferiach (s.) 11.05 Opowiadaj (s.) 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Rodzina Horaków (s.) 13.20 Tajem-

nica wiklinowego koszyka (s.) 13.50 

13. komnata Z. Bubílkovej 14.20 Ka-

rel Gott w Lucernie 15.15 Kojak (s.) 

16.10 Podróżomania 16.45 AZ kwiz 

17.10 Talk-show Jana Krausa 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Mały pitawal 

z dużego miasta (s.) 21.05 Grzeszni lu-

dzie miasta Pragi (s.) 22.00 Columbo. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Tybet, dach świata 9.55 

Nasze zoo 11.40 Anglicy kontra Hisz-

panie: Walka fl otylli 12.35 Nasza wieś 

13.05 Pr. muzyczny 13.30 Znikające 

miejsca 13.50 Ze smakoszem w po-

dróży 14.30 Jeśli wejdziesz między 

wrony 15.05 Kapitulacja nazistowskich 

Niemiec 15.50 Przejście między świa-

tami 16.40 Ołomuniecki barok 17.35 

Dzikie Chiny 18.25 GEN 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Podróżomania 19.25 

Na ratunek życiu 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 

w podróży 21.00 Ucieczka na Santa 

Lucia 21.55 Kate & Leopold (fi lm) 

23.50 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.00 

Dr House (s.) 15.55 Sprawy dla Laury 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Kochani sąsiedzi 18.50 Gospoda 

(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 

20.20 Comeback (s.) 21.25 Agenci 

NCIS (s.) 22.20 Chcesz zostać milio-

nerem? 0.00 Impersonalni (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Ninjago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.40 Siska (s.) 9.55 Mężczyzna mo-

ich marzeń (fi lm) 11.55 Południowe 

wiadomości 12.05 Siska (s.) 13.20 Po-

wrót komisarza Rexa (s.) 15.30 Policja 

Hamburg (s.) 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.45 Rizzoli & Isles (s.) 

17.40 Jak zbudować marzenie 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 Wakacje (s.) 

21.20 Show Jana Krausa 22.25 Teleba-

zar 23.35 M.A.S.H. (s.). 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Spide-Man: Homecoming (13, 14, 

godz. 19.00); HAWIERZÓW – 
Kino Letnie: Wojna o planetę małp 

(13, 14, godz. 21.30); KARWINA 
– Centrum: How to Be a Lation 

Lover (13, 14, godz. 17.30); Walka 

o planetę małp (13, 14, godz. 20.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: Wojna o 

planetę małp (13, 14, godz. 17.30);  

How to Be a Lation Lover (13, 14, 

godz. 20.00); TRZYNIEC –  Kino 
Letnie: Wielki Mur (14, godz. 

21.30); JABŁONKÓW: Dlaczego 

właśnie on? (14, godz. 21.00); CZ. 

CIESZYN –  Central: Wojna o pla-

netę małp (13, 14, godz. 17.30); How 

to Be a Lation Lover (13, 14, godz. 

20.00); CZ. CIESZYN – Kino Let-
nie: La La Land (14, godz. 21.30); 

CIESZYN – Piast: Gru, Dru i Mi-

nionki (13, godz. 16.00, 18.00; 14, 

godz. 15.15); Jutro będziemy szczę-

śliwi (13, godz. 19.45); Król Artur: 

Legenda miecza (14, godz. 17.15); 

Mumia (14, godz. 19.45).

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
TKK PTTK „Ondraszek” – Za-

prasza na wycieczkę rowerową pt. 

„Dzień „Paparazziego” 16. 7. o godz. 

8.00. Start z Rynku w Cieszynie, 

drugie miejsce startowe plac targo-

wy Skoczów. Zakończenie trasy w 

Bielsku-Białej. Odległość około 40 

km. Dla tych, co chcieliby wrócić 

do Cieszyna na rowerze, to jeszcze 

dodatkowe 35 km. Wycieczkę pro-

wadzi Przodownik Turystyki Kolar-

skiej, Piotr Hamera.

WYSTAWY
GOTiC, MOSTY k. JABŁON-
KOWA, Drzewionka Na Fojstwiu: 

do 31. 8. wystawa Martiny Bilkovej 

i Kateřiny Valkovej pt. „Dla radości 

i przyjemności”. Czynna: po-pt w 

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

14.30, nie: godz. 8.30-12.30.

KAWIARNIA i CZYTELNIA 
„AVION”, Główna 1, Cz. Cieszyn: 

do 31. 8. wystawa obrazów Blanki 

Suszki-Szczuki pt. „Akryle”. Czyn-

na w godz. otwarcia kawiarni.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 
„Na schodach”: do 13. 8. wystawa 

obrazów Lubomíra Kirmana pt. 

„Poznanie”. Wystawa czynna: wt-pt: 

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

17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

13. 8. wystawa Jozefa Malíka pt. 

„Samochodziki wszędzie, gdzie 

spojrzysz...”. Wystawa czynna: wt-

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

13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

13. 8. wystawa ilustracji Vlasty Švej-

dowej pt. „Zgaduj bajkę...”. Wysta-

wa czynna: wt-pt: godz. 9.00-17.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW MAKETA 
HT: do 13. 8. wystawa fotografi i 

Pavla Unucki, Karola Góri, An-

tonína Plesníka, Kazimierza Su-

chanka i Jana Myrdacza. Wystawa 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

TRZYNIEC,  GALERIA MIA-
STA, DOM KULTURY „Trisia”, 
Rynek Wolności 526: zaprasza 

13. 7. o godz. 18.00 na wernisaż wy-

stawy pt. „Kręgi sztuki”. Wystawa 

czynna: wt-pt: godz. 10.00-17.00; 

so i nie: godz. 14.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-
wierzowie, Pavlovova 583/2: do 

29. 9. wystawa pt. „Skamieniałe śla-

dy”; stała ekspozycja pt. „Zanim po-

wstało miasto”. Czynne: 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 Ja-

błonkowa 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 3. 9. wy-

stawa pt. „Replika odzieży z czasów 

pierwszej republiki”; stała ekspo-

zycja pt. „Orłowa – przeszłość i te-

raźniejszość”. Czynne: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: do 15. 10. wysta-

wa pt. „Wraz z przyrodą – Pszczoły”; 

stała ekspozycja pt. „Zaczarowany 

świat tramwajów”. Czynne: po-pt: 

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

17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 10. 

wystawa pt. „Dziedzictwo Reforma-

cji. Książki protestanckie w zbiorach 

Książnicy Cieszyńskiej”. Czynna: 

wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w 

godz. 9.00-15.00.

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

18.00. 

INFORMATOR
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Myśli nasze powracają do chwil, 
kiedy byłeś razem z nami.

Dnia 13. 7. mija 20. rocznica śmierci 

śp.  LEOPOLDA SZOSTKA
z Hawierzowa-Suchej Średniej, rodaka z Karwiny

zaś 30. 7. 2017 obchodziłby swoje 101 urodziny. Z miło-

ścią i szacunkiem wspominają synowie z rodzinami.
 GL-407

WSPOMNIENIA
CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
BEATA SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 12. 7. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,23 zł

ON  4,01 zł

LPG 1,76 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,29 zł

ON  4,13 zł

LPG 1,84 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,29 zł

ON  4,13 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,31 zł  

ON  4,19 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  28,50 kc  

ON  27,50 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 12. 7. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż
CZK  0,158 0,164

EUR  4,210 4,260

USD  3,660 3,780

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,159 0,164

EUR  4,190 4,290

USD  3,660 3,780

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,120 6,260

EUR 25,800 26,500

USD 22,600 23,300

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,190 6,340

EUR 26,030 26,680

USD 23,130 23,650

 (wik)
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Organizacja non-profit Celé Česko čte dětem o zasięgu ogólnokrajowym, 
z biurem w Czeskim Cieszynie poszukuje 

KOORDYNATORA PROJEKTÓW 
Oferujemy:

• ciekawą i twórczą pracę 

• planowanie i koordynowanie projektów kulturalnych i edukacyjnych

• pracę w inspirującym zespole

• przyjazne środowisko pracy 

• motywujące wynagrodzenie

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe, 

• bezbłędna znajomość j. czeskiego

• kreatywność i zaangażowanie w realizację powierzonych celów

• doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie

• doskonała umiejętność pracy na komputerze (Word, Excel, Powerpoint) 

Mile widziane:
• znajomość języków polskiego oraz angielskiego

• znajomość podstaw księgowości 

• prawo jazdy kategorii B

Życiorys proszę wysłać na adres mailowy: skanderova@ctemedetem.cz. 

Bliższe informacje o organizacji: www.celeceskoctedetem.cz.
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»Kocioł czarownic« ponownie ożyje
Trwająca osiem lat modernizacja 

Stadionu Śląskiego powoli dobie-

ga końca. Otwarcie obiektu, który 

pomieści 54 tysiące kibiców i stan-

dardami nie będzie odbiegał od 

najlepszych światowych aren, pla-

nowana jest we wrześniu. Władze 

województwa chciałyby również, aby 

na Śląskim został rozegrany listopa-

dowy mecz polskiej reprezentacji z 

Urugwajem.

Zimą i wiosną na chorzowskim 

gigancie zamontowane zostały 

wszystkie krzesełka, a w czerwcu 

rozkładana była murawa, którą prze-

transportowano tirami-chłodniami 

z Węgier, gdzie została wybrana na 

plantacji pod Budapesztem. Ten ro-

dzaj trawy spełnia wszystkie kryteria 

dla trawy sportowej stosowanej na 

stadionach. Do Chorzowa przywio-

zło ją dwanaście ciężarówek, a w 

każdej mieściło się siedemset me-

trów kwadratowych murawy o wadze 

dwudziestu czterech ton. 

Zakończyły się już również roboty 

instalacyjne związane z oświetleniem 

i nagłośnieniem. – Od ponownego 

otwarcia dzieli obiekt jeszcze tylko 

położenie bieżni lekkoatletycznej, 

na której będą mogły odbywać się 

zawody rangi międzynarodowej – 

informował w czerwcu członek Za-

rządu Województwa Śląskiego, Ka-

zimierz Karolczak.

Bieżnia ma się pojawić w Chorzo-

wie pod koniec lipca. Do ostatnich for-

malności ma z kolei dojść we wrześniu, 

a potem „kocioł czarownic” ma zostać 

ofi cjalnie otwarty. Na razie o ewentual-

nych wydarzeniach piłkarskich wiado-

mo niewiele, ale władze spółki Stadion 

Śląski chciałby bardzo, aby w Chorzo-

wie miały miejsce lekkoatletyczne mi-

strzostwa Europy w 2022 r.

Przypomnijmy, Stadion Śląski 

pierwotnie miał być gotowy na Euro 

2012. W lipcu 2011 r., podczas pod-

noszenia linowej konstrukcji dachu, 

pękły jednak dwa z czterdziestu za-

stosowanych tzw. „krokodyli”, czyli 

uchwytów łączących liny promienio-

we dachu z jego wewnętrznym pier-

ścieniem. Prace na niemal dwa lata 

zostały wstrzymane. Konieczna była 

zmiana projektu konstrukcji linowej. 

Najważniejsza część prac przy 

montażu dachu odbyła się latem 

2015 r. Był to tzw. big lift, który 

trwał dwa tygodnie. Operacja po-

legała na podniesieniu lin, które 

tworzą konstrukcję dachu. To był 

największy problem budowniczych 

i największe zmartwienie osób, które 

ten projekt nadzorowały. Ostatecz-

nie jednak „kocioł czarownic” został 

jednak odczarowany. 

Liczący 43 tys. m kw. dach posiada 

40 sektorów i jest największym tego 

typu zadaszeniem w Europie. To 

jednak niejedyne liczby dotyczące 

Stadionu Śląskiego, które robią wra-

żenie. Obiekt ma pomieścić około 55 

tys. widzów, a przy okazji koncertów 

– zależnie od usytuowania sceny – od 

64 do 90 tysięcy.

– Jestem przekonany, że miesz-

kańcy regionu będą dumni z tego 

obiektu, z jego nowoczesnego wy-

glądu oraz funkcjonalności. Będą tu 

mogły odbywać się nie tylko mecze 

piłkarskie, ale również zawody w 

innych dyscyplinach, przede wszyst-

kim w lekkoatletyce. To będzie drugi 

pod względem pojemności stadion 

sportowy i największa w Polsce are-

na koncertowa – mówił w ub. roku 

Krzysztof Klimosz, prezes spółki 

Stadion Śląski

Chorzowski gigant faktycznie bę-

dzie nie tylko areną piłkarską. Wła-

dze województwa śląskiego podpisa-

ły już umowę z Polskim Związkiem 

Lekkoatletycznym, a działania te 

zostały dostrzeżone przez minister-

stwo sportu, które wesprze Stadion 

Śląski 10-milionową dotacją na do-

posażenie lekkoatletyczne. Obiek-

tem jest również zainteresowany 

Polski Związek... Biathlonowy. W 

przyszłości prawdopodobnie po-

wstanie więc tam strzelnica, a być 

może także tory do biegania.  

 (wik)

Wisła Malinka czeka na 
najlepszych skoczków świata
Dziś po raz pierwszy w historii polskiego sportu zainaugurowana zostanie w Wiśle Malince letnia edycja zawodów FIS Grand Prix w skokach narciarskich. Na belce 
startowej skoczni im. Adama Małysza zobaczymy aż 12 Polaków, a zawody potrwają do soboty.
W ubiegłym tygodniu kadra polskich 

skoczków narciarskich intensywnie 

trenowała na obiekcie w Wiśle-Ma-

lince. Czterodniowe zgrupowanie 

było poświęcone przede wszystkim 

ćwiczeniom na skoczni, więc aż pięć 

z siedmiu sesji treningowych prze-

prowadzono na obiekcie HS-134. 

– To był dobry obóz. Poziom jest 

ok, jesteśmy na dobrej drodze. Nie-

które skoki w Wiśle były naprawdę 

dobre – ocenił trener kadry narodo-

wej, Austriak Stefan Horngacher.

W wiślańskim zgrupowaniu wzię-

li udział: Kamil Stoch, Maciej Kot, 

Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Ste-

fan Hula, Jakub Wolny, Krzysztof 

Miętus i Jan Ziobro. Na skoczni w 

Malince trenowali też zawodnicy 

przygotowujący się do Pucharu Kon-

tynentalnego w Kranju oraz Kadra 

Narodowa w kombinacji norweskiej.

Sztab szkoleniowy cieszył fakt, iż 

coraz lepiej prezentował się Krzysz-

tof Miętus, który wiosną dołączył do 

Kadry Narodowej A. – Zdecydowa-

nie jestem zadowolony z pracy wy-

konanej na tym zgrupowaniu. Skoki 

nie są jeszcze stabilne, pojawiają się 

błędy, ale szczególnie w drugiej czę-

ści obozu były już na wyższym po-

ziomie i to mnie cieszy. Na pewno 

jest lepiej, stabilniej niż rok temu. 

Jest jedna wizja, którą realizuję i wi-

dać, że to przynosi efekty – mówił 

zawodnik z Dzianisza.

– Zgrupowanie było nastawio-

ne przede wszystkim na treningi na 

skoczni i mogę powiedzieć, że był to 

dobry obóz. Warunki atmosferyczne 

były dobre. Nie perfekcyjne, ale wy-

starczyły do tego, by przeprowadzić 

wszystkie treningi. Poziom jest ok, 

jesteśmy na dobrej drodze. Każdy 

pracuje ciężko i jest zmotywowany. 

Niektóre skoki były naprawdę do-

bre – przekonywał z kolei Stefan 

Horngacher, który zaznaczył, że nie 

oczekuje zbyt wiele po rozpoczyna-

jących się zawodach FIS Grand Prix, 

a udział w nich traktuje jako element 

przygotowań do sezonu zimowego. – 

Na razie mamy zaplanowany udział 

w zawodach w Wiśle, Hinterzarten 

i Courchevel, później podejmiemy 

decyzję co do kolejnych startów – 

stwierdził trener.

Z pracy wykonanej na zgrupowa-

niu zadowolony jest też Maciej Kot, 

który przekonywał, że widoczny był 

progres między początkiem zgrupo-

wania a jego końcem. – Zakończyłem 

obóz naprawdę fajnymi, dalekimi 

skokami, z których byłem zadowolo-

ny i trener także. Myślę, że jestem na 

dobrej drodze. Skoki dają optymizm 

przed FIS Grand Prix w Wiśle. Faj-

nie, że nadchodzi inauguracja sezonu, 

bo lubię rywalizację i trudno się nie 

cieszyć na zawody, które odbywają się 

w Polsce przed naszą publicznością. 

To jest coś, na co czekałem. Oczywi-

ście, lato to przygotowania do zimy 

i nie będziemy oceniać startów pod 

kątem wyniku. Zamierzamy skupiać 

się na jakości skoków, ale oczywiście 

skacząc przed własną publicznością 

daje się z siebie wszystko. Tanio skó-

ry nie sprzedam – podkreślił ubiegło-

roczny triumfator konkursu indywi-

dualnego w Wiśle.

Wiadomo już, że podczas czwart-

kowych kwalifi kacji na belce startowej 

skoczni w Wiśle Malince wraz z naj-

lepszymi skoczkami z całego świata 

pojawi się aż dwunastu Polaków. W 

wiślańskim FIS Grand Prix wystąpią: 

Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, 

Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub 

Wolny, Jan Ziobro, Krzysztof Mię-

tus, Klemens Murańka, Aleksander 

Zniszczoł,  Paweł Wąsek oraz Prze-

mysław Kantyka, który dołączył do 

kadry w poeniedziałek po zakończe-

niu konkursów Pucharu Kontynental-

nego w słoweńskim Kranju.  (wik)
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W czerwcu Stadion Śląski zyskał nową murawę.

Trener Stefan Horngacher (u dołu) jest zadowolony z formy Polaków.

PROGRAM ZAWODÓW 
FIS GRAND PRIX WISŁA 

2017:

Czwartek, 13 lipca 2017
16:00 - trening oficjalny - 2 serie

18:00 - kwalifikacje

19:30 - rozdanie numerów starto-

wych

Piątek, 14 lipca 2017
16:30 - seria próbna

17:30 - 1. seria konkursowa

seria finałowa

ceremonia rozdania nagród

Sobota, 15 lipca 2017 
16:30 - seria próbna

17:30 - 1. seria konkursowa

seria finałowa

ceremonia rozdania nagród

CZY ROBERT KUBICA WRÓ-
CI do rywalizacji w Formule 1? To 

pytanie od kilku tygodni zadają sobie 

sportowi komentatorzy. W czerwcu 

Polak po raz pierwszy od koszmar-

nego wypadku wsiadł do bolidu F1 

i przejechał 115 okrążeń na torze w 

Walencji. Jego wyniki zrobiły wielkie 

wrażenie na ekspertach, a on sam 

także był z siebie zadowolony. Potem 

optymistycznie wypowiadał się w 

kwestii swojej przyszłości. Niektórzy 

wierzą więc, że Polak może wrócić 

do Formuły 1 jeszcze w tym sezonie. 

Kluczowe mają się okazać testy w 

Budapeszcie, do których dojdzie na 

początku sierpnia. Tam miałby za-

siąść za kierownicą bolidu, który Re-

nault wykorzystuje w obecnym sezo-

nie. – Jeśli zda ten test, zobaczymy 

go podczas weekendu wyścigowego 

jeszcze w tym sezonie – stwierdził 

Anthony Rowlinson z magazynu F1 

Racing.

RAFAŁ MAJKA WYCOFAŁ SIĘ z 

rywalizacji w Tour de France powodu 

ran odniesionych w wypadku na trasie 

9. etapu. – Wszystko mnie dzisiaj boli, 

ale na szczęście nie mam żadnych zła-

mań. Nie jestem w stanie dokładnie 

wytłumaczyć, dlaczego upadłem. Nie 

hamowałem, nie robiłem nic innego. 

Po prostu przednie koło się pośli-

zgnęło – napisał w ofi cjalnym komu-

nikacie grupy Bora Hansgrohe. Polak 

dodał, że najprawdopodobniej na dro-

dze była plama oleju.  (wik)
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