
Młodym brakuje odwagi
PROBLEM: W ub. sobotę w katedrze Boskiego Zbawiciela w Ostrawie przyjęło święcenia kapłańskie dwóch kleryków z diecezji ostrawsko-opawskiej. Rok temu 
tylko jeden. Czy mała liczba powołań to sygnał, że w parafi ach katolickich w naszym regionie z biegiem lat zabraknie duszpasterzy? 
Wikariusz biskupa ds. powołań, ks. 

Adam Rucki, uważa, że na razie 

nie ma powodu, by bić na alarm. 

– Po aksamitnej rewolucji przyszła 

duża fala powołań i w tej chwili 

35-40-latkowie tworzą decydującą 

większość kapłanów. Te osoby nawet 

za 20 lat będą nadal aktywnie służyć 

Kościołowi, dlatego myślę, że nie jest 

wcale tak źle. Zwłaszcza że Bóg daje 

zawsze tyle, ile potrzeba – przekonu-

je ks. Rucki, dodając, że sytuację w 

dużej mierze ratują księża z Polski. 

Chociaż ks. Rucki optymistycz-

nie patrzy w przyszłość, nie ukry-

wa jednak, że droga współczesnych 

młodych mężczyzn do kapłaństwa 

jest o wiele bardziej wyboista, niż 

była w czasach w jego młodości. 

– W dzisiejszych czasach młodzi lu-

dzie mają o wiele więcej możliwości 

i „pokus”, niż my mieliśmy. Poza tym 

dzisiejszym młodym brakuje odwa-

gi. Boją się podejmowania całoży-

ciowych decyzji i wynikającej z tego 

odpowiedzialności, co widoczne jest 

również w przypadku zawierania 

związków małżeńskich – ocenia 

wikariusz ds. powołań, który wcze-

śniej jako ojciec duchowny w oło-

munieckim seminarium odpowiadał 

za formację duchową tamtejszych 

kleryków. Tam też był świadkiem 

wielu dylematów, które rozwiązy-

wali adepci kapłaństwa. – Obecnie 

nie jest wyjątkiem, że nawet klerycy 

na czwartym roku studiów jeszcze 

zastanawiają się, czy mają powoła-

nie. Dla mnie to było zaskoczeniem, 

bo w moich czasach, jeżeli ktoś 

decydował się na kapłaństwo, to 

dochodził do końca. Rezygnowały 

jednostki. Tymczasem dziś do świę-

ceń dochodzi połowa – stwierdza ks. 

Adam Rucki.

Pomimo to od 2011 roku w diecezji 

ostrawsko-opawskiej święcenia ka-

płańskie przyjęło 20 nowych księży, a 

kolejni 3 zasilili ich szeregi z  innych 

diecezji. Mniej więcej w tym samym 

czasie zmarło jednak 22 kapłanów, a 

do innych diecezji odeszli 4. Według 

dostępnych danych, nic nie wskazuje 

na to, że sytuacja miałaby drastycznie 

się pogorszyć. Na studia połączone z 

formacją w konwikcie teologicznym 

w Ołomuńcu zgłosiło się na przyszły 

rok akademicki 6 młodych mężczyzn 

z naszej diecezji. 13 zaś kontynuuje 

studia w seminarium. Rzecznik diece-

zji ostrawsko-opawskiej, Pavel Siuda, 

przyznaje jednak, że nowych księży 

nie jest tyle, by mogli w pełni zastą-

pić zmarłych kapłanów oraz tych, 

którzy z powodów zdrowotnych nie 

są w stanie dalej pełnić swojej posłu-

gi. – Wiek emerytalny księży wynosi 

75 lat. Jednak większość duchownych 

nawet po jego przekroczeniu nadal 

pozostaje w służbie duszpasterskiej i 

w miarę swoich możliwości pomaga 

w parafi ach praktycznie aż do śmierci 

– zaznacza. 

Dla ludzi wierzących powołanie 

do kapłaństwa to święta rzecz, spo-

łeczeństwo postrzega je jednak jako 

profesję mało prestiżową i darzoną 

znikomym zaufaniem. Wynika to 

z  rankingu zawodów opracowane-

go przez czeskie Centrum Badań 

Opinii Publicznej. Kapłani zajmują 

w nim przedostatnie miejsce razem 

z  ministrami, a za nimi plasują się 

już tylko sprzątaczki. Tymczasem 

z  innych badań, przeprowadzonych 

przez Uniwersytet w Chicago, wyni-

ka jednak, że w rankingu najszczę-

śliwszych profesji to właśnie du-

chowni wiodą prym.

 BEATA SCHÖNWALD

TYM ŻYJE... (WAKACYJNA) POLSKA
Na słynnym 65. kilometrze trasy ko-

lejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie 

być może jest ukryty legendarny, 

hitlerowski Złoty Pociąg, w tym 

tygodniu ponownie ruszyły bada-

nia. Ekipa poszukiwaczy kolejny raz 

skompletowała bowiem wszystkie 

wymagane dokumenty.

Pozwolenie na przeprowadzenie 

nieinwazyjnych badań wydał kon-

serwator zabytków. Poszukiwania 

prowadzone są kilkoma metodami, 

jednak eksploratorzy mogą wykonać 

jedynie badania geofi zyczne bez uży-

cia sprzętu mechanicznego. Jeśli dwie 

różne metody pokażą podobne wska-

zania, ekipa poszukiwaczy przyjrzy 

się wskazanemu miejscu bliżej.

Przypomnijmy, prace prowadzone 

w zeszłym roku na 65. kilometrze 

przez spółkę XYZ nie powiodły się 

i jak na razie Złoty Pociąg pozostaje 

tajemnicą. Odkrywcy nie składa-

ją jednak broni. Poprzednio teren 

przekopano tylko do głębokości 6 

metrów. Teraz, zgodnie z pozwole-

niami, prześwietlany jest do głębo-

kości ponad 20 metrów. 

– Potwierdzimy albo zaprzeczy-

my, że coś się tam znajduje. Ale w 

końcu będzie jednoznaczna odpo-

wiedź – przekonywał w ubiegłym 

tygodniu Piotr Koper.

Na terenie poszukiwań pracuje 

10 specjalistów z aparaturą. Są oni 

rozproszeni na znacznie większym 

terenie niż poprzednio. Na miejsce 

poszukiwań dotarł też m.in. Edward 

Zbierański. Sędziwy mężczyzna w 

czasie wojny przez 4 lata wraz z ro-

dzicami i siostrą przebywał w pobliżu 

na robotach przymusowych. Często 

wędrował tymi torami. – Był tunel, 

jak słowo daję i nie kłamię. Był po le-

wej stronie elegancko, tory prowadzi-

ły do środka – wspomina Zbierański.

M.in. dzięki takim relacjom Piotr 

Koper przyznaje, że jego zapał nie 

stygnie, a nadzieja na odkrycie legen-

darnego składu jest taka sama, jak 

w ubiegłym roku. Poszukiwacz nie 

ujawnia natomiast, ile kosztują pro-

wadzone przez niego prace.  (wik)

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

Wikariusz biskupa ds. powołań, ks. Adam Rucki, z nowo wyświęconym kapłanem, Pavlem Obrem.
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W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Uczniowie czeskocieszyńskiej szkoły Diakonii Śląskiej cieszą się z nowego samocho-
du. Więcej na ten temat na str. 2.  (sch)
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Odnowiony oddział 
Oddział Intensywnej Terapii Dzie-

cięcej w Szpitalu Trzyniec, wyre-

montowany i wyposażony w nowy 

sprzęt medyczny, we wtorek został 

uroczyście oddany do użytku. Do le-

czenia małych pacjentów służy pięć 

boksów jednoosobowych. Są prze-

stronne, wyposażone w kolorowe 

meble. 

Na oddziale jest także pięć pokoi 

dla rodziców. – Na oddział przyjmo-

wani są pacjenci od urodzenia do 18. 

roku życia. To już dzisiaj standard, że 

rodzice młodszych dzieci całodobo-

wo przebywają z nimi w szpitalu – 

powiedział „Głosowi Ludu” ordyna-

tor Oddziału Pediatrii, Stefan Rucki. 

Podczas uroczystego otwarcia dr 

Rucki wymienił podstawowe atuty 

odnowionego oddziału: – Głównym 

plusem jest to, że boksy są jedno-

osobowe. To jest bardzo ważne w 

zapobieganiu szerzenia się zakażeń 

szpitalnych. Pokoje są bardziej prze-

stronne. Personel z pewnością zgodzi 

się ze mną, że dawniej, kiedy prze-

prowadzaliśmy jakiś bardziej skom-

plikowany zabieg, miejsca koło łóżka 

dziecka było mało – mówił lekarz. 

Remont kosztował blisko 30 mln 

koron. W związku z kosztami dyrek-

tor szpitala Tomáš Stejskal zwrócił 

uwagę na pogarszającą się sytuację 

fi nansową i personalną szpitali wo-

jewódzkich. Krytykował, że zasady 

refundacji kosztów opieki medycznej 

są dopasowane do potrzeb stołecz-

nych szpitali uniwersyteckich, nie 

odzwierciedlają natomiast warun-

ków  szpitali świadczących opiekę 

medyczną w regionach.  (dc)
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DANE TYGODNIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

Ordynator Stefan Rucki na nowo otwartym oddziale. 

POGODA

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 19 do 22 oC
noc: 17 do 14 oC  
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 21 do 24 oC
noc: 18 do 14 oC  
wiatr: 1-3  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 21 do 25 oC 
noc: 18 do 14 oC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 24 do 28 oC
noc: 18 do 14 oC 
wiatr: 4-8 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
To uczucie zawsze mnie nachodzi, kiedy w ostatnim 

dniu czerwca spotykam nauczycieli z naręczami kwia-

tów będącymi nawet dla niezorientowanych niechyb-

ną informacją, że właśnie rozpoczynają się wakacje. 

To uczucie zawsze mnie wtedy nachodzi, bo uświada-

miam sobie bardziej niż w pozostałych okresach roku, 

że ONI mają coś, czego nie mam ja – dwumiesięczny 

urlop. To uczucie, które zawsze mnie wtedy nachodzi, nazywa się zazdrość.

Zazdrość od lat jest jednym z grzechów głównych pracujących, nienauczy-

cielskich mas. Bo też już dobre pół wieku temu mój dziadek zatrudniony w 

dziale ekonomicznym kopalni lubił mawiać, że „w swoim drugim wcieleniu z 

pewnością zostanie nauczycielem w pierwszej klasie”, okazując w ten sposób 

dezaprobatę wobec rozpoczynających się wakacji swojego szwagra, belfra. Od-

tąd niewiele się zmieniło. Dwumiesięczne wakacje pozostały tym, czego na-

uczycielom wypomina się na okrągło i przy każdej sposobności – kiedy godzą 

pracować się za mało pieniędzy i wtedy, kiedy żądają podwyżek, kiedy mają 

względem uczniów wysokie wymagania i wtedy, kiedy mają je zbyt niskie, 

kiedy chcą, żeby dzieci robiły coś po lekcjach i wtedy, kiedy niczego z nimi 

nie robią. Jednym słowem, wakacje stały się kontrargumentem na wszelkie 

nauczycielskie poczynania i potwierdzeniem tezy, że ONI nie mają prawa 

„podskakiwać”, skoro mają te DWA MIESIĄCE WAKACJI.

Jak każdy rodzic dzieci w zaawansowanym wieku szkolnych byłam świad-

kiem wielu takich dyskusji. Przyznaję też, że nigdy w nich nie zabrzmiało, jak 

to dobrze nauczycielom, że mogą te nasze kochane pociechy czegoś uczyć i 

konsekwentnie czegoś od nich wymagać. Nikt nie zazdrościł pracy, wszyscy 

wakacji. Przypomina mi to trochę klienta, który domaga się, by ekspedientka 

podała mu tylko tę część towaru, która jest gratis. I który nie potrafi  zrozu-

mieć, że aby otrzymać dodatkowe 20 proc, najpierw musi zapłacić za 100.

Dziś

29
czerwca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Beata, 
Paweł, Piotr 
Wschód słońca: 4.39 
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 185 dni
Przysłowie: 
„Gdy Piotr z Pawłem w deszcz 
uderzy, słońce za mgłą tydzień 
leży”
(Nie)typowe święta: 
Dzień Ratownika WOPR

Jutro

30
czerwca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Emilia, 
Lucyna, Władysława
Wschód słońca: 4.39 
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 184 dni
Przysłowie: 
„Czerwiec na maju zwykle się 
wzoruje, jego pluchy, pogody 
często naśladuje”
(Nie)typowe święta: 
Święto Wojsk Aeromobilnych

Beata Schönwald
beata.schonwald@glosludu.cz

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

W poniedziałek wieczorem 

doszło w  Cierlicku 

Górnym do poważnego wy-

padku. Zbierając czereśnie 

72-letnia kobieta spadła tam 

z drzewa z wysokości około 

sześciu metrów. Poszkodowana 

odniosła poważne rany miedni-

cy i nóg. Pierwszej pomocy na 

miejscu zdarzenia udzieliła jej 

załoga hawierzowskiej karetki 

pogotowia, po czym ratownicy 

lotniczego pogotowia ratunko-

wego umieścili ją na materacu 

próżniowym i śmigłowcem 

medycznym przetransportowali 

do Szpitala Uniwersyteckiego 

w Ostrawie.  (wik)

2 lipca zakończą się prace remontowe związane z 

modernizacją kanalizacji w Czeskim Cieszynie na 

ulicy Karwińskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Cmentarną do restauracji „Na Brandysie”. Niestety, to 

nie koniec utrudnień dla kierowców. Jak informuje ma-

gistrat, w terminie 5 lipca – 6 sierpnia będzie wyłączony 

z ruchu drogowego kolejny odcinek ulicy Karwińskiej. 

Tym razem chodzi o fragment drogi od skrzyżowania z 

ulicą Kameralną do skrzyżowania z ulicą Wiaduktową. 

Tym odcinkiem pojadą jedynie pojazdy transportu pu-

blicznego. Pozostali kierowcy jadący w stronę Karwiny 

muszą kierować się objazdem w stronę ronda Ostraw-

ska-Sokołowska-Śląska, a następnie ulicą Śląską. Ruch 

tranzytowy przebiegnie obwodnicą miasta.  (mb)

CIERLICKO

HAWIERZÓW

CZESKI CIESZYN

Szanowni Czytelnicy
Dziś sekretariat redakcji 

będzie czynny od 8.30 do 

15.30, a dziennikarka dyżurna, 

Małgorzata Bryl, czeka na 

Państwa w godz. 9.00-12.00. 

Tel. 604 235 301, e-mail: bryl@
glosludu.cz. 

* * *

Zapraszamy do redakcji. Można 

także dzwonić w każdej sprawie 

do Janusza Bittmara, z-cy redak-

tora naczelnego, tel. 775 700 895, 

e-mail: bittmar@glosludu.cz.

Mieszkańcy osiedla w Hawierzowie-Suchej Średniej od roku nie mają swojego lekarza-pediatry. Teraz sytuacja tro-

chę się poprawi. Począwszy od ub. tygodnia, co czwartek w godz. 11.00-13.00 dyżuruje w przychodni dr Lenka 

Hustákowa, a po wakacjach godziny przyjęć planuje jeszcze poszerzyć o poniedziałki. Chociaż mieszkańcy od dłuższego 

czasu wywierali naciski na władze miasta, by problem brakującego pediatry wreszcie jakoś rozwiązały, nikt nie chciał 

otwierać praktyki w dzielnicy borykającej się z problemem wykluczenia społecznego. W tej sytuacji mieszkające na osie-

dlu rodziny wielodzietne musiały dojeżdżać do pediatrów w centrum miasta. (sch)

Rowerzyści – śmiertelne ofi ary wypadków 
drogowych w RC

Źródło: Statystyka Policji RC  Opr. (dc)
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Auto dla upośledzonych dzieci
Czeskocieszyński oddział Prze dszko-

la, Szkoły Podstawowej i Szkoły Śred-

niej Diakonii Śląskiej ma od wtorku 

własny samochód. Wczoraj po raz 

pierwszy wyjechał z upośledzonymi 

dziećmi na wycieczkę do Archeopar-

ku w Kocobędzu. Nowy samochód 

to dacia dokker, który załatwiła dla 

szkoły spółka „Kompakt”.

– Nasza spółka stara się podawać 

pomocną dłoń tym, którzy tego po-

trzebują. Nasze działania skupiamy 

na dostarczaniu samochodów dla do-

mów dziecka, szkół i instytucji , któ-

re troszczą się o niepełnosprawnych. 

Dlatego stworzyliśmy system, dzięki 

któremu fi rmom udało się przekazać 

instytucjom pomocy społecznej na 

terenie całej RC już 366 podobnych 

aut – powiedział podczas uroczysto-

ści przekazania samochodu szkole 

Diakonii Śląskiej dyrektor regionalny 

spółki „Kompakt”, Břetislav Božoň.

Jak zaznaczyła dyrektorka Diakonii 

Śląskiej, Zuzana Filipek, współpraca 

ze spółką trwa od wielu lat. – Jednak 

po raz pierwszy dotyczy ona szkoły. 

Ustaliliśmy bowiem, że szkole przy-

dałby się samochód, który pomieści 

nie tylko uczniów, ale też wózki inwa-

lidzkie – stwierdziła Filipek. 

Czeskocieszyński oddział Przed-

szkola, Szkoły Podstawowej i Szkoły 

Średniej, który kształci umysłowo 

upośledzone dzieci i młodzież, działa 

w dwóch placówkach. – Staramy się 

uczyć inną formą – prowadzić z dzieć-

mi lekcje w terenie, wyjeżdżać z nimi 

na wycieczki i do teatru, pokazywać 

im świat, który znają ich rówieśnicy 

bez upośledzenia. Do tego służyć bę-

dzie nam samochód – podkreśliła dy-

rektorka czeskocieszyńskiego oddzia-

łu szkoły, Beata Nowok. Jak dodała, 

nowa dacia będzie przewozić również 

dzieci i ich instrumenty muzyczne na 

występy. W ramach placówki działa 

bowiem zespół muzyczny, który swój 

program artystyczny przedstawił tak-

że na wtorkowej uroczystości w cze-

skocieszyńskim „Piaście”. (sch)
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Polsko-czeskie i polsko-słowackie przenikanie
W tym numerze „GL” prezentujemy tekst Mirosławy Pindór na temat działalność Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich cieszyńskiego Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (1992-2017).
Komisja ds. Stosunków Polsko-Cze-

skich i Polsko-Słowackich powstała 

z inicjatywy środowiska naukowego 

skupionego wokół Filii Uniwersy-

tetu Śląskiego w Cieszynie (od roku 

akademickiego 2005/2006). Komi-

sja działa przy Wydziale Etnologii 

i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 

Śląskiego z siedzibą w Cieszynie. 

Powołano ją 25 czerwca 1992 roku 

mocą uchwały nr 32/92 Prezydium 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk 

w Katowicach. 18 marca 1993 roku 

ponownie zatwierdzono powołanie 

komisji oraz zaaprobowano skład 

Prezydium (kadencja 1993–1995). 

Tworzyli go podówczas: dr hab. prof. 

UŚ Alojzy Kopoczek – przewod-

niczący, dr hab. prof. UŚ Edmund 

Rosner, dr hab. prof. UŚ Kazimierz 

Ślęczka i dr Krystyna Turek jako 

wiceprzewodnicząca oraz dr Jo-

achim Liszka – sekretarz. W latach 

1996–2014 funkcję przewodniczące-

go komisji sprawowali kolejno profe-

sorowie: Edmund Rosner, Zygmunt 

Kłodnicki, Wiesława Korzeniowska, 

ks. Józef Budniak, Andrzej Murzyn. 

Od 2015 roku funkcję przewodni-

czącego komisji pełni prof. zw. dr 

hab. Wojciech Świątkiewicz, wice-

przewodniczącego – dr hab. Andrzej 

Kasperek, sekretarza – dr Danuta 

Kocurek. 

W pierwszym roku swej działal-

ności komisja liczyła dwudziestu 

pięciu członków, reprezentujących 

różne dyscypliny naukowe z zakresu 

nauk humanistycznych i nauk spo-

łecznych oraz dyscypliny artystycz-

ne. W kadencji 2015–2018 skład 

osobowy komisji tworzy pięćdzie-

sięciu czterech członków związanych 

z ośrodkami naukowymi Cieszyna, 

Katowic, Bielska-Białej, Opola, Lu-

blina, Wrocławia i Warszawy oraz 

z uniwersytetami w Ostrawie, Opa-

wie, Bratysławie, Preszowie i Żyli-

nie. Trzydziestu jeden członków to 

pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uniwersytetu Śląskiego, z których 

większość (osiemnaście osób) stano-

wią pracownicy Wydziału Etnologii 

i Nauk o Edukacji.

Głównym zadaniem powstałej u 

zarania lat 90. ubiegłego wieku ko-

misji miało być podjęcie zagadnień 

wynikających z sąsiedztwa Polaków 

i Czechów na terenach przygrani-

czych. Program działalności komisji 

zakładał badanie zagadnień w aspek-

cie historycznym, socjologicznym 

i kulturowym, co wskazuje jedno-

znacznie na interdyscyplinarny cha-

rakter komisji ds. Stosunków Pol-

sko- Czeskich i Polsko-Słowackich. 

Interdyscyplinarny profi l naukowy 

komisji sprawił, że na posiedzeniu 

w dniu 29 listopada 1995 roku po-

wołano dziewięć specjalistycznych 

sekcji: literaturoznawczą, języko-

znawczą, historyczną, etnologicz-

no-socjologiczną, muzyczną, sztuk 

pięknych, teologiczną, pedagogiczną 

i ekologiczną. Sekcje te okazały się 

jednak tworami mało stabilnymi i 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

uległy rozwiązaniu. Trwałe okazały 

się natomiast problemy badawcze, 

wokół których ogniskować się mia-

ły prace komisji. Świadczą o tym 

wynikające z jej działalności regu-

laminowej zebrania naukowe i po-

siedzenia oraz organizowane bądź 

współorganizowane przez komisję 

konferencje naukowe i sympozja, 

także przedsięwzięcia o charakterze 

wydawniczym. Podejmowanie przy-

wołanych form aktywności nauko-

wej nie byłoby jednak możliwe bez 

nawiązania współpracy z wieloma 

polskimi i zagranicznymi ośrodkami 

naukowymi, towarzystwami nauko-

wymi, organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami regionalnymi i eu-

roregionalnymi.

Zgodnie ze swą specyfi ką komi-

sja już u zarania działalności podjęła 

współpracę z czeskimi ośrodkami 

naukowymi: Czeską Akademią Nauk 

w Brnie, Uniwersytetem Ostraw-

skim i Zakładem Badań Etnikum 

Polskiego Uniwersytetu Ostrawskie-

go, także ze Szkołą Ekonomiczną 

w Ostrawie, Uniwersytetem Palac-

kiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem 

Śląskim w Opawie. Komisja zaini-

cjowała również kontakty z uczel-

niami słowackimi: z uniwersytetem 

Komeńskiego w Bratysławie i Uni-

wersytetem Preszowskim oraz z ko-

misjami Słowackiej Akademii Nauk. 

W 1996 roku komisja podjęła także 

współpracę z Kongresem Polaków 

w Republice Czeskiej. Zaproszeni 

z wymienionych ośrodków polskich 

i zagranicznych goście wygłaszali 

podczas posiedzeń komisji wykłady, 

referaty. Pozyskiwaniu prelegentów 

z czeskich i słowackich ośrodków 

naukowych sprzyjało podpisywanie 

przez władze uniwersyteckie (w tym 

– fi lialne, wydziałowe) stosownych 

międzyuczelnianych umów. 

Komisja była organizatorem, 

bądź współorganizatorem kilkuna-

stu międzynarodowych konferen-

cji naukowych. I tak jesienią 2012 

roku współorganizowała, wespół 

z Wydziałem Etnologii i Nauk o 

Edukacji UŚ, Polsko-Czeskim To-

warzystwem Naukowym i Stowa-

rzyszeniem Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza”, międzynarodo-

wą konferencję nt. „Czesi i Polacy w 

dowcipie i anegdocie politycznej”. 

Współpracę ze Stowarzyszeniem 

„Olza” komisja nawiązała w grud-

niu 2011 roku w ramach inicjaty-

wy powołania polsko-czesko-sło-

wackiego EuroInstytutu. Komisja 

zaangażowana jest w powyższe 

przedsięwzięcie zarówno na pozio-

mie szkoleniowym (EuroInstytut 

spełnia rolę ośrodka szkoleniowego, 

skupiającego grono ekspertów, w 

tym członków komisji), jak i badaw-

czym oraz wydawniczym. Efektem 

współpracy obu podmiotów była 

zorganizowana w listopadzie 2014 

roku konferencja nt. EuroInstytut 

Polsko-Czesko-Słowacki – akty-

wizacja działalności wydawniczej. 

Obrady konferencyjne poświęcono 

przede wszystkim podejmującej 

problematykę transgraniczną serii 

wydawniczej „TRANSCARPA-

THICA. Prace EuroInstytutu Pol-

sko-Czesko-Słowackiego”. Komisja 

jest obok Stowarzyszenia Rozwoju 

i Współpracy Regionalnej „Olza” 

współwydawcą tej serii. Ma ona 

charakter międzynarodowy. Radę 

Naukową tworzą badacze skupieni 

w Słowackiej Akademii Nauk, Cze-

skiej Akademii Nauk, uniwersyte-

tach w Preszowie, Trnawie, Pradze 

i Ostrawie, pracownicy naukowi 

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwer-

sytetu Opolskiego oraz Akademii 

im. Jana Długosza w Częstocho-

wie). Redaktorem serii jest prof. 

zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. 

TRANSCARPATHICA –  zgod-

nie z oświadczeniem redaktorów 

– „w zamierzeniu ma stać się miej-

scem spotkania przedstawicieli śro-

dowiska akademickiego, lokalnego 

establishmentu, środowiska bizne-

sowego, ludzi kultury, specjalistów 

z różnych dziedzin działalności, 

osób duchownych i świeckich [...] 

miejscem spotkania osób reprezen-

tujących różne środowiska, współ-

tworzące pograniczną (polsko-cze-

sko-słowacką) rzeczywistość”. Do 

tej pory ukazały się pod redakcją 

dra hab. Andrzeja Kasperka trzy 

tomy serii: w 2012 roku ogniskujący 

się wokół problematyki polsko-cze-

skich relacji tom pierwszy, w 2013 

roku koncentrujący się na relacjach 

polsko-słowackich tom drugi, w 

2017 poświecony euroregionowi 

tom trzeci.

W tym miejscu należy przywołać 

inną ważną inicjatywę komisji, jaką 

niewątpliwie było objęcie przez nią 

patronatem honorowym (wespół z 

rektorem Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach, rektorem Uniwersyte-

tu Ostrawskiego, Międzynarodową 

Wspólnotą Ekumeniczną – Region 

Polski oraz Kongresem Polaków w 

Republice Czeskiej) międzynaro-

dowej serii wydawniczej „Dialog 

bez Granic/Dialogue without Bor-

ders/ Dialog bez Hranic” (redak-

tor naukowy serii: dr hab. prof. UŚ 

Andrzej Murzyn), poświęconej róż-

nym wymiarom współbycia „ponad 

granicami” – rodzinnego, religijnego 

czy wspólnocie dziedzictwa kulturo-

wego. W ramach serii ukazały się w 

latach 2004–2011 cztery tomy. 

Zgodnie z regulaminem komi-

sja może występować z inicjaty-

wą publikowania prac naukowych 

swoich członków w ramach planu 

wydawniczego Oddziału PAN w 

Katowicach. Do tej pory w ramach 

powyższego planu ukazały się takie 

publikacje, jak: monografi a Miro-

sławy Pindór „Polsko-czeskie i pol-

sko-słowackie kontakty teatralne. 

Cieszyn–Český Těšín 1945–1999 

(2006), publikacja zbiorowa w 

wersji elektronicznej pod redak-

cją ks. Józefa Budniaka i Andrzeja 

Kasperka „Polska – Czechy – Sło-

wacja. Oblicza religijności” (praca 

ogłoszona została także drukiem 

w ramach współpracy komisji z 

Kongresem Polaków w Republice 

Czeskiej), „Intelektualne i ducho-

we dziedzictwo Cyryla i Metodego. 

Historia i aktualność tradycji cyry-

lo-metodiańskiej” (red. ks. J. Bud-

niak, A. Kasperek (2014).

Nowe formy pracy komisji przy-

niósł rok 2016. Wymiernym efek-

tem współpracy z Polsko-Czeskim 

Towarzystwem Naukowym było 

aktywne włączenie się komisji w 

I Kongres Czechoznawstwa Pol-

skiego (prof. zw. dr hab. Wojciech 

Świątkiewicz został członkiem 

Rady Programowej Kongresu i ko-

ordynatorem współpracy ze środo-

wiskami województwa śląskiego). 

Wkład komisji w Kongres obejmo-

wał współorganizowanie polsko-

-czeskiego sympozjum nt. „Kapitał 

społeczny i kulturowy polsko-cze-

skiego pogranicza na Śląsku Cie-

szyńskim – dokonania, problemy, 

perspektywy” (październik 2016) 

i konferencji popularnonaukowej 

„Polacy i Czesi w mediach” (listo-

pad 2016 roku). Konferencję zor-

ganizowano wspólnie ze Stowa-

rzyszeniem Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza” oraz Regional-

nym Stowarzyszeniem Współpracy 

Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego 

(Regionální sdružení územní spo-

lupráce Těšínského Slezska). W 

ramach Kongresu komisja wraz z 

Muzeum Drukarstwa w Cieszy-

nie i Galerią Przystanek Grafi ka 

współtworzyła wystawę „Grafi ka 

południowych sąsiadów” (wrzesień 

2016). Poprzez małe formy grafi cz-

ne i ekslibrisy wystawa starała się 

pokazać, jak zmieniała się „twarz” 

czechosłowackiej i czeskiej grafi ki. 

Zaprezentowano między innymi 

prace: Tadeusza Bergera, Pavla Hla-

vatego, Zbigniewa Kubeczki, Broni-

sława Liberdy, Jiřego Neuwirta.

Podsumowując prace Komisji 

ds. Stosunków Polsko-Czeskich i 

Polsko-Słowackich na przestrzeni 

ćwierćwiecza stwierdzić należy, że 

pewne formy pracy komisji miały 

(i mają) charakter stały, komisjom 

naukowym Oddziału PAN w Ka-

towicach obligatoryjnie przypisany. 

Do nich zaliczyć należy posiedzenia 

naukowe z referatami, wykładami 

oraz konferencje naukowe, w obu 

przypadkach, ze względu na charak-

ter komisji, międzynarodowe, także 

inicjatywy wydawnicze. Pewne for-

my działalności cechuje natomiast 

innowacyjność (np. współpraca ze 

stowarzyszeniami regionalnymi i 

euroregionalnymi, instytucjami ani-

mującymi życie lokalnych społecz-

ności w rejonie polsko-czeskiego 

pogranicza) wynikająca zarówno z 

usytuowania siedziby komisji na gra-

nicy państw, narodów i kultur, jak i 

będąca następstwem przemian w 

jakich przyszło i przychodzi komisji 

działać.

 Mirosława Pindór
adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; 
członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Cze-

skich i Polsko-Słowackich od 2002 roku, 
w latach 2003-2006 sekretarz tej komisji.

ZBLIŻENIA

Konferencja i jubileusz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
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Ratowanie basenu 
Kryty basen w Bystrzycy, w którym odbywają się m.in. mistrzostwa polskich szkół w pływaniu, doczeka się kompletnej wymiany technologii. Gmina wyłoży przeszło 
5 mln koron, by w radykalny sposób rozwiązać ciągnący się od kilku lat problem z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody. Rozmawiamy z zastępcą wójta Marcelem 
Čmielem. 

Rada Gminy w ub. tygodniu uchwaliła po-
kaźny zastrzyk fi nansowy na remont ba-
senu. Nie było już innego wyjścia?

W ostatnich miesiącach często zdarzało się, że 

pompy same się wyłączały. Nieustannie musi-

my ich pilnować. Nie możemy czekać, aż pew-

nego dnia wysiądą na dobre. Elektrycy, którzy 

przeprowadzili rewizję, ustalili, że ich żywot-

ność się kończy. Tymczasem to wcale nie są 

stare urządzenia, zainstalowane zostały przed 

2,5 laty, fi ltry przed 3,5. Biegły sądowy doszedł 

do wniosku, że Jindřich Sznapka, który był do-

stawcą technologii, dostarczył pompy z 2007 

roku. Nie wiadomo, czy leżały w magazynie, 

czy były po renowacji – na ten temat nie będę 

spekulował. Od ponad dwu lat starałem się 

przekonać radnych, że technologia nie działa 

i trzeba ją wymienić, jednak moje argumenty 

nie do końca ich przekonywały. Teraz popro-

siliśmy o współpracę Rudolfa Cieślara, szefa 

dużej bystrzyckiej fi rmy dostarczającej base-

ny. To on przekonał wreszcie członków Rady 

Gminy, że technologia na naszym basenie 

nadaje się tylko do wymiany. Ostatecznie nie-

mal wszyscy obecni na sesji radni głosowali za 

takim rozwiązaniem oraz za przeznaczeniem 

na ten cel kwoty przekraczającej 5 mln koron. 

Tylko jedna osoba się wstrzymała. Za wymia-

ną głosował nawet były wójt Ladislav Olšar, 

za kadencji którego zostały przeprowadzone 

przetargi na dostawę problemowej technologii 

i który do tej pory bronił stanowiska Sznapki. 

Aktualnie basen działa, czy został za-
mknięty?

Cały czas działa, tylko we wrześniu, kie-

dy ma być przeprowadzony remont, będzie 

nieczynny. Czas bardzo nagli, ponieważ do 

końca września wszystko musi być gotowe, 

w październiku chcemy normalnie urucho-

mić szkołę pływania. Tymczasem dopiero 

teraz, na szybko, przygotowywany jest pro-

jekt. Przetarg przeprowadzi specjalistyczna 

fi rma zewnętrzna, prawdopodobnie będzie 

to przetarg zamknięty, do którego zaprosimy 

3-5 fi rm, które są gwarancją dobrej jakości. 

Będziemy wymieniali pompy i fi ltry (te są 

co prawda sprawne, lecz mają za małą moc 

jak na potrzeby naszego basenu), to będzie 

związane z drobnymi zmianami budowlany-

mi. Przy okazji zastąpimy uzdatnianie wody 

za pomocą ciekłego podchlorynu sodu tech-

nologią elektrolizy soli kuchennej. To ukłon 

w stronę klientów, którym przeszkadza cha-

rakterystyczny zapach chloru, i którzy skarżą 

się na problemy skórne. Ponownie chciałbym 

podkreślić, że jakość wody w naszym base-

nie jest w normie, ale to udaje nam się osią-

gnąć tylko dzięki jej częstej wymianie. A to 

oznacza spore dodatkowe koszty. W ub. roku 

łączne koszty eksploatacji basenu wahały się 

w granicach 4,8 mln koron, nasza strata wy-

nosiła 2,9 mln. Niemal co miesiąc musieliśmy 

kompletnie wymienić wodę, ogrzać ją, uzdat-

nić za pomocą chloru. To kosztowało nas do-

datkowo kilkaset tys. koron. 

Chyba nie wszyscy mieszkańcy są zachwy-
ceni, że gmina wyłoży 5,5 mln koron na 
remont basenu?

Niektórzy może będą się dziwili, ale chciał-

bym podkreślić, że choć nie wszyscy korzy-

stają z tego basenu, to jest on bądź co bądź 

znakiem dobrej stopy życiowej mieszkańców 

naszej gminy. Ma ważną rolę w nauce pływa-

nia. Basen w Trzyńcu nie jest w stanie przyjąć 

na kursy uczniów z całego regionu jabłon-

kowskiego. Uważam, że jeżeli choćby jedno 

życie ludzkie, powiedzmy życie dziecka, zo-

stało uratowane dzięki temu, że nauczyło się 

pływać, to jest to wartość, której nie da się 

przeliczać na miliony. I jeszcze jedna ważna 

rzecz: kwota 5,5 mln obejmuje nie tylko wy-

mianę technologii oczyszczania wody, ale też 

kolejnych elementów, które są przestarzałe i 

ich wymiana od dawna była planowana: szat-

ni, wentylacji nad szatniami, systemu kasowe-

go razem z turnikietami. 

Gmina ma szansę otrzymać jakieś odszko-
dowanie od dostawcy technologii? 

Według orzeczenia wojewódzkiej prokura-

tury komisja przetargowa miała obowiązek 

wykreślić Sznapkę z przetargu, ponieważ nie 

spełniał warunków kwalifi kacyjnych. Pan 

Sznapka nie ponosi odpowiedzialności kar-

nej, dlatego nie należy nam się odszkodo-

wanie. Moglibyśmy co prawda próbować je 

wywalczyć na drodze pozwu cywilnego, lecz 

zdaniem naszego gminnego prawnika, spór 

ciągnąłby się długo i nie ma pewności, że 

gmina wygrałaby tę sprawę. Nie będziemy się 

więc tego podejmowali. 

 DANUTA CHLUP

Wakacyjna pomoc »Kwiatu Morwy«
Stowarzyszenie „Nigdy nie jesteś 

sam” z Trzyńca w tym roku po raz 

pierwszy zorganizuje obóz letni dla 

niepełnosprawnych dzieci. W zebra-

niu funduszy na to przedsięwzięcie 

pomogli także uczniowie Polskiego 

Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-

go w Czeskim Cieszynie. Na rzecz 

stowarzyszenia ofi arowali dochód z 

tegorocznego charytatywnego prze-

glądu mody „Kwiat Morwy”. Na-

uczycielka Irena Klimas wręczyła w 

poniedziałek Renacie Czader, prezes 

stowarzyszenia, symboliczny czek 

opiewający na 20 tys. koron. 

– Cieszymy się, że już po raz ko-

lejny „Kwiat Morwy” może pomóc 

potrzebującym. Ze stowarzyszeniem 

prowadzonym przez Renatę Czader 

współpracujemy już chyba po raz 

czwarty. Pieniądze pochodzą z da-

rów, które złożyli uczestnicy prze-

glądu mody oraz z dochodu z aukcji 

sukienek i poduszek, która w tym 

roku miała bardzo sprawny i atrak-

cyjny przebieg – powiedziała Klimas. 

– Bardzo dziękujemy za zaan-

gażowanie i wsparcie fi nansowe 

wszystkim sponsorom, a mamusiom 

uczniów klas trzecich za wspaniały 

bufet. Bardzo sobie wszystkiego ce-

nimy i dziękujemy za przychylność. 

Pieniądze te wykorzystamy na obóz, 

który stowarzyszenie w tym roku 

po raz pierwszy urządza dla swoich 

dzieci. Odbędzie się on na początku 

lipca w Łomnej i potrwa pięć dni. 

Każde dziecko będzie miało swoją 

asystentkę – wolontariuszkę i bę-

dzie miało zapewnioną całodobową 

opiekę. Wolontariuszkami będą w 

większości absolwentki gimnazjum, 

studentki pedagogiki, pedagogiki 

specjalnej lub psychologii – mówiła 

Czader. Dodała, że tak, jak na każ-

dym obozie, również na tym będą 

wycieczki i różne gry – oczywiście 

dostosowane do możliwości uczest-

ników. W obozie weźmie udział 

dziewięcioro dzieci. – Rodzice od-

poczną od dzieci, dzieci od rodziców, 

co też w pewnym wieku jest ważne, 

natomiast studentki zdobędą prak-

tykę  –  Czader wymieniła korzyści 

płynące z obozu dla poszczególnych 

zainteresowanych grup. 

Gimnazjum pomaga stowarzysze-

niu „Nigdy nie jesteś sam” nie tyl-

ko poprzez charytatywny przegląd 

mody. W tym roku zebrano w szkole 

pełny worek plastikowych nakrętek, 

które także przyniosą dochód stowa-

rzyszeniu.  (dc)
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Marcel Čmiel ma nadzieję, że problem basenu wreszcie zostanie rozwiązany. 

Irena Klimas (z prawej) wręczyła Renacie Czader symboliczny czek na kwotę 20 
tys. koron.

Cukiernik 
z Wędryni

Stanisław Folwarczny, wicehetman 
województwa morawsko-śląskiego, 
wręcza Władysławowi Hojstričowi, 
uczniowi 2. klasy kierunku cukiernik w 
Szkole Średniej Albrechta w Czeskim 
Cieszynie, nagrodę Marlenka Cup 

za całoroczne sukcesy w konkursach 
cukierniczych. Hojstrič jest absolwen-
tem PSP im. Wisławy Szymborskiej w 
Wędryni. Z  czeskocieszyńskiej szkoły 
została nagrodzona także Anna Byr-
tusowa.  (dc)



czwartek  |   29 czerwca 2017 5

30 lat w eterze
Nadające z rozgłośni WPNA 1490 

AM Radio Związku Podhalan w 

Ameryce Północnej świętowało ju-

bileusz 30-lecia podczas gali, która 

odbyła się 17 czerwca w chicagow-

skim Domu Podhalan. 

Na wydanym z tej okazji bankiecie 

spotkało się prawie 200 osób. Jubile-

uszowy wieczór wypełniły życzenia, 

gratulacje i doskonała zabawa.

Uroczyste gazdowanie – przy 

dźwiękach radiowej czołówki pro-

gramu – rozpoczęli gospodarze Ra-

dia ZPPA, działacze podhalańskiej 

organizacji Helena Studencka i 

Wojciech Dorula. Powitali zebra-

nych tradycyjnie, po góralsku: „Niek 

bedziy pokwolony Jezus Chrystus. 

Witojcie ku nam”.

Uroczystość zaszczycili swą obec-

nością: konsul generalny RP w 

Chicago Piotr Janicki, członkowie 

zarządu i prezes ZPPA Józef Ci-

kowski, kapelan organizacji o. Jacek 

Palica, gość z Polski Jan Karpiel 

Bułecka, artysta i znawca folkloru 

góralskiego, Jacek Niemczyk – dy-

rektor generalny radia WPNA 1490 

AM, Sławomir Budzik z radia Deon, 

przedstawiciele kół należących do 

Związku Podhalan, reprezentacja 

Kongresu Polonii Amerykańskiej 

na stan Illinois z prezesem Miro-

sławem Niedzińskim oraz wielu 

znakomitych gości m.in. z Florydy 

i Arizony.

Podczas bankietu Joanna Para-

-Lewkowicz przypomniała historię 

radia ZPPA. Krótkie przemówienia 

okolicznościowe wygłosili między 

innymi: konsul Piotr Janicki, Józef 

Cikowski, prezes ZPPA i wiceprezes 

Zofi a Ustupska-Bobak.

Cikowski z dumą i wdzięcznością 

mówił o wszystkich, którzy współ-

tworzyli góralskie radio. – To już 30 

roków co niedzielę możecie słuchać 

góralskiej gwary, muzyki i śpiewu. 

[…] Wyrażam wdzięczność tym, 

którzy byli założycielami programu, 

tym wszystkim, którzy pracowali 

jako spikerzy i dbali o to, zeby hyr 

o góralach rozlegał się na wszystkie 

strony świata. Tyz i tym, którzy w ja-

kikolwiek sposób przyczynili się do 

rozwoju tego góralskiego programu, 

gdziekolwiek są: cy tu w Ameryce, cy 

w Polsce, cy tez pozegnali się z tym 

światem, jak śp. prezes Józef Krozel, 

śp. Józef Bafi a – stwierdził.

Podczas jubileuszu nie zabrakło 

zaszczytnych wyróżnień. Srebrnym 

Krzyżem Zasługi za wieloletnią pra-

cę na rzecz radia Związku Podhalan 

zostali odznaczeni: Maria Krzep-

towska Giewont, Jan Łaciak i Woj-

ciech Dorula. Ten ostatni wzruszony 

dziękował: – Jest to wielkie wyróż-

nienie, które mobilizuje do dalszej 

działalności. Mobilizuje, ale też pod-

sumowuje dotychczasową pracę.

Personalne wyróżnienia to nie 

wszystko. Radio ZPPA zostało uho-

norowane statuetką Srebrnego Mi-

krofonu, którą na ręce prezesa Józefa 

Cikowskiego razem z najserdecz-

niejszymi gratulacjami przekazał dy-

rektor rozgłośni WPNA 1490 AM 

Jacek Niemczyk.

Wielkie świętowanie przeplatały 

życzenia, wspomnienia i refl eksje. 

Konsul Piotr Janicki przekazał słowa 

uznania i życzenia: – Życzę wam z 

całego serca, kontynuujcie to wspa-

niałe dzieło, grajcie, weselcie się i 

przekazujcie dalej góralską tradycję, 

która jak widzę nie ginie, a wręcz 

przeciwnie, ma się coraz lepiej.

Jubileuszową galę uświetniły wy-

stępy artystyczne. Ślebodni w USA 

zaprezentowali tradycyjny folklor 

Skalnego Podhala. W ich wykonaniu 

goście zobaczyli m.in. widowiskowe 

tańce zbójnickie. Dawkę humoru 

dostarczył skecz w wykonaniu Marii 

Gał, laureatki I nagrody Konkursu 

Poezji i Gwary Góralskiej.

Kilka razy podczas gali wystąpił 

Jan Karpiel Bułecka z krótką ga-

wędą oraz popisem wirtuozerii na 

piszczałkach i kobzie. Zarząd ZPPA 

przyznał wybitnemu znawcy góral-

szczyzny i artyście pamiątkowe wy-

różnienie.

Po części ofi cjalnej, wykwintnym 

obiedzie i programie artystycznym 

organizatorzy zaprosili gości do 

tańca, aby wspólnie celebrować ju-

bileusz, tym razem na parkiecie. O 

oprawę muzyczną wydarzenia za-

dbała kapela góralska i DJ Krzysztof 

Stasik. „Dziennik Związkowy”

WIEŚCI POLONIJNE  |  PROGRAM TV

Z
dj

ęc
ia

: A
R

C

CZWARTEK 29 czerwca
 

6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 7.00 Stu-

dio Wschód 7.35 Załoga Eko - skarby 

polskiej przyrody 8.00 Pytanie na śnia-

danie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 10.55 Krótka historia. Ma-

rynarka wojenna podczas II wojny 

światowej 11.05 Polonia 24 11.25 

Halo Polonia 12.05 Przez granice. 

Cieszyn 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Siła wyższa. 

Porwanie 14.20 Królowie śródmieścia. 

Portret z kotem 15.10 Szlakiem miejsc 

niezwykłych. Wrocław 15.25 Wiado-

mości 15.40 Wilnoteka 15.55 Apetyt 

na miłość (s.) 16.30 Karino. Najcięższa 

próba (s.) 17.00 Borówka skrzat wyru-

sza w świat. Kazimierski Park Krajo-

brazowy 17.20 Krótka historia. Polskie 

Termopile 17.30 Teleexpress 17.55 Z 

Andrusem po Galicji. Rzeszów 18.25 

Naszaarmia.pl 18.55 Barwy szczęścia 

(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Komisarz Alex 8. Klą-

twa mumii (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 

Halo Polonia 22.40 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 23.10 Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 30 czerwca
6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 7.00 
Było, nie minęło - kronika zwiadow-

ców historii 7.30 Domisie (dla dzeici) 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.55 

Krótka historia. Polskie Termopile 

11.25 Halo Polonia 12.05 Zasmakuj w 

Sienkiewiczu 12.35 Wiadomości 

12.50 Pokój 107. Kaśka 13.25 Siła 

wyższa. Bunt w klasztorze 14.20 Ko-

misarz Alex 8. Klątwa mumii (s.) 15.10 

Pod Tatrami. Szlak Zakopiańczyków 

15.25 Wiadomości 15.40 Warto roz-

mawiać 16.45 Baw się słowami. Mój 

pokój 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 

Krótka historia. Koncepcje niepodle-

głościowe przed 1918 17.30 Te-

leexpress 17.50 Koło historii. Kreso-

wym szlakiem. Morszyn 18.25 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców hi-

storii 18.55 Pokój 107. Kaśka 19.25 

Flesz historii 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 

Wiedźmin. Człowiek - pierwsze spo-

tkanie 21.45 Polonia 24 22.05 Halo 

Polonia 22.45 Wieczór mistrzów. 

Młynarski. Róbmy swoje 23.45 Dzika 

Polska. Dyskretny urok śluzowca. 

SOBOTA 1 lipca
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.20 Petersburski 

Music Show 10.50 Polonia 24 11.10 

Halo Polonia 11.45 Z Andrusem po 

Galicji. Rzeszów 12.15 Ojciec Mate-

usz 16 (s.) 13.10 Wiedźmin. Czło-

wiek - pierwsze spotkanie 14.05 Ro-

dzina sama w domu 14.55 Okrasa 

łamie przepisy. Ryby z augustowskich 

jezior 15.25 Mapa ginącego świata. 

Wietnam. Tradycyjna medycyna 

Wschodu 16.00 Kulturalni PL 17.00 

Słownik polsko@polski 17.30 Te-

leexpress 17.55 Siła wyższa. Droga 

ślepców 18.50 „Alternatywy 4” - po 

tamtej stronie kamery 19.40 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.45 Noce i dnie. Miłość (s.) 

21.50 Cudowne miejsce 23.30 Pro-

gram rozrywkowy. 

NIEDZIELA 2 lipca
6.15 Królowa Bona (s.) 7.30 Saga ro-

dów 7.55 Kazimierskie granie 8.20 
Magazyn z Wysp 8.40 Polska z Miod-

kiem. Rybnik, Radlin 8.45 Baśnie i 

bajki polskie. Szklana Góra 9.00 Tele-

ranek 9.20 Ziarno. Pamiętam o cho-

rych 9.50 Baw się słowami. Bałagan 

10.15 W krainie baśni. Klucz do szczę-

ścia 10.50 Trzy Szalone Zera. Cudow-

ne piłeczki 11.50 Między ziemią a 

niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 

Między ziemią a niebem 13.00 Trans-

misja mszy świętej z kościoła pw. Mi-

łosierdzia Bożego w Trzęsaczu 14.20 

Turystyczna jazda 14.40 Królowa 

Bona (s.) 15.45 Herbatka z kabaretem 

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Rybnik, Radlin, Wo-

dzislaw 17.30 Teleexpress 17.55 Siła 

wyższa. Studnia pojednania 18.50 

Oczy w oczy. Krzysztof Cugowski i sy-

nowie Wojciech i Piotr Cugowscy 

19.25 Baw się słowami. Bałagan 19.40 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Wiedźmy. Spadek (s.) 

21.40 Sprawa się rypła 23.10 Herbat-

ka z kabaretem 23.55 Zakochaj się w 

Polsce. Dęblin. 

PONIEDZIAŁEK 3 lipca
6.15 Koło historii. Kresowym szla-

kiem. Morszyn 6.50 Nad Niemnem 

7.15 Bąblandia. Deszczowe lusterko 

7.20 Moliki książkowe. Dedykacja 

7.30 Supełkowe ABC 8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie 

na śniadanie 11.00 Kulturalni PL 

11.55 Podróże z historią. Owczym pę-

dem 12.25 Krótka historia. Koncepcje 

niepodległościowe przed 1918 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Wiedźmy. Spadek (s.) 14.20 

Oczy w oczy. Krzysztof Cugowski i sy-

nowie Wojciech i Piotr Cugowscy 

14.50 Polskie historie. Katar 15.25 

Wiadomości 15.40 Nożem i widel-

cem. Bakaliowe batony, wrapy z kar-

kówką 15.55 Apetyt na miłość (s.) 

16.30 Karino. Cena sukcesu (s.) 17.00 

Mój zwierzyniec 17.10 Podwodne 

ABC. Wspólne życie - kto z kim i dla-

czego w podwodnym świecie 17.20 

Krótka historia. Zachodnia granica II 

RP 17.30 Teleexpress 17.55 Ukryte 

skarby 18.20 Podróże z historią. 

Owczym pędem 18.55 Barwy szczę-

ścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Przeprowadzki. Szklana 

kula Róży 21.45 Polonia 24 22.05 

Halo Polonia 22.45 Byliśmy pierwsi. 

Poznań ‚56 23.45 Dzika Polska. Wyją-

ce z wilkami. 

WTOREK 4 lipca
6.05 Rodzina sama w domu 6.55 Za-

kochaj się w Polsce. Dęblin 7.30 W 

krainie baśni. Rampelstikin 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.50 Solny 

skarb UNESCO 11.05 Polonia 24 

11.25 Halo Polonia 12.00 Ukryte 

skarby 12.25 Krótka historia. Zachod-

nia granica II RP 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 Noce 

i dnie. Miłość 14.20 Byliśmy pierwsi. 

Poznań ‚56 15.25 Wiadomości 15.40 

Smaki polskie. Schab z niespodzianką 

15.55 Apetyt na miłość (s.) 16.30 

Znak orła. Edukacja 17.00 Przygody 

Dordo 17.20 Krótka historia. Ko-

stiuchnówka 17.30 Teleexpress 17.55 

Zawody w zawody. Zaklinacze zwie-

rząt 18.20 Publicznie 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Informacje kultu-

ralne 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.45 Ojciec 

Mateusz 16 (s.) 21.45 Polonia 24 

22.05 Halo Polonia 22.45 Niedziela na 

Głównym - koncert 23.45 Dzika Pol-

ska. My z Czerwonego Bagna. 

ŚRODA 5 lipca
6.05 Jest okazja 7.05 Proboszcz z Bart-

nego 7.30 Petersburski Music Show 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 11.05 

Polonia 24 11.25 Halo Polonia 12.00 

Zawody w zawody. Zaklinacze zwie-

rząt 12.25 Krótka historia. Kostiuch-

nówka 12.35 Wiadomości 12.50 Bar-

wy szczęścia (s.) 13.25 Przeprowadzki. 

Szklana kula Róży 14.30 „Alternatywy 

4” - po tamtej stronie kamery 15.25 

Wiadomości 15.40 Posmakuj opol-

skiego. Opolskie karpiem stoi... 

zwłaszcza w okolicach Pokoju 15.55 

Apetyt na miłość (s.) 16.30 Znak orła. 

Słowo zakonu. 1308 17.00 Margolcia i 

Miś zapraszają dziś 17.20 Krótka hi-

storia 17.30 Teleexpress 17.55 Kronika 

regionu - Zaolzie 18.25 Studio 

Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka. 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Królowie śródmieścia. Podróż w 

nieznane 21.45 Polonia 24 22.05 Halo 

Polonia 22.45 Jest okazja 23.45 Po-

grom czy mord? 

Najmłodszy biskup na świecie

21 czerwca w bazylice metropolital-

nej we Lwowie sakrę biskupią przyjął 

franciszkanin o. Edwarda Kawa – 

drugi biskup pomocniczy archidiece-

zji lwowskiej. Głównym konsekrato-

rem był łaciński metropolita lwowski 

arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, 

a towarzyszyli mu w tym nuncjusz 

apostolski na Ukrainie arcybiskup 

Claudio Gugerotti i biskup char-

kowsko-zaporoski Stanisław Szyro-

koradiuk.

Biskup Edward Kawa urodził się 

17 kwietnia 1978 roku w Mościskach 

na terenie obwodu lwowskiego. W 

1996 roku wstąpił do Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (OFM-

Conv), po czym kształcił się w Wyż-

szym Seminarium Duchownym pw. 

Matki Bożej Królowej Apostołów w 

Sankt-Petersburgu i po ukończeniu 

1 czerwca 2003 roku przyjął święce-

nia kapłańskie. Pracował następnie 

jako wikary, a potem jako proboszcz i 

przełożony różnych parafi i i wspólnot 

zakonu w różnych miejscowościach 

na Ukrainie. Od 2008 roku jest także 

delegatem swego zakonu dla Ukrainy 

a od 2012 – również wiceprzewodni-

czącym Konferencji Wyższych Prze-

łożonych Zakonnych w tym kraju. Od 

2016 był gwardianem klasztoru para-

fi i św. Antoniego we Lwowie. Z chwi-

lą ogłoszenia nominacji papieskiej na 

biskupa pomocniczego we Lwowie 

stał się najmłodszym biskupem kato-

lickim na świecie (39 lat).

W homilii arcybiskup Mokrzycki 

zwrócił uwagę, że jego nowy biskup 

pomocniczy wpisuje się w historię 

archidiecezji lwowskiej jako piąty bi-

skup z rodziny franciszkańskiej. – Tak 

się bowiem złożyło, że ponad sześć-

set lat temu trzej pierwsi metropoli-

ci lwowscy byli franciszkanami, z bł. 

Jakubem Strzemię na czele, a w naj-

nowszej historii posługę biskupią peł-

nił o. Rafał Kiernicki – przypomniał 

główny konsekrator. Podkreślił, że 

„duch franciszkański nie jest obcy w 

metropolii lwowskiej, a nawet można 

powiedzieć, że wywarł ogromne pięt-

no u podstaw tworzenia i organizacji 

naszej archidiecezji. – Dlatego też z 

radością przyjmujemy tę nominację, 

która wpisuje się, mam nadzieję, bar-

dzo znacząco także przez fakt ogło-

szenia jej w setną rocznicę Objawień 

Fatimskich jako znak i potrzebę gło-

szenia drogi pokuty i pojednania – 

zaznaczył lwowski metropolita.

W uroczystości uczestniczyło wie-

lu duchownych i świeckich z Ukra-

iny, Polski i innych krajów. Przybyli 

m.in. przedstawiciele ukraińskich 

władz oraz konsul generalny RP we 

Lwowie Rafał Wolski. Życzenia no-

wemu biskupowi przekazał również 

zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła 

Greckokatolickiego arcybiskup więk-

szy Swiatosław Szewczuk. Największa 

delegacja przyjechała z Mościsk, ro-

dzinnego miasteczka biskupa Edwar-

da Kawy.   „Kurier Galicyjski”
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Opowiadanie fi lmowe 10.10 Diabeł 

dużo wie (fi lm) 11.05 Mały pitawal 

z dużego miasta (s.) 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Zgłupiałem 

kompletnie (s.) 13.50 13. komnata O. 

Šípkovej 14.20 Żyrandol (fi lm) 15.05 

Televarieté 16.10 Kojak (s.) 17.00 

Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 

20.55 Szpital na peryferiach (s.) 21.50 

Taggart (s.) 0.00 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Ludzkie ciało 9.55 

Czeskie cuda 10.20 I wojna światowa 

na morzu 11.15 Alianci zdobywają 

Rzym 12.20 Magazyn chrześcijański 

12.50 Na ratunek życiu 13.10 Chcesz 

je? 13.15 Jak się żyje ze psem 13.30 

Wyspy karaibskie 14.10 Ležáky 15.10 

Europa 1945 16.05 Zapomniane wy-

prawy 16.30 Kobiety, które zmieniły 

bieg historii 17.20 Historia lotniska 

Praga 18.15 W kierunku Pacyfi ku 

przez Coast Mountains 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 

19.25 Twierdze: Bouda 19.50 Wiado-

mości w czeskim j. migowym 20.00 Z 

kucharzem dookoła świata w Paryżu 

21.10 Podróżomania 21.40 Klejno-

ty naszej krainy 22.10 Czeskie cuda 

22.35 Odpadki, miasto, śmierć (fi lm) 

23.50 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 

Dowody zbrodni (s.) 15.55 Sprawy dla 

Laury (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-

mości 17.30 Kochani sąsiedzi (s.) 18.50 

Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Comeback (s.) 21.25 

Wykiwać klawisza (fi lm) 23.35 Imper-

sonalni (s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Psi patrol (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 

(s.) 8.45 Siska (s.) 10.00 Rodzinna 

posiadłość (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.10 Siska (s.) 13.25 Ko-

misarz Rex (s.) 15.25 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.40 Pr. rozrywkowy 17.35 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Ostry kurczak (s.) 21.30 Fort Boyard 

23.05 Komisarz Rex (s.). 

PIĄTEK 30 czerwca

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

wiadanie fi lmowe 10.20 Niezwykłe losy 

11.15 Chcącemu nie dzieje się krzywda 

(fi lm) 12.00 Południowe wiadomo-

ści 12.30 Zgłupiałem kompletnie (s.) 

13.50 13. komnata Yvonny Přenosilovej 

14.20 Opowiadanie fi lmowe 14.35 Te-

levarieté 15.45 Reporterzy TVC 16.35 

Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.10 Królewna i 

skryba (bajka) 21.35 Wszystko-party 

22.30 Lista przebojów telewizyjnej roz-

rywki 23.25 Motyw (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Skryta twarz ewolucji 

9.55 Ze smakoszem w podróży 10.35 

Kraj ponownie bezimienny 11.25 Echa 

festiwalu 12.00 Z kucharzem dookoła 

świata w Paryżu 13.05 Ocean Atlan-

tycki 14.00 Chcesz mnie? 14.25 Twier-

dze: Slavonice 14.45 GEN - Galeria 

elity narodu 15.00 Europa 1945 15.55 

Zatonięcie krążownika Roma 16.55 

Tajne życie skał 17.20 Ludy pierwotne, 

zwierzęta i ja 18.15 Krainą znanych i 

nieznanych historii czeskich zamków 

i twierdz 18.45 Wieczorynka 18.55 

Kwartet 19.20 Na ratunek życiu 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Cudowna planeta 21.00 Do-

wnton Abbey (s.) 21.45 W kręgu zła 

(fi lm) 0.05 Nie traktuje się tak damy 

(fi lm) 1.50 Zatopione losy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Comeback (s.) 

11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Dwóch i 

pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 

(s.) 15.55 Sprawy dla Laury (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Ko-

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

20.20 Niech żyją duchy! (fi lm) 22.00 

Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra (fi lm) 

0.20 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Blade (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.40 Siska (s.) 9.55 Cornwallski ro-

mans (fi lm) 12.00 Południowe wia-

domości 12.10 Siska (s.) 13.25 Komi-

sarz Rex (s.) 15.25 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.40 Pr. rozrywkowy 17.35 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Winiarze (s.) 21.30 Czechy i Słowacja 

mają talent 23.10 Castle (s.) 0.05 Ko-

misarz Rex (s.). 

SOBOTA 1 lipca

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.20 Budulínek Mandelinka 

(bajka) 7.45 Różane siostry (bajka) 

8.25 Uśmiechy Rudolfa Deyla ml. 9.05 

Ojciec Brown (s.) 9.50 Slovácko się nie 

sądzi (s.) 11.15 Wszystko-party 12.00 

Tydzień w regionach 12.25 Nasze 

hobby 13.00 Wiadomości 13.05 100+1 

królewna (bajka) 14.05 O leniwej Nitce 

i pierścionku z rubinem (bajka) 14.40 

Miasteczko jak na dłoni (fi lm) 16.15 

Komicy na piątkę 17.10 Columbo (s.) 

18.20 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-

za pogody, wiadomości, sport 20.10 

Cuda natury 21.20 Pożegnanie z Afry-

ką (fi lm) 23.55 Wallander (s.). 

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 Gar-

fi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 Stu-

dio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ma-

gazyn muzyczny 9.55 Krainą znanych 

i nieznanych historii czeskich zamków 

i twierdz 10.25 Lotnicze katastrofy 

11.10 Ostatni rok Hitlera 12.00 10 

wieków architektury 12.15 Downton 

Abbey (fi lm) 13.05 Babel 13.35 Świat 

oczyma Hanzelki i Zikmunda 14.00 

Tajemnice kolei 14.25 Narzeczona 

księcia (fi lm) 16.05 Ocean Atlantycki 

16.55 Kamera w podróży 17.50 Cu-

downa planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Wyprawa Ałtaj 19.20 Podróż 

po Brytyjskich Wyspach Dziewiczych 

19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-

gowym 20.00 Świat to za mało (fi lm) 

22.10 Urodzony 4 lipca (fi lm) 0.30 W 

imię ojczyzny (s.). 

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

6.25 Spiderman (s. anim.) 6.50 Miles 

z przyszłości (s. anim.) 7.10 Tom & 

Jerry (s. anim.) 7.35 Pingwiny z Ma-

dagaskaru (s. anim.) 7.55 Wieloskór-

ka (bajka) 9.05 K-9 (fi lm) 10.45 Kod 

Karola Wielkiego (fi lm) 13.05 Słodki 

listopad (fi lm) 15.20 Erin Brockovich 

(fi lm) 17.45 Merida Waleczna (fi lm 

anim. ) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Iluzja (fi lm) 22.25 Ostatni 

samuraj (fi lm) 1.05 K-9 (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Blade (s. anim. ) 7.10 M.A.S.H. (s.) 

7.40 Salon samochodowy 8.50 Waka-

cje (s.) 9.55 Winiarze (s.) 11.15 Fort 

Boyard 12.50 Czechy i Słowacja mają 

talent 14.20 Ulotna nadzieja (fi lm) 

16.50 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.55 Wiadomości 20.15 Poszukiwacz 

przygód: Klątwa skrzyni Midasa (fi lm) 

22.20 Patriota (fi lm) 0.15 Kieł (fi lm). 

NIEDZIELA 2 lipca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.45 

Miasteczko jak na dłoni (fi lm) 8.20 

Ktoś obrabował mieszkanie, mamusiu 

(fi lm) 9.05 Uśmiechy Waldemara Ma-

tuški 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 

na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Życie 

na zamku (s.) 12.00 Pytania Václava 

Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O 

nakręcanej królewnie (bajka) 14.10 Jak 

pan Pinajs kupował od kota sadło (baj-

ka) 14.55 Niezwykłe losy 15.50 Uciecz-

ka z serialu (fi lm) 17.20 Columbo (s.) 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.10 GEN – Galeria elity naro-

du 20.25 Pod jednym dachem (s.) 21.55 

Grzeszni ludzie miasta Brna (s.) 23.10 

Miejsce zbrodni – Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.05 

Show Garfi elda 7.20 Nowości z na-

tury 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 

Poszukiwania czasu utraconego 9.35 

Heydrich – ostateczne rozwiązanie 

10.00 Zatonięcie krążownika Roma 

11.00 Nie poddawaj się 11.55 Grzyby, 

grzyby, grzyby... 12.55 Słowo na nie-

dzielę 13.00 Magazyn chrześcijański 

13.25 Przez ucho igielne 13.50 Ma-

gazyn religijny 14.20 Kaplice – dusze 

rodów 14.45 Na pływalni z R.A. Sha-

piro 15.15 Królestwo natury 15.40 Ze 

smakoszem w podróży 16.25 Podróż 

po Brytyjskich Wyspach Dziewiczych 

16.55 Tajemnicza rzesza Inków 17.50 

Ludy pierwotne, zwierzęta i ja 18.45 

Wieczorynka 18.55 Zapomniane wy-

prawy 19.20 Ciekawostki z regionów 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Teksas po drugiej stronie 

rzeki (fi lm) 21.45 Zdążyć przed półno-

cą (fi lm) 23.45 Wyspa Jura. 

NOVA 
6.20 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
7.10 Spiderman (s. anim.) 7.30 Miles z 

przyszłości (s. anim.) 7.55 Tom & Jerry 

(s. anim.) 8.20 Pingwiny z Madaga-

skaru (s. anim.) 8.40 Krok za krokiem 

(s.) 9.25 Zimne serce (bajka) 11.00 

High School Musical III (fi lm) 13.00 

Dynastia Novaków (s.) 15.00 Cena 

miodu (fi lm) 16.25 Niech żyją duchy! 

(fi lm) 18.05 Aldabra: Była sobie wyspa 

(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 

22.35 Młyn Habermanna (fi lm) 0.30 

Cena miodu (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Nexo Knights (s. anim.) 7.10 Blade (s. 

anim.) 8.10 Największe bitwy czołgo-

we 9.10 Prima Zoom Świat 9.40 Ostry 

kurczak (s.) 12.15 Poradnik domowy 

13.50 Poszukiwacz przygód: Klątwa 

skrzyni Midasa (fi lm) 15.55 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 18.00 Pohlre-

ich gotuje 18.55 Wiadomości 20.15 

Titanic (fi lm) 0.25 Sprawa niewiernej 

Klary (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 3 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Żyrandol 9.50 Aero 

30 10.10 Niezwykłe losy 11.05 Wszyst-

ko-party 12.00 Południowe wiadomo-

ści 12.30 Kraina białych króli (s.) 14.15 

Televarieté 15.20 Kojak (s.) 16.10 Po-

dróżomania 16.40 AZ kwiz 17.10 Pr. 

rozrywkowy 18.00 Wiadomości regio-

nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.10 Mały pitawal z dużego miasta (s.) 

21.05 Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 

21.50 Reporterzy TVC 22.30 Colum-

bo (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Kamera w podróży 9.55 

Z bratem na Alasce 10.55 Vinitorium 

Moravicum 11.20 Babel 11.45 Telewi-

zyjny klub niesłyszących 12.10 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.25 

Obrazki z Francji 12.45 Trzy dary 

13.10 Lotnicze katastrofy 13.55 Skryta 

twarz ewolucji 14.50 Karlsztejn 15.50 

Nie oddamy wolności 16.45 Najważ-

niejsze operacje II wojny światowej 

17.45 Czeskie cuda 18.15 Podróżoma-

nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Kaplice 

– dusze rodów 19.20 Miejsca pielgrzy-

mek 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Zapomniane ofi ary 

20.55 Mój ojciec generał 21.55 Frankie 

& Johnny (fi lm) 23.50 CIA. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 10.55 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 

Dowody zbrodni (s.) 15.55 Sprawy dla 

Laury (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.30 Kochani sąsiedzi 18.50 

Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Policja kryminalna An-

děl (s.) 22.45 CSI: Kryminalne zagadki 

Las Vegas (s.) 23.40 Impersonalni (s.) 
0.35 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.10 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Blade (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 

8.50 Siska (s.) 10.05 Nad chmurami 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.40 Jak zbudować marzenie 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Skarb 

w Srebrnym Jeziorze (fi lm) 22.30 Tak 

jest, szefi e! 23.40 Komisarz Rex (s.). 

WTOREK 4 lipca

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

Opowiadanie fi lmowe 10.10 Komicy 

na piątkę 11.00 Mały pitawal z duże-

go miasta (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Kraina białych króli 

(s.) 14.10 Televarieté 15.20 Kojak (s.) 

16.15 Podróżomania 16.40 AZ kwiz 

17.10 Pr. rozrywkowy 18.00 Wiado-

mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 

dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-

domości, sport 20.10 Opowiadaj (s.) 

21.00 Szpital na peryferiach (s.) 21.55 

Legendy ratownictwa 22.25 Krymino-

log (s.) 23.30 Kicz (fi lm) 0.55 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Cudowna planeta 9.50 

Ocean Atlantycki 10.45 Królestwo 

natury 11.10 Nie poddawaj się 12.05 

Magazyn religijny 12.30 Przez ucho 

igielne 13.00 Nie oddamy wolności 

13.55 10 wieków architektury 14.10 

Świat oczyma Hanzelki i Zikmunda 

14.35 Kaplice – dusze rodów 15.05 

Najważniejsze operacje II wojny świa-

towej 16.05 Heydrich – ostateczne roz-

wiązanie 16.35 Skrzydlaci bohaterowie 

Wielkiej Wojny 17.20 Tajemnice kolei 

17.50 Krainą znanych i nieznanych hi-

storii czeskich zamków i twierdz 18.15 

Klejnoty naszej krainy 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Podróż po Brytyjskich 

Wyspach Dziewiczych 19.20 Zatopio-

ne losy 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Wieczór ludzi dobrej 

woli 21.15 Cyryl i Metody – Dziedzic-

two ojców i matek racz nam zachować, 

Panie! 22.10 Wiejski nauczyciel (fi lm) 

0.15 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 

Dowody zbrodni (s.) 15.55 Sprawy dla 

Laury (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.30 Kochani sąsiedzi 18.50 

Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Dynastia Novaków (s.) 

22.35 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.25 Impersonalni (s.) 0.15 

Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.10 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Blade (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
8.50 Siska (s.) 10.05 Cudowne lato 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.40 Jak zbudować marzenie 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 22.10 Za szybą 

(s.) 23.40 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 5 lipca

TVC 1 
6.00 Bajka 7.15 Królewicz i żebrak 

(bajka) 8.30 Spotkałem go w zoo 9.35 

O gruszkach uszatkach i jabłuszku ro-

gatku (bajka) 10.20 O śpiącej królew-

nie, różach i obrażonej wróżce (bajka) 

11.20 O głupim królewiczu (bajka) 

12.25 Tęczowa kulka (bajka) 13.45 O 

królewnie z Rimini (bajka) 14.50 O 

trzech rycerzach i pięknej pani (bajka) 

16.10 O królewnie, która źle wyma-

wiała „r” (bajka) 17.10 Nieśmiertelna 

ciotka (bajka) 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.10 Mały pitawal 

z dużego miasta (s.) 21.00 Grzeszni 

ludzie miasta Pragi (s.) 21.45 Columbo 

(s.) 22.55 Profi l zbrodni (s.) 23.50 Oj-

ciec Brown (s.). 

TVC 2 
6.00 Grzyby, grzyby, grzyby... 6.55 

Kierunek Wyspy Karaibskie 7.35 Ludy 

pierwotne, zwierzęta i ja 8.30 Potom-

kowie gwiazd 9.00 Pszczoła 9.15 Świę-

topełk i Metody 9.35 Bazylika 10.30 

Transmisja mszy z Velehradu 12.10 

Kraj św. Patryka 12.45 Tajemnicza 

rzesza Inków 13.40 Nasza wieś 14.05 

Magazyn muzyczny 14.35 Twier-

dze: Hanička 14.50 Ze smakoszem 

w podróży 15.35 Zapomniane ofi ary 

16.20 Łysa Góra 17.20 Z kucharzem 

dookoła świata 18.25 GEN – Galeria 

elity narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 

Podróżomania 19.20 Na ratunek życiu 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 

Ucieczka na Mauritius 21.55 Cyryl i 

Metody – apostołowie Słowian 23.15 

Belle (fi lm) 0.55 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
6.05 Jake i piraci z Nibylandii (s. 

anim.) 6.30 LEGO Przygoda (fi lm 

anim.) 8.10 Królewna Śnieżka (fi lm) 

9.20 Strachy z lukarni (fi lm) 10.55 

Jedenastka Klapzuby (fi lm) 12.25 Cu-

downa sakiewka (bajka) 14.10 Ostatni 

smok (fi lm) 16.10 Ratownicy 18.50 

Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Chcesz zostać milione-

rem? 21.50 Agenci NCIS (s.) 23.35 

Impersonalni (s.) 0.25 Ratownicy. 

PRIMA 
6.15 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.45 Bla-

de (s. anim.) 7.15 Garfi eld (fi lm) 8.50 

Dziewczyna czy chłopak (fi lm) 10.45 

Dwunastka (fi lm) 12.50 Madla z ce-

gielni (fi lm) 14.50 Mój brat ma fajnego 

brata (fi lm) 16.55 Kung Fu Panda (fi lm 

anim.) 18.55 Wiadomości, wiadomości 

kryminalne 19.55 Top Star 20.15 Wa-

kacje (s.) 21.20 Show Jana Krausa 22.25 

Telebazar 23.30 Dwunastka (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – KOSZARZY-

SKA: Makbet (29, godz. 20.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Gru, 

Dru i Minionki (29, godz. 16.00); Pes 

ro(c)ku (30, godz. 16.00); Skokan (29, 

30, godz. 17.30); Piraci z Karaibów: 

Zemsta Salazara (29, 30, godz. 19.00); 

Ponad wszystko (29, 30, godz. 20.00); 

KARWINA – Centrum: Gru, Dru i 

Minionki (29, godz. 17.45; 30, godz. 

15.30, 17.45); Ponad wszystko (29, 

30, godz. 20.00); TRZYNIEC – Ko-

smos: Wonder Women (29, 30, godz. 

17.30); Ponad wszystko (29, 30, godz. 

20.00); Gru, Dru i Minionki (30, 

godz. 15.00); JABŁONKÓW: Tehdy 

spolu (30, godz. 17.00); CZ. CIE-

SZYN – Central: Ponad wszystko 

(29, 30, godz. 17.30); CIESZYN – 

Piast: Auta 3 (29, godz. 15.15, 17.30); 

Gru, Dru i Minionki (30, godz. 14.00, 

16.00, 18.00); Tożsamość zdrajcy (30, 

godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regionalne 

od godz. 6.00; powtórka na antenie 

ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 

105,3 MHz.

CO W TERENIE
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd na 

wycieczkę autokarową W16 Beskid 

Mały – Magurka Wilkowicka nastąpi 

w sobotę 1. 7. o godz. 7.00 z Karwiny, 

o godz. 7.20 z Cz. Cieszyna (jedziemy 

w kierunku Bielska B.). Prosimy nie 

zapomnieć o dokumentach, ubezpie-

czeniu, złotówkach. Informacje tel. 

605 239 165.

SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-

sza na tradycyjny festyn, który odbędzie 

się w sobotę 1. 7. o godz. 15.00 w ogro-

dzie obok Domu PZKO. W programie 

gościnnie wystąpi zespół śpiewaczy 

„Niezapominajki” z Suchej Średniej.

 Zapraszamy również na imprezę 

towarzyszącą – XIII Międzynarodo-

wy Turniej Piłki Nożnej, który 1. 7. o 

godz. 9.30 przebiegnie w nowej hali 

sportowej obok basenu w Boguminie. 

W turnieju wezmą udział drużyny 

KWS Grodków, Old Boys Chałupki 

i PZKO Skrzeczoń.

OFERTY
PROFESJONALNE SPRZĄTA-

NIE domów, biur i mieszkań. Tel. +48 

882 961 983. 
 GL-371

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-

LAKÓW, Komeńskiego 4: do 30. 

6. wystawa pt. „Ks. Antoni Macoszek 

– duszpasterz, pisarz i działacz spo-

łeczny”. Czynna w dni powszednie w 

godz. 8.00-15.00.

CZ. CIESZYN, KAWIARNIA 

„AVION”, Główna 1: do 28. 6. wy-

stawa pt. „Wikingowie nad Olzą – 

ekslibrisy Torill Elisabeth Larsen”. 

Czynna po-pt: godz. 9.00-18.00, so: 

godz. 9.00-14.00.

KARWINA, BIBLIOTEKIA RE-

GIONALNA, Oddział Literatu-

ry Polskiej, Rynek Masaryka: do 

30. 6. wystawa Ryszarda Balonia pt. 

„Grafi ka”. Czynna w godz. otwarcia 

biblioteki.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, Fry-

decka 387, Trzyniec, Galeria „Na 

schodach”: od 30. 6. wystawa obra-

zów Lubomíra Kirmana pt. „Pozna-

nie”. Wystawa czynna do 13. 8. wt-pt: 

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

17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Hawie-

rzowie, Pavlovova 583/2: stała eks-

pozycja pt. „Zanim powstało miasto”. 

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

godz. 13.00-17.00. 

 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 

Rynek Mariacki 14: do 24. 9. wysta-

wa pt. „Słodka pokusa”; stała ekspo-

zycja pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i 

okolicy”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-

16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. wy-

stawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

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

godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-

tyni, Masaryka 958: stała ekspozycja 

pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniej-

szość”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-

dzie, K Muzeu 89: do 16. 7. wystawa 

pt. „Mnichów, okupacja, wyzwole-

nie”; stała ekspozycja pt. „Zaczaro-

wany świat tramwajów”. Czynne: 

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

13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 

Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 10. 

wystawa pt. „Dziedzictwo Reforma-

cji. Książki protestanckie w zbiorach 

Książnicy Cieszyńskiej”. Czynna: wt-

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

9.00-15.00.

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-

TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

18.00. 
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Dnia 29. 6. 2017 obchodziłaby 70. rocznicę urodzin nasza 

Kochana 

śp. ALENA MOTYKA 
z domu Cicha, z Tyry 

zaś dnia 16. 7. 2017 minie 5. rocznica Jej śmierci. 

O chwilę wspomnień proszą mąż Jan, córka Halina, syno-

wie Zbyszek i Władysław z rodzinami.
 GL-384

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: oglosze-
nia@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 Karwi-

nie-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 poprze-

dzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić tele-

fonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 28. 6. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,24 zł

ON  4,04 zł

LPG 1,76 zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,29 zł

ON  4,09 zł

LPG 1,89 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,29 zł

ON  4,09 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,29 zł  

ON  4,04 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  29,20 kc  

ON  28,20 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 28. 6. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,163

EUR  4,200 4,250

USD  3,710 3,840

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,163

EUR  4,180 4,280

USD  3,680 3,780

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,160 6,320

EUR 26,100 26,700

USD 23,000 23,700

 Trzyniec, Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,190 6,340

EUR 26,030 26,680

USD 23,130 23,650

 (wik)

LATO Z RADIEM 
NAD OLZĄ

1 lipca nad Olzę zawita Lato z Ra-

diem. Twórcy najsłynniejszej waka-

cyjnej audycji radiowej w Polsce od-

wiedzą w tym roku 20 miejscowości, 

w Cieszynie zaś, podczas koncertu 

wyszehradzkiego na Stadionie Miej-

skim przy al. Łyska 21, wystąpią: 

Arka Noego, Halina Młynkowa i 

Urszula. Na scenie pojawią się rów-

nież zagraniczni wykonawcy: Anna 

& Th e Barbies z Węgier oraz Noca-

deń ze Słowacji. Początek zabawy o 

godz. 16.00.

Muzycznemu wydarzeniu towarzy-

szyć będzie debata pt. „Współpraca w 

Grupie Wyszehradzkiej. Podsumo-

wanie polskiej prezydencji”. Rozpocz-

nie się ona w Teatrze im. Adama Mic-

kiewicza na Placu Teatralnym o godz. 

10.00, a jednym z panelistów będzie 

burmistrz Czeskiego Cieszyna, Vít 

Slováček.  (wik)

Otwierają bramy cieszyńskiego Święta Herbaty
Warsztaty, wykłady, koncerty, śnia-

dania na trawie i oczywiście wiele 

sympatycznych spotkań przy herba-

cie. W pierwszy weekend lipca (1-2 

lipca) Wzgórze Zamkowe w Cieszy-

nie będzie tętnić życiem za sprawą 9. 

edycji Święta Herbaty.

„Słyszycie to? To w oddali gotuje 

się już woda na herbatę. Czarujące 

bulgotanie, dźwięk przelewanego 

naparu z czajnika do czarki... Oko-

lica Wzgórza Zamkowego powoli 

wypełnia się echem rozmów mi-

łośników herbaty, pogawędkami 

zwiedzających i muzyką. Każdy kąt 

nabiera nowych barw i woni. Przy-

jaciele śmiejąc się i świętując, podają 

sobie czarki czaju. Znawcy  wymie-

niają się herbatami ze wszystkich 

zakątków świata, które jeszcze przed 

paroma tygodniami spokojnie rosły 

sobie na krzewie. Joga, origami, ka-

ligrafi a – tak wiele nowych rzeczy 

czeka na odkrycie. Słyszycie to? To 

właśnie cichy dźwięk zbliżającego 

się Święta Herbaty” – w ten sposób 

organizatorzy zapraszają na 9. edycję 

Święta Herbaty.

Również w tym roku będzie moż-

na spróbować najświeższych i naj-

lepszych herbat z egzotycznych re-

gionów świata, a także doświadczyć 

smaków, o których wcześniej nie 

miało się pojęcia. Swoim doświad-

czeniem podzielą się herbaciani mi-

strzowie z Polski, tacy jak Wojciech 

Woźniak, który opowie o sekretach 

wyjątkowej herbaty pu-erh, pojawi 

się też wielu ekspertów z Czech i 

Słowacji. 

Podczas 9. Święta Herbaty nie 

zabraknie bogatej oferty warszta-

tów. Będzie można zagłębić się w 

tajemnice zielarstwa, odbyć zajęcia 

muzyczne lub ćwiczyć jogę. Pasjo-

naci muzyki i rękodzieła nie powin-

ni pominąć warsztatów wyrabiania 

bambusowych fl etów. Jeśli już mowa 

o muzyce, to na scenie Święta Her-

baty także w tym roku zabrzmią róż-

ne ciekawe zespoły, np. Luuz Galicja 

Band, którego muzyka akordeono-

wa przeniesie odbiorców w klimat 

południowych miast, a Patrik Kee 

wokalnymi improwizacjami opowie 

tajemniczą legendę Iwan Czaju.

Integralną częścią programu Świę-

ta Herbaty są spotkania podróżnicze. 

Pojawią się m.in. John Gope, który 

przybliży ciekawostki z podróży na 

archipelag Nowej Kaledonii oraz 

Katarzyna Byrtek, która opowie, jaki 

wpływ ma masowa turystyka na śro-

dowisko w Tajlandii. Dla tych, któ-

rzy myśleli kiedyś o podróży dookoła 

świata autostopem, z pewnością in-

spirujące będzie spotkanie z Pavlem 

Klegą, który przez 2,5 roku pokonał 

dystans ponad 22 000 km.

To tylko wybrane atrakcje z wielu 

innych propozycji 9. Święta Herbaty, 

które odbędzie się w dniach 1-2 lipca 

na cieszyńskim Wzgórzu Zamko-

wym. Dalsze informacje o programie 

będzie można znaleźć na stronie fe-

stiwalu: swietoherbaty.pl. Cena jed-

nodniowego karnetu wynosi 25 zło-

tych i obejmuje wstęp na wszystkie 

wydarzenia podczas pierwszego dnia 

festiwalu. Dzieci i młodzież do lat 

15 pod opieką rodziców mają wstęp 

wolny. (mb)

Święto Herbaty to nie tylko degustacja pysznych herbat, ale i wiele wydarzeń 
kulturalnych w plenerze na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie
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WŁODARCZYK I FAJDEK Z REKORDAMI ZŁOTYCH KOLCÓW

Th or byłby z nich dumny
Anita Włodarczyk nie obniża lotów. Polka w rewelacyjnym stylu, z nowym rekordem mityngu, zwyciężyła we wtorkowym konkursie 
rzutu młotem w ramach Złotych Kolców w Ostrawie. Rekord Złotych Kolców w rzucie młotem ustanowił też Paweł Fajdek, 
dołączając na deser najlepszy wynik w tegorocznych tabelkach. 
Wczoraj, po zamknięciu numeru, o 

rekordy mityngu walczyli czołowi 

lekkoatleci planety. W głównym pro-

gramie tegorocznych Złotych Kol-

ców znalazło się aż dziewięciu zło-

tych medalistów z ostatnich igrzysk 

olimpijskich w Rio de Janeiro, w 

tym ośmiokrotny mistrz olimpijski, 

sprinter Usain Bolt. Największe pol-

skie szanse medalowe były związane 

ze startem kulomiotów – Konrada 

Bukowieckiego i Michała Haraty-

ka, a także skoczka wzwyż Sylwestra 

Bednarka. Organizatorzy na kanwie 

ostatnich dramatycznych wydarzeń 

w Europie postanowili radykalnie 

wzmocnić środki bezpieczeństwa na 

stadionie, a także w bliskiej okolicy. 

Bilety na 56. edycję Złotych Kolców 

rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a 

Miejski Stadion w Ostrawie-Witko-

wicach pękał wczoraj w szwach. 

ANITA WŁODARCZYK: 
Rekordy dedykuję zawsze 

Kamili

Anita Włodarczyk lubi przyjeż-

dżać do Ostrawy. Właśnie w stolicy 

województwa morawsko-śląskiego 

wpadli na pomysł, żeby corocznie 

w ramach mityngu Złote Kolce or-

ganizować Memoriał Kamili Skoli-

mowskiej, zmarłej polskiej młociar-

ki. – Dla mnie Kamila była idolem, 

chciałam rzucać młotem tak, jak ona. 

Te rekordy dedykuję zawsze Kami-

li, a kiedy udaje się poprawić swój 

warsztat właśnie tu w Ostrawie, to 

radość jest podwójna – powiedzia-

ła „Głosowi Ludu” Anita Włodar-

czyk. Polka ostatni cykl przygoto-

wać poświęciła właśnie startowi w 

Ostrawie. Zrezygnowała nawet z 

prestiżowej rywalizacji drużynowej 

w Lille, gdzie pojawiła się prawie 

cała europejska czołówka lekkoatle-

tów. Konkurs rzutu młotem, przede 

wszystkim w wykonaniu pań, to za-

zwyczaj jedna wielka nerwówka, bo 

każda zawodniczka chce jak najszyb-

ciej wypełnić wymarzone minimum. 

Dla Włodarczyk w ostatnich latach 

minimum na każdym z mityngów 

to nowy rekord – życiowy, świato-

wy albo, jak w przypadku Złotych 

Kolców – rekord mityngu. – Dobrze 

było już w drugiej próbie, gdzie rzu-

ciłam na odległość 78,68 – oceniła 

Włodarczyk. Ten wynik przez chwi-

lę był nowym rekordem mityngu, ale 

Polka nie spoczęła na laurach, rzuca-

jąc w czwartej próbie na 79,72. – W 

Ostrawie czuję się zawsze świetnie. 

Publiczność dopisała, a to dla za-

wodnika też niezmiernie ważne – 

dodała Włodarczyk. O poziomie 

wtorkowej rywalizacji w kobiecym 

sektorze rzutu młotem świadczą aż 

cztery udane próby Anity Włodar-

czyk poza granicę 79 metrów. To 

wynik z innej planety, przynajmniej 

dla reszty stawki. Włodarczyk w 

Ostrawie wyprzedziła Chinkę Wang 

Cheng (76,25) i reprezentantkę 

Azerbejdżanu, Hannę Skydanową 

(74,25).

PAWEŁ FAJDEK: 
To był rzut na taśmę

W fantastycznym stylu pokazał się 

we wtorkowym programie Złotych 

Kolców również Paweł Fajdek, który 

w odróżnieniu od Anity Włodarczyk, 

wziął w weekend udział w drużyno-

wych mistrzostwach Europy. – Przy-

jechałem zmęczony, ale też pełen 

nadziei, że stać mnie na dobry wynik 

– stwierdził Fajdek. – Postawiłem 

wszystko na jedną kartę i chciałem 

od razu w pierwszej próbie posta-

wić kropkę nad „i” – zdradził. Kibice 

przekonali się zaś, że świat należy 

do odważnych, bo Fajdek rzeczywi-

ście w pierwszej próbie zdeklasował 

resztę stawki, uzyskując najlepszy 

wynik w tym sezonie na świecie, a 

także nowy rekord mityngu wyno-

szący po wtorku 83,44. – Byłem tak 

mocno pod wrażeniem swojej pierw-

szej udanej próby, klasycznego rzutu 

na taśmę, że chciałem w kolejnych 

próbach rzucić jeszcze dalej. Pomy-

ślałem nawet, że to fajna okazja, żeby 

pobić rekord Polski, niestety trochę 

się przeliczyłem, a wiadomo, w spo-

rcie pokora jest najważniejsza – pod-

kreślił bohater wtorkowych zawo-

dów. Powodów do zadowolenia nie 

krył również drugi Polak na podium 

męskiej rywalizacji rzutu młotem, 

Wojciech Nowicki. Wynik 80,31 za-

pewnił mu drugie miejsce w konkur-

sie i satysfakcję z rekordu życiowego. 

Podium wtorkowych zawodów uzu-

pełnił utalentowany węgierski mło-

ciarz Bence Halász (78,85).

 JANUSZ BITTMAR

 Puchar Lata odwołany
Zaplanowany na najbliższą sobotę, 

1 lipca, tradycyjny Puchar Lata w 

mini piłce nożnej nie dojdzie do 

skutku. A wszystko za sprawą zbyt 

małej liczby zgłoszonych drużyn. 

– Zgłosiły się do nas tylko trzy ze-

społy. W związku z tym postano-

wiliśmy w tym roku zrezygnować z 

turnieju, a na przyszłość warto się 

zastanowić nad zmianą terminu – 

powiedział „GL” Zbigniew Bocek 

ze sztabu organizacyjnego z MK 

PZKO w Lesznej Dolnej. 

Początek lipca przekłada się na 

pierwsze wakacyjne wyjazdy, urlo-

py rodzinne, w dodatku w tym sa-

mym terminie odbywają się inne 

turnieje piłkarskie na Podbeskidziu. 

Wiele wskazuje więc na to, że je-

śli organizatorzy Pucharu Lata nie 

przystąpią na zmianę terminu roz-

grywania turnieju, sytuacja z tego 

roku może się powtórzyć również 

w następnej edycji. 

Puchar Lata rozgrywany jest 

corocznie jako otwarte mistrzo-

stwa PZKO w mini piłce nożnej. 

W swojej długiej historii zagościł 

m.in. w Wędryni, Bystrzycy, Trzyń-

cu, od kilku lat mecze odbywały się 

zaś na trawiastym boisku w Trzyń-

cu-Kanadzie. W zeszłym roku ze 

zwycięstwa radowali się piłkarze z 

Suchej Górnej. 

 (jb)
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Migawka z ubiegłorocznego Pucharu Lata.

KALABIŠKA Z DWULETNIM 

KONTRAKTEM. Pierwszoligowi 

piłkarze MFK Karwina zakontrak-

towali w tym tygodniu kolejnego 

zawodnika. Po Wagnerze i Štepa-

nowskim z nadolziańskim klubem 

związał się dwuletnim kontraktem 

Jan Kalabiška. Utalentowany piłkarz 

może z powodzeniem zagrać tak na 

lewej fl ance obrony, jak też w linii 

pomocy. Kalabiška należał w ubie-

głym sezonie do kluczowych postaci 

zespołu trenera Jozefa Webera. W 

sezonie 2016/2017 występował jed-

nak w Karwinie na zasadach wypo-

życzenia z Mladej Bolesławi. 

NOWE TWARZE W FK FOT-

BAL TRZYNIEC. Wzmocnienia 

meldują również drugoligowi piłka-

rze FK Fotbal Trzyniec. Pod Jawo-

rowym zagrają w nowym sezonie 

Václav Juřena, Pavol Ilko i Richard 

Vaněk. Wychowanek trzynieckiego 

futbolu Václav Juřena jest nomi-

nalnym pomocnikiem, w zeszłym 

sezonie bronił zaś barw Witkowic. 

Obrońca Pavol Ilko z futbolem za-

czynał w Powaskiej Bystrzycy, w 

ubiegłym sezonie grał we Frydku-

Mistku. Trzeci w tym gronie – po-

mocnik Richard Vaněk – młodość 

spędził w Baniku Ostrawa, a ostatnio 

występował w sąsiednich Witkowi-

cach. 

DRZYZGA SIATKARZEM 

OLYMPIAKOSU. Fabian Drzy-

zga, rozgrywający reprezentacji Pol-

ski i mistrz świata z 2014 roku w se-

zonie 2017/2018 będzie występował 

w Olympiakosie Pireus. O transferze 

polskiego siatkarza jako pierwsi po-

chwalili się dziennikarze ofi cjalnego 

portalu greckiego klubu. – Bardzo się 

cieszę, że trafi łem do kraju igrzysk 

olimpijskich i do jednego z najbar-

dziej utytułowanych klubów Europy. 

Cieszę się, że zagram przed jedny-

mi z najlepszych fanów w Europie. 

Przychodzę po to, by Olympiakos 

znów był mistrzem – zapowiedział 

Fabian Drzyzga, cytowany przez ofi -

cjalną stronę greckiej ekipy.

Z RAKIETAMI NA MALDI-

NIEGO. To był mecz jak z bajki. W 

pierwszej rundzie tenisowego chal-

lengera w Mediolanie w grze po-

dwójnej Tomasz Bednarek i David 

Pel pokonali 6:1, 6:1 Stefano Lan-

donio i... byłego znakomitego piłka-

rza AC Milan i reprezentacji Włoch 

Paolo Maldiniego. Były gwiazdor 

piłkarski nudził się w domu i posta-

nowił, za namową przyjaciół – spró-

bować szczęścia z rakietą w ręku. Po-

mimo porażki Maldini zapowiedział 

start w kolejnych tenisowych turnie-

jach niższej rangi.  (jb)

FINAŁ HISZPANIA - ANGLIA
Hiszpania i Anglia – oto dwie dru-

żyny, które jutro powalczą o mistrzo-

stwo Europy w fi nale turnieju piłka-

rzy do lat 21. Hiszpanie na drodze do 

fi nału pokonali 3:1 Włochów, Angli-

cy uporali się w karnych z Niemca-

mi. W regulaminowym czasie gry na 

stadionie w Tychach było 2:2. 

Piątkowy fi nał w Krakowie zapo-

wiada się więc bardzo atrakcyjnie. 

Obie drużyny prezentowały w impre-

zie równy, wysoki poziom. Hiszpanie 

ogrywali rywali technicznym, szybkim 

futbolem, z kolei Anglicy posiadają w 

swoich szeregach bardzo utalentowa-

nych, świetnie zapowiadających się 

młodych piłkarzy. Bukmacherzy sta-

wiają na Hiszpanów, którzy w turnie-

jowej drabince mieli trochę łatwiejszą 

przeprawę od Anglików. Piłkarzom 

Albionu mogą dać się we znaki trudy 

półfi nałowej batalii z Niemcami. Po-

czątek piątkowego meczu fi nałowego 

w Krakowie o godz. 20.45.  (jb)
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