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dzień: 15 do 18  0C
noc: 10 do 11 0C
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 11 do 16 0C 
noc: 10 do 8  0C
wiatr: 1-2 m/s

SZKOLENIE KOMPANII 
OBRONNEJ

Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział 
w ćwiczeniach Cieszyńskiej Kom-
panii Obrony Narodowej na Małej 
Łące w Cieszynie w Ośrodku Edu-
kacji Obronnej „Garnizon”. Szkolo-
no się w składaniu broni i udzielaniu 
pierwszej pomocy medycznej na polu 
walki. Było to już drugie szkolenie w 
ramach projektu edukacji obronnej 
CKON, nad którą honorowy patronat 
objął starosta cieszyński. Ochotnicy z 
całego powiatu wypełnili zadania pod 
kątem ogólnej wiedzy o wojsku. Na 
tej podstawie zostaną później podzie-
leni na plutony. Najstarszy z uczest-
ników ćwiczeń miał 56 lat, najmłodsi, 
uczniowie cieszyńskich klas mundu-
rowych, po siedemnaście.

– W skład CKON wchodzą m.in. 
osoby zainteresowane obronnością, 
weterani misji pokojowych, funk-
cjonariusze, generalnie osoby, które 
miały kontakt z wojskiem, ale nie 
tylko – powiedział Krzysztof Neścior, 
radny powiatu cieszyńskiego, ini-
cjator powstania Kompanii.  –  Tych, 
którzy nie mieli styczności z armią, a 
chcą się nauczyć, również zapraszamy. 
Zainteresowanie jest na tyle duże, że 
oprócz tych pięćdziesięciu osób, które 
się dzisiaj zapisały, kolejna pięćdzie-
siątka ma ze mną kontakt i też chce 
w najbliższym czasie do nas dołączyć.

Podstawy obronności są prowa-
dzone w klasach mundurowych. 
Ich opiekunem w Zespole Szkół w 
Cieszynie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach jest 
podpułkownik rezerwy Mariusz 
Kolanko, jego uczniowie również 
biorą udział w ćwiczeniach na tere-
nie „Garnizonu” w czasie pozalek-
cyjnym. Siedemnastoletni Marek, 
który przyszłość swoją wiąże z woj-
skiem, niemal co tydzień spotyka się 
z kolegami na szkoleniach z czarnej i 
zielonej taktyki (walka w terenie zur-
banizowanym i przestrzeni otwar-
tej). – Na pewno jest nam to bardziej 
potrzebne niż niektóre zadania z 
matematyki – żartuje.  (ox.pl)

Wczoraj Policja RC ofi cjalnie za-
kończyła poszukiwania zaginionego 
księdza katolickiego Davida Kanto-
ra. Proboszcz parafi i w Strahovicach 
w Hulczyńskiem, pochodzący z Mi-
likowa, wrócił z Włoch do kraju. 

– Poszukiwany David Kantor 
stawił się na posterunek Policji 
RC. Oświadczył, że w okresie, kie-
dy go szukano, nie popełnił czynu 
sprzecznego z prawem ani nie był 

świadkiem lub ofi arą takiego czynu 
– napisał w oświadczeniu rzecznik 
frydecko-misteckiej policji, Vlasti-
mil Starzyk. 

Poszukiwania ks. Kantora roz-
poczęły się w poniedziałek wielka-
nocny. Wówczas 38-letni duchowny 
nie dotarł na mszę do swojej parafi i. 
Jego samochód znaleziono później 
w Ostrawie-Swinowie. Po kilku 
dniach do Biskupstwa Ostrawsko-

Opawskiego, które jest pracodawcą 
księdza, dotarła z Rzymu pisana 
przez niego pocztówka. – Skontak-
towaliśmy się z naszymi księżmi, 
którzy studiują w Rzymie. Z poszu-
kiwanym spotkał się tam ks. Roman 
Czudek, pochodzący tak jak on, z 
okolic Jabłonkowa – powiedział re-
dakcji rzecznik diecezji, Pavel Siuda. 

Obecnie ks. Kantor jest już w 
kraju. Spotkał się z biskupem Fran-

tiškiem Václavem Lobkowiczem. 
Rzecznik diecezji, Pavel Siuda, nie 
ujawnił – powołując się na ochro-
nę prywatności księdza – przyczyn 
jego tajemniczego wyjazdu. – Była 
to osobista decyzja, której nie mam 
prawa komentować – stwierdził 
Siuda. Dodał, że ksiądz wrócił już 
do swojej parafi i i tak jak dawniej 
wykonuje swoje obowiązki.  
 (dc)

Wrócił do swoich »owieczek«...

Paweł Sajdok, członek Rady Szkoły, 
a zarazem członek komitetu fi nan-
sowego miasta, poinformował ze-
branych o funduszach, które mają 
być dodatkowo wydane z budżetu 
miasta na naprawy awaryjne w bu-
dynkach szkolnych oraz na projekt 
nowej sali gimnastycznej. Uchwalił 
je już zarząd miasta, w najbliższy 
wtorek mają głosować radni. 

– 700 tys. koron pójdzie na po-
prawę statyki i naprawy awaryjne w 
budynku „A”, czyli głównym budyn-
ku szkolnym, 2 mln na remont atty-
ki i wymianę okien w budynku „B”. 
Milion zostanie przeznaczony na 
przygotowanie dokumentacji pro-
jektowej nowej sali gimnastycznej. 
To ważne, bo projekt jest podstawą, 
by szukać funduszy – mówił Sajdok. 

Dyrektor Anna Jeż przypomnia-
ła, że do tych pozytywnych zmian 
doszło po wizycie, jaką na zaprosze-
nie Rady Szkoły złożyli w placówce 
wiceburmistrz odpowiedzialny za 
sprawy szkolnictwa, Michael Troj-
ka, kierownik wydziału inwestycji, 
Daniel Fojcik oraz kierowniczka 
wydziału szkolnego, Vladimíra Ka-
cířová. Kiedy przedstawiciele ratu-
sza na własne oczy przekonali się, 
że pewne rzeczy wymagają natych-
miastowych działań, postarali się o 
zapewnienie funduszy. 

Już sześć lat temu, kiedy zlikwi-
dowano klasy II stopnia w polskiej 
szkole na Tarasie i połączono ją ze 
szkołą przy ul. Dworcowej, biuro ar-
chitektoniczne Borisa Petrova opra-
cowało na zamówienie władz miasta 
studium architektoniczne Centrum 
Polskiego Szkolnictwa w Trzyń-
cu.      Przewidywało nie tylko kom-
pleksowy remont wszystkich trzech 
budynków polskiej szkoły w Trzyń-
cu I, ale też nowe elementy: aulę, 

korytarz łączący budynki szkolne, 
nową salę gimnastyczną, a nawet 
przeszklone atrium. Koszty zostały 
oszacowane na 63 mln koron. Do 
tej pory przeprowadzono wymianę 
okien w budynku „A” i w budyn-
ku „C”, część głównego budynku 
otrzymała nową elewację. Na tym 
się skończyło. – Trzeba pamiętać, 
że to studium zostało opracowane 
z myślą o możliwym dofi nansowa-
niu inwestycji przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”. Tymczasem 
funduszy z Polski nie było – przy-
pomniał Wiesław Wania, który jest 
radnym z ramienia KDU-ČSL i 
członkiem komisji ds. mniejszości 
narodowych w Trzyńcu. Rafał Za-
wadzki dodał, że należy brać pod 
uwagę możliwości miejskiego bu-
dżetu oraz fakt, że pilnego remontu 
wymagają również inne placówki 
oświatowe w mieście. 

Dyrektor Anna Jeż oraz jej za-
stępca Andrzej Szyja, którzy stoją na 
czele szkoły dopiero od ponad roku, 
nie chcą wracać wstecz i zastanawiać 
się nad przyczynami tego, że nie zro-

biono więcej. – Patrzmy przed siebie 
i zabiegajmy o to, by miasto stop-
niowo, w etapach, wyremontowało 
szkołę – brzmiało zarówno z ust 
kierownictwa, jak i członków Rady 
Szkoły. W dyskusji z zaproszonymi 
gośćmi – radną z ramienia Ruchu 
Politycznego „Coexistentia”, Anną 
Bystrzycką oraz przewodniczącym 
Polskiej Sekcji tej partii, Karolem 
Madzią, podkreślano, że ważne jest, 
by działania władz szkoły oraz pol-
skich przedstawicieli w trzynieckim 
samorządzie były skoordynowane. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
faktu, iż nowa Rada Szkoły to sze-
ścioosobowa grupa osób, którym 
przyświeca ten sam cel, mają kon-
kretne pomysły na działanie i ener-
gię do wprowadzania swych pomy-
słów w życie. Głównym celem Rady 
Szkoły, prócz działań obowiąz-
kowych, jakie przewiduje ustawa 
szkolna RC, to usilne starania o re-
nowację, modernizację i rozbudowę 
naszych placówek. Pierwsze wyniki 
tych starań pojawiły się w ub. tygo-
dniu, gdy Zarząd Miasta Trzyńca 

uchwalił zmiany w tegorocznym bu-
dżecie, przyzna jąc dodatkowe środki 
fi nansowe na pierwszy etap remontu 
naszej szkoły oraz na przygotowa-
nie projektu budowy naszej wyma-
rzonej sali gimnastycznej – pod-
sumowała Anna Jeż w rozmowie z 
„Głosem Ludu”. Dodała, że w czasie 
tegorocznych wakacji odbędzie się 
remont w innej placówce pracują-
cej pod dyrekcją PSP im. Gustawa 
Przeczka – polskiej szkole w Ol-
drzychowicach. Budynek zostanie 
ocieplony, zostaną wstawione nowe 
drzwi, wyremontowane będą toalety.

– Wszyscy razem staramy się 
stwarzać przyjemną atmosfe-
rę współżycia, bo w takiej jedy-
nie można wiele zdziałać i osiągać 
świetne wyniki. Patrząc więc w 
przyszłość jesteśmy niepopraw-
nymi optymistami, bo do naszych 
placówek garną się uczniowie, spo-
łeczeństwo nam sprzyja i są przed 
nami jasne perspektywy rozbudowy 
naszej placówki – podsumowała Jeż 
optymistycznie. 

DANUTA CHLUP
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Zaczną od sali gimnastycznej
WYDARZENIE: W poniedziałek w budynku Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu spotkała się Rada 

Szkoły. Tematem był od lat planowany remont i modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Dworcowej. Pierwszą jaskółką będzie 

projekt sali gimnastycznej.

W Stonawie 
mobilizacja młodych
| s. 4

Gorączka złota 
w Werk Arenie
| s. 8

9/11 przez 63 dni 
– o powstaniu warszawskim
| s. 5

POGODA
czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ

W zebraniu Rady Szkoły wzięła udział również radna Anna Bystrzycka (pierwsza z lewej). W środku 
dyrektor szkoły, Anna Jeż. 
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OLIMPIJSKIE 
POPOŁUDNIE
GRÓDEK (kor) – Uczniowie 
miejscowych szkół już drugi rok 
z rzędu biorą udział w akcji pn. 
„Szkolny wielobój olimpijski”, któ-
ry dla placówek z całej RC orga-
nizuje Czeski Komitet Olimpijski. 
Jesienią odbyły się pierwsze gminne 
eliminacje, w ubiegły piątek zaś 
miała miejsce wiosenna część ak-
cji. Ponieważ sala gimnastyczna 
polskiej podstawówki jest za mała, 
uczniowie i nauczyciele wyko-
rzystali piękną pogodę i podczas 
sportowego popołudnia mali gró-
deczanie zmierzyli siły w aż ośmiu 
olimpijskich dyscyplinach.

* * *

POMOC 
Z REGIONU
JABŁONKÓW (kor) – Włodarze 
województwa przyznali miastu 
dotację w wysokości 120 tys. koron. 
Zastrzyk fi nansowy jabłonkowianie 
wykorzystają na dofi nansowanie 
projektu „Cztery zmysły wystar-
czą...” („I čtyři smysly stačí…”), 
który będzie realizowany w lipcu 
w ramach dorocznego Jarmarku 
Jabłonkowskiego.

* * *

SZYKUJĄ 
ODPUST
ŁOMNA GÓRNA (kor) – Ko-
ściół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego jest popularnym miej-
scem pielgrzymek. Wierni dwa razy 
w roku biorą udział w organizowa-
nym przez parafi ę i władze wioski 
odpuście. Tegoroczny majowy 
odpust odbędzie się w niedzielę 3 
maja. Msze święte zostaną trady-
cyjnie odprawione po polsku, cze-
sku i po słowacku.

* * *

WIĘCEJ KAMER
CZESKI CIESZYN (kor) – Wy-
dział prewencji Straży Miejskiej 
może liczyć na dofi nansowanie 
przez państwo trzech tegorocznych 
projektów. Dzięki dotacji z resortu 
spraw wewnętrznych strażnicy 
będą mogli m.in. rozszerzyć system 
monitoringu. Za pieniądze z Pragi 
będzie można zakupić trzy nowe 
kamery. Dwie z nich – stacjonar-
ne – będą monitorować miejsca 
najczęściej odwiedzane przez 
mieszkańców miasta oraz turystów. 
Trzecia, mobilna, będzie wykorzy-
stywana przez Straż Miejską lub 
funkcjonariuszy Miejskiej Komen-
dy Policji RC według potrzeb.

* * *

OSZCZĘDNE 
PARKOWANIE
BOGUMIN (sch) – Jak zmie-
ścić na małym parkingu więcej 
samochodów? Bogumiński ratusz 
zna odpowiedź na to pytanie. 
Wystarczy wyznaczyć białą farbą 
poszczególne miejsca do parkowa-
nia. Wtedy każdy kierowca musi 
zaparkować swój wóz oszczędnie. 
Z doświadczeń władz Bogumina 
wynika, że w ten sposób udaje się 
wygospodarować o jedną czwartą 
więcej miejsc parkingowych. Malo-
wanie ruszy w maju na parkingach 
w centrum miasta i w Starym 
Boguminie. Koszt przedsięwzięcia 
szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy 
koron.

KRÓTKO
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Czeskocieszyński Urząd Miasta 
ostrzega kierowców, którzy zakupili 
swój samochód lub motocykl od innej 
osoby. W myśl nowych przepisów taki 
pojazd nowy właściciel musi zareje-
strować w Centralnej Ewidencji Po-
jazdów najpóźniej do 3. 6. – Jeśli tego 
nie zrobi, samochód  administracyjnie 
„zniknie” i nie będzie go można za-
rejestrować w późniejszym terminie, 
po 1 lipca – wyjaśnia Iveta Mikušová, 

pracownica ratusza odpowiedzialna 
za rejestrację samochodów.

Mikušová uściśla, że nie wystarczy, 
że sprzedany pojazd wyrejestruje z 
ewidencji poprzedni właściciel. – 
Nabywcy samochodów i motocykli 
doskonale o tym wiedzą, niemniej 
do naszego biura w ratuszu nie przy-
chodzi zbyt wielu klientów. A na 
terenie Czeskiego Cieszyna i Koco-
będza takich nieprzerejestrowanych 

pojazdów, samochodów lub jedno-
śladów było na początku kwietnia 
blisko 1500. Chodzi zarówno o osoby 
prywatne, jak i fi rmy – mówi Miku-
šová. Mówi, że wielu mieszkańców 
miasta najprawdopodobniej odkłada 
odwiedziny w biurze ewidencyjnym 
na ostatnią chwilę. Mogą jednak nie 
zdążyć. Może się bowiem okazać, że 
petentów będzie tylu, że urzędnicy 
nie nadążą z obsłużeniem wszystkich. 

Zachęca więc wszystkich „grzeszni-
ków”, by złożyli wizytę w ratuszu jak 
najwcześniej.

Iveta Mikušová dodaje, że do wnio-
sku o rejestrację pojazdu należy dołą-
czyć dowód osobisty lub inny dowód 
tożsamości, dokumenty ubezpiecze-
nia samochodu lub motocykla, a także  
przegląd jego stanu technicznego i 
rejestracji w stacji kontroli pojazdów 
(nie starszy niż 14 dni). (kor)

»Za pięć dwunasta«

Wiosna przyniosła spadek liczby 
bezrobotnych. Powiatowy Urząd 
Pracy we Frydku-Mistku poinfor-
mował, że liczba zarejestrowanych w 
nim osób bez pracy spadła do 9907. 
To o 15 proc. mniej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Z 
kolei w karwińskim „pośredniaku” 
zarejestrowanych jest obecnie 21 612  
bezrobotnych, o 1500 mniej niż w 
marcu 2014 roku. Zdaniem urzęd-
ników, spadek liczby bezrobotnych 
związany jest z otwarciem sezonu 
prac sezonowych, zwłaszcza w sfe-
rze budownictwa. Liczba osób po-

szukujących pracy może się jeszcze 
obniżyć latem, kiedy pracowników 
będą poszukiwać fi rmy rolnicze lub 
z branży turystycznej.

W marcu wzrosła też oferta wol-
nych miejsc pracy. W powiecie fry-
decko-misteckim było ich 1118, czy-
li o 444 więcej niż przed rokiem; w 
karwińskim – 856, czyli 393 więcej 
niż przed rokiem i o 147 więcej niż w 
lutym. Pracodawcy poszukują przede 
wszystkim robotników pomocni-
czych, kelnerów, kucharzy, kierow-
ców, murarzy, sprzątaczek, spawaczy 
oraz pracowników ochrony.  (kor)

Poniedziałkowe nadzwyczajne po-
siedzenie radnych Pietwałdu przy-
niosło zasadnicze zmiany we wła-
dzach miasta. Po niesnaskach z 
wiceburmistrzem radni postanowili 
zrobić „porządki” i odwołali trzech 
członków zarządu – wiceburmistrza 
Rostislava Balwara oraz Milosla-
va Heseka i Jitkę Štolovą (wszyscy 
troje z ANO). Zastąpili ich radni 
reprezentujący ČSSD i ODS. Swoją 
funkcję zachował burmistrz Jiří Lu-

kša, jego nowym zastępcą jest Petr 
Dvořáček. Nową kolację tworzyć 
będą KSČM i ČSSD. Podobną re-
wolucję miesiąc wcześniej przepro-
wadzono w sąsiednim Rychwałdzie. 
Radni odwołali tam burmistrza i 
jego zastępcę. Milana Starostkę za-
stąpiła na stołku burmistrza Šárka 
Kapková, która stała na czele miasta 
w poprzedniej kadencji, natomiast jej 
zastępcą został Tomáš Gulčík.  
 (ep)

Na członka najwyższych władz 
Czeskiej Izby Architektów, 
12-osobowego zarządu wybra-
no pana w sobotę na XXII Wal-
nym Zgromadzeniu w Pradze. 
Co to dla pana oznacza?

To dla mnie na pewno ogromny 
zaszczyt, chociaż we władzach Izby 
pracowałem już w poprzedniej trzy-
letniej kadencji, jako członek Sądu 
Koleżeńskiego. Teraz jednak, jako 
członek zarządu, będę mógł lepiej 
bronić interesów nas, architektów, w 
rozmowach z władzami Republiki 
Czeskiej, na przykład o przygoto-
wywanej nowelizacji ustawy o za-

mówieniach publicznych. Będę też 
mógł godniej reprezentować Izbę 
na spotkaniach międzynarodowych. 
Najbliższe takie spotkanie odbędzie 
się już teraz w piątek i sobotę w 
Ustroniu, a organizuje je Polska Izba 
Architektów. Będzie to spotkanie ar-
chitektów z całej Europy Środkowej 
i Wschodniej, m.in. z Polski, Sło-
wacji, Niemiec, Austrii, Ukrainy. Ja 
będę reprezentował Republikę Cze-
ską wspólnie z kolegą z zarządu, Pa-
vlem Martinkiem. Udział zapowie-
działo też kilku polskich i czeskich 
posłów i senatorów. 

Tematem rozmów będą głównie 

standardy pracy architekta czy wyna-
grodzenie za pracę, które w różnych 
państwach Europy bardzo się waha. 
Od 5 tys. euro rocznie w Rumunii, 
przez 15 tys. w Polsce i RC, aż po 
155 tys. euro w Holandii. Mowa bę-
dzie też o kwestii zamówień publicz-
nych. W Polsce reguluje te sprawy 
od września ubiegłego roku nowa 
ustawa, bardzo dobra, o której poin-
formowałem kolegów-architektów 
z RC i Słowacji w artykule w pra-
sie branżowej. W naszym kraju 
taka nowa ustawa zostanie dopiero 
uchwalona, czyli dyskusja na ten te-
mat jest bardzo potrzebna.  (kor)

Siedem odcinków ważnych dróg w 
regionie uda się w tym roku odnowić 
za unijne pieniądze. Urząd Woje-
wódzki w Ostrawie oszacował kosz-
ty ich remontu na 215 mln koron. Z 
tego 175 mln będzie można pokryć 
z dotacji Unii Europejskiej. – To ko-
lejna duża unijna inwestycja, która 
pomoże odnowić infrastrukturę ko-
munikacyjną w naszym wojewódz-
twie – mówi Kateřina Dostálová, 
dyrektor Biura Rady Regionalnej 
Moraw i Śląska. – Przypomnę, że w 
ostatnich siedmiu latach nasza Rada, 

która jest odpowiedzialna za podział 
unijnych dotacji w regionie, przeka-
zała na drogowe inwestycje 2,5 mld 
koron. Kolejne 1,5 mld będziemy 
mieli jeszcze do podziału – dodaje 
Dostálová.

Ze wspomnianej puli zostanie do-
fi nansowany remont dróg drugiej i 
trzeciej klasy m.in. w Hawierzowie, 
między Jabłonkowem a Mostami 
koło Jabłonkowa, a także z Ko-
przywnicy do Sztramberka. Remon-
ty muszą zostać sfi nalizowane do 
końca bieżącego roku.  (kor)

Rada Romów, pierwsza w Republice 
Czeskiej, powstała w Ostrawie. Bę-
dzie działać jako organ doradczy wi-
ceprezydenta stolicy regionu, Zbyňka 
Pražaka. Jej celem jest zaś poprawa 
sytuacji mieszkaniowej i edukacyjnej 
oraz perspektyw zatrudnienia mniej-
szości romskiej, a także jej stosunków 
ze społeczeństwem większościowym. 
Na przewodniczącego Rady Romów 
wybrano ostrawskiego przedsiębiorcę 
Vladimíra Leškę. Powołanie Rady 
Romów pochwaliła wiceminister 
ds. praw człowieka, równych szans 

i legislatywy, Kateřina Vlachová. 
Powiedziała, że Rada może współ-
uczestniczyć w rozwiązywaniu pro-
blemów romskiej mniejszości, także 
tych związanych ze współżyciem ze 
społeczeństwem większościowym. 
Podkreśliła jednak, taka współpraca 
to nie tylko ochrona praw Romów, 
ale też pewne obowiązki, które organ 
doradczy prezydenta Ostrawy powi-
nien sobie wytyczyć. Członkowie no-
wej Rady myślą również o powołaniu 
komitetów romskich w większości z 
23 dzielnic Ostrawy.  (kor)

Drogi za unijne

Bezrobocie w dół Polityczne 
rewolucje

Ochrona praw

W myśl nowych przepisów nowy właściciel swój pojazd musi zarejestrować w Centralnej Ewidencji Pojazdów najpóźniej do 3 czerwca.

PYTANIE DO...

KAROLA CIEŚLARA – architekta i nowego członka Zarządu Czeskiej Izby Architektów.
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Jak powiedziała naszej gazecie dy-
rektor Przeglądu, Jolanta Dygoś, 
trwają ostatnie przygotowania do 
imprezy. – Tegoroczne Kino na Gra-
nicy jest tak zróżnicowane i bogate, 
na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. Nie bez powodu na plakacie 
znalazła się kostka Rubika, symboli-
zująca różnorodność i barwność fe-
stiwalu – wyjaśniła Dygoś.

W tym roku na uczestników cze-
ka aż sześć fi lmowych retrospektyw, 
dwa cykle tematyczne, przegląd 
czeskich, polskich i słowackich no-
wości, a także fi lmowe niespodzian-
ki z Węgier i Ukrainy. – Stawiamy 
na fi lmowe nowości, bo gdzie in-
dziej obejrzeć można nowe fi lmy 
czeskie, polskie i słowackie, jak nie 
na Kinie na Granicy? – dodała Jo-
lanta Dygoś. Jak powiedziała, trud-
no nawet wymienić najciekawsze 
propozycje tegorocznego przeglą-
du, bo oferta jest bardzo zróżni-
cowana. Bardzo ciekawe będą na 
przykład retrospektywy, w których 
zobaczymy m.in. fi lmy zupełnie 
nieznanego w Polsce reżysera Sta-
nislava Párnickiego czy też znako-
mitej Drahomíry Vihanovej. Wielu 
zwolenników znajdzie na przykład 
cykl „Stokrotki”, przedstawiający 
kino kobiet w kinematografi i cze-
chosłowackiej. Z twórczości cze-
skich fi lmowców będzie można 
podczas przeglądu obejrzeć m.in. 
fi lmy „Gottland” Viery Čákanyovej 
i Rozálii Kohoutovej, „Olga” Miro-
slava Janka, czy „Cesta ven” Petra 
Václava. Polskie nowości fi lmowe 

reprezentować będą na przykład 
„Miasto 44” Jana Komasy, „Obywa-
tel” Jerzego Stuhra lub „Sen o War-
szawie” Krzysztofa Magowskiego.

 Jak zwykle odbywać się będą 
spotkania z fi lmowymi gośćmi – na 
zaproszenie organizatorów przyjadą 
m.in. Emília Vášáryová, Katarzyna 
Figura czy Marcin Krzyształowicz. 

Niestety w ostatniej chwili wizytę 
w Cieszynie odwołał Bolek Polívka. 
Festiwalowe życie będzie się toczyć 
także poza salami kinowymi – w pla-
nie są plenerowe pokazy na Wzgó-
rzu Zamkowym, koncerty, wystawy 
i spotkania literackie, a także niefor-
malne biesiady połączone z wymianą 
wrażeń. Na muzycznej scenie zoba-

czymy i usłyszymy zespoły polskie, 
czeskie i słowackie. 

– Na Kino na Granicy po prostu 
trzeba przyjść! To najlepsza fi lmowa 
impreza, prawdziwie międzynarodo-
wa, odbywająca się na styku dwóch 
krajów, z ciekawym programem i 
niepowtarzalną atmosferą – zaprasza 
dyrektor Przeglądu.  (ep)

Dzień 
Hutnika 
Legenda słowackiej sceny rockowej, 
kapela Elán, będzie gwiazdą tego-
rocznego trzynieckiego Dnia Hut-
nika. Koncert odbędzie się 1 maja o 
godz. 21.00 w nowej Werk Arenie. 
Zespół Joža Ráža zapowiada, że za-
prezentuje w Trzyńcu nie tylko swo-
je największe przeboje, ale też utwo-
ry z najnowszej płyty pt. „Živých 
nás nedostanú”. Elánowi zaś będzie 
towarzyszyć... sekcja dęta.

Piątek 1 maja jest świętem pań-
stwowym i dniem wolnym od pracy. 
Pracownicy Huty Trzyniec i wszy-
scy żądni dobrej zabawy mieszkańcy 
Trzyńca i okolicznych miejscowo-
ści będą mogli przed wieczornym 
koncertem gwiazdy dnia wpaść do 
kompleksu sportowo-wypoczyn-
kowego StaRS przy ulicy Leśnej. 
Od godz. 12.00 do późnych godzin 
nocnych tam właśnie będzie można 
się zabawić. 

Atrakcyjny program przygotowano 
na aż czterech scenach. Na tej „Pod 
lasem” przez całe popołudnie grać 
będą kapele rockowe, m.in. Mňága a 
Žďorp, Traktor, Doga czy Desmod. 
W Starej Werk Arenie przygotowa-
no program dla miłośników muzyki 
bardziej biesiadnej (m.in. Marcel 
Zmožek, Kollárovci i inne gwiazdy 
znane z TV Šlágr). Będą też scena dla 
dzieci oraz podium z programem dla 
amatorów piwa. Po prostu zabawa 
dla wszystkich, nie tylko dla świętu-
jących hutników.  (kor)

Parafi e ewangelickie w Szczyrku-
Salmopolu oraz Wiśle-Centrum 
zapraszają na koncert chóru „Con-
cordia” z USA. Zespół wystąpi w 
środę, 29 kwietnia o godz. 17.00 w 
kościele ewangelickim w centrum 
Wisły. – Koncert zapowiada się na 
duże wydarzenie kulturalne nie tylko 
na Śląsku Cieszyńskim, ale w całym 
województwie śląskim – zapewnia 
ks. Jan Byrt, proboszcz parafi i ewan-
gelickiej w Szczyrku-Salmopolu. 
Dodaje, że wiślański występ amery-
kańskich chórzystów będzie ich je-
dynym popisem w Polsce.

– „Concordia” to 45-osobowy ze-
spół, który prowadzi profesor mu-

zyki i zarazem ksiądz. Przed 15 laty 
miałem już okazję słuchać tego chó-
ru i zrobił wówczas na mnie ogrom-
ne wrażenie. Dlatego, gdy w zeszłym 
roku dowiedziałem się, że Amery-
kanie ponownie planują tournée po 
Europie, postanowiłem ich zaprosić 
do Wisły – wspomina ks. Byrt.

Przyszłotygodniowy koncert de-
dykowany będzie także zbliżającemu 
się jubileuszowi 500-lecia reformacji 
i zapowiada się jako jedno z najważ-
niejszych i najpiękniejszych wydarzeń 
kulturalnych w Wiśle. Chórzyści z 
USA czasie swego pobytu w Europie 
wystąpią zaś jeszcze m.in. w Pradze, 
Bratysławie oraz we Wiedniu.  (wik)

Także na Zaolziu przypomnimy so-
bie 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 
Uroczystości wspomnieniowe pn. 
„75 lat pamięci o Katyniu” odbędą 
się jutro w Czeskim Cieszynie. Or-
ganizuje je Stowarzyszenie „Rodzi-
na Katyńska” w RC pod patronatem 
honorowym konsul generalnej RP w 
Ostrawie, Anny Olszewskiej.

Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 11.00 pod pomnikiem na 
Konteszyńcu, gdzie wartę honorową 
wystawi Jednostka Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego. Po złożeniu 
kwiatów pod tablicami upamiętnia-

jącymi mieszkańców zaolziańskiej 
części Śląska Cieszyńskiego pomor-
dowanych przez funkcjonariuszy 
NKWD przed 75 laty na terenie 
ówczesnego Związku Radzieckiego 
uczestnicy spotkania wspomnienio-
wego przeniosą się do ośrodka kul-
tury „Strzelnica”. Tam będzie można 
wysłuchać przemówień okoliczno-
ściowych prezesa „Rodziny Katyń-
skiej”, Józefa Pilicha i zaproszonych 
gości. Wykład o Zbrodni Katyńskiej 
i jego ofi arach z naszego terenu wy-
głosi znawca tematu, czeski historyk 
Mečislav Borák, który zaprezentu-

je też swój fi lm „Cienie sumienia”, 
nakręcony przez ostrawską redakcję 
TVC. 

Uczestnicy uroczystości będą 
mogli też wysłuchać krótkiego 
koncertu w wykonaniu zespołu 
TA Grupa, działającego pod kier. 
Krystyny Suszki przy MK PZKO 
Czeski Cieszyn-Osiedle. Będzie 
ponadto okolicznościowa wystawa, 
którą członkowie „Rodziny Katyń-
skiej” przygotowali wspólnie z sze-
fem Ośrodka Dokumentacyjnego 
Kongresu Polaków, Marianem Stef-
fkiem. (kor)

Redakcja miesięcznika „Zwrot” 

ogłasza w ramach projektu „Pisz-

my razem” konkurs na reportaż, re-

cenzję i wywiad dla uczniów szkół 

podstawowych z polskim językiem 

nauczania w Republice Czeskiej.

Uczniowie mogą pr zesłać mak-

symalnie po jednym tekście w 

każdej kategorii. Teksty nie mu-

szą być wcześniej publikowane 

w pisemkach szkolnych, konkurs 

jest więc skierowany również do 

uczniów tych szkół, w których nie 

ma pisemek szkolnych. Warunkiem 

udziału w konkursie nie jest też 

uczestnictwo szkoły w warsztatach 

dziennikarskich „Piszmy razem”.

Szczegółowy regulamin konkur-

su znajduje się na portalu interne-

towym www.zwrot.cz. Prace w ję-

zyku polskim o dowolnej tematyce 

można przesyłać do 30 czerwca 

2015 na adres redakcji miesięcz-

nika „Zwrot” wydawanego przez 

Polski Związek Kulturalno-Oświa-

towy w RC (ul. Strzelnicza 2 8, 737 

01 Czeski Cieszyn) z dopiskiem 

Konkurs „Piszmy razem”.

PISZMY RAZEM
Konkurs jest organizowany w ra-

mach projektu „Piszmy razem”, 

czyli cyklu warsztatów dzienni-

karskich prowadzonych przez re-

daktorów „Zwrotu” dla dzieci i 

młodzieży z polskich szkół podsta-

wowych w RC. W ubiegłym roku w 

warsztatach brało udział pięć szkół, 

w tym roku zgłosiło się dziesięć.

Pierwsze warsztaty dzienni-

karskie zorganizowano w Jabłon-

kowie. Redakcja miesięcznika 

„Zwrot” zawitała też już do Kosza-

rzysk, Bystrzycy, Gródku, Wędry-

ni, Karwiny, Czeskiego Cieszyna. 

W najbliższym czasie spotka się z 

uczniami w Lutyni Dolnej, Trzyń-

cu i Milikowie. Część warsztatów 

prowadzi Halina Szczotka, która 

zaznajamia młodych słuchaczy z 

podstawowymi zasadami pisania 

informacji prasowych. Omawia 

też poszczególne gatunki dzien-

nikarskie. Najwięcej czasu młodzi 

adepci dziennikarstwa poświęcają 

na praktyczne ćwiczenia dotyczące 

pisania recenzji. Następnie foto-

graf Wiesław Przeczek wprowadza 

ich w tajniki fotografi i prasowej, 

tłumacząc zarazem, jaką funkcję 

fotografi a pełni i jakie cechy po-

winna spełniać. Współpracująca 

ze „Zwrotem” dziennikarka Beata 

Tyrna przybliża uczniom podsta-

wowe zasady pracy w redakcji.

Pod koniec roku szkolnego re-

dakcja miesięcznika „Zwrot” za-

prosi wszystkie uczestniczące w 

projekcie szkoły do Czeskiego Cie-

szyna na wspólne warsztaty, które 

będą okazją do zaprezentowania 

się oraz wymiany doświadczeń po-

między poszczególnymi szkołami i 

redakcjami gazetek szkolnych.

Projekt jest realizowany przy 

wsparciu Ministerstwa Szkolnic-

twa, Młodzieży i Sportu RC oraz 

Miasta Czeski Cieszyn.

(Artykuł sponsorowany, GL-281)

KULTURA

Konkurs dla młodych dziennikarzy

Filmowa uczta jak kostka Rubika

Pamiętajmy o Katyniu Amerykanie w Wiśle

Uczestnicy Kina na Granicy zobaczą m.in. nowy fi lm Jerzego Stuhra – „Obywatel”.
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Jego ojciec jest długoletnim wój-
tem Stonawy, on kilkanaście 
dni temu objął stanowisko pre-
zesa Miejscowego Koła PZKO. 
Z Wojciechem Feberem rozma-
wiamy o kondycji Koła i jego 
roli w społeczności gminnej.
Rozumiem, że zanim wybrano 
pana na prezesa, był już pan 
zapewne doświadczonym człon-
kiem zarządu?

Tak, członkiem zarządu jestem już 
od czasów, kiedy kończyłem stu-
dia, a więc jakieś osiem – dziewięć 
lat. Już wtedy brakowało młodych 
aktywnych ludzi, więc działacze 
Koła zwrócili się do mnie z tą pro-
pozycją. Przyjąłem ją, bo miałem 
świadomość, że dorośli przygoto-
wywali dla nas imprezy, kiedy by-
liśmy dziećmi, należałoby więc się 
zrewanżować. 

Decyzja o przejęciu obowiązków 
prezesa była pewnie trudniej-
sza...

Prezesem wybrano mnie w sy-
tuacji, kiedy zmarł dotychczaso-
wy szef Koła, Wiesław Orszulik. 
Brakowało kandydatów, nikt 
z członków zarządu nie chciał 
objąć tej funkcji – dla jednych 
przeszkodą były obowiązki za-
wodowe, dla innych wyższy wiek. 
Kiedy zwrócono się do mnie z tą 
propozycją, po namyśle przyjąłem 
ją, mając świadomość, że Koło nie 

może przecież funkcjonować bez 
prezesa. 

Czy jest pan aktywnym człon-
kiem również innych organiza-
cji?

Tak, podobnie jak ojciec, jestem 
członkiem stowarzyszenia my-
śliwych. Również tam pracuję w 
zarządzie. Uważam, że to fajna 
sprawa, kiedy ludzie robią coś bez-
interesownie, organizują impre-
zy dla innych. Stowarzyszenia są 
bardzo ważnym elementem życia 

społecznego Stonawy – PZKO, 
które urządza wiele imprez, myśli-
wi, o których już wspominałem, są 
umundurowani górnicy, strażacy... 
Dzięki tym wszystkim ludziom 
imprezy gminne są barwne i boga-
te. Z kolei gmina znacząco wspiera 
działalność stowarzyszeń.  

Jaki jest skład waszego Koła? Są 
też ludzie młodsi?

Są młodsi i starsi, choć – podob-
nie jak w innych kołach – średnia 
wieku jest stosunkowo wysoka. 

Nie miałbym nic przeciwko temu, 
gdyby było więcej młodzieży sko-
rej do pracy w PZKO. Obecnie nie 
mamy Klubu Młodych, bo młodzi, 
którzy są aktywni, wyjechali na 
studia. Może założą klub, kiedy 
wrócą?

O ile wrócą... Ale to już inny pro-
blem, dotyczący nie tylko Stona-
wy. A jak podchodzą do pracy w 
PZKO trzydziestolatkowie, pana 
rówieśnicy?

W zarządzie zasiada Andrzej 
Bystroń, jest też kilka osób, któ-
re służą nam pomocą w chwilach 
kryzysowych. Jednak organizacja 
imprez spoczywa od lat na bar-
kach wciąż jednych i tych samych 
działaczy, głównie ofi arnych pań z 
Klubu Kobiet, a także chórzystów. 
Te zespoły są na tyle dobrze zor-
ganizowane, że same sobie radzą 
niemal ze wszystkim. Zarząd Koła 
zajmuje się głównie administracją. 
Nasze Koło liczy ok. 200 osób, ak-
tywnych członków jest może 40. 
Myślę, że pod tym względem nie 
różnimy się od innych kół. 

Jakie imprezy są najbardziej ty-
powe dla stonawskiego Koła 
PZKO?

Najbardziej popularne są nasze 
„Ostatki”, urządzamy Dzień Mat-
ki, panie z Klubu Kobiet przygo-
towują wystawy, chór „Stonawa” 
wyjeżdża na występy i gości u nas 
inne chóry. Właściwie co miesiąc 
jest jakaś impreza – albo naszego 
Koła, albo organizowana wspólnie 

z polską szkołą. Do tych wspól-
nych należą festyny i baliki. 

Na zaplecze nie możecie narze-
kać?

Absolutnie, mamy do dyspozycji 
Dom PZKO, który jest własnością 
gminy, wobec czego ta łoży na jego 
utrzymanie i remonty. Warunki 
mamy więc komfortowe. 

Jest pan w wieku, kiedy ludzie 
mocno skupiają się na pracy za-
wodowej, na budowaniu kariery. 
Nie będzie dla pana problemem 
pogodzenie obowiązków zawo-
dowych z pracą społeczną?

Z wykształcenia jestem geodetą 
i kartografem, do tej pory praco-
wałem w branży górniczej. Teraz 
akurat dochodzi do zmiany w 
moim życiu zawodowym, ale wie-
rzę, że będę w stanie pogodzić jed-
no z drugim. 

Czy planuje pan wprowadzić 
zmiany w pracy Koła, sięgnąć po 
nowe pomysły?

Najpierw muszę się skupić na 
sprawach formalnych wynikają-
cych z nowo uchwalonego statutu 
PZKO, oraz dociągnąć do końca 
to, co rozpoczął mój poprzednik. 
Chętnie wciągnąłbym młodych do 
pracy w zarządzie Koła, mam na 
oku parę osób, do których osobi-
ście chciałbym się zwrócić. Myślę, 
że to najskuteczniejszy sposób na 
pozyskanie nowych działaczy, do 
mnie też zwrócono się kiedyś oso-
biście.  DANUTA CHLUP

W mieszczącej się w Ostrawie 
Poradni dla Rodzin Zastępczych 
spotkaliśmy się z jej kierowniczką, 
Barbarą Szpernol. W rozmowie 
z „Głosem Ludu” opowiedziała 
m.in., na czym polega rodziciel-
stwo zastępcze. Ostrawska porad-
nia prowadzi centralną ewidencję 
wszystkich rodzin zastępczych lub 
potencjalnych zastępczych opie-
kunów na terenie województwa 
morawsko-śląskiego. Do rodzin 
tych trafi ają dzieci, których sytu-
acja prawna nie umożliwia adopcji. 

Ministerstwo Pracy i Spraw So-
cjalnych rozpoczęło w tym roku 
dużą kampanię reklamującą ro-
dzicielstwo zastępcze. Oznacza 
to, że nadal więcej jest dzieci 
potrzebujących tej formy opieki, 
niż rodzin, chcących ją zapew-
nić? 

Za mało jest rodzin, które chciały-
by przyjąć dziecko do długotrwałej 
pieczy zastępczej, za dużo z kolei 
jest chętnych do adopcji dziecka. 
Kampania skupia się na rodzinach 
zastępczych. W województwie 
morawsko-śląskim jest najwięk-
sza liczba dzieci, które oczekują 
na przyjęcie do rodziny zastępczej, 
równocześnie mamy też najwięcej 
w kraju potencjalnych rodzin za-
stępczych. 

Czym ta forma opieki różni się 
od innych rodzajów opieki?

„Stała” opieka zastępcza – „stała” 
w cudzysłowie, ponieważ nie musi 
trwać do pełnoletności dziecka, 
polega na tym, że dziecko umiesz-

czane jest w nowej rodzinie, ale 
zwykle biologiczni rodzice za-
chowują prawa rodzicielskie i w 
zależności od ich sytuacji mogą 
mieć jakiś udział w tej opiece. Na-
wet jednak, jeśli nie kontaktują się 
z nim, to opiekunowie zastępczy 
muszą przy podejmowaniu jakichś 
zasadniczych decyzji uzyskać zgo-
dę biologicznych rodziców, na 
przykład, kiedy dziecko ma przejść 
poważniejszy zabieg medyczny. 
Kiedy rodzice chcą skontaktować 
się z dzieckiem, nasze centrum 
lub jakaś inna powołana do tego 
organizacja umożliwia spotkanie, 
warunkiem jest jednak, żeby kon-
takt z rodzicami był dla dziecka 
bezpieczny. Jest jeszcze kategoria 
rodzicielstwa zastępczego na czas 
przejściowy – do roku, zwykle na-
wet krócej, do czasu, aż zostanie 
rozwiązana sytuacja prawna dziec-
ka i zapadnie decyzja, czy trafi  
ono do stałej opieki zastępczej, do 
adopcji czy wróci do swoich rodzi-
ców biologicznych.

Jakie pierwsze kroki muszą pod-
jąć osoby, chcące stać się rodzi-
cami zastępczymi?

Pierwsze kroki powinny zmie-
rzać do wydziału ochrony socjal-
no-prawnej dzieci w urzędzie 
miasta, gdzie składa się podanie. 
Wniosek ten razem z dołączony-
mi dokumentami, m.in. na temat 
stanu zdrowia, trafi a do Urzędu 
Wojewódzkiego, a stamtąd do 
naszej poradni. Zanim kandydaci 
na opiekunów zastępczych przyj-
mą do siebie dziecko, minie rok. 

W tym czasie czeka ich bowiem 
kontrola socjalna, sprawdzanie 
stanu zdrowia i badania psycholo-
giczne, a potem jeszcze kurs przy-
gotowawczy.

Na pewno nie każdy może zostać 
rodzicem zastępczym. Czy przy-
szli opiekunowie muszą spełnić 
dużo warunków?

Warunków, które muszą spełnić, 
jest dużo. Trochę inne dotyczą 
rodziców adopcyjnych, a inne za-
stępczych. Oprócz wielu wymo-
gów formalnych najważniejsze 

jest jednak według mnie, by mieli 
pozytywny stosunek do dziecka. 
Opieka zastępcza to niełatwe za-
danie, a do rodzin trafi ają dzieci, 
które zwykle mają za sobą cięż-
kie przejścia – to odbija się na ich 
psychice i powoduje problemy wy-
chowawcze. 

Czy opiekunowie są przygoto-
wani na to, że mogą spotkać się 
z problemami wychowawczymi, 
jakich nie mieli w przypadku 
własnych dzieci?

W trakcie kursu przygotowawcze-

go zaznajamiani są ze wszystkimi 
aspektami takiej opieki, przygo-
towujemy ich na to, z czym mogą 
się spotkać jako opiekunowie za-
stępczy. Dużo osób nie dopuszcza 
jednak do siebie myśli, że będzie 
to takie trudne zadanie. Rzecz ja-
sna rodziny mogą potem liczyć na 
wsparcie i fachową pomoc – nie 
tylko opiekunowie, ale także dzieci. 

Na pewno problemem dla ludzi 
decydujących się na przejęcie 
zastępczej pieczy jest fakt, że w 
przeciwieństwie do adopcji sytu-
acja prawna dziecka nie jest jed-
noznaczna...

Trzeba liczyć się z ewentualnością, 
że sytuacja rodzica biologicznego 
poprawi się i weźmie on dziecko 
z powrotem do siebie. To zdarza 
się jednak rzadko. Zwykle rodzice 
ci mają poważne problemy emo-
cjonalne, nie jest tak, jak często 
ludzie myślą, że powodem jest 
tylko zła sytuacja materialna. Czę-
sto są to osoby, które same wyro-
sły w podobnych patologicznych 
rodzinach. Zdarza się natomiast, 
że rodziny zastępcze po jakimś 
czasie mogą adoptować dziecko, 
które mają pod opieką. Jeśli rodzi-
ce biologiczni od dłuższego czasu 
nie interesują się dzieckiem czy też 
działają na jego szkodę, opiekuno-
wie zastępczy (lub odpowiedni 
wydział opieki socjalno-prawnej 
dzieci) mogą wystąpić z wnio-
skiem o odebranie praw rodziciel-
skich, a następnie adopcję.

Rozmawiała:
ELŻBIETA PRZYCZKO

Wojciech Feber stanął na czele MK PZKO w Stonawie.

Barbala Szpernol
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Nie taka łatwa opieka
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– To nie jest dokument o samym 
obrazie. To fi lm o ufności, zaufa-
niu i braku zaufania – powiedział 
reżyser Aleks Matviejev tuż przed 
premierą w Domu Kultury Polskiej, 
w przeddzień pokazu w Litewskim 
Narodowym Teatrze Dramatycz-
nym. Jak podkreślił, polsko-litew-
ska produkcja jest małym wkładem 
we wspólne dziedzictwo. W fi lmie 
występują osoby duchowne: księża, 
siostry zakonne oraz aktorzy (m.in. 
Radosław Pazura i Dalia Michale-
vicziute), którzy otwarcie mówią o 
swoim związku z kultem Miłosier-
dzia Bożego.

– To nie przypadek, że idea na-
kręcenia takiego fi lmu zrodziła się 
właśnie w Wilnie – powiedział PAP 
jego pomysłodawca, ks. Mariusz 
Marszałek, pochodzący z Łodzi, a 
od trzech lat pełniący posługę w wi-
leńskim Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia.

Ks. Marszałek przypomniał, że to 
właśnie w Wilnie wszystko się za-
częło. – Tutaj w 1934 roku był malo-
wany obraz, tutaj była podyktowana 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Tutaj, tak naprawdę, były pierwsze 
obchody święta Miłosierdzia Boże-
go – podkreślił.

 W tym roku przypada 80. rocz-
nica publicznego wystawienia obra-
zu. Jak przypomina ks. Marszałek, 

błogosławiony ks. Michał Sopoćko 
– spowiednik i duchowy kierownik 
świętej siostry Faustyny Kowalskiej 
– początkowo sceptycznie odnosił 
się do jej objawień i nie za bardzo 
wiedział, co ma zrobić z namalowa-
nym przez Eugeniusza Kazimirow-
skiego – według wskazówek zakon-
nicy – obrazem Jezusa Miłosiernego. 
Dlatego obraz po namalowaniu zna-
lazł się za furtą klasztorną sióstr be-

nedyktynek. Wówczas – jak zazna-
czył ks. Marszałek – Jezus ponownie 
ukazał się s. Faustynie i nakazał, by 
obraz był publicznie czczony.

  Według niego zakłopotany ks. 
Sopoćko wykorzystał wówczas sy-
tuację, że został poproszony o wy-
głoszenie kazania w oktawie wiel-
kanocnej w Ostrej Bramie i poprosił 
proboszcza o wystawienie obrazu, 
który miał mu być pewną pomocą 

do jego homilii. – I w ten to sposób, 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 
w 1935 roku obraz został wystawio-
ny, a w 80. rocznicę tego wydarze-
nia postanowiliśmy zaprezentować 
pierwszy fi lm dokumentalny o obra-
zie – przyznał ks. Marszałek.

  Jak dodał, fi lm powstał z myślą 
o szerzeniu kultu Miłosierdzia Bo-
żego, a także przypomnieniu o tym, 
jak ważną rolę w historii tego kultu 
zajmuje Wilno.

  Oryginał obrazu „Jezu, ufam 
Tobie” znajduje się w Wilnie, w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
– niewielkiej renesansowej świąty-
ni, jednonawowej, włączonej w ciąg 
kamienic ulicy Dominikańskiej na 
wileńskiej starówce.

 Obraz został tu zawieszony przed 
10 laty. Przedtem znajdował się w 
pobliskim barokowym polskim ko-
ściele św. Ducha. Decyzja ówcze-
snego arcybiskupa, metropolity wi-
leńskiego, a obecnie emerytowanego 
kardynała Audrysa Juozasa Baczkisa 
o przeniesieniu obrazu wzbudziła 
liczne protesty Polaków na Litwie. 
Polacy mówili, że zabiera im się ob-
raz, że kościół, do którego jest prze-
noszony, jest zbyt mały.

  – Pomimo różnych perturbacji i 
trudności pomysł o przeniesieniu 
obrazu okazał się bardzo owocny. 
Obraz znalazł się w centralnym 

miejscu, dotychczas bowiem wisiał 
w bocznym ołtarzu. Kult Miłosier-
dzia Bożego zaczął się szerzyć – 
ocenił ks. Marszałek.

  Jego zdaniem, wileńskie sanktu-
arium swą okazałością nie ma przy-
pominać krakowskiego sanktuarium 
w Łagiewnikach. – Mam nadzieję, 
że nigdy sanktuarium wileńskie nie 
będzie przypominało krakowskiego. 
Kraków ma swoją specyfi kę, a Wil-
no swoją. Są to zupełnie dwa różne 
miejsca, chociaż tak mocno związa-
ne z kultem Bożego Miłosierdzia – 
mówi.

 – Usłyszałem kiedyś mądrą myśl: 
Wilno jest takim Betlejem Miło-
sierdzia Bożego – dodał. – Tutaj się 
wszystko zaczęło, tutaj doszło do 
spotkania siostry Faustyny z księ-
dzem Sopoćko, tutaj był malowany 
obraz, tutaj została podyktowana 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Tutaj, tak naprawdę były pierwsze 
obchody Święta Miłosierdzia Bo-
żego. Kraków natomiast jest takim 
Rzymem, centrum dowodzenia i 
nikt na pewno nie będzie próbował 
odebrać mu tego statusu.

Procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego i świętej Faustyny Kowalskiej, z okazji 
80. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego.

Litewski fi lm o obrazie Jezusa Miłosiernego
Premiera fi lmu dokumentalnego prezentującego miejsca i osoby związane z historią obrazu „Jezu, ufam Tobie”, namalowanego w 1934 roku według wskazówek św. 

Faustyny Kowalskiej, odbyła się w przeddzień święta Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Film przygotowała Telewizja Litewska; zdjęcia kręcone były w Polsce i na Litwie.

WIEŚCI POLONIJNE

Książka, wydana po angielsku w for-
mie dziennika przez wydawnictwo 
Aquila Polonica, została uhonoro-
wana w kwietniu nagrodą Benja-
min Franklin Award, przyznawaną 
przez amerykańskie stowarzyszenie 
niezależnych wydawców książek 
IBPA. 86-letni Kulski, architekt na 
emeryturze, bardzo zaangażował się 
w działalność amerykańskiego har-
cerstwa; regularnie zapraszany jest 
do szkół na pogadanki o II wojnie 
światowej. Zależy mu na tych spo-
tkaniach. – Amerykańscy nauczy-
ciele są obecnie bardzo lewicowi, a 
młodzież, także harcerstwo, bardzo 
pokojowa – tłumaczy. – Ciekawi ich 
więc, dlaczego polscy harcerze wal-
czyli podczas II wojny światowej. 
(...) By zobrazować skalę cywilnych 
ofi ar, mówię im, że podczas 63 dni 
powstania codziennie umierało 3 
tys. osób, tyle co w zamachu z 11 
września 2001 roku.

Kulski też był harcerzem, zale-
dwie 10-letnim, gdy w 1939 roku 
Niemcy zaatakowały Polskę. Wy-
chowany w kulcie polskich zrywów 
niepodległościowych syn Juliana S. 
Kulskiego, wiceprezydenta Warsza-
wy, szybko zaangażował się w walkę 

z niemieckim okupantem, najpierw 
przez akcje małego sabotażu, a w 
1941 roku złożył przysięgę żoł-
nierską i wstąpił do Związku Wal-
ki Zbrojnej. – Gdy po raz pierwszy 
zabiłem pod Dworcem Gdańskim 
Niemca byłem zdumiony, że moż-
na ich zabić, bo była taka silna 
propaganda, że Niemcy są niepo-
konani – wspomina. Wraz ze swym 
opiekunem i dowódcą, Ludwikiem 
Bergerem, Kulski przedostał się kil-
kakrotnie do getta na rozmowy z 
członkami żydowskiego podziemia. 
Aresztowany przez gestapo w 1942 
roku, więziony i bity na Pawiaku, 
Kulski uniknął Auschwitz tylko ze 
względu na swój młody wiek i po-
zycję ojca. To doświadczenie dodat-
kowo wzmogło w nim wolę walki. 
Walczył w powstaniu warszawskim 
od chwili jego wybuchu, w ugrupo-
waniu „Żywiciel”. Zapewnia, że nie 
miał żadnej taryfy ulgowej ze wzglę-
du wiek. – Byłem wysoki i mówiłem, 
że jestem 2-3 lata starszy. Ale ro-
biłem wszystko to, co inni. Po tym, 
co przeszedłem na Pawiaku, byłem 
pełnym żołnierzem – mówi. Został 
ranny w powstaniu, a za odwagę w 
walce otrzymał Krzyż Walecznych.

Kulski przypuszcza, że był naj-
młodszym jeńcem wojennym, gdy 
po upadku powstania jako 15-latek 
trafi ł do obozu jenieckiego w Al-
tengrabow w Saksonii. Na pięć dni 
przed wyzwoleniem obozu przez 
Armię Czerwoną uciekł, wskaku-
jąc na ciężarówkę amerykańskie-
go Czerwonego Krzyża. – Angli-
cy przemycili mnie do Anglii jako 
wracającego angielskiego jeńca wo-
jennego. Ponieważ nie mówiłem po 
angielsku, obandażowali mi głowę i 
szyję i powiedzieli, że byłem wzię-
ty pod Tobrukiem – opowiada. W 
Anglii zaopiekowała się nim bardzo 
zamożna lady Ida Copeland, któ-
ra poznała ojca Kulskiego jeszcze 
przed wojną. To w jej posiadłości w 
Kornwalii, zajmując pokój, w którym 
wcześniej pomieszkiwał przyjaciel 
rodziny Ignacy Paderewski, Kulski, 
chory na gruźlicę i wyczerpany po-
bytem w niemieckim obozie pracy, 
dochodził do sił. – Trafi łem z pie-
kła do nieba – opowiada. Wtedy też, 
za namową lekarza, spisał wojen-
ne wspomnienia. – To była terapia. 
Miałem koszmary i nie mogłem 
przyzwyczaić się do pokojowego ży-
cia – wspomina. Pomogło. Gdy dziś 

spotyka w USA cierpiących na po-
wojenną traumę weteranów wojen w 
Iraku czy Afganistanie, radzi im, by 
podzielili się wspomnieniami z inny-
mi. – Radzę, by o tym mówili, pisali, 
nie trzymali tego dla siebie – mówi.

 W 1949 roku Kulski wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie ukoń-
czył architekturę na uniwersytecie 
Yale. Stał się cenionym architektem; 
jego projekty, m.in. dla Banku Świa-
towego, zrealizowano w 30 krajach. 
Uważa, że te sukcesy zawdzięcza 
ciężkiej szkole, jaką przeszedł pod-
czas wojny. – To mnie zahartowało. 
Po tym, co przeszedłem, już nic mnie 
nie niepokoiło; wszystkie problemy 
były głupstwami. Widziałem walki 
w Sudanie i byłem nawet więzio-
ny dla okupu w Malezji, przez trzy 

dni. Ale po tym, co przeszedłem, 
wiedziałem, że byłem nietykalny – 
zapewnia. Nigdy nie zmienił zdania 
co do słuszności wybuchu powstania 
warszawskiego. – Jestem wściekły, 
jak ktoś krytykuje powstanie, bo 
uważam, że nikomu, kto nie przeżył 
5 lat okupacji, nie wolno o tym decy-
dować – dodaje Kulski.

„Colour of courage” jest już jego 
siódmą publikacją. By podnieść jej 
atrakcyjność dla młodzieży, wspo-
mnienia Kulskiego ilustruje aż 150 
fotografi i i map, a nawet dołączo-
ne na płycie CD fragmenty archi-
walnych fi lmów. Wcześniej Kulski 
napisał m.in. wydaną także po pol-
sku autobiografi ę pt. „Dziedzictwo 
Orła Białego” (Legacy of the White 
Eagle).

Prof. Julian Kulski jest synem przedwojennego wiceprezydenta Warszawy, żołnie-
rzem powstania warszawskiego, światowej sławy architektem.

9/11 przez 63 dni 
– o powstaniu warszawskim 
dla amerykańskich nastolatków
O powstaniu warszawskim powstało wiele książek, ale „Color of Courage” Juliana Kulskiego jest 

wyjątkowa. Opowiada o walczącej stolicy z perspektywy chłopca, jednego z najmłodszych po-

wstańców, który spisał swe wojenne wspomnienia tuż po zakończeniu II wojny światowej, mając 

zaledwie 16 lat. Po ponad 60 latach w USA Kulski wydał ją przede wszystkim z myślą o młodych 

Amerykanach. – Oczywiście, że zależy mi bardziej na czytelnikach w USA, bo w Polsce ta historia 

jest znana – mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
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Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Sardynii 10.30 Hobby na-
szych czasów 10.55 Kawałek nieba 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 
21.25 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 22.25 
Motyw (s.) 23.05 Policja kryminalna 
Paryż (s.) 23.55 LekarKA 0.50 AZ-
kwiz. 

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Tajlan-
dia 10.30 Lotnicze katastrofy 11.20 
Idioci w rejsie dookoła świata 11.55 
Moja osobista wojna 12.25 Magiczne 
góry 12.40 Znane i nieznane historie 
czeskich zamków 13.05 Tajemnice 
zmarłych 13.50 Królestwo oceanów 
14.45 Chcesz je? 14.50 Nowe grani-
ce latania 15.45 Jak zrekonstruować 
dinozaura 16.35 Największe klęski 
żywiołowe 17.25 Cudowna planeta 
18.15 Amator przygód 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Błękitna planeta 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Z kucharzem dookoła świata 
21.00 Podróżomania 21.30 Regio-
nalne podróże 22.00 EXPO po cze-
sku 22.25 W imię ojczyzny (s.) 23.20 
Queer 23.50 Femen 0.45 Europa dziś.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Zamieńmy się żonami 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Men-
talista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Uciec, ale 
dokąd? (fi lm) 0.00 Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 0.45 Mentalista (s.).

PRIMA
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz Rex 
(s.) 14.40 Wymarzony raj (fi lm) 16.45 
Pr. rozrywkowy 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomo-
ści kryminalne 19.55 VIP wiadomo-
ści 20.15 Śluby w Wenecji (s.) 21.35 
Kto jest kim 22.35 Pr. kulinarny 23.50 
Prawo i porządek (s.) 0.50 Zabójcze 
umysły (s.).

PIĄTEK 24 kwietnia

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Jerozolimie 10.35 Chło-
paki w akcji 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.55 Światowcy (fi lm) 16.35 Ło-
patologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Królewna 
z młyna II (bajka) 21.55 Wszystko-
party 22.50 Koło pełne gwiazd 23.45 
Zawodowcy (s.) 0.35 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Człowiek wydra 10.20 Podróżo-
mania 11.00 Jak zrekonstruować di-
nozaura 11.55 Z kucharzem dookoła 
świata 12.50 Dzika Ameryka 13.40 
Chcesz mnie? 14.10 Życie biologa i 
zoologa Z. Veselovskiego 14.25 Taj-

landia 15.10 Przygody nauki i tech-
niki 15.55 Jądro Ziemi 16.55 City 
Folk 2014 - Sarajewo 17.25 Nasze 
pochodzenie: Wnętrzności 18.15 Po-
dróż po Panamie 18.45 Wieczorynka 
18.55 Fenomen Underground 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Cudowna planeta 21.00 Pan Selfrid-
ge (s.) 21.45 Wychowanie panien w 
Czechach (fi lm) 23.40 Uwięzieni 0.30 
Lotnicze katastrofy.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości, sport, pogoda 17.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Jak się tresuje krokodyle (fi lm) 
22.35 Elita zabójców (fi lm) 0.40 Kry-
minalne zagadki Miami (s.).

PRIMA
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz Rex 
(s.) 14.40 Spadająca gwiazda (fi lm) 
16.45 Pr. rozrywkowy 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Martin a Venuše (fi lm) 
22.25 Pojedynek (fi lm) 0.25 Ostatni 
król Szkocji (fi lm).

SOBOTA 25 kwietnia

TVC 1
6.05 Zioła 6.35 Zauroczenie (s.) 7.25 
Łopatologicznie 8.15 Podział konta 
Koncertów Adwentowych 2014 8.35 
Trzecie piętro (s.) 9.45 Gejzer 10.15 
Wszystko-party 11.10 Ojciec Brown 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Hobby naszych czasów 13.00 Wiado-
mości 13.05 Bliźniaki (bajka) 14.10 
Gdzie mieszka szczęście (bajka) 15.00 
Když Burian prášil (fi lm) 16.40 Hi-
storie sław 17.35 Hercule Poirot (s.) 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Śpiewa cała rodzina 21.20 Samotnik 
(fi lm) 23.05 Port lotniczy ’77 (fi lm) 
0.55 Miejsce zbrodni - Schimanski. 

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Cieka-
wostki świata 10.45 Amator przygód 
11.20 Stulecie latania 12.10 W wi-
rze wojny 13.00 Auto Moto Rewia 
13.25 Kraj szlaku kadzidlanego 13.50 
Babel 14.15 Piękności nocy (fi lm) 
15.40 Magiczne góry 16.00 Kamera 
w podróży 16.55 Listonosz w Hima-
lajach 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Nowe granice 
latania 19.50 Wiadomości w języku 
migowym 20.00 Zamach (fi lm) 21.45 
Wyzwolenie (fi lm) 23.50 Bates Motel 
(s.) 0.30 Sposób Cuttera (fi lm).

NOVA
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Monsuno (s. anim.) 6.55 Król dżungli 
(s. anim.) 7.20 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.15 Doskonały świat (s.) 9.20 Przy-
prawy 10.20 Upgrade 10.50 Dzwoń 
do TV Nova 11.30 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego faceta (fi lm) 
13.45 Zamieńmy się żonami 15.05 
Całe szczęście (fi lm) 17.05 Poradnik 
domowy 18.15 W kuchni u Haliny 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Paranoja (fi lm) 
22.20 Wpół do śmierci (fi lm) 0.15 
Czerwone piaski (fi lm).

PRIMA
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago 7.40 

Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
8.10 Salon samochodowy 9.45 Wra-
caj do grobu (fi lm) 11.55 Martin a 
Venuše (fi lm) 14.15 Morderstwa w 
Midsomer (s.) 16.25 Gondíci, s.r.o. 
17.35 Jak zbudować marzenie 18.55 
Wiadomości 20.15 Kochamy Czechy 
22.00 Krew odkupienia (fi lm) 23.55 
Uwikłana (fi lm) 1.50 Morderstwa w 
Midsomer (s.).

NIEDZIELA 26 kwietnia 

TVC 1
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Historie sław 7.15 Když Burian prášil 
(fi lm) 8.55 Łopatologicznie 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Plac (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 O malarzu Adamie (bajka) 
14.05 Darmozjad i królewna Tereska 
(bajka) 15.05 Król króli (fi lm) 16.40 
Dziki kraj (s.) 18.25 Zioła 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 3 plus 1 z Miroslavem Donuti-
lem 21.20 168 godzin 21.50 Grzecz-
ny chłopczyk (fi lm) 23.10 Sprawy 
inspektora Lynleya (s.) 0.40 Policja 
kryminalna Paryż (s.).

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikołajek 
7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Znane i nieznane hi-
storie czeskich zamków 10.00 Wzlot i 
upadek NSDAP 10.50 Nie poddawaj 
się 11.45 Po Czechach 11.55 Chcesz 
mnie? 12.20 Królestwo natury 12.50 
Słowo na niedzielę 12.55 Magazyn 
chrześcijański 13.20 Przez ucho igiel-
ne 13.50 Magazyn religijny 14.20 
Podróż po Panamie 14.45 Wyspy 
marzeń 15.40 Zaginione starożytne 
miasta 16.35 Na pływalni z T. Ho-
lubem 17.05 Predatorzy jako gwiaz-
dy fi lmowe 17.55 Odbić się od dna 
18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemnice 
zmarłych 19.50 Wiadomości w języ-
ku migowym 20.00 W obliczu śmierci 
(fi lm) 22.10 Dziedictwo Ferramonti 
(fi lm) 0.05 Fenomen Underground 
1.00 Siostra Jackie (s.). 

NOVA
6.25 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.50 
Monsuno (s. anim.) 7.15 Król dżungli 
(s. anim.) 7.40 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.30 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości (s. anim.) 9.00 Błękitna la-
tarnia (bajka) 10.10 Dwóch i pół (s.) 
10.35 Weekend 11.30 Agent Cody 
Banks II (fi lm) 13.25 Nie zdejmuj 
swetra (fi lm) 15.00 Ewolucja (fi lm) 
16.55 Jak świat traci poetów (fi lm) 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 
(s.) 21.25 Mistrzostwa powiatu (s.) 
22.05 Odłamki 22.45 Mission: Im-
possible III (fi lm) 0.55 Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku (s.).

PRIMA
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago (s. 
anim.) 7.40 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 8.10 Tajemnice wojny 9.20 
Prima Zoom Świat 9.55 Rosemary & 
Th yme (s.) 11.00 Partia 11.50 Porad-
nik domowy 13.30 Big Ben (s.) 15.45 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 
20.15 Stare wygi (fi lm) 22.05 Prawnik 
z Lincoln (fi lm) 0.35 Hawaii 5-0 (s.) 
1.30 Tajemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 27 kwietnia
TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Hercules Poirot 
(s.) 9.50 Podróż po północnym Alti-
planie 10.35 168 godzin 11.00 Świat 
rekordów i ciekawostek 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Twierdze 15.05 Kojak (s.) 15.55 Gru-
bas (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Praskie 
panoptikum (s.) 21.10 Reporterzy 
TVC 21.50 Kryminalista (s.) 22.50 
Na tropie 23.15 Zawodowcy (s.) 0.05 
AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podró-
ży 9.55 Regionalne podróże 10.25 
Błękitna planeta 11.20 Babel 11.50 
Magazyn religijny 12.15 Telewizyjny 
klub niesłyszących 12.45 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 13.00 
Największe klęski żywiołowe 13.45 
Tajemnice II wojny światowej 14.40 
Jądro Ziemi 15.40 Listonosz w Hi-
malajach 16.35 Wojna algierska 17.35 
Król Artur 18.20 Znane i nieznane 
historie czeskich zamków 18.45 Wie-
czorynka 19.00 Kosmos 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 W wirze 
wojny 20.50 Banderowcy 22.00 Harry 
Brown (fi lm) 23.40 Życie przed ocza-
mi (fi lm). 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Policja Modrava (s.) 11.20 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dowody zbrodni (s.) 13.25 Bez śla-
du (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Lekarze 
z Początków (s.) 21.30 Mentalista (s.) 
22.25 Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.) 23.20 Th e Following (s.) 0.10 
Kryminalne zagadki Miami (s.).

PRIMA
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 
Obwód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz 
Rex (s.) 14.40 Płomień miłości (fi lm) 
16.45 Pr. rozrywkowy 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Powroty do domu (s.) 
21.35 Top Star magazyn 22.45 Per-
fekcyjny plan (fi lm) 0.40 Firma (s.).

WTOREK 28 kwietnia

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Meksyku 10.25 Repor-
terzy TVC 11.05 Łopatologicznie 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Lato z 
kowbojem (fi lm) 22.25 Król Kró-
li (fi lm) 0.00 Ojciec Brown (s.) 0.45 
AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Wyspy marzeń 9.55 
Nasze pochodzenie 10.50 Rozhuśtany 
świat Rudolfa Krautschneidera 11.15 
Nie poddawaj się 12.10 Mieć, czy 
być? 12.35 Auto Moto Rewia 13.00 
Magiczne góry 13.20 Wzlot i upadek 
NSDAP 14.10 Przygody nauki i tech-
niki 15.00 Tajemnice zmarłych 15.45 
Tajemnice II wojny światowej 16.40 
Kosmos 17.25 Błękitna planeta 18.15 
Podróżomania 18.45 Wieczorynka 
18.55 Królestwo oceanów 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Wzlot i 
upadek NSDAP 20.55 Lotnicze ka-
tastrofy 21.45 Moja prywatna wojna 
22.15 Rewizor (fi lm) 23.25 Miasto 
kocic (s.) 23.50 Luther (s.). 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 

wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15 Men-
talista (s.) 15.10 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Weekend 22.35 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 23.25 
Bezwzględni (s.) 0.15 Kryminalne za-
gadki Miami (s.).

PRIMA
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 
12.25 Obwód Wolff a (s.) 13.30 Ko-
misarz Rex (s.) 14.40 Oczyma miło-
ści (fi lm) 16.45 Pr. rozrywkowy 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Śluby w Wenecji 
(s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 22.20 
Pr. kulinarny 23.45 Policja kryminal-
na Stuttgart (s.) 0.45 Sprawiedliwość 
we krwi (s.). 

ŚRODA 29 kwietnia

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Tajlandii 10.35 13. kom-
nata P. Kotvalda 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Kawałek nieba 21.05 LekarKA 
22.00 Miejsce zbrodni - Schimanski 
(s.) 23.35 Tajniacy (s.) 0.30 AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stulecie latania 
9.55 W wirze wojny 10.45 Nasza wieś 
11.10 Ta nasza kapela 11.40 Folklo-
rika 12.05 Odbić się od dna 12.55 
Kwartet 13.20 Nietoperzolog 13.45 
Kanadyjska szkoła policyjna 14.40 
Król Artur 15.30 Vinitorium Mora-
vicum 15.50 Chcesz je? 16.00 Klucz 
16.25 Z kucharzem dookoła świata 
17.20 Wyspy marzeń 18.15 Królestwo 
natury 18.45 Wieczorynka 18.55 Pre-
datorzy jako gwiazdy fi lmowe 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Podróż po 
Mauritiusie 21.30 Amator przygód 
22.00 Plemiona: Tuning 22.25 Mi-
strzowie (fi lm) 23.50 Uwięzieni 0.40 
Moja prywatna wojna.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.30 
Agenci NCIS (s.) 22.30 Ninja: Cień 
łzy (fi lm) 0.15 Kryminalne zagadki 
Miami (s.).

PRIMA
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 
Obwód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz 
Rex (s.) 14.40 Szczęśliwy przypadek 
(fi lm) 16.45 Pr. rozrywkowy 18.00 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Przeboje i podbo-
je (s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.35 
Telebazar 23.45 Hawaii 5-0 (s.) 0.45 
Zabójcze umysły (s.).
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Beskidzkie Centrum Informacji Tu-
rystycznej we Frydku-Mistku od 
kilku lat zaprasza na wyprawy po 
mieście z cyklu „Spacer z przewodni-
kiem”. Wiosenny cykl spacerów otwo-
rzy w najbliższą sobotę wyprawa pn. 
„Wspaniałe ślady historii, czyli po-
znaj lepiej herby, popiersia i pomniki 

naszego miasta”. Trasa poprowadzi 
przez morawski Mistek. Spacerowi-
cze będą mogli wysłuchać ciekawego 
wykładu o budynkach ozdobionych 
herbami ich właścicieli, o pomnikach i 
posągach, które do dziś można podzi-
wiać na morawskim brzegu Ostrawi-
cy. Tego samego dnia przewodnik za-

bierze miłośników historii na spacer z 
frydeckiego Placu Zamkowego, ulicą 
Głęboką, aż pod katedrę Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny.

Ciekawą wyprawą w głąb historii 
miasta będzie spacer zaplanowany 
na ostatnią sobotę maja. Tematem 
wycieczki będzie bowiem architek-

tura przemysłowa Frydku-Mistku, 
zwłaszcza zaś związana z przemysłem 
tekstylnym na terenie miasta. Dodaj-
my, że wszystkie spacery są bezpłat-
ne. Odbywają się jednak tylko przy 
sprzyjającej pogodzie. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.beskydy.com.  (kor)

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Pasibrzuch (24, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Spongebob: Na suchym lądzie (23, 
24, godz. 15.30); Klasowy wróg (23, 
godz. 18.00); Twarz anioła (23, 24, 
godz. 19.00); Fotograf (24, godz. 
18.00); KARWINA – Ex: Bajki (24, 
godz. 9.45); Twarz anioła (23, godz. 
19.00, 24, godz. 20.00); Pingwiny 
z Madagaskaru (24, godz. 13.30); 
Szybcy i wściekli 7 (24, godz. 17.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Ogrodnik 
króla (23, 24, godz. 17.30); Lovci 
a oběti (23, 24, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Pestroba-
rvec petrklíčový (23, godz. 20.00); 
Ogrodnik króla (24, godz. 17.45); 
CIESZYN – Piast: Spongebob: 
Na suchym lądzie (23, godz. 14.00, 
16.00); Discopolo (23, godz. 18.00); 
Snajper (21, 22, godz. 20.00); Fru! 
(24, godz. 14.00, 16.00); Focus 
(24, godz. 18.00); Selma (24, godz. 
20.00).

CO W TERENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
LESZNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza chętnych na tradycyjny 
turniej tenisa stołowego – Mistrzo-
stwa MK PZKO, który odbędzie 
się w sobotę 25. 4. w Domu PZKO. 
Młodzież rywalizuje od godz. 10.00 
(wstęp gratis), dorośli od godz. 13.00 
(wpisowe 20 kc).
MK PZKO zaprasza na okolicz-
nościowe spotkanie „Czarownice i 
ognisko” w dniu 25. 4. o godz. 15.00 
do Domu PZKO i ogrodu w Lesznej 
Dolnej. 
OLBRACHCICE – MK PZKO 
zaprasza w czwartek 23. 4. o godz. 
17.00 do Domu PZKO na Klub 
Propozycji. Z prelekcją „Drogi Pola-
ków do Kazachstanu” wystąpią Bo-
gusława i Zbysław Przeczkowie.

KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków na brygadę, która 
odbędzie się w sobotę 25. 4. od godz. 
8.30 przy naszym Domu.

Odddział Literatury Polskiej Bi-
blioteki Regionalnej zaprasza 27. 4. 
o godz. 17.00 na wieczór poetycki 
Mariam Szyi i Marka Słowiaczka 
do biblioteki na Rynku Masaryka. 
Przedstawią swoje debiutanckie to-
miki wierszy.

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 
MK PZKO organizuje 10. 5. wy-
cieczkę autokarową do Goczałkowic 
i do ogrodów państwa Pudełków. 
Autobus odjeżdża spod Kozińca o 
godz. 8.30. Kolejne przystanki to Ta-
cina, Kubiczek i Tyrska. Zgłoszenia 
wraz z zaliczką przyjmuje Dagmara 
Ivanov w Kwiaciarni na Tyrskiej do 
2. 5. 

PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę autokarową W8 Be-
skid Żywiecki, Pasmo Jałowieckie 
jest w sobotę 25. 4. o godz. 6.00 z 
Karwiny, o godz. 6.20 z Cz. Cieszy-
na, o godz. 6.35 z Trzyńca – dwo-
rzec BUS, następnie w odstępach 
5 minut: Wędrynia, Bystrzyca, 
Gródek, Jabłonków, cena przejazdu 
autokarem 210 kc. Proszę nie za-
pomnieć o dokumentach, ubezpie-
czeniu, złotówkach. Informacje tel.: 
776 046 326.

Zgłoszenia na wycieczkę W 52 w 
dniu 5. 5. do Witkowic Dolnych kie-
rować prosimy telefonicznie pod nr. 
605 783 338. Liczba uczestników dla 
jednego przewodnika jest ograniczo-
na, dla grup bilety ulgowe. Termin 
zgłoszeń do 28. 4.!

TKK PTTK „ONDRASZEK” 
– Zaprasza 26. 4. o godz. 9.30 pod 

Floriana na cieszyński rynek na 49. 
otwarcie sezonu turystyki rowerowej. 
O godz. 10.00 start i przejazd na tra-
sie: Cieszyn – Dębowiec – Ochaby, 
około 25 km. Opłata na starcie 8 zł.
WSPÓLNOTA-COEXISTEN-
TIA – Konwent Polskiej Sekcji Na-
rodowej odbędzie się w poniedzia-
łek 27. 4. o godz. 15.30 w Czeskim 
Cieszynie, ul. Strzelnicza 28/209, 4. 
piętro (salka posiedzeń ZG PZKO).
ZG PZKO – Sekcja Kobiet zapra-
sza na Spotkanie Wiosenne w sobotę 
25. 4. w Domu PZKO Cz. Cieszy-
nie-Mostach. Początek spotkania 
o godz. 9.30. Zgłoszenia na adres: 
Władysława Byrtus, tel. 731 245 355, 
wladkab@seznam.cz.

OFERTY
KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne. Tel. 608 374 432.  GL-280

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

KONCERTY
TRZYNIEC – Parafi a Luterańskie-
go Kościoła Ewang. A.W. zaprasza 
na Koncert Chórów, który odbędzie 
się w tutejszym kościele w niedzielę 
26. 4. o godz. 16.00. Wystąpią chóry 
z Gródku, Bystrzycy, Trzyńca, a jako 
gość chór żeński z Lesznej Górnej 
pod kierownictwem Jolanty Pecold.

ZAPISY
BYSTRZYCA – Zapraszamy do 
zapisów dzieci do przedszkola w 
Bystrzycy nr 440, na rok szkol-
ny 2015/2016, które odbędą się w 
czwartek 23. 4. w godz. 8.00-16.00.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Rynek Masaryka, 
Karwina-Frysztat: do 28. 4. wysta-
wa grafi k Zbigniewa Jóźwika. Czyn-
na w godz. otwarcia biblioteki.
CZ. CIESZYN, KAWIARNIA 
„Johanka”, ul. Smetany 22: do 30. 
4. wystawa Brzetysławy Budnik pt. 
„Techniki emalierskie, techniki wła-
sne, malowanie ogniem”. Czynna w 
godzinach otwarcia kawiarni.

Tradycyjne „Miyszani łowiec” od-
będzie się w tym roku w Koszarzy-
skach w sobotę 16 maja. Organizato-
rami imprezy są tradycyjnie Spółka 
Koliba oraz Ognisko Koła Górali 
Śląskich Związku Podhalan w Ko-
szarzyskach. Władze tej wioski ob-
jęły imprezę patronatem. „Miyszani 
łowiec” rozpocznie się w „Dołku” o 
godz. 10.00, a otworzy je występ ja-
błonkowskiego chóru „Gorol”. Sam 
pokaz „miyszanio”, czyli archaicz-
nych obrzędów związanych z wypę-
dzaniem owiec na hale, odbędzie się 

o godz. 11.00. Później rozpocznie się 
ludowa zabawa, której towarzyszyć 
będą występy zespołów i kapel gó-
ralskich. Przyjazd nad Kopetną za-
powiedziały m.in. zespoły: „Istebna”, 
„Ondrášek” i „Vít Kašpařík a jeho 
ogaři”, kapela „Bukóń”, muzykanci 
mosteckich „Góroli” czy gajdosz Petr 
Sovják.

Imprezie tradycyjnie towarzyszy 
prezentacja rzemieślników ludowych 
oraz warsztaty rzemiosła dla dzieci. 
Będzie też można posmakować ty-
powych dań kuchni góralskiej.  (kor)

INFORMATOR

Kto Cię znał, ten w dobrym wspomni,

Kto kochał, nigdy nie zapomni.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 
21 kwietnia 2015 zmarła w wieku 96  lat nasza Kocha-
na Mama, Babcia i Prababcia

śp. MARIA GRYGOWA
zamieszkała w Rychwałdzie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 25 kwietnia 2015 
o godz. 10.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Rychwałdzie na miejsco-
wy cmentarz. Zasmucona rodzina.  GL-285

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 
21. 4. 2015 zmarła nasza Ukochana 

śp. HELENA NOWOKOWA

z domu Filipcowa zamieszkała w Trzanowicach 97. 
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie sie w piątek 24. 4. 
2015 o godz. 15.30 z kościoła ewangelickiego w Trza-
nowicach. Zasmucona rodzina.  GL-289

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim krewnym, przyjaciołom, 
koleżankom i kolegom szkolnym, sąsiadom i znajomym za okazane wyra-
zy współczucia, kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie naszego Drogiego 
Zmarłego

śp. inż. KAZIMIERZA HUDECZKA

ze Stonawy. Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do ks. PhDr. Rolanda Ma-
nowskiego za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego i słowa 
pociechy. Dziękujemy również za przepiękną oprawę muzyczną. W smut-
ku pogrążona rodzina.  AD-013

Dnia 25. 4. obchodziłby 75. rocznicę urodzin nasz Ko-
chany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść

śp. LADISLAV GĄGOLA

z  Orłowej, zaś 12. 4. minęła 14. rocznica Jego śmierci. 
Z miłością wspominają żona i dzieci z rodzinami.  GL-261

Dnia 23 kwietnia 2015 mija 1. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. KAROLA KOTAJNEGO
ze Śmiłowic

Wszystkich, którzy Go znali, proszę o chwilę wspomnień i modlitwę. 
Dziękuje bratanek Bruno.  GL-286

Takie ciche, ciche święto,

rozjarzone świeczkami,

dzień, w którym serce pozdrawia,

pamięta Tych, co rozstali sie z nami... 

Z miłością i szacunkiem wspominamy 55. urodziny, które 
obchodziłby nasz Brat

śp. ZBYSZEK SZLAUR
z Kojkowic

Zaś 7czerwca minie 4. rocznica Jego śmierci. O chwilę wspomnień proszą 
Henio, Krysia i Natalka z rodzinami.  GL-276

WSPOMNIENIA NEKROLOGI

Szykują »Miyszani łowiec«

Po mieście z przewodnikiem
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KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 22. 4. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,144 0,147  0,142  0,150

EUR  3,970  4,020  3,930 4,050

USD  3,670  3,780  3,660 3,760

 Czeski Cieszyn, dworzec      Trzyniec Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,800    6,950   6,790     6,970

EUR  27,200 27,700 27,060   27,820

USD  25,200 25,800 25,220   25,930 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 22. 4. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,55 zł

ON  4,49 zł

LPG 1,88 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,71 zł

ON  4,61 zł

LPG 2,02 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,58 zł

ON  4,48 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,77 zł  

ON  4,65 zł

LPG 1,92 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,40 kc  

ON  32,40 kc  (wik)
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LEWANDOWSKI, KSZCZOT, 
BUKOWIECKI W MITYNGU 
ZLATÁ TRETRA. Biegacze Mar-
cin Lewandowski i Adam Kszczot 
to kolejne polskie gwiazdy zbliżają-
cego się mityngu lekkoatletycznego 
Zlatá Tretra (Złote Kolce), który 
26 maja zagości na zrenowowanym, 
nowoczesnym stadionie w Ostrawie-
Witkowicach. Wcześniej na liście 
startowej pojawili się m.in. polscy 
młociarze – Anita Włodarczyk i Pa-
weł Fajdek. Jak poinformował naszą 
redakcję Alfonz Juck, menedżer mi-
tyngu, udział w zawodach potwier-
dził też utalentowany młody kulo-
miot Konrad Bukowiecki. 

* * *
»MY NAZYWAMY SIĘ BAY-
ERN«. Wielu nie wierzyło, ale my 
nazywamy się Bayern – stwierdził 
Robert Lewandowski, napastnik Ba-
warczyków, którzy w rewanżowym 
meczu 1/4 piłkarskiej Ligi Mistrzów 
rozbili u siebie 6:1 FC Porto, awan-
sując do półfi nału rozgrywek. Bayern 
musiał odrobić stratę z pierwszego 
meczu, w którym FC Porto zasko-
czyło rywala wygrywając 3:1. W 
Monachium obyło się jednak bez 
niespodzianki. Jeszcze do przerwy 
Bayern strzelił pięć goli, z tego dwie 
zdobył polski napastnik Robert Le-
wandowski. 

* * *
GLIK NA CELOWNIKU CZO-
ŁOWYCH KLUBÓW. Kamil Glik 
znalazł się na celowniku czołowych 
europejskich klubów piłkarskich. 
Obrońca FC Torino, a także repre-
zentacji Polski, zdobył w tym sezo-
nie włoskiej Serie A siedem bramek. 
Jak na piłkarza defensywnego, to 
wręcz rewelacyjny wynik. Według 
najnowszych doniesień „Tuttosport”, 
pozyskaniem Glika zainteresowa-
ny jest m.in. londyński Tottenham 
Hotspur, który za transfer piłkarza 
oferuje 11 mln euro. Ciut więcej – 13 
mln euro proponuje niemiecki  VfL 
Wolfsburg. Nie słabnie też zaintere-
sowanie polskim piłkarzem ze strony 
klubów z brytyjskiej Premiership – 
Arsenalu Londyn, Newcastle United 
i West Ham United. 

* * *
PRZEGRANA POLSKO-SERB-
SKIEGO DEBLA. Najwyżej roz-
stawieni tenisiści – Marcin Matkow-
ski i Serb Nenad Zimonjic – przegrali 
z deblem hiszpańsko-białoruskim 
Feliciano Lopez - Maks Mirnyj 4:6, 
7:6 (8-6), 7-10 w pierwszej rundzie 
tenisowego turnieju ATP na kortach 
ziemnych w Barcelonie (pula nagród 
1,993 mln euro). Matkowski, któ-
ry rozstał się ze swoim długoletnim 
partnerem deblowym, Mariuszem 
Fyrstenbergiem, przeplata lepsze 
i gorsze wyniki w tym sezonie. Z 
Serbem Zimonjicem dotarł m.in. do 
półfi nału prestiżowego turnieju w 
Monte Carlo.  

* * *
RAJD ARGENTYNY BEZ KU-
BICY. Dziś rozpoczyna się rywaliza-
cja kierowców w Rajdzie Argentyny, 
czwartej rundzie mistrzostw świata. 
Ze startu w ostatniej chwili zrezy-
gnował Robert Kubica (Ford Fiesta). 
Z numerem 1 pojedzie mistrz świata 
Francuz Sebastien Ogier (VW Polo 
WRC).

* * *
PUCHAR FEDERACJI: POLKI 
W GRONIE ROZSTAWIO-
NYCH DRUŻYN. Polskie tenisist-
ki w przyszłorocznej edycji Pucharu 
Federacji Grupy Światowej II mogą 
trafi ć na zespoły USA, Słowacji, Bia-
łorusi lub Hiszpanii. (jb)

„Jak dobrze nam zdobywać góry” – 
z taką pieśnią na ustach wrócili we 
wtorek z Litwinowa hokeiści Trzyń-
ca, którzy pokonali Vervę 6:3, wy-
równując stan fi nałowej rywalizacji 
na 3:3. O złotym medalu esktraligi 
zadecyduje więc siódmy pojedynek. 
Lekkim faworytem dzisiejszego spo-
tkania są Stalownicy, którzy wygra-
li poprzednie dwie rywalizacje i w 
związku z tym znajdują się w nieco 
lepszym komforcie psychicznym. 
– To jednak słaba namiastka względ-
nego spokoju. Wszyscy w klubie z 
niecierpliwością wypatrujemy decy-
dującego meczu o wszystko. To uko-
ronowanie świetnego sezonu, który, 
bez względu na wynik końcowy 
czwartkowego spotkania, przejdzie 
do historii – powiedział „Głosowi 
Ludu” Martin Stebel, redaktor na-
czelny ofi cjalnej strony internetowej 
trzynieckiego klubu. Zainteresowa-
nie dzisieszym meczem jest ogrom-
ne. Spodziewane są tłumy widzów, 
ale także dziennikarzy (również z 
zagranicznych redakcji). 

Ani jeden obóz nie zamierzał 
wczoraj odkrywać kart. W bramce 
Trzyńca powinien rozpocząć spo-
tkanie Šimon Hrubec, który zmienił 
kontuzjowanego Petera Hamerlíka. 
Hrubec nie dobrnął wprawdzie do 
końca wtorkowego spotkania w Li-
twinowie, na minutę przed końcem 
w bramce zastąpił go Svoboda, ale 
według nieofi cjalnych informacji, 
przyczyną odstąpienia Hrubca z 

meczu nie była kontuzja. Całkowi-
te embargo informacyjne objęło też 
szatnię Litwinowa. We wtorek fe-
nomenalnego do tej pory bramkarza 
Pavla Francouza zmienił w 41. mi-
nucie Horák. Francouz, który do 41. 
minuty zdążył pięciokrotnie skapitu-

lować, wolał skupić się na decydują-
cym meczu. Kontuzje nękają jednak 
kilku kluczowych litwinowskich ho-
keistów, między innymi Martina Ru-
činskiego, a także obrońców – Gulę i 
Kubáta. 44-letniego Ručinský ucier-
piał po starciu z Martinem Adam-
skim. – W żadnym wypadku nie było 
mowy o faulu. Z mojej strony chodzi-
ło o zwykły pojedynek przy bandzie 
– skomentował trzyniecki napastnik 
sytuację z wtorkowego meczu, która 

zdenerwowała litwinowskich fanów. 
– Ważne, żeby w czwartek ustrzec 
się niepotrzebnych fauli. Właśnie 
przewagi liczebne Litwinowa prze-
sądziły pierwsze dwie konfrontacje 
na naszym stadionie. Jeśli zagramy w 
miarę spokojnie, a faule ograniczymy 
do minimum, będzie dobrze – za-
pewnił gwiazdor Stalowników, który 
po kontuzji zaliczył we wtorek swoje 
najlepsze spotkanie w play off .  

JANUSZ BITTMAR

OLBRACHCICE – SEDLISZCZE  2:3

Do przerwy: 1:0. Bramki: Goj, Kroužek – Krejčok 
2, Mokroš. Olbrachcice: Hekera – Korzeniowski, 
Věčorek, Dorozlo, Wojtyna – Žyla, Široký, Jakub 
Kociolek, Izaiáš (85. Čoček) – Goj (82. Smiga), 
Kroužek. 

Banik prowadził w meczu 1:0 i 2:1, w końcu 
jednak z własnego boiska schodził w minorowych 
nastrojach. Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla 
gości Krejčok po jednym z wielu nieporozumień 
w defensywie olbrachcickiego zespołu. – Takie 
mecze trzeba wygrywać. Niestety zamiast dobić 
rywala, pozwalamy mu na przejęcie inicjatywy – 
stwierdził rozczarowany trener Olbrachcic, Tomáš 
Vychopeň. 

LUTYNIA D. – DATYNIE DOLNE  0:6

Do przerwy: 0:2. Bramki: Kubiena 4, Hruška, sa-
mob. Lutynia Dolna: Šajer – Pěgřim, Hanusek, 
Vávra, Twrdý – Regec (63. Wita), Velký, Fismol, 
Ochodek – Havlásek (80. Bednář), Macháček. 
Datynie Dolne: Vasilko – Neumann, Tomašák, 
Rohel – Miczka – Hruška, Vlček, Švrčina (74. 

Kulhánek), Kodenko (62. Balázs) – Kubiena, Ro-
bin Bilas. 
Kubiena, który do siatki Lutyni wpakował cztery 
gole, nie był jedynym bohaterem derbów. Boha-
terami zostali wszyscy piłkarze Datyń, którzy na 
„dołach” pokazali totalny futbol w stylu dawnego 
Ajaksu Amsterdam. Tak gra się już wyłącznie w 
niższych klasach, gdzie radość z gry bije na głowę 
plany taktyczne. Piłkarze Lutyni byli tylko cie-
niem drużyny z poprzednich kolejek, goście z ko-
lei pokazali swój najlepszy futbol w tym sezonie – 
awansując po wygranej na trzecie miejsce w tabeli. 

PETŘVALD n. M. –  STONAWA 4:2

Do przerwy: 3:2. Bramki: Ručka, Prudký, Malúš, 
J. Huvar – Kisel, Frait. Stonawa: Tvardík – Socho-
ra, Škuláň, Aniol, Hančin – Kluz, Kisel, Juroszek, 
Hromada – Macko, Frait. 

O tym, że można przegrać wygrane zawody, 
przekonali się piłkarze Stonawy. Na boisku Pe-
třvalda na Morawach prowadzili 2:0 po pięknych 
akcjach z kontry, ale jeszcze do przerwy gospoda-
rze zdołali przechylić szalę meczu na swoją stronę. 
Ofensywny, ale zarazem też obfi tujący w szereg 

kiksów mecz zakończył się czwartym golem w 
siatce Tvardíka. 

BYSTRZYCA – WRACIMÓW  4:1

Do przerwy: 3:1. Bramki: Klár, J. Čmiel, Rusz, 
Mir. Samek – R. Pešek. Bystrzyca: Kreželok – M. 
Teofi l, L. Teofi l, Mir. Samek, Rusz – Sniegoň, Bu-
ryan (75. P. Sikora), D. Kantor, J. Čmiel – Klár (65. 
Guznar), Opluštil (87. Szmek). 

Piłkarze Bystrzycy sięgnęli po pierwsze wiosen-
ne zwycięstwo. Na wagę przysłowiowych sześciu 
punktów, podopieczni trenera Pavla Vavřača wal-
czą bowiem w strefi e spadkowej. Z przedostatnie-
go miejsca w tabeli bystrzyczanom wprawdzie nie 
udało się czmychnąć, zrównali się jednak punktowo 
z Dobraticami i Olbrachcicami. Gospodarze prze-
sądzili o zwycięstwie już w pierwszej połowie, w 
której wywiązali się z zadań taktycznych, a na deser 
dołączyli też trzy gole. Kluczową bramkę zdobył J. 
Čmiel, który z podania Sniegonia głową wpakował 
piłkę za plecy wracimowskiego bramkarza. 

Lokaty: 1. Frensztat 35, 2. Bruszperk 28, 3. Da-
tynie Dolne 27,... 7. Stonawa 23, 9. Lutynia Dolna 
21, 11. Olbrachcice 20, 13. Bystrzyca 20 pkt.  (jb)

Dziś poznamy zdobywcę Pucharu Masaryka.

Gorączka złota w Werk Arenie
Cztery lata dane było czekać trzynieckim kibicom na kolejny fi nał z udziałem Stalowników. W międzyczasie fani trzynieckiego hoke-

ja przeżyli o dziwo w miarę dobrym zdrowiu „wypadek przy pracy” – czyli odpadnięcie klubu z fazy wstępnej playoff s (2011/2012) 

oraz dwie półfi nałowe przegrane ze Zlinem (2012/2013, 2013/2014). W tym roku plan zakładający awans do fi nału wypalił w stu 

procentach, a czy spełnią się marzenia o drugim złotym medalu ekstraligi w historii trzynieckiego hokeja? O tym przekonamy się dziś 

w Werk Arenie. Decydujący mecz fi nałowy Trzyńca z Litwinowem startuje o godz. 17.20. 
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ERIK HRŇA: WIERZĘ, 
ŻE PODOŁAMY WYZWANIU

Zespół Litwinowa marzył przed własną publicznością o decydującym cio-
sie, który zatrzymałby Stalowników w fi nale i zapewnił gospodarzom zło-
ty medal sezonu 2014/2015. Rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. 
Trzyńczanie wszędzie byli o krok przed Chemikami, zwłaszcza w fanta-
stycznej drugiej tercji. Tym razem litwinowski bramkarz Pavel Francouz nie 
zamienił się w czarodzieja, bronił średnio, podobnie jak średnio zagrał cały 
zespół gospodarzy. Stalownicy dyktowali warunki na lodowisku i pragną 
dyktować je również dziś w Werk Arenie. – Teraz myślami jesteśmy już przy 
czwartkowym meczu, który zadecyduje o wszystkim. Ciężko będzie wygrać 
trzy mecze z rzędu, ale wierzę, że my podołamy temu wyzwaniu – powie-
dział napastnik Trzyńca, Erik Hrňa.  (jb)  

LITWINÓW – TRZYNIEC  3:6

Tercje: 1:2, 1:3, 1:1. Bramki i asysty: 18. Jánský (Lukeš), 29. Ručinský (Pe-
tružálek, Pavlík), 47. Hořava (Hanzl) – 2. Hrňa (Plíhal), 18. Plíhal (Hrňa, 
Ružička), 24. Dravecký (Klepiš), 30. Linhart (Růžička), 40. Ružička (Hrňa, 
Matuš), 58. Orsava (Ružička). Trzyniec: Hrubec (59. Svoboda) – Klesla, 
Hrabal, Linhart, Nosek, Doudera, Trončinský, Foltýn, Matyáš – Dravecký, 
Klepiš, Irgl – Adamský, Polanský, Orsava – Ružička, Plíhal, Hrňa – Matuš, 
Růžička, Cienciala. Stan serii 3:3.  (jb)  

Echa piłkarskiego weekendu w IA klasie
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