
W ramach tegorocznego Forum 
Ekonomicznego odbywa się Forum 
Polonijne. Do Krynicy-Zdroju przy-
jechali więc m.in. Stanisław Kar-
czewski, marszałek Senatu, Jan Dzie-
dziczak, wiceminister spraw zagra-
nicznych, Longin Komołowski, pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, Mikołaj Falkowski, prezes Fun-
dacji Pomoc Polakom na Wschodzie, 
Jan Cytowski, przewodniczący Rady 
Polonii Świata, Tadeusz Adam Pilat, 
prezydent Europejskiej Unii Wspól-
not Polonijnych. Polaków mieszka-
jących w Republice Czeskiej repre-
zentują Tomasz Pustówka, wicepre-
zes Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej oraz Stanisław Folwarczny, 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna. 
Obaj są gośćmi w panelach dysku-
syjnych, podobnie jak redaktor na-
czelny „Głosu Ludu”. 

We wtorek w Krynicy odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Konsul-
tacyjnej ds. Polonii przy marszał-
ku Senatu RP. Jak mówił po zakoń-
czeniu obrad Stanisław Karczewski, 
dyskusja była ciekawa i pogłębio-
na, a dotyczyła zadań polskiego rzą-
du oraz wszystkich instytucji, które 
zajmują się wspieraniem Polonii oraz 
Polaków mieszkających poza grani-
cami kraju.

– Wnioski z tej debaty są takie, że 
będziemy wspierać Polonię, ta z ko-
lei zrobi wszystko, żeby wzmacniać 
naszą wspólnotę narodową. W tej 
dyskusji bardzo często bowiem po-
jawiały się głosy, żeby Polonia rów-
nież działała na rzecz dobrego imie-
nia Polski – powiedział dziennika-
rzom marszałek Senatu RP.

Jan Cytowski jest przekonany, że 
ukonstytuowana Rada Polonii ma do 
spełnienia bardzo ważną rolę. – Po raz 

pierwszy od dłuższego czasu poczu-
liśmy, że chcemy być traktowani jako 
część wielkiej polskiej rodziny. Wyda-
je mi się, ze kapitał, który reprezentu-
je Polonia i Polacy, a jest nas ponad 20 
milionów, może być Polsce naprawdę 
pomocny. Jest to taki moment, w któ-
rym należy podkreślić, że interesy Po-
laków mieszkających w kraju i poza 
jego granicami są wspólne i w tym 
celu będziemy wspólnie zmierzali i 
pracowali – przyznał Cytowski.

Tegoroczne Forum Ekonomicz-
ne w Krynicy-Zdroju jest wyjątko-
we. Choć trudno w to uwierzyć, jesz-
cze rok temu sytuacja geopolityczna 
w całej Europie była zupełnie inna. 

W 2015 roku mało kto przypuszczał, 
jak mówiono na sesji plenarnej, że 
Wielka Brytania wystąpi z Unii Eu-
ropejskiej, a Wspólnota będzie mia-
ła za sobą także kryzys migracyjny. 
Mówił o tym między innymi Dawid 
Jackiewicz, członek Rady Programo-
wej Forum Ekonomicznego.

– Unia Europejska przeżywa dziś 
największy kryzys w swojej historii. 
Źródła tych problemów tkwią mię-
dzy innymi w odejściu od warto-
ści, które legły u podstaw wspólnoty. 
Dziś niestety dostrzegamy bezkom-
promisową realizację partykularnych 
interesów poszczególnych państw 
– mówił Jackiewicz. Jego zdaniem, 

polską odpowiedzią na dzisiejsze ob-
licze Unii Europejskiej powinien być 
nowoczesny patriotyzm gospodar-
czy. – Ma być rozumiany jednak nie 
jako zamykanie się na współpracę i 
partnerstwo gospodarcze, ale jako 
program uczciwego i świadome-
go promowania własnej gospodarki, 
a także pozbawionego kompleksów 
rozwijania przedsiębiorczości i biz-
nesu – przekonywał członek Rady 
Programowej FE.

W sobotnim wydaniu napisze-
my więcej na temat debaty, w której 
uczestniczył Tomasz Pustówka.

 TOMASZ WOLFF
Ciąg dalszy na str. 2
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NOWY PREZES SMP
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
będzie pracowało przez najbliższe 
dwa lata z  nowym prezesem. Został 
nim student Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Michał Zawadzki.

Wybór nowego zarządu, który 
jeszcze w tym samym dniu wybrał 
ze swego grona prezesa i wicepreze-
sa, został przeprowadzony na sobot-
nim Zjeździe SMP. – Oprócz wybo-
rów w programie Zjazdu znalazły się 
takie sprawy, jak podsumowanie dzia-
łalności naszego stowarzyszenia, re-
alizacja projektów czy funkcjonowa-
nie „Dziupli” w ciągu ostatnich dwu 
lat. Tematem dyskusji była również 
„Wizja 2035” oraz konkretne kroki jej 
realizacji, czyli projekty, które są już w 
przygotowaniu – poinformował nas 
ustępujący prezes SMP, Michał Przy-
wara, który w nowej kadencji będzie 
pełnił funkcję wiceprezesa.  (sch)

»Kalina« odchodzi 
ze sceny
| s. 3

Promieniujący optymizm 
z Werk Areny
| s. 8

Głosik
– rubryka dla dzieci
| s. 4

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Polską mniejszość w RC reprezentują w Krynicy-Zdroju Tomasz Pustówka (z prawej), wiceprezes Kongresu Polaków w RC, 
oraz Stanisław Folwarczny, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna.

Jesteśmy częścią wielkiej polskiej rodziny
WYDARZENIE: Od wtorku w Krynicy-Zdroju trwa 26. Forum Ekonomiczne. Tegoroczna edycja jest rekordowa pod każdym 

względem – przyjechało 4000 gości z 50 krajów świata. Tematem przewodnim jest hasło „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni 

czy podzieleni?”. Patronem prasowym Forum Ekonomicznego po raz pierwszy w historii jest „Głos Ludu”.

ZŁOTA ANITA
Forum Ekonomiczne, które rozłożyło się wokół deptaku w uzdrowisku, to 
także mnóstwo stoisk znanych polskich fi rm. Twarzą koncernu paliwowego 
Orlen są w Krynicy-Zdroju lekkoatleci Anita Włodarczyk oraz Paweł Fajdek. 
Świeżo upieczona złota medalistka ostatnich igrzysk w Rio de Janeiro, oble-
gana przez fanów, znalazła czas na krótką rozmowę z „Głosem Ludu”.

– Sportowcy fi nansowani przez PKN Orlen spotkali się w Krynicy. Roz-
mawiamy z kibicami, rozdajemy autografy – powiedziała złota Anita Włodar-
czyk. Przyznała, że dostrzega ogromną różnicę w fi nansowaniu sportu dziś, a 
jeszcze kilka lat temu. – Dzięki wsparciu fi nansowemu jak najlepiej reprezen-
tujemy Polskę na arenie międzynarodowej. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, 
że fi nansuje nas spółka Skarbu Państwa, więc widać ogromną różnicę między 
tym, co było kiedyś, a tym, co jest dziś – dodała młociarka, która przyznała, że 
na początku swojej kariery także nie narzekała na nadmiar pieniędzy. 

Anita Włodarczyk w Krynicy-Zdroju wypoczywa. Jej wakacje potrwają do 
listopada, kiedy rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.  (wot)

II POSIEDZENIE RADY 
PRZEDSTAWICIELI 

KONGRESU POLAKÓW
15 września 2016 o godz 16.30 od-
będzie się w siedzibie Kongresu Po-
laków w RC II posiedzenie Rady 
Przedstawicieli Kongresu Polaków w 
obecnej kadencji.   

W programie jest m.in. ważna spra-
wa przetargu na druk i dystrybucję 
„Głosu Ludu”.  W związku z wybo-
rami do władz województwa oraz se-
natu RC jest przewidziany w progra-
mie czas na krótkie autoprezentacje 
kandydatów do tych wyborów. Kan-
dydaci,  którzy są zainteresowani pre-
zentacją swoich programów w sferze 
istotnych spraw Polaków w RC, pro-
szeni są o zgłoszenie swojego udziału 
najpóźniej we wtorek 13 września w 
Kancelarii Kongresu Polaków mailem 
lub telefonicznie.

Biorąc pod uwagę rangę tematów, o 
liczny udział proszeni są reprezentan-
ci organizacji społecznych oraz pełno-
mocnicy gminni Rady Przedstawicieli 
Kongresu Polaków.

 Małgorzata Rakowska 
 Przewodnicząca 

 Rady Przedstawicieli
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Gościem Forum Ekonomicznego jest złota medalistka z Rio, Anita Włodarczyk.
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O POŁOWĘ MNIEJ 
CZESKI CIESZYN (dc) – Miej-
skie kąpielisko odwiedziło tego lata 
o połowę mniej osób niż w ub. roku, 
kiedy panowały tropikalne upały. 
W lipcu zawitało na basen 13,7 tys. 
osób, w sierpniu 12,2 tys. Najwię-
cej osób (2,8 tys.) przyszło na basen 
28 sierpnia. W ostatnim dniu, kie-
dy basen był czynny (w niedzielę 4 
bm.) kupiło bilety 569 osób. 

* * *
NA WŁASNEJ 
SKÓRZE
CZESKI CIESZYN (dc) – 
Uczniowie klas 9. czeskocieszyń-
skich szkół wypróbowali we wtorek 
na własnej skórze, jak trudno uporać 
się z banalnymi czynnościami w sy-
tuacji, kiedy człowiek jest pijany lub 
pod wpływem narkotyków. Próby te 
są możliwe dzięki specjalnym oku-
larom, które pożycza nastolatkom 
Straż Miejska. Prócz tego uczniowie 
wypróbują skutki zaśnięcia za kie-
rownicą pojazdu. Akcja oświatowa 
odbyła się w Parku Sikory. 

* * *
JUŻ DZIAŁA
HAWIERZÓW (sch) – Ze stoją-
cej w parku pod Domem Kultury 
„Radość” fontanny „Chłopca z rybą” 
od wtorku ponownie tryska woda. 
Wcześniej była nieczynna z powodu 
awarii rur doprowadzających wodę 
do studzienki. Aby móc ją usunąć, 
fi gurę chłopca z rybą trzeba było fa-
chowo zdemontować i złożyć w de-
pozycie. Chodzi bowiem o dzieło 
z końca lat 50. ub. wieka rzeźbiarza 
akademickiego Jiřego Kemra. Koszt 
naprawy, którą sfi nansowało miasto, 
wyniósł ok. 50 tys. koron.

* * *
NAJWIĘKSZY PARK
TRZYNIEC (maki) – Powsta-
je największy street workout park 
w RC. Park służyć będzie do ćwi-
czeń na świeżym powietrzu z wy-
korzystaniem drążków, poręczy lub 
drabinek. Powstaje obok hali spor-
towej Stars przy wielkim parkingu. 
W parku o rozmiarach 25 x 21 me-
trów będzie można ćwiczyć na 24 
urządzeniach sportowych. Uroczyste 
otwarcie parku nastąpi w najbliż-
szą sobotę o godz. 10.00. Do godz. 
15.00 trwać będzie bogaty program.

* * *
URATOWANO LIPĘ
ZABŁOCIE (sch) – Stara rozło-
żysta lipa rosnąca w pobliżu poczty 
i kaplicy w Zabłociu nie będzie już 
stwarzać zagrożenia dla przechod-
niów i przejeżdżających tędy samo-
chodów. Nieprzewidzianym złama-
niom konarów ma zapobiec specjal-
ne wzmocnienie, które zostało na-
łożone na koronę drzewa. Dzięki 
temu udało się przedłużyć życie lipy, 
która inaczej musiałaby zostać prze-
znaczona do wycinki.

* * *
PRZY 
KOMPUTERZE
KARWINA (sch) – Od września 
do listopada 14 miejscowych senio-
rów będzie uczyło się w Bibliote-
ce Regionalnej w Karwinie podstaw 
obsługi komputera. W kursie, który 
organizuje wydział socjalny miasta, 
wezmą udział członkowie Związku 
Osób Niepełnosprawnych, Związ-
ku Cukrzyków oraz Związku Osób 
Dotkniętych Chorobami Cywili-
zacyjnymi. Kursanci będą pracować 
przez dziesięć godzin w 4 grupkach.

Szanowni Czytelnicy. W czwartek i piątek sekretariat redakcji bę-
dzie czynny od godz. 8.30 do 15.30. Z kolei dziennikarz dyżurny, 
Beata Schönwald, będzie czekała na Państwa w redakcji w czwar-
tek w godz. 10.00-13.00, tel. 558 731  766, 775 700 896, e-mail: 
beata.schonwald@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

Dąbrowa to chyba najmniej widocz-
na miejscowość na terenie powia-
tu karwińskiego. Nie prowadzi przez 
nią żadna ważna droga łącząca oko-
liczne miasta, dlatego większość osób 
poruszających się po okolicy w ogóle 
jej nie zauważa. Od kilku lat Dąbro-
wa ma co prawda sporą atrakcję tu-
rystyczną – „Dinopark”, lecz ten leży 
z dala od zabudowanych części gmi-
ny. Turyści przyjeżdżający do „Di-
noparku” nie zaglądają do Dąbrowy 
i nawet nie kojarzą go z tą miejsco-
wością. Władze gminy chcą to zmie-
nić. Jednym z narzędzi ma być nowa 
ścieżka edukacyjna. Ulotkę informa-
cyjną będzie otrzymywał każdy, kto 
odwiedza park dinozaurów. 

– Mamy dużą szkołę i solidną in-
frastrukturę, lecz za mało mieszkań-
ców. Wydobycie węgla spowodo-
wało, że liczba mieszkańców spa-
dła z 5,7 tys. osób do ok. 1,2 tys. Te-
raz powoli się podnosi, budowane 
są nowe domy. Ale jeżeli porówna-
my, że ostatnio wyburzono 150 do-
mów w dzielnicy Koziniec i zamiast 
nich wybudowano ok. 20 nowych 
domów, to różnica jest duża – mówi 
Pavel Krsek, wójt gminy. – W szko-
le mamy za mało dzieci, choć – na 
szczęście – więcej ludzi u nas rodzi 
się niż umiera,  z problemami bo-

rykają się nasze sklepy i restauracje. 
Ścieżka edukacyjna, to pierwszy po-
mysł, jak przyciągnąć do nas tury-
stów. Co prawda prowadzi tędy tra-
sa rowerowa i rowerzyści pojawiają 
się u nas, lecz nawet nie wiedzą, że 
można zjeść obiad w tutejszej restau-
racji. W ulotce znajdą takie informa-
cje – dodaje Krsek.  

Ścieżkę wybudowano kosztem 
przeszło 400 tys. koron, część fun-
duszy gmina otrzymała z Fundacji 
OKD. Składa się z dwu tras. Obie za-

czynają się na rynku. Czerwona, za-
poznająca przybyszów z ciekawost-
kami w centrum, przeznaczona jest 
głównie dla pieszych. Poszczególne 
stanowiska to rynek, kościół katolic-
ki pw. św. Jadwigi, pomnik ofi ar kata-
strof górniczych, kościół Husa, „drze-
wionka”, która jest zabytkiem archi-
tektury ludowej oraz właśnie odna-
wiany Dom Narodowy, będący dą-
browską perłą architektury. Niebie-
ska, dłuższa trasa, została przygoto-
wana z myślą o rowerzystach. Oko-

ło 2,5-kilometrowa pętla prowadzi 
przez Dąbrowski Kopiec, z którego 
przy sprzyjającej pogodzie widać jak 
na dłoni całą okolicę. Na trasie wybu-
dowano dwie zadaszone wiaty, przy 
jednej z nich, na Granicach, jest tak-
że mały plac zabaw. Trzecie miejsce 
wypoczynkowe powstanie na miej-
scu widokowym. Na każdym ze sta-
nowisk na obu trasach znajdziemy ta-
blicę informacyjną z mapą, fotogra-
fi ami i opisami ciekawostek. 

Rowerzyści poruszający się po nie-
bieskiej trasie przejeżdżają obok roz-
ciągającej się na zboczu nad Domem 
Narodowym dużej łąki, na której w 
przyszłości mają być działki gmin-
ne pod budowę aż 80 domów. Wójt 
liczy na to, że niektórym przyjezd-
nym, którzy zamierzają budować 
dom, być może spodoba się to miej-
sce i zainteresują się kupnem dział-
ki w Dąbrowie. W ten sposób ścież-
ka edukacyjna mogłaby przyciągnąć 
do gminy także nowych mieszkań-
ców. Ale to bieg na długi dystans. 
– Najpierw musimy wprowadzić 
zmianę do planu zagospodarowania 
przestrzennego, potem wybudować 
sieci inżynieryjne. Potrwa kilka lat, 
nim można będzie budować – wyja-
śnia Pavel Krsek. 

 DANUTA CHLUP

Chcą turystów i nowych mieszkańców

Pavel Krsek na jednym z przystanków z zadaszoną wiatą. 
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Od 22 do 30 sierpnia br. trwały we 
Lwowie na Ukrainie mistrzostwa 
świata seniorów i juniorów w mode-
larstwie kosmicznym. W zawodach 
startowały reprezentacje z 19 krajów 
Ameryki, Azji i Europy. Wśród tych 
państw była m.in. 12-osobowa re-
prezentacja Republiki Czeskiej, któ-
ra odniosła spory sukces.

Do reprezentacji RC zakwalifi ko-
wał się modelarz Rocket Club Silesia 
Olza z Czeskiego Cieszyna Marian 
Mendrok. Uczeń ósmej klasy tam-
tejszej Polskiej Szkoły Podstawo-
wej startował w trzech kategoriach, 
S3A-spadochron, S6A-streamer (ta-
śma hamująca) oraz S8D – rakieto-
plan zdalnie sterowany. 

– W mistrzostwach świata dru-
żynę tworzą trzej zawodnicy, któ-
rzy startują w klasyfi kacji indywi-
dualnej. Czasy przez nich uzyska-
ne są podliczane, tworząc końco-

wą klasyfi kację drużynową. De-
biutujący w mistrzostwach świata 
Marian Mendrok sprawił olbrzy-
mią niespodziankę, zdobywając in-
dywidualnie w kategorii S3A-spa-
dochron siódme miejsce na 52 za-
wodników. M.in. dzięki temu nasza 
reprezentacja okazała się najlepszą 
ze wszystkich 18 drużyn i zdobyła 
wspaniałe pierwsze miejsce w świe-
cie, a zarazem tytuł mistrzów świa-
ta w tej kategorii – informuje Piotr 
Roszak, prezes Rocket Club Silesia 
Olza, dodając, że Marian Mendrok 
jest utalentowanym modelarzem i 
ma predyspozycje do bycia klaso-
wym, międzynarodowym zawodni-
kiem.  (wik)

Marian Mendrok drużynowym mistrzem świata 
w modelarstwie rakietowym

W nocy z poniedziałku na wtorek 
wybuchł pożar na drugim piętrze 
noclegowni w Ostrawie-Mariańskich 
Górach. Paliło się w dużym pokoju o 
powierzchni ok. 40 metrów. kw. Stra-
żacy, którzy przybyli na miejsce, opa-
nowali ogień w pół godziny. Ewa-
kuowano 185 osób, siedmiu osobom 
– sześciu dorosłym i jednemu dziec-
ku – udzielono pomocy medycznej.

– Dziecko, kobieta i trzej mężczyź-
ni nawdychali się dymu. Pogotowie 
ratunkowe udzieliło im pierwszej po-
mocy i przewiozło poszkodowanych 
do Szpitala Miejskiego w Ostrawie. 
Kolejny mężczyzna nawdychał się 
dymu i miał poparzoną nogę. Prze-
kazano go do Centrum Leczenia Po-
parzeń w Szpitalu Uniwersyteckim. 
U ostatniego z badanych mężczyzn 
nie stwierdzono żadnych obrażeń ani 
problemów ze zdrowiem – poinfor-
mował Lukáš Humpl, rzecznik po-
gotowia. 

Część mieszkańców noclegowni 
spędziła noc w lokalach zastępczych, 
część mogła wrócić do swych poko-
jów. Przyczyny pożaru są ustalane. 
Straty oszacowano wstępnie na 800 
tys. koron.  (dc)

Pożar w noclegowni – 
sześciu rannych

Dzień Górnika, obchodzony w 
Republice Czeskiej 9 września, w 
przeszłości bywał okazją do hucz-
nych uroczystości. W czasach ko-
munistycznych na „Górniku” moż-
na było kupić nawet atrakcyjny to-
war, którego brakowało w sklepach. 
Imprezy rozrywkowe odbywały się 
także po 1989 roku. 

W tym roku ze względu na trud-
ną sytuację ekonomiczną OKD za-
bawy nie będzie. Nie zrezygnowa-
no natomiast z uroczystości wspo-
mnieniowej. Obchody upamiętnia-
jące zmarłych górników rozpoczną 
się w najbliższą sobotę o godz. 11 
na Placu Uniwersyteckim w Karwi-
nie. – Kierownictwo OKD, Górni-

cze Pogotowie Ratunkowe, związ-
kowcy i umundurowani górnicy po-
łożą wieńce przy pomniku górni-
ków, którzy stracili życie, wykonu-
jąc swój zawód. Później ruszy po-
chód w kierunku kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, gdzie w 
samo południe rozpocznie się msza 
za zmarłych górników – poinfor-
mował rzecznik spółki OKD, Ivo 
Čelechovský. Dodał, że fi rma nie 
ma pieniędzy na imprezy kultural-
ne, lecz nie zrezygnowała z uroczys-
tości wspomnieniowej, którą uważa 
za podstawowy przejaw szacun-
ku dla tych, którzy pracy górniczej 
ofi arowali swoje życie. 

 (dc) 

Smutne górnicze świętowanie

Forum Polonijne po raz pierwszy 
odbywa się w Krynicy-Zdroju. 
To dobry pomysł, żeby dołączyć 
go do wielkiej imprezy, jaką jest 
Forum Ekonomiczne?

Nie miałem na to wpływu, ale 
uważam to za dobry pomysł. Waż-
ne są tutaj dwie kwestie. Po pierw-
sze, chodzi o pokazanie zmienia-
jącego się otoczenia w Polsce, po 
drugie, dla nas, Polaków mieszka-
jących poza macierzą, to okazja do 
zaprezentowania, że jesteśmy ca-
łym sercem z Polską. Dlatego wią-
żę duże nadzieje z powołaną do ży-
cia Radą Konsultacyjną.  (wot) Fo

t.
 T

O
M

A
SZ

 W
O

LF
F

PYTANIE DO...

JANA CYTOWSKIEGO, 
przewodniczącego Rady Polonii Świata, wiceprezesa Zarządu 

Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Dokończenie ze str. 1
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W życiu człowieka 35 lat to naj-
lepszy wiek. Wy tymczasem po-
stanowiłyście zakończyć swoją 
działalność?

My śpiewamy już 35 lat, a to jest 
różnica. Członkiniom naszego 
chóru przybywa lat, średnia wieku 
jest coraz wyższa. Dlatego wspól-
nie z dyrygentem postanowiliśmy 
zakończyć naszą działalność. Kon-
cert jubileuszowy będzie więc zara-
zem naszym koncertem pożegnal-
nym. 

Jakie będzie to pożegnanie?
Koncert odbędzie się w sobotę 12 
listopada w sali Domu Przyjaźni w 
Karwinie-Frysztacie i zostanie po-
łączony ze wspaniałym występem 
Andrzeja Rosiewicza. Na nasz pro-
gram złożą się piosenki znane na 
naszym terenie – świeckie, ludo-
we, rodzimych, polskich i czeskich 
kompozytorów. Ciężar organizacji 
jubileuszu wziął na swoje barki Za-
rząd naszego koła PZKO. Bardzo 
jesteśmy mu za to wdzięczni. 

Zanim rozstaniecie się z publicz-
nością, wróćmy do początków 
„Kaliny” i ludzi, którzy tworzyli 
jej 35-letnią historię.

Chór żeński „Kalina” został za-
łożony w 1981 roku przy Miej-
scowym Kole PZKO w Karwi-
nie-Frysztacie. Od początku dy-
rygował nim Otokar Winkler, a 
akompaniatorką była Helena Paw-
las, którą po jej śmierci w stycz-
niu 2008 roku zastąpiła znana i ce-
niona na naszym terenie Wanda 
Miech. Pierwszą prezeską chóru 
była już też dziś nieżyjąca Ewa Zo-
lich. Po niej przez krótki okres sta-
ła na czele chóru Anna Glac, po-
tem 12 lat funkcję prezesa pełni-
ła Maria Pieczka, a od niej w 2006 
roku przejęłam ja pałeczkę. Nasz 
repertuar to piosenki świeckie, sa-
kralne i ludowe. Śpiewamy w języ-
ku ojczystym, po czesku, słowacku, 
a nawet po łacinie. Nasz chór wy-
stępował w kraju, na Słowacji i w 
Polsce – parę razy w Katowicach 
i w Bielsku-Białej na Przeglądzie 

Pieśni „Gaude Cantem”, a tak-
że brał udział warsztatach chóral-
nych w Koszalinie. Z kolei na na-
szym terenie można nas było po-
słuchać na „Maju nad Olzą”, w 
czasie Świąt Bożego Narodzenia 
w kościele ewangelickim na rynku 
frysztackim oraz na imprezach or-
ganizowanych przez sąsiednie koła 
PZKO. Najczęściej jednak śpiewa-
my we własnym kole. 

Jak wygląda zwykła codzienna 
praca waszego chóru?

We frysztackim Domu PZKO 
mamy bardzo dobre warunki. Do 
dyspozycji są mała i duża sala, jest 
dobra akustyka, a zarząd Koła jest 
nam bardzo przychylny. Pomaga 
w pracy i wspiera fi nansowo. Pró-
by odbywają się w każdy czwar-

tek od godz. 16.00. Przychodzi-
my na nie regularnie i zwykle pra-
wie że w komplecie. Obecnie nasz 
zespół liczy 20 chórzystek, a śred-
nia obecność na próbach to 16-17 
osób. Uważam, że to całkiem dobry 
wynik. W ramach chóru działa po-
nadto 7-osobowy zarząd, który sta-
ra się aktywnie współpracować z 
zarządem naszego macierzystego 
koła PZKO. Oprócz prób i wystę-
pów raz w roku organizujemy wy-
cieczkę w Beskidy z improwizowa-
nym mini koncertem na którymś z 
tamtejszych szczytów.

Czy dobrze się wam śpiewa i 
działa, nie licząc dyrygenta, w 
stricte babskim gronie?

Atmosfera na próbach jest wspa-
niała. I nie tylko na próbach. Zna-

my się od lat i wiemy o sobie na-
wzajem prawie wszystko. Nie ma 
wśród nas nieporozumień, zgrzy-
tów i niepotrzebnych kłótni. Sta-
ramy się wspierać wzajemnie w 
trudnych momentach życia, kiedy 
trzeba dodać otuchy, pomóc. Dla-
tego również po rozwiązaniu chó-
ru i naszym ostatnim koncercie w 
Domu Przyjaźni będziemy chcia-
ły nadal się spotykać – dla umoc-
nienia przyjaźni, a także ot tak, dla 
przyjemności, by nie zapomnieć o 
sobie nawzajem i pozostać ze sobą 
w kontakcie. Być może uda nam 
się założyć nowy klub przy Kole 
PZKO w Karwinie-Frysztacie. Na 
razie jednak nie wiemy jeszcze pod 
jaką nazwą i z jakim programem.
 Rozmawiała:
 BEATA SCHÖNWALD

»Kalina« schodzi ze sceny
Chór żeński „Kalina” będzie obchodzić w listopadzie 35-lecie istnienia. Z tej okazji szykuje koncert jubileuszowy, na którym po raz ostatni wystąpi przed 
publicznością. O 35-letniej historii chóru, w którym śpiewają same panie, rozmawiamy z jego prezeską, Janiną Przybyłą.

KONCERT 
Z ROSIEWICZEM

Chór żeński „Kalina” po raz ostat-
ni wystąpi przed publicznością na 
koncercie jubileuszowym, któ-
ry odbędzie się 12 listopada br. o 
godz. 16.00 w Domu Przyjaźni 
w Karwinie-Frysztacie. W pro-
gramie oprócz pań, śpiewających 
już wspólnie od 35 lat, wystąpią 
Zespół Regionalny „Błędowice”, 
dziewczęcy „Nonet” oraz gwiaz-
da popołudnia, popularny polski 
wokalista i satyryk, Andrzej Ro-
siewicz.

Bilety na imprezę w cenie 190 
koron można już teraz zamawiać, 
dzwoniąc pod nr tel. 776582451.

 (sch)

Chór „Kalina” ze swoim dyrygentem.  

„Opowieści Gargantuiczne” widzowie Teatru 
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie mie-
li okazję zobaczyć jeszcze w czerwcu, przed 
rozpoczęciem wakacji. Ta ostatnia i zarazem 
pierwsza premiera sezonu teatralnego po-
wstała na motywach „Gargantui i Pantagruela” 
Francois Rabelais w polskim tłumaczeniu Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego.

To nie pierwszy raz, kiedy Andrzej Sadow-
ski, reżyser „Opowieści...” mierzy się z tym 
spektaklem. Tym razem jednak historię Gar-
gantui i Pantagruela przedstawiają aktorzy z 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. 
W rolę głównych bohaterów wcielili się Ry-
szard Pochroń i Marcin Kaleta, a towarzyszyli 
im m.in. Joanna Litwin, Halina Paseková, To-
masz Kłaptocz i Grzegorz Widera.

Dwuaktowy spektakl powstał na podstawie 
pięciotomowej historii dwóch olbrzymów wy-
kreowanych przez Francois Rabelais‘go. To na-

der prosta opowieść o ojcu i synu kochających 
ponad wszystko życie i jego uroki zarówno w 
fi zycznej jak i duchowej postaci. Ciekawi świa-
ta olbrzymi obdarzeni są niezwykle kpiarskim 
poczuciem humoru, którego dodatkowo bar-
dzo mocno eksponuje reżyser spektaklu. Utwór 
napisany jest charakterystycznym dla literatury 
jarmarcznej językiem, dzięki czemu pełna spe-
cyfi cznego humoru, kolokwializmów i neologi-
zmów opowieść staje się lekka i łatwa w odbio-
rze. Reżyser nie stroni od żartu, częstokroć wy-
daje się on być nazbyt dosadny, ale doskonale 
wpisuje się w przedstawianą historię. Mnóstwo 
sytuacji, które składają się na opowieść, śmie-
szą widza, a nieraz wprawiają go w osłupienie. 
To chyba pierwszy taki lekko kontrowersyjny 
spektakl na deskach Teatru Cieszyńskiego w 
Czeskim Cieszynie, w którym otwarcie mówi 
się o fi zycznych potrzebach ludzi i używa się do 
tego celu bardzo prostego przekazu.

Akcja zaczyna się niewinnie, jeszcze wtedy, 
kiedy niczego nieświadomi widzowie czeka-
ją na trzeci gong. Aktorzy nieśmiało zaczyna-
ją krzątać się po scenie odgrywając swoje role. 
Chwilę później widzowie obserwują już wła-
ściwą akcję „Opowieści...” Zespół nie miał ła-
twego do wykonania zadania, co rusz, ale płyn-
nie aktorzy przybierali kostiumy nowych po-
staci. I tak na scenie możemy zobaczyć pieka-
rzy, kupców, naukowców, zwykłych podróżni-
ków, czy dzikie kocice – symbolizujące nie-
zwykle świadome i pewne siebie kobiety. Uro-
ku przedstawieniu dodaje skromna scenogra-
fi a. Akcja rozgrywa się na trzech wielkich sto-
łach, które modyfi kowane były na potrzeby 
kolejnych wydarzeń. I tak służyły jako łódź, 
bądź parawan, ale stały się także zwykłymi po-
destami. W tle widać z kolei niemalże całą gar-
derobę, która zostaje wykorzystana w trakcie 
spektaklu. Poza oczywistymi dialogami, całość 

dopełnia choreografi a do wykonywanych śpie-
wanych słów będących częścią rozmów boha-
terów. Atutem tegoż przedstawienia jest także 
wyjście aktorów do publiczności i wykonywa-
nie swoich ról poza sceną.

Opowieści gargantuiczne przenoszą widza 
w nierealny świat, ale świat rządzący się real-
nymi zasadami, w którym chęć przeżycia jak 
najlepiej swojego życia jest sprawą prioryteto-
wą. Spektakl ten rozśmieszy nawet najbardziej 
ponurego widza i poprawi humor niejedne-
mu pesymiście. Z pewnością każdemu odbior-
cy udzieli się nastrój śmiechu i zabawy, co było 
w głównej mierze zamiarem twórców sztuki. 
Z drugiej strony historia ta także zachęci do 
refl eksji i skłoni do przemyśleń. A nad czym? 
Przekonać się można już niebawem. Opowie-
ści gargantuiczne będzie można zobaczyć w 
najbliższym czasie w Trzyńcu i Karwinie.

 Barbara Jarosz

»Opowieści Gargantuiczne« 
rozpoczynają nowy sezon w Teatrze Cieszyńskim
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Działający od marca ubiegłego roku klub 
mam z Gródku i okolic cieszy się ogromną 
popularnością. Mamy z dziećmi w wieku od 
kilku tygodni do trzech lat spotykają się re-
gularnie w każdy wtorek w miejscowym Cen-
trum Czasu Wolnego. Każde przedpołudnio-
we spotkanie poświęcone jest wybranemu te-
matowi, od profi laktyki zdrowotnej po zaję-
cia kreatywne. Gródeckie mamy odwiedzają 
też specjaliści, m.in. lekarze i fi zjoterapeuci. 
We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie po 
wakacjach. – W wakacje zorganizowane zo-
stały trzy imprezy plenerowe. Odwiedziliśmy 
m.in. miejscowe muzeum i młyn, kolejne spo-
tkanie poświęcone było baśni o Jasiu i Mał-
gosi a tematem przewodnim ostatniego spo-
tkania byli Indianie. Nie obeszło się bez sze-
regu zadań, konkursów i niespodzianek, im-
prezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Część mam przychodziła nawet ze starszy-
mi dziećmi – powiedziała Dorota Konderlo-
vá, kierowniczka gródeckiego klubu „Hráďát-

ka”. Gródecki klub nieustannie się rozwija, w 
dodatku kreatywne mamy mają wiele nowych 
pomysłów. W tym roku szkolnym będą orga-
nizowane raz na dwa miesiące popołudniowe 
imprezy plenerowe, takie jak np. puszczanie 
latawców czy balik maskowy. Imprezy te będą 
otwarte nie tylko dla regularnych uczestni-
ków dopołudniowych zajęć, ale też starszych 
dzieci. Kolejną nowością będą popołudnio-
we zajęcia kreatywne dla mam. – W ubiegłym 
roku zapoznałyśmy się z różnymi technika-
mi prac ręcznych w towarzystwie dzieci, jed-
nak czas płynie bardzo szybko i teraz już to 
jest niemożliwe, tak więc na zajęciach kre-
atywnych będziemy się spotykały same – do-
dała Dorota Konderlová. Wtorkowe spotka-
nie poświęcone zostało wzmocnieniu mięśni 
nóg. Zajęcia przygotowała jedna z członkiń i 
zarazem współprowadząca klub, Lenka Susz-
ková. – Dzisiejsze zajęcia kręciły się wokół 
małpki. Celem poszczególnych zadań było 
wspieranie sklepienia stóp i wszelkich mięśni, 

by nie dochodziło do płaskostopia i deforma-
cji stóp. Dzieci malowały nóżkami na papier, 
zaliczyły małpią ścieżkę, rozgrzewkę z wyko-
rzystaniem piłeczki, chodziły po linie i sto-
jąc na palcach zrywały banany. Uzupełnie-
niem były wierszyki o małpkach – powiedzia-
ła Lenka Szuszková, z zawodu ergoterapeuta. 
Gródeckie mamy wraz ze swoimi pociechami 
tworzą zgraną grupę, cieszą się ze wspólne-
go spotkania i możliwości wymiany doświad-
czeń. Na razie działają jako nieformalna gru-
pa, szykują się jednak do założenia stowarzy-
szenia. Lokale wraz z wyposażeniem udo-
stępnia im gmina, która była pomysłodawcą 
stworzenia klubu dla młodych mam. Wszel-
kie informacje i zdjęcia pojawiają się na Face-
booku. Klub mam pochwalić się może rów-
nież swoim logo, w centrum którego znajduje 
się stara gródecka lipa, gród Bełka i dzieci, w 
korzeniach zaś usytuowana jest nazwa klubu. 
Autorką logo jest Dorota Konderlová. 

 (maki)

Szykują półokrągły jubileusz

Bukowiecka Szkoła Podstawowa 
z Polskim Językiem Nauczania ob-
chodzi w tym roku szkolnym swo-
je 225-lecie. Kulminacja obcho-
dów półokrągłego jubileuszu nastą-
pi pod koniec kwietnia 2017 roku, 
kiedy uczniowie wystawią w miej-
scowym Domu PZKO przedsta-
wienie. Placówka liczy obecnie trzy-
dzieści trzech uczniów, osiem z nich 
to pierwszoklasiści. 

Nauka w miejscowej szkole prze-
biega w dwóch klasach. W jednej 
uczą się roczniki 1. i 2., natomiast 
w drugiej klasie roczniki 3., 4. i 5. 
Część zajęć odbywa się wspólnie, są 

też lekcje dzielone. Wychowawczy-
nią najmłodszych dzieci jest dyrek-
tor polskiej szkoły w Bukowcu, Iva-
na Wrona. – Pierwszą klasę uczę już 
długie lata, każda z nas specjalizuje 
się w czymś innym, ja np. uczę czy-
tania metodą sfumato polegającą na 
czytaniu spływającym. Ucząc pierw-
szą klasę mam satysfakcję z tego, ze 
widzę ogromny postęp. Dzieci przy-
chodzą do szkoły nie umiejąc pisać, 
czytać, a po dziesięciu miesiącach to 
prawdziwi uczniowie – powiedzia-
ła Ivana Wrona dodając, że miłą po-
wakacyjną niespodziankę przygo-
towali dla niej drugoklasiści, którzy 

po dwumiesięcznej przerwie potra-
fi li bardzo ładnie czytać. Szkoła w 
Bukowcu tętni życiem i pozytyw-
ną energią, tak jak jaskrawo zielo-
ny kolor elewacji budynku. W go-
dzinach popołudniowych odbywają 
się w szkole różnorodne kółka po-
zalekcyjne. W ramach zajęć orga-
nizowanych przez drużynę szkol-
ną dzieci mogą uczestniczyć w kół-
ku języka angielskiego, plastycznym, 
grach sportowych, a nowością tego 
roku szkolnego jest kółko muzycz-
no-taneczne oraz kółko zdrowego 
gotowania. 

 (maki)

Uczniowie klasy 1. i 2. PSP w Bukowcu.

PYTANIE DO...

IVANY WRONY, dyrektor PSP w Bukowcu

Jak pani wspomina okres, kiedy pani rozpoczęła naukę w szkole 
podstawowej?

Swoją edukację rozpoczęłam w szkole podstawowej w Trzyńcu na Ta-
rasie, moją wychowawczynią była Maria Brudna i do dziś bardzo mile 
ją wspominam. W klasie było nas ponad dwadzieścia i bardzo lubiłam 
chodzić do szkoły. Później przeprowadziliśmy się do Piosku i drugą kla-
sę rozpoczęłam w szkole na Piosecznej, a następnie od klasy trzeciej do 
dziewiątej uczęszczałam do szkoły w Jabłonkowie.

EWA WACŁAWEK

Od kilku dni jestem pierwszokla-
sistką i bardzo się z tego cieszę. Za 
przedszkolem nawet nie tęsknię. 
Podczas wakacji cieszyłam się na 
nową przygodę i nowych kolegów, 
których poznam w szkole. Fajnie, że 
pani nauczycielka nauczy nas czytać, 
pisać i liczyć. Nasza szkoła jest we-
soła.

KAROL PUCZOK

Mieszkam w Piosku, więc dojeż-
dżam tu autobusem. Nasza szkoła 
jest piękna. Chodzę do klasy drugiej, 
więc już umiem czytać, lubię książ-
ki i komiksy. Najbardziej lubię lekcje 
języka polskiego. W tym roku przy-
szli nowi koledzy, niektórych znałem 
wcześniej, innych w ogóle, więc mu-
simy się dopiero lepiej poznać. 

VERONIKA CZEPCZOR 

Pierwszy dzień w szkole był wspa-
niały, dostaliśmy róg obfi tości pełen 
słodyczy. Do szkoły bardzo się cie-
szyłam, za przedszkolem nie tęsknię. 
Moją największą koleżanką w kla-
sie jest Ewa, z którą siedzę w ławce. 
Najbardziej się cieszę na lekcje mate-
matyki i kółka zainteresowań, np. ję-
zyk angielski i gry sportowe. 

JARKA ŁYSEK

Do szkoły cieszyłam się bardzo moc-
no. W szkole podoba mi się to, że nie 
musimy po obiedzie spać, tak jak w 
przedszkolu. Nie zawsze chce mi się 
jednak rano wstawać. Mieszkam w 
Bukowcu, ale do szkoły jeżdżę auto-
busem. Najbardziej lubię lekcje języ-
ka polskiego i matematyki. 

 (maki)

Aktywne gródeckie mamusie
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E-mail: magdalena.cmiel@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

Dorota Konderlová ze swoją pociechą.
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W sobotę 27 sierpnia premier Rze-
czypospolitej Polskiej Beata Szydło 
odbyła jednodniową wizytę w Ru-
munii na zaproszenie premiera Da-
ciana Cioloşa. Oprócz uczestnic-
twa w rozmowach bilateralnych z 
premierem Rumunii Beata Szydło 
zwiedziła monastyr Woroniec oraz 
wspólnie z Dacianem Cioloșem 
odwiedziła bukowińską Polonię w 
Domu Polskim, w Nowym Sołońcu.

W trakcie spotkania w Gura Hu-
morului premierzy Beata Szydło i 
Dacian Cioloş rozmawiali o sytuacji 
w Unii Europejskiej po Brexicie.

Po wspólnej konferencji praso-
wej premierzy obu krajów udali się 
do Worońca, gdzie zwiedzili XV-
wieczny monastyr. Polska i rumuń-
ska delegacja zostały uroczyście po-
witane przez siostry zakonne i mar-
szałka województwa Suczawa Ghe-
orgha Flutura. W trakcie zwiedza-
nia monastyru pani premier mogła 
zapoznać się z historią tego miejsca.

Następnie premierzy Beata Szydło 
i Dacian Cioloş pojechali na spo-
tkanie z Polonią do Nowego Sołoń-
ca. W kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Nowym Sołońcu zostali 
powitani przez proboszcza Stanisła-
wa Kucharka. Po wizycie w świąty-
ni goście przeszli do Domu Polskie-
go, w którym licznie zgromadziła się 
bukowińska Polonia. Po drodze po-
seł z ramienia mniejszości polskiej 
w rumuńskim Parlamencie Gerwa-
zy Longher opowiadał polskiej i ru-
muńskiej delegacji o historii miej-
sca, w którym się znajdują. Przed 

wejściem do Domu Polskiego go-
ści powitano uroczyście według sta-
ropolskiego zwyczaju chlebem i solą. 
Kilka chwil później polski i rumuń-
ski premier dokonali pamiątkowego 
wpisu do Książki Pamiątkowej.

Podczas swojego wystąpienia, 
skierowanego do Polonii Beata Szy-
dło zwróciła uwagę na fakt, że miała 
okazję przed laty wędrować po Bu-

kowinie. – Jestem niezwykle wzru-
szona, bo tutaj na Bukowinie znaj-
duję kawałek Polski i chcę panu pre-
mierowi podziękować również za 
opiekę nad tym kawałkiem Polski, 
za to, że mogą dzieci uczyć się języ-
ka polskiego, za to, że jest kultywo-
wana polska tradycja, kultura i dzię-
ki temu Polacy i Rumunii stanowią 
jedną, wielką, szczęśliwą rodzinę. 
Było dla mnie jasne, że kiedy przy-
jadę do Rumunii, przyjadę do was, 
do tych, którzy z pokolenia na po-
kolenie, z dziada pradziada miesz-
kacie tutaj, pracujecie tutaj, tutaj jest 
wasz dom. Ale w waszych sercach 
jest Polska – powiedziała pani pre-
mier. Wyraziła także podziw dla Po-
lonii żyjącej w Rumunii. Jednocze-
śnie zapewniała, że polityka wspie-
rania Polonii na świecie jest bardzo 
ważna. Obiecała pomoc i wsparcie 
dla rumuńskiej Polonii.

Z kolei premier Rumunii zauwa-
żył, że „obecność Polonii tutaj przez 
ostatnie dwa wieki, z pokolenia na 
pokolenie sprawia, że zarówno ja 
jako premier Rumunii, jak i premier 
Polski czujemy się tutaj jak w domu”. 
Dacian Cioloş podkreślił, że współ-
praca Polski i Rumunii w ostatnich 
latach układa się bardzo dobrze.

Po uroczystych przemówieniach 
na scenie pojawiły się polonijne ze-
społy ludowe „Sołonczanka” z No-
wego Sołońca i „Mała Pojana” z Po-
jany Mikuli. Zespoły zaprezento-
wały polskie tańce oraz tańce górali 
czadeckich, a także zaśpiewały pieśń 
„Marsz Polonii”. Następnie premie-
rzy obu krajów udali się na spotka-
nie z Polonią, które przebiegło w 
swobodnej i serdecznej atmosferze. 

 (DomPolski.ro)

Beata Szydło spotkała się z Polonią na Bukowinie

Beata Szydło spotkała się z polskimi organizacjami działającymi w Rumunii. 

Powołano Polonijną Radę Konsultacyjną
W poniedzialek 5 września br. odbyła się w polskim Senacie uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.
Marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski wręczył akty powołania 
przedstawicielom Polonii ze wszyst-
kich kontynentów i podziękował im 
za przyjęcie zaproszenia do Rady. 
Zadeklarował, że Senat wspólnie 
z Radą będzie pracować na rzecz 
Polonii i Polski, na rzecz polskiej 
wspólnoty narodowej.

Na uroczystości obecni byli wice-
marszałkowie Senatu Maria Koc i 
Bogdan Borusewicz oraz członkowie 
senackiej Komisji Spraw Emigracji i 
Łączności z Polakami za Granicą z 
jej przewodniczącą Janiną Sagatow-
ską, a także szef Gabinetu Prezyden-
ta RP, minister Adam Kwiatkow-
ski, wiceminister spraw zagranicz-
nych Jan Dziedziczak i przewodni-
czący sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za Granicą Michał Dwor-
czyk. Na początku spotkania hymn 
narodowy zaśpiewali harcerze z dru-
żyny artystycznej Hufca Legionowo 
Związku Harcerstwa Polskiego.

W skład Rady weszli: Stanisław 
Aloszko, prezes Federacji Polo-
nii Francuskiej, Adam Bąk, prezes 
Adam M. Bak Foundation (USA), 
Maria Szonert Binienda, wicepre-
zes Kongresu Polonii Amerykań-
skiej do Spraw Polskich, Andżeli-
ka Borys, przewodnicząca Rady Na-
czelnej Związku Polaków na Bia-
łorusi, Emilia Chmielowa, pre-
zes Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie, Halina Csúcs Lász-
lóné, Rzecznik Narodowości Pol-
skiej, Zgromadzenie Narodowe Wę-
gier, Jan Cytowski, prezes Rady Po-
lonii Świata, Adam Gajkowski, wi-
ceprezes Stowarzyszenia Nasza Po-

lonia w Australii, Barbara Kukul-
ska, prezes Zjednoczenia Polskie-
go w Johannesburgu (RPA), Tomasz 
Machura, powiernik Zjednocze-
nia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
ksiądz Zdzisław Malczewski, rek-
tor Polskiej Misji Katolickiej w Bra-
zylii, Piotr Małoszewski, wiceprze-
wodniczący Chrześcijańskiego Cen-
trum Krzewienia Kultury, Tradycji i 
Języka Polskiego w Niemczech, Ta-
deusz Pilat, prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych (Szwe-
cja), Ewa Stasinowska, prezes Klu-
bu Gazety Polskiej w Amsterda-
mie (Holandia), Aleksandra Ślusa-
rek, przewodnicząca Związku Repa-
triantów RP z Kazachstanu), i Rita 
Tamašunienė, poseł do litewskiego 
Sejmu, przewodnicząca klubu parla-
mentarnego AWPL-ZchR .

Marszałek Senatu wyjaśnił, na 
czym polegać będzie budowanie 
wspólnoty narodowej. Będzie to 
wielopłaszczyznowa współpraca w 
wielu dziedzinach – w nauczaniu ję-
zyka polskiego, kultywowaniu pol-
skiej tradycji, oświacie, nauce, kultu-
rze. Wyraził on zadowolenie, iż zo-
stała zrealizowana obietnica wybor-
cza Prawa i Sprawiedliwości, a mia-
nowicie do Senatu wróciły środki 
na fi nansowanie Polonii. Zdaniem 
marszałka Karczewskiego, zmiana 
formy fi nansowania była złą decyzją 
poprzedniego rządu, teraz jednak, 
kiedy te pieniądze w Senacie będą, 
zostaną właściwie rozdysponowa-
ne dla wspólnego dobra. Stanisław 
Karczewski podkreślił, że żywi wo-
bec Rady i Polonii nadzieję, iż będą 
oni ambasadorami Polski i będą pra-

cować na rzecz budowy dobrego wi-
zerunku ojczyzny. – Często o Pol-
sce mówi się źle, fałszywie, a naszym 
wspólnym zadaniem jest się temu 
przeciwstawić, bo Polska jest naszą 
wspólną ojczyzną – powiedział. Za-
znaczył, że Polonia jest zróżnicowa-
na, także ze względu na różne okre-
sy emigrowania z Polski. – Jesteśmy 
otwarci na wszystkich i będziemy ze 
wszystkimi współpracować – obiecał 
marszałek Senatu. – Nic o Polonii 
bez Polonii. Będziemy Was słuchać i 
działać razem z Wami – dodał.

W imieniu nowo powołanej 
Rady głos zabrał Jan Cytowski, 
prezes Rady Polonii Świata. – Tak 
jak członkowie rodziny dbają o jej 

wspólne dobro, tak my będziemy 
dbać i wspierać pana marszałka oraz 
Senat w dziele budowy tej wielkiej 
narodowej wspólnoty. A wiele jest 
do zrobienia. Trzeba dbać o wizeru-
nek Polski i Polaków, abyśmy stano-
wili wspólnie rodzinę, aby Polakom 
żyło się coraz lepiej i abyśmy mogli 
być z tego dumni – oświadczył.

Polonijna Rada Konsultacyjna 
została powołana na nowo do ży-
cia uchwałą Senatu na początku lip-
ca. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie 
opinii na temat projektów ustaw i 
uchwał związanych z Polonią. Pier-
wotnie Polonijną Radę Konsultacyj-
ną przy marszałku Senatu utworzył 
Senat V kadencji w 2002 r. Funk-

cjonowała ona do 2012 r., kiedy to 
środki na opiekę nad Polonią i Pola-
kami za granicą zostały przeniesio-
ne do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Członków Rady powołu-
je i odwołuje marszałek Senatu spo-
śród osób reprezentujących organi-
zacje polonijne i polskie z zagranicy. 
Będą oni pełnić swoją funkcję hono-
rowo. Kadencja Rady będzie trwała 
tyle samo, ile kadencja Senatu. Mar-
szałek będzie zwoływać posiedze-
nie Rady przynajmniej raz w roku i 
sam będzie przewodniczył jej obra-
dom. Będzie też mógł zasięgać opi-
nii członków Rady w trybie obiego-
wym, bez zwoływania posiedzenia.

 (senat.gov.pl)

W niedzielę 28 sierpnia po raz ósmy 
w Nowym Rozdole odbyły się Dni 
Kultury Polskiej, zorganizowane 
przez Towarzystwo Pomocy Pola-
kom „Wielkie Serce”. Obchody były 

współfi nansowane ze środków otrzy-
manych z kancelarii Senatu RP  w ra-
mach sprawowania opieki nad Polo-
nią i Polakami za granicą przez Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska” 
oraz  Fundację Pomoc Polakom na 
Wschodzie.

Dni Kultury Polskiej rozpoczę-
ły się uroczystą mszą świętą w pobli-
skim kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Brzozdowcach, podczas 
której minutą ciszy uczczono pamięć 
wolontariusza Wołodymyra Szeru-
d‘ko, który zginął na wschodzie Ukra-
iny w strefi e ATO.

Zaplanowane wcześniej obchody w 
Miejskim Domu Kultury przeniesio-
no do siedziby towarzystwa. W ob-
chodach udział wzięli  liczni goście z 
Polski i Ukrainy. Obecni byli konsul 
Marian Orlikowski z konsulatu RP 
we Lwowie, Anita Staszkiewicz ze 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
prezes FOPnU Emilia Chmielowa, 
przedstawiciele urzędu miasta Łowi-
cza, powiatu Grodzickiego, Fundacji 
Pomocy Szkołom Polskim na Wscho-

dzie im.Tadeusza Goniewicza, Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich z Pozna-
nia i in. Swoją obecnością zaszczyciła 
obchody Maria Mirecka-Loryś, któ-
ra w tym roku ukończyła 100 lat. Pani 
Maria była znaną działaczką konspi-
racji w czasach II wojny światowej, 
działaczką polonijną, zaangażowaną 
szczególnie w pomoc dla Polaków na 
wschodzie. Specjalnie na uroczystości 
przyjechali polski aktor teatralny i fi l-
mowy Stanisław Górka,   a także re-
daktor „Lwowskiej Fali” Danuta Skal-
ska z Radia Katowice.

W koncercie udział wzięła   mło-
dzież i seniorzy z Towarzystwa „Wie-
kie Serce”, uczniowie miejscowej pol-
skiej szkoły im. Karoliny Lanckoroń-
skiej, orkiestra dęta z Łowicza, a także 
„Kapela Drewutnia” z Lublina.

 (Wspólnota Polska)

VIII Dni Kultury Polskiej 
w Nowym Rozdole

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. 
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Grubas (s.) 10.40 Koło 
pełne gwiazd 11.35 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Niedźwiedź 15.05 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 15.55 Grubas (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Najlepsze opowia-
dania fi lmowe 21.05 Dziki kraj (s.) 
22.00 Cierpienia młodego Boháčka 
(fi lm) 23.30 Na tropie 23.55 Detek-
tyw King (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 9.50 Trabantem z Australii do 
Azji 10.20 Tajemnice II wojny świato-
wej 11.15 Powiązania Jana Pokornego 
12.15 Na ratunek życiu 12.35 Ducho-
wa kuchnia 13.00 Obrazki z Francji 
13.20 Chcesz je? 13.25 Skrzydła natu-
ry 14.20 Dom w środku Europy 14.30 
Zapomniane wyprawy 14.50 Współ-
czesne fabryki 15.40 Ostatnia bitwa 
Wikingów 16.40 Zagłada pięknem 
18.15 Podróżomania 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Lotnicze katastrofy 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Ucieczka na Vanuatu 21.00 Po-
dróżomania 21.30 Na Jedwabnym 
Szlaku 22.15 Agora (fi lm) 0.15 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 MasterChef Czechy 11.05 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Tescoma ze 
smakiem 12.45 Detektyw Monk (s.) 
13.40 Bez śladu (s.) 15.35 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 21.30 Duże dzieci II (fi lm) 23.25 
Czarna lista (s.) 0.20 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.35 Ca-
stle (s.) 9.35 Policjantka (s.) 11.50 Na-
kryto do stołu 12.50 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Ostry kurczak (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Pan Doskonały (s.) 21.30 Top 
Star magazyn 22.25 Tak jest, szefi e! 
23.45 Pieczemy z gwiazdami. 

PIĄTEK 9 września
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Grubas (s.) 10.40 Cyrk 
Humberto (s.) 11.35 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Nie wahaj się i kręć 15.45 
Reporterzy TVC 16.35 Łopatologicz-
nie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Farmerska wyprawa 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Ja, Mattoni (s.) 21.00 13 
komnata J. Tichoty 21.30 Wszystko-
party 22.20 Koło pełne gwiazd 23.15 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.00 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 
9.50 Rozmowy o Rozmowach z Janem 
Masarykiem 10.15 Rodzina niedźwie-
dzia polarnego i ja 11.10 Podróżoma-
nia 11.45 Ucieczka na Vanuatu 12.40 
Południowy Pacyfi k 13.30 Moje ma-
rzenie o Rio 14.25 Pstrąg i zwierzęta 
pstrągowej strefy 14.40 Chcesz mnie? 
15.05 Szpieg (s.) 15.30 Czeskie jaski-
nie 15.50 2000 lat brytyjskiej historii 

16.35 Naziści przed sądem 17.35 Po 
Jedwabnym Szlaku 18.15 Tarcze cze-
skiego królestwa 18.45 Wieczorynka 
18.55 Europa dziś 19.25 Na ratunek 
życiu 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Pan Selfridge (s.) 21.50 Nasze 
matki, nasi ojcowie (fi lm) 23.20 Raj 
utracony 0.05 Californication (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.10 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Tescoma ze smakiem 12.45 De-
tektyw Monk (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 
15.35 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Chcesz zostać mi-
lionerem? 22.00 Jestem legendą (fi lm) 
0.00 Pijany mistrz (fi lm). 

PRIMA 
6.20 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Ninjago 
(s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 8.30 Ca-
stle (s.) 9.30 Policjantka (s.) 11.45 Na-
kryto do stołu 12.45 Siska (s.) 14.05 
Castle (s.) 15.05 Wydział kryminalny 
(s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Przystań (s.) 21.35 Mój nagi pa-
miętnik (fi lm) 23.55 Comedy Club . 
SOBOTA 10 września

TVC 1 
6.00 Bananowe ciekawostki 6.30 Ło-
patologicznie 7.20 Daleko, głęboko, 
wysoko (bajka) 7.50 Nie jestem pu-
chem ostu (bajka) 8.25 Taka normal-
na rodzina (s.) 9.10 Najlepsze opowia-
dania fi lmowe 10.15 Wszystko-par-
ty 11.10 Ojciec Brown (s.) 12.00 Ty-
dzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Łazę-
ga z Biedowa i królewna Tereska (baj-
ka) 14.00 Rozbójnik Olbram (bajka) 
14.40 Zaraz wracam (fi lm) 15.55 Losy 
słynnych osób 16.50 Poirot (s.) 18.20 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Cuda 
natury 21.15 Hana Zagorová 70 22.15 
Pęknięte lustro (fi lm) 0.00 Cierpienia 
młodego Boháčka (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 To mój sport 6.30 
Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. anim.) 
7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.15 
Show Garfi elda 7.30 Studio Kole-
ga 9.00 Nasza wieś 9.30 Wędrówki w 
poszukiwaniu muzyki 9.55 Folklorika 
10.25 Podróżomania 10.50 Lotnicze 
katastrofy 11.35 Śladami wampiry-
zmu 12.35 Babel 13.10 Ohře z Vladi-
mírem Čechem 13.40 Kapitulacja na-
zistowskich Niemiec 14.25 Winnetou 
w Dolinie Sępów (fi lm) 16.05 Rodzi-
na niedźwiedzia polarnego i ja 16.55 
Kamera w podróży 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Psi czempioni 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Chartum 
(fi lm) 22.15 Sługa dwóch panów (fi lm) 
0.15 Most nad Sundem (s.). 

NOVA 
6.15 Jake i piraci z Nibylandii (s. 
anim.) 6.40 Król dżungli (s. anim.) 
7.10 Dzielny Agent Kaczor (s. anim.) 
7.35 Tom i Jerry (s. anim.) 8.05 Kung 
Fu Panda: Legenda o niezwykłości (s. 
anim.) 8.25 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 11.05 Przyprawy 12.10 Dzwoń 
do TV Nova 12.45 Poradnik domo-
wy 13.50 Zatańcz ze mną (fi lm) 16.00 
Życie od kuchni (fi lm) 18.15 Gospoda 
(s.) 18.50 Comeback (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Wy-
cieczkowicze (fi lm) 23.00 Witajcie w 
dżungli (fi lm) 1.00 Lake Placid IV: 
Ostatni rozdział (fi lm). 

PRIMA 
6.55 Astro Boy (s. anim.) 7.25 Ninja-
go (s. anim.) 8.25 M.A.S.H. (s.) 9.30 

Salon samochodowy 10.45 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 11.45 Fort Boyard 
13.20 Big Ben (s.) 15.25 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 17.35 Jak zbudować 
marzenie 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Fort Boyard 21.50 6 
kul (fi lm) 0.25 Synalek (fi lm). 
NIEDZIELA 11 września

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Ba-
nanowe ciekawostki 7.00 Zaraz wra-
cam (fi lm) 8.15 Uśmiechy Pavla Lan-
dovskiego 8.55 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Cyrk Humber-
to (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Grzyb grzy-
bowi nierówny (bajka) 14.20 O rudej 
Anduli (bajka) 15.25 Komicy na piątkę 
16.20 Sublokatorzy (fi lm) 17.35 Pod 
Borsuczą Skałą (fi lm) 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Dok-
tor Martin (s.) 20.55 168 godzin 21.30 
Na złamanie karku (fi lm) 23.20 Komi-
sarz Moulin (s.) 0.45 Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 To mój sport 6.30 
Polo 6.35 Mały rycerz Trenk (s. anim.) 
7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.15 
Show Garfi elda 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 9.15 Poszukiwania czasu utracone-
go 9.35 Heydrich – ostateczne rozwią-
zanie 10.05 Naziści przed sądem 11.05 
Nie poddawaj się 12.00 Chcesz mnie? 
12.25 Świat według Krzysztofa Ko-
lumba 12.45 Słowo na niedzielę 12.50 
Magazyn chrześcijański 13.20 Przez 
ucho igielne 13.45 Magazyn religij-
ny 14.10 Tarcze czeskiego królestwa 
14.40 Na pływalni z Karlem Štědrým 
15.05 Podróż po birmańskim Loikaw 
15.35 Pompeje: Tajemnica skamienia-
łych ciał 16.25 Marzenia a rzeczywi-
stość Hanzelki i Zikmunda 17.25 Tra-
bantem z Australii do Azji 17.55 Po-
łudniowy Pacyfi k 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Zapomniane wyprawy 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Zawodowiec (fi lm) 21.50 Monachium 
(fi lm) 0.30 Małe niewinne kłamstwo. 

NOVA 
5.45 Jake i piraci z Nibylandii (s. 
anim.) 6.15 Król dżungli (s. anim.) 
6.40 Dzielny Agent Kaczor (s. anim.) 
7.05 Tom i Jerry (s. anim.) 7.35 Kung 
Fu Panda: Legenda o niezwykłości 
(s. anim.) 8.00 Weekend 8.55 Ogól-
niak (s.) 10.20 Rodzina Addamsów II 
(fi lm) 12.15 Polubić czy poślubić (fi lm) 
14.30 Hultajska piątka (fi lm) 16.15 
Niech się boi (fi lm) 18.10 Gospoda 
(s.) 18.45 Comeback (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Twoja 
twarz brzmi znajomo 22.50 Odłamki 
23.20 Opancerzony (fi lm). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.20 Ninjago 
(s. anim.) 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pri-
ma Zoom Świat 9.55 Nakryto do stołu 
11.00 Partia 11.55 Jak zbudować ma-
rzenie 12.50 Poradnik domowy 13.45 
Poradnik domowy Ládi Hruški 14.35 
Ostry kurczak pod pokrywką 15.10 
Pod jednym dachem (s.) 16.10 Piecze-
my z gwiazdami 17.00 Poradnik do-
brego grillowania 17.35 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości 19.25 Wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Wydział kryminalny (s.) 21.35 
Comedy Club 22.05 Lotta i wymarzo-
na podróż (fi lm) 0.10 Legenda (s.). 
PONIEDZIAŁEK 12 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Pod Borsuczą 
Skałą (fi lm) 10.20 Ja, Mattoni (fi lm) 
11.15 168 godzin 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 Diop-
trie 15.00 Napisała: Morderstwo (s.) 
15.50 Grubas (s.) 16.40 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-

ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Raptus (s.) 21.05 Wyrok 21.30 
Reporterzy TVC 22.10 Kryminalista 
(s.) 23.10 Na tropie 23.35 Policja kry-
minalna Paryż (s.).

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 9.50 Kamera w podróży 10.45 
Współczesne fabryki 11.35 Babel 
12.00 Magazyn religijny 12.30 Klucz 
12.55 Czechosłowacki tygodnik fi l-
mowy 13.10 Rozmowy o Rozmowach 
z Janem Masarykiem 13.35 Obrazki z 
Francji 13.55 Zapomniane wyprawy 
14.20 Rodzina niedźwiedzia polarne-
go i ja 15.10 Przygody nauki i techni-
ki 15.40 Lotnicze katastrofy 16.20 Jak 
odtworzyć dinozaura 17.20 Tajemni-
ce drugiej wojny światowej 18.15 Tra-
bantem z Australii do Azji 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Po Jedwabnym Szla-
ku 19.40 Dom w środku Europy 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Mroczny urok Adolfa Hitle-
ra 21.00 Współczesne fabryki 21.50 
Frankie i Johnny (fi lm) 23.45 Mona-
chium (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.40 Chcesz zostać milione-
rem? 11.10 Co o tym sądzą Czesi? 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tescoma ze smakiem 12.45 Detektyw 
Monk (s.) 13.40 Bez śladu (s.) 15.35 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.40 
Sprawy dla Laury (s.) 22.35 Imperso-
nalni (s.) 23.30 Czarna lista (s.). 

PRIMA 
6.20 Astro Boy (s. anim.) 6.45 Ninjago 
(s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 8.25 Ca-
stle (s.) 9.25 Policjantka (s.) 11.30 Na-
kryto do stołu 12.45 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Przystań (s.) 16.30 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 17.50 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.30 Tak jest, sze-
fi e! 22.55 Jesteś tym, co jesz.
WTOREK 13 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Grubas (s.) 10.40 Dok-
tor Martin (s.) 11.35 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Płatek 15.05 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 15.50 Grubas (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Najlepsze opowiadania fi l-
mowe 21.00 Dziki kraj (s.) 21.55 Po-
irot (s.) 23.30 Policja kryminalna Pa-
ryż (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 10.05 Cudowna planeta 11.00 Po-
łudniowy Pacyfi k 11.50 Nie poddawaj 
się 12.45 Chcesz je? 12.50 Ohře z Vla-
dimírem Čechem 13.25 Tajemnice II 
wojny światowej 14.20 Pompeje 15.10 
Naziści przed sądem 16.10 Heydrich 
– ostateczne rozwiązanie 16.35 Burz-
liwa Cieśnina Magellana 17.30 Pan 
Selfridge (s.) 18.15 Podróż po bir-
mańskim Loikaw 18.45 Wieczorynka 
18.55 Duchowa kuchnia 19.25 Szpieg 
(s.) 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Wojskowe projek-
ty trzeciej rzeszy 20.50 Czeski łabędź 
21.50 Rząd (s.) 22.50 W imię ojczyzny 
(s.) 23.40 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-

ca (s.) 9.50 MasterChef Czechy (s.) 
11.05 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Tescoma 
ze smakiem 12.45 Detektyw Monk 
(s.) 13.40 Bez śladu (s.) 15.35 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.35 Impersonalni 
(s.) 23.30 Czarna lista (s.). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Ninjago 
(s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 8.30 Ca-
stle (s.) 9.30 Policjantka (s.) 11.50 Na-
kryto do stołu 12.45 Siska (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.10 Ostry kurczak (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Pod jednym dachem (s.) 21.30 
Oczyma Josefa Klímy 22.15 Poradnik 
domowy 23.10 Poradnik Ládi Hruški 
23.45 Policjantka (s.). 
ŚRODA 14 września

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Grubas (s.) 10.40 Losy 
słynnych osób 11.35 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Sąd 15.05 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 15.50 Grubas (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Morderstwa w kręgu 
(s.) 21.20 Marta i Věra (s.) 21.50 Trzej 
królowie (s.) 22.40 Ojciec Brown (s.) 
23.30 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 
(s.) 10.10 Burzliwa Cieśnina Magella-
na 11.05 Mroczny urok Adolfa Hitle-
ra 11.55 Nasza wieś 12.25 Wędrówki 
w poszukiwaniu muzyki 12.50 Folk-
lorika 13.20 Czeskie jaskinie 13.40 
Jak odtworzyć dinozaura 14.30 Euro-
pa dziś 15.00 Skrzydła natury 15.55 
Telewizyjny klub niesłyszących 16.20 
Ucieczka na Vanuatu 17.15 Marzenia 
a rzeczywistość Hanzelki i Zikmunda 
18.15 Podróżomania 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przygody nauki i techni-
ki 19.25 Świat według Krzysztofa Ko-
lumba 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kamera w podró-
ży 21.00 Podróż po saksońskim Harzu 
21.30 Trabantem z Australii do Azji 
22.00 Półmrok 22.30 Powiązania Jana 
Pokornego 23.25 Matrioszki (s.) 0.15 
Utracony raj. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.10 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Tescoma ze smakiem 12.45 
Detektyw Monk (s.) 13.40 Bez śla-
du (s.) 15.35 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Bach! 22.15 Mentalista 
(s.) 23.10 Od kołyski aż po grób (fi lm) 
1.20 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.45 Ninjago 
(s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.55 Ca-
stle (s.) 9.55 Policjantka (s.) 12.10 Na-
kryto do stołu 13.10 Siska (s.) 14.25 
Castle (s.) 15.20 Pod jednym dachem 
(s.) 16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 17.50 Nakry-
to do stołu 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne 19.55 Top Star 
20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.35 Telebazar 23.45 
Ostry kurczak pod pokrywką. 
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYN-
Wzgórze Zamkowe: Makbet (9, 
godz. 19.30).
CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Se-
zon na misia 4: Strach się bać (8, 
9, godz. 16.00); Nerve (8, 9, godz. 
17.30); Nick Cave (8, godz. 20.30); 
Seznamka (8, 9, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Zloději zele-
ných koní (8, 9, godz. 17.45); Sezon 
na misia 4: Strach się bać (9, godz. 
15.30); Nerve (8, godz. 20.00); Su-
per Duper Alice Cooper (9, godz. 
20.00); KARWINA – Ex: Casa-
blanca (9, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Nerve (8, 9, godz. 
17.30); Sausage Party (8, 9, godz. 
20.00); JABŁONKÓW: Poledni-
ce (9, godz. 19.30); CZ. CIESZYN 
– Central: Sully (8, 9, godz. 17.30); 
Zloději zelených koní (8, 9, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Bar-
bie: Gwiezdna przygoda (8, godz. 
15.00); Jak zostać kotem (8, godz. 
16.30); Nerve (8, godz. 20.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.
CO W TERENIE
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza do Domu PZKO na 
tradycyjne Pożegnanie Lata – wspól-
ne śpiewanie przy fortepianie w so-
botę 17. 9. o godz. 15.00.
 MK PZKO zaprasza na tradycyj-
ne „Świniobicie na ludowo”, które 
odbędzie się w sobotę 15. 10. o godz. 
17.00. Cena biletu 190 kc przy wej-
ściu w stroju ludowym cena 90 kc. 
W programie ZT „Oldrzychowi-
ce”, Zespół „Gizdy”, „4Smyki” i DJ 
Marek Bartnicki. Możliwość zaku-
pu domowych wyrobów przed po-
łudniem. Zamówienia pod nr. 776 
582 451.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza swoich członków i sym-

patyków na spotkanie 12. 9. o godz. 
17.30 do salki PZKO w Karwinie-
Nowym Mieście.
MŁODE ŻWIRKOWISKO 2016 
– W piątek 9. 9. w godz. 9.00-13.00. 
Zaczynamy pod Pomnikiem na 
Żwirkowisku. 
ORŁOWA-LUTYNIA – MK 
PZKO oraz Klub Starszaków za-
praszają wszystkich na „Kobzolfest” 
dnia 16. 9. o godz. 17.00 do Domu 
PZKO. W programie: konkurs o 
najpiękniejszego ludzika, obiera-
nie ziemniaka na czas, quizy i zaba-
wy dotyczące ziemniaków, wieczorne 
ognisko. Smaczne specjały z ziem-
niaków zapewnione.
ŻWIRKOWISKO 2016 – Msza 
Święta w intencji śp. Żwirki i Wigu-
ry w niedzielę 11. 9. od godz. 11.00 w 
kościele św. Wawrzyńca na Kościel-
cu. Po mszy przemarsz na Żwirko-
wisko, złożenie kwiatów pod Pomni-
kiem Lotnika. W Domu Polskim w 
godz. 11.00-15.00 możliwość zwie-
dzenia wystaw: „Dywizjon 303 i nie 
tylko” oraz „Cichociemni”. Sympaty-
ków zapraszają organizatorzy.
ZESPÓŁ „OLDRZYCHOWI-
CE” – Zaprasza na próby nowej gru-
py tanecznej, młodszej grupy zespołu 
„Małe Oldrzychowice” (dzieci od kl. 
1. do 5.). Próby będą odbywały się w 
piątki w godz. 17.00-19.00 w Domu 
PZKO w Oldrzychowicach, 1. pró-
ba - 9. 9. 2016. Tańce nowoczesne i 
oczywiście folklor góralski, cieszyń-
ski, polski, … Grupę poprowadzi Ja-
kub Kroczek i członkowie zespołu 
„Młode Oldrzychowice” i „Oldrzy-
chowice”. Cieszymy się na spotkanie 
i wspólną zabawę – Jakub Kroczek i 
Marek Grycz.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO 
zaprasza na Festyn Ogrodowy 10. 9. 
o godz. 15.00 do Ośrodka Kultury. 
W programie: krótkie skecze w wy-
konaniu amatorów teatru ze Żuko-
wa i Filipa Balcara, wypieki domo-
we, bigos, sprzedaż miodu i żarnów-
ki, wieczorna biesiada, atrakcje dla 
dzieci.
KONCERTY
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na Koncert Jubi-
leuszowy Chóru „Kalina” z okazji 
35-lecia do Domu Przyjaźni 12. 11. 
o godz. 16.00. Oprócz chóru Jubila-
ta wystąpią ZR „Błędowice”, zespół 
„NoNet” i gość z Polski – Andrzej 
Rosiewicz. Bilety w cenie 190 kc do 
nabycia pod nr. 776 582 451.

 Zapraszamy miłośników muzyki 
organowej w niedzielę 11. 9. o godz. 
16.00 do frysztackiego kościoła na 
drugi koncert XII Festiwalu Mu-
zyki Organowej „Karwińskie orga-
ny”. Na organach zagra Petr Čech, 
absolwent wyższych szkół muzycz-
nych w Pradze, Bratysławie i Stutt-
garcie. Laureat wielu nagród krajo-
wych i międzynarodowych. Realizo-
wał wiele nagrań muzyki 20. stulecia 
i kompozytorów współczesnych. Na 
koncercie zaśpiewa też Eva Dřízgo-
vá-Jaroušová, wyszukiwana sopra-
nistka operowego i koncertowe-
go repertuaru. Śpiewała prawie we 
wszystkich krajach Europy i Japo-
nii. Współpracuje z najlepszymi or-
kiestrami, w tym Słowacką i Czeską 
Filharmonią oraz orkiestrami zagra-
nicznymi. Jest dwukrotną laureatką 
prestiżowej Nagrody „Th álie”. Boga-
ta jest jej współpraca z telewizją i ra-
diem. Na koncercie zabrzmią kom-
pozycje R. Schumanna, F. Liszta, A. 
Dvořáka.
CHÓRY „LIRA” z Darkowa i 
„STONAWA” – Zapraszają 10. 9. 
o godz. 16.00 do wysłuchania pie-
śni sakralnych do Bazyliki Mniejszej 
Matki Boskiej Frydeckiej.
TRZYNIEC – Parafi a Luterań-
skiego Kościoła Ewang. A.W. zapra-
sza na Koncert Jesienny w niedzie-
lę 11. 9. o godz. 16.00 do tutejsze-
go kościoła ewangelickiego. Wystą-
pią: Chór Ewangelicki Ustroń-Pola-
na (dyr. Mariola Dyka) oraz „Luthe-
ran Chorus Trzyniec” wraz z orkie-
strą kameralną (dyr. Józef Podola).
OFERTY
SPRZEDAM DZIAŁKĘ pod bu-
dowę domu rodzinnego 864 m2 w 
centrum Bystrzycy. Informacje pod 
nr. tel. redakcji. GL-609

WYSTAWY
GALERIA MIASTA TRZY-
NIEC „TRISIA”, nám. Svobody 
526: zaprasza na wernisaż wystawy 
plastycznej Jana Bergera i jego cór-
ki Xeni Bergerovej „Krótki powrót/ 
Krátký návrat”, który odbędzie się 
8. 9. o godz. 18.00 w Domu Kul-
tury „Trisia”. Czynna: po, wt: godz. 
10.00-17.00; so, nie: godz. 14.00-
17.00, do 20. 10.
MOSTY K. JABŁONKOWA, 
Drzewiónka Na Fojstwiu: 8. 9. o 
godz. 16.30 wernisaż wystawy Dali-
bora Bednářa pt. „Z Sudkiem w tle”. 
Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.00; so: 

godz. 8.30-14.30, nie: godz. 8.30-
12.30, do 1. 10.
SALA MÁNESA MIEJSKIEGO 
DOMU KULTURY, Osvobození 
1639/43, Karwina: do 5. 10. wysta-
wa obrazów i grafi ki Renaty Filipo-
vej pt. „Jsem jaká jsem!“. Czynna: po, 
śr, pt: godz. 9.00-15.00, wt, czt: godz. 
9.00-19.00. 
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ I MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: do 16. 10. 
wystawa pt. „Lalka i jej historia”. 
Czynna: wt-pt: godz. 9.00-17.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.
 do 16. 10. wystawa pt. „Z historii 
mody”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-
17.00; nie: godz. 13.00-17.00. 
 do 27. 9. wystawa pt. „Piękno bi-
żuterii”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-
17.00, nie: godz. 13.00-17.00.
 do 28. 9. wystawa pt. „Echa – Oti-
lie Demelovej-Šuterovej”. Czynna: 
wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 
13.00-17.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała ekspo-
zycja pt. „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-
wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 
„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 
po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka 10, Karwina-
Frysztat: do 18. 9. wystawa pt. „Když 
Evropou nesla se secese”. Czynna: 
po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspozy-
cja pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 
12. wystawa pt. „Meble historyczne”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.
CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 1. 10. 
wystawa pt. „Miejsca wyobrażane, 
miejsca odkrywane – Obraz świata w 
dawnej książce ilustrowanej”. Czyn-
na: wt-pt: godz. 8.00-18.00, so: godz. 
9.00-15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głębo-
ka 50, Cieszyn: 8. 9. wernisaż wysta-
wy pt „Grafi ka południowych sąsia-
dów”. Czynna do 15. 9. wt-pt: godz. 
10.00-17.00; so i nie: godz. 14.00-
18.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynna codziennie w godz. 9.00-
19.00. 

 Kochać i być kochanym to największe szczęście na świecie.
Dnia 8. 9. 2016 obchodzą nasi Kochani Rodzice     

WALERIA i ARNOLD SIKOROWIE 

65 lat wzajemnego współżycia małżeńskiego.
Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia składają córka 
Halina i syn Arnold z rodzinami. Wszystkie wnuki i 
prawnuki ślą całusy i uściski.    GL-605 

Jutro, 9 września, minie piąta rocznica śmierci 
śp. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ

z Orłowej-Poręby
która 22 października obchodziłaby 93. urodziny. O 
chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GL-618

Dnia 6. 9. 2016 upłynął rok od chwili, kiedy nas na zawsze opuściła nasza 
Droga

śp. WŁADYSŁAWA SIKOROWA
z Dolnych Marklowic 

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi. RK-103

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

INFORMATOR

CZYTAJ NAS 

CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Codziennie 

aktualizowany 

serwis o Polakach 

na Zaolziu

Ogłoszenia do »Głosu Ludu« 

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

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

Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, 

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

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

18.00, pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.

Poza  godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić 

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

e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

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

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

sić telefonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL–PRESS, s.r.o. IČO: 26792575 Adres redakcji: Redakcja „Głos Lu-
du”, ul. Ko meńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01 Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glosludu.cz Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glosludu.cz Redaktorzy terenowi: Danuta 
Chlup, danuta.chlup@glosludu.cz Witold Kożdoń, kozdon@glosludu.czMagdalena Ćmiel, magdalena.cmiel@glosludu.cz Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glosludu.cz  Doradca ds. reklamy: Beata Schön-
wald, beata.schonwald@glosludu.cz Telefony: sekretariat/centrala 558 731 766, fax: 558 740 044, e-mail: info@glosludu.cz www.glosludu.cz Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty Dostawę prenumeratorom 

prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.czReklamacje tel. 800 300 302 Kolportaż: PNS, a.s.Druk: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 
00 Brno Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 1212-4222.

Spółka B2B Partner s.r.o.
POSZUKUJE

na miejsce pracy w Ostrawie

pracownika/pracownicę 
do przyjmowania i opracowywania zamówień oraz tłumaczenia 

korespondencji handlowej na język polski dla oddziału w RP
Wymagania:
wykształcenie średnie
doskonała znajomość języka polskiego w słowie i piśmie
prawo jazdy kat. B
znajomość obsługi PC
odpowiedzialność
umiejętności komunikacyjne
elastyczność, nienaganność, lojalność
Proponujemy:
umowę w pełnym wymiarze czasu pracy
płaca początkowa 17000,- Kč
wzrost wynagrodzenia
przyjemne środowisko pracy w młodym kolektywie
pomoc w rozwoju umiejętności handlowych

Rozpoczęcie pracy: od zaraz
Prosimy zainteresowanych o przesłanie życiorysu na adres e-mail: 

marketa.haskova@b2bpartner.cz G
L-
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W Trzyńcu w letniej przerwie do-
szło do sporych zmian, o których 
już na bieżąco informowaliśmy na 
naszych łamach. Podsumowując – 
najważniejszą nowinką była zmiana 
przy sterze trenerskim, gdzie Jiře-
go Dopitę zmienił Vladimír Kýhos. 
Doświadczony szkoleniowiec stawia 
sobie najwyższe cele. – Chciałbym, 
żeby drużyna szybko zapomniała 
o nieudanym poprzednim sezonie. 
Stać nas na grę o najwyższe mety 
ekstraligi – powiedział wczoraj „GL” 
Kýhos, który był jednym z bohate-
rów środowej konferencji prasowej 
w Werk Arenie. Stalownicy u pro-
gu nowego sezonu mają powody 
do zadowolenia. Po pierwsze – za-
liczyli udaną letnią fazę przygoto-
wań, w której wywalczyli sześć zwy-
cięstw w meczach towarzyskich na 
dziewięć prób. Ukoronowaniem let-
niej zaprawy był prestiżowy sierp-
niowy turniej w Popradzie, na któ-
rym zespół uplasował się na dru-
gim miejscu. Za sprawdzian gene-
ralny posłużył udany mecz ze Zli-
nem, wygrany 5:3. – Mecze w eks-
tralidze będą zupełnie inną bajką. 
Twierdzę jednak, że jesteśmy do-
brze przygotowani do walki o eks-
traligowe punkty – zaznaczył trzy-
niecki szkoleniowiec. 

W kadrze Stalowników doszło 
w letnim okienku transferowym do 

zmian na lepsze. Włodarze klubu 
zmienili nieco podejście do zakupów 
i zamiast drogich akwizycji pod Ja-
worowym nastawili się w większym 
stopniu na młodych, perspektywicz-
nych zawodników. A jeśli już płacono 
dużą gotówką, to za sprawdzonych 
hokeistów pokroju napastnika Mar-

tina Růžički, który wrócił do Trzyń-
ca nie po to, żeby odcinać kupony od 
sławy, ale ponownie pomóc drużynie 
w walce o medale ekstraligi. Cieka-
wym nazwiskiem w nowym składzie 
Trzyńca jest amerykański napastnik 
z Teksasu, Cory Kane. 25-letni ho-
keista trafi ł do Trzyńca z klubu Texas 
Stars występującego w niższej klasie 
rozgrywek za oceanem. W meczach 
kontrolnych młody Amerykanin po-
kazał się w bardzo korzystnym świe-
tle. – W Trzyńcu chciałbym grać tak, 
jak w swoim kraju. Ostro pod bram-
ką przeciwnika, szybko, bezpardono-
wo. Właśnie taki hokej lubię najbar-
dziej – stwierdził sympatyczny hoke-
ista, którego do Trzyńca przyprowa-
dził były napastnik podbeskidzkiego 
klubu, Ladislav Kohn. Z dobrej stro-
ny pokazał się w sierpniowych me-
czach również napastnik Jakub Pe-
tružálek, pozyskany pod Jaworowy z 
Dynama Mińsk i to na specjalne ży-
czenie obecnego trenera Vladimíra 
Kýhosa. Na specjalne życzenie – tyle 
że samego zawodnika – w Trzyńcu 
pożegnali się z napastnikiem Šte-
fanem Růžičką, który postanowił 
spróbować szczęścia po boku trene-
ra Jiřego Kalousa w Sparcie Praga. 
– Šimon spisywał się w letnich me-

czach znakomicie. Szanujemy jed-
nak jego decyzję, po prostu chciał za-
grać w innym klubie, a Sparta to też 
przecież zespół z dużymi ambicjami 
– stwierdził dyrektor sportowy trzy-
nieckiego klubu, Pavel Marek. 

Spora konkurencja w trzynieckim 
zespole sprawia, że nie wszyscy za-
wodnicy mają pewność gry w me-
czach ekstraligowych. Podobnie jak 
w ubiegłym sezonie, także tym ra-
zem niektórzy hokeiści będą poma-
gali sąsiedniemu Frydkowi-Mist-
kowi. Z tą różnicą, że w sezonie 
2016/2017 Frydek-Mistek wystę-
puje już w drugiej najwyższej kla-
sie rozgrywek, a więc poprzeczka dla 
młodych hokeistów zdecydowanie 
się podniesie. Trener Vladimír Kýhos 
nie chciał na kilka godzin przed me-
czem z Pardubicami zdradzać wyj-
ściowego składu. Według naszych 
informacji, wszyscy rekonwalescen-
ci – włącznie z gwiazdami Martinem 
Růžičką i Zbyňkiem Irglem – są już 
w pełnej dyspozycji. Bramki w ju-
trzejszym spotkaniu 1. kolejki z Par-
dubicami powinien strzec Šimon 
Hrubec, który w „generalce” ze Zli-
nem spisywał się wyśmienicie. 

 JANUSZ BITTMAR

RUSZA NOWY SEZON EKSTRALIGI HOKEJA NA LODZIE

Promieniujący optymizm z Werk Areny
Kibice hokeja na lodzie należą do najbardziej cierpliwej „sportowej nacji”. Od połowy maja do prawie połowy września muszą radzić sobie bez swojego ulubionego 

sportu. Zdecydowanie dłużej od fanów futbolu czy piłki ręcznej. Od jutra wszystko jednak wróci do normy. W pierwszej kolejce nowego sezonu Stalownicy Trzyniec 

zaprezentują się w piątek przed własną publicznością w meczu z Pardubicami, Witkowice z kolei podejmują Spartę Praga. Trzynieccy kibice są głodni hokeja. Do 

wczoraj sprzedano w Werk Arenie 3450 karnetów na cały sezon. W kadrze Trzyńca znajduje się ponownie polski napastnik Aron Chmielewski.

KADRA HC STALOWNICY TRZYNIEC
Bramkarze: Peter Hamerlík, Šimon Hrubec, Juraj Šimboch
Obrońcy: Marian Adámek, Lukáš Doudera, Milan Doudera, Michael Fol-
týn, Lukáš Galvas, Josef Hrabal, Bohumil Jank, Tomáš Linhart, Jakub Ma-
tyáš, David Nosek, Michal Roman, Vladimír Roth
Napastnicy: Martin Adamský, Vladimír Dravecký, Erik Hrňa, Aron 
Chmielewski, Zbyněk Irgl, Lukáš Jašek, Cory Kane, Michal Kovařčík, Ka-
mil Kreps, Rostislav Marosz, Jakub Petružálek, Jiří Polanský, Daniel Rákos, 
Miloš Roman, Martin Růžička, Jan Sýkora, Rastislav Špirko
Trenerzy: Vladimír Kýhos (główny), René Mucha, Břetislav Kopřiva 
(asystenci)

KADRA HC WITKOWICE
Bramkarze: Patrik Bartošák, Daniel Dolejš
Obrońcy: Jan Výtisk, Patrik Urbanec, Karol Sloboda, Dominik Rudl, Ivan 
Puzič, Daniel Krenželok, Lukáš Kovář, Lukáš Klok, Ivan Baranka, Marek 
Bail, Vojtěch Adamík
Napastnicy: Patrik Zdráhal, Michael Vandas, Vojtěch Tomi, Roman Szturc, 
Ondřej Roman, Rostislav Olesz, Erik Němec, David Květoň, Filip Kuťák, 
Lukáš Kucsera, Petr Kolouch, Dominik Kafka, Tomáš Jáchym, Jakub Illéš, 
Tomáš Gřeš, Stanislav Balán
Trenerzy: Jakub Petr i Pavel Trnka

GWIAZDORZY 
Stalowników Trzyniec 

oczyma trenera 
VLADIMÍRA KÝHOSA

MARTIN RŮŽIČKA

To dobra wiadomość dla fanów, 
że wrócił do ekstraligi zawod-
nik o takim potencjale, jak wła-
śnie Martin Růžička. Martin spi-
suje się świetnie w przewagach 
liczebnych, nie lubi przegrywać, 
potrafi  dograć idealne krążki do 
partnerów z ataku.

JAKUB PETRUŽÁLEK

Hokeista, który nie boi się wziąć 
ciężaru gry na siebie. Dokładny 
zarówno w poczynaniach ofen-
sywnych, jak też defensywnych. 

RASTISLAV ŠPIRKO

Zawodnik świetnie wyszkolo-
ny technicznie. Lubi szybką grę 
z pierwszego krążka. Wartością 
dodaną jest jego gra na lewym 
skrzydle, tam czuje się najlepiej. 

CORY KANE

Największe pozytywne zasko-
czenie tego lata. Chłopak przy-
szedł do nas na próbę z Teksasu 
i został. Niczego mu nie brakuje. 
Jest szybki, nie boi się pojedyn-
ków przy bandzie, pod bramką 
rywala. Może być objawieniem 
tego sezonu. 

 (jb)

Obsada wczorajszej prasówki – od lewej: Tomáš Želazko (rzecznik prasowy), Pavel Marek (dyrektor sportowy), Vladimír 
Kýhos (główny trener) i Zbyněk Irgl (kapitan zespołu).

Proszę podsumować krótko letni sezon przygotowawczy i zachęcić 
kibiców do przyjścia na piątkowy mecz z Pardubicami. Czy ty czujesz 
się w stu procentach przygotowany do sezonu?

Jak najbardziej. Drobne kontuzje i urazy z letnich treningów już za mną. 
Mogę się w pełni skoncentrować na grę w barwach Trzyńca. W klubie nie 
wracamy już wspomnieniami do nieudanego, ubiegłego sezonu. Myślimy 
pozytywnie. Mamy na tyle mądry, mocny zespół, że nasze wytyczne muszą 
być jednoznaczne – plan minimum to awans do play off . Ale celujemy znacz-
nie wyżej. Trenerzy przygotowali w lipcu i sierpniu bardzo ciekawy harmo-
nogram sparingowy. Nie narzekaliśmy na brak wrażeń i nawet nie żałowali-
śmy, że tym razem zabrakło nas w Lidze Mistrzów. Przeciwnicy w meczach 
towarzyskich ustawili poprzeczkę wysoko. Obiecuję, że w każdym meczu 
zagramy tak, jak gdyby chodziło o fi nał ekstraligi. Tego moim zdaniem tro-
chę zabrakło w nieudanym poprzednim sezonie. 
 (jb)
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ZBYŇKA IRGLA
nowego kapitana HC Stalownicy Trzyniec
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