
Pierwszy krok do studiów
EDUKACJA: Dwadzieścia pięć stypendiów rządowych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwadzieścia 

dwie osoby z Zaolzia chętne podjąć studia w Polsce na zasadach stypendialnych. Tak wyglądała sytuacja w poniedziałek, kiedy 

młodzież przekazywała do weryfi kacji Kancelarii Kongresu Polaków w Republice Czeskiej dokumenty na studia w kraju nad Wisłą. 

Do jutra można jednak jeszcze osobiście składać dokumenty odnośnie studiów w Polsce bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP 

w Ostrawie.

Poniedziałkowe spotkanie w Pol-

skim Gimnazjum im. Juliusza Sło-

wackiego w Czeskim Cieszynie 

miało przede wszystkim na celu 

sprawdzenie poszczególnych te-

czek z dokumentami na studia w 

Polsce. – Sprawdzaliśmy, czy kan-

dydaci na studia w Polsce złożyli 

komplet wszystkich wymaganych 

dokumentów. Większość teczek była 

w porządku, a drobne niedociągnię-

cia udało nam się od razu naprawić – 

zapewniła Aneta Roszka z Kancela-

rii Kongresu Polaków, która wczoraj 

wysyłała komplet dokumentów do 

polskiej placówki dyplomatycznej w 

Ostrawie.

W roku akademickim 2017/2018 

studia w Polsce postanowiło podjąć 

19 uczniów Polskiego Gimnazjum 

oraz trzy uczennice polskiej klasy 

czeskocieszyńskiej Akademii Han-

dlowej.

– Trzy osoby wybrały kierunki me-

dyczne i ubiegają się o stypendium 

ministra zdrowia, w związku z czym 

oprócz egzaminu wstępnego, który 

przeprowadzany jest w gimnazjum, 

będą jeszcze dodatkowo zdawać eg-

zamin testowy w Łodzi – zastrzegła 

Roszka. Jak wynika z dostępnych in-

formacji, zostanie on przeprowadzo-

ny 10 lipca przez tamtejsze Centrum 

Egzaminów Medycznych.

Wśród kierunków studiów wybie-

ranych przez tegorocznych matu-

rzystów składających dokumenty na 

polskie uczelnie wyższe w roku aka-

demickim 2017/2018 prym wiodą 

kierunki pedagogiczne. Te wybrało 

aż pięć osób, w tym – co ciekawe – 

trzy z „handlówki”. Ponadto po dwie 

osoby zgłosiły się na wciąż popular-

ną psychologię, prawo i historię. – Z 

rzadziej pojawiających się kierunków 

można natomiast wymienić fi zykę 

techniczną, biznes globalny, tury-

stykę historyczną, zootechnikę czy 

dietetykę. Nie ma natomiast w tym 

roku chętnych do podejmowania 

studiów na kierunkach artystycznych 

– dodała Roszka. Z kolei najczęściej 

wybieranymi przez młodzież pol-

skimi uczelniami pozostały już tra-

dycyjnie Uniwersytet Jagielloński w 

Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w 

Katowicach razem z jego fi lią w Cie-

szynie. Tylko jedna osoba chciałaby 

natomiast podjąć studia w stolicy, 

konkretnie w warszawskiej Szkole 

Głównej Handlowej. 

Oddanie kompletu dokumentów 

w terminie to dopiero pierwszy 

krok, który musieli zrobić kandy-

daci na studia w kraju nad Wisłą. 

Kolejne – egzaminy wstępne i ma-

tura, będą wymagały o wiele więk-

szego wysiłku. I to już niebawem. 

W dniach 27-28 kwietnia wszyscy 

kandydaci na studia w Polsce będą 

bowiem stawać do egzaminu, który 

zostanie przeprowadzony w budyn-

ku Polskiego Gimnazjum w Cze-

skim Cieszynie. 

 BEATA SCHÖNWALD

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

ZDARZYŁO SIĘ

Aneta Roszka z Kancelarii Kongresu Polaków w RC z kompletem dokumentów.

Cieszyniacy w perskiej 
»kolebce ludzkości«
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Jest jak w bajce

| s. 8

POGODA

PIĘĆ PLUSÓW 
DWUJĘZYCZNOŚCI

Kongres Polaków w RC rozpoczął 
nową kampanię społeczną. Mówi 
o korzyściach wynikających z dwu-
języcznego kształcenia. Pomysło-
dawcy akcji przygotowali ulotki i 
materiały promocyjne. Zachęcają 
do ich udostępniania w mediach 
społecznościowych oraz na stro-
nach internetowych. Ulotki i mate-
riały można ściągnąć z naszej strony 
i n t e r n e -
t o w e j . 
Wystarczy 
zeskano-
wać kod 
QR smart-
fonem lub 
tabletem.

ZAPISANI 2017
Podobnie jak przed rokiem na naszych łamach będziemy pre-

zentować przyszłych pierwszoklasistów. Zaczynamy od Polskiej 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karwinie-Frysztacie.

TOMAŠ I HELENA HEJDOWIE 
Z SYNEM SZYMONEM

Dla naszego synka Szymona wybraliśmy polską podstawówkę w 

Karwinie-Frysztacie, bo ja też chodziłam do tej placówki. Mój 

mąż jest Czechem, więc długo dyskutowaliśmy, do jakiej szkoły 

go posłać, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na polską podsta-

wówkę. Mnie, jako mamie, ta szkoła jest bliższa i będę uczyć się 

razem z synem. Mąż rozmawia z naszymi dziećmi po czesku, a ja 

gwarą, „po naszymu”. Mamy jeszcze dwoje młodszych dzieci i je 

także w przyszłości planujemy posłać do polskiej szkoły, a teraz 

będą chodzić do polskiego przedszkola.  (mb)

KAMPANIA 
W BŁĘDOWICACH 

Polska Szkoła Podstawowa w Ha-

wierzowie-Błędowicach poważnie 

potraktowała kampanię oświatową 

Kongresu Polaków na rzecz promo-

wania dwujęzycznego kształcenia 

dzieci. Dzięki staraniom Koła Macie-

rzy Szkolnej plakaty zostały uzupeł-

nione informacjami o terminie zapi-

sów do błędowickiej podstawówki, o 

dniu otwartym oraz danymi kontak-

towymi szkoły. – Autorką projektu 

grafi cznego tego plakatu jest absol-

wentka naszej szkoły, Barbara Ko-

walczyk. To ona dostosowała grafi kę 

plakatu do naszych potrzeb – powie-

dział dyrektor PSP, Roman Kaderka. 

Stanisław Kołorz z Macierzy Szkol-

nej dodał, że zmiany zostały wprowa-

dzone w porozumieniu z Kongresem 

Polaków. Plakaty zostały powieszone 

na różnych miejscach w Błędowicach. 

Do klasy pierwszej rodzice zapisali 

w tym roku 9 dzieci – ośmiu błędo-

wickich przedszkolaków oraz jedno 

dziecko z  małżeństwa mieszanego, 

które nie chodziło do tego przed-

szkola.  (dc)  
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Młodzi zbierają doświadczenie
Wczoraj przed południem w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbyły się już po raz 22. „Targi fi rm symulacyjnych”. 

Jak podkreślają organ izatorzy, uczniowie mogą na nich czerpać pożyteczne doświadczenia, które przydadzą się w prowadzeniu 

w przyszłości własnej fi rmy.

– Uczestnikami targów są fi rmy sy-

mulacyjne uczniów z całego woje-

wództwa. Zapraszani są też goście 

z partnerskich szkół z Polski oraz 

Słowacji. Mamy więc tu szkoły han-

dlowe z Czadcy oraz Cieszyna – wy-

jaśnia Krystyna Bonček, dyrektor 

Akademii Handlowej w Cz eskim 

Cieszynie, która organizuje wyda-

rzenie. – Ta impreza jest momentem 

kulminacyjnym przedmiotu naucza-

nego w szkołach handlowych, czyli 

„Firma symulacyjna”. W ramach 

klas trzecich uczniowie uczą się le-

gislatywy założenia fi rmy, wybierają 

sobie przedmiot swojej przedsiębior-

czości, dzielą się na różne wydziały, 

aż wreszcie pracują nad rozwojem 

swojej fi rmy, handlują z innymi fi r-

mami symulacyjnymi z innych szkół 

średnich – dodaje.

Podczas targów uczniowie nie 

tylko prezentują swoje produkty 

rówieśnikom, ale są także oceniani 

przez profesjonalnych jurorów. – Ci 

oceniają prezentacje na stoiskach 

przedstawicieli fi rm symulacyjnych, 

katalog fi rmowy, a także prezentację 

stoiska. Ocenie podlega także ak-

tywność przedstawicieli oraz sposób 

kontaktu z klientem. W jury zasia-

dają przedsiębiorcy z realnych fi rm, 

a także osoby, z którymi współpra-

cujemy w ramach praktyki, czyli 

przedstawicielki urzędu pracy. Póź-

niej punkty są sumowane i wybiera-

my najlepszą prezentację – tłumaczy 

Bonček.

Na s toiskach pojawiły się zróż-

nicowane produkty, które rekla-

mowali uczniowie, między innymi 

fotografi czne, odzieżowe, garma-

żeryjne, cuk iernicze, turystyczne 

i wiele innych. Na jednym ze sto-

isk fi rma symulacyjna oferowała 

kanapki cieszyńskie. Były to trzy 

uczennice Zespołu Szkół Eko-

nomiczno-Gastronomicznych z 

Cieszyna: Paulina Wisełka, Anna 

Winiarczyk i Weronika Janota. 

– Pomysł wydaje mi  się oryginal-

ny, bo to jest nasze regionalne da-

nie, więc warto rozpowszechniać 

informacje na jego temat. Chce-

my zachęcić jak najwięcej osób do 

spróbowania cieszyńskich kanapek 

– wyjaśnia Paulina Wisełka. – Za-

stanawiamy się w tej chwili nad 

promocją, ale na pewno założymy 

profi l na Facebooku, a także stronę 

internetową. Zaprojektowałyśmy 

już ulotki i foldery reklamowe, czyli 

papierowe narzędzia promocyjne – 

dodaje uczennica.

Nauczycielka Zespołu Szkół Eko-

nomiczno-Gastronomicznych, Alek-

sandra Ernst, podkreśla, że zabiera 

swoich uczniów na „Targi fi rm symu-

lacyjnych” do Czeskiego Cieszyna już 

od kilkunastu lat. – Przede wszystkim 

dobra jest obserwacja, jak realizują za-

dania prowadzenia fi rmy uczniowie z 

innych państw. Pokonują ponadto ba-

rierę językową, bo rozmawiają tutaj w 

języku angielskim. Dodatkowo szkolą 

się prezentowaniu własnej osoby z jak 

najlepszej strony, co skutkuje tym, że 

w przyszłości mogą założyć na grani-

cy fi rmę i dokonywać wymiany han-

dlowej – zaznacza Aleksandra Ernst. 

Jak dodaje nauczycielk a, jej absol-

wenci założyli własną działalność na 

przykład w branży komputerowej czy 

produkcji fi lmowej. – Kończąc naszą 

szkołę, uczniowie nie mają bariery w 

zakładaniu własnej fi rmy, nie boją się 

wypełniania dokumentów i podejmo-

wania innowacyjnych działań – pod-

kreśla. 

 MAŁGORZATA BRYL 

Nagrodzona necówka
Panie z Miejscowego Koła PZKO 

w Karwinie-Frysztacie zdobyły jed-

ną z  nagród w XIV Regionalnym 

Konkursie Wypieków na Zapusty 

i Wielkanoc „Dorty, Kołocze i in-

sze...”. Impreza odbyła się w Zebrzy-

dowicach w sobotę.

Gościem tamtejszego ośrodka 

kultury był w tym roku najpopular-

niejszy śląski kucharz, Remigiusz 

Rączka. Pełnił on także funkcję prze-

wodniczącego jury zebrzydowickiego 

konkursu. Imprezie jak co roku to-

warzyszył także na placu zamkowym 

świąteczny kiermasz. Po dokonaniu 

przeglądu stoisk jurorzy przyznali 

nagrody rzeczowe sześciu kobiecym 

zespołom. Wśród nich znalazły się 

panie z PZKO w Karwinie-Fryszta-

cie. Uznanie jurorów zdobyła przy-

rządzona przez nie necówka. 

– Stanowisko sąsiadek zza Olzy 

było naprawdę rewelacyjne. Wszyst-

ko nam smakowało, a hitem okazała 

się perfekcyjnie doprawiona neców-

ka – mówił po zakończeniu konkur-

su Remigiusz Rączka, który prze-

konywał, że na świątecznym stole 

warto serwować to, co sprawdzone. 

– Jeszcze raz gratuluję i apeluję, pro-

mujmy nasze wspólne dziedzictwo 

kulturowe, bo jak nie będzie naszej 

„godki” i naszej kuchni, nas też nie 

będzie – stwierdził.  (wik)

Lecznicza fala 
Oddział rehabilitacji szpitala w Cze-

skim Cieszynie wprowadził nową 

metodę leczenia dolegliwości ukła-

du ruchowego. Terapia falami ude-

rzeniowymi przynosi bardzo dobre 

efekty, jej skuteczność wynosi blisko 

95 procent. Niestety, jej kosztów nie 

pokrywają ubezpieczalnie. Jeden za-

bieg kosztuje 300 koron. By leczenie 

było skuteczne, trzeba przeprowa-

dzić od trzech do pięciu zabiegów. 

Do terapii używa się specjalnego 

aparatu. – Fala uderzeniowa jest falą 

akustyczną, która przenosi ogromną 

ilość energii na miejsce dotknięte 

bólem. Przyspiesza procesy rege-

neracyjne w tkankach, poprawia 

ukrwienie, obniża napięcie mięśni i 

ma działanie przeciwbólowe – wy-

jaśnia Alfréd Heckel, kierownik ze-

społu fi zjoterapeutów. Terapia falami 

uderzeniowymi ma zastosowanie 

w leczeniu ostróg piętowych, łokcia 

tenisisty, zespołu bolesnego barku, 

zapalenia ścięgien i innych dolegli-

wości. Dzięki tej metodzie w wielu 

przypadkach można uniknąć lecze-

nia chirurgicznego. 

Z terapii mogą korzystać nie tyl-

ko pacjenci szpitala, lecz w trybie 

ambulatoryjnym także mieszkańcy 

Czeskiego Cieszyna i okolic. – Każ-

dego musi najpierw zbadać lekarz 

w naszym gabinecie rehabilitacji, 

poznać jego ogólny stan. Istnie-

ją bowiem także przeciwskazania 

do tej terapii – dodaje Heckel. Falą 

uderzeniową nie można leczyć m.in. 

ciężarnych kobiet oraz pacjentów z 

nowotworami.  (dc)
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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. 

9.30-12.30 (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.czwww.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

CZESKIE 

DOKUMENTY
WARSZAWA (wik) – Na przeło-

mie marca i kwietnia z inicjatywy 

Czeskiego Centrum w Warszawie 

odbyła się 3. edycja przeglądu no-

wych czeskich fi lmów dokumental-

nych „Czeskie dokumenty proszę!”. 

Przez cztery dni w kinie Muranów 

można było obejrzeć najnowsze i 

najciekawsze dokonania czeskich 

dokumentalistów nagradzane na 

wielu festiwalach. Projekcjom to-

warzyszyły spotkania z autorami i 

gośćmi, a także debaty.

* * *

WIELKANOC 

BEZ SPEKTAKLU
MILIKÓW (sch) – Miejscowe 

Koło PZKO w Centrum nie wy-

stawi w tym roku wielkanocnego 

przedstawienia. Powodem jest 

przeprowadzany obecnie kapitalny 

remont kuchni. Miejscowy ama-

torski zespół teatralny nie zamierza 

jednak rezygnować w tym roku z 

wystawienia nowej sztuki. Z tą tylko 

różnicą, że premiera zamiast tra-

dycyjnie w Wielkanoc odbędzie się 

w listopadzie, w ramach obchodów 

70-lecia Koła. 

Targi uczą młodzież kreatywności.

Alfréd Heckel leczy falami uderzenio-
wymi. 

Osoby zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem socjalnym w UE i W RC (w proc.) 

Źródło: EUROSTAT, Czeski Urząd Statystyczny. Dane dotyczą 2015 roku. 
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Reprezentantki PZKO Karwina-Frysztat zdobyły jedną z konkursowych nagród.

Pieniądze na sport
Kwotą 27 mln koron wesprze w tym 

roku województwo morawsko-ślą-

skie kluby sportowe z  najwyższej 

półki. Do jutra przyjmowane są 

wnioski o dotacje. 

– Program dotacyjny ma dopomóc 

rozwojowi klubów sportowych, któ-

rych drużyny reprezentują wojewódz-

two w najwyższych rozgrywkach 

ogólnopaństwowych w danej dyscy-

plinie – wyjaśnił wicehetman mo-

rawsko-śląski, Stanisław Folwarczny. 

Na pieniądze z  województwa mogą 

jednak liczyć nie tylko wyczynowcy. 

Pod koniec ub. roku został bowiem 

ogłoszony również inny program, 

który przyznaje wsparcie zarówno or-

ganizatorom znaczących ogólnokra-

jowych i międzynarodowych imprez 

sportowych, jak i organizatorom za-

wodów sportowych szkół podstawo-

wych i średnich.  (sch)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

POWITALI WIOSNĘ
W sobotę 25 marca w skrzeczońskim Domu 

PZKO odbyła się tradycyjna impreza miej-

scowych pezetkaowców, „Powitanie Wiosny”. 

W sali Domu PZKO nie zabrakło odświętnie 

udekorowanych stołów w wiosennej i wielka-

nocnej scenerii, przygotowanych przez człon-

ków Koła, Mariellę i Stanisława Górnioków. 

Na wstępie programu kulturalnego wystąpił 

chór mieszany „Hasło”, który pod batutą Ire-

ny Szeligi przedstawił wiązankę okoliczno-

ściowych piosenek. Dodatkowo z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Kobiet podziękowano 

wszystkim paniom za ofi arną pracę na rzecz 

PZKO i na ich cześć wzniesiono uroczysty to-

ast i zaśpiewano „Sto lat”.

W drugiej części programu odbyła się poga-

wędka z członkiem Koła, Franciszkiem Bało-

nem, który ostatnie trzy lata spędził poza gra-

nicami RC, większość w południowej Szwecji. 

Na wstępie prelekcji przedstawił główne infor-

macje związane z geografi ą, historią i demogra-

fi ą tego kraju. Słuchaczy zapoznał z tym, że na 

obszarze 450 tys. kilometrów kwadratowych 

żyje 10 milionów obywateli oraz znajduje się 

ponad 60 tys. wysp i wysepek, 95 tys. jezior 

oraz tysiące kilometrów kanałów łączących po-

szczególne jeziora. Następnie wyświetlił blisko 

200 zdjęć z wycieczek do miast Ystad i Malmö, 

z odpowiednim komentarzem.

Po zakończeniu pogawędki odbyło się spo-

tkanie towarzyskie skrzeczońskich pezetka-

owców. Do wakacji zaplanowano jeszcze mi-

strzostwa Koła w tenisie stołowym, obchody 

Miesiąca Pamięci Narodowej, tradycyjną ja-

jecznicę, festyn ogrodowy, międzynarodowy 

turniej piłkarski, a także – w ramach współpra-

cy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grod-

kowskiej – wyjazd delegacji Koła na czerwco-

we Dni Grodkowa.  (D.G.)
* * *

KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY 
TROCHĘ WIĘCEJ ZNACZY, NIŻ...

W ubiegłą sobotę w Trzyńcu odbyła się już z 

kolei szósta edycja konferencji „Chrześcijanin 

za biurkiem”, której głównym organizatorem 

był Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego 

Wyznania. Hasłem przewodnim był cytat Fili-

pa Melanchtona: „Kształcenie młodzieży trochę 

więcej znaczy, niż zdobycie Troi”. Konferansje-

rzy wykorzystali dzień 1 kwietnia (prima aprilis) 

i setkę nauczycieli poinformowali o przybyciu 

na konferencję ministra szkolnictwa. Jednak po 

chwili wyjaśnili wszystkim obecnym, że była to 

zmyślona informacja i poprosili o przywitanie 

oklaskami wicehetmana województwa moraw-

sko-śląskiego, Stanisława Folwarcznego.

Głównymi mówcami tego dnia był pastor 

Stanisław Piętak, który mówił na temat: „Re-

formacyjne Solus Christus i wychowanie mło-

dzieży”, a także Bob Jackson, który podkreślał 

uczenie przez formę doświadczeń i przeżyć. Po 

południu uczestnicy mogli skorzystać z warsz-

tatów dotyczących różnych tematów. Jednym 

z tematów była „Praca z klimatem klasowym”, 

który prowadził Jan Molnar. Zastanawiano się 

nad zasadami dynamiki zespołu czy też proble-

mu wczesnego rozpoznawania ostrzegawczych 

sygnałów, które wysyłają uczniowie. Molnar 

prowadził również warsztaty dotyczące znęca-

nia się pojedynczych osób lub grupy nad jed-

nostką. Kolejnym prowadzącym był Stanisław 

Piętak, który omawiał temat płonącej pochod-

ni. Inspirował się słowami J. A. Komeńskiego: 

„Uczeń nie jest naczyniem, które trzeba wypeł-

nić, lecz pochodnią, którą trzeba zapalić”.

Na konferencji można było również zakupić 

literaturę organizacji „Misja wśród dzieci” czy 

materiały z misyjnej drukarni z Brna. Gościem 

konferencji był chór „Happy Day” z Olbrach-

cic, który śpiewa zarówno pieśni liturgiczne, 

jak i pieśni nowoczesne. Konferencja cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Oprócz uczest-

ników z Czech była spora grupa nauczycieli ze 

Słowacji.

 Małgorzata i Jakub Kujawowie

Wielkanoc zawitała 
Atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych poczuje każdy, kto zajrzy do Biblioteki Gminnej w Śmiłowicach. Jedna z sal została zaadaptowana na mini-
galerię. W poniedziałek wieczorem odbył się tam wernisaż wystawy wielkanocnej. Jej zorganizowania podjął się miejscowy klub Czeskiego Związku Działkowców, 
zapraszając do udziału także klub śmiłowickich fotografi ków. 
Ekspozycję otworzył Gustaw 

Chwistek, prezes klubu działkow-

ców. Podkreślił, że dzięki staraniom 

kilku osób zrodziła się atrakcyjna 

wystawa dekoracji wielkanocnych. 

Naczelne miejsce zajęły wydmuszki 

ażurowe, będące specjalnością Ma-

rii Heczko. Zręczna śmiłowiczan-

ka przygotowała ich na wystawę 

130. – Wykonanie jednej, łącznie 

z jej umyciem w środku i naszki-

cowaniem ołówkiem wzoru, który 

następnie wykonuje się wiertarką, 

zajmuje więcej niż godzinę – zdra-

dziła. Nietrudno się domyślić, ile 

czasu zajęło jej przygotowanie ca-

łości. 

Hana Samková jest autorką 

świeczników i dekoracji z wykorzy-

staniem kwiatów. Dzięki temu, że 

pracuje w Caritasie, wzięła na wy-

stawę także wyroby mieszkańców 

Domu Seniora Caritasu w sąsied-

nim Gnojniku. Dodajmy, że są to 

atrakcyjne rzeczy, o czym świadczy 

fakt, że stylowe koszyki-koguty wy-

plecione z papierowej wikliny już na 

wernisażu znalazły nabywców. 

Ciekawym uzupełnieniem były 

kolorowe fotografi e przyrody wy-

konane przez Romana Mrózka i 

Viktora Suchanka. – Nasz dom 

stoi w połowie zbocza Goduli. 

Wszystkie te kwiaty, które utrwa-

liłem na moich fotografi ach, to są 

albo kwiaty hodowane w naszym 

ogrodzie, albo też kwiaty dzikie, ro-

snące w lesie lub na łące w pobliżu 

domu – powiedział naszej gazecie 

Mrózek. Również Suchanek skupił 

się na pięknie, które jest na wycią-

gnięcie ręki.

– Kwiaty to wdzięczny temat. 

Mamy duży ogród, który co roku 

wygląda trochę inaczej – przekony-

wał fotograf. 

Wystawę można zwiedzać do 12 

bm. w godzinach otwarcia biblio-

teki, a więc w poniedziałki i środy 

od godz. 10.00 do 17.00 oraz w 

czwartki od 14.00 do 16.00. 
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o Polakach na Zaolziu

Franciszek Bałon ciekawe opowiadał o Szwecji.

Gościem konferencji był wicehetman województwa morawsko-śląskiego, Stanisław Folwarczny.

Główne autorki wystawy, Maria Heczko i Hana Samková. 
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Cieszyniacy w perskiej »kolebce ludzkości«
„Daleko na skraju horyzontu widnieje Demawend w wiecznych śniegów koronie... Persowie, w których wyobraźni ojczyzna ich jest najpierwszym z pomiędzy krajów 
ziemi, uważają Demawend za „wszystkich gór matkę, górę świętą”. Arka Noego zatrzymała się według ich podań na tym szczycie, który jest „źródłem światła, kolebką 
ludzkości” – pisała w 1894 r. Maria Ratułdowa podczas swej podróży wzdłuż łańcucha Elbrusu. Nie wszyscy wiedzą, że pierwszymi, którzy stanęli na szczycie owej 
najwyższej perskiej góry, byli dwaj niezwykli naukowcy ze... Śląska Cieszyńskiego.
Demawend (5610 m) wznosi się oko-

ło 70 km na północny wschód od 

Teheranu. Ten wygasły wulkan jesz-

cze na początku XIX wieku uważany 

był za górę nie do zdobycia. Kłam tej 

opinii zadali cieszyniacy. Najpierw w 

1843 r. na szczyt wszedł pochodzący z 

Ustronia botanik i podróżnik Th eodor 

Kotschy. Po nim, w 1852 r., samotnie 

zdobył wierzchołek najwyższej góry 

Iranu urodzony w Strumieniu Józef 

Czarnota, wówczas dyrektor górniczy 

w służbie szacha perskiego. 28 sierp-

nia minie od tamtego wydarzenia do-

kładnie 165 lat.

POBITY NA SZCZYCIE
O pierwszych latach życia Józefa 

Czarnoty wiadomo niewiele. Urodził 

się w 1818 r. w Strumieniu w rodzi-

nie mistrza farbiarskiego. Studiował 

w Instytucie Górniczym w Vorder-

nbergu, który w 1849 r. przeniesiono 

do Loeben w Styrii. Studia ukończył 

w 1850 r. 

– W tym samym roku w Austrii 

zjawił się Dawud Khan. Pers przy-

był do Europy na polecenie wezyra 

Amira Kabira szukać naukowców dla 

mającej powstać uczelni w Teheranie. 

Czarnota przyjął egzotyczna ofertę i 

wyjechał do Persji, z której miał już 

nigdy nie powrócić – mówi cieszyń-

ski historyk Michael Morys-Twa-

rowski, który badał losy obu cieszyń-

skich obieżyświatów, m.in. podczas 

pracy nad monografi ą „Dzieje Śląska 

Cieszyńskiego od zarania do czasów 

współczesnych”.

Razem z Czarnotą w podróż na 

Wschód udało się czterech ofi cerów 

oraz lekarz Jakub Edward Polak. 

– Jakby na przekór nazwisku był to 

Czech z pochodzenia, który kilka-

naście lat później wydał dwutomową 

książkę o Persji, będącą cennym źró-

dłem informacji o Czarnocie – dodaje 

Morys-Twarowski. 

Do Teheranu poddani cesarza 

Franciszka Józefa dotarli w listopa-

dzie 1851 r. W Persji Czarnota wy-

kładał geologię w założonej przez 

szacha wyższej uczelni, otrzymał też 

funkcję dyrektora instytutu górnic-

twa. Do jego obowiązków należało 

m.in. szukanie złóż surowców i z za-

dania wywiązał się całkiem nieźle. W 

pobliżu Teheranu odnalazł kilka żył 

kwarcowych zawierających srebro, a w 

dwóch innych miejscowościach natra-

fi ł na rudy żelaza. Relację z podróży 

do Persji Czarnota opublikował w au-

striackim czasopiśmie „Jahrbuch der 

Kais. Königl. Geolog. Reichsanstalt”. 

Swe notatki sporządzał zaś w tajnym, 

przez siebie wymyślonym piśmie.

Przybysz ze Śląska Cieszyńskiego 

nie czuł się jednak najlepiej w Per-

sji. – Lekarz Polak zanotował, że był 

ponurego i melancholicznego usposo-

bienia. Uważał się także za prześlado-

wanego przez duchy i wrogów – mówi 

Morys-Twarowski. 

Latem 1852 r. Czarnota postano-

wił zdobyć najwyższy szczyt w Persji, 

Demawend. Góra ta nie jest trudna 

technicznie, ale w XIX stuleciu jej 

potencjalnych zdobywców odstrasza-

ła wysokość, spore nachylenie stoku, 

skamieniała wulkaniczna lawa oraz 

zmieniająca się często pogoda. 28 

sierpnia 1852 r. Czarnota zostawił ko-

nie w dolinie i ruszył pieszo na szczyt. 

Naukowiec wszedł na najwyższą górę 

Persji sam, ponieważ nie doczekał się 

tragarzy, którzy mieli mu dostarczyć 

narzędzia pomiarowe. Było to pierw-

sze samotne wejście na Demawend, a 

drugie w historii. Niestety Czarnota 

szybko popadł w kłopoty. Noc z 28 

na 29 sierpnia spędził na szczycie, 

ratując się przed mrozem bieganiem. 

Rano znaleziono go prawie bez życia. 

Tragarze znieśli geologa do groty pod 

szczytem i tam rozgrzali. Zamiast 

narzędzi przyprowadzili jednak kilku 

podejrzanych typów. Dla bezpieczeń-

stwa Czarnota spędził więc kolejną 

noc poza grotą, ale na niewiele się to 

zdało, ponieważ przed powrotem zo-

stał pobity i obrabowany z pieniędzy. 

Był to chyba pierwszy tego rodzaju 

przypadek w wyprawach wysokogór-

skich.

PIERWSZY 
BYŁ USTRONIANIN

34-letni inżynier do zdrowia już nie 

powrócił. Odbył jeszcze wprawdzie 

wyprawę do kopalni miedzi w Kara-

dagh (Kara-Dag), ale zmarł 20 wrze-

śnia 1852 r. w Teheranie, niespełna 

miesiąc po feralnej wyprawie. Jego 

zaszyfrowane dzienniki i bogaty zbiór 

minerałów, które miano przesłać do 

Wiednia, najpierw zniknęły, lecz kilka 

lat później pojawiły się rozszyfrowane 

w... rosyjskich archiwach. 

– Józef Czarnota przez długi czas 

pozostawał zapomniany nie tylko w 

Polsce, ale i na Śląsku Cieszyńskim. 

Jego „odkrywcą” był wybitny orien-

talista, prof. Jan Reychman, który w 

1946 r. poświęcił mu artykuł w cza-

sopiśmie „Taternik” – przypomina 

Morys-Twarowski. Z kolei w wydanej 

w 1972 r. książce „Podróżnicy polscy 

na Bliskim Wschodzie w XIX w.” 

Reychman opisał jego wyprawę. Na-

zwał wówczas Czarnotę Ślązakiem, 

zauważył bowiem, że we wszystkich 

źródłach nazwisko zdobywcy Dema-

wendu podane jest w polskiej pisowni, 

przez cz (Czarnota, Czarnotta). Dziś 

samotne wejście Józefa Czarnoty na 

szczyt Demawendu uchodzi za jedno 

z większych osiągnięć polskiego alpi-

nizmu w XIX wieku. Co ciekawe jed-

nak, nie był on pierwszym Ślązakiem 

na tej górze. 

Długo uważano, że pierwsze wej-

ście Europejczyka na szczyt Dema-

wendu nastąpiło w 1837 r., a wyczynu 

tego miał dokonać W. Taylor Th omp-

son, topograf i sekretarz angielskiego 

poselstwa w Teheranie. Współcześni 

historycy alpinizmu kwestionują ten 

fakt, przyjmując, że Th ompson nie 

dotarł na szczyt, lecz zawrócił około 

300 m pod wierzchołkiem. Szczytu 

nie osiągnął również francuski bota-

nik Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy 

(1792-1838), któremu przypisywano 

drugie wejście. Wielu badaczy uważa 

więc, że pierwszym Europejczykiem, 

który 1 sierpnia 1843 r. zdobył Dema-

wend, był Th eodor Kotschy, austriacki 

botanik i podróżnik rodem ze Śląska 

Cieszyńskiego. 

– Kotschy urodził się w 1813 r. w 

Ustroniu, a pochodził ze znanej nie-

mieckiej, spolszczonej rodziny. Jego 

ojciec Karol to wielce zasłużony dla 

rozwoju oświaty i kultury polskiej na 

Śląsku Cieszyńskim teolog prote-

stancki oraz botanik z żyłką podróż-

nika – stwierdza Morys-Twarowski.

Nic dziwnego, że Th eodor już jako 

dwunastolatek odbywał wycieczki w 

Beskidy. W 1825 r. zwiedził również 

Kraków oraz wziął udział w wyciecz-

ce na Babią Górę z grupą profesorów 

z Wrocławia. W 1830 r. ojciec zapi-

sał go do cieszyńskiego gimnazjum, 

które Kotschy porzucił po jednym 

semestrze, ponieważ nie odpowiadał 

mu sztywny szkolny rygor. Dalszą 

naukę pobierał w domu. Latem 1832 

r. wyjechał do Berlina, gdzie poznał 

sławnego już wówczas podróżnika i 

przyrodnika Alexandra Humbolda. 

I to właśnie Humboldt wywarł naj-

większy wpływ na dalsze losy młode-

go Th eodora.

POKOCHAŁ AFRYKĘ I AZJĘ
Póki co jednak, w 1832 r. ustronianin 

rozpoczął studia teologiczne w Wied-

niu. Po trzech latach porzucił ten 

kierunek dla nauk przyrodniczych. 

Uwielbiał przy tym poznawać nowe 

miejsca. Wyjeżdżał w Alpy, na Górne 

Węgry, do Siedmiogrodu. Nie dziwi 

więc, że kiedy w 1835 r. otrzymał pro-

pozycję udziału w ekspedycji badaw-

czej  do Egiptu i Sudanu, nie wahał 

się. Wyprawa trwała dwa i pół roku i 

zakończyła się sukcesem. Dotarła do 

10 stopnia szerokości geografi cznej 

północnej, gdzie wcześniej nie stanęła 

stopa białego człowieka. Kotschy w 

czasie trwania ekspedycji zbierał oka-

zy przyrodnicze, prowadził notatki i 

uczył się języka arabskiego. W Kairze 

na targu kupił murzyna Husseina, 

którego później wyzwolił, i z którym 

się zaprzyjaźnił.

W listopadzie 1838 r. większość 

uczestników austriackiej ekspedycji 

wróciła do Europy. Kotschy pozostał 

jednak w Aleksandrii i w następnym 

roku sam zorganizował wyprawę, któ-

ra miała dotrzeć do źródeł Nilu. Celu 

nie osiągnął głównie z powodu wyco-

fania się sponsorów. W efekcie 26-let-

ni syn ustrońskiego pastora znalazł się 

w Chartumie bez środków do życia. 

Cudem udało się mu się dotrzeć do 

Aleksandrii, gdzie dzięki pomocy 

Dumreichera, właściciela wielkich 

plantacji i przędzalni bawełny, stanął 

fi nansowo na nogi. W następnych 

latach prowadził badania na Cyprze 

oraz w Syrii i Mezopotamii. Wiosną 

1842 r. wyruszył do Persji i 1 sierp-

nia 1843 r. jako pierwszy Europejczyk 

zdobył najwyższy szczyt dzisiejsze-

go Iranu. Podróże ułatwiały mu jego 

zdolności lingwistyczne. Oprócz kilku 

języków europejskich poznał bowiem 

również arabski, turecki i perski. 

– Z końcem 1843 r. Kotschy zdecy-

dował się jednak na powrót do Euro-

py. Sprzedał zgromadzone przez trzy 

lata zbiory przyrodnicze, spłacił długi 

i przyjechał do rodzinnego Ustronia. 

Pod Równicą wzbudził niebywałą 

sensację z powodu swego czarnego 

przyjaciela – mówi Morys-Twarow-

ski.

Za radą ojca 32-letni Th eodor 

podjął ponownie studia teologiczne. 

Szybko je jednak porzucił i ostatecz-

nie poświęcił się naukom przyrodni-

czym. W 1852 r. został adiunktem 

zarządcy Wiedeńskiego Ogrodu Bo-

tanicznego i od tego czasu nie musiał 

się martwić o fi nanse. W kolejnych 

latach Kotschy prowadził badania w 

Egipcie, Palestynie i Libanie oraz po-

nownie na Cyprze, w Azji Mniejszej 

i Kurdystanie. Tam jednak w 1859 

r. zachorował na febrę i musiano go 

szybko przetransportować do Europy. 

– W 1862 r. po raz ostatni wyjechał 

na Cypr i do Syrii. Pod koniec życia 

zaczął odczuwać dolegliwości serca. 

Zmarł 11 czerwca 1866 r. w Wiedniu 

na banalne zapalenie płuc – informuje 

Morys-Twarowski. 

Kotschy został pochowany w 

Wiedniu. Jak donosiła „Gwiazdka 

Cieszyńska”: „Ten żelazny człowiek, 

którego siły nie zdołały złamać ja-

dowite i zaraźliwe wyziewy tropicz-

nych bagnisk, który przewędrował 

bezpiecznie i spokojnie rozległe stepy 

azjatyckie i porzecze Nilu, a pośród 

nieprzyjacielskich szczepów Kurdów 

i krwiożerczych Murzynów umiał 

się ochronić od niebezpieczeństw i 

napadów, które jego życiu tysiąckrot-

nie zagrażały – ten człowiek uległ w 

stołecznem mieście Wiedniu, niby w 

spokojnym porcie, otoczony wiernymi 

przyjaciółmi w najlepszym wieku, po 

krótkiej chorobie płucnej, mało z po-

czątku obawy wzniecającej”. 

– Th eodor Kotschy był jednym z 

najwybitniejszych botaników XIX 

wieku. Dość powiedzieć, że opisał 600 

tysięcy okazów roślin. Jego nazwisko 

pojawia się na kartach różnych opra-

cowań, od „Słownika biografi cznego 

ziemi cieszyńskiej” przez „Allgeme-

ine Deutsche Biographie” i „Öster-

reichisches Biographisches Lexikon” 

po „Biographical Dictionary of the 

Anglo-Egyptian Sudan”. Cały czas 

ten wielki człowiek rodem ze Śląska 

Cieszyńskiego czeka jednak na swoją 

pełną biografi ę – stwierdza Morys-

-Twarowski.
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Theodor Kotschy

Demawend, najwyższa góra Iranu.
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Polsko-węgierskie świętowanie
26 marca Stołeczny Samorząd Polski wraz z Samorządem Polskim V dzielnicy Budapesztu 
zaprosił do paradnej sali teatralnej peszteńskiego pałacu DUNA Polaków i Węgrów na wspólne 
świętowanie zorganizowane z okazji Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni.

Spotkanie to było nadzwyczajne, bo 

ze wspaniałym baletem pt. „Wese-

le w Ojcowie” wystąpił znakomity 

krakowski Balet Dworski „Cracovia 

Danza”. „Wesele w Ojcowie” z mu-

zyką Karola Kurpińskiego i Józefa 

Damsego nazywane jest pierwszym 

polskim baletem narodowym. Balet 

Dworski „Cracovia Danza” przywró-

cił to dzieło publiczności po kilku-

dziesięciu latach zapomnienia.

Taneczna opowieść o weselu w 

podkrakowskim Ojcowie swoją 

prapremierę miała w  1823 roku w 

Teatrze Narodowym w Warsza-

wie i stała się manifestacją polsko-

ści. Spektakl okazał się scenicznym 

przebojem – w XIX wieku gościł 

na warszawskiej scenie ponad 400 

razy. Popularność „Wesela w Ojco-

wie” była tak wielka, że tańce z tego 

przedstawienia trafi ły na salony i sale 

balowe.

Balet ten wystawiany był też za 

granicą: jeszcze w XIX wieku pol-

skie tańce podbiły dzięki niemu 

Rosję, a w latach międzywojennych 

spektakl pokazano m.in. w Nowym 

Jorku i na Lazurowym Wybrzeżu. Po 

wojnie polskie teatry sięgały po ten 

tytuł kilkakrotnie, zaś po 1989 roku 

spektakl ten wystawił tylko zespół 

„Mazowsze”. Odbyło się też kilka 

prezentacji muzyki z baletu w wer-

sjach koncertowych. W spektaklu 

„Cracovia Danza” wspaniałe mazury, 

krakowiaki, polki i marsze ukazane 

są w pełnej scenicznej krasie.

Choreografi e Leszka Rembowskie-

go oparte są na archiwalnych zapisach 

polskich tańców. Niezwykle ważnym 

elementem spektaklu jest oczywiście 

muzyka – oryginalna baletowa w 

wykonaniu orkiestry oraz tradycyjne 

pieśni obrzędu weselnego w wykona-

niu śpiewającej białym głosem Mag-

daleny Wieczorek-Duchewicz.

Na wypełnionej Polakami i Węgra-

mi sali zasiadło wielu zacnych gości, 

a wśród nich m.in. ambasador RP na 

Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z 

małżonką, szef kancelarii wicepremia-

ra Węgier Zoltán Csallóközi, wicepre-

zydent Budapesztu Alexandra Szalay-

-Bobrovniczky, rzecznik narodowości 

polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné 

Halina, a także przedstawiciele Mini-

sterstwa Zasobów Ludzkich Węgier, 

władz samorządowych V i X dzielnicy. 

Gospodynią wieczoru była przewod-

nicząca SSP dr Dorota Várnai.

Polonia.hu/
„Wspólnota Polska”/Węgry
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Obrazek z „Wesela w Ojcowie”.

CZWARTEK 6 kwietnia

6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Przyjaciele lasu 

(s.) 7.45 Kaktus i Mały. Dlaczego koza 

chodziła bez powroza? 8.00 Pytanie na 

śniadanie 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 hi-

storia. Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego 12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 M jak mi-

łość (s.) 14.25 Duch w dom. Kobiece 

emocje 15.15 Szlakiem miejsc niezwy-

kłych. Pomniki historii 15.25 Wiado-

mości 15.40 Wilnoteka 15.55 Jak to 

działa? Instrumenty 16.30 Kopciuszek 

(s.) 17.00 Przyjaciele lasu 17.10 Kaktus 

i Mały. Dlaczego koza chodziła bez po-

wroza? 17.20 Krótka historia. Strażnik 

pamięci Katynia 17.30 Teleexpress 

17.50 Polska z Miodkiem. Dąbki, La-

ski, Maczki, Piaski 17.55 Naszaarmia.

pl 18.20 Podróże z historią. W świecie 

Łemków 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.50 Komisja morderstw. Produkt 

regionalny 21.50 Polonia 24 22.10 

Rozmowa Polonii 22.25 Halo Polonia 

23.10 Magazyn śledczy Anity Gargas 

23.40 Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 7 kwietnia
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 6.55 
Magazyn śledczy Anity Gargas 7.30 
Domisie (dla dzieci) 8.00 Pytanie na 

śniadanie 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 hi-

storia. Strażnik pamięci Katynia 12.35 

Wiadomości 12.50 Na sygnale. Mamy 

tylko siebie 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Defekt 15.25 Wiadomości 15.40 

Warto rozmawiać 16.45 Baw się sło-

wami 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 

Krótka historia. Powstanie bomby ato-

mowej 17.30 Teleexpress 17.50 Racja 

stanu 18.25 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii 18.55 Na sygnale. 

Mamy tylko siebie 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 

Przybliżenie. Szewach Weiss (s.). 

SOBOTA 8 kwietnia
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.45 Polonia 24 11.05 

Rozmowa Polonii 11.20 Halo Polonia 

12.10 Ojciec Mateusz 16 (s.) 13.05 Na 

dobre i na złe (s.) 14.05 O! Polskie 

przeboje 15.00 Okrasa łamie przepisy. 

Wielkopolskie potrawy jednogarnkowe 

15.30 Domy przyszłości 16.00 Kultu-

ralni PL 17.00 Słownik polsko@polski 

17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 

(s.) 18.55 Przyjaciel do zadań specjal-

nych 19.40 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.50 Sprawiedli-

wi 21.45 Handlarz cudów. 23.35 KFPP 

Opole 2014. Przeżyjmy to jeszcze raz 

0.15 Słownik polsko@polski. 

NIEDZIELA 9 kwietnia
5.55 Kino retro. Sportowiec mimo woli 

7.15 Rodzinka.pl 7.35 Saga rodów. Ród 

Krzemienieckich-Razumowskich 8.05 
Tajemnica Jana Pawła II 8.35 Magazyn 

z Wysp 8.55 Wolny ekran 9.10 Polska z 

Miodkiem. Bardo i Kąty 9.20 Ziarno. 

Niedziela Palmowa 9.50 Baw się słowa-

mi 10.00 Baw się słowami 10.15 Peters-

burski Music Show 10.50 W piątą stro-

nę świata. Męska sprawa 11.40 

Turystyczna jazda 11.55 Między ziemią 

a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 

Między ziemią a niebem 12.50 Szlakiem 

miejsc niezwykłych. Pomniki historii 

13.00 Transmisja mszy świętej z kościoła 

pw. św. Doroty w Radomiu 15.05 Kino 

retro. Sportowiec mimo woli 16.30 Ro-

dzinka.pl (s.) 17.25 Polska z Miodkiem. 

Bardo i Kąty 17.30 Teleexpress 17.55 M 

jak miłość (s.) 18.50 Oczy w oczy. Prof. 

Andrzej Chmura 19.25 Baw się słowa-

mi 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.50 Blondynka 4 (s.) 

21.45 Kocham Cię, Polsko! 23.20 Dzię-

kuję za wypowiedź - koncert zespołu 

Raz Dwa Trzy 23.55 Zakochaj się w 

Polsce. Pszczyna. 

PONIEDZIAŁEK 10 kwietnia
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.05 Krótka historia. Powstanie bom-
by atomowej 7.20 Moliki książkowe. 
Kiedy boli ząb 7.30 Supełkowe ABC 
8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-
rama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama 11.00 Kino retro. Będzie 
lepiej 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 
szczęścia (s.) 13.25 Blondynka 4 (s.) 
14.20 Oczy w oczy. Prof. Andrzej 
Chmura 14.50 Szerokie tory. Katyń 
15.25 Wiadomości 15.40 Medycyna i 
ty 15.55 Nad Niemnem 16.20 Krótka 
historia. Jimmy Carter 16.30 Uroczy-
stości rocznicy 10 kwietnia 17.15 Te-
leexpress 17.30 Uroczystości rocznicy 
10 kwietnia 18.50 Dobranocka 19.00 
Msza święta w intencji ofi ar katastrofy 
smoleńskiej 20.15 Wiadomości, sport, 
pogoda 21.00 O mnie się nie martw 4 
21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa Po-
lonii 22.25 Halo Polonia 23.15 Smo-
leńsk 2010 - na własne oczy. 

WTOREK 11 kwietnia
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zako-
chaj się w Polsce. Pszczyna 7.30 W 
krainie baśni. Woda życia 8.00 Pytanie 
na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-
tanie na śniadanie 10.40 Panorama 
11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 
historia. Jimmy Carter 12.35 Wiado-
mości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 
Sprawiedliwi. Grzech 14.25 Smoleńsk 
2010 - na własne oczy 15.25 Wiado-
mości 15.40 Smaki polskie. Smaki 
polskiej wieprzowiny - karmuszka z 
garnuszka 15.55 Sonda 2 16.30 Kop-
ciuszek (s.) 16.55 W krainie baśni. 

Woda życia 17.20 Krótka historia. 
Kłuszyn - Moskwa 17.30 Teleexpress 
17.50 Polska z Miodkiem. Sopot 
17.55 Niedziela z... Hanną Śleszyńską 
18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Flesz historii 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.50 Ojciec Mateusz 16 (s.) 
21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa Po-
lonii 22.25 Halo Polonia 23.15 Szero-
kie tory. Katyń 23.45 Ktokolwiek wi-
dział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 12 kwietnia
6.05 Przybliżenie. Szewach Weiss 
7.05 Program ekumeniczny 7.30 ABC 
wszystko wie 7.40 Mój zwierzyniec 
8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-
rama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama 11.05 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia. Kłuszyn - Mo-
skwa 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 
szczęścia (s.) 13.25 O mnie się nie 
martw 4 14.35 Poświęcając życie 
prawdzie 15.25 Wiadomości 15.40 
Las bliżej nas. Odnawianie się lasu 
15.55 Domy przyszłości 16.30 Kop-
ciuszek (s.) 16.55 Moliki książkowe. 
W pułapce 17.05 Mój zwierzyniec 
17.20 Krótka historia. Walki o Grod-
no 17.30 Teleexpress 17.55 Baltic Sea 
18.25 Studio Wschód 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.50 Artyści 21.50 Po-
lonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 
22.25 Halo Polonia 23.15 Poświęcając 

życie prawdzie.  

POLACY NIE MOGĄ WRACAĆ POD PRZYMUSEM

Polacy z Wielkiej Brytanii nie mogą 

wracać do kraju pod przymusem 

– przekazał wiceszef Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, Konrad Szy-

mański, w telewizji internetowej 

„Rzeczpospolitej”. Jak dodał, rząd musi 

robić wszystko, aby warunki życia w 

Polsce były na tyle atrakcyjne, by ludzie 

nie wyjeżdżali, ale nawet by wracali.

Wiceminister spraw zagranicz-

nych skomentował słowa byłego 

europosła Marka Migalskiego, zda-

niem którego polski rząd nie powi-

nien zabiegać po Brexicie o intere-

sy Polaków na Wyspach, bo wtedy 

może skłonić ich do powrotu.

– Polski rząd musi robić wszystko, 

aby warunki życia w Polsce były na 

tyle atrakcyjne, by ludzie nie wyjeż-

dżali, ale nawet by wracali – ocenił 

Szymański. – Nie możemy jednak 

pozwolić na to, by powodem tych po-

wrotów była dyskryminacja w jednym 

z krajów UE, nawet najbardziej przy-

jaznym. Te powody muszą być pozy-

tywne, ludzie powinni wracać wtedy, 

kiedy uznają, że warto wracać z powo-

du ich własnych życiowych wyborów.

Polski i brytyjski rząd wzajemnie 

zapewniają o konieczności zmini-

malizowania negatywnych skutków 

Brexitu. Zagwarantowanie praw 

obywateli UE, w tym Polaków, któ-

rzy mieszkają na Wyspach, będzie 

jednym z priorytetów zaczynających 

się wkrótce negocjacji.

PAP/Londynek.net/
„Wspólnota Polska”

Modlitwa za ofi ary zbrodni

Już po raz czwarty, odkąd w roku 2014 zapoczątkowano tę tradycję, Polacy z 
Ukrainy na początku kwietnia odwiedzili Polski Cmentarz Wojskowy w Bykowni. 
Tegoroczna pielgrzymka była chyba największą – ponad 140 osób modliło się o 
wieczny odpoczynek ofi cerów i żołnierzy Wojska Polskiego oraz tysięcy niewin-
nych ofi ar reżimu komunistycznego, pochowanych w bykowiańskim lesie.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 
Sylwestrowy koktajl 10.50 Przygody 
kryminalistyki (s.) 11.45 Czarne owce 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Potyczki Amy 
(s.) 14.45 Opowiadanie fi lmowe 15.05 
Alfabet gwiazd 15.55 Kojak (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Morderstwo kocicy (fi lm) 21.20 
Pr. dyskusyjny 22.20 Gejzer 22.50 Na 
tropie 23.15 Taggart (s.) 1.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Czeska himalajska 
przygoda 9.55 Podróżomania 10.25 
Źródła Amazonki 10.55 Koniec czer-
wonej i złotej róży 11.25 Wzlot i upa-
dek NSDAP 12.15 Powiązania Jana 
Pokornego 13.15 Magazyn chrześci-
jański 13.40 Historia współczesnej me-
dycyny 14.00 Chcesz je? 14.05 Pracu-
jący autyści 14.35 Słynni lotnicy 15.25 
Zapomniane wyprawy 15.50 Prywatne 
stulecie 16.40 Duże maszyny 17.30 
W nieznane 18.15 Narodowe skarby 
18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody 
nauki i techniki 19.30 Ziemia niezna-
na 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Z kucharzem dookoła 
świata 21.00 Podróżomania 21.30 Bra-
cia, synowie Karola IV 22.25 Wróć do 
trumny! (fi lm) 0.05 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 
12.55 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.05 Osiem 
milimetrów (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Nie-
spodziewana miłość (fi lm) 12.05 Po-
łudniowe wiadomości 12.20 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.20 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 15.25 Policja Hamburg 
(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 
16.40 Sala rozpraw 17.35 Nakryto do 
stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 
Ostry kurczak (s.) 21.35 davinci 22.30 
Castle (s.) 23.20 Sala rozpraw 0.15 
Niespodziewana miłość (fi lm). 

PIĄTEK 7 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 List 
do ciebie 10.45 Niezwykłe losy 11.45 
Czarne owce 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 15.25 Opowiadanie 
fi lmowe 15.50 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 Książę koron-
ny (bajka) 21.35 Wszystko-party 22.30 
Sylwestrowy koktajl 23.25 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Tajemnice burzli-
wej przeszłości 9.55 Ze smakoszem w 
podróży 10.40 Z kucharzem dookoła 
świata 11.35 Islandzkie piórka 12.00 
Chcesz mnie? 12.30 Ziemia niezna-
na 12.50 Czeska himalajska przygo-
da 13.40 GEN - Galeria elity narodu 
14.00 Słynni lotnicy 14.50 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 15.40 Pracujące 
kobiety 16.10 Cygańska misja 16.40 
Zatajone listy 17.35 Elba - śladami ce-

sarza 18.15 O susłach i ludziach 18.45 
Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.25 
Historia współczesnej medycyny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Co za-
biło mamuty? 21.55 Szpieg, który przy-
szedł z zimnej strefy (fi lm) 23.45 Praw-
dziwa historia króla skandali (fi lm). 

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 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Na skraju jutra 
(fi lm) 22.25 Plan doskonały (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Kandy-
dat na miłość (fi lm) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.20 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 13.20 Powrót komisarza Rexa 
(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.) 
21.30 Czechy i Słowacja mają talent 
(fi lm) 22.55 Pole marzeń (fi lm) 1.15 
Sala rozpraw 2.05 Kandydat na miłość 
(fi lm). 

SOBOTA 8 kwietnia
TVC 1 

6.00 Cudowne zioła 6.35 Łopatolo-

gicznie 7.25 O Jasiu i królewnie Felince 

(bajka) 8.00 Iwanka i Marijka (bajka) 

8.30 Columbo (fi lm) 9.45 Gejzer 10.15 

Wszystko-party 11.10 Ojciec Brown 

(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 

Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 

O sprytnym Jasiu (bajka) 14.20 Dobro 

i zło (bajka) 14.50 Bohaterski kapitan 

Korkorán (fi lm) 16.20 Poirot (s.) 18.00 

Ogrody Ferdynanda 18.25 Chłopaki w 

akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Cuda natury 21.10 

Niebo, piekło, Lucie 22.35 Mania wiel-

kości (fi lm) 0.20 Bananowe rybki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

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

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Sens życia pana 

Horvátha 9.30 Ta nasza kapela 9.55 

Folklorika 10.25 Romantyczne zamki, 

Ren i Lorelei 10.35 Lotnicze katastro-

fy 11.20 Dzieci Hitlera 12.15 Rząd 

(s.) 13.15 Babel 13.40 Świat oczyma 

Hanzelki i Zikmunda 14.10 Clara Im-

merwahr (fi lm) 15.40 Ukryte królestwa 

natury 16.30 Kamera w podróży 17.25 

Cudowna planeta 18.15 Winko 18.45 

Wieczorynka 18.55 Podziemia Czech 

19.20 Podróż po południowej Namibii 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Żyj i pozwól umrzeć (fi lm) 

22.05 36 (fi lm) 23.50 Podejrzani (fi lm). 

NOVA 
6.30 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 7.00 Spiderman (s. anim.) 
7.20 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

(s. anim.) 7.50 Th e Looney Tunes Show 

(s. anim.) 8.15 Pingwiny z Madagaskaru 

(s. anim.) 8.35 Twoja twarz brzmi zna-

jomo 11.15 Przyprawy 12.10 Dzwoń 

do TV Nova 12.45 Poradnik domowy 

13.55 Zamieńmy się żonami 15.20 

Uzdrowiciel z tropików (fi lm) 17.20 

Zakonnica w przebraniu II: Powrót do 

habitu (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.15 Skarb narodów: Księga 

tajemnic (fi lm) 22.30 Ultimatum Bo-

urne’a (fi lm) 0.45 Królowie South Be-

ach (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Ninjago 

(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 8.20 Sa-

lon samochodowy 9.50 Ostry kurczak 

(s.) 11.15 Przystań (s.) 12.25 davinci 

13.25 Czechy i Słowacja mają talent 

14.50 Dyskotekowa opowieść (fi lm) 

16.45 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.55 Wiadomości 20.15 Decybele 

miłości (fi lm) 22.15 Zabójca idealny 

(fi lm) 0.10 Duch III (fi lm). 

NIEDZIELA 9 kwietnia
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 Bo-

haterski kapitan Korkorán (fi lm) 8.15 

Uśmiechy J. Štěpničkovej 8.55 Łopato-

logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-

mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 

Życie na zamku (s.) 12.00 Pytania 

Václava Moravca 13.00 Wiadomości 

13.05 O malarzu Adamie (bajka) 14.05 

O trzech srebrnych grzebieniach (baj-

ka) 14.45 Niezwykłe losy 15.40 Zew 

rodu (fi lm) 16.50 Tajemnica zamku w 

Karpatach (fi lm) 18.25 Cudowne zioła 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 GEN - Galeria elity naro-

du 20.15 Ofi ara żałobna (fi lm) 21.40 

168 godzin 22.15 Alibi na wodzie 

(fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

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

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

czasu utraconego 9.35 Heydrich - osta-

teczne rozwiązanie 10.00 Wielka Woj-

na Ojczyźniana 10.55 Nie poddawaj 

się 11.45 Chcesz mnie? 12.15 Słowo 

na niedzielę 12.20 Magazyn chrześci-

jański 12.50 Przez ucho igielne 13.15 

Krucjaty 13.45 Nasze tradycje 14.10 

Na pływalni z Evą Kroschlovą 14.45 

Ciekawostki świata 15.05 Królestwo 

natury 15.35 Podróż po południowej 

Namibii 16.00 Ogrody Ferdynanda 

16.30 Co zabiło mamuty? 17.20 Na-

rodowe skarby 17.50 Cudowna wyspa 

18.45 Wieczorynka 18.55 Zapomnia-

ne wyprawy 19.20 Ciekawostki z re-

gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Narzeczona Zan-

dy’ego (fi lm) 21.40 Niemoralna pro-

pozycja (fi lm) 23.35 Ci, którzy powie-

dzieli nie. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 6.40 Spiderman (s. anim.) 
7.05 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

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

(s. anim.) 7.50 Pingwiny z Madagaskaru 

(s. anim.) 8.15 Weekend 9.15 Wyspa 

Robinsona 11.20 Z piekła szczęście (s.) 

12.25 Błękitna laguna: Przebudzenie 

(fi lm) 14.10 Akademia Policyjna IV: 

Patrol obywatelski (fi lm) 15.45 Zło-

cienie dla pani na zamku (fi lm) 17.35 

Łobuziaki (fi lm) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi 

znajomo 22.50 Odłamki 23.25 Druży-

na potępionych (fi lm) 1.15 Akademia 

Policyjna IV: Patrol obywatelski (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Astro Boy (s. anim.) 7.15 Ninja-

go (s. anim.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Prima Zoom Świat 9.45 Ostry kurczak 

(s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik domo-

wy 12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.55 

Decybele miłości (fi lm) 15.55 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 18.00 Pohlreich 

gotuje 18.55 Wiadomości 20.15 Wy-

dział kryminalny (s.) 21.30 Oczyma 

Josefa Klímy 22.20 Show Jana Krausa 

23.35 Królowie życia (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 10 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 

9.50 168 godzin 10.20 Tajemnica zam-

ku w Karpatach (fi lm) 10.45 Liczyrze-

pa i narciarze (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 

Potyczki Amy (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.00 Alfabet gwiazd 15.55 

Kojak (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Labirynt 

(s.) 21.00 Czwarta gwiazda (s.) 21.35 

Reporterzy TVC 22.15 Legendy ra-

townictwa 22.45 Na tropie 23.10 Kry-

minolog (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Duże maszyny 10.40 Podzie-

mia Czech 11.05 Ciekawostki świata 

11.25 Źródła Amazonki 11.55 Babel 

12.25 Historie współczesnej medycy-

ny 12.40 Krucjaty 13.10 Telewizyjny 

klub niesłyszących 13.35 Czechosło-

wacki tygodnik fi lmowy 13.50 Zapo-

mniane wyprawy 14.15 Zatrudnieni 

z autyzmem 14.45 Pracujące kobiety 

15.15 Przygody nauki i techniki 15.45 

Tajemnice burzliwej przeszłości 16.40 

Lotnicze katastrofy 17.25 Wzlot i 

upadek NSDAP 18.15 Podróżomania 

18.45 Wieczorynka 18.55 proSto-

ry 19.20 Miejsca pielgrzymek 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Dzieci Hitlera 21.00 Duże ma-

szyny 21.50 Legenda 17 (fi lm) 0.00 

Narzeczona Zandy’ego (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 

(s.) 10.05 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.) 

14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 CSI: 

Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 

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

licja Modrava (s.) 21.30 Wyspa Robin-

sona 22.30 CSI: Cyber (s.) 23.25 Wzór 

(s.) 0.15 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 6.45 Ninja-

go (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Czeka-

nie na tęczę (fi lm) 12.10 Południowe 

wiadomości 12.25 Gliniarz i prokura-

tor (s.) 13.25 Powrót komisarza Rexa 

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

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 

21.30 Jesteś tym, co jesz 22.45 Castle 

(s.) 23.40 Sala rozpraw 0.30 Czekanie 

na tęczę (fi lm). 

WTOREK 11 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 Ku-

fer 10.35 Zew rodu (fi lm) 11.45 Czar-

ne owce 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 

Amy (s.) 14.45 Opowiadanie fi lmowe 

15.00 Alfabet gwiazd 15.55 Kojak (s.) 

16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Panoptikum miasta Pragi 

(s.) 21.05 Poirot (s.) 22.40 Motyw (s.) 

23.25 Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.55 Ukryte królestwa natury 10.45 

Królestwo natury 11.15 Nie podda-

waj się 12.10 Chcesz je? 12.15 Świat 

oczyma Hanzelki i Zikmunda 12.40 

proStory 13.10 Prywatne stulecie 

14.00 Ciekawostki świata 14.20 Wzlot 

i upadek NSDAP 15.10 Słynni lotnicy 

16.00 Heydrich - ostateczne rozwią-

zanie 16.30 Bracia, synowie Karola 

IV 17.20 Śnieżna kula 18.15 Podróż 

po południowej Namibii 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Winko 19.20 Czeskie 

wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Wielka Wojna Oj-

czyźniana 21.00 Relikwie - tajemnice 

świętych 21.55 Rząd (s.) 22.55 Lotni-

cze katastrofy 23.40 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.50 Policja Modrava (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 

wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 

15.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-

mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-

ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 

CSI: Cyber (s.) 23.30 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.10 Iron Man (s. anim.) 6.35 Ninja-

go (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Ka-

ruzela życia (fi lm) 12.10 Południowe 

wiadomości 12.25 Gliniarz i prokura-

tor (s.) 13.25 Powrót komisarza Rexa 

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

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 Top Star magazyn 22.35 Ca-

stle (s.) 23.25 Sala rozpraw 0.15 Karu-

zela życia (fi lm). 

ŚRODA 12 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 Ali-

bi na wodzie (fi lm) 11.45 Czarne owce 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Sama w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 

14.45 Nie wahaj się i kręć 15.35 Re-

porterzy TVC 16.25 Łopatologicznie 

17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 

18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.00 List 

do ciebie 21.00 Ach, te morderstwa! 

22.40 Columbo (fi lm) 0.00 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Cudowna wyspa 9.55 

Dzieci Hitlera 10.50 Co zabiło mamu-

ty? 11.40 Sens życia pana Horvátha 

12.10 Ta nasza kapela 12.35 Folklorika 

13.05 Miejsca pielgrzymek 13.25 Ze 

smakoszem w podróży 14.05 Winko 

14.30 Europa dziś 15.00 Nasze tra-

dycje 15.25 10 wieków architektury 

15.45 Klucz 16.10 Relikwie - tajem-

nice świętych 17.05 Z kucharzem 

dookoła świata 18.00 Ogrody Ferdy-

nanda 18.25 GEN - Galeria elity na-

rodu 18.45 Wieczorynka 18.55 Bracia, 

synowie Karola IV 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 

w podróży 21.00 Podróż po Północnej 

Irlandii 21.30 Narodowe skarby 22.00 

Rozkaz! 22.40 Powiązania Jana Pokor-

nego 23.40 Bates Motel (s.). 

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 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 

zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 

się żonami 21.35 Wyspa Robinsona 

22.35 CSI: Cyber (s.) 23.30 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.10 Iron Man (s. anim.) 6.40 Ninjago 

(s.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gliniarz i 

prokurator (s.) 10.15 Dziki tymianek 

(fi lm) 12.10 Południowe wiadomości 

12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 

Powrót komisarza Rexa (s.) 15.25 Poli-

cja 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 Błękitny kod (s.) 21.35 

Show Jana Krausa 22.45 Castle (s.) 

23.45 Sala rozpraw 0.40 Dziki tymia-

nek (fi lm).
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 

Malý princ (7, godz. 8.30, 10.30).

 
CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pes 

rocku (6, 7, godz. 16.00); Noční směna 

(6, 7, godz. 17.30); Power Rangers (6, 

7, godz. 19.00); Masaryk (6, 7, godz. 

20.00); KARWINA – Centrum: Po-

wer Rangers (6, 7, godz. 17.30); Th e 

Bye Bye Man (6, godz. 20.00); Pátá 

loď (7, godz. 20.00); KARWINA – Ex: 

Glory (7, godz. 19.00); TRZYNIEC 

– Kosmos: Revenant (6, godz. 17.00); 

Lída Baarová (6, godz. 20.00); Gdzie 

jest Dory? (7, godz. 15.00); Deadpool 

(7, godz. 17.30); Teorie tygra (7, godz. 

20.00); JABŁONKÓW: Muzzikan-

ti (7, godz. 15.00, 17.00, 19.30); CZ. 

CIESZYN – Central: Muzzikanti (6, 

7, godz. 17.30); Siedem minut po pół-

nocy (6, 7, godz. 20.00); CIESZYN – 

Piast: Był sobie pies (6, godz. 15.00); 

Chata (6, godz. 17.00); Zając Max 

ratuje Wielkanoc (7, godz. 14.30); 

Zerwany kłos (7, godz. 16.00); Kong: 

Wyspa Czaszki (7, godz. 17.45); Po-

kot (7, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK 

PZKO zaprasza na Warsztaty Wiel-

kanocne techniką wstążkowania do 

swej świetlicy w sobotę 8. 4. o godz. 

14.00. Materiał można zakupić na 

miejscu. Zainteresowanych prosimy 

o kontakt telefoniczny pod nr. 723 

051 322.

KARWINA – Klub Seniora „Przy-

jaźń” zaprasza członków i sympaty-

ków na spotkanie 10. 4. o godz. 17.30 

do salki PZKO w Karwinie-Nowym 

Mieście.

KARWINA-FRYSZTAT – Za-

rząd MK PZKO zaprasza wszyst-

kich chętnych do pomocy w bryga-

dzie. Porządki wiosenne odbędą się w 

naszym Domu w dniu 7. 4. od godz. 

15.00.

LESZNA DOLNA – Zaprasza 

wszystkich swoich członków na ze-

branie sprawozdawczo-wyborcze 

dnia 8. 4. o godz. 15.00 do Domu 

PZKO.

MISTRZOWICE – MK PZKO 

organizuje w dniach 19.-21. 5. au-

tokarową wycieczkę do Torunia. Jest 

jeszcze parę wolnych miejsc. Zainte-

resowanych prosimy o zgłaszanie się  

do 14. 4. wraz uiszczeniem zaliczki w 

wysokości 700 koron. Informacje pod 

telefonami: 558 732 041 lub 607 538 

955.

OLBRACHCICE – Zbór ewan-

gelicki zaprasza w niedzielę 9. 4. o 

godz. 16.00 do kościoła na muzyczne 

przedstawienie pasyjne pt. „Tečka za 

člověkem”. Wykonawcami będą gru-

pa muzyczna „Přyvozacy” oraz teatr 

„Z hůry”. Wstęp – wolne datki.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-

LAKÓW, Komeńskiego 4: do 4. 5. 

wystawa pt. „Karol Junga, działacz 

narodowy, poseł i gospodarz rolny”. 

Czynna w dni powszednie w godz. 

8.00-15.00. 

BIBLIOTEKA REGIONALNA, 

Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-

tat: do 28. 4. wystawa Bronisława 

Liberdy pt. „Widokówki znikąd”. 

Czynna w godz. otwarcia biblioteki.

BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”, 

Dom Opieki Seniora, Bystrzyca 

1317: do 28. 4. wystawa obrazów Jó-

zefa Dronga. Czynna codziennie w 

godz. 10.00-17.20.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 

Frydecka 387, Trzyniec: do 25. 6. 

wystawa pt. „Edukacja i szkolnictwo 

w Hucie Trzynieckiej 1907-2017”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 do 25. 6. wystawa Ivany Dursti-

novej pt. „Każdy ma swego anioła”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 „Galeria „Na schodach”: do 

15. 5. międzynarodowa wystawa pt. 

„Sztuka”. Czynna: wt-pt: godz. 9.00-

17.00, nie: godz. 13.00-17.00.

MIEJSKI DOM KULTURY, Sala 

Mánesa, Karwina, Osvobození: do 

10. 5. wystawa fotografi i Miroslava 

Pawelka. Czynna: po, wt, pt: godz. 

9.00-15.00; wt, czt: godz. 9.00-19.00.

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 Jabłonko-

wie, Rynek Mariacki 14: do 24. 9. 

wystawa pt. „Słodka pokusa”; stała 

ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-

kowa i okolicy”. Czynne: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. 

wystawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-

-Lutyni, Masaryka 958: do 20. 5. 

wystawa Jarki Rybovej pt. „Cerami-

ka”; stała ekspozycja pt. „Orłowa – 

przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: 

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

13.00-17.00.

INFORMATOR
G

L-
19

9

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

wadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.czReklamacje tel. 800 300 302 Kolportaż: PNS, a.s.Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876, 
720 00 Ostrava-Hrabová Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 1212-4222.

Dziękujemy krewnym, sąsiadom, delegacji PZKO w Stonawie za złożone 

kondolencje, kwiaty i liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. GENOWEFY KUBIENOWEJ

W szczególności dziękujemy personelowi oddziału  opieki pochorobowej 

szpitala w Czeskim Cieszynie za troskliwą opiekę, całemu personelowi 

Domu Seniora przy ul. Sokołowskiej za opiekę i empatię w czasie po-

bytu Zmarłej w tej placówce. Dziękujemy ks. proboszczowi Rolandowi 

Manowskiemu za dostojne przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej, 

organiście Tomaszowi Bařákowi i Kateřině Konečnej za piękną oprawę 

muzyczną i śpiew solowy, orkiestrze dętej pod batutą Franciszka Smugały 

oraz zakładowi pogrzebowemu pani Černinovej za wzorowe zorganizo-

wanie pogrzebu. Zasmucona rodzina. GL-196

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

PODZIĘKOWANIA

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdej chwili moc radości.
Niech Ci pachną kwiaty, drzewa
i niech wszystko „sto lat” śpiewa!

Jutro obchodzi swój zacny jubileusz życiowy nasza Ko-

chana Mamusia, Babcia i Prababcia

ANNA MOLINKOWA 
z Hawierzowa-Suchej

Z tej okazji życzenia długich i szczęśliwych lat, dobrego zdrowia i pomyśl-

ności, jak najmniej smutków i dużo radości składają córki z mężami, wnuki 

i prawnuczka Karolinka. GL-193

Kto znał wspomni, kto kochał nie zapomni...
Dnia 7. 4. 2017 minie 10. rocznica śmierci

śp. GENOWEFY DUDOWEJ
z Darkowa

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodzi-

nami.
 AD-014

Dziś mija 25. rocznica śmierci

śp. ELFRYDY KRUCINOWEJ
z Darkowa

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. RK-038

Firma OlzaLogistic poszukuje pracowników na stanowiska: 

MAGAZYNIER 

oraz 

SPECJALISTA 
ds. obsługi zamówień

Wymagania:
• Dwujęzyczność PL/CZ – poziom podstawowy
• Obsługa PC – poziom podstawowy
• Obsługa MS Excel – poziom podstawowy
• Dobry stan zdrowia
• Sumienność, lojalność, uczciwość, kultura osobista
• Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

Obowiązki – magazynier:
• Praca w magazynie – odbiór paczek, segregacja, pakowanie, 

skanowanie, wydawanie paczek
• Podstawowa komunikacja z klientem: e-mail, telefon

Obowiązki – specjalista ds. obsługi zamówień:
• Przyjmowanie zamówień
• Kompletowanie, pakowanie i wysyłka
• Raportowanie (praca w systemie magazynowym, MS Excel)
• Podstawowa komunikacja z klientem: e-mail, telefon

Proponujemy:
• Zatrudnienie od zaraz na pełny etat w rozwijającej się fi rmie
• Atrakcyjny system wynagrodzeń i premiowania
• Zdobycie wiedzy i doświadczenia w obszarze zarządzania 

produktami
• Możliwość rozwoju zawodowego

Swoje życiorysy/CV oraz list motywacyjny w jęz. polskim prosimy 
przesyłać do 20. 4. 2017 mailowo na: info@olzalogistic.com.
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Biuro księgowo-podatkowe H&P Account Tax Consulting a.s. 

poszukuje kandydatki/ta na stanowisko 

KSIĘGOWA/WY do biura w Czeskim Cieszynie

Wymagania:

• wykształcenie średnie na kierunku ekonomicznym 

• min. 3 lata praktyki

• znajomość języka polskiego

• samodzielność, przezorność

Oferujemy:

• pracę w domu

• możliwości rozwoju zawodowego

• wynagrodzenie od 17 tys.-21 tys. w zależności od doświadczeń

Zakres obowiązków:

• prowadzenie kompletnej księgowości osób prawnych, samozatrudnionych

Rozpoczęcie: od zaraz

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu na adres:

info@hpaccount.cz, tel.: 730 592 045.

G
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 JOSEF CIESLAR ST., PREZES KLUBU FUTSALOWEGO SKP STAL TRZYNIEC:

Jest jak w bajce
Skromne plany zakładały, że futsaliści SKP Stal Trzyniec w pierwszoligowym sezonie powalczą o uratowanie skóry i… uratują 

pierwszoligową przynależność. To, co wydarzyło się jednak w Trzyńcu, przerosło najśmielsze oczekiwania. Podopieczni włoskiego 

trenera Andrei Bucciola nie tylko nie muszą martwić się o pierwszoligową przyszłość, ale na deser zagrają w play off . – Kluczem 

do sukcesu było nasze zwycięstwo z Pilznem 3:2 golem z ostatnich sekund meczu – powiedział w rozmowie z „Głosem Ludu” 

prezes trzynieckiego klubu, Josef Cieslar st. Dla fanów trzynieckiego futsalu szykuje się w play off  nie lada gratka. Rywalem 

podbeskidzkiego klubu będzie bowiem najlepszy czeski zespół, Era Pack Chrudzim. 

Jak czuje się Kopciuszek w elitar-
nym gronie fazy pucharowej?

Czujemy się wspaniale. Jest jak w 

bajce, ale już zdążyliśmy uwierzyć, 

że to dzieje się naprawdę. Przed 

sezonem byliśmy pasowani do roli 

outsidera, nikt z nami nie liczył. 

Zespół w najważniejszych chwi-

lach pokazał jednak charakter, 

zwłaszcza teraz, kiedy ważyły się 

losy całego sezonu. Gdyby drużyna 

straciła punkty z Pilznem, to teraz 

rozmawialibyśmy ze sobą w zupeł-

nie innej atmosferze. Na całe szczę-

ście Samek w ostatnich sekundach 

spotkania wystrzelił nam zwycię-

stwo i szansę na ósme miejsce w 

tabeli. Kropkę nad „i” postawiliśmy 

na własnym parkiecie, wygrywając 

w ostatniej kolejce fazy zasadniczej 

z Hradcem Kralowej 5:1. 

Tak się złożyło, że pozostałe klu-
by walczące o ósmą lokatę prze-
grały swoje mecze…

Szczęście sprzyja odważnym. Oni 

mieli pecha, my trafi liśmy na dobrą 

passę i udało się. To duży sukces 

całego trzynieckiego futsalu. Nasi 

zawodnicy nie są zawodowcami, 

często pracują na zmiany, do tego 

spora grupa naszych futsalistów 

kopie również w klasyczną piłkę. 

Filip Przyczko zaliczył z Hradcem 

Kralowej świetny występ pomimo 

tego, że jeszcze dwa dni wcześniej 

borykał się z wysoką gorączką. 

Duże poświęcenie cechowało cały 

zespół, chciałbym chłopakom na 

łamach waszej gazety z całego serca 

podziękować. Oczywiście najwięk-

sze zasługi ponosi włoski trener 

Andrea Bucciol, który wniósł do 

zespołu prawdziwy profesjonalizm. 

Przed tym sezonem fi nansowo 

wsparła nas Huta Trzyniecka, ale 

warunek był jeden: zatrudnić kla-

sowego szkoleniowca. 

Andrea Bucciol w przeszłości 
długo trenował futsalistów Biel-
ska-Białej. Czyli na treningach 
nie ma bariery językowej i roz-
mawiacie po polsku?

Tak, nasz trener nauczył się do-

brze po polsku, a w naszym klubie 

oprócz dwóch chłopaków z Ostra-

wy wszyscy władają gwarą, a niektó-

rzy nawet dobrze mówią po polsku. 

W Polsce istnieją dwa różne świa-

ty – świat futsalu i klasycznej piłki 

nożnej. Futsalista nie może grać w 

piłkę i odwrotnie, nawet na szcze-

blach okręgowych. U nas jest inaczej 

i w naszym klubie większość chło-

paków na co dzień broni również 

barw swoich piłkarskich klubów. 

Czy to duży kłopot?
Zdążyłem się już do tego przy-

zwyczaić, ale wolałbym model, jaki 

obowiązuje w Polsce. W futsalu 

trzeba grać zupełnie inaczej, niż na 

klasycznym, dużym boisku piłkar-

skim. Nie tylko reguły gry są inne, 

ale także czucie piłki, drybling, atak 

pozycyjny, wszystko jest inne. Są 

zawodnicy, którzy szybko potrafi ą 

się przestawić z dorosłej piłki na 

futsal, ale są też tacy, którzy przy-

zwyczajenia z trawiastego boiska 

przenoszą na parkiet. I wtedy za-

czynają się kłopoty. Na całe szczę-

ście trener Andrea Bucciol przez 

całe swoje życie zajmował się tylko 

futsalem, również we Wło-

szech, gdzie króluje 

klasyczny futbol. 

Posiada mnó-

stwo cennych 

informacji, pla-

nami taktycz-

nymi potrafi  

sypać z rękawa 

i co najważniej-

sze – zawodni-

cy słuchają go 

na treningach w 

nabożnym sku-

pieniu. A podczas meczów o punkty 

nie boi się podnieść głosu, co też 

procentuje. 

W play off  trafi liście na utytuło-
wany zespół Era Pack Chrudzim. 
Różnice kadrowe i fi nansowe są 
ogromne, ale rozumiem, że nie 
składacie broni na samym starcie 
fazy pucharowej?

Skądże, powalczymy o korzystny 

wynik, ale jestem realistą i zdaję 

sobie sprawę z tego, że czeka nas 

ciężka przeprawa, a nawet „Mission 

Impossible”. To tak, jak gdyby za-

grać z Barceloną. Futsaliści Era Pack 

trenują codziennie trójfazowo, mają 

własny sztab medyczny, fi zjoterapeu-

tów, są zawodowcami z prawdziwe-

go zdarzenia. W kadrze grają tylko 

reprezentanci swoich krajów. Oprócz 

Czechów brylują w tym klubie cho-

ciażby znakomici Brazylijczycy ze 

świetnym wyszkoleniem technicz-

nym. Każdy zawodnik z ławki re-

zerwowych Era Pack byłby gwiazdą 

w naszym klubie. W Trzyńcu nikt, 

oprócz trenera, nie zarabia futsalem 

na życie. W kadrze mamy chłopa-

ków z naszego regionu, skromnych 

zawodników, którzy zaległości bo-

iskowe nadrabiają walecznością. 

Wątpię, żeby gracze Era Pack Chru-

dzim zlekceważyli nas w play off . To 

profesjonaliści i zagrają na przewi-

dywalnym, wysokim poziomie. 

Czy znane są już terminy serii 
Trzyniec – Chrudzim?

Jeszcze nie, decyzja powinna za-

paść do końca tygodnia. Wszystko 

wskazuje na to, że pierwszy mecz 

zaliczymy na parkiecie rywala. I 

tak na wyrywki, aż do trzech zwy-

cięstw. Początek play off  w chru-

dzimskiej hali może być dla nas 

atutem, bo w tym sezonie znacznie 

lepiej spisywaliśmy się w meczach 

wyjazdowych, aniżeli przed własną 

publicznością. Na obcych boiskach 

zdobyliśmy piętnaście punktów, u 

siebie dziewięć. 

Rozmawiał: 

JANUSZ BITTMAR
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Euforia w trzynieckim zespole po uzyskaniu awansu do play off .

SKP STAL TRZYNIEC 
HRADEC KRALOWEJ  5:1

Bramki i asysty: 15. Slavík (Men-

drok), 17. Buryan (Przyczko), 17. 

Samek (Mendrok), 22. Przyczko 

(Buryan), 33. Slavík (Blahut) – 36. 

Semerád ( Jelínek). Trzyniec: Siko-

ra – Slavík, Buryan, Mendrok, Hu-

dzieczek, Baron, Kantor, Samek, 

Przyczko, Blahut.
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Dobry sezon dla Pegresu
Unihokeiści Torpedo Pegres Hawierzów z 

podniesionymi głowami zakończyli sezon. W 

wyrównanej ćwierćfi nałowej serii z faworyzo-

wanym Ujściem nad Łabą dzielnie trzymali się 

do piątego, decydującego meczu. Na parkiecie 

Ujścia nad Łabą podopieczni trenera Filipa 

Kubíčka przegrali po zaciętej walce 4:5. 

– Jesteśmy za burtą play off , bez szans na 

awans do ekstraligi, ale mimo wszystko oce-

niam ten sezon bardzo pozytywnie – stwierdził 

szkoleniowiec Hawierzowa, Filip Kubíček. 

Zespół Pegresu w ćwierćfi nałowej batalii ze 

zwycięzcą fazy zasadniczej zdołał wygrać dwa 

mecze. Kluczowe, trzecie zwycięstwo było w 

zasięgu hawierzowskich unihokeistów, na par-

kiecie Ujścia nad Łabą zabrakło jednak lep-

szej skuteczności w ataku. Losy meczu ważyły 

się do ostatnich minut, w których szczęście 

uśmiechnęło się do gospodarzy. – Pojedynek 

stał na wysokim poziomie, momentami na 

poziomie ekstraligi – zaznaczył hawierzowski 

szkoleniowiec. 

Szansa na powrót 

do ekstraligi nadarzy 

się dopiero w nowym 

sezonie. Dla mło-

dych hawierzowskich 

unihokeistów dru-

ga najwyższa klasa 

rozgrywek to jednak 

wspaniała szkoła ży-

cia. 

 (jb)

ĆWIERĆFINAŁ 1. LIGI UNIHOKEJA
UJŚCIE N. ŁABĄ – TORPEDO PEGRES HAWIERZÓW  5:4

Tercje: 3:3, 1:1, 1:0. Bramki i asysty: 11. Kopecký, 16. i 17. Krbec, 

38. Stibor, 52. Stummer – 10. Varta, 17. Kozlík, 19. i 26. Beneš. 

Hawierzów: Kotula – Vlach, Kučera, Šochman, Varta, Beneš, 

Třaska – K. Peřka, Mžyk, Kozlík – Krečmer, Kloza, Kraus – Bez-

děčík, Plášek, Holeš.

Prezes trzynieckiego klubu, Josef Cieslar st.

BONIEK W KOMITECIE WY-

KONAWCZYM UEFA. Zbigniew 

Boniek został wybrany podczas Kon-

gresu Zwyczajnego UEFA w Helsin-

kach do Komitetu Wykonawczego eu-

ropejskiej centrali. Otrzymał 45 na 55 

możliwych głosów. Prezes PZPN zo-

stał w ten sposób drugim w historii, po 

Leszku Rylskim, Polakiem w ścisłym 

kierownictwie tej organizacji. Polak 

był jednym z faworytów głosowania, 

tym bardziej, że o osiem wolnych 

miejsc rywalizowało tylko dwunastu 

kandydatów. Kongres Europejskiej 

Unii Piłkarskiej (UEFA), jak przy-

znano na jej stronie internetowej, jest 

„parlamentem” europejskiego futbolu.

WISŁA NA POCZĄTEK PU-

CHARU ŚWIATA? Skoczkowie 

narciarscy nowy sezon Pucharu Świa-

ta mogliby rozpoczynać w Wiśle. Tak 

przynajmniej wygląda plan wiślań-

skich włodarzy, wspieranych przez 

najwyższe władze Polskiego Związku 

Narciarskiego. – Jesteśmy w kontak-

cie z Walterem Hoff erem, zobaczymy, 

co z tego wyniknie. Na pewno mamy 

spore szanse na przeforsowanie tego 

pomysłu – stwierdził Andrzej Wąso-

wicz, wiceprezes Polskiego Związku 

Narciarskiego. We wstępnym harmo-

nogramie sezonu 2017/2018 widnieje 

tylko jeden konkurs w Wiśle zapla-

nowany na 11 stycznia. Jak informuje 

PZN, polska strona złożyła propo-

zycję organizacji zawodów w dniach 

9-10 grudnia. Na razie jest to termin 

przez nikogo jeszcze nie obsadzony, 

choć w to miejsce może awansować 

Niżny Tagił. Rosyjscy organizatorzy 

zmagają się jednak z dużymi proble-

mami fi nansowymi. 

HORNGACHER ODKRYŁ KAR-

TY. Stefan Horngacher, trener pol-

skich skoczków narciarskich, odkrył 

karty przed startem przygotowań do 

nowego sezonu Pucharu Świata. W 

kadrze „A” przygotowania rozpoczną 

Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, 

Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub 

Wolny i Krzysztof Miętus. – Krzysz-

tof Miętus został włączony do kadry 

A na wniosek trenera Horngachera. 

Tak mamy wytyczne skonstruowane, 

że tego ostatniego zawodnika w gru-

pie, czy to do kadry, czy na zawody 

Pucharu Świata lub Pucharu Konty-

nentalnego, trener ma prawo wybrać 

według własnego uznania. Szkolenio-

wiec widzi w tym zawodniku duży po-

tencjał. Zresztą Miętus już był w czo-

łówce, ale potem zniknął na pewien 

czas. Zdaniem Horngachera to chło-

pak, którego stać na to, by wrócił na 

swój dawny poziom – poinformował 

Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego 

Związku Narciarskiego. 

ZWYCIĘSKI MECZ ZESPOŁU 

GORTATA. Marcin Gortat zdobył 

osiem punktów dla Washington Wi-

zards, którzy pokonali u siebie 118:111 

Charlotte Hornets w NBA. „Czaro-

dzieje” z bilansem 47 zwycięstw oraz 

31 porażek zajmują czwarte miejsce w 

Konferencji Wschodniej. Gortat prze-

bywał na parkiecie 25 minut.  (Opr. jb)
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