
Główna gala w teatrze 
WYDARZENIE: W tym roku mija 70 lat od założenia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W jubileuszowym roku 
odbędzie się kilka centralnych wydarzeń przypominających historię i dorobek Związku, wydana zostanie także okolicznościowa 
publikacja.
– PZKO to jest największa polska 

organizacja w Europie, która działa 

poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. W chwili obecnej mamy 

ok. 12-12,5 tys. członków w 80 

miejscowych kołach PZKO. Nasza 

działalność koncentruje się wokół 

domów PZKO, których na razie 

mamy jeszcze 38 – mówił w ponie-

działek prezes Jan Ryłko, na konfe-

rencji prasowej w siedzibie Zarządu 

Głównego PZKO w Czeskim Cie-

szynie. 

Jubileuszowy rok PZKO będzie 

obfi tował w najróżniejsze wydarze-

nia. W przygotowaniu są konkursy, 

wystawy oraz wielka gala, na której 

zostanie zaprezentowany 70-letni 

dorobek Związku. Wszystkie im-

prezy będą odbywały się pod bia-

ło-czerwonym logo jubileuszowym, 

które zaprojektowała Monika Pła-

czek, uczennica klasy siódmej Pol-

skiej Szkoły Podstawowej im. Hen-

ryka Sienkiewicza w Jabłonkowie. 

Jej praca zwyciężyła w konkursie 

plastycznym dla szkół podstawo-

wych, ogłoszonym przez PZKO. 

Wiadomo już, że centralna gala 

jubileuszowa odbędzie się 21 paź-

dziernika w Teatrze Cieszyńskim 

w Czeskim Cieszynie. – Chcemy 

przedstawić zarys dorobku PZKO, 

to, czego dokonaliśmy przez te 70 

lat. Będzie projekcja wideo, omówi-

my osobno każde dziesięciolecie. Z 

pewnością wystąpią nasze zespoły, 

zaprezentujemy naszych najbar-

dziej zasłużonych członków. Mamy 

jedno takie odznaczenie związko-

we, którego zasady są dość rygo-

rystyczne – Wpis do Złotej Księgi. 

By je otrzymać, trzeba pracować 

społecznie przez co najmniej 30 

lat. Nie wiem, czy jakakolwiek inna 

organizacja ma takie rygorystyczne 

kryteria – mówił Ryłko. 

W planie są także wystawy oko-

licznościowe. Jedną z nich przygo-

towuje archiwista PZKO, Marian 

Steff ek, będzie także wystawa kro-

nik PZKO. Zdaniem Ryłki, nie-

które z nich są bardzo pomysłowe, 

a nawet artystycznie prowadzone i 

zasługują na to, by je zaprezentować 

szerszej publiczności. Osobny roz-

dział to konkursy. Właśnie zakoń-

czyło się przyjmowanie nominacji 

do drugiej edycji konkursu „Inicja-

tywy PZKO”, którego zadaniem 

jest promowanie działalności kół 

PZKO. Dziesiątka wyłonionych 

kandydatów zostanie przedstawio-

na na portalu „Zwrotu” i w „Głosie 

Ludu”. Każdy będzie mógł zagłoso-

wać na swojego faworyta. 

Tadeusz Szkucik, emerytowany 

dyrektor polskiej podstawówki w 

Trzyńcu, przygotował konkurs nt. 

wiedzy o PZKO. Również informa-

cje o tym konkursie pojawią się w 

naszej gazecie. Nowością, przygoto-

waną specjalnie z myślą o młodych, 

będzie konkurs fi lmików z telefo-

nów komórkowych, przedstawiają-

cych migawki z życia młodzieży na 

Zaolziu.

– Nagrody będą bardzo atrakcyj-

ne – zapewnił Jarosław Miczek, szef 

Rady Organizacyjnej ZG PZKO. 

Prezes Ryłko wspomniał o jeszcze 

jednej imprezie – niespodziance, 

której na razie nie chce zdradzać, 

ponieważ nie wiadomo, czy uda się 

ją zrealizować. – Jeżeli się uda, to 

będzie to bomba – zapewnił. 

Władze Związku zamierzają w 

roku jubileuszowym uporządkować 

i uzupełnić informacje nt. historii 

PZKO. Po 10 latach przerwy zosta-

nie przygotowany kolejny aneks do 

„Leksykonu PZKO”. – Tym razem 

nie będziemy go drukowali, lecz 

opracujemy go w wersji elektronicz-

nej. Każdy będzie go mógł pobrać 

z naszej strony internetowej – po-

informował prezes. Równocześnie 

zostanie wydana drukiem obszer-

na publikacja o historii PZKO. Jej 

redaktorem naczelnym jest Kazi-

mierz Kaszper. Publikacja powinna 

się ukazać przed galą jubileuszową. 

Na pytanie „Głosu Ludu”, czy dzie-

je PZKO zostaną potraktowane w 

szerszym kontekście politycznym, z 

uwzględnieniem komunistycznych 

realiów, w jakich Związek przez 40 

lat pracował, Ryłko wyraził przeko-

nanie, że tak właśnie będzie, ponie-

waż nie miałoby sensu przedstawiać 

działalności PZKO w oderwaniu 

od rzeczywistości. – Nam się cią-

gle wypomina naszą komunistycz-

ną przeszłość, natomiast prawda 

jest taka, że w PZKO, wewnątrz 

organizacji, również w czasach 

komunistycznych działały mecha-

nizmy demokratyczne, władze po-

szczególnych kół były wybierane w 

taki sam sposób, jak teraz. Prawdą 

jest, że prezes Zarządu Głównego 

PZKO musiał być członkiem partii 

komunistycznej, natomiast prezesi 

poszczególnych kół nie musieli – 

mówił Ryłko.

Ważnym wydarzeniem, rzutują-

cym na przyszłość Związku, będzie 

XXIII Zjazd Delegatów PZKO, 

który odbędzie się 25 listopada w 

Suchej Górnej.

 

 DANUTA CHLUP

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

Jan Ryłko przedstawił jubileuszowe logo PZKO. Jego autorką jest nastolatka z 
Jabłonkowa.

Znaczek 
na 500 lat Reformacji
We wtorek wszedł do obiegu znaczek 

Poczty Polskiej o wartości 3,20 zł, na 

którym przedstawiono napisy wyko-

nane pismem gotyckim na tle z moty-

wem roślinnym. Na znaczku umiesz-

czono pierwsze zdanie ze wstępu do 

95. tez Marcina Lutra: „Miłość do 

prawdy i pragnienie ujawnienia jej są 

przyczyną, że zamierza się przepro-

wadzić w Wittenberdze dysputę nad 

niżej podanymi tezami”. 

Znaczki wydrukowano techniką 

rotograwiurową na papierze fl uore-

scencyjnym w formacie 31,25 x 39,5 

mm, w nakładzie 250 tys. sztuk. Au-

torem projektu znaczka jest Andrzej 

Gosik. Z okazji jubileuszu 500 lat 

Reformacji została przygotowana 

również koperta FDC i okoliczno-

ściowy datownik. 

Jak informuje Agnieszka Godfre-

jów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 

znaczki będą dostępne w placówkach 

Poczty Polskiej oraz dystrybuowane 

podczas wydarzeń związanych z jubi-

leuszem 500 lat Reformacji.  (wik)

WSPÓLNIE 
TWORZĄ KURSY 

Dzięki międzynarodowemu projek-

towi, w którym uczestniczy zespół 

Polskiego Związku Kulturalno-

-Oświatowego, powstanie platforma 

e-learningowa z ogólnie dostępnymi 

kursami internetowymi. Pod koniec 

ub. tygodnia w Wyższej Szkole Biz-

nesu w Dąbrowie Górniczej odbyło 

się pierwsze międzynarodowe spo-

tkanie wszystkich czterech partnerów 

projektu „Wiedza bez barier – in-

nowacyjne metody nauczania osób 

dorosłych”. Uczestniczyły w nim ze-

społy z Polski, Czech, Litwy i Łotwy. 

PZKO reprezentowali: Magdalena 

Ćmiel, Anna Piszkiewicz, Ireneusz 

Hyrnik i Dawid Bielesz. 

– Do tej pory komunikowaliśmy się 

przede wszystkim za pośrednictwem 

internetu, poprzez platformę e-lear-

ningową, która została stworzona i na 

której zostaną później umieszczone 

kursy języka polskiego, technologii 

informatycznych i zarządzania. Na 

platformie pracują zespoły projek-

towe czterech państw, natomiast 

partnerem wiodącym jest WSB w 

Dąbrowie Górniczej – powiedziała 

„Głosowi Ludu” Magdalena Ćmiel, 

koordynator projektu z ramienia 

PZKO. Wyjaśniła, że kursy będą 

darmowo udostępniane wszystkim 

zainteresowanym organizacjom, ale 

też osobom prywatnym. Na przykład 

kurs języka polskiego pomoże w na-

uce języka ojczystego Polakom i Po-

lonii na całym świecie. 

– Powstaną prawdopodobnie dwa 

poziomy kursu języka polskiego – 

podstawowy i zaawansowany, po-

nieważ inne jest zapotrzebowanie 

Polaków na Łotwie, gdzie nie ma 

polskiego szkolnictwa albo jest tylko 

w bardzo okrojonej formie, a inne są 

nasze wymagania. Każdy, kto będzie 

chciał podszkolić się w języku pol-

skim, będzie mógł skorzystać z tego 

kursu – sprecyzowała Ćmiel. Dodała, 

że w przyszłości mogą powstawać ko-

lejne kursy z różnych dziedzin. 

 (dc)

Ciąg dalszy na str. 2 
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Szukają pomysłu na wieżę
Jeszcze przed kilkoma tygodniami 

mieściła się tutaj restauracja. Teraz 

najwyższe piętro historycznej wie-

ży ciśnień w Boguminie stoi puste. 

Miasto chce to zmienić i znaleźć 

takiego inwestora, którego pomysł 

na wykorzystanie wolnych pomiesz-

czeń nad pensjonatem „Pod wieżą” 

uatrakcyjni ofertę tamtejszego kom-

pleksu rekreacyjno-sportowego. W 

grę mogą wchodzić cukiernia, mini-

galeria czy kącik zabaw dla dzieci. 

O wyborze nowego najemcy, jak 

podkreślił zastępca burmistrza Bo-

gumina, Lumír Macura, zdecyduje 

głównie oryginalność i atrakcyj-

ność złożonej propozycji. Te nale-

ży przedstawić w ratuszu do końca 

marca. Jeżeli jednak żadna z nich nie 

zainteresuje władz miasta, sięgną one 

po zapasowe rozwiązanie, jakim jest 

urządzenie na najwyższym piętrze 

wieży apartamentów dla większych 

rodzin, gości weselnych lub bardziej 

wymagającej klienteli. 

Wnętrza starej wieży ciśnień za-

gospodarowano na pensjonat w 

2004 roku z pierwszej dotacji unijnej 

dla miasta, w wys. 16,7 mln koron. 

Obecnie jako obiekt zarządzany 

przez miejską spółką „Bospor” two-

rzy on jedną całość z aquaparkiem, 

stadionem zimowym, polem do 

adventure golfa oraz Hobby Par-

kiem.  (sch)

Jeden kandydat na prezesa
W najbliższą sobotę w warszawskim Domu Polonii odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie delegatów Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Główny punkt obrad stanowi wybór nowego prezesa stowarzyszenia.
Przypomnijmy, 30 grudnia 2016 r. 

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 

dotychczasowy prezes Stowarzy-

szenia „Wspólnota Polska” Longin 

Komołowski. Delegaci oddziałów 

„Wspólnoty Polskiej” wybrani w 

ostatnich wyborach oraz członkowie 

Rady Krajowej, Zarządu Krajowego, 

Krajowej Komisji Rewizyjnej i Kra-

jowego Sądu Koleżeńskiego muszą 

więc w sobotę wybrać nowego pre-

zesa. Kandydatów na to stanowisko 

można było zgłaszać do 14 lutego. 

Ostatecznie jedynym zgłoszonym 

jest Dariusz Piotr Bonisławski, obec-

ny wiceprezes „Wspólnoty Polskiej”. 

Jego kandydaturę zgłosił Zarząd 

Krajowy „Wspólnoty Polskiej”.

Dariusz Bonisławski działa w 

stowarzyszeniu od ponad dwudzie-

stu lat, a od ponad sześciu jest jego 

wiceprezesem. W rozmowie z „Gło-

sem Ludu” tłumaczy, że po śmierci 

Longina Komołowskiego działacze 

„Wspólnoty Polskiej” zastanawiali 

się, jak najlepiej kontynuować i roz-

wijać dotychczasowe działania sto-

warzyszenia. – Wspólnie doszliśmy 

do wniosku, że ważne jest, by sto-

warzyszenie było prowadzone przez 

kogoś, kto ma rozeznanie i wiedzę 

na temat misji „Wspólnoty Polskiej”, 

a także orientuje się w problemach 

Polaków i Polonii rozsianej po świe-

cie – zdradza powody, dla których 

zdecydował się kandydować Dariusz 

Bonisławski. 

Obecny wiceprezes Zarządu 

Krajowego „Wspólnoty Polskiej” 

był wieloletnim prezesem oddzia-

łu warmińsko-mazurskiego stowa-

rzyszenia. Jest m.in. pomysłodawcą 

oraz współtwórcą Domu Polonii w 

Ostródzie, a także twórcą, koordyna-

torem oraz ekspertem Ośrodka Do-

skonalenia Nauczycieli „Wspólnoty 

Polskiej” prowadzącego na zlecenie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

program szkoleniowy dla ok. 1500 

nauczycieli polonijnych z całego 

świata. Ponadto jest autorem progra-

mów szkoleniowych oraz licznych 

projektów edukacyjnych skierowa-

nych do pedagogów, rodziców oraz 

polskiej młodzieży poza granicami 

kraju.  (wik)
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PRZYGNIOTŁO 

GO DRZEWO
NYDEK (dc) – W poniedziałek 

doszło do tragedii podczas ścinania 

drzewa. 66-letni mężczyzna zginął, 

przygnieciony jego ciężarem. Na 

miejsce zdarzenia wysłano śmigło-

wiec pogotowia ratunkowego, nie-

stety ratownicy nie mogli już pomóc 

poszkodowanemu. 

* * *

CHCĄ 

DOKOŃCZYĆ 

ŚCIEŻKĘ
ROPICA (dc) – Trwają przygoto-

wania do budowy ostatniego odcin-

ka ścieżki dla pieszych i rowerzy-

stów łączącej Trzyniec z Czeskim 

Cieszynem. Wójt Uršula Waniová 

przekonuje, że budowa ostatniego 

ropickiego odcinka jest konieczna, 

ponieważ poruszanie się po poboczu 

ruchliwej drogi I/11 jest niebez-

pieczne. Gmina otrzymała dofi nan-

sowanie z budżetu wojewódzkiego 

na przygotowanie projektu, studium 

wykonalności i prace geodezyjne. 

* * *

TERAZ 

CHIRURGIA
BOGUMIN (sch) – Bardziej przy-

tulne, świeżo wymalowane pokoje, 

nowe łazienki, lepsze zaplecze oraz 

więcej pokojów o podwyższonym 

standardzie – to kolejne zmiany w 

Miejskim Szpitalu, które będą doty-

czyć tym razem oddziału chirurgii. 

Remont zostanie przeprowadzony 

w marcu. W tym czasie bardziej 

skomplikowane operacje będą prze-

prowadzane tylko w ograniczonym 

zakresie. 

* * *

 »GOŚCINNE 

WYSTĘPY«
ZEBRZYDOWICE (wik) – Polscy 

policjanci zatrzymali 31-letniego 

mieszkańca Karwiny, który kradł w 

sklepach w gminie Zebrzydowice. 

Jego łupem padły artykuły spożyw-

cze i przemysłowe o łącznej warto-

ści ponad 9 tys. zł. Wpadł w sobotę, 

gdy w jednym z mini-marketów z 

wózkiem wyładowanym zakupami 

ominął kasy i wyjechał na zewnątrz. 

Złodziej zdołał uciec pracownikom 

ochrony, ale porzucił łupy i wsiadł 

do taksówki. Nie dojechał jednak do 

granicy w Marklowicach Górnych, 

ponieważ wcześniej zatrzymali go 

policjanci.

* * *

NAPĘDZANE 

PRĄDEM
TRZYNIEC (dc) – Pojazdy z na-

pędem elektrycznym będą główną 

atrakcją „Dnia mobilności elektrycz-

nej”, który odbędzie się 9 marca od 

godz. 12.00 do 16.00 na parkingu 

koło Werk Areny. Mieszkańcy będą 

mogli przyjrzeć się z bliska nowym 

autobusom, które od początku mar-

ca mają obsługiwać komunikację 

miejską oraz różnym modelom 

samochodów i mniejszych pojazdów 

napędzanych prądem. 

DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy

Dziś sekretariat redakcji będzie czynny od 

8.30 do 15.30. Natomiast dziennikarz dyżurny, 

Witold Kożdoń, czeka na Państwa w godz. 

9.30-13.00 (tel. 775 700 893, kozdon@

glosludu.cz). W każdej sprawie można też 

dzwonić do redaktora naczelnego, Tomasza 

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

glosludu.cz.

Czekamy na Państwa
CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz

Serwis o 
Polakach 

na Zaolziu

Co znajdzie się na najwyższym piętrze 
dawnej wieży ciśnień?

Dariusz Bonisławski działa w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od ponad 
dwudziestu lat.

Wspólnie tworzą kursy
Dokończenie ze str. 1

Spotkanie w Dąbrowie Górniczej miało przede wszystkim charakter szko-

lenia. Danuta Morańska i Krzysztof Orzechowski z WSB zapoznali uczest-

ników z obsługą platformy, pokazali im, w jaki sposób zamieszcza się treści 

na platformie, jak można sprawdzać wiedzę, w jaki sposób ekipy projektowe 

mogą wzajemnie komunikować się na forum.  (dc)

Paliwa ciekłe 0,7%

Gaz ziemny 28,4%

Odnawialne 
źródła energii 25,3%

Prąd 
elektryczny 17,7%

Ciepło 
kupowane 14,5%

Paliwa 
stałe 13,4%

Zużycie energii 
w czeskich gospodarstwach domowych 

(w proc.)

Źródło: Czeski Urząd Statystycz ny.  Opr. (dc)

Ekipa PZKO uczestniczyła w szkoleniu w Dąbrowie Górniczej. 

Pamięci wyklętych

Wczoraj w całej Polsce odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Spotkanie z  tej okazji miało miejsce także na Sali Sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie. Zorganizowały je Stowarzyszenie „Wszechnica” oraz ma-
gistrat. W spotkaniu uczestniczyła głównie młodzież z cieszyńskich szkół.  (wot)
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Szklane cuda Karolinki
Karolinka – to ładnie brzmiące imię dziewczęce – przyjęło także wołoskie miasteczko, leżące mniej więcej w połowie drogi między Wsecinem a Rożnowem pod 
Radhoszczem. Miejscowość otrzymała nazwę od huty szkła, założonej tu w drugiej połowie XIX wieku. Warto zajrzeć do Karolinki, by zwiedzić Muzeum Szklarstwa 
i przyjrzeć się produkcji w działającej do dziś fabryce. Wycieczkę można połączyć z wypadem na narty, ponieważ w Karolince oraz sąsiednich Wielkich Karlowicach 
znajduje się kilka wyciągów narciarskich.
Na portierni fabryki Crystalex czeka 

na mnie Pavel Bitala. Emerytowany 

pracownik zakładu będzie oprowa-

dzał mnie po halach produkcyj-

nych. Na zwiedzanie zakładu mogą 

umówić się (koniecznie z wyprze-

dzeniem) nie tylko grupy, ale też 

indywidualni turyści. Przewodnik 

zapoznaje ich z historią szklarni i 

pokazuje stosowane współcześnie 

techniki dekorowania szkła. Turyści 

mogą obejrzeć procesy technologicz-

ne odbywające się w hali trawienia 

szkła, dla „Głosu Ludu” zrobiono 

wyjątek, dlatego mogę zapoznać się 

z całym procesem technologicznym. 

Naszym pierwszym przystankiem 

jest wzorcownia. W szklanych witry-

nach wystawione są wszystkie pro-

dukowane w fabryce wzory szkla-

nek, kieliszków i lampek do wina, 

dzbanków, wazonów i innych wyro-

bów. – Dziś chyba 99 proc. produk-

cji zmierza na eksport, do najwięk-

szych odbiorów należy Turcja (przed 

wprowadzeniem embarga była to 

Rosja), część produkcji sprzedaje się 

do różnych państw Europy Zachod-

niej, ale też bogatych krajów arab-

skich. Arabskim odbiorcom zależy 

na bogatym, złotym zdobnictwie 

– mówi przewodnik. Dowiaduję się, 

że fabryka zatrudnia aktualnie ok. 

150-170 osób (przeważnie kobiety). 

Z tą liczbą osób, dzięki sterowanym 

przez komputery automatom, które 

wykonują większość prac, można w 

ciągu miesiąca wyprodukować mi-

lion sztuk szklanych wyrobów. 

NAJPIERW 
KLOSZE DO LAMP

Zakład Karolinka został założo-

ny w 1861 roku przez żydowskiego 

przedsiębiorcę z Wiednia, Salomona 

Reicha. Założyciel nazwał ją Char-

lotta (obcojęzyczna wersja imienia 

Karolina), prawdopodobnie na cześć 

swojej matki, choć inna wersja mówi, 

że było to imię kochanki. Kiedy w 

1949 roku miejscowość stała się sa-

modzielną gminą, „odziedziczyła” 

nazwę po hucie. 

Reich produkował najpierw klosze 

do lamp naftowych, potem poszerzył 

produkcję o szkło użytkowe, przezna-

czone przede wszystkim dla gastro-

nomii. Fabryka do II wojny światowej 

była w prywatnych rękach, potem – 

tak jak inne zakłady – została upań-

stwowiona. Największy rozwój odno-

towano w latach 80. ub. wieku, kiedy 

była częścią przedsiębiorstwa Crysta-

lex. Po 1990 roku zakład sprywatyzo-

wano. Aktualny właściciel, który prze-

jął go wraz ze szklarniami w Nowym 

Borze w 2009 roku, wrócił do nazwy 

Crystalex. Już w 2005 roku, ze wzglę-

du na wysokie koszty, zrezygnowano z 

ręcznej produkcji dmuchanego szkła. 

Do Karolinki przywożone są gotowe 

wyroby z Nowego Boru, produkowa-

ne przez automatyczne maszyny. Wo-

łoski zakład skupia się na ich deko-

rowaniu. Wzory trawione są kwasem 

lub – obecnie rzadko – szlifowane. 

Miejscowych szlifi erzy zatrudnia inny 

zakład w tej miejscowości, warsz-

tat należący do fabryki szlifowanego 

szkła Moser w Karlowych Warach.

NIE OBEJDZIE SIĘ 
BEZ WOSKU 

W hali, do której trafi ają szklanki, 

kieliszki czy wazoniki przywiezione 

z Nowego Boru, unosi się przyjemny 

zapach wosku. Wkrótce przekonam 

się, że wosk jest tu bardzo ważnym 

artykułem, ułatwiającym obróbkę 

szkła. Wyroby szklane pokrywane 

są za pomocą specjalnej maszyny 

cienką warstwą wosku ogrzanego do 

temperatury 84-89 stopni Celsjusza. 

Pracownice kleszczami wyciągają je i 

układają do wyschnięcia. – W wosku 

za pomocą automatycznych maszyn 

wyposażonych w igły wykłuwany jest 

zaprojektowany wzór. Obsługujące 

linię produkcyjną kobiety mają pro-

ste zadanie: układają szklanki do góry 

dnem na okrągłych podstawkach, 

nad którymi wiszą ramiona maszy-

ny z igłami. Po wprawieniu maszyny 

w ruch podstawki obracają się i igły 

wykłuwają wzór. Ludzkie ręce idą w 

ruch dopiero po zatrzymaniu się ma-

szyny. Przyglądam się kobiecie, która 

wyciąga kieliszki i usuwa z nich pędz-

lem woskowe okruszynki. 

W następnej hali, ku mojemu za-

skoczeniu, znowu używa się wosku. 

Robotnice ręcznie pokrywają nim 

te części wyrobu (przede wszystkim 

krawędzie), gdzie naniesiona przez 

maszynę warstwa łatwiej może zo-

stać naruszona. Po co ta staranność? 

– Każde miejsce, które nie będzie 

chronione woskiem, zostanie uszko-

dzone przez kwas. A chodzi przecież 

o to, by kwas wytrawił tylko wzory, 

które chcemy mieć na szklance – wy-

jaśnia mój przewodnik. 

Kobieta obsługująca linię do tra-

wienia szkła szybko układa pokryte 

woskiem szklanki na dużych tacach, 

przyklejając je do nich – oczywiście za 

pomocą wosku. Maszyna „wypluwa” 

gotowe już wyroby. Trzeba je tylko 

umyć w kilku różnych roztworach. – 

Wosk poddawany jest recyklingowi i 

wielokrotnie go używamy, ponieważ 

jest kosztownym surowcem – mówi 

Bitala. Część wyrobów trafi a później 

jeszcze do warsztatu malarskiego, 

gdzie maluje się na nich dekoracje, 

najczęściej złote. Z kolei inne wyroby 

lekko spryskiwane są farbą, dzięki cze-

mu otrzymują słaby kolorowy odcień. 

– Pomalowane wyroby wsadza się do 

pieca i tam przez blisko dwie godziny 

wzory są wypalane. To zapewnia ich 

trwałość – wyjaśnia przewodnik.

PRZEKRÓJ 
SZKLANEJ HISTORII 

Szeroki wachlarz szklanych wyrobów, 

które produkowano w Karolince po-

cząwszy od drugiej połowy XIX wie-

ku do czasów współczesnych, można 

oglądać w Muzeum Szklarstwa, które 

zostało otwarte przed niespełna trze-

ma laty. Do jesieni ub. roku placówkę 

zwiedziło już 10 tys. osób. W tym 

samym budynku mieści się galeria 

obrazów z motywami szklanymi, au-

torstwa wołoskich malarzy, oraz cen-

trum informacji turystycznej. Przy 

gablotach muzealnych spotykam ro-

dziny z dziećmi. – To turyści, którzy 

przyjechali na narty. Dzisiaj pogodę 

mamy deszczową, więc przychodzą 

do muzeum. Kiedy była piękna zimo-

wa aura, nie było tu nikogo – śmieje 

się przewodnik Ivan Štěpánek. 

Kiedy dowiaduje się, że reprezen-

tuję polską gazetę, przytacza cieka-

wostkę historyczną związaną z Pola-

kami. – Salomon Reich miał bliskie 

kontakty z Polską. Pod koniec XIX 

wieku do pracy w szklarni przycho-

dziło sporo rodzin z polskich terenów. 

Polscy szklarze stosowali specjalną 

technikę formowania ozdobnych nó-

żek do kieliszków za pomocą talku. 

W tym miękkim minerale z łatwo-

ścią można wykroić za pomocą noża 

kształt nóżki. Do powstałej w ten 

sposób formy wlewano gorące, ciekłe 

szkło i dwie połowy talkowej formy 

ściskano kleszczami – opowiada pra-

cownik muzeum, pokazując wysta-

wione wyroby, wykonane tą techniką 

oraz historyczne formy. 

Štěpánek jest emerytowanym 

szklarzem, dobrze więc zna się na 

branży, której zostało poświęcone 

muzeum. W latach 90. założył w 

Karolince własną, niedużą hutę szkła 

Charlotta, w której z kilkunastoma 

współpracownikami produkował ory-

ginalne, artystyczne wyroby szklar-

skie według projektów czołowych 

zagranicznych plastyków, przeważnie 

z Kalifornii. Jedna z  gablot muzeal-

nych poświęcona jest produkcji po-

chodzącej z jego fi rmy. Dziś już jej 

nie ma. – Zamówień mieliśmy mnó-

stwo, brakuje natomiast szklarzy, rze-

mieślników z prawdziwego zdarzenia 

– przekonuje Štěpánek. Podchodząc 

do swojej gabloty, z dumą pokazuje 

mi prototypy szklanych pucharów ze 

sportowymi motywami, zaprojekto-

wanych w przeszłości na mistrzostwa 

Europy w gimnastyce artystycznej. 

– Dla zwycięzców każdej dyscypliny 

został zaprojektowany inny puchar – 

podkreśla mój rozmówca. 

 DANUTA CHLUP
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REPORTAŻ

Pracownica zakładu maluje na kieliszkach złote obwódki. 

Ivan Štěpánek zwraca uwagę na tapetę z motywami szklarzy, którą została po-
kryta jedna ze ścian w muzeum. 

Spółka 
ALUPON System CZ, s.r.o. 

poszukuje kandydata na 

STANOWISKO 
ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNE 

do swej siedziby w Czeskim Cieszynie.

Wymagania:
• Min. ukończone wykształcenie średnie z maturą
• Biegła znajomość języka polskiego
• Talent organizacyjny
• Praca na PC
• Dyspozycyjność czasowa

Proponujemy:
• pracę w międzynarodowym handlu
• atrakcyjne wynagrodzenie
• bonusy pracownicze

CV prosimy przesłać na adres: ponczova@alupon.cz do dnia 8. 3. 2017.
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»Tygrys krowę« i »wbrew pozorom drzewek nie hoduje«
O kulisach układania krzyżówek 

opowiada Jan „Biki” Ondraszek, ich 

wieloletni autor w sobotnich wyda-

niach „Głosu Ludu”.

Jak się układa krzyżówki?
Żadnych książek na ten temat, ani 

reguł nie czytałem, nie studiowa-

łem i właściwie jestem samoukiem. 

Ale są zasady, do których się stosu-

ję – żeby diagram był symetryczny 

i żeby było jak najmniej czarnych 

kratek. Bo im więcej czarnych, tym 

jest to co prawda łatwiejsze dla au-

tora, ale człowiek ma ambicję, aby to 

robił jak najlepiej. Diagram i wpi-

sanie słów, to jest sprawa technicz-

na – najważniejsze jest, aby się nie 

powtarzać w określeniach. I tak np. 

„rzeka” – a to że płynie, że jest pod 

Jaworowym itp. Starałem się wzoro-

wać na tych słynnych krzyżówkach 

z „Przekroju” i ciągle mi się przypo-

minają takie hasła, jak na przykład 

„mój i twój kraj półksiężyca”.

?
Nasturcja.

Nie wpadłbym na to...
Albo podobne: „tygrys krowę”. I 

odpowiedź – „lewkonia”. A najbar-

dziej wspominam taką krzyżówkę, 

gdzie znalazło się może z dziesięć 

opisów: „Batory”, „Batory”, „Ba-

tory”... A tam wychodziło: statek, 

transatlantyk, Stefan, król, monar-

cha. To mnie ciekawiło trochę. I 

wtedy sam zacząłem je układać.

Kiedy to było?

Kolega Kaga, który w latach 

osiemdziesiątych był grafi kiem we 

„Zwrocie”, zaproponował mi, że-

bym robił dla nich krzyżówki (co 

mi zostało do dzisiaj), choć wcze-

śniej układałem już je dla pisemek 

wydawanych przez SAJ w Ostra-

wie. Kiedyś miałem wszystko w 

głowie, albo musiałem sprawdzać 

w encyklopediach i słownikach, 

ale teraz mam już własną bazę, ok. 

35 tys. haseł w komputerze. Tym 

niemniej są takie układy, głównie 

pięcio-, sześcioliterowe, że jest już 

ciężko coś wymyślić. Bo jeśli jest 

O-A-I, to tam wyjdzie jedynie 

„okapi” (i tego afrykańskiego zwie-

rzaka już trzydzieści razy zamie-

ściłem), choć jest jeszcze miasto 

w Nowej Zelandii, Otaki. Jak jest 

R-E-A, to zawsze wyjdzie rzepa 

lub rzeka, jak E-E-I, to tam pasu-

je tylko ta śpiewająca Greczynka. 

Druga sprawa to diagramy. Kiedyś 

trzeba było je samemu narysować 

ręcznie, a teraz używam programu, 

bo ile sam mogę wymyślić warian-

tów 15 na 17 kratek?

To standardowy rozmiar?
Tak robię do „Głosu”, w „Zwrocie” 

mam do dyspozycji całą stronę, więc 

przygotowuję takie większe 23 na 

19. A największa moja krzyżówka 

miała rozmiar 29 na 21 i to było w 

„Głosie” – na całe pół strony! Zresz-

tą z „Głosem” współpracuję już po-

nad trzynaście lat, dokładnie od 13 

grudnia 2003. I od tego czasu uka-

zało się ich, jak teraz rozmawiamy, 

468, ale ogólnie ułożyłem ich więcej.

Wracając do haseł, jest zasada, 
jakie to powinny być wyrazy?

Przeważnie staram się nie dawać ja-

kichś encyklopedycznych słów. Ale 

niekiedy jest taki układ, że nic inne-

go nie pasuje. Przeważnie kiedy już 

daję jakieś, którego sam nie znam 

lub które znalazłem w słowniku, 

to staram się je umieścić tam, gdzie 

ono samo wyjdzie z wszystkich in-

nych się krzyżujących. Tak jak w tej 

krzyżówce, którą mamy przed sobą. 

„Chwiejne tempo w muzyce”, czyli 

rubato. A dałem to dlatego, że wyj-

dzie ono samo ze wszystkich od-

gadniętych słów pionowo.

Ale już „60 minut” to banalne.
„Godzinę” dałem, by był punkt za-

czepienia.

Pozostałość po Jonatanie?
Ogryzek.

Na nich babka rośnie?

No, na czym rośnie babka? Na 

drożdżach, nie?

Drożdże! A ja myślałem, że 
mowa o roślinie. A spotyka się 
pan z jakimiś reakcjami?

O tak! Dzwonią do mnie. Ale prze-

ważnie wtedy jak zrobię błąd i mają 

z tego dziką radość. No zdarza się, 

każdemu się to zdarza, choć przed 

wydaniem daję sprawdzić kuzyn-

ce. Powiem tak – to nie jest łatwe 

zrobić krzyżówkę. Nie każdy to po-

trafi . Nawet przy obecnych możli-

wościach komputerowych, to i tak 

cztery-pięć godzin trwa wpisywa-

nie słów do diagramu, ale potem – 

co wspomniałem – trzeba to hasło 

określić, a to jest najtrudniejsze. I 

z tym mam największą, nawet pa-

rodniową pracę. A o tę odpowied-

nią defi nicję przecież w krzyżówce 

chodzi. Wie pan, co to jest „guma 

Warszawy”?

Nie.
To opona. 

Oj, to trzeba być miłośnikiem 
starych aut.

A kiedyś dałem „wbrew pozorom 

drzewek nie hoduje”. I tam miało 

wyjść „sadysta”.

Ale czasami się zdarza i to w pana 
krzyżówkach, że hasło jest dwu-
wyrazowe. Tak jak na przykład 
„Głos Ludu”. Jakby je pan opisał?

U nas się na niego mówi „plotkorz”, 

czyli „nasz plotkorz”. Co tym razem 

w tym „naszym plotkorzu”, pada 

pytanie domowników, gdy listonosz 

przynosi gazetę.
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Zatrzymać się na pustyni życia
Wczoraj rozpoczął się Wielki Post. O tym, czym jest on dla chrześcijan mówi o. Symplicjusz Sobczyk OFM z Jabłonkowa.

Ojcze, po co nam jest Wielki 
Post? W tym naszym beztroskim 
kolorowym świecie to już chyba 
nie ma nań potrzeby?

Nie rozumiem dlaczego nie ma po-

trzeby. Każdy się musi zatrzymać. To 

nie jest tak, że cały czas biegniemy, 

bo w pewnym momencie to serce nie 

wytrzyma i człowiek padnie. Nato-

miast Wielki Post sam w sobie to 

jest okres liturgiczny, który przeży-

wają chrześcijanie (niewierzący i tak 

go nie obchodzą i tak im nie jest po-

trzebny). Ale tu pojawia się pytanie: 

czy tradycja, czy wiara? Bo jeżeli tra-

dycja to znaczy, że to koniec karna-

wału i czekamy na wiosnę. I później 

dla ludzi niewierzących będą święta 

wiosny. Natomiast dla chrześcijan to 

jest czas, który ma podwójny wymiar.

Jaki?
Pierwszy to zatrzymanie się i na-

wrócenie. Człowiek zatrzymuje się w 

drodze, kiedy ma jakąś refl eksję, kie-

dy w sercu coś mu zadrga, że może 

idzie za szybko, może nie w tym kie-

runku. Dla chrześcijan jest to zawsze 

okazja do weryfi kacji swojego chrze-

ścijaństwa, czy ono jest w porządku. 

Czy idziemy dobrą drogą, czy nie 

jesteśmy fałszywi. A to można zrobić 

tylko wtedy, gdy się zatrzymamy.

W życiu dość często zatrzymuje-
my się w drodze.

Tak. Jak ktoś jedzie samochodem, 

to też się czasami zatrzymuje, żeby 

zapytać, czy dobrze podąża w tej 

chwili do Frydka czy do Bogumi-

na, czy to jest ta właściwa droga. Są 

drogowskazy, ale czasem człowiek 

się musi po prostu zatrzymać. I to 

zatrzymanie w Wielkim Poście ma 

wymiar takiego „wyjścia na pusty-

nię”. Dlatego w pierwszą niedzie-

lę Wielkiego Postu (w tym roku 5 

marca – przyp. red.) ukazany jest 

Pan Jezus, który wychodzi na pusty-

nię, gdzie człowiek staje w prawdzie 

(por. Mt 4,1-11). W dzisiejszym 

świecie jest wiele takiego blichtru, 

świateł, które pokazują nam życie 

inne, niż ono jest. Szczególnie to ży-

cie medialne, serialowe, telewizyjne, 

reklamowe to jest wyidealizowane 

wyrwane z kontekstu świata: pięk-

ni kolorowi ludzie, wspaniali, a po-

tem przychodzimy – a tu jest szara 

rzeczywistość. Natomiast pustynia 

pokazuje nam świat bez makijażu. 

Pustynia to jest goła, czysta ziemia. 

Człowiek ma wyjść na pustynię, 

czyli popatrzyć na swoje serce bez 

zakłamania. Bez wmawiania sobie 

jakiegoś kłamstwa, że „jestem taki, 

bo tak uważam”, a pustynia mi po-

kazuje prawdę. Tylko na pustyni do-

chodzi do nawrócenia, a nawrócenie 

– w języku greckim „metanoia”, to 

zmiana myślenia. Nie chodzi zatem 

tylko o odrzucenie grzechów, ale o 

to, aby moje myśli, które muszę nie-

raz ujarzmić, były doskonałe, takie, 

jakie ma Bóg.

„Wyjście na pustynię” oznacza, 
że mam być samotny. A człowiek 
boi się być sam... 

Sam na sam z Bogiem. To nie jest 

zupełna samotność. 

Tak, ale bez innych ludzi. A my 
potrzebujemy drugiego człowie-

ka, a chociażby tych słuchawek 
na uszach, żeby grała muzyka, 
żeby coś gadało – po prostu bo-
imy się ciszy.

Ten lęk przed ciszą, lęk przed sa-

motnością to się nazywa „fałszywe 

ja”. Bo pustynia demaskuje to, co jest 

w nas fałszywe. Ona zdejmuje maki-

jaże. Bo jak jesteśmy z drugim czło-

wiekiem to zaczynamy grać, bardzo 

często nie jesteśmy sobą. A tu nagle 

się ukazuje prawda! Niekiedy bar-

dzo bolesna. Od zawsze „wyjście na 

pustynię” to był środek leczniczy na 

wszelkie egoizmy, na pokusy. I tu 

nie chodzi o to, że wychodzimy na 

pustynię i stajemy się wyizolowa-

ni od świata, tylko o – cały czas to 

powtarzam – zatrzymanie się, by coś 

w swoim życiu zmienić. A pomóc w 

tym może modlitwa, wstrzemięź-

liwość – czyli umiejętność odjęcia 

sobie przyjemności, dzięki czemu 

można wyrabiać swoją wolną wolę 

(i nie chodzi bynajmniej o samo 

niejedzenie mięsa, bo to jest spły-

cone do granic absurdu, jeżeli ktoś 

tak myśli). I trzeci ważny element 

– miłosierdzie, które mam okazać 

drugiemu człowiekowi, co nieraz też 

kosztuje.

Nawet samo podanie ręki sąsia-
dowi, z którym się człowiek po-
kłócił czy żyje cały czas w niena-
wiści, kosztuje więcej niż danie 
komuś paru groszy.

Oczywiście. Bo nawet sam Pan Je-

zus mówi, że więcej jest miłosierdzia 

w miłości nieprzyjaciół (por. Mt 5, 

43-46) i to jest pierwsze wezwanie. 

Miłość do nieprzyjaciół jako ta naj-

trudniejsza miłość. Miłość miłosier-

na, bo miłosierdzie to jest dawanie 

miłości, która się drugiej osobie nie 

należy. Nauczanie Ewangelii z Kaza-

nia na Górze to jest miłość nieprzy-

jaciół: „Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę 

mieć będziecie?” (Mt 5, 46). A dru-

gim wymiarem Wielkiego Postu, jest 

przypominanie męki Chrystusa, li-

turgia prowadzi nas do niej od piątej 

niedzieli (2 kwietnia – przyp. red.) 

jako do punktu kulminacyjnego jeśli 

chodzi o Zbawienie – bo bez Męki 

nie byłoby Zmartwychwstania.

 Rozmawiał: jot

Ojciec Symplicjusz Sobczyk

Jan Ondraszek
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Ta książka jest wielką przygodą życia
W piątek gościem kawiarni Biblioteki Miejskiej w Trzyńcu była Renata Putzlacher-Buchta. Spotkanie powiązano z promocją czeskojęzycznego wydania ostatniej 

książki pisarki, „W kawiarni Avion, której nie ma”. 

Wieczór literacki w trzynieckiej 

bibliotece odbył się w ramach re-

alizowanego w tym roku projektu 

„Kulturalni i społeczni kuratorzy z 

Trzyńca”, podczas którego co mie-

siąc w placówce odbywają się spo-

tkania z ciekawymi osobistościami. 

Kuratorką lutowej debaty została 

Renata Putzlacher-Buchta, która za-

proponowała dwóch dodatkowych 

gości: uznanego czeskiego reżysera 

Radovana Lipusa oraz wioloncze-

listkę Dorotę Barovą. Jak podkreśli-

ła pisarka, ich współpracę połączyła 

kawiarnia literacka Avion w Czeskim 

Cieszynie. Spotkanie urozmaiciły 

utwory wokalno-instrumentalne w 

wykonaniu Doroty Barovej.

Polskie wydanie „W kawiarni 

Avion, której nie ma” ukazało się 

w 2013 roku, a na czeską premierę 

czytelnicy musieli poczekać kilka 

lat. – To wydanie długo powstawało, 

bo ciągle dowiadywałam się nowych 

rzeczy. Kiedy kawiarnia Avion zo-

stała ponownie wybudowana w 2010 

roku, pojawiły się prawnuczki Roza-

lii Wizner, twórczyni tej kawiarni. 

Przywiozły zdjęcia oraz dokumenty 

i kiedy zamieściłam w polskiej wer-

sji książki te wszystkie wiadomości, 

myślałam, że zamykam historię Ro-

zalii Wizner. Jednak po premierze w 

2013 roku zaczęły napływać do mnie 

nowe wieści – wyjaśnia w rozmowie 

z „Głosem Ludu” Renata Putzla-

cher-Buchta. 

– Po 2013 roku w małej czeskiej 

miejscowości Broumov realizowali-

śmy z reżyserem Radovanem Lipu-

sem spektakl, który dotyczył granic 

i stosunków polsko-czeskich. Posta-

nowiłam, że w ostatnim rozdziale 

książki opiszę jeszcze doświadczenia 

z Broumova – opowiada Putzla-

cher-Buchta. – Potem miało miejsce 

kolejne zdarzenie. Prowadzę wykła-

dy na polonistyce na Uniwersytecie 

Masaryka w Brnie. W związku z 

remontem w naszym budynku zaję-

cia musiały odbywać się w dawnym 

obiekcie Fakultetu Medycznego. 

Dzięki prawnuczkom Rozalii Wi-

zner wiedziałam, że architektem 

kawiarni Avion był Słowak, Ma-

ximilián Scheer. Byłam zdziwiona, 

dlaczego w związku z Scheerem 

pojawiają się zdjęcia Fakultetu Me-

dycznego w Brnie. Okazało się, że 

kiedyś wykładano tam architekturę 

i budownictwo. Zdałam sobie spra-

wę, że chodzę po tych samych kory-

tarzach co architekt Avionu. Był to 

kolejny niezwykły zbieg okoliczności 

– dodaje.

Po polskiej premierze książki w 

2013 roku informacje na temat ka-

wiarni Avion dostarczyli pisarce 

także sami czytelnicy. – Pojawiła się 

u mnie pani z Bogumina, która przy-

wiozła fotografi ę z wyborów miss 

Avion w 1934 roku. Zamieściłam 

więc w książce to zdjęcie, na którym 

są panie startujące w tym konkursie. 

Co ciekawe, nigdy nie mieliśmy zdjęć 

wnętrz tej kawiarni, a na tej fotografi i 

są one uwiecznione – zaznacza Pu-

tzlacher-Buchta.

Tłumaczem książki jest pocho-

dzący z Brna Michael Alexa. – Oka-

zało się, że mam na polonistyce 

bardzo utalentowanego studenta, 

któremu Towarzystwo Avion zleciło 

odpłatne prace tłumaczeniowe. Co 

mnie bardzo cieszy, zanim książka 

ukazała się, Michael przetłumaczył 

dzieła Adama Zagajewskiego, „Lalę” 

Jacka Dehnela, a także dzieła Szcze-

pana Twardocha, stając się cenionym 

tłumaczem. Aktualnie jest dokto-

rantem na Uniwersytecie Masaryka 

– opowiada Putzlacher-Buchta. 

Jak przyznaje pisarka, kawiarnia 

Avion w Czeskim Cieszynie jest przy-

godą jej życia. – Za polską wersję „W 

kawiarni Avion, której nie ma” otrzy-

małam Nagrodę im. K. I. Gałczyńskie-

go, „Srebrny Kałamarz”. Jacek Cygan 

czytając uzasadnienie, stwierdził, że 

przytuliłam do serca byłą właścicielkę 

Avionu i jej rodzinę oraz w pewnym 

sensie stali się moimi krewnymi z wy-

boru – mówi poetka. – Ta książka daje 

mi nie tylko szczęście i satysfakcję jako 

pisarce, ale też jest dla mnie czymś oso-

bistym. Mam wrażenie, że osoby, które 

zginęły nagle, tak jak zamordowana w 

obozie koncentracyjnym Rozalia Wi-

zner, wymagają tego, by dokończyć ich 

historie. Ta wręcz niesamowita liczba 

zbiegów okoliczności w trakcie pisania 

pozwala mi wierzyć, że ktoś nad tym 

wszystkim czuwał. Wiem, że kiedy za-

kończyłam pisanie, uspokoiłam się, tak 

jakbym miała do wykonania jakąś misję 

– dodaje.
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Renata Putzlacher-Buchta z Radovanem Lipusem.

CZWARTEK 2 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

7.00 Studio Wschód 7.35 Przyjaciele 

lasu 7.45 Kaktus i Mały 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Józef Beck 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 M jak miłość (s.) 14.20 Eg-

zamin z życia 15.15 Wiadomości 

15.30 Moją Ojczyzną jest Polska 

Podziemna 16.45 Galeria (s.) 17.10 

Kaktus i Mały. Dlaczego domowe 

kompostowanie to świetne rozwiąza-

nie? 17.20 Krótka historia. Czarnobyl 

17.30 Teleexpress 17.40 Polska z 

Miodkiem. Kraśnik 17.55 Naszaar-

mia.pl 18.20 Historia żywa 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 

Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Komisarz Alex 7 (s.) 21.50 Polonia 

24 22.10 Rozmowa Polonii 22.25 

Halo Polonia 23.10 Wyklęte 23.40 

Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 3 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

7.00 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii 7.30 Domisie 

(dla dzieci) 8.00 Pytanie na śniada-

nie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 10.45 Panorama 11.05 

Polonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 

11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 

historia. Czarnobyl 12.35 Wiado-

mości 12.50 Na sygnale. Kły 13.25 

M jak miłość (s.) 14.25 Komisarz 

Alex 7 (s.) 15.25 Wiadomości 15.40 

Warto rozmawiać 16.45 Moliki 

książkowe. Grzeczność i dobre ma-

niery 16.55 Domisie (dla dzieci) 

17.20 Krótka historia. Epoka Gierka 

17.30 Teleexpress. 17.50 Centralny 

Okręg Przemysłowy - historia suk-

cesu 18.25 Było, nie minęło - kroni-

ka zwiadowców historii. Samolot 

widmo 18.55 Na sygnale (s.) 19.25 

Wolny ekran 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Na dobre i na złe (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.20 Pięknie 

żyć – koncert. 

SOBOTA 4 marca
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Po-

lonia 24 11.05 Rozmowa Polonii 

11.20 Halo Polonia 12.10 Ojciec 

Mateusz 12 (s.) 13.05 Na dobre i na 

złe (s.) 14.00 Pięknie żyć - koncert 

15.05 Okrasa łamie przepisy. Dzi-

czyzna dla pań 15.30 Domy przy-

szłości 16.00 Kulturalni PL 17.00 

Słownik polsko@polski 17.30 Te-

leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Mów mi Mistrzu 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.50 Strażacy 2. Bohater 

roku 21.45 Mistrz 23.45 Tylko hity! 

Opole 2012. SuperJedynki. 

NIEDZIELA 5 marca
6.35 Pięknie żyć 7.40 Saga rodów. 

Ród Leśniewskich 8.05 Pamięć Polsk 

8.35 Magazyn z Ameryki 8.55 Wolny 

ekran 9.10 Polska z Miodkiem 9.20 
Ziarno. I Niedziela Wielkiego Postu 

9.50 Baw się słowami 10.15 Peters-

burski Music Show 10.50 W piątą 

stronę świata. Nowi przyjaciele 11.50 

Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 

Pański 12.15 Między ziemią a nie-

bem 12.50 Szlakiem miejsc niezwy-

kłych. Pomniki historii. Racławice 

13.00 Transmisja mszy świętej z ko-

ścioła pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Szklarskiej Porębie 14.20 

Turystyczna jazda. Kostaryka 2 14.40 

Kino retro. Ada! To nie wypada! 

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Nisko, Wyszogród 17.30 

Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Oczy w oczy 19.25 Baw się 

słowami 19.40 Dobranocka 19.50 

Czytanie przed spaniem, czyli cała 

Polska czyta dzieciom 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.50 Blondyn-

ka 4. Nowe rozdanie (s.) 21.45 

E=mc2 23.30 Gala wręczenia nagród 

im. Jana Rodowicza „Anody”. 

PONIEDZIAŁEK 6 marca
6.15 Centralny Okręg Przemysłowy 

- historia sukcesu 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 10.45 Panorama 

11.00 Podróże z historią. Tarcza 

ukryta w górach 11.35 Mów mi Mi-

strzu 12.25 Krótka historia. Epoka 

Gierka 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Blondynka 

4. Nowe rozdanie 14.20 Oczy w oczy 

14.50 Dzień dobry dziś 15.25 Wia-

domości 15.40 Medycyna i ty. Cho-

roby rzadkie 15.55 Sonda 2. Społe-

czeństwo owadów 16.30 Galeria (s.) 

16.55 Supełkowe ABC 17.20 Krótka 

historia. Kołobrzeg 1945 17.30 Te-

leexpress 17.55 Kulturalni PL 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-

mnem 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 O 

mnie się nie martw 4 21.50 Polonia 

24 22.10 Rozmowa Polonii 22.25 

Halo Polonia 23.15 Już nie zapo-

mnisz mnie. 

WTOREK 7 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 
6.55 Zakochaj się w Polsce. Szlak Pi-

licy 7.30 W krainie baśni. Mały ko-

ciołek 7.45 Notatnik przyrodniczy. 

Dlaczego małpę bolał brzuch? 8.00 
Pytanie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Pa-

norama 11.05 Polonia 24 11.25 Roz-

mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 

12.25 Krótka historia. Kołobrzeg 

1945 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Strażacy 2. Boha-

ter roku 14.20 Już nie zapomnisz 

mnie 15.25 Wiadomości 15.40 Smaki 

polskie. Smaki polskiej wieprzowiny 

- zdrowa świń odnowa 15.55 Sonda 2. 

Notatki ludzkości 16.30 Galeria (s.) 

16.55 W krainie baśni. Mały kociołek 

17.20 Krótka historia. Kościół kato-

licki w PRL 1945-56 17.30 Te-

leexpress 17.50 Polska z Miodkiem. 

Kostomłoty 17.55 „... bo to życie to 

bal jest nad bale...” 18.40 Pod Tatrami 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Flesz 

historii (328) 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Ojciec Mateusz 12. Medalion 

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa 

Polonii 22.25 Halo Polonia 23.15 

Dzień dobry dziś 23.45 Ktokolwiek 

widział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 8 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

7.00 Rośnij 7.30 ABC wszystko wie 

7.40 Mój zwierzyniec 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Kościół katolicki w 

PRL 1945-56 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 O 

mnie się nie martw 4 14.20 Marcowa 

gra. Czy Władysław Gomułka był 

antysemitą?... 15.25 Wiadomości 

15.40 Las bliżej nas. Tajemnice biesz-

czadzkich lasów 15.55 Domy przy-

szłości 16.30 Kopciuszek 16.55 Mo-

liki książkowe. Razem czy osobno? 

17.05 Mój zwierzyniec 17.20 Krótka 

historia. George Washington 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 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.50 Artyści (1/8) 

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa 

Polonii 22.25 Halo Polonia 23.15 

Marcowa gra. Czy Władysław Go-

mułka był antysemitą?...
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CZWARTEK 2 marca

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

Kufer 10.40 List do ciebie 11.45 Czar-

ne owce 12.00 Południowe wiadomo-

ści 12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 

Amy (s.) 14.45 Opowiadanie fi lmowe 

14.55 Niegasnące gwiazdy 15.55 Ko-

jak (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 

kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-

domości regionalne 18.25 Gdzie jest 

mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Niewinne 

kłamstwa (fi lm) 21.15 Pr. dyskusyjny 

22.15 Gejzer 22.45 Na tropie 23.10 

Taggart (s.) 0.55 Legendy krymina-

listyki 1.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Czeska himalajska 

przygoda 9.55 Podróżomania 10.25 

Dzienniki I wojny światowej 11.20 

Powiązania Jana Pokornego 12.20 Ma-

gazyn chrześcijański 12.45 Na ratunek 

życiu 13.05 Chcesz je? 13.10 Wenecja 

a sztuka 13.55 Z historii czeskiej na-

uki 14.25 Ostatnie tajemnice III rze-

szy 15.15 Zapomniane wyprawy 15.40 

Prywatne stulecie 16.35 Duży, większy, 

największy 17.25 W nieznane 18.15 

Narodowe skarby 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Przygody nauki i tech-

niki 19.20 Ziemia nieznana 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Z kucharzem dookoła świata 

21.05 Podróżomania 21.35 Błękitna 

krew 22.30 Zbyt późne popołudnie 

Fauna (fi lm) 0.10 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 

Ulica (s.) 9.40 Zamieńmy się żo-

nami 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 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 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.35 Bach! 22.10 Czarny świt (fi lm) 

0.05 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.05 Star Wars 

(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.20 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Pre-

sumpcja miłości (fi lm) 12.10 Połu-

dniowe wiadomości 12.25 Gliniarz i 

prokurator (s.) 13.25 Komisarz Rex 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Czechy i Sło-

wacja mają talent 21.35 davinci 22.30 
Castle (s.) 23.20 Sala rozpraw 0.15 Ku-

chenne koszmary Gordona Ramseya. 

PIĄTEK 3 marca
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 

Kufer 10.45 Losy słynnych osób 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Nie wahaj się 

i kręć! 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 20.00 Żandarmi 

z Luhačovic (s.) 21.25 13. komnata 

K. Sokolovej 21.55 Wszystko-par-

ty 22.50 Sylwestrowy koktajl 23.45 

Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Królestwo natury 

9.40 Z kucharzem dookoła świata 

10.45 Halowe Mistrzostwa Euro-

py 2017 14.00 GEN - Galeria elity 

narodu 14.15 Chcesz mnie? 14.45 

Sąsiedzi 15.15 Dzika Patagonia 

16.05 Po Czechach 16.20 Halowe 

Mistrzostwa Europy 2017 20.25 

Cudowna planeta 21.15 Poszuki-

wania kopalń króla Salomona 22.10 

Człowiek z przeszłością (fi lm) 23.45 
[Rec] (fi lm) 1.05 Kaskady Sun Kosi. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 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 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 

Narzeczony mimo woli (fi lm) 22.30 

Captain America: Pierwsze starcie 

(fi lm) 0.45 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Star 

Wars (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 

Miłość na horyzoncie (fi lm) 12.10 Po-

łudniowe wiadomości 12.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 

21.35 Cena honoru (fi lm) 0.20 Castle 

(s.) 1.15 Sala rozpraw. 

SOBOTA 4 marca
TVC 1 

6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopato-

logicznie 7.20 O odważnym Piotrze 

(bajka) 8.05 Kojak: Za każdą cenę 

(fi lm) 9.35 Gejzer 10.05 Wszystko-

-party 11.00 Grzechy dla ojca Knoxa 

(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 

Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 

Nie boisz się, królewno? (bajka) 14.00 

Podróż po Wyspach Szczęścia (baj-

ka) 15.15 Kobiety na spalonym (fi lm) 

16.40 Supermiss 2016 17.55 Kot to nie 

pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

24. Czeski Lew - transmisja wręczenia 

nagród 22.05 Kola (fi lm) 23.55 Młody 

Montalbano (s.) 1.50 Bananowe rybki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Moja maskotka i ja 

6.20 Tygrysek Etelbert (s. anim.) 6.30 

Babar i przygody Badou (s. anim.) 6.50 

Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show Gar-

fi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 Stu-

dio Kolega 9.00 Obrazki z Francji 9.20 

Halowe Mistrzostwa Europy 2017 
11.20 Lotnicze katastrofy 12.05 Apo-

kalipsa: I wojna światowa 13.00 Nowa 

misja korsarza (fi lm) 14.35 Kamera w 

podróży 15.25 Cudowna planeta 16.20 

Halowe Mistrzostwa Europy 2017 

20.00 Goldfi nger (fi lm) 21.55 Train-

spotting (fi lm) 23.25 Dealer II (fi lm) 

1.05 Bates Motel (s.). 

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

6.35 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
6.55 Marvel Avengers: Zjednocze-

ni (s. anim.) 7.25 Th e Looney Tunes 

Show (s. anim.) 7.45 Pingwiny z Ma-

dagaskaru (s. anim.) 8.10 Twoja twarz 

brzmi znajomo 11.10 Przyprawy 12.10 

Dzwoń do TV Nova 12.45 Poradnik 

domowy 14.00 Zamieńmy się żonami 

15.30 Mama na obcasach (fi lm) 17.50 

Aleksander - okropny, straszny, niezbyt 

dobry, bardzo zły dzień (fi lm) 19.30 

Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Chart Show 22.15 Londyn w ogniu 

(fi lm) 0.15 Nędzne psy (fi lm). 

PRIMA 
6.50 Astro Boy (s. anim.) 7.20 Star 

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

8.50 Salon samochodowy 10.05 Ostry 

kurczak (s.) 11.15 Przystań (s.) 12.30 

davinci 13.25 Czechy i Słowacja mają 

talent 14.50 Szpinak czyni cuda (fi lm) 

16.50 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.55 Wiadomości 20.15 Fort Boyard 

21.50 Więzienie w ogniu (fi lm) 23.40 

Ogr: Osada potworów (fi lm).

NIEDZIELA 5 marca
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 

Śladami gwiazd 6.50 Kobiety na spa-

lonym (fi lm) 8.15 Uśmiechy Josefa 

Větrovca 8.55 Łopatologicznie 9.45 

Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 

10.30 Obiektyw 11.05 Życie na zam-

ku (s.) 12.00 Pytania Václava Morav-

ca 13.00 Wiadomości 13.05 Brzydka 

królewna (bajka) 14.00 O mirtowej 

pannie (bajka) 15.00 Losy słynnych 

osób 15.55 Siedem białych płaszczy 

(fi lm) 17.10 Zła krew (s.) 18.25 Cu-

downe zioła 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN - Ga-

leria elity narodu 20.15 Gangster Ka: 

Afrykanin (fi lm) 21.55 168 godzin 

22.30 Bolero (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Moja maskotka 

i ja 6.20 Tygrysek Etelbert (s. anim.) 

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 

czasu utraconego 9.35 Heydrich - osta-

teczne rozwiązanie 10.00 Wielka Woj-

na Ojczyźniana 10.50 Nie poddawaj 

się 11.45 Chcesz mnie? 12.15 Kot to 

nie pies 12.45 Słowo na niedzielę 12.50 

Magazyn chrześcijański 13.15 Przez 

ucho igielne 13.45 Historie żelaznej 

kurtyny 14.00 Mene Tekel 15.15 Ma-

gazyn religijny 15.45 Podróż po Sofi i i 

Witoszy 16.10 Jak się żyje z adrenaliną 

16.25 Delfi ny w obiektywach kamer 

szpiegowskich 17.20 Narodowe skar-

by 17.55 Halowe Mistrzostwa Europy 

2017 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Jesień Czejenów 

(fi lm) 22.25 Spalone stodoły (fi lm) 

0.05 Wojna kłamstw. 

NOVA 
6.20 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.45 Potwory kontra obcy (s. anim.) 
7.10 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

(s. anim.) 7.35 Th e Looney Tunes 

Show (s. anim.) 8.00 Pingwiny z Ma-

dagaskaru (s. anim.) 8.25 Krok za kro-

kiem (s.) 9.05 Weekend 10.10 Wyspa 

Robinsona 12.05 Kacper (fi lm) 14.10 

Daleko jeszcze? (fi lm) 15.55 Hop - i 

jest małpolud (fi lm) 17.25 Mój brat 

ma fajnego brata (fi lm) 19.30 Wia-

domości, sport, pogoda 20.20 Twoja 

twarz brzmi znajomo 22.55 Odłamki 
23.25 Wezwanie (fi lm) 1.20 Daleko 

jeszcze? (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Astro Boy (s. anim.) 7.10 Star 

Wars (s. anim.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 

9.15 Prima Zoom Świat 9.45 Ostry 

kurczak (s.) 11.00 Partia 11.55 Po-

radnik domowy 12.50 Poradnik Ládi 

Hruški 13.50 Boskie torty 14.25 Fort 

Boyard 15.55 Morderstwa w Midso-

mer (s.) 18.00 Pohlreich gotuje w Pary-

żu 18.55 Wiadomości 20.15 Mroczny 

Kraj (s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 

22.25 Show Jana Krausa 23.35 Zabój-

ca (fi lm) 1.40 Trzej muszkieterowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 6 marca
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Pr. rozrywkowy 

10.00 168 godzin 10.35 Żandarmi z 

Luhačovic (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Potyczki Amy (s.) 14.55 Niegasnące 

gwiazdy 15.55 Kojak (s.) 16.45 Po-

dróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości re-

gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Świat pod głową (s.) 21.05 

Czwarta gwiazda (s.) 21.35 Reporterzy 

TVC 22.15 Legendy kryminalistyki 

22.50 Na tropie 23.15 Kryminolog (s.) 
0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Duży, większy, największy 10.45 

Podziemia Czech 11.10 Rząd (s.) 

12.10 Muzeum alchemii 12.20 Maga-

zyn religijny 12.50 Klucz 13.15 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 13.30 

Wenecja a sztuka 14.15 Przygody 

nauki i techniki 14.45 Udomowione 

zwierzęta: Pies 15.40 Lotnicze kata-

strofy 16.25 Poszukiwania kopalń kró-

la Salomona 17.20 Dzienniki I wojny 

światowej 18.15 Podróżomania 18.45 

Wieczorynka 18.55 Historie przed-

miotów 19.20 Miejsca pielgrzymek 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Apokalipsa: I wojna świa-

towa 21.00 Duży, większy, największy 

21.55 Słońce łajdaków (fi lm) 23.35 

Bizancjum (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 

(s.) 10.00 Przyprawy 11.00 Co o tym 

sądzą Czesi? 12.00 Południowe wia-

domości 12.25 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 Specjaliści (s.) 

21.15 Wyspa Robinsona 22.15 CSI: 

Cyber (s.) 23.10 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Star 

Wars (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Mał-

żeństwo z rozsądku (fi lm) 12.10 Po-

łudniowe wiadomości 12.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.30 Jesteś tym, co jesz 22.45 Ca-

stle (s.) 23.40 Sala rozpraw 0.35 Mał-

żeństwo z rozsądku (fi lm). 

WTOREK 7 marca
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.10 

Kufer 10.45 Sylwestrowy koktajl 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.55 Niegasnące 

gwiazdy 15.55 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.) 21.40 

Śmierć na Nilu (fi lm) 23.20 Motyw 

(s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.50 Delfi ny w obiektywach kamer 

szpiegowskich 10.45 Park Narodowy 

Podyjí 11.25 Nie poddawaj się 12.20 

Chcesz je? 12.25 Na pływalni z Jane 

Goodall 12.55 proStory: Życie w pro-

jekcie 13.20 Prywatne stulecie 14.15 

Dzienniki I wojny światowej 15.10 

Ostatnie tajemnice III rzeszy 16.00 

Heydrich - ostateczne rozwiązanie 

16.30 Błękitna krew 17.25 Udomo-

wione zwierzęta 18.15 Podróż po Sofi i 

i Witoszy 18.45 Wieczorynka 18.55 

Sąsiedzi 19.20 Czeskie wsie 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 

20.55 Krok w nicość Jana Masaryka 

22.00 Rząd (s.) 23.00 Lotnicze kata-

strofy 23.45 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 

(s.) 9.55 Specjaliści (s.) 10.55 Co o tym 

sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-

mości 12.25 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 

różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 

22.40 CSI: Cyber (s.) 23.35 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Star 

Wars (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 

Droga do szczęścia (fi lm) 12.10 Po-

łudniowe wiadomości 12.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 V.I.P. Mor-

derstwa (s.) 21.35 Top Star magazyn 

22.35 Castle (s.) 23.25 Sala rozpraw 
0.20 Droga do szczęścia (fi lm). 

ŚRODA 8 marca
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.) 14.55 Niegasnące 

gwiazdy 15.55 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 

List do ciebie 21.00 LekarKA 22.00 

Kojak: Trzeba być ślepym (fi lm) 23.35 

Supermiss 2016 0.45 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Podróż po Sofi i i Wi-

toszy 9.30 Apokalipsa: I wojna świato-

wa 10.25 Poszukiwania kopalń króla 

Salomona 11.20 Zwycięstwo w Tunezji 

12.35 Zapomniane wyprawy 13.00 Ta 

nasza kapela 13.30 Miejsca pielgrzy-

mek 13.45 Na ratunek życiu 14.05 Ze 

smakoszem w podróży 14.50 Euro-

pa dziś 15.15 Wenecja a sztuka 16.00 

Telewizyjny klub niesłyszących 16.30 

Rzymianie u wrót 17.30 Z kucharzem 

dookoła świata 18.25 GEN - Galeria 

elity narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 

Błękitna krew 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 

podróży 21.00 Podróż po karaibskim 

wybrzeżu Meksyku 21.30 Narodowe 

skarby 22.00 Lekarze (s.) 22.45 Po-

wiązania Jana Pokornego 23.45 Bates 

Motel (s.) 0.25 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

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 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-

mieńmy się żonami 21.40 Wyspa Ro-

binsona 22.40 CSI: Cyber (s.) 23.35 

Wzór (s.) 0.30 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Star 

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

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Kiedy 

serce płacze (fi lm) 12.10 Południowe 

wiadomości 12.20 Gliniarz i prokura-

tor (s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 

Policja Hamburg (s.) 16.25 Popołu-

dniowe wiadomości 16.40 Sala roz-

praw 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 Ca-

stle (s.) 23.35 Sala rozpraw 0.35 Kiedy 

serce płacze (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Pohádka pro Peřinu (2, godz. 

10.00);

 Bajka dla Kołderki (3, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Ba-

lerina (2, 3, godz. 16.00); Logan: 

Wolverine (2, 3, godz. 17.30, 20.00); 

Muzzikanti (2, 3, godz. 19.00); KAR-

WINA – Centrum: Muzzikanti (2, 

3, godz. 17.00); Logan: Wolverine 

(2, 3, godz. 19.30); KARWINA – 

Ex: Ja, Daniel Blake (3, godz. 19.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: Muzzikanti 

(2, 3, godz. 17.30); John Wick 2 (2, 3, 

godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Cen-

tral: Logan: Wolverine (2, 3, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Sing (2, 

godz. 14.00, 16.00); Lego Batman 

Film (3, godz. 14.15); Porady na 

zdrady (3, godz. 16.15, 20.00); Maria 

Skłodowska-Curie (3, godz. 18.00).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE –  MK PZKO za-

prasza członków na zebranie spra-

wozdawczo-wyborcze 5. 3. o godz. 

15.30 do Domu PZKO. W progra-

mie: program kulturalny, sprawoz-

dania z działalności, plan pracy na 

rok 2017, wybory zarządu, dyskusja, 

spotkanie przy herbatce.

CIERLICKO – Macierz Szkolna 

zaprasza na Balik dziecięcy pt. „Biu-

ro twojej kariery” w sobotę 4. 3. o 

godz. 15.00 w DDiM Cierlicko. W 

programie występ dzieci przedszkola 

i szkoły, atrakcje karnawałowe, lote-

ria.

CZ. CIESZYN – MUR zaprasza na 

wykład, który odbędzie się w czwar-

tek 2. 3. o godz. 17.00 w auli Polskie-

go Gimnazjum im. J. Słowackiego. 

Temat „Ks. Leopold Jan Szersznik 

i jego epoka” omówi pracownica 

Książnicy Cieszyńskiej mgr Anna 

Rusnok.

 MK PZKO Park Sikory zapra-

sza członków i sympatyków Koła na 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

w piątek 3. 3. o godz. 18.00 do salki 

Koła w Ośrodku Kultury „Strzelni-

ca”, wejście od strony Olzy.

GUTY – Zarząd MK PZKO za-

prasza na zebranie sprawozdawcze 

połączone z obchodami MDK, które 

odbędzie się w niedzielę 5. 3. o godz. 

15.00. Niespodzianka w programie 

kulturalnym.

KARWINA-NOWE MIASTO 

– MK PZKO zaprasza 4. 3. o godz. 

15.00 do świetlicy Koła na spotkanie 

klubowe z okazji święta pań.

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 

MK PZKO zaprasza wszystkich 

członków na walne zebranie 5. 3. 

o godz. 15.00 do Domu PZKO. W 

programie: występ dzieci ze szkoły 

w Oldrzychowicach, sprawozda-

nie z działalności za rok 2016, plan 

pracy na rok 2017, wybory zarządu, 

dyskusja.

PTM – Zaprasza na kolejne spotka-

nie członków i sympatyków PTM w 

piątek 3. 3 o godz. 18.00 do Bowling 

Centrum przy ul. Svojsika 1985 w Cz. 

Cieszynie. Spotkanie na sportowo.

PTTS „BŚ” – Zaprasza 4. 3. na zi-

mową wycieczkę autokarową W5 

Konečná – Bumbálka –Třeštík. Od-

jazd autobusu zaplanowano: Karwi-

na o godz. 6.30; Cz. Cieszyn o godz. 

6.50, Hawierzów o godz. 7.15. Przy 

sprzyjających warunkach śniego-

wych możliwość absolwowania trasy 

Konečná – Bumbálka na biegów-

kach. Miłośnicy nart zjazdowych 

mogą skorzystać z tras narciarskich 

w ośrodku SKI Areál Bílá. Szczegóły 

patrz www.ptts-beskidslaski.cz, in-

formacje poda kierownik wycieczki 

Láďa Michalík pod nr. tel. 602 840 

384.

SIBICA – Zarząd MK PZKO za-

prasza na Walne zebranie, które 

odbędzie się w piątek 3. 3. o godz. 

17.00 w Domu PZKO. W progra-

mie kulturalnym wystąpią dzieci z 

sibickiego przedszkola.

WĘDRYNIA – Kluby Seniora i Ko-

biet MK PZKO zapraszają  człon-

ków  na wspólne  spotkanie, które  

odbędzie się we wtorek 7. 3.  o godz. 

15.00 w Czytelni. W programie wy-

stąpi zespół „Niezapominajki”.

OFERTY
SPRZEDAM PŁUG dwuski-

bowy, cena do uzgodnienia. Tel.: 

605 895 313. GL-128
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Spoczywaj w Panu,
boś w Panu żyła!
Duszy Twej życia
śmierć nie skończyła…

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 

krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 26. 2. 2017 

zmarła w wieku 94 lat nasza Ukochana Mamusia, Te-

ściowa, Babcia, Siostra, Ciocia i Szwagierka

śp. ZOFIA SŁOWIK
z domu Wałaska, zamieszkała w Wędryni 589

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek, dnia 6. 3. 2017 

o godz. 14.30 z kościoła rzymskokatolickiego w Wędryni na miejscowy 

cmentarz. W smutku pogrążona rodzina. GL-120

Z bólem w sercu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 

przyjaciół i znajomych, że dnia 28. 2. zmarł w wieku 80 

lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek i 

Wujek 

śp. JÓZEF CHMIEL
z Darkowa

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 7. 3. 

2017 o godzinie 15.00 z kościoła pw. Świętego Krzyża w 

Karwinie-Frysztacie. W smutku pogrążona rodzina.
 RK-030

Wyrazy szczerego współczucia najbliższej rodzinie z powodu zgonu 

śp. JÓZEFA CHMIELA

składają członkowie Klubu Seniora MK PZKO Karwina-Raj.  RK-029

Dziękuję za to wszystko, 
czym dobroć jest na ziemi.
Że jesteś najważniejszy,
że tego nikt nie zmieni.

Dziś, 2. 3. 2017, obchodzi jubileusz 70 lat nasz Drogi

BOLESŁAW GREŃ
ze Stonawy

Z tej okazji dużo szczęścia, zdrowia, Bożych łask na dal-

sze lata życzą żona Jadzia, córki Beatka z narzeczonym i Janka z rodziną, 

siostra Maria z rodziną i szwagierka Zdenka z rodziną. Do życzeń dołączają 

się kuzynka Elka i Tadek Mikulowie z rodziną oraz Ania i Tonik Chrobo-

kowie z rodziną.   RK-028

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Gdzie skarb twój – tam serce twoje.

Dnia 3. 3. 2017 wspominamy 5. bolesną rocznicę śmierci 

naszego Najdroższego

śp. JÓZEFA KALETY
z Bystrzycy nad Olzą

O modlitwę i chwilę cichej zadumy proszą żona Barbara 

i syn Jakub. GL-126

Pamięć o Tobie nadal trwa.

Dnia 3. 3. minie 6. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. STANISŁAWA HELISA
z Czeskiego Cieszyna-Sibicy

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi. Gl-130

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od niego przychodzi moje zbawienie. 

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 

krewnych, przyjaciół i  znajomych, że dnia 24 lutego 

2017 zmarła w wieku 73 lat nasza Najdroższa Żona, 

Matka, Babcia, Teściowa, Siostra, Szwagierka, Ciocia, 

Kuzynka

śp. FRYDERYKA HUDECZKOWA
zamieszkała w Karwinie-Raju

Ostatnie pożegnanie Zmarłej odbędzie się w piątek 3 marca 2017 o go-

dzinie 14.30 z sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Mizerowie. 

W smutku pogrążona rodzina. RK-026

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

 (J 11,25)

Dnia 25. 2. 2017 w wieku 87 lat zmarła nasza Mama, 

Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. HILDEGARDA ŁUKOSZOWA
Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 3. 3. 2017 o godz. 

15.30 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-

-Frysztacie.  RK-027

Odszedł, kiedy zamilkły instrumenty
Kiedyś zaproszono mnie z wykła-

dem do Darkowa. Mowa była o 

lokalnych tradycjach, o potrzebie 

ich podtrzymywania, o górniczych 

historiach. Wspaniale opowiadali 

o tym panowie Pierchała, Sztuła, 

Duda, no i Józef Chmiel. I tu za-

częła się nasza znajomość. I od tego 

czasu, a było to dokładnie 12 kwiet-

nia 1984, stał się on także człon-

kiem Sekcji Folklorystycznej, do 

której go zaprosiłem, i rozpoczęła 

się jego kariera znakomitego regio-

nalisty. Regionalisty z ogromną pa-

sją i duszą artysty.

Józek Chmiel, zwany też Zefl i-

kiem, chodził do darkowskiej ludówki 

w czasach Józefa Ondrusza, potem 

wydziałówki we Frysztacie. I tu, i tam 

nauczyciele byli pasjonatami ludowo-

ści, co, rzecz jasna, przelewało się na 

uczniów. Wrastali w ojcowską ziemię.

Z wykształcenia ślusarz, wy-

kształcony w trzynieckiej szkole 

zawodowej, z zawodu ratownik gór-

niczy, pracujący pod ziemią 34 lata, 

z zamiłowania ratownik wszystkie-

go, co ginie, zamiera, odchodzi. Tylu 

zdjęć, map, rysunków, dokumentów 

nieistniejącej już Karwiny i okolic, 

które wygrzebał z makulatury, wy-

prosił, znalazł na strychach, nie ma 

niejedna placówka profesjonalna. 

W dotatku wzorowo uszeregowa-

ne, opisane, poklasyfi kowane. Wy-

starczy zapytać o dawne kopalnie, 

młyny, browary, domy, cmentarze 

itp. – wszystko ma i od razu wie, 

gdzie to ma. Jego publikacje o starej 

Karwinie, Darkowie, Stonawie mają 

wagę najcenniejszych archiwaliów. 

Mieszkał parę metrów od Olzy. 

Kiedy pojawiał się temat przepro-

wadzki do osiedla z powodu budo-

wy drogi, załamywał mu się głos. Co 

on sobie tam pocznie bez warsztatu, 

ogródka, zwłaszcza Olzy. Jako synek 

skakał do niej z darkowskiego mo-

stu, ratował dzieci wciągnięte przez 

wir pod gacią. Był bardzo spraw-

ny fi zycznie, wszak w młodości, w 

czasie służby wojskowej, podziwiali 

jego umiejętności lekkoatletyczne 

Preszowianie. Był tam jednym z 

najlepszych chodziarzy.

Jego artystyczna dusza ujawniła 

się nie tylko w wierszach czy opo-

wiadaniach gwarowych, rozsianych 

po zaolziańskich periodykach, ale 

także w pracy z drewnem. Stał się 

cenionym wytwórcą interumentów 

ludowych, a zatem czegoś, co ma 

duszę. Bez duszy bowiem drew-

no nie wyda nawet najprostsze-

go dźwięku. Jego rogi pasterskie, 

szczególnie trombity grały na festi-

walach w Portugalii, Francji, Anglii, 

nie mówiąc o terenach ościennych, 

a jedna jego trombita długości 835 

cm znalazła się nawet w Księdze 

Guinnessa. A było tak. Na jednym 

ze spotkań folklorystów rzuciłem 

żartem, że trzeba by było zaznaczyć 

naszą obecność w świecie czymś 

wyjątkowym. A wtedy odezwał się 

Józek: „To ni ma nic takigo. Zro-

biym takóm trómbite, że sie nie 

zmieści w chałupie”. I słowa do-

trzymał. Dorzućmy do tego jeszcze 

jego społecznikowski instynkt, chęć 

działania pożytecznego, rzecz jasna, 

dla ratowania naszego dziedzictwa. 

Na jednym ze spotkań cieszyńskich 

folklorystów wyskoczył z inicjatywą 

(a propozycje miał zawsze oryginal-

ne), by stworzyć jakąś przeciwwagę 

Gorolskigo Święta. I tak zrodził się 

darkowski „Maj nad Olzą”, którego 

był duszą przez dwie dekady.

Opowieść o Nim można by cią-

gnąć w nieskończoność, przytaczając 

wiele innych wątków i faktów, z któ-

rych wyłania się człowiek niezwykły 

– górnik z pasją rasowego dokumen-

talisty, górnik z pasją społecznika, 

górnik, dzięki któremu stara hawier-

ska Karwina nie całkiem zaginęła. 

W styczniu miał 80 lat. Odszedł w 

ostat ni dzień karnawału, 28 lutego, 

kiedy milkną wszystkie instrumenty, 

a jeden z nich, bas, zostaje pochowa-

ny. Czyż to nie znamienne? Ale co 

stanie się z potężnym, unikatowym 

dorobkiem tego zacnego, dobrego i 

ofi arnego Człowieka?                     

 Daniel Kadłubiec
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Z którego miejsca do play off ?
W piątek Tipsport Ekstraliga hoke-

ja na lodzie dobrnie do końca fazy 

zasadniczej. U progu fi nałowej, 52. 

kolejki, w fotelu lidera znajdują się 

hokeiści Liberca i tak będzie również 

po zakończeniu piątkowych meczów 

na wszystkich stadionach. Do Białych 

Tygrysów trafi  więc Puchar Prezyden-

ta. W trzynieckiej Werk Arenie kibice 

doczekają się hutniczych derbów, któ-

re rywal z Witkowic (w odróżnieniu 

od wtorkowej farsy z Ołomuńcem – 

przyp. autora) zamierza potraktować z 

należytym szacunkiem. 

Stalownicy Trzyniec chcą z kolei 

zrehabilitować się za porażkę z Mla-

dą Bolesławią. Wtorkowa przegrana 

na tafl i Mladej Bolesławi „zapewniła” 

niemniej Stalownikom drugie miejsce 

w tabeli premiowane bezpośrednim 

awansem do ćwierćfi nału. Hokeiści 

Witkowic, którzy już w weekend 

wywalczyli awans do rundy wstępnej 

play off , wysyłają do swoich fanów 

tylko jedną niewiadomą: z którego 

miejsca rozpoczną walkę o ćwierćfi -

nały ekstraligi. Ostrawski zespół w 

przypadku piątkowej przegranej z 

Trzyńcem w tabeli może bowiem wy-

przedzić dziewiąta Mlada Bolesław. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

ML. BOLESŁAW 
TRZYNIEC  5:1

Tercje: 2:1, 2:0, 1:0   Bramki i asy-

sty: 11. Urban (Musil, Hyka), 19. 

Hyka, 29. Žejdl (Orsava), 40. Po-

spíšil (Vampola), 57. Lenc (Klepiš) 

– 16. Petružálek (Redenbach, Mar-

tin Růžička). Trzyniec: Hrubec (41. 

Hamerlík) – Roth, Linhart, Krajíček, 

M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Hra-

bal, L. Doudera – Petružálek, Re-

denbach, Rákos – Martin Růžička, 

Kane, Adamský – Hrňa, Marosz, 

Jašek – Netík, Marek Růžička, Cien-

ciala. 

WITKOWICE 
OŁOMUNIEC  0:2

Tercje: 0:1, 0:1, 0:0. Bramki i asysty: 

4. R. Vlach (Herman, J. Galvas), 32. 

Burian (Eberle, Škůrek).  Witkowi-

ce: Dolejš – Klok, Baranka, Hrbas, 

D. Krenželok, Výtisk, Urbanec, L. 

Kovář – Olesz, Roman, Zdráhal – D. 

Květoň, Kolouch, Vandas – Szturc, 

Balán, Tomi – Kurovský, Stastny, 

Hudeček – Illéš.  

Lokaty: 1. Liberec 100, 2. Trzyniec 

96, 3. Sparta Praga 93,… 8. Witko-

wice 75 pkt. Jutro (18.20): Trzyniec 

– Witkowice.  

 (jb)

Zamiast dworca kolejowego ma być zgrana drużyna
Pechowa trzynastka? Dla trzynastego na półmetku drugoligowych rozgrywek FK Fotbal Trzyniec ta liczba posiada zupełnie inne, motywujące konotacje. – Stać 

nas na wyjście w spokojne rejony tabeli. Potwierdziły to zresztą zimowe mecze kontrolne, w których pokazaliśmy dobrą piłkę z klasowymi rywalami – stwierdził 

szkoleniowiec Trzyńca, Jiří Neček. 

Zimą pod Jaworowym piłkarska 

emigracja wygrała na punkty z  imi-

gracją. Tylko dwa nowe nabytki ze-

społu to pomocnik Šimon Šumbera 

ze Znojma i napastnik Stanislav 

Vávra wypożyczony z Brna. Z trzy-

nieckim klubem pożegnała się nato-

miast w zimowej przerwie czwórka 

piłkarzy. Wiosną na Leśnej zabrak-

nie Jaroslava Málka (Hluczyn), Pavla 

Malcharka (FC Rohrendorf ), Pavla 

Hlocha (SC Melk) i Jakuba Teple-

go (Znojmo). Zmiany kadrowe po-

zostały w pełnej gestii trenera Jiře-

go Nečka i dyrektora sportowego 

Benjamina Vomáčki. – W kadrze 

znajduje się obecnie 24 piłkarzy. To 

moim zdaniem wystarczająca liczba, 

żeby godnie rywalizować w drugiej 

najwyższej klasie rozgrywek. Mamy 

w zasadzie dublerów na wszystkich 

pozycjach – ocenił Vomáčka. – W 

poprzednich sezonach w zimowej 

przerwie często dochodziło do po-

spolitego ruszenia w naszym klubie. 

Teraz postawiliśmy na inny model 

i jestem zdania, że ten model się 

sprawdzi – zaznaczył dyrektor spor-

towy FK Fotbal Trzyniec. Kapita-

nem zespołu w wiosennej rundzie 

FNL będzie chorwacki pomocnik 

Dario Krišto. 27-letni piłkarz z za-

dowoleniem skwitował zimowe 

plany włodarzy klubu. – Nikt nie 

lubi dużej rotacji w kadrze. Zamiast 

dworca kolejowego z tablicą przyjaz-

dów i odjazdów mamy zgrany zespół 

i wierzę, że zagramy znacznie lepiej, 

niż w jesiennej części sezonu – pod-

kreślił Krišto. 

Pod wodzą trenera Jiřego Nečka 

zawodnicy zaliczyli ostre zimowe 

katorgi. Wartością dodaną były 

też wręcz arktyczne warunki, ja-

kie panowały w styczniu i na po-

czątku lutego w naszym regionie. 

– Większość meczów kontrolnych 

zdała egzamin. Żałuję tylko prze-

granego pojedynku z Trenczynem, 

w którym zabrakło nam większej 

determinacji – stwierdził trener Jiří 

Neček. Pokaz ofensywnego futbolu 

dali trzyńczanie w wygranym 5:0 

sparingu z dywizyjnym Hawie-

rzowem. – Trener Hawierzowa, 

Miroslav Matušovič, nie znalazł 

antidotum na naszą grę. Wygrali-

śmy zasłużenie, a pięć goli to sporo 

nawet w siatce zespołu z czwartej 

ligi – ocenił Neček spotkanie z 14 

lutego, które zostało rozegrane na 

sztucznej murawie. Trzyńczanie w 

fi nale zimowego cyklu przygoto-

wawczego zmierzyli się dwukrotnie 

z klasowymi polskimi drużynami. 

Z Podbeskidziem Bielsko-Biała 

przegrali 1:4, z Górnikiem Zabrze 

zremisowali 1:1. Chodziło o taką 

samą wyczynową półkę, tyle że z 

Podbeskidziem mecz nie wypadł 

zgodnie z trzynieckimi założenia-

mi. O wiele lepiej było natomiast 

w pojedynku z Górnikiem Zabrze. 

– Zawsze apeluję do piłkarzy, że 

mecz trwa 90 minut i nawet przy 

stanie 1:4 wciąż można jeszcze 

wiele wskórać. Pokazały to zresztą 

ostatnie mecze w Lidze Mistrzów. 

Z Podbeskidziem niestety stanęli-

śmy po trzeciej bramce  – stwierdził 

Neček. – Nasz wyjazdowy mecz z 

Górnikiem Zabrze obejrzało na 

pięknym stadionie ponad 2 tysiące 

widzów. To była dodatkowa zachę-

ta dla piłkarzy, którzy dali z siebie 

wszystko. 

Czy wszystko dadzą z siebie 

podopieczni Jiřego Nečka również 

w zaplanowanej na najbliższą nie-

dzielę 1. kolejce rewanżowej rundy 

FNL na boisku siódmej w tabeli 

Viktorii Żiżków? – Trzy ostatnie 

listopadowe kolejki pokazały, że 

stać nas na dobry futbol i co za tym 

idzie, dobre wyniki. Chcemy konty-

nuować tę passę również w wiosen-

nej rundzie – zadeklarował kapitan 

Dario Krišto. Przypomnijmy, iż w 

ostatniej kolejce 2016 roku piłkarze 

Trzyńca pokonali na własnym sta-

dionie Banik Ostrawa wysoko 4:1. 

 JANUSZ BITTMAR
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Trzyniecką świtę w roli kapitana poprowadzi chorwacki pomocnik Dario Krišto 
(z lewej). 

FK FOTBAL TRZYNIEC
Bramkarze
Jiří Adamuška, Lukáš Paleček
Obrońcy
Muamer Avdić, Imrich Be-
decs, Tomáš Benetka, Marek 
Čelůstka, Martin Janošík, 
Mikk Reintam, Michal Stříž, 
Michal Velner, Tomáš Ven-
gřinek

Pomocnicy
Matej Ižvolt, Jiří Janoščín, 
Petr Joukl, Dario Krišto, Mar-
tin Motyčka, Martin Samiec, 
Šimon Šumbera, Pavel To-
biáš
Napastnicy
René Dedič, Petr Hošek, Sta-
nislav Vávra

Trener: Jiří Neček

Jutro o godz. 18.20 w Werk Arenie hutnicze derby.

Kowalczyk rozczarowała, skoczkowie chcą się poprawić
W mistrzostwach świata w narciar-

stwie klasycznym w Lahti nie tylko 

polscy skoczkowie narciarscy potra-

fi ą sprawić przykrą niespodziankę. 

Justyna Kowalczyk, która na trasie 

10 km stylem klasycznym sama za-

liczyła się do grona medalowych 

faworytek, mocno rozczarowała, zaj-

mując we wtorek na mecie dopiero 

ósme miejsce. Przykre to o tyle, że 

Polka cały sezon Pucharu Świata 

spisała na straty, nastawiając się wy-

łącznie na start w Lahti na swoim 

koronnym dystansie. 

Z ogromną przewagą bieg na 10 

km klasykiem wygrała Norweżka 

Marit Bjoergen, sięgając po drugi 

złoty medal w tych mistrzostwach, a 

szesnasty w karierze. Druga na me-

cie Szwedka Charlotte Kalla straciła 

do zwyciężczyni 41 sekund. To róż-

nica klasy. Justyna Kowalczyk z Ma-

rit Bjoergen stoczyła w przeszłości 

mnóstwo fascynujących pojedynków, 

potrafi  więc docenić klasę rywalki. 

– Marit jest niesamowicie mocna. O 

dwie klasy lepsza niż inne narciarki 

– powiedziała Kowalczyk w rozmo-

wie z norweskim „Verdens Gang”. 

W otoczeniu polskich dziennikarzy 

zawodniczka była już bardziej roz-

mowna. – Jestem rozczarowana, ale 

nie mam sobie nic do zarzucenia. 

Przez ostatnie miesiące zachowywa-

łam się najbardziej profesjonalnie w 

swoim życiu. Wszystko poświęciłam 

temu, żeby jak najlepiej przygoto-

wać się do tego biegu  – stwierdziła 

Kowalczyk, która w weekend wy-

startuje w Biegu Piastów, a potem 

w kolejnych maratonach, tym ra-

zem w Skandynawii. – Chcę jak 

najlepiej przygotować się do igrzysk 

olimpijskich. Maratony narciarskie 

mogą mi w tym pomóc – zdradziła 

zawodniczka. Po nieudanym star-

cie w Lahti wszystko stało się więc 

jasne: Justyna Kowalczyk zamierza 

biegać wyczynowo na nartach aż do 

przyszłorocznych zimowych igrzysk 

olimpijskich w Pjongczangu. – W 

tej chwili nie ma jednak co mówić 

o medalach w Pjongczangu. To jest 

bez sensu. To, czy będą to udane dla 

mnie igrzyska, pokaże mi dopiero 

moje ciało, a przede wszystkim kola-

no. Jestem jednak pełna optymizmu. 

Wczoraj, po zamknięciu numeru, 

zakończyły się kwalifi kacje do dzi-

siejszego konkursu skoków narciar-

skich na dużym obiekcie w Lahti. 

Trener reprezentacji Polski, Stefan 

Horngacher, zdecydował się, że do 

rywalizacji przystąpią Kamil Stoch, 

Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr 

Żyła, czyli ta sama kadra, co w zawo-

dach na średniej skoczni. W ubiegłą 

sobotę na średniej skoczni w Lahti 

triumfował Austriak Stefan Kraft, a 

najlepszy z Polaków – Kamil Stoch 

– zajął niepopularne czwarte miej-

sce. Brak medalu ze średniej skoczni 

nie pomniejszył jednak apetytu w 

polskiej kadrze. – Nie będę nicze-

go obiecywał, czy składał jakichś 

deklaracji, że teraz to już wszyst-

ko będzie jak trzeba. To jest sport 

i różnie mogą się zawody ułożyć. 

Optymistą jestem, ponieważ czuję 

się bardzo dobrze. Muszę teraz tyl-

ko dobrze wykonać swoją pracę – 

powiedział polskim dziennikarzom 

Kamil Stoch. Lider Pucharu Świata 

udział w czwartkowym konkursie 

ma zapewniony, podobnie jak piąty 

w klasyfi kacji generalnej sezonu Ma-

ciej Kot. Dzisiejsza walka o medale 

na dużej skoczni w Lahti rozpoczyna 

się o godz. 17.30. 

 (jb)
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