
Bal z tematem
Najpierw atrakcją dla balowiczów były kwiaty i kotyliony, potem serduszkowy walczyk lub taniec z pomarańczami, jeszcze później 
wybory Miss i Mistera. Organizatorzy polskich bali na Zaolziu od dziesięcioleci dwoją się i troją, by zafundować swoim gościom jak 
najlepszą zabawę. Jednym ze sposobów to bal tematyczny.
Tematyczne bale to tak naprawdę 

nic nowego. Pierwszy taki bal, który 

przetrwał do dziś pod nazwą Babski 

Bal, został zorganizowany w 1928 

roku w Datyniach Dolnych. Jego 

formuła, dzięki której nie gaśnie jego 

popularność, od początku była ja-

sna. – Panie proszą panów do tańca, 

spadający na parę dzwon upoważnia 

partnerkę do pocałowania partnera, 

odbywają się wybory Lwa Salonu 

– wymienia najważniejsze atrakcje 

Babskiego Balu jego obecny orga-

nizator, Stanisław Kołorz. Później, 

głównie w latach 80. ub. wieku, bale 

tematyczne organizowały również 

inne terenowe koła PZKO, za każ-

dym razem proponując balowiczom 

nowy temat i nowy wystrój. Dziś 

bale tematyczne organizują głównie 

mniejsze koła PZKO. Dzięki temu 

zyskują gości i rozgłos w terenie. 

Koła PZKO w Kocobędzu i Ligo-

cie liczą łącznie zaledwie 180 człon-

ków. Na ich balach bawi się jednak 

co roku ok. 250 osób. Oczywiście nie 

tylko miejscowych, bo na Bal PZKO 

do Domu Kultury w Kocobędzu 

zjeżdżają goście z Polski, Czeskiego 

Cieszyna czy Karwiny.

 – Ludzi przyciąga temat, od-

powiednio udekorowana sala oraz 

bary dostosowane na tę okoliczność 

– przekonuje prezes MK PZKO w 

Kocobędzu, Ewa Farnik. Tematycz-

ne bale sąsiadujące z sobą koła or-

ganizują już od ponad dwudziestu 

lat, trudno więc wymienić wszystkie 

pomysły, które w tym czasie udało 

im się zrealizować. Z tych niezbyt 

odległych Ewa Farnik wymienia Bal 

Prezydencki, na którym uczestnicy 

wybierali własnego prezydenta balu. 

Nie przypadkiem bal ten zbiegł się 

w czasie z pierwszymi bezpośrednimi 

wyborami prezydenckimi w Republi-

ce Czeskiej. Z kolei rok temu na balu 

w Kocobędzu bawiono się „W starym 

kinie” z wodzirejem Charlie Chapli-

nem i gwiazdą kina, Marylin Mon-

roe, zaś w tym sezonie miejscowi pe-

zetkaowcy szykują Bal Kapeluszowy. 

Chociaż w MK PZKO w Boco-

nowicach bale na dany temat nie 

mają tak długiej tradycji jak te w 

Kocobędzu, już teraz prezes Marek 

Słowiaczek może potwierdzić, że 

formuła się sprawdziła, a balowicze 

połknęli haczyk. – Swoistym feno-

menem okazał się ubiegłoroczny bal 

utrzymany w klimacie lat 20. i 30. ub. 

wieku. Ku zaskoczeniu nas, organi-

zatorów, część uczestników przyszła 

ubrana w strojach z tamtej epoki, 

co jeszcze dodało kolorytu całej za-

bawie. Zdjęcia, które zrobiliśmy im 

tego wieczoru, do dziś wielu z nich 

ma na swoich profi lach społeczno-

ściowych. Mało tego, ludzie, którzy 

rok temu bawili się na naszym balu 

lub przynajmniej o nim słyszeli, 

prosili o reedycję. W tym roku po-

wrócimy więc raz jeszcze do tamtych 

lat – mówi szef boconowickich pe-

zetkaowców, którzy organizację bali 

tematycznych rozpoczęli niejako od 

korzeni swojej miejscowości, czyli 

od Balu pod Bocónym utrzymane-

go w scenerii zielonej łąki z żabami 

i bocianem. – Nazwa balu pozostała, 

tylko tematy staramy się zmieniać 

– zaznacza Słowiaczek, który jako 

aktywny działacz Koła Macierzy 

Szkolnej w Jabłonkowie ma na swo-

im koncie również organizację kilku 

balów szkolnych. Też tematycznych. 

Do balów, które podobnie jak le-

gendarny Babski Bal rodem z Datyń 

Dolnych posiadają swój stały temat 

i niezmienną formułę, należą bale o 

charakterze folklorystycznym, jak 

np. Bal Gorolski w Mostach k. Ja-

błonkowa, bale papuciowe i ostatko-

we. Jak się okazuje, również te, aby 

utrzymać komplet gości, potrzebują 

od czasu do czasu świeżego powie-

wu. – Ostatki przez długie lata były 

specyfi ką stonawską. Kiedy jednak 

okoliczne koła PZKO też zaczę-

ły organizować imprezy ostatkowe, 

przestały być tematem nośnym. Dla 

uatrakcyjnienia zaczęliśmy wprowa-

dzać więc typowe pierwiastki balo-

we, jak sprzedaż kwiatów czy koty-

lionów, czego wcześniej na ostatkach 

nigdy nie było – stwierdza wicepre-

zes MK PZKO w Stonawie, Bohdan 

Prymus. 

Zmiany będące konsekwencją 

upływu czasu oraz zmieniającej się 

mody i gustów balowiczów nie omi-

nęły również oryginalnego przedsię-

wzięcia naszych przodków z  Datyń. 

– Jest rzeczą oczywistą, że Babskie 

Bale w ciągu swojej 90-letniej historii 

musiały przejść pewną modernizację. 

Współczesnym balowiczom z  pew-

nością by się nie podobało, gdyby na 

balu podobnie jak przed laty grała or-

kiestra dęta, a w loterii były do wygra-

nia króliki i gołębie – śmieje się Ko-

łorz, który z  jednej strony pozostaje 

wierny dawnemu regulaminowi balu, 

z drugiej zaś wprowadza nowości, ta-

kie jak np. występy „chłopobaletu”. 

Zdaniem organizatorów, chociaż 

oryginalny temat gwarantuje zna-

komitą zabawę i na długo pozostaje 

w pamięci swoich uczestników, nie 

jest sam w sobie receptą na wyprze-

daną salę. – Tematyczne Bale pod 

Bocónym rzeczywiście przycią-

gają nieco więcej uczestników, bo 

były czasy, kiedy na balach PZKO 

w Boconowicach bawiło się tylko 

50 osób. Z  drugiej strony na Bal 

Szkolny w Jabłonkowie przychodzi 

zawsze tyle samo osób niezależnie 

od tego, czy jest temat, czy go nie 

ma – zauważa Słowiaczek. Jak za-

znacza, swoją rolę odgrywa również 

długość okresu karnawałowego oraz 

oferta sąsiednich kół. Jej skutki od-

czuwają ostatnio m.in. stonawianie. 

– Sala na Stonawskich Ostatkach 

zawsze była wyprzedana. Niemniej 

jednak obserwujemy od dwóch, 

trzech lat, że rośnie nam konkuren-

cja w okolicznych kołach, zwłaszcza 

kiedy po remoncie został oddany do 

użytku Dom Przyjaźni w Karwinie, 

gdzie organizowane są atrakcyjne 

bale. Odtąd my też musimy walczyć 

o gości ostatkowych – przyznaje 

Prymus. 

 BEATA SCHÖNWALD

 Ciąg dalszy na str. 2

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz
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kochają hokej
| s. 8

INTENSYWNA OPIEKA 
NA KÓŁKACH 

Wojewódzkie Pogotowie Ratun-

kowe ma nową, specjalną karetkę. 

Wśród innych pojazdów do prze-

wozu chorych wyróżniają ją dwie 

cechy: jej wnętrze wyposażone jest 

w przyrządy potrzebne do inten-

sywnej opieki medycznej, ponadto 

posiada specjalne nosze służące 

do transportu osób o dużej masie 

ciała. 

Specjalny samochód marki mer-

cedes został ofi cjalnie przedstawio-

ny we wtorek w Zintegrowanym 

Centrum Interwencji Ostrawa-Po-

łudnie. Obecny był Martin Gebau-

er, zastępca hetmana województwa 

morawsko-śląskiego ds. służby 

zdrowia. 

– Specjalnych przypadków, dla 

których nowy wóz został skonstru-

owany, nie mamy zbyt dużo. Trud-

no się z nimi natomiast uporać przy 

użyciu zwykłych karetek. Nowy, 

specjalny pojazd nie tylko ułatwi 

pracę załodze, ale przede wszystkim 

zapewni o wiele większy komfort i 

bezpieczeństwo pacjentów podczas 

transportu – powiedział Roman 

Gřegoř, dyrektor Wojewódzkiego 

Pogotowia Ratunkowego. 

Karetka wyposażona jest w spe-

cjalne nosze z podnośnikiem hy-

draulicznym, które umożliwiają 

transport osób o ponadstandardo-

wej masie ciała, dochodzącej nawet 

do 300 kg. Szerokość noszy można 

rozciągnąć do 112 cm. 

Drugim specjalnym zastosowa-

niem będzie przewóz pacjentów 

wymagających intensywnej opieki 

medycznej pomiędzy placówkami 

służby zdrowia. Karetką tą można 

przewozić nawet osoby podłączo-

ne do obiegu pozaustrojowego. Do 

umocowania sprzętu służy specjal-

ny system szynowy. Karetka posiada 

także boks służący do utrzymania 

stałej temperatury płynów infuzyj-

nych podawanych choremu. 

 (dc)

Na ubiegłorocznym balu w Boconowicach bawiono się w stylu lat 20. ub. wieku. 28 stycznia na życzenie uczestników odbę-
dzie się jego reedycja.
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Reportaże telewizyjne o Zaolziu powrócą
Jak zapowiada kierownictwo Telewizji Katowice, w planach jest przywrócenie „Kroniki Zaolzia” na antenę tej telewizji. Jest już 

jednak pewne, że w styczniu nastąpi przerwa w nadawaniu tego programu.

Od połowy ubiegłego roku TVP S.A 

o/Katowice co miesiąc przygotowy-

wała reportaże o Zaolziu w ramach 

cyklu „Kronika Zaolzia”. Autorem 

powstałych siedmiu reportaży jest 

Mirosław Sokół. 

Ostatni materiał w grudniu 2016 

roku był okazją do podsumowania 

tego, co wydarzyło się w ostatnich 

miesiącach na Zaolziu. Skupiono się 

na najważniejszych zdarzeniach w go-

spodarce, polityce, życiu społecznym i 

kulturalnym Polaków żyjących w Re-

publice Czeskiej. Akcent świąteczny 

reportażu stanowią fragmenty retrans-

misji grudniowego koncertu uczniów 

i nauczycieli Gimnazjum z Polskim 

Językiem Nauczania, którzy wystąpili 

w kościele ewangelickim Apostołów 

Piotra i Pawła na „Niwach” w Cze-

skim Cieszynie. Telewizja odniosła się 

także do niedawnego  spotkania pre-

mierów w kawiarni Avion, w ramach 

tej informacji pojawił się też wywiad 

z Januszem Bilskim, konsulem gene-

ralnym RP w Ostrawie. W materia-

le poruszono również po raz kolejny 

problematykę szkolnictwa na Zaolziu. 

Ostatnim punktem reportażu jest in-

formacja o działalności Telewizji Re-

gionalnej IFK w Trzyńcu.

Jak informuje „Głos Ludu” To-

masz Szymborski, dyrektor-redak-

tor naczelny TVP S.A o/Katowice, 

„Kronika Zaolzia” ma powrócić na 

antenę telewizji prawdopodobnie 

w pierwszym kwartale 2017 roku. 

– Chciałbym, abyśmy mogli wzno-

wić te reportaże, ale wiele zależy tu 

od rozstrzygnięcia naszego wniosku 

o dotację w ramach konkursu ofert 

przeprowadzanego przez Minister-

stwo Spraw Zagranicznych – za-

znacza Szymborski. Telewizja cze-

ka także na rozstrzygnięcie innych 

konkursów ofert, w ramach których 

wnioskowała o dotację właśnie na 

realizowanie projektów dzienni-

karskich na Zaolziu. Jest już jed-

nak pewne, że telewidzowie będą 

musieli poczekać na kolejny pro-

gram i nie pojawi się on w styczniu 

zwyczajowo w ostatnim tygodniu 

miesiąca. – Bardzo chcielibyśmy 

powrócić do „Kroniki Zaolzia” jak 

najszybciej, być może już w lutym. 

Robimy w tym kierunku wszyst-

ko, co w naszej mocy – zapewnia 

Szymborski. O planach TVP S.A 

o/Katowice dotyczących reportaży 

o Zaolziu będziemy informować na 

bieżąco.

 MAŁGORZATA BRYL
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WIADOMOŚCI
KRÓTKO

UTONĄŁ 

W BASENIE
WISŁA (wik) – W basenie Ośrod-

ka Przygotowań Paraolimpijskich 

utonął we wtorek 12-letni chłopiec. 

Podczas kąpieli grupy nastolatków 

z okolic Zgierza zauważono dwóch 

chłopców pod powierzchnią wody, 

na dnie basenu. Po wyciągnięciu 

nastolatków z wody rozpoczęto 

reanimację. Na miejsce wezwano 

pogotowie ratunkowe, ale jednego 

chłopca nie udało się uratować. 

Drugi trafi ł do szpitala w Bielsku-

-Białej. Jego stan lekarze określają 

jako ciężki.

* * *

PACZKI 

DLA BIEDNYCH 
ORŁOWA (dc) – Najbiedniejsi 

mieszkańcy miasta otrzymali w 

okresie świątecznym od Wydziału 

Spraw Socjalnych Urzędu Miasta 

paczki z trwałą żywnością i środka-

mi higieny osobistej, matki małych 

dzieci otrzymały także pieluchy. 

Pomoc była możliwa dzięki współ-

pracy z Diakonią Śląską oraz pro-

jektowi europejskiemu. 

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy. W czwartek 

sekretariat redakcji będzie czyn-

ny od godz. 12.00 do 15.30.  W 

piątek od 8.30 do 15.30. Dzien-

nikarz dyżurny, Witold Kożdoń, 

będzie czekał na Państwa w re-

dakcji w czwartek w godz. 9.30-

12.30, tel. 775 700 893, e-mail: 

kozdon@glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.czwww.glosludu.cz

Serwis o 
Polakach 

na Zaolziu

Legenda: Liczba chorych wyraża przypadki ostrych zakażeń dróg oddecho-

wych w województwie morawsko-śląskim, w tym grypy. Źródło: Wojewódzka 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrawie. 

 Opr. (dc)

1000

1500

2000

9.12.2016

16.12.2016

23.12.2016

30.12.2016

6.1.2017

13.1.2017

Przebieg sezonu grypowego w regionie
(liczba chorych na 100 tys. mieszkańców)

Mirosław Sokół z TVP Katowice (z lewej) jest częstym gościem redakcji „Głosu Ludu”.
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Grypa nie daje za wygraną 
Trwa sezon gryp i przeziębień. Liczba osób chorujących 

na ostre zakażenia dróg oddechowych spowodowane przez 

wirus grypy lub inne wirusy i bakterie w ostatnich dwóch 

tygodniach wahała się w województwie morawsko-śląskim 

w granicach 1,6-1,7 tys. osób na 100 tys. mieszkańców. Po 

przekroczeniu 1,7 tys. mówi się już o epidemii. Zdaniem 

lekarki Ireny Martinek, kierowniczki Wydziału Przeciwe-

pidemicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-

logicznej w Ostrawie, limit jest sprawą poniekąd umowną. 

Dawniej wynosił 2 tys., później zmieniły się przepisy i zo-

stał obniżony. – W rzeczywistości chorych jest więcej. Dane 

o liczbie chorych zbierane są od lekarzy, a sporo ludzi nie 

chodzi do lekarza, chociażby dlatego, że za pierwsze trzy 

dni na zwolnieniu lekarskim nie otrzymują zasiłku choro-

bowego – mówi epidemiolog. Zapowiada, że nowe dane 

dotyczące bieżącego tygodnia pojawią się na stronie inter-

netowej www.khsova.cz ponownie w piątek. 

Według informacji WSSE, chorują przede wszystkim 

przedszkolaki, przybywa także chorych w szkołach. Widać 

to chociażby w polskim przedszkolu przy ul. Moskiewskiej 

w Czeskim Cieszynie. – Blisko połowa dzieci choruje. Ta 

sytuacja trwa już drugi tydzień – powiedziała we wtorek 

Beata Wantulok, kierowniczka placówki. Jednak nie wszę-

dzie jest tak źle. – U nas, o dziwo, tylko jedno dziecko mamy 

chore – usłyszeliśmy wczoraj z ust Renaty Adamek z innego 

czeskocieszyńskiego przedszkola, przy ul. Grabińskiej. 

Fala grypy i przeziębień dotarła także do Polskiego Gim-

nazjum im. Juliusza Słowackiego. W zasadzie jednak do-

tyczy tylko klas pierwszych, które w ub. tygodniu były na 

kursie narciarskim w Polsce. – W trakcie kursu doszło do 

dużej zmiany temperatur, najpierw były duże mrozy, potem 

się nagle ociepliło. To wpływa na organizm – powiedział 

dyrektor Andrzej Bizoń. Wczoraj w dwóch pierwszych kla-

sach brakowało ok. jednej trzeciej uczniów, w ostatniej z 

nich chorych było mniej. 

Natężenie zachorowalności nie we wszystkich powiatach 

regionu jest takie same. W ub. tygodniu najwięcej chorych 

było w Bruntalskiem i Frydecko-Misteckiem. Powiaty kar-

wiński i ostrawski „przodowały” natomiast w zachorowal-

ności przed Świętami Bożego Narodzenia. W wojewódz-

twie morawsko-śląskim, według danych z ub. piątku, na 

grypę zmarły cztery osoby. Wszystkie miały inne poważne 

chroniczne schorzenia, żadna z nich nie była zaszczepio-

na przeciwko wirusowi grypy. – W sumie w tym sezonie 

grypowym odnotowaliśmy 21 ciężkich przypadków grypy, 

cztery osoby zmarły – poinformowała WSSE na swej stro-

nie internetowej. W wielu szpitalach trwa całkowity lub 

częściowy zakaz odwiedzin pacjentów.  (dc)

Pod wiaduktem po nowemu
Droga pod wiaduktem koło dworca 

kolejowego w Hawierzowie doczeka 

się remontu. Zyskają głównie piesi i 

rowerzyści, którzy przejeżdżając lub 

przechodząc tędy, poczują się bez-

pieczniej. Już teraz jednak wiadomo, 

że zanim to nastąpi, nie obędzie się 

bez utrudnień w ruchu drogowym i 

objazdów.

Prace budowlane ruszą wczesną 

wiosną i potrwają niespełna rok. Do-

tyczyć będą odcinka drogi od mniej-

szego ronda koło dworca kolejowego 

aż po rondo koło supermarketu „Lidl”.

W ramach remontu pod wiaduk-

tem zostaną odnowione ściany pod-

jazdu, zainstalowane zostanie nowe 

oświetlenie oraz system kamer poli-

cyjnych. Powstaną też nowy chodnik 

dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. 

Te zostaną wybudowane kosztem 

dodatkowego pasa jezdni, w związku 

z  czym samochody będą przejeżdża-

ły pod wiaduktem w jednym pasie 

w każdym kierunku. Dodatkowym 

zabezpieczeniem będzie barierka od-

gradzająca chodnik, który zostanie 

wybudowany powyżej poziomu drogi, 

od jezdni.

Jak zaznaczył kierownik wydziału 

zarządu i rozwoju majątku miasta, 

René Vašek, właśnie poprawa bezpie-

czeństwa pieszych i rowerzystów na 

drodze pod wiaduktem zadecydowała 

o tym, że Hawierzów otrzymał dofi -

nansowanie z  funduszy europejskich 

na poziomie 90 proc. Mając na uwa-

dze, że koszt zamówienia wynosi 15,3 

mln koron, nie chodzi o małe pienią-

dze.  (sch)

Ośrodek 
sprzedany 
Nieruchomość, na której rozciąga 

się ośrodek narciarski w Mostach 

koło Jabłonkowa, została we wtorek 

sprzedana w elektronicznej licytacji. 

Informację potwierdził w rozmowie 

z „Głosem Ludu” licytator Radim 

Kepák. 

Nabywca, którego tożsamość nie 

została na razie ofi cjalnie ujawnio-

na, wylicytował grunty za cenę wy-

woławczą, która wynosiła 26,9 mln 

koron. Według ogłoszenia o licyta-

cji, nabywca zobowiązany jest uiścić 

pełną cenę nieruchomości w termi-

nie do 7 marca. Przypomnijmy, iż w 

mosteckim ośrodku 25 lutego ma 

się odbyć Zjazd Gwiaździsty. (dc)

Bal z tematem
Dokończenie ze str. 1

Na to, czy bal w ocenie gości bę-

dzie udany, czy nie, ma wpływ cały 

szereg czynników, od muzyki, przez 

kuchnię, program kulturalny, na-

grody w loterii aż po cenę biletów. 

Dla wielu decydującym czynnikiem 

są jednak ludzie. – Tym, czym kie-

rujemy się przy wyborze balu, jest 

towarzystwo, w którym będziemy 

się bawić, ludzie, których będziemy 

mieli okazję spotkać, a także miej-

sca, z którymi jesteśmy związani 

– stwierdza Karin Farna z Wędry-

ni, która razem z mężem Tadkiem 

zalicza w ciągu karnawału ok. 5-6 

balów.  

 (sch)
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Polacy i Czech 
we władzach europarlamentu
Reprezentant konserwatystów 

Ryszard Czarnecki (PiS), a także 

zasiadający we frakcji socjalistów 

europoseł (SLD) Bogusław Libe-

radzki zostali wybrani na stanowiska 

wiceprzewodniczących Parlamentu 

Europejskiego. Polacy znajdą się w 

gronie 14 wiceprzewodniczących 

PE. Jednym z nich będzie również 

Pavel Telička, czeski eurodeputowa-

ny reprezentujący Grupę Porozu-

mienia Liberałów i Demokratów na 

rzecz Europy.

W przypadku Ryszarda Czarnec-

kiego (na zdjęciu) wybór oznacza 

odnowienie mandatu wiceprzewod-

niczącego na kolejne dwa i pół roku. 

Socjaliści wystawili Liberadzkiego, 

bo w związku z przegranymi wy-

borami na szefa PE mogli obsadzić 

większą liczbę wiceprzewodniczą-

cych w tej instytucji.

Na stanowisko przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego został z 

kolei wybrany kandydat największej 

frakcji w Parlamencie Europejskim, 

centroprawicowej Europejskiej Par-

tii Ludowej Włoch Antonio Tajani. 

Zastąpi on na tym stanowisku nie-

mieckiego socjalistę Martina Schul-

za, który kierował pracami PE przez 

ostatnie pięć lat.  (wik)

Kręcą fi lm o »piramidach« z Ustronia
W Ustroniu powstaje fi lm dokumen-

talny o tak zwanych „piramidach” 

stojących w dzielnicy leczniczo-re-

habilitacyjnej Zawodzie. Premiera 

dokumentu „Uzdrowisko. Architek-

tura Zawodzia” została zaplanowana 

na rozpoczęcie sezonu uzdrowisko-

wego w Ustroniu 17 czerwca.

Twórcy chcą spopularyzować 

wiedzę na temat architektonicz-

nych walorów Zawodzia. – Myślę, 

że zdecydowana większość z nas 

nie miała świadomości olbrzymich 

walorów architektonicznych ustroń-

skiej dzielnicy Zawodzie. Na pewno 

wytworzyły one naszą regionalną 

tożsamość, każdy widział „inność” 

tych budynków, które popularnie na-

zywamy „piramidami”. Dziś chcemy 

poprzez fi lm dokumentalny spopu-

laryzować wiedzę, którą do tej pory 

posiadali specjaliści i fascynaci w tej 

dziedzinie, Zawodzie jest dziełem 

sztuki funkcjonalnej, jak nazywa się 

patetycznie architekturę – pisze na 

blogu Mateusz Bielesz, inicjator i 

twórca fi lmu, a także autor książki o 

dzielnicy Zawodzie. Reżyserką fi lmu 

„Uzdrowisko. Architektura Zawo-

dzia” jest Ewa Trzcionka, redaktor 

naczelna Design Alive – portalu i 

magazynu o projektowaniu, tren-

dach, wnętrzach i architekturze. 

Jak zapowiadają twórcy, osią nar-

racji fi lmu będzie przeprowadzony 

już w minionych tygodniach wywiad 

z Aleksandrem Frantą, architektem 

Zawodzia. Dodatkowo dokument 

będą uzupełniać wypowiedzi osób 

związanych z ustrońską dzielnicą, 

historyków, a także wybitnych archi-

tektów. Na przełom stycznia i lutego 

zaplanowano rozmowę z wielokrot-

nie nagradzanym architektem Ro-

bertem Koniecznym, którego dom 

Arka w Brennej uzyskał niedawno 

prestiżowy tytuł najlepszego bu-

dynku prywatnego na świecie. Film 

„Uzdrowisko. Architektura Zawo-

dzia” został objęty patronatem lokal-

nych samorządów, uczelni, placówek 

muzealnych, a także Krajowej Izby 

Architektów RP. 

Realizację fi lmu koordynuje stowa-

rzyszenie Gromada Górali na Śląsku 

Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu, 

a od strony fi nansowej jego przy-

gotowanie wspierają darowizny od 

sponsorów. Jak zapowiada Mateusz 

Bielesz, około dwudziestominutowy 

fi lm „Uzdrowisko. Architektura Za-

wodzia” ma być pokazany w tym roku 

na antenie TVP, a także antenach te-

lewizji regionalnych. Film będzie też 

dystrybuowany w regionie na płytach 

DVD. Premiera dokumentu będzie 

miała miejsce 17 czerwca w zależno-

ści od pogody na ustrońskim rynku 

lub w amfi teatrze.

 (mb)

Jamiroquai na Colours of Ostrava
Dobrze zatańczyć można nie tylko na zaolziańskich balach. W lipcu będzie okazja poszaleć przy 
muzyce brytyjskiej grupy Jamiroquai na Colours of Ostrava.

Zespół Jamiroquai wraca na fe-

stiwale po dłuższej przerwie, a 

Colours of Ostrava będzie jedy-

nym przystankiem na trasie po 

Republice Czeskiej. Legendarni 

przedstawiciele acid jazzu i muzy-

ki funkowej obiecują zagrać swoje 

największe przeboje, którymi ba-

wią słuchaczy już od 25 lat, a na 

deser dołączyć też nowe utwory, 

które znajdą się na przygotowywa-

nym ósmym albumie studyjnym. 

Według nieofi cjalnych doniesień, 

nowa płyta ujrzy światło dzienne 

jeszcze przed koncertem w Ostra-

wie. Źródła zbliżone do lidera for-

macji, Jay Kay’ a, podają, iż nowy 

krążek otrzymał nazwę „Automa-

ton”. Reszta szczegółów, jak przy-

stało na Jamiroquai, owiana jest 

mgiełką tajemnicy. Ostatnia w dys-

kografi i grupy płyta, „Rock Dust 

Light Star”, pochodzi z 2010 roku. 

Dla zagorzałych fanów Jamiroquai 

to już zamierzchłe czasy. 

W line-up tegorocznych Colour-

sów znajdują się m.in. takie gwiaz-

dy, jak Norah Jones, Imagine Dra-

gons czy Moderat. Wielobarwny, 

multikulturowy festiwal po raz ko-

lejny zagości  w industrialnej strefi e 

Dolnych Witkowic, w terminie od 

19 do 22 lipca. 

 (jb)
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Ewa Trzcionka w rozmowie z architektem Aleksandrem Frantą.

Lider Jamiroquai, Jay Kay, lubi szerzyć pozytywną energię.

Sejmik docenił owoce reformacji
Sejmik Samorządowy Województwa 

Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie 

500 lat reformacji. Zdaniem radnych 

to wyjątkowa okazja, by zaznajomić 

mieszkańców województwa z histo-

rią ruchu reformacyjnego i przypo-

mnieć znaczące wydarzenia, miej-

sca oraz postaci wybitnych śląskich 

ewangelików.

Jak czytamy w rezolucji, radni Sej-

miku Województwa Śląskiego chcą, 

by w Cieszynie – mieście reformacji 

podkreślić zasługi byłych i obecnych 

mieszkańców regionu wyznania ewan-

gelickiego, dziękując za zaangażowa-

nie na rzecz wspólnoty regionalnej i 

wyrażając nadzieję na dalszą owocną, 

pełną wzajemnego szacunku i zrozu-

mienia współpracę, która czyni śląską 

różnorodność szansą i bogactwem 

kulturowym dla Polski. 

Ta różnorodność przyczyniła się 

do rozkwitu życia społecznego, go-

spodarczego, kulturalnego i eduka-

cji oraz działalności charytatywnej. 

Wśród najbardziej znanych ewange-

lików z naszego regionu wymienia 

się m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, 

Walentego Roździeńskiego, rodziny 

Hochbergów, von Donnersmarcków, 

Dietlów, siostrę Ewę Th iele-Winkler, 

ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, 

Jana Kubisza, męczenników reżimu 

nazistowskiego – ks. Karola Kulisza i 

Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa 

i Stanisława Hadynę.

Styczniowa rezolucja jest nawią-

zaniem do uchwały przyjętej przez 

Sejmik we wrześniu 2015 r. i ustana-

wiającej rok 2017 Rokiem Reformacji. 

Obchody pięćsetlecia reformacji za-

inaugurowano 31 października 2016 

roku w cieszyńskim kościele Jezuso-

wym, największej świątyni luterańskiej 

w Polsce. W uroczystym nabożeństwie 

obok biskupów diecezjalnych Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego uczestni-

czyli przedstawiciele innych wyznań 

chrześcijańskich, m.in. prymas Polski 

Wojciech Polak. 

– Cieszę się, że to szczególne wy-

darzenie może zostać zainaugurowa-

ne w naszym regionie. Regionie wy-

jątkowym ze względu na wieloletnie 

zgodne współistnienie kultur, religii i 

narodowości. Dziękuję luteranom za 

ubogacenie województwa i jednocze-

nie ludzi ponad podziałami – podkre-

ślał wówczas marszałek województwa 

Wojciech Saługa. 

Uchwała śląskiego sejmiku będzie 

odczytana także podczas uroczystej 

wspólnej sesji Rady Miasta Cieszyna, 

Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódz-

twa Śląskiego w Cieszynie 8 lutego. 

 (wik)

Sport dla wszystkich pokoleń 
Nie ma dziś gminy wiejskiej w naszym regionie, która nie 

miałaby żadnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. By-

strzyca plasuje się w czołówce najbardziej rozwiniętych 

pod tym względem miejscowości. W tym roku zaplecze 

rekreacyjne zostanie jeszcze poszerzone.  

W Bystrzycy można aktualnie korzystać z kilku gmin-

nych obiektów sportowych – jest zadaszona hala, kryty 

basen, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do ćwi-

czeń plenerowych – tak zwanego street workoutu oraz 

oddana do użytku w ub. roku ścianka wspinaczkowa. 

– Poszerzymy i uzupełnimy naszą infrastrukturę spor-

tową – zapowiada wójt Roman Wróbel. – Przygotowu-

jemy przetarg na budowę boiska dla dzieci ze świetlic 

szkolnych. To będzie atrakcyjne boisko, m.in. z trampo-

linami. Na Pasiekach kupiliśmy działkę, gdzie chcemy 

stworzyć strefę wypoczynkową: plac zabaw dla dzieci z 

piaskownicami i torem przeszkód oraz urządzeniami do 

ćwiczeń dla dorosłych. Podobny projekt chcemy zreali-

zować w części gminy W Pasiekach – wylicza wójt. Na 

tym nie koniec tegorocznych inwestycji w aktywny wy-

poczynek mieszkańców. Koło Domu Opieki Społecznej 

zostanie wybudowane boisko do gry w petanque. Ta po-

pularna dyscyplina rodem z Prowansji ma bowiem to do 

siebie, że mogą ją z powodzeniem uprawiać także starsze 

osoby. Z myślą o młodych zostanie poszerzone istniejące 

już w Bystrzycy boisko do street workoutu. Realizowany 

będzie drugi etap jego budowy. – Workout zdobył sobie 

u nas niebywałą popularność. Powstała ok. 25-osobowa 

grupa młodych ludzi, którzy ćwiczą regularnie – uzasad-

nił Wróbel.  (dc)

Granty dla inicjatywnych
Blisko 1,8 mln koron miasto Ja-

błonków przekaże w tym roku na 

działalność społeczną realizowa-

ną w zakresie sportu i kultury. We 

wtorek jabłonkowski samorząd 

uchwalił wysokość puli na miejskie 

granty oraz dotacje indywidualne 

dla najbardziej aktywnych zespo-

łów folklorystycznych oraz klubów 

sportowych. Wśród benefi cjentów 

znalazły się również pezetkaowskie 

zespoły „Zaolzi” i „Zaolzioczek” 

oraz Miejscowe Koło PZKO w Ja-

błonkowie jako organizator 70. Go-

rolskigo Święta.

– Dotacje indywidualne przyzna-

jemy tym stowarzyszeniom, które 

pracują z dziećmi i młodzieżą. Uwa-

żamy, że takie działania zasługują na 

szczególne wsparcie – skomentował 

politykę dotacyjną miasta zastępca 

burmistrza, Stanisław Jakus. Dzię-

ki temu np. „Zaolzi” i „Zaolzioczek” 

uzyskały na swoją działalność 90 

tys. koron, „Jackové” 70 tys. koron, 

klub piłkarski 500 tys. koron, a klub 

unihokeja 75 tys. koron. – Rekor-

dową sumę radni uchwalili ponadto 

na organizację tegorocznego Gorol-

skigo Święta. Ze względu na jubile-

uszową edycję dotację podwyższono 

z ubiegłorocznych 125 tys. koron na 

200 tys. koron – zaznaczył Jakus.

Niezależnie od tego organizacje i 

osoby prywatne mogą uzyskać pie-

niądze na działalność kulturalno-

-sportową w Jabłonkowie w ramach 

grantów miejskich, na które miasto 

przeznaczyło w tym roku aż 750 tys. 

koron – 400 tys. koron na projekty 

kulturalne oraz 350 tys. koron na 

projekty sportowe. Wnioski należy 

składać do 20 lutego na specjalnych 

formularzach, które są dostępne w 

wydziale kultury i szkolnictwa ja-

błonkowskiego ratusza lub na stro-

nach internetowych miasta. 

 (sch)
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Moją bohaterką jest prowincja
Rozmowa z Joanną Jurgała-Jureczką, cieszyń-

ską pisarką, której najnowsza powieść „Siedem 

spódnic Alicji” miała swą premierę 16 stycznia. 

W recenzji „Siedmiu spódnic Alicji” moż-
na przeczytać, że to powieść, w której te-
raźniejszość przeplata się z przeszłością.

Jak napisała Magda Miśka-Jackowska, dzien-

nikarka RMF Classic, która była jedną z 

pierwszych czytelniczek mojej książki, głów-

ną bohaterką jest prowincja. I faktycznie mia-

łam taki zamiar, by pokazać wartość prowin-

cji, czyli miejsc, które leżą na uboczu, ale mają 

pewne charakterystyczne cechy, które mnie 

osobiście urzekają. Urodziłam się zresztą i 

wychowałam na prowincji. Tutaj też miesz-

kam i to jest mój świat, dlatego staram się go 

promować. Próbowałam przy tym przedsta-

wić naszą ziemię jako miejsce, które jest nie 

tylko piękne, ale przede wszystkim stanowi 

ostoję pewnych wartości i tradycji.

Akcja twojej najnowszej powieści toczy 
się jednak nie tylko na cieszyńskiej pro-
wincji, ale także w portugalskim miastecz-
ku Nazaré oraz na pograniczu Chorwacji 
i Czarnogóry.

Zasadnicza część akcji dzieje się jednak na 

naszej ziemi, dlatego myślę, że książka może 

zainteresować mieszkańców Śląska Cieszyń-

skiego. Stawiska to wprawdzie fi kcyjna na-

zwa, ale na kartach książki padają też nazwy 

naszych miejscowości, Cieszyna czy Zebrzy-

dowic. Topografi cznie bardzo łatwo można 

więc określić miejsca, o których piszę. Poza 

tym jest pałac, który kojarzy się z Kończy-

cami Wielkimi i hrabiną von Th un, która u 

nas mieszkała. Jej dawny, a dziś opustoszały 

pałac ciągle mnie zresztą inspiruje. Mieszkam 

niedaleko od niego, więc próbowałam sobie 

wyobrazić, jakby wyglądał, gdyby urządzono 

w nim hotel, do którego przyjeżdżaliby ludzie 

z wielkiego świata. Myślę więc, że „Siedem 

spódnic Alicji” będzie interesować mieszkań-

ców Śląska Cieszyńskiego.

Twoja najnowsza książka oznacza pewną 
zmianę, bo do tej pory znana byłaś przede 
wszystkim dzięki książkom traktującym o 
Zofi i Kossak i rodzinie Kossaków?

Zapewniam, że uważny czytelnik także w 

„Siedmiu spódnicach Alicji” znajdzie wą-

tek kossakowski. Losy jednej z bohaterek są 

bowiem oparte na historii Zofi i z Kossaków 

Romańskiej, córki Juliusza Kossaka, więc od 

Kossaków absolutnie nie uciekam.

A czy twoi czytelnicy znajdą na kartach 
powieści jakieś wątki zaolziańskie?

Tak, ponieważ zawarłam w niej historie, które 

czerpałam z bardzo różnych źródeł, między 

innymi archiwalnych numerów „Gwiazdki 

Cieszyńskiej”, kalendarzy cieszyńskich, be-

skidzkich, ale też śląskich, czyli tych wyda-

wanych na Zaolziu. Ilekroć jestem o to py-

tana, podkreślam, że wszystkie historie, które 

opowiadam, mają swój autentyczny pierwo-

wzór. Wiele opisanych przeze mnie histo-

rii faktycznie wydarzyło się na naszej ziemi, 

zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie 

granicy, a znam je także dzięki rozmowom ze 

zwykłymi ludźmi, którzy mi je opowiedzieli. 

Fikcyjne są natomiast wątki współczesne.

A czy to prawda, że twoja książka to ro-
mans?

Recenzenci twierdzą, że miłośnicy Har-

lequinów raczej nie będą jej czytać. Owszem, 

jest tam wątek miłosny i romansowy, ale nie 

tylko, więc „Siedem spódnic Alicji” nazwała-

bym raczej powieścią obyczajową z historią w 

tle.

Twoja książka będzie teraz promowała?

Ponieważ miała swą premierę zaledwie w 

poniedziałek, więc te spotkania dopiero się 

zaczną. Wiem już, że promocja odbędzie się 

30 stycznia w Krakowie, a podobne wydarze-

nie planowane jest w Katowicach. Spotkanie 

autorskie na pewno odbędzie się także w Bi-

bliotece Miejskiej w Cieszynie. Prawdopo-

dobnie nastąpi to w lutym, ale o konkretnym 

terminie będziemy jeszcze informować.

Rozumiem, że pracujesz już także nad ko-
lejnym tytułem?

Tak, piszę teraz powieść historyczną, w której 

na pierwszym planie powróci wątek Kossa-

ków.

Możesz zdradzić coś więcej na ten temat?
Mogę powiedzieć, że udało mi się odkryć 

bardzo ciekawe materiały na temat Kossa-

ków. Spędziłam wiele miesięcy w archiwach i 

dotarłam do zupełnie nowych, zaskakujących 

historii. Dziś jednak nie chcę jeszcze zdra-

dzać zbyt wiele.

 WITOLD KOŻDOŃ

Fortepian i śpiew na fali 
173 uczniów pobiera w tym roku szkolnym naukę gry na instrumentach lub śpiewu w Podstawowej Szkole Artystycznej w Bystrzycy. Blisko połowę tworzą uczniowie 

polskich podstawówek, przede wszystkim PSP im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy. Bystrzycka szkoła muzyczna jest fi lią PSA w Trzyńcu. Rozmawiamy z 

kierownikiem fi lii oraz nauczycielem gry na fortepianie i organach, Petrem Vondráčkiem. 

Oferta bystrzyckiej placówki jest 
szeroka?

W Bystrzycy mamy siedem klas, 

pracuje tu 16 nauczycieli. Uczy-

my gry na najróżniejszych instru-

mentach: fortepianie, keyboardzie, 

akordeonie, gitarze, skrzypcach 

i innych instrumentach smycz-

kowych, fl ecie, klarnecie, trąbce i 

pozostałych instrumentach bla-

szanych. Uczymy także śpiewu 

klasycznego i popularnego. Spek-

trum oferowanych instrumentów 

jest więc szerokie. Co roku zgłasza 

się tylu kandydatów, że nie mo-

żemy wszystkich zadowolić. Nie-

którzy uczniowie muszą czekać, 

nim zwolni się miejsce. To dotyczy 

zwłaszcza najbardziej popularnych 

kierunków, takich jak fortepian, 

keyboard, gitara i śpiew. Rodzi-

com, których dziecka nie mogliśmy 

przyjąć, staramy się zaoferować 

inne, mniej rozchwytywane instru-

menty – na przykład skrzypce lub 

akordeon. 

Akordeon nie jest dziś w mo-
dzie?

Uczę nie tylko w Bystrzycy, ale też 

w Ostrawie-Hrabůvce. Tam, o dzi-

wo, oddział akordeonu jest mocny. 

Tłumaczę to sobie trochę tym, że 

w folklorze tamtego regionu akor-

deon częściej się pojawia. U nas, w 

Beskidach, góralskie kapele grają 

przede wszystkim na skrzypcach. 

Zastanawiam się, że to mogłoby 

być zachętą dla dzieci w Bystrzycy, 

by uczyły się gry na instrumentach 

smyczkowych. 

Macie kilkudziesięciu polskich 
uczniów. Język polski jest obecny 
w waszej szkole?

Tak, teorię muzyki nauczamy dla 

wszystkich klas po czesku i po 

polsku, uczniowie polskich szkół 

chodzą na polskojęzyczne lekcje. 

Jeżeli chodzi o indywidualną naukę 

gry na instrumencie, wtedy rodzi-

ce mogą wybrać język nauczania w 

przypadku, gdy mamy na ten in-

strument nauczyciela władającego 

językiem polskim. 

Czy obecność szkoły muzycznej 

w gminie ma pozytywny wpływ 
na jej życie kulturalne?

Co roku urządzamy duży koncert 

adwentowy w kościele ewangelic-

kim, w 2015 roku zorganizowali-

śmy koncert muzyki duchowej w 

kościele katolickim. Przychodzą 

nie tylko rodzice uczniów, ale też 

inni mieszkańcy Bystrzycy. Kościół 

bywa zajęty do ostatniego miej-

sca. Ubiegłoroczny koncert przed 

świętami należał do najbardziej 

udanych, słuchacze na stojąco bili 

brawa wykonawcom. Mieliśmy 

dużą orkiestrę, graliśmy część sym-

fonii Antoniego Dvořáka. Corocz-

nie urządzamy także dwa koncerty 

dla pensjonariuszy Domu Seniora. 

Miejscowy Dom Dzieci i Młodzie-

ży organizuje konkurs śpiewaczy 

„Bystrzycki dzwonek”. Spora część 

dzieci, które biorą w nim udział, to 

także nasi uczniowie. Z kolei na-

uczyciele podjęli się w ub. roku roli 

jurorów. 

Współpraca z gminą i różnymi 
miejscowymi instytucjami jest na 
dobrym poziomie?

Współpraca z władzami gminy 

bardzo dobrze się układa, gmina 

przede wszystkim co roku pomaga 

nam, za pośrednictwem grantów, 

w opłacaniu czynszu, korzystamy 

bowiem z wynajętych lokali w pry-

watnym budynku. Uważam nato-

miast, że warto by zacieśnić współ-

pracę ze szkołami podstawowymi, 

zarówno czeską, jak i polską. 

Jak zachęcić dzieci do nauki mu-
zyki?

My, młodzi pedagodzy, staramy 

się dostosować styl nauczania do 

wymogów współczesnych cza-

sów, uczymy dzieci na przykład 

improwizowania na fortepianie, 

prowadzimy je w tym kierunku, 

by umiały zagrać na keyboardzie 

swoje ulubione piosenki, które za-

słyszały w radio. Dzieci mogą grać 

w różnych zespołach, smyczkowej 

orkiestrze kameralnej lub kapeli. 

Musimy utrzymać jak najwyższy 

poziom, nie możemy obniżać po-

przeczki, dlatego wciąż jest bardzo 

ważne, by dziecko regularnie i sta-

rannie ćwiczyło w domu. 

Z tym bywa problem?
Dzieci mają dzisiaj całą masę róż-

nych zainteresowań, kółek, zdarza 

się, że rodzice codziennie zapla-

nują małemu dziecku jakieś zajęcia 

pozalekcyjne i mają skłonność do 

traktowania nauki gry na instru-

mencie jak jednego z kółek. Ale my 

jesteśmy w szkole, musimy stawiać 

określone wymagania. Uczeń musi 

mieć czas, by mógł ćwiczyć, ważna 

jest także koncentracja. 

No właśnie – jak często i jak dłu-
go powinno dziecko ćwiczyć?

Na to pytanie bardzo trudno od-

powiedzieć. Każdy uczeń powinien 

ćwiczyć sumiennie, nie tylko ten, 

komu poskromienie utworu trwa 

dłużej, ale także dzieci, które są bar-

dzo utalentowane, ponieważ na nie 

z kolei są kładzione wyższe wyma-

gania. Nie chodzi o to, by grać dłu-

go, ale by ćwiczenia były regularne, a 

przede wszystkim by dziecko skupi-

ło się na tym, czego ma się nauczyć. 

Ważna jest rola rodziców, w przy-

padku najmłodszych dzieci zachę-

cam ich, by byli obecni na lekcjach. 

Dzięki temu wiedzą później, jak ma 

dziecko ćwiczyć, których błędów 

ma unikać. Ciągle obowiązuje zasa-

da, że nauka muzyki nie jest moż-

liwa bez cierpliwości i pracowitości. 

 DANUTA CHLUP
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Petr Vondráček skończył dwa kierunki w Konserwatorium Janáčka: organy i for-
tepian.  

Joanna Jurgała-Jureczka.
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Szkolenia dla 
nauczycieli z Polski
W sobotę 14 stycznia w Domu Po-

lonii w Warszawie Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” zainicjował 

szkolenia dla nauczycieli z  Polski. 

Punktualnie o  9.00 rozpoczęło się 

szkolenie „Dziecko dwujęzyczne 

w mojej grupie”. W szkoleniu wzię-

ło udział 21 nauczycieli i logopedów 

m.in.  z  Warszawy, Łodzi, Trójmia-

sta, Torunia, Augustowa, Pułtuska, 

Bydgoszczy i  innych miast. Szkole-

nie trwało kilka godzin i poruszono 

w  nim tematy języka etnicznego, 

mniejszościowego, sposobów pracy 

z  dzieckiem dwujęzycznym czy ak-

tów prawnych związanych z naucza-

niem dzieci cudzoziemskich w pol-

skich szkołach. Prowadząca szkolenie 

Katarzyna Czyżycka mówiła także 

o problemie migracji oraz potrzebie 

psychologicznego wsparcia rodzin 

cudzoziemskich i migrujących.

Uczestnicy warsztatów mieli tak-

że okazję poznać treningi słuchowe 

przeznaczone dla dzieci dwujęzycz-

nych oraz sposoby wzmacniania języ-

ka polskiego. Spotkanie zakończyło 

się rozdaniem certyfi katów ukończe-

nia szkolenia ODN SWP.

W  najbliższym czasie Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli SWP pla-

nuje jeszcze następujące szkolenia 

stacjonarne: „Dziecko dwujęzyczne 

w mojej grupie – część druga: prak-

tyka”, „Z dysleksją przez świat” oraz 

„Nauczanie matematyki z elementa-

mi programowania”.

Rekrutacja na  podane warsztaty 

rozpocznie się wkrótce. Serdecznie 

państwa zapraszamy.

 ODNSWP/„Wspólnota Polska”

WIEŚCI POLONIJNE
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CZWARTEK 19 stycznia

6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Studio 

Wschód 7.30 Załoga Eko  8.00 Py-

tanie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 Po-

lonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 24 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 

historia. Sekretarze PZPR  12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 M jak miłość (s.) 14.20 

Egzamin z życia  15.15 Wilnoteka 

15.35 Las Story 16.00 Jak to działa? 

Ciekawe urządzenia 16.30 Galeria 

(s.) 16.55 Załoga Eko - skarby pol-

skiej przyrody 17.20 Krótka historia. 

Getto  17.30 Teleexpress 17.50 Pol-

ska z Miodkiem. Bochnia i Wielicz-

ka  17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Hi-

storia żywa  18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Informacje kulturalne eks-

tra 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.50 Komisarz 

Alex (s.) 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 24 22.25 Halo Po-

lonia 23.10 Humor w odcinkach. Ty-

godnik Moralnego Niepokoju  23.40 

Warto rozmawiać (talk-show). 

PIĄTEK 20 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców 

historii 7.30 Domisie  8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 24 11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia. 

Getto 12.35 Wiadomości 12.50 Na 

sygnale  13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Komisarz Alex (s.) 15.20 War-

to rozmawiać 16.20 Okrasa łamie 

przepisy. Wspomnienie lata 16.55 

Domisie 17.20 Krótka historia: Kon-

rad Adenauer  17.30 Teleexpress 

17.50 Racja stanu 18.25 Było, nie 

minęło - kronika zwiadowców histo-

rii 18.55 Na sygnale. Będzie dobrze  

19.25 Wolny ekran  19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.50 Na dobre i na złe. Gene-

tyczni bliźniacy  21.50 Polonia 24 

22.10 Rozmowa Polonii 24 22.25 

Halo Polonia 23.15 Sylwester z 

Dwójką - Zakopane 2016  0.15 Ra-

cja stanu.   

SOBOTA 21 stycznia
6.05 Barwy szczęścia (1529) 7.30 Py-

tanie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Po-

lonia 24 11.05 Rozmowa Polonii 24 

11.20 Halo Polonia 12.10 Ojciec 

Mateusz (s.) 13.05 Na dobre i na złe 

(s.) 14.05 Night of the Proms (kon-

cert) 15.05 Okrasa łamie przepisy 

15.30 Tańczący z naturą. Rogate du-

sze 16.00 Kulturalni PL (mag.) 

17.00 Słownik polsko@polski  17.30 

Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Mów mi Mistrzu  19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Strażacy 2. Zanim bę-

dzie za późno  21.40 Dwa żebra 

Adama 23.10 Koncert S1 - Marcin 

Nowakowski live. 

NIEDZIELA 22 stycznia
6.40 Night of the Proms (koncert) 

7.40 Saga rodów. Ród Cierniewskich 

8.10 1200 muzeów. Muzeum Gór-

nictwa Węglowego i zabytkowa ko-

palnia węgla w Zabrzu  8.40 Smaki 

polskie. Smaki polskiej wieprzowiny  

9.05 Wolny ekran  9.20 Polska z 

Miodkiem 9.30 Ziarno. Dzień 

Dziadka 10.00 Borówka skrzat wy-

rusza w świat. Roztoczański Park 

Narodowy  10.20 Petersburski Music 

Show  10.50 Hotel Pod Żyrafą i No-

sorożcem (s.) 11.50 Między ziemią a 

niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 

Między ziemią a niebem 12.45 Zi-

mowa jazda. Valmeinier - Francja 

13.00 Transmisja mszy świętej z ko-

ścioła pw. św. ojca Pio w Warszawie 

14.35 Halo Polonia - muzycznie...  

15.00 Rifi fi  po sześćdziesiątce  16.30 

Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Pelplin i Tczew  17.30 

Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Oczy w oczy. Zbigniew 

Wodecki 19.25 Borówka skrzat wy-

rusza w świat.  19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Ranczo (s.) 21.40 Wróżby 

kumaka 23.20 SuperPrzeboje - 

Opole bisuje! 23.55 Zakochaj się w 

Polsce 0.25 Polska z Miodkiem. Pel-

plin i Tczew. 

PONIEDZIAŁEK 23 stycznia
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Nie-

mnem 7.15 Moliki książkowe 7.30 

Supełkowe ABC  8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 11.00 Dybowski 

1863 11.35 Mów mi Mistrzu  12.25 

Krótka historia. Konrad Adenauer 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Ranczo (s.) 

14.20 Oczy w oczy. Zbigniew 

Wodecki 14.50 1200 muzeów.  

15.20 Smaki polskie. Smaki polskiej 

wieprzowiny  15.40 Brawo polski! 

15.55 Sonda  16.30 Galeria  16.55 

Supełkowe ABC  17.20 Krótka hi-

storia. Powstanie styczniowe  17.30 

Teleexpress 17.55 Kulturalni PL 

18.55 Barwy szczęścia (1532) 19.25 

Nad Niemnem (170) 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.50 O mnie się nie martw 4  

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa 

Polonii 24 22.25 Halo Polonia 23.15 

Wielki zapomniany - rzecz o Józefi e 

Ignacym Kraszewskim. 

WTOREK 24 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Warszawa Chopi-

na  7.30 W krainie baśni. Mały ko-

ciołek 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 11.05 Polonia 24 11.25 Roz-

mowa Polonii 24 11.40 Halo Polo-

nia 12.25 Krótka historia. Powstanie 

styczniowe 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Strażacy 

2. Zanim będzie za późno  14.25 

Wielki zapomniany - rzecz o Józefi e 

Ignacym Kraszewskim 15.25 Zako-

chaj się w Polsce. Warszawa Chopi-

na 15.55 Sonda 2  16.30 Galeria  

16.55 W krainie baśni. Mały kocio-

łek  17.20 Krótka historia. Kuba  

17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Konin, Licheń, Turek  

17.55 Niedziela z.... Jackiem Bracia-

kiem 18.40 Pod Tatrami 18.55 Bar-

wy szczęścia (s.) 19.25 Flesz historii  

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.50 Ojciec Ma-

teusz (s.) 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 24 22.25 Halo 

Polonia 23.15 Opole! Kocham Cię!. 

Opole 2013 - Przeżyjmy to jeszcze 

raz 23.45 Ktokolwiek widział, kto-

kolwiek wie. 

ŚRODA 25 stycznia
6.05 Ojciec Mateusz (s.) 7.00 Pro-

gram ekumeniczny 7.30 ABC 

wszystko wie  7.45 Mój zwierzyniec  

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pa-

norama 8.55 Pytanie na śniadanie 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 24 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Kuba  12.35 Wiado-

mości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 

13.25 O mnie się nie martw  14.25 

Rok 1863 15.25 Tańczący z naturą. 

Rogate dusze 15.55 Astronarium. 

Astronomia amatorska  16.30 Gale-

ria (s.) 16.55 Moliki książkowe 

17.05 Mój zwierzyniec  17.20 Krót-

ka historia. Benito Mussolini  17.30 

Teleexpress 17.55 Kwartet. Lotnicze 

pasje 18.25 Studio Wschód 18.55 

Barwy szczęścia (1534) 19.25 Wil-

noteka 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Egzamin z życia (107) 21.50 Polonia 

24 22.10 Rozmowa Polonii 24 22.25 

Halo Polonia 23.15 Gala Człowiek 

Wolności 2016 tygodnika „wSieci”. 

Szanowni Czytelnicy!
W odpowiedzi na liczne prośby czytelników wznawiamy publikowanie programu TVP Polonia. Ramówkę TVP Polonia znajdą Państwo 
w czwartkowych numerach gazety.

Brazylijska Polonia wzniosła pomnik papieża
Brazylijska Polonia w miejscowości Nova Roma do 

Sul w stanie Rio Grade do Sul uczciła pamięć wielkie-

go Polaka, wznosząc pomnik – kapliczkę ku jego czci. 

Nova Roma do Sul to niewielka miejscowość (około 

3 tys. mieszkańców), zamieszkiwana głównie przez 

potomków imigrantów włoskich i kilkanaście rodzin 

polonijnych, położona około 600 kilometrów od Kury-

tyby, w Stanie Rio Grande do Sul.

Uroczystość zorganizował i sfi nansował budowę po-

mnika miejscowy oddział Braspol, na czele z jego pre-

zesem Alcidesem Zurawskim.

Przed odsłonięciem pomnika odbyła się uroczysta 

msza. Towarzyszyły jej pieśni kościelne w języku pol-

skim wykonywane przez połączone chóry polonijne z 

kilku pobliskich miejscowości.

Podczas uroczystości pod pomnikiem odczytano list 

do jej polonijnych organizatorów od Sekretarza Stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP, Adama Kwiatkowskiego 

oraz list prezesa Braspol, Rizio Wachowicza. Po części 

ofi cjalnej odbyła się polonijna kolacja i zabawa ludo-

wa, podczas której wystąpiły grupy folkloru polskiego z 

Nova Prata i Porto Alegre.

Konsulat RP w Kurytybie/„Wspólnota Polska”

Przyjacielskie kolędowanie
Kolędy i pastorałki, dawne w nowoczesnej aranżacji, a także nowoczesne, solo i w chórze – 
młodzież z różnych parafi i w łączonym chórze „Przyjaciele” przygotowała muzyczne widowisko 
bożonarodzeniowe „W Cichą Noc Wielkiej Radości”. Jasełkowy musical został wystawiony w 
Wilnie, w parafi i pw. św. Jana Bosko, a także w kościele św. Rafała Archanioła i Ducha Świętego. 
Młodzież z parafi i Wilna i rejo-

nu wileńskiego połączyła się w je-

den chór, żeby wyśpiewać chwałę 

Stwórcy za Jego przyjście na świat. 

Premiera spektaklu muzycznego od-

była się już w drugim dniu świąt u 

salezjanów, zaś 7-8 stycznia młodzi 

zaśpiewali w kościele św. Rafała Ar-

chanioła i Ducha Świętego. Na kon-

certy te przybył sufragan archidiece-

zji wileńskiej bp Arūnas Poniškaitis i 

konsul generalny RP w Wilnie Sta-

nisław Cygnarowski.

Na scenie wystąpiło łącznie ponad 

80 uczestników z dziecięco-mło-

dzieżowych chórów kościelnych. 

Jak podkreśla Krystyna Grelecka, 

odpowiedzialna za całość przedsię-

wzięcia, pomysł złączenia się mło-

dzieży we wspólny chór zrodził się 

przed Wielkanocą ubiegłego roku. 

Pierwszy wspólny występ zabrzmiał 

hucznym „Alleluja” w okresie wiel-

kanocnym pt. „Umarłem, abyś żył”. 

Wówczas młodzi zaśpiewali nie 

tylko w kościołach, ale włączyli się 

też w ogólnokrajowe obchody Na-

rodowego Kongresu Miłosierdzia. 

Ich śpiewy były wykonane podczas 

liturgii sakramentu pokuty i pojed-

nania, który odbył się na Placu Ka-

tedralnym.

 „Tygodnik Wileńszczyzny”
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Po-

marańcza 10.45 Historie słynnych osób 

11.45 Czarne owce 12.00 Południowe 

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

fi lmowe 15.00 Pr. rozrywkowy 15.55 

Kojak (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Szkoda miłości 

(fi lm) 21.25 Pr. dyskusyjny 22.25 Gejzer 

22.55 Na tropie 23.20 Taggart (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 10.00 Podróżomania 10.30 

Nieznana walka 11.20 Bulungan 12.25 

Magazyn chrześcijański 12.50 Na ra-

tunek życiu 13.10 Chcesz je? 13.15 

Kocham obcych 14.10 Propaganda w 

czasie II wojny światowej 14.55 Zapo-

mniane wyprawy 15.20 Religie świa-

ta: Islam 16.20 Czesi na biegunach 

17.15 W nieznane 18.05 Spostrzeżenia 

Karla Kyncla 18.15 Argentyna 18.45 

Wieczorynka 18.50 Przygody nauki i 

techniki 19.25 Obrazki z Francji 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Z kucharzem dookoła świata 

21.00 Dziedzictwo Jana Palacha 22.05 

Więzy (fi lm) 0.25 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie 

(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 Agenci 

NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Przychodnia w ró-

żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.05 

I stanie się koniec (fi lm). 

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

Knights (s.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Castle (s.) 10.10 Serce się nie myli 
(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 14.30 Castle (s.) 15.25 Zgadnij, kim 

jestem 16.30 Popołudniowe wiadomo-

ści 16.50 Sala rozpraw 17.45 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Czechy i Słowacja mają talent 21.35 

Davinci 22.30 Kuchenne koszmary 

Gordona Ramsaya 23.20 Sala rozpraw 

0.15 Serce się nie myli (fi lm). 

PIĄTEK 20 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Pr. 

rozrywkowy 10.40 List do ciebie 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Tornado 15.05 

Nie wahaj się i kręć 16.10 Reporterzy 

TVC 16.55 Podróżomania 17.30 AZ 

kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Żandarmi z Luhačovic (s.) 21.30 13 

komnata Filipa Tomsy 21.55 Wszyst-

ko-party 22.50 Sylwestrowy koktajl 

23.45 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Syberyjska walka 

z ogniem 9.55 Argentyna 10.25 Ze 

smakoszem w podróży 11.15 Z kucha-

rzem dookoła świata 12.10 Dzika Bra-

zylia 13.00 Chcesz mnie? 13.30 Most 

między kiczem a mistyką 14.10 GEN 

– Galeria elity narodu 14.25 Miejsca 

pielgrzymek 14.45 Zagubieni w Cze-

chach 15.25 Obrazki z Francji 15.40 
Wojskowe projekty III Rzeszy 16.25 
Propaganda w czasie II wojny świato-

wej 17.10 Pekin, miasto zmian 18.05 

Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.10 
Królestwo natury 18.45 Wieczorynka 
18.55 Kwartet 19.20 Na ratunek życiu 

19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-

gowym 20.00 Cudowna planeta 21.00 

Egipska tajemnica 21.45 Wielki sen 

(fi lm) 23.40 Sherlock (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 

(s.) 9.50 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.35 

Dwóch i pół (s.) 13.00 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.10 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Opo-

wieści z Narnii: Lew, czarownica i stara 

szafa (fi lm) 22.55 S.W.A.T. Jednostka 

Specjalna (fi lm) 1.05 Mentalista (s.). 

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

Knights (s.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Castle (s.) 10.10 Piórka na wietrze 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 14.30 Castle (s.) 15.30 Zgadnij, 

kim jestem 16.35 Popołudniowe wia-

domości 16.50 Sala rozpraw 17.45 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Przystań (s.) 21.35 Przetrwanie 

(fi lm) 0.10 Sala rozpraw 1.05 Piórka na 

wietrze (fi lm). 

SOBOTA 21 stycznia

TVC 1 
6.00 Podróż na Borneo 7.05 Siostra 

siedmiu kruków (bajka) 8.05 Zaczęło 

się goździkiem (fi lm) 9.30 Gejzer 10.00 

Wszystko-party 10.55 Grzechy dla ojca 

Knoxa (s.) 12.00 Tydzień w regionach 

12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 

13.05 O łabędziu (bajka) 14.05 Dom 

pod Trzema Jaskółkami (bajka) 14.55 

Szalona Barbara (fi lm) 16.10 Poirot (s.) 

17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki 

w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Cuda natury 21.10 

Odnaleźliśmy siódmą kompanię (fi lm) 

22.40 Komisarz Montalbano (s.) 0.25 

LekarKA. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 

Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 

Lotnicze katastrofy 11.10 Lusitania 

12.00 Nieznana Indonezja 12.50 Rząd 

(s.) 13.50 Babel 14.20 Trzej muszkiete-

rowie (fi lm) 16.05 Dzika Brazylia 16.55 

Kamera w podróży 17.50 Cudowna 

planeta 18.45 Wieczorynka 18.50 Wy-

gnani po Karcie 19.20 Istryjskie wa-

riacje 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Winnetou – Ostatnia 

bitwa (fi lm) 22.10 Okupacja (s.) 23.45 

Bates Motel (s.) 0.25 Czarne lustro. 

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

6.35 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
6.55 Stuart Malutki (s. anim.) 7.20 

Tom i Jerry (s. anim.) 7.45 Lwi patrol 

(s. anim.) 8.10 Krok za krokiem (s.) 

8.30 Niezwykła podróż (fi lm) 10.00 

Diamentowa afera (fi lm) 11.45 Dzwoń 

do TV Nova 12.25 Głowa rodziny II 

(fi lm) 14.25 Zamieńmy się żonami 

15.50 Dom nad jeziorem (fi lm) 17.45 

Mała syrenka (fi lm anim.) 19.30 Wia-

domości, sport, pogoda 20.20 Iron Man 

II (fi lm) 22.35 Ocalona (fi lm) 0.15 

Morderstwo w Białym Domu (fi lm). 

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

Knights (s. anim.) 7.55 Salon samo-

chodowy 9.10 Ostry kurczak (s.) 10.25 

Przystań (s.) 11.45 Mroczny kraj (s.) 

13.10 Zwariowany weekend (fi lm) 

15.10 Siska (s.) 16.30 Komisarz Rex 

(s.) 17.35 Czechy i Słowacja mają ta-

lent 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 

20.15 Kupiliśmy zoo (fi lm) 22.55 Naj-

wyższy wyrok (fi lm) 0.55 Wilki (fi lm). 

NIEDZIELA 22 stycznia

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Szalona Barbara (fi lm) 7.45 Lakierki 

(fi lm) 8.15 Uśmiechy Jaroslava Dudka 

8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-

rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 

Obiektyw 11.05 Życie na zamku (s.) 

12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 

Wiadomości 13.05 Kto obudzi Pin-

drusza? (bajka) 14.05 Dwanaście mie-

sięcy (bajka) 14.35 Losy słynnych ludzi 

15.30 W zamku i pod zamkiem 17.15 

Małżeństwa z rozsądku (s.) 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

GEN – Galeria elity narodu 20.15 

Bohema (s.) 21.35 168 godzin 22.05 

Śmierć pedofi la (fi lm) 23.35 Miejsce 

zbrodni - Schimanski (s.) 1.10 Legendy 

kryminalistyki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

utraconego czasu 9.35 Heydrich – osta-

teczne rozwiązanie 10.05 Wojskowe 

projekty III Rzeszy 10.50 Nie podda-

waj się 11.45 Chcesz mnie? 12.10 Sło-

wo na niedzielę 12.15 Magazyn chrze-

ścijański 12.45 Przez ucho igielne 13.10 

Magazyn religijny 13.40 Kot to nie pies 

14.10 Na pływalni z Charlie Kaufma-

nem 14.40 Ze smakoszem w podróży 

15.20 Królestwo natury 15.50 Podróż 

po Calvadosie 16.20 Egipska tajemnica 

17.05 Himalajskie królestwa 18.00 Za-

gubieni w Czechach 18.45 Wieczoryn-

ka 18.55 Zapomniane wyprawy 19.20 

Ciekawostki z regionów 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Godzina ognia (fi lm) 21.45 Przetrwać 

w Nowym Jorku (fi lm) 23.25 Kochaj 

mnie 0.20 Bates Motel (s.). 

NOVA 
6.25 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.50 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.15 Stuart Malutki (s. anim.) 7.40 

Tom i Jerry (s. anim.) 8.05 Lwi patrol (s. 

anim.) 8.30 Krok za krokiem (s.) 8.50 

Weekend 9.50 Pierwszy krok (s.) 11.05 

Na ostrzu IV: Ogień i lód (fi lm) 12.50 

Fałszywy narzeczony (fi lm) 14.30 

Gniew oceanu (fi lm) 17.00 Zakazany 

owoc (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Słońce, siano, mordobi-

cie (fi lm) 22.25 Odłamki 22.55 Kolek-

cjoner kości (fi lm) 1.10 Gniew oceanu 

(fi lm). 

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

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

9.10 Prima Zoom Świat 9.40 Ostry 

kurczak (s.) 11.00 Partia 11.55 Po-

radnik domowy 12.35 Poradnik Ládi 

Hruški 13.15 Boskie torty 13.50 Mor-

derstwa w Midsomer (s.) 15.55 Gli-

niarz i prokurator (s.) 16.55 Komisarz 

Rex (s.) 18.00 Pohlreich gotuje 18.55 

Wiadomości 19.25 Wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Mrocz-

ny kraj (s.) 21.35 Pr. rozrywkowy 22.30 

Oczyma Josefa Klímy 23.20 Sekretne 

okno (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 23 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Teatr jednego widza 

10.00 168 godzin 10.30 Żandarmi z 

Luhačovic (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Potyczki Amy (s.) 14.45 Carmen 15.00 

Niegasnące gwiazdy 15.55 Kojak (s.) 

16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Świat pod głową (s.) 21.00 
Karzeł (s.) 21.45 Reporterzy TVC 

22.25 Legendy kryminalistyki 22.55 

Na tropie 23.25 Kryminolog (s.) 0.25 

AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Nieznana Indonezja 10.45 Zagu-

bieni w Czechach 11.30 Babel 11.55 

Obrazki z Francji 12.10 Na ratunek 

życiu 12.30 Magazyn religijny 13.00 

Klucz 13.25 Czechosłowacki tygodnik 

fi lmowy 13.40 Zapomniane wyprawy 

14.05 Kocham obcych 15.00 Przygo-

dy nauki i techniki 15.30 Syberyjska 

walka z ogniem 16.25 Lotnicze ka-

tastrofy 17.15 Nieznana walka 18.05 

Spostrzeżenia Karla Kyncla 18.15 Po-

dróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 

Historie przedmiotów 19.25 Miejsca 

pielgrzymek 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Narkoman 

Hitler 20.55 Olbrzymia turbina wiatro-

wa 21.55 Nieustające zagrożenie (fi lm) 

23.55 Czarny rycerz (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-

ca (s.) 9.45 Przyprawy 10.35 Odłamki 

11.05 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 

Południowe wiadomości 12.25 Dwóch 

i pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.00 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Specjaliści (s.) 

21.15 Wyspa Robinsona 22.15 Stalker 

(s.) 23.10 Prawo i porządek: Sekcja spe-

cjalna (s.) 0.00 Mentalista (s.). 

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

(s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.10 Ca-

stle (s.) 10.05 W grę wchodzi miłość 

(fi lm) 12.00 Południowe wiadomości 

12.10 Gliniarz i prokurator (s.) 13.20 

Komisarz Rex (s.) 14.20 Castle (s.) 
15.15 Zgadnij, kim jestem 16.25 Po-

południowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 

21.30 Tak jest, szefi e! 22.50 Kuchenne 

koszmary Gordona Ramseya 23.45 

Sala rozpraw 0.40 W grę wchodzi mi-

łość (fi lm). 

WTOREK 24 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 

Kufer 10.50 Sylwestrowy koktajl 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

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

gwiazdy 15.50 Kojak (s.) 16.45 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Przygody kryminalistyki (s.) 21.45 Po-

irot (s.) 23.25 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Dzika Brazylia 10.45 Królestwo 

natury 11.20 Nie poddawaj się 12.15 

Chcesz je? 12.20 Istryjskie wariacje 

12.50 Kraina bocianich gwiazd 13.15 

Historie przedmiotów 13.45 Nieznana 

walka 14.40 Wygnani po Karcie 15.05 

Bulungan 16.05 Propaganda w czasie 

II wojny światowej 16.45 Heydrich 

– ostateczne rozwiązanie 17.15 Pala-

wan, królestwo pereł 18.10 Spostrze-

żenia Karla Kyncla 18.15 Podróż po 

Calvadosie 18.45 Wieczorynka 19.00 

Zagubieni w Czechach 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Wojskowe projekty III Rzeszy 20.55 

Dzieci Antoniego Kalety 21.50 Rząd 

(s.) 22.50 Lotnicze katastrofy 23.35 

Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-

ca (s.) 10.00 Specjaliści (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

13.00 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 

Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 

22.35 Stalker (s.) 23.30 Prawo i porzą-

dek: Sekcja specjalna (s.). 

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

(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 Ca-

stle (s.) 10.10 Dopóki jesteś (fi lm) 12.00 

Południowe wiadomości 12.15 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex 

(s.) 14.20 Castle (s.) 15.15 Zgadnij, kim 

jestem 16.25 Popołudniowe wiadomo-

ści 16.40 Sala rozpraw 17.35 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

V.I.P. Morderstwa (s.) 21.35 Top Star 

magazyn 22.35 Kuchenne koszmary 

Gordona Ramseya 23.25 Sala rozpraw. 

ŚRODA 25 stycznia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Przygody kryminalistyki (s.) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

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

gwiazdy 15.45 Kojak (s.) 16.40 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

List do ciebie 21.00 Lekarka 21.55 

Przyjaciółki z domu smutku (fi lm). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Himalajskie króle-

stwa 9.55 Natura paradoxa 10.35 Nar-

koman Hitler 11.20 Egipska tajem-

nica 12.10 Nasza wieś 12.35 Ta nasza 

kapela 13.05 Folklorika 13.30 Miejsca 

pielgrzymek 13.50 Ze smakoszem w 

podróży 14.35 Europa dziś 15.05 Życie 

z epilepsją 15.35 Tajemnice ukryte pod 

lustrem wody 16.00 Telewizyjny klub 

niesłyszących 16.30 Dzieci Antonie-

go Kaliny 17.25 Spostrzeżenia Karla 

Kyncla 17.30 Z kucharzem dookoła 

świata 18.25 GEN – Galeria elity na-

rodu 18.45 Wieczorynka 18.50 Kraina 

bocianich gwiazd 19.20 Czeskie wsie 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 

Podróż po południu Argentyny 21.30 

Birma 22.00 Dworzec (s.) 22.30 Czar-

ne lustro 23.20 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.35 

Dwóch i pół (s.) 13.00 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Mentali-

sta (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-

mieńmy się żonami 21.35 Wyspa Ro-

binsona 22.40 Agenci NCIS (s.) 23.35 

Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.) . 
PRIMA 

6.30 Max Steel (s. anim.) 6.55 Friends 

(s.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 Castle (s.) 

10.10 Kronika jednego lata (fi lm) 12.00 

Południowe wiadomości 12.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 13.20 Komisarz 

Rex (s.) 14.20 Castle (s.) 15.15 Zgad-

nij, kim jestem 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Show 

Jana Krausa 22.40 Kuchenne koszmary 

Gordona Ramseya 23.35 Sala rozpraw. 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Na 

fali 2 (19, 20, godz. 16.00); Manžel 

na hodinu (19, 20, godz. 17.30); xXx: 

Reaktywacja (19, 20, godz. 19.00); 

Split (19, 20, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Na fali 2 (20, godz. 

15.45); xXx: Reaktywacja (19, godz. 

17.45); Split (19, 20, godz. 20.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: xXx: Re-

aktywacja (19, 20, godz. 17.30); Dla-

czego on? (19, 20, godz. 20.00); BY-
STRZYCA: Ludzie ptaki (20, godz. 

19.30); CIESZYN – Piast: Królowa 

Śniegu 3: Ogień i lód (19, godz. 

14.00); Po prostu przyjaźń (19, godz. 

15.30); Powidoki (19, godz. 18.00; 

20, godz. 20.15); Wilk w owczej skó-

rze (20, godz. 14.30); Józef i Maryja 

(20, godz. 16.30); Assassins Creed 

(20, godz. 18.00).

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
BYSTRZYCA – SP im. S. Hadyny 

w Bystrzycy zaprasza amatorów nart 

biegowych wszystkich generacji do 

udziału w XI Memoriale J. Konderli 

w piątek 20. 1. Tegoroczne zawody 

przebiegną na trasach biegowych 

w okolicach bowlingu w Bystrzycy. 

Prezentacja w godz. 16.30-17.00 w 

bystrzyckim Domu PZKO, później 

wspólne przejście na miejsce zawo-

dów. Po zawodach ognisko w Parku 

PZKO. 

HAWIERZÓW-ŻYWOCICE – 

MK PZKO zaprasza członków Koła 

na zebranie sprawozdawcze w nie-

dzielę 22. 1. o godz. 15.00 do restau-

racji „Tennis-Hill”. W programie 

prelekcja Gabiny Skula pt.: „Afryka”.

KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza członków i sympatyków 

na prelekcję pana Walczyska nt. 

„Urlop i wypoczynek z A-Z Tourem 

w roku 2017”. Prelekcja odbędzie się 

22. 1. o godz. 17.00 w salce PZKO w 

Karwinie-Nowym Mieście.

WYSTAWY
GOROLSKI CENTRUM IN-
FORMACJI w Mostach k. Jabłon-
kowa, Drzewionka Na Fojstwiu: do 

18. 2. wystawa obrazów Agnieszki 

Pawlitko pt. „Obrazki beskidzkie”. 

Wystawa czynna: po-pt: w godz. 

8.00-16.00, so: godz. 8.30-12.30.

GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, Rynek Wolności 526: 

do 27. 1. wystawa obrazów Marti-

na Mainera. Czynna: wt-pt: godz. 

10.00-17.00; so i nie: godz. 14.00-

17.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 
„Na schodach”: do 30. 1. wystawa 

pt. „Karel IV i inni”. Czynna: wt-pt: 

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

17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 20. 

1. wystawa pt. „Cesarz z łaski Bożej”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

20. 1. wystawa kostiumów z fi lmu 

„Noc w Karlsztejnie”. Czynna: wt-

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

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-
wierzowie, Pavlovova 583/2: do 29. 

1. wystawa pt. „Atlas niezwykłych 

ptaków”; stała ekspozycja pt. „Zanim 

powstało miasto”. Czynne: po-pt: 

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

17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”. Czynna: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: w dniach 

19. 1. do 31. 8. wystawa pt. „Założe-

nie Frysztatu”. Czynna: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspozycja 

pt. „Zaczarowany świat tramwajów”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN, BIBLIOTEKA 
MIEJSKA, Głęboka 15, Cieszyn: 

Grupa „Gorole” zaprasza na multi-

medialną prelekcję pt. „Góry w sercu 

Bałkanów – magiczna Czarnogóra 

i Albania” w piątek 20. 1. o godz. 

18.00 do biblioteki. 

MUZEUM DRUKARSTWA, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, Głę-
boka 50, Cieszyn: do 7. 2. wysta-

wa Leszka Frey-Witkowskiego pt. 

„Stróże książek”. Czynna: wt-pt: w 

godz. 10.00-17.00.

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 

11. 2. wystawa pt. „Budziciele. W 

125. rocznicę śmierci Pawła Stal-

macha”. Czynna: wt-pt: godz. 8.00-

18.00, so: godz. 9.00-15.00.

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

Czynna codziennie w godz. 9.00-

16.00. 

INFORMATOR

Wieczorny dzwon pochwycił duszę moją.
I nocą uniósł ją do stron,
gdzie gwiazdy we łzach stoją.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 

15. 1. 2017 zmarł nagle i przedwcześnie w wieku 44 lat 

nasz Najdroższy Syn, Brat, Ojciec, Partner Życiowy, 

Wujek i Kolega

śp. TOMASZ KUBANEK
zamieszkały w Orłowej 

Pogrzeb Drogiego  Zmarłego odbędzie się w sali obrzędów pogrzebo-

wych w Orłowej-Zimnym Dole w piątek 20. 1. o godz. 14.00. Zasmucona 

rodzina. RK-007

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-

kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16. 1. 

2017 zmarł po ciężkiej chorobie w wieku niespełna 78 

lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek 

i Wujek

śp. KAROL SZCZERBA
z Cierlicka Górnego

Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 20. 1. 

2017 o godz. 14.30 z sali obrzędów pogrzebowych w Cierlicku. Zasmuco-

na rodzina. GL-022

Bóg sam wybrał czas
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 stycz-

nia 2017 roku w wieku 78 lat odszedł od nas Człowiek 

Wielkiego Serca, wyjątkowej skromności i życzliwości

śp. MARTA MACUROWA
z domu Ćmielowa

zamieszkała w Trzyńcu-Łyżbicach

Pogrzeb oraz msza święta w intencji Zmarłej odprawiona zostanie w dniu 

20 stycznia 2017 o godz. 14.00 w kościele katolickim w Żukowie Gór-

nym. Pogrążona w smutku i żalu rodzina. GL-027

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

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.

Upływa szybko życie
Dnia 20 stycznia 2017 minie pierwsza smutna rocznica 

śmierci

śp. mgr EDWARDA KAIMA

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GL-021
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KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 18. 1. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,61 zł

ON  4,52 zł

LPG 2,16 zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,75 zł

ON  4,65 zł

LPG 2,24 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,75 zł

ON  4,65 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,69 zł  

ON  4,63 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  30,90 kc  

ON  30,20 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 18. 1. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,160 0,165

EUR  4,330 4,390

USD  4,070 4,180

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,160 0,165

EUR  4,310 4,410

USD  4,030 4,140

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,120 6,250

EUR 26,700 27,300

USD 25,000 25,650

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,150 6,280

EUR 26,800 27,240

USD 25,030 25,500

 (wik)
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Firma z USA wchodzi na czeski rynek!
Poszukiwany kierownik punktu sprzedaży akcesoriów telefonicznych 

w centrum handlowym w Ostravie.

Gwarantujemy pracę w stabilnej firmie z możliwością rozwoju. 

Oczekujemy biegłego języka czeskiego w mowie oraz komunikatywnego 

polskiego. Kierownik odpowiedzialny będzie za nadzór nad zespołem sprze-

dażowym oraz prezentację produktów i usług. 

CV przesyłać prosimy na adres mailowy clearcoat@centrum.cz
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Firma Milkeffekt 
PŘIJME NA HPP:

DĚLNICE VE VÝROBĚ
Popis pracovní pozice:

• Ruční výroba pařených sýrů
• Práce vhodná pro ženy

Požadujeme: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, samostatnost, 
zodpovědnost.
Nabízíme:

• mzda : 84-98,- kč/hod
• výkonnostní odměny až 1200 kč
• věrnostní prémie
• prémie dle hospodaření fi rmy
• proplácené přesčasy
• 20 dní dovolené
• náborový příspěvek 3000 kč vyplacený v první mzdě

Dvousměnný provoz:
• Ranní 6.00-14.00
• Odpolední 14.00-22.00

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílat: personalni @milkeffekt.cz

www.milkeffekt.cz
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Dziewczyny też kochają hokej
Wiktoria Sikorska, uczennica 8. klasy Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie postawiła na hokej. Jednak nie na hokej na 
trawie, w którym płeć piękna od wielu lat spisuje się na równi z mężczyznami, ale na typowo męską dyscyplinę – hokej na lodzie. 
W rozmowie z Wiktorią Sikor-

ską, członkinią kadry reprezentacji 

Polski, trzeba niemniej uważać na 

określenia w rodzaju „typowo mę-

ski sport”. Młoda dziewczyna nie 

lubi bowiem takich sztucznych po-

działów. – Moim zdaniem hokej 

jest tak dla chłopaków, jak też dla 

dziewczyn. Zresztą kobiecy hokej to 

dyscyplina olimpijska – powiedziała 

w wywiadzie dla naszej gazety uta-

lentowana hokeistka broniąca na co 

dzień barw Slavoja Czeski Cieszyn. 

Co ciekawe, w czeskocieszyńskim 

klubie Wiktoria występuje w jednej 

drużynie z chłopakami i radzi sobie 

rewelacyjnie. 

Dziewczyna w hokeju to nieco-
dzienny widok. Co zadecydowa-
ło, że wybrałaś właśnie hokej na 
lodzie, który jest postrzegany 
jako typowo męski sportt?

Moim zdaniem hokej jest tak dla 

chłopaków, jak też dla dziewczyn. 

Zresztą kobiecy hokej to dyscypli-

na olimpijska. Obecnie już znik-

nęły podziały na męski i kobiecy 

sport. Ta zabawa jest dla wszyst-

kich, ale pod warunkiem, że cho-

dzi o czysty sport, w którym nie 

ma afer dopingowych. Podzięko-

wania kieruję w stronę moich ro-

dziców, którzy pozwolili mi grać w 

hokeja. Nie przestraszyli się spo-

rego wyzwania, a ja pokochałam 

ten sport od pierwszego wejrze-

nia. Hokej wymaga poświęcenia, 

współpracy zespołowej. Osobiście 

uwielbiam zastrzyk adrenaliny w 

każdym meczu. 

Twój talent docenili nie tylko 
w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu, 
gdzie stawiałaś pierwsze kroki. 
Jesteś również członkinią repre-
zentacji Polski U18, w dodatku 
trafi łaś do kadry w wieku 13 lat, 
a więc rok wcześniej niż twoje 
koleżanki. Podzielisz się z naszy-
mi czytelnikami największymi 
sukcesami?

Mój pierwszy duży sukces miał 

miejsce w 2010 roku, wówczas 

jeszcze w barwach Stalowników 

Trzyniec, kiedy to wybrano mnie 

do „All Stars” młodzieżowego tur-

nieju. W 2014 roku podczas tur-

nieju w Hawliczkowym Brodzie 

zdobyłam statuetkę dla najlep-

szego gracza. Złotych i srebrnych 

medali już nie mogę się doliczyć, 

ale to dziecięce wspomnienia. 

Te najnowsze dotyczą przygo-

dy z kobiecą reprezentacją Polski 

U18. Debiut w kadrze zaliczy-

łam w zeszłym roku na turnieju 

w Budapeszcie, gdzie zdobyłam 

dwie bramki, a także jedną asystę. 

Fajnym doświadczeniem był też 

turniej w słowackim Puchowie, 

a zwłaszcza pojedynek Polski z 

Czechami. W styczniu polski ko-

biecy hokej sięgnął po duży sukces, 

bo nasza drużyna U18 zdobyła 

trzecie miejsce w mistrzostwach 

świata Dywizji IB rozgrywanych 

w Katowicach. Awans do wyższej 

dywizji wywalczyły Włoszki, nam 

zabrakło niewiele. Ja trzymałam 

kciuki za dziewczęta w domu, bo w 

czempionacie mogły zagrać tylko 

zawodniczki, którym już stuknęło 

w życiorysie 14 lat. Niestety prze-

pisów nie da się ominąć, takie są po 

prostu reguły uczestnictwa w mi-

strzostwach świata U18. W zwy-

kłych meczach mogłam zagrać, ale 

w czempionacie w Katowicach tre-

ner musiał mnie skreślić z listy. W 

przyszłym roku bardzo chciałabym 

już wystąpić w mistrzostwach i po-

móc drużynie w walce o awans do 

wyższej dywizji. 

Uczęszczasz do polskiej podsta-
wówki w Czeskim Cieszynie, a 
więc podróż na treningi Slavoja 
zajmuje ci niewiele czasu. Gorzej 
chyba z samymi treningami. Jak 
często odbywają się zajęcia w 
czeskocieszyńskim hokejowym 
klubie?

 Treningi pochłaniają rzeczywiście 

sporo wolnego czasu. Trenujemy 

pięć razy w tygodniu, do tego do-

chodzą weekendowe mecze. Ale 

jak się coś lubi, to wtedy czas mknie 

znacznie szybciej. Jestem kapita-

nem drużyny, czyli muszę iść przy-

kładem dla reszty, tym bardziej, że 

gram w drużynie razem z chłopa-

kami. W Slavoju połowę zespołu 

tworzą Czesi, a połowę Polacy. 

Widać, że w Polsce hokej cieszy się 

coraz większą popularnością.

W reprezentacji Polski grasz w 
ataku, w klubie z kolei w obro-
nie. Na której pozycji czujesz się 
pewniej?

To trudne pytanie. Wszystko za-

leży od zaleceń trenera. W ata-

ku częściej dochodzę do sytuacji 

strzeleckich, w obronie trzeba grać 

zupełnie inaczej. W każdym bądź 

razie w tym sezonie chciałabym 

poprawić swój warsztat. Nie chcę 

spocząć na laurach. Wiele zawdzię-

czam nie tylko rodzicom, ale też 

trenerowi Martinowi Staňkowi. 

Pewnie często wpadasz też na 
mecze ekstraligowe. Komu kibi-
cujesz? Trzyńcowi, Witkowicom, 

a może jakiemuś polskiemu klu-
bowi?  

Oczywiście jak tylko nadarzy się 

okazja, śledzę dorosłą ekstraligę. 

Zmartwię może wszystkich kibi-

ców Trzyńca, bo jestem zagorzałą 

fanką Witkowic. Trzymam kciuki 

za Witkowice również w tym sezo-

nie. Mam nadzieję, że chłopakom 

uda się wywalczyć awans do play 

off . Ostatnio sprawili mi fajny pre-

zent, pokonując w derbach Stalow-

ników Trzyniec, w dodatku po raz 

pierwszy w tym sezonie. 

Twój idol z lodowiska? Przypusz-
czam, że chodzi o zawodnika z 
NHL, bo to przecież najlepsza 
hokejowa liga świata...

Zgadza się. Najbardziej lubię oglą-

dać hokej w wykonaniu Kana-

dyjczyka Sidney´a Crosby, bo to 

kompleksowy napastnik, jeden z 

najlepszych w historii NHL. Cros-

by jest pierwszoplanową postacią 

zarówno klubu, a broni barw Pin-

gwinów z Pittsburghu, jak również 

reprezentacji Kanady.    

Jak dalece hokej obciąża portfel 
twoich rodziców? Co tu ukry-
wać, to jeden z najdroższych 
sportów planety, jeśli chodzi o 
początki w kategoriach młodzie-
żowych.

Rzeczywiście, hokej to drogi sport, 

ale moi rodzice są wspaniali. W 

Czechach również kluby wspierają 

młodych zawodników, ale oczywi-

ście nie sponsorują nam wszyst-

kiego. W wolnych chwilach lubię 

pograć też w piłkę i unihokej. Te 

sporty są na pewno o wiele tańsze, 

niż hokej na lodzie. I chyba rów-

nież mniej czasochłonne.  

W szkole mają zrozumienie do 
twoich codziennych, popołu-
dniowych treningów?

Bez wsparcia moich wspaniałych 

nauczycieli z PSP w Czeskim Cie-

szynie na pewno nie mogłabym grać 

wyczynowo w hokeja. Ukłony ślę w 

stronę dyrektora Marka Grycza, któ-

ry skądinąd jest zagorzałym fanem 

hokeja. Dziękuję też reszcie nauczy-

cieli za wyrozumiałość pod moim 

adresem. Z powodu obowiązków 

wynikających z gry w barwach repre-

zentacji Polski często brakuje mnie 

w szkole i muszę nadrabiać zaległo-

ści po nocach. Na przygotowanie się 

do lekcji pozostają mi po powrocie 

ze szkoły raptem dwie godziny. Po-

tem wyruszam na trening. Hokej 

pochłania w skali roku jedenaście 

miesięcy. Tylko w lipcu mogę wypo-

cząć, ale już w sierpniu zaczyna się 

harówka i trwa aż do końca czerwca. 

Ale nie narzekam, bez hokeja nie po-

trafi ę sobie wyobrazić życia.

 JANUSZ BITTMAR  
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TYDZIEŃ Z HOKEJEM
TJ Slavoj Czeski Cieszyn, sekcja hokeja na lodzie, zaprasza 
wszystkich chętnych na otwarty trening, który odbędzie się 
24 stycznia o godz. 16.15 na stadionie zimowym w Czeskim 
Cieszynie. Promocja hokeja na lodzie odbędzie się w ramach 
„Tygodnia hokeja”, którego głównym pomysłodawcą jest Cze-
ski Związek Hokeja na Lodzie. Akcja skierowana jest do dzieci 
w przedziale wiekowym 4-8 lat. Więcej informacji na stronie 
www.hc-tesin.cz.  

Wiktoria Sikorska (z lewej) mile wspomina ubiegłoroczny mecz pomiędzy Polską a Republiką Czeską na turnieju w Pucho-
wie. Nic dziwnego, została wybrana w nim najlepszą zawodniczką polskiej reprezentacji. 

WYGRANA 
NA OTARCIE ŁEZ
Polscy piłkarze ręczni wreszcie się-

gnęli po zwycięstwo w mistrzo-

stwach świata we Francji. Podopiecz-

ni trenera Tałanta Dujszebajewa we 

wtorek pokonali 26:25 Japonię. Była 

to wygrana na otarcie łez, albowiem 

biało-czerwoni stracili już szansę na 

awans z grupy. Dziś, na zakończenie 

fazy grupowej, młody polski zespół 

zmierzy się z największym fawo-

rytem do złotego medalu, drużyną 

Francji. Zespół Tałanta Dujszebaje-

wa wcześniej uległ Norwegii 20:22, 

Brazylii 24:28 i Rosji 20:24.

– W takich meczach, jak ten z Ja-

ponią, zdobywamy doświadczenie – 

powiedział polskim dziennikarzom 

szkoleniowiec Polski, Tałant Dujsze-

bajew. – Japonia walczyła do końca. 

Mierzyliśmy się z silną drużyną. Dla 

nas było to fantastyczne doświadcze-

nie, które zaprocentuje w przyszłości. 

Bramkarze bronili niesamowicie. 

Przy końcu mieliśmy trochę więcej 

szczęścia. Dziękuję swoim zawodni-

kom, jestem bardzo szczęśliwy. Każ-

de spotkanie ma dla nas wielką wagę 

i stanowi wyzwanie, bo nie dyspo-

nujemy lepszym zespołem. Nie jest 

łatwo zagrać taki mecz. Oczywiście 

wiele rzeczy musimy poprawić. Mie-

liśmy mniej czasu na odpoczynek, ale 

najważniejsze, że dziś chłopcy po-

walczyli – podkreślił.  (jb)

KARWINA ZE SKALPEM ŻYLI-

NY. Nie lada gratka udała się wczoraj 

piłkarzom Karwiny, którzy w wyjazdo-

wym sparingu pokonali 3:1 lidera sło-

wackiej ligi, MŠK Żylina. W barwach 

Karwiny gole w środowym meczu 

kontrolnym zdobyli Moravec (6), Bariš 

(48) i Puchel (52). Dla Żyliny trafi ł Já-

nošík (16). Podopieczni trenera Jozefa 

Webera w styczniowych meczach spa-

ringowych jeszcze nie przegrali. Skalp 

Żyliny ma jednak szczególną wartość. 

Skład Karwiny: Pindroch – Šisler, Pu-

chel, Moravec, Eismann, Bariš, Hošek, 

Budinský, Dressler, Janečka, Jurčo (46. 

Holík).

BERDYCH W TRZECIEJ RUN-

DZIE AUSTRALIAN OPEN. W 

Melbourne trwa wielkoszlemowy tur-

niej tenisa ziemnego – Australian Open 

2017. W drugiej rundzie zameldowała 

się już Polka Agnieszka Radwańska, 

wczoraj zaś awans do trzeciej rundy 

wywalczyły czeskie rakiety – Kristýna 

Plíšková i Tomáš Berdych. Urodzony 

w Wałaskim Międzyrzeczu Tomáš 

Berdych w środę pokonał Ameryka-

nina Ryana Harrisona i to gładko w 

trzech setach. Rozstawiony z numerem 

10 Tomáš Berdych w następnej run-

dzie trafi  na utytułowanego Szwajcara 

Rogera Federera. Kristýna Plíšková po 

wygranej z Rumunką Iriną Begu zmie-

rzy się z triumfatorką poprzedniej edy-

cji Australian Open, Niemką polskiego 

pochodzenia Angelique Kerber. 

STOCH ZDROWY I PRZYGO-

TOWANY DO WALKI. Polscy 

skoczkowie szykują się do weeken-

dowych zawodów Pucharu Świata w 

Zakopanem. Triumfator dwóch od-

słon w Wiśle, Kamil Stoch, przeszedł 

w poniedziałek wieczorem w Nowym 

Targu badanie prawego kolana rezo-

nansem magnetycznym. Jak twierdzi 

lekarz kadry, Aleksander Winiarski, 

wyniki są obiecujące. – Odetchnąłem. I 

to bardzo. Może rzeczywiście ten pro-

blem został trochę wyolbrzymiony, ale 

z drugiej strony był duży ból. Dlatego 

takich sygnałów nigdy nie można lek-

ceważyć i należy traktować je bardzo 

poważnie. Tak naprawdę spodziewa-

łem się tego, że badanie nic nie wykaże, 

choć był cień wątpliwości.  (jb)
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