
Podwójna okazja do świętowania
WYDARZENIE: To piękne i znamienne, że te dwie uroczystości, chociaż przyjęte w różnych latach, łączą się 2 maja w sposób symboliczny. Łączą pamięć naszą 

o rodakach poza granicami i ich pamięć o nas z naszymi barwami narodowymi, tak drogimi sercu każdego Polaka – powiedział we wtorek w Warszawie Andrzej 

Duda, prezydent RP. Na dziedzińcu Belwederu odbyły się obchody Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Muzycznym akcentem był występ Chóru 

Męskiego „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie.

Prezydent Andrzej Duda przyje-

chał do Belwederu prosto z placu 

Zamkowego, gdzie uczestniczył w 

uroczystości podniesienia fl agi pań-

stwowej. Na dziedzińcu czekali na 

niego członkowie rządu oraz Polacy 

z różnych zakątków świata.

– Dziękuję za to spotkanie, za obec-

ność w Belwederze. Przyjechali pań-

stwo często z daleka. Po to, by z nami 

się spotkać w tym ważnym dniu, 

który łączy w sobie dwa elementy – 

wyjątkową cześć i radość z  naszych 

biało-czerwonych barw z naszą wiel-

ką wspólnotą, pod którą wszyscy je-

steśmy, pod którą wszyscy żyjemy na 

całym świecie – przyznał Duda. Po 

usłyszeniu pierwszego utworu w wy-

konaniu „Gorola” (w sumie chór wy-

konał trzy), nie krył podziwu.

– Dziękuję za piękny śpiew, polski, 

tradycyjny, czysty – mówił prezydent.

Chór męski „Gorol” chociaż przy-

jechał do Warszawy w uszczuplonym 

składzie, podbił serca wszystkich 

uczestników wtorkowej uroczystości. 

– Dla nas to duży zaszczyt za-

śpiewać dla pana prezydenta. Takie 

chwile nie zdarzają się przecież na co 

dzień – powiedział „Głosowi Ludu” 

Grzegorz Skupień, prezes „Gorola”. 

Nie ukrywał on, że występ można 

potraktować jako próbę generalną 

przed koncertem jubileuszowym z 

okazji 70-lecia, który odbędzie się 

20 maja w Domu Kultury „Trisia” 

w Trzyńcu.  – Cieszymy się tym bar-

dziej, bo w tym roku nie tylko my 

świętujemy okrągłe urodziny, ale cały 

Polski Związek Kulturalno-Oświa-

towy. Zaproszenie otrzymaliśmy od 

prezesa Związku, Jana Ryłki, który 

zresztą jest obecny na uroczystości, 

oraz konsula Janusza Bilskiego. Gdy 

pojawiła się propozycja, nie wahali-

śmy się ani chwili, chociaż musieli-

śmy się zebrać w cztery dni. Dlatego 

przyjechało nas 26, podczas gdy cały 

skład liczy 48 mężczyzn – przyznał 

prezes chóru.

Podczas uroczystości prezydent 

wręczył wysokie odznaczenia pań-

stwowe, przekazał fl agi państwowe 

przedstawicielom fi rm, stowarzy-

szeń, samorządów działających w 

Polsce i poza granicami. Miłym ak-

centem było wręczenie pierwszych 

legitymacji szkolnych dla polskich 

uczniów z angielskiego Sutton. 

Dzięki legitymacjom uczniowie pol-

skich szkół działających poza ma-

cierzą będą mogli korzystać z tych 

samych zniżek, co ich rówieśnicy 

mieszkający nad Wisłą.

W imieniu odznaczonych dzię-

kowała Małgorzata Zajączkowska, 

działaczka Związku Harcerstwa 

Polskiego, nauczycielka polonijnych 

szkół w Wielkiej Brytanii.

– Od tak dawna żyjemy poza Pol-

ską, a ona nas odznacza. Tymi od-

znaczeniami uznaje to, co my przez 

lata staraliśmy się robić dla ojczyzny, 

żyjąc poza nią. To nasi rodzice w to 

poczucie polskości i patriotyzmu nas 

wprowadzali. Oni rozpoczęli dzia-

łalność kulturalną, społeczną, oświa-

tową, wychowawczą, patriotyczną i 

polityczną, a my ją kontynuujemy – 

przyznała Zajączkowska.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

świętują Polacy rozsiani po całym 

świecie. Poza ojczyzną żyje około 

20 milionów naszych rodaków oraz 

osób mających polskie korzenie. Pre-

zydent Duda zwrócił uwagę, że poza 

granicami Polski barwy narodowe 

są „jeszcze bardziej wzruszające” niż 

nad Wisłą.

 TOMASZ WOLFF

TYM ŻYJE... REPUBLIKA CZESKA
Premier RC Bohuslav Sobotka 

(ČSSD) ma dzisiaj po południu 

złożyć dymisję rządu na ręce pre-

zydenta Miloša Zemana. Powodem 

tej decyzji są niewyjaśnione sprawy 

majątkowe wicepremiera i ministra 

fi nansów Andreja Babiša (ANO). 

Zdaniem Sobotki, odwołanie Ba-

biša nie rozwiązałoby sprawy, po-

nieważ mógłby on wówczas wystę-

pować w roli „męczennika”. 

Dalszy krok będzie teraz należał 

do prezydenta. Według komen-

tatorów politycznych, wypowia-

dających się dla stacji telewizyjnej 

ČT24, jest kilka wariantów rozwią-

zania kryzysu rządowego. Zeman 

może w ogóle nie przyjąć dymisji. 

Może też przyjąć dymisję Sobot-

ki i mianować nowego premiera. 

Niewykluczone, że zostanie powo-

łany rząd tymczasowy, jak było w 

przypadku Jiřego Rusnoka. Moż-

liwe jest także to, że aż do jesien-

nych wyborów parlamentarnych 

będzie sprawował władzę rząd w 

stanie dymisji. Wszystkie partie 

koalicyjne wczoraj deklarowały, że 

chcą dalej rządzić, lecz postawio-

ne przez nie warunki wzajemnie 

się wykluczały: Socjaldemokracja 

chciała rządu bez Babiša, ANO 

bez Sobotki, KDU-ČSL bez obu 

wymienionych polityków. Ostat-

nią możliwością są przedwczesne 

wybory, które musiałoby uchwalić 

120 posłów z 200 zasiadających w 

Izbie Poselskiej Parlamentu. Takie 

rozwiązanie podobałoby się opo-

zycji, zwłaszcza ODS, TOP 09 i 

komunistom. 

Wczoraj po południu prezydent 

przyjął wicepremiera Andreja Ba-

biša, następnie miał spotkać się z 

ministrem spraw wewnętrznych, 

Milanem Chovancem z  ČSSD. 

Babiš po przybyciu na Zamek  Pra-

ski powiedział dziennikarzom, że 

nie zamierza rezygnować ze stano-

wiska ministra fi nansów. Sytuacja 

dalej się rozwijała po zamknięciu 

nieniejszego wydania gazety. 

 (dc)

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

Jednym z elementów wtorkowej uroczystości było wręczenie legitymacji dla uczniów.
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wznowili treningi
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W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Polacy z Zaolzia wzięli wczoraj udział w manifestacji na cieszyńskim rynku z oka-
zji Święta Konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło przedstawicieli Kongresu Polaków w 
RC, ZG PZKO oraz innych zaolziańskich organizacji. Więcej na str. 2.  (r)
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DANE TYGODNIA

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 14 do 17oC
noc: 10 do 8 oC  
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 14 do 17oC
noc: 11 do 9 oC  
wiatr: 1-3  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 12 do 16oC 
noc: 12 do 11 oC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 14 do 17oC
noc: 12 do 11 oC 
wiatr: 2-3 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
Na różne sposoby można uczyć się historii. Pod-

stawową metodą jest, oczywiście, szkolna eduka-

cja, ale są też inne możliwości zapoznania się z oj-

czystymi dziejami. Takie, dzięki którym zarówno 

my, dorośli, jak i nasze dzieci, możemy poszerzać 

swoją wiedzę historyczną. 

Do metod ciekawszych od zwykłego wkuwania 

można zaliczyć podróże do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami, od-

wiedzanie historycznych cmentarzy, oglądanie fi lmów dokumentalnych. Cie-

kawą okazją do zetknięcia się z polską historią była impreza, która odbyła się 

1 maja w Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu. Organiza-

torom Pikniku Patriotycznego udało się przybliżyć zebranym różne momenty 

ojczystej historii za pośrednictwem obrazów Jana Matejki i krótkiego wykła-

du na ich temat oraz poprzez prezentację białej broni, którą walczyli Polacy 

w różnych epokach historii (o imprezie piszemy na s. 3). Uważam, że takie 

nietradycyjne podejście zasługuje na duże brawa, tym bardziej, że mało jest na 

Zaolziu kół PZKO i innych polskich organizacji, które organizują imprezy o 

podobnym, patriotycznym charakterze. 

 (dc)

Od 1 maja zmotoryzowani turyści nie mogą już korzystać z drogi prowadzą-

cej z Ligoty Górnej do schroniska na Praszywej. Zabrania im tego znak 

zakazu wjazdu, który umieściły tam Lasy RC. Wprowadzenie zakazu argumen-

tują m.in. tym, że droga na Praszywę leży w granicach Parku Krajobrazowego 

Beskidy, zawsze była drogą leśną i jako taka posiada pewne ograniczenia wyni-

kające z ustawy. Zwracają też uwagę na to, że zwłaszcza w weekendy ruch samo-

chodowy nie pozwala turystom na spokojny spacer. W związku z tym, że kościół 

na Praszywej jest również znanym miejscem odpustowym, Lasy RC wspólnie z 

gminą Ligota Górna, parafi ą katolicką w Dobrej oraz schroniskiem na Praszywej 

ustaliły sposób wydawania zezwoleń na wyjazd na szczyt samochodem. Pozostali 

turyści powinni zostawić swoje pojazdy w Ligocie Górnej lub obok sauny w Li-

gotce Kameralnej.  (sch)

Kryty basen w Orłowej jest tym-

czasowo nieczynny. Powodem 

jest awaria rurociągu i uszkodzenie 

części urzędzeń technologicznych. 

Doszło do niej pod koniec ub. 

tygodnia. Spółka SMO, która eks-

ploatuje miejski basen, natychmiast 

zajęła się zapewnieniem remontu.  

Przy okazji zostaną przeprowadzo-

ne coroczne prace konserwacyjne. 

Dzięki temu nie będzie w tym roku 

planowanej jesiennej przerwy w eks-

ploatacji basenu. Termin ponownego 

oddania basenu do użytku nie jest 

na razie znany.  (dc)

Władze Czeskiego Cieszy-

na ponownie w tym roku 

wesprą fi nansowo letnie obozy 

i kolonie dla dzieci. Ponad 190 

tys. koron zostanie podzielonych 

pomiędzy cztery organizacje poza-

rządowe. Dofi nansowanie otrzyma 

także Dom Dzieci i Młodzieży, 

który organizuje klasyczny obóz 

oraz półkolonie. Zgłoszenia na 

półkolonie są już przyjmowane. 

Zainteresowanie jest bardzo duże.  

 (dc)

Szykują się dalsze utrudnienia 

w ruchu drogowym w centrum 

Suchej Górnej. We wtorek ruszy 

budowa dwóch rond na drodze pro-

wadzącej od Hawierzowa w kierun-

ku Stonawy i Karwiny. Roboty dro-

gowe potrwają do połowy grudnia. 

W tym czasie transport osobowy 

niemal we wszystkich kierunkach 

będzie co prawda ograniczony, ale 

nie wstrzymany. Również kursujące 

autobusy będą przejeżdżać tędy bez 

zmian. Przesunięte zostaną tylko 

przystanki sprzed Restauracji „Na 

Cesarstwie”. Jeden stanie koło skle-

pu „Hruška”, drugi koło pensjonatu 

„Triglav”.  (sch)

Aż 56 130 koron udało się 

zebrać podczas dobro-

czynnego koncertu czeskiego 

ministra rolnictwa, Mariana 

Jurečki, i jego gości w kościele 

pw. Bożego Ciała w Jabłon-

kowie. Dochód z imprezy 

został przekazany miejscowym 

siostrom Elżbietankom, które 

przeznaczą go na zakup plat-

formy, która ułatwi seniorom 

wsiadanie do samochodu. 

 (sch)

JABŁONKÓW

BYSTRZYCA
LIGOTA GÓRNA

SUCHA GÓRNA

ORŁOWA

ZOBACZ...
...zdjęcia z 
obchodów 
Święta 
Konstytucji 
3 Maja.

ZOBACZ...
...zdjęcia 
zaolziań-
skich bie-
gaczy w 
XVI PZU 
Cracovia 
Maratonie.

Dziś

4
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Florian, 
Michał, Monika 
Wschód słońca: 4.56 
Zachód słońca: 20.08
Do końca roku: 241 dni
Przysłowie: 
„Deszcze w świętego Floriana, 
skrzynia groszem napchana”
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień Strażaka, 
Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza

Jutro

5
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Gotard, 
Irena, Waldemar
Wschód słońca: 4.55 
Zachód słońca: 20.10
Do końca roku: 240 dni
Przysłowie: 
„Maj bogaty sieje kwiaty”
(Nie)typowe święta: Dzień 
Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych, Dzień 
Europy, Dzień bez makijażu

Szanowni Czytelnicy
Dziś 

sekretariat 

redakcji 

będzie czynny 

od godz. 9.30 

do 15.30. 

Natomiast 

dziennikarz 

dyżurny, Witold Kożdoń, czeka 

na Państwa w godz. 10.00-13.00. 

Tel. 775 700 893, e-mail: kozdon@

glosludu.cz. Jeżeli mają Państwo 

ciekawy temat, którym chcecie się 

podzielić z innymi czytelnikami, 

zapraszamy do siedziby „Głosu 

Ludu”, Czeski Cieszyn, ul. 

Komeńskiego 4.

E-STREFA

DO »GIMPLA« 
WSZYSCY ZDALI

Zaskakująco dobrym wynikiem za-

kończyły się egzaminy wstępne do 

Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 

Spośród 93 zdających do tej szkoły 

osób wszystkim udało się spełnić wy-

magane kryteria i uzyskać z każdego 

przedmiotu przynajmniej 10 punk-

tów. Nie wszyscy mogli jednak zostać 

przyjęci. Z uwagi na to, że gimnazjum 

chce w przyszłym roku otworzyć po-

nownie trzy klasy po 30 uczniów, trzy 

osoby znalazły się „pod kreską”.

Tegoroczną nowością dla dzie-

wiątoklasistów zgłaszających się do 

szkół średnich były centralnie przy-

gotowane obowiązkowe egzaminy 

wstępne z języka czeskiego i ma-

tematyki. Polskie Gimnazjum wy-

magało ponadto zdania egzaminu 

wstępnego z języka polskiego. Poza 

tym po raz pierwszy brany był pod 

uwagę lepszy wynik z egzaminów 

wstępnych, niezależnie od tego, w 

której z dwóch wybranych przez 

ucznia szkół został osiągnięty. To 

prawdopodobnie zaowocowało, bo 

chociaż nikomu ze startujących do 

polskiego „gimpla” nie udało się zdo-

być maksymalnej liczby 50 punktów, 

wielu brakowało naprawdę niewiele. 

Najlepszy wynik z matematyki i ję-

zyka czeskiego wynosił 48 punktów, 

a z języka polskiego 47.

Wyniki egzaminów wstępnych do 

czeskocieszyńskiego Polskiego Gim-

nazjum zostały opublikowane we 

wtorek na stronie internetowej szko-

ły. Od tego momentu przyszłoroczni 

gimnazjaliści mają 10 dni roboczych 

na to, by złożyć w szkole kartę zapi-

sową. Po tej dacie okaże się, ilu z tych, 

którzy zdawali do gimnazjum, chce 

się w nim również uczyć. (sch)

Witaj 
majowa jutrzenko!
Rodzina Katyńska w RC wraz z przedstawicielami kilku 
innych polskich organizacji działających na Zaolziu uczciła 
w środę 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
– Nasza uroczystość wspomnieniowa 

ma kameralny charakter, bo w Repu-

blice Czeskiej 3 maja jest normalnym 

dniem pracy – tłumaczył Edward 

Firla.

Członkowie Rodziny Katyńskiej 

spotkali się przy czeskocieszyńskim 

pomniku na Konteszyńcu. – Odwie-

dzamy to miejsce regularnie, choć 

rzadko 3 maja – mówił Mieczysław 

Witoszek, wiceprezes Rodziny Ka-

tyńskiej, który zagaił uroczystość. 

Znaczenie wydarzeń sprzed ponad 

200 lat przybliżył natomiast zebra-

nym Edward Firla. 

– Zebraliśmy się w tym miejscu 

pamięci, by jako członkowie polskie-

go społeczeństwa żyjącego na Śląsku 

Cieszyńskim wraz ze wszystkimi 

Polakami godnie uczcić znaczące 

święto narodowe, jakim jest rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dru-

giej na świecie po konstytucji Stanów 

Zjednoczonych i pierwszej w Europie 

– mówił Firla.

Przybliżył on także najważniejsze 

fakty historyczne związane z obra-

dami Sejmu Wielkiego. – Konstytu-

cja 3 Maja nie miała długiego życia, 

ponieważ już w połowie 1792 roku 

została obalona na skutek konfede-

racji targowickiej i kolejnej agresji 

wojsk rosyjskich. Dziś jednak Świę-

to Trzeciego Maja zajmuje drugie 

co do ważności miejsce, zaraz po 

11 listopada. Przypomina wysiłek 

patriotów chcących ratować chylą-

ce się ku upadkowi – mówił Firla, 

przypominając jednocześnie, że ob-

chody święta długo były zakazane 

także na Zaolziu. – Dopiero od 1990 

roku możemy je swobodnie obcho-

dzić. Zaśpiewajmy więc „Mazurka 3 

Maja” – apelował Firla, a jego żona 

Wanda odczytała fragmenty Kon-

certu Jankiela, będącego częścią XII 

księgi „Pana Tadeusza”, a opowiada-

jącego o wydarzeniach związanych z 

uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

3 maja świętowano także w Cie-

szynie. Obchody rozpoczęła poranna 

patriotyczna msza św. w kościele św. 

Marii Magdaleny, po której na rynku 

złożono kwiaty pod tablicą pamiąt-

kową Rady Narodowej dla Księstwa 

Cieszyńskiego. Wśród delegacji nie 

zabrakło Zaolziaków. Święto uczcili 

reprezentanci Rady Kongresu Po-

laków, Zarządu Głównego PZKO 

oraz Macierzy Szkolnej. Zebrani 

na rynku przeszli następnie pod 

Pomnik Legionistów na ul. Głębo-

kiej, gdzie także złożono wiązanki 

kwiatów. W południe na cieszyń-

skim rynku rozpoczęła się natomiast 

tradycyjna Majówka, której główną 

atrakcją była Lekcja Patriotycznego 

Śpiewania.  (wik)

Struktura polskich 
szkół podstawowych w RC

Legenda: K – Karwina, F-M – Frydek Mistek. Dane dotyczą roku szkolnego 

2016/2017. Źródło: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Naro-

dowościowego.  Opr. (dc)

Powiat K pełne – 5

Powiat K tylko I st. – 5

Powiat F-M pełne – 5

Powiat F-M tylko I st. – 10

20%
40%

20%
20%

Danuta Chlup 
danuta.chlup@glosludu.cz



czwartek  |   4 maja 2017 3REGION

Polskie szable na Kościelcu 
Rotmistrz Krzysztof Wincenty Banaś herbu Dołęga, ubrany w odświętny mundur wojskowy z okresu międzywojnia, wzniósł szablę i wydał komendę „Baczność!”, po 

czym zabrzmiały pierwsze tony Mazurka Dąbrowskiego. Wspólny śpiew hymnu polskiego otworzył w poniedziałek Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i 

Wigury w Cierlicku-Kościelcu. To była pierwsza tego typu majowa impreza, zorganizowana przez Miejscowe Koło PZKO. 

Gościem honorowym spotkania był 

wiceprzewodniczący Sejmowej Ko-

misji ds. Łączności z Polakami za 

Granicą, poseł na Sejm RP, Piotr 

Pyzik. – Chciałbym pozdrowić was 

wszystkich nie tylko w imieniu Ko-

misji, ale całego polskiego Parlamen-

tu – powiedział poseł w swoim krót-

kim przemówieniu. Przypomniał 

znaczenie obchodzonego we wtorek 

Dnia Polonii i Polaków za Granicą 

oraz Święta Flagi RP, a szczególnie 

wczorajszego Święta Konstytucji. 

Prezes MK PZKO, Tadeusz Smu-

gała, przeczytał następnie fragment 

zeszłorocznego przemówienia pre-

zydenta RP, Andrzeja Dudy, napisa-

ne z okazji Dnia Flagi RP. – Ta fl aga 

biało-czerwona jest  wspólna, jest 

wszystkich tych, którzy mieszka-

ją tu w Polsce, jest wszystkich tych, 

którzy mieszkają poza granicami, a 

w sercach czują się Polakami – za-

brzmiało w przemówieniu, w którym  

prezydent przypomniał historię fl agi 

i jej dzisiejsze znaczenie. – Dzisiaj 

także skupiają się wszyscy pod tym 

sztandarem. To jest element dla nas 

wszystkich absolutnie spójny. I to 

jest piękne, że kiedy idzie manifesta-

cja wspierająca obecnie rządzących, 

niesie ze sobą biało-czerwone fl agi. 

Kiedy idzie manifestacja wspierająca 

opozycję, też niesie ze sobą biało-

-czerwone fl agi. Kiedy idą na mecz 

reprezentacji Polski kibice, niosą ze 

sobą biało-czerwone fl agi – Smugała 

zacytował słowa prezydenta. 

Dzieci z Polskiej Szkoły Podsta-

wowej im. Żwirki i Wigury pod kier. 

Ireny Włosok przedstawiły krótki 

program folklorystyczny. Głównymi 

punktami Pikniku były natomiast 

dwie prelekcje opowiadające o hi-

storii Polski: pierwszy wykładowca 

posłużył się obrazami Jana Matejki, 

drugi bronią, którą walczyli Polacy. 

W sali Domu Polskiego rozstawio-

no czternaście reprodukcji obrazów 

Matejki, przedstawiających ważne 

momenty z historii Polski, wraz z ich 

opisami. Twórczość malarza, jego po-

dejście do ojczystej historii i postawę 

patriotyczną przybliżył obecnym dr 

Jerzy Polak z Bielska-Białej. Szcze-

gólną uwagę poświęcił obrazom: 

„Konstytucja 3 Maja”, „Bitwa pod 

Racławicami” oraz mało znanemu, 

ponieważ w czasach PRL-u „zaka-

zanemu” dziełu „Hołd ruski”. Przed-

stawia on wydarzenie, które miało 

miejsce w 1611 roku. Wówczas to 

zdetronizowany car Rosji Wasyl IV 

Szujski, wzięty do niewoli przez pol-

skie wojska, wraz ze swoimi braćmi 

złożył w Warszawie hołd królowi 

polskiemu Zygmuntowi III Wazie i 

królewiczowi Władysławowi. 

 – Matejko zostawił wielkie dzie-

ło historyczne, które do dziś formu-

je pamięć i wyobraźnię historyczną 

kolejnych pokoleń Polaków. Doda-

wał otuchy narodowi żyjącemu pod 

zaborami, by nie żył tylko wspania-

łą przeszłością, ale także starał się 

ją wskrzesić – mówił historyk. Nie 

ukrywał, że malarz miał także prze-

ciwników, którzy zarzucali mu, że 

jego dzieła nie oddają wiernie wyda-

rzeń historycznych. Opowiadając o 

obrazach, Polak zwrócił uwagę także 

na owe kontrowersyjne elementy. Na 

płótnach nieraz pojawiały się posta-

cie, które w rzeczywistości nie brały 

udziału w danym wydarzeniu lub 

miały na sobie stroje, które noszono 

na inne okazje – na przykład chłopi w 

bitwie pod Racławicami namalowani 

są w odświętnych sukmanach, w któ-

rych z pewnością nie ruszali do wal-

ki. – Obrazy Matejki w symboliczny 

sposób przedstawiają historyczne wy-

darzenia – tłumaczył Jerzy Polak. 

Drugi atrakcyjny wykład prze-

prowadził wspomniany na początku 

rotmistrz Banaś, którzy służy w Ja-

snogórskim Korpusie Ofi cerskim i 

jest adiutantem gen. brygady, o. Eu-

stachego Rakoczego. Mówił o histo-

rii szabli polskiej, a ściślej – o historii 

szabel, którymi walczyli Polacy. Nie 

wszystkie szable były bowiem wy-

produkowane w Polsce. Pokazywał 

szable husarskie, powstańców stycz-

niowych, broń, która miała należeć 

do Tadeusza Kościuszki, szable z 

czasów wojen napoleońskich, szablę 

identyczną do tej, którą nosił Józef 

Piłsudski, wreszcie współczesną re-

prezentacyjną szablę Wojska Pol-

skiego. Wystawka szabel cieszyła się 

dużym zainteresowaniem uczestni-

ków Pikniku Patriotycznego. Banaś 

poświęcił także uwagę historii mun-

duru, w który był ubrany. 

Po historyczno-patriotycznej czę-

ści imprezy przyszła kolej na przyja-

cielskie pogawędki w Domu Polskim 

i w przylegającym do niego ogrodzie, 

kosztowanie polskiego bigosu, rurek 

katowickich czy galaretki. Dzieci 

brały udział w mini-konkursie pa-

triotycznym przygotowanym przez 

Drużynę Harcerską im. Żwirki i 

Wigury. Każde dziecko w nagrodę za 

prawidłowe rozwiązanie otrzymało 

grę „Polak mały” lub książkę „Nasza 

wspaniała ojczyzna”. Dzieci miały 

okazję się wyszaleć na dużym dmu-

chanym zamku. Wszyscy uczestnicy 

Pikniku mogli zabrać do domu pa-

pierowe biało-czerwone chorągiewki. 

Atrakcyjny program udało się za-

pewnić organizatorom dzięki wspar-

ciu fi nansowemu Konsulatu Gene-

ralnego RP w Ostrawie, Funduszu 

Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków 

w RC oraz Gminy Cierlicko. 
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70 lat Koła PZKO w Łąkach 
Miejscowe Koło PZKO w Karwi-

nie-Łąkach świętowało w ub. sobotę 

swoje 70-lecie. Akademia jubile-

uszowa odbyła się w miejscowej le-

śniczówce. 

Uroczystość otworzył wierszem 

Anieli Kupiec uczeń szkoły pod-

stawowej, Andrzej Buława. Złożył 

w ten sposób poetyczne życzenia 

Związkowi – jubilatowi. Prezes 

Koła, Stanisław Pribula, w swoim 

przemówieniu podsumował 70 lat 

działalności. Przypomniał historię 

Koła, jego prezesów (pierwszym 

był Józef Kadura), nawiązał do 

dziejów wioski, która z powodu 

szkód górniczych na początku lat 

80. ub. wieku wyludniła się. Wtedy 

też zamknięto, a w kilka lat póź-

niej zburzono polską szkołę. W 

jej przybudówce znajdowała się 

do 1986 roku świetlica PZKO – 

trzecia, a zarazem ostatnia. Dzisiaj 

większość spotkań Koła odbywa się 

w miejscowym Ośrodku Kultury 

Magistratu Miasta Karwiny. Prezes 

mówił o dawnych tradycjach te-

atralnych i śpiewaczych Koła, chó-

rze żeńskim „Olzianka” oraz kaba-

recie „Olziok”, a także działających 

w Kole klubach. 

– Nasze Koło ma obecnie 60 

członków, z tego 26 miejscowych, 

reszta rozproszona jest od Bogumina 

po Jabłonków. Średnia wieku wynosi 

60 lat, najmłodsza członkini ma 19 

lat, najstarszy członek 97. Staramy 

się kontynuować działalność naszych 

poprzedników, ale w o wiele skrom-

niejszym zakresie. Organizujemy 

około osiem imprez w ciągu roku – 

relacjonował Pribula. 

Następnie, ze względu na nie-

obecność przedstawiciela Zarządu 

Głównego PZKO, sam wręczył za-

służonym członkom brązowe, srebr-

ne i złote odznaczenia związkowe.  

Odznaczonych zostało 12 osób, złote 

odznaki zostały przyznane: Helenie 

i Romanowi Wacławikom, Stanisła-

wowi Kuli, Tadeuszowi Mokroszowi 

i prezesowi Stanisławowi Pribuli. 

Wiceprezes Roman Wacławik, od-

znaczony wraz z żoną złotą odznaką 

związkową, należy do owej większo-

ści członków, która mieszka poza Łą-

kami. – Jestem członkiem tego koła 

od 15. roku życia, a więc już 40 lat. 

Jestem z nim mocno związany, byłem 

członkiem „Olzioka”, dlatego nadal 

tu pracujemy razem z żoną, choć 

mieszkamy w Piotrowicach  – powie-

dział działacz naszej gazecie. 

PZKO-wcy zaprosili na swoją 

Akademię Jubileuszową kameral-

ny zespół wokalny TA Grupa, któ-

ry działa przy MK PZKO Czeski 

Cieszyn-Osiedle. Początek koncertu 

miał podniosły, patriotyczny charak-

ter, w dalszej części wokaliści przed-

stawili typowy dla zespołu repertuar 

rozrywkowo-kabaretowy, składający 

się m.in. z wiązanki międzywojen-

nych piosenek warszawskich. 

Zebrani nagrodzili wykonawców 

hucznymi brawami. Po uczcie du-

chowej toczyły się rozmowy przy 

uroczystej kolacji. 
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Krzysztof Banaś ciekawie opowiadał o szablach polskich. 

Jerzy Polak opowiada o obrazie Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”.

Andrzej Buława składa wierszem życzenia Związkowi. Obok prezes Stanisław 
Pribula. 
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Na Zaolziu każdy coś potrafi  
Janina Raclavská, Renata Bilan, Jan Czudek i Rudolf Moliński byli gośćmi kolejnego talk show Izabeli Wałaskiej „Zaolzie Potrafi ”. W piątkowy wieczór dyskusji 
czterech osobistości regionu przysłuchiwał się w sali Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie komplet publiczności. 
Raclavská jest polonistką, wykładow-

czynią i naukowcem Uniwersytetu 

Ostrawskiego oraz współautorką 

imprezy „Stolik polski”. Bilan pro-

wadzi polskie „Wiadomości” w Te-

lewizji Czeskiej w Ostrawie, Czudek 

jest dyrektorem Huty Trzynieckiej i 

autorem sztuk gwarowych dla teatru 

amatorskiego. Moliński znany jest 

na całym Zaolziu jako aktor, reżyser i 

emerytowany kierownik artystyczny 

Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 

Wałaska dała szansę pokazania się 

na scenie także młodym talentom Za-

olzia. Na fortepianie zagrali Dominik 

Poloček i Daniel Rusnok, na skrzyp-

cach Marian Mazur. Przemysław Or-

szulik śpiewał, sam sobie akompaniu-

jąc na fortepianie. Autorka talk show 

przedstawiła także milikowskiego 

narciarza Michała Staszowskiego, na-

tomiast część pracy konferansjerskiej 

powierzyła kolejnej milikowiance, 

studentce Karolinie Bróździe. Były 

jeszcze inne milikowskie akcenty 

(Wałaska pochodzi z tej miejscowo-

ści). Krótki skecz zagrał amatorski 

zespół teatralny tamtejszego MK 

PZKO, dla którego pisze sztuki Jan 

Czudek. Natomiast na samym po-

czątku wyświetlony został fi lm „Jura 

z Milikowa”. Jego bohaterem był mi-

likowski pies, przekonujący, że szcze-

ka tak, jak mu język urósł i choć nie 

przeczy, że miauczenie czy beczenie 

też się w życiu przyda i czasem się 

nim nawet posługuje, to na co dzień 

dba o to, by szczekać tak, jak z dziada 

pradziada szczekały milikowskie psy. 

MOWA NASZA NA CO 
DZIEŃ I OD ŚWIĘTA 

Pokaz fi lmiku nie był przypadkowy. 

Część dyskusji dotyczyła mowy oj-

czystej, gwary i dwujęzyczności. W 

tej materii wiele miała do powiedze-

nia Janina Raclavská, która kształci 

przyszłych polonistów oraz prowa-

dzi badania naukowe nad językiem 

ojczystym. W jednej ze swoich prac 

naukowych zajęła się literackim ję-

zykiem polskim na Śląsku Cieszyń-

skim przed 1848 rokiem. Polonistka 

zwróciła uwagę, że dwujęzyczność 

absolwentów polskich szkół i ogól-

nie Polaków mieszkających na Za-

olziu, którą często podkreślamy, jest 

tak naprawdę fi kcją, ponieważ – co 

potwierdzają badania naukowe – nie 

ma absolutnej dwujęzyczności, za-

wsze któryś z języków jest nam bliż-

szy i łatwiej nam się nim posługiwać. 

W dodatku zdecydowana większość 

z nas używa w domu niemal wyłącz-

nie gwary i to też wpływa na kon-

dycję naszej polszczyzny. Zapytana 

przez moderatorkę o sytuację na 

Uniwersytecie Ostrawskim,  gdzie 

absolwenci czeskich szkół studiują 

polonistykę ramię w ramię z mło-

dzieżą wywodzącą się z polskiego 

gimnazjum, Raclavská przyznała, że 

z poziomem języka polskiego u stu-

dentów różnie bywa. – Mam trochę 

żal do studentów z Zaolzia, że ze 

swoimi czeskimi kolegami nie roz-

mawiają w czasie przerw po polsku 

– przyznała wykładowczyni. 

Jan Czudek, który jako jedyny 

z gości przez cały wieczór mówił 

gwarą, zaskoczył publiczność stwier-

dzeniem, że gwara cieszyńska to 

jeden z fenomenów, który pomógł 

trzynieckiej hucie dostać się do ści-

słej czołówki europejskich przedsię-

biorstw hutniczych. – Kiedy dogadu-

jemy jakiś kontrakt z Czechami, to 

my z „werku” możemy naradzać się 

między sobą „po naszymu”. Wtedy 

nasi kontrahenci nic nie rozumie-

ją – śmiał się dyrektor największego 

przedsiębiorstwa w regionie.  

TECHNIK AKTOREM 
I AKTOR TECHNIKIEM

Mogłoby się zdawać, że inżynier 

elektrotechnik szefujący hucie oraz 

aktor i reżyser kierujący zespołem 

teatralnym niewiele mają wspólnego. 

W przypadku Jana Czudka i Rudol-

fa Molińskiego nic bardziej mylne-

go. Wieczór w „Strzelnicy” pokazał, 

że obaj panowie mają styczne punkty 

w życiorysie.

– Rodzice chcieli, bym zdobył po-

rządny zawód i został inżynierem 

– przyznał Moliński. Z typowym 

dla siebie humorem opowiedział o 

jednym (nieudanym) semestrze, jaki 

spędził na politechnice w Bratysła-

wie oraz o swojej pierwszej pracy 

w fabryce telewizorów w Rożnowie 

pod Radhoszczem.   Zatrudniony 

został na stanowisku kontrolora ja-

kości. – Dzisiaj mogę to już powie-

dzieć, bo te telewizory dawno nie 

grają – żartował Moliński, który 

dopiero po swoim pierwszym do-

świadczeniu zawodowym podjął stu-

dia teatralne w Krakowie, a po nich 

zaangażował się w Scenie Polskiej 

Teatru Cieszyńskiego.  

Czudek wychował się w Gródku. 

Jego ojciec i brat ojca budowali ra-

zem domy-bliźniaki. „Mały Janek” 

(tak nazywany był aż do śmierci 

rodziców) nauczył się na budowie 

wielu pożytecznych rzeczy. To praw-

dopodobnie pod ich wpływem sam 

(nie jak w przypadku Molińskiego – 

za namową rodziców) wybrał studia 

elektrotechniczne.  

– Po skończeniu studiów przez 

całe dwa tygodnie pracowałem jako 

elektryk. Potem szef wezwał mnie i 

powiedział, że dość tego było. I odtąd 

robiłem w hucie inne rzeczy – śmiał 

się Czudek. Z huty, której obecnie 

jest dyrektorem, odszedł na jakiś 

czas, by poświęcić się prywatnemu 

biznesowi. – Kiedy żegnałem się, w 

biurze siedział jakiś pan. Zaciągając 

się papierosem oświadczył: „Młody, 

ty se tu eszcze wrócisz”. Okazało się, 

że to były prorocze słowa. 

Jan Czudek dobrze zapamiętał 

swój pierwszy popis aktorski – w 

drugiej klasie podstawówki otrzy-

mał główną rolę w przedstawieniu 

szkolnym „Wielkie przygody małe-

go Stasia”. Teraz ma na swoim kon-

cie 10 sztuk teatralnych, które na-

pisał wraz z żoną dla amatorskiego 

zespołu teatralnego PZKO w Mili-

kowie. Ta współpraca rozpoczęła się 

z okazji 50. urodzin Jana Czudka, 

na które jego żona Irena, by sprawić 

niespodziankę mężowi, zaprosiła 

milikowski teatr. 

ZMIEŚCIĆ SIĘ 
W PIĘCIU MINUTACH 

Renata Bilan przyznała się do kilku 

rzeczy. To, że jest matką czwórki do-

rosłych już dzieci, wie stosunkowo 

dużo ludzi. Informację, że trenuje 

półmaraton, wszyscy przyjęli z życz-

liwym podziwem. Ale mało kto się 

spodziewał, że redaktorka telewizyj-

na, od lat żyjąca w udanym związku 

małżeńskim z mężem Henrykiem, 

przyzna się, iż jest świeżo zakochana. 

Pani Renata przez chwilę trzyma-

ła widzów w napięciu, by wreszcie 

przyznać się, że obiektem jej gorą-

cych uczuć jest wnuk Adaś. 

Izabela Wałaska pytała dzienni-

karkę, jak długo trwa przygotowanie 

jednego reportażu telewizyjnego, 

emitowanego w ramach piątkowych 

polskich wiadomości. Jeden reportaż 

musi się przecież zmieścić w półtorej 

minucie, a cały program w pięciu. 

– Przygotowanie trwa o wiele dłu-

żej. Praca nad jednym reportażem, 

który trwa 1,5 minuty, zajmie prak-

tycznie cały dzień roboczy – mówiła 

Bilan. Najpierw trzeba się umówić na 

spotkanie czy imprezę, znaleźć oso-

by, które zgodzą się wypowiedzieć w 

danym temacie, następnie trzeba za-

łatwić ekipę techniczną, która wraz z 

reporterką wyjedzie w teren. – Nasze 

Zaolzie może jest małe, ale podróż w 

jedną stronę zwykle zajmuje mniej 

więcej godzinę. Około dwóch godzin 

spędzam na miejscu. Po powrocie do 

Ostrawy (kolejna godzina) następuje 

przygotowanie i zmontowanie całe-

go materiału – ciągnęła reporterka. 

Nawiązała także do kondycji nasze-

go języka i niepewności, kiedy mamy 

posługiwać się publicznie literacką 

polszczyzną. – Podchodzę do kogoś 

z mikrofonem, a on na to: „Jo nie 

umiym mówić, idźcie tam do Janka, 

tyn je od mówiynio”. Tymczasem 

Janek przede mną ucieka – śmiała 

się reporterka, która po latach do-

świadczeń ma już oczywiście swoje 

sposoby, jak poradzić sobie z tym 

problemem. 

Widzowie mogli dowiedzieć się 

jeszcze innych ciekawostek o go-

ściach talk show. Usłyszeli, że Jan 

Czudek spędza letnie wieczory, jeż-

dżąc na rowerze po górach, że pasją 

Rudolfa Molińskiego są motory, że 

Renata Bilan kocha taniec, czy też to, 

że Janina Raclavská stara się zbliżać 

polski i czeski naród, organizując w 

Ostrawie wraz z Martyną Radłow-

ską-Obrusnik cykliczną imprezę 

„Stolik polski”. Ponadto można było 

wziąć udział w mini konkursie tłuma-

czeniowym. 
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Rudolf Moliński w rozmowie z Renatą Bilan. 

Aktorzy z Milikowa przedstawili krótki skecz pochodzący ze sztuki napisanej 
przez Jana Czudka. 

Gośćmi Izabeli Wałaskiej (w środku) byli: Jan Czudek, Janina Raclavská, Renata Bilan i Rudolf Moliński. 

Publiczność świetnie się bawiła. 
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Dzwony dla świętego Józefa
Najpierw zabrano je na cele wojenne na początku ub. stulecia, po raz drugi skonfi skowali je Niemcy w 1942 roku. Dzwony kościoła katolickiego w Suchej Górnej 

nigdy nie miały długiego życia, a paradoksalnie najdłużej przetrwały te, który miały być tylko prowizorycznym rozwiązaniem. Te jednak już też dosługują. Dlatego 

potrzebne są nowe.

– Po wojnie w wieży kościoła św. 

Józefa powieszono trzy dzwony że-

lazne, które miały na pewien czas za-

stąpić dzwony skonfi skowane przez 

okupantów. I chociaż miały służyć 

tylko jako prowizorka, wiszą tam do 

dziś – wyjaśnia proboszcz górnosu-

skiej parafi i, ks. Mirosław Kazimierz. 

Jak dodaje, dzwony te nie mają od-

powiedniego brzmienia, a co gorsza 

w każdej chwili mogą się rozsypać. 

– Dlatego postanowiliśmy już dalej 

nie zwlekać i zamówić nowe dzwo-

ny. Chcemy, by ich dźwięk zabrzmiał 

najpóźniej w Święta Bożego Naro-

dzenia – zaznacza proboszcz, który 

w tym celu skontaktował się już z 

pracownią ludwisarską w Przemyślu.  

Inicjatorzy zakupu nowych gór-

nosuskich dzwonów chcą, żeby sta-

nowiły swoiste zwieńczenie historii 

miejscowego kościoła, jednocześnie 

odzwierciedlając jego teraźniejszość. 

Z tym wiążą się nazwy nowych 

dzwonów, których propozycje w 

ciągu ostatnich kilku miesięcy zgła-

szali sami wierni. – Po podliczeniu 

głosów okazało się, że prym wiodą 

imiona św. Józef, który jest patronem 

naszej parafi i, i św. Jadwiga, patronka 

Śląska. Nazwa trzeciego dzwonu po-

zostaje nadal otwarta – zaznacza ks. 

Kazimierz, dodając, że w grę mógłby 

wchodzić np. św. Jan Paweł II.

Wizerunki i imiona świętych Jó-

zefa i Jadwigi zdobiły również dwa 

pierwotne dzwony, które w lutym 

1942 roku skonfi skowali Niemcy na 

cele wojenne. Pozostałe cztery nosiły 

imiona: Święty Jan, Święta Barbara, 

Matka Boska i odpoczynek wieczny 

oraz Kornel i Bogumiła. Chociaż 

zostały odlane w pracowni Richarda 

Herolda w Chomutowie w Czechach, 

wszystkie nazwy zostały wygrawe-

rowane w języku polskim. Górno-

suszanom służyły jednak zaledwie 

kilkanaście lat – od 2 sierpnia 1925 

roku, kiedy je uroczyście poświęcono 

i zawieszono w wieży, do 17 lutego 

1942 roku, kiedy pięć z nich Niemcy 

kazali zdjąć. Pozostał tylko najmniej-

szy, Kornel i Bogumiła.

 W 2006 roku górnosuscy parafi a-

nie podjęli starania, by odnaleźć swoje 

dzwony. Nie wszystkie bowiem skon-

fi skowane w czasie II wojny światowej 

(o czym świadczy chociażby historia 

odzyskanych niedawno dzwonów ko-

ścioła w Starym Boguminie) zostały 

przetopione na broń. Sucha Górna 

nie miała jednak tyle szczęścia. Nie-

mieckie Muzeum Narodowe w No-

rymberdze, do którego zwracano się 

w tej sprawie, nie było w stanie dać 

żadnej wskazówki co do dalszych lo-

sów dzwonów zabranych z kościoła 

św. Józefa. Jednym słowem, przepadły.

 – Kiedy w 1922 roku ks. Jakub Ga-

zurek obejmował górnosuską parafi ę, 

zauważył brak dzwonów, bo witano 

go tylko sygnaturką. Zwrócił się do 

parafi an z prośbą o zorganizowanie 

kwesty na zakup nowych dzwonów.

(...) Jego prośba spotkała się z przy-

chylnym przyjęciem. Pomógł także 

hrabia Larisch, ofi arując 20 tys. ko-

ron – czytamy w kronice górnosuskiej 

parafi i katolickiej, z której dowiadu-

jemy się również, że dzwony odlano 

kosztem 80 tys. koron, a największy, 

ważący 815 kilogramów, nazwano 

imieniem Święty Jan po najbardziej 

hojnym darczyńcy, Janie Larischu.

Po niespełna stu latach historia się 

powtarza. Przed górnosuską parafi ą 

stoi poważna inwestycja w wys. ok. 

1 mln koron, na którą nie wystarczą 

dotychczasowe oszczędności. Dlate-

go liczy się każda suma, którą osoby 

związane z górnosuskim kościołem 

i nie tylko przekażą na konto pa-

rafi i katolickiej w Suchej Górnej 

nr 1721950369/0800 z dopiskiem 

„dzwony”. 

– Jesteśmy wdzięczni za każde 

wsparcie i mamy nadzieję, że nie bę-

dzie już żadnej kolejnej wojny, a nasze 

nowe dzwony będą służyć przez na-

stępne 500 lat – podkreśla proboszcz, 

ks. Mirosław Kazimierz. (sch)
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Trzy z pięciu dzwonów skonfi skowanych przez Niemców w lutym 1942 roku.

CZWARTEK 4 maja

6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Załoga Eko - 

skarby polskiej przyrody 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia  12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 M 

jak miłość (s.) 14.20 Królowie śród-

mieścia (s.) 15.10 Szlakiem miejsc 

niezwykłych. Pomniki historii. Star-

gard 15.25 Wiadomości 15.40 Wil-

noteka 15.55 Jak to działa? Nauka „od 

kuchni” 16.30 Kopciuszek (s.) 17.00 

Załoga Eko - skarby polskiej przyro-

dy. Tajemnicze polskie żółwie  17.20 

Krótka historia 17.30 Teleexpress 

17.50 Polska z Miodkiem. Zielona 

Góra, Gorzów Wielkopolski, Głogów  

17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Podróże z 

historią. Kulisy dawnych podróży  

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Ma-

gazyn z Wysp  19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Komisja morderstw. Krew rodu  

21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 

Polonii 22.20 Halo Polonia 23.05 

Halo Polonia... muzycznie 23.40 

Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 5 maja
6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 6.55 
Halo Polonia... muzycznie 7.30 Domi-

sie (dla dzieci) 8.00 Pytanie na śniada-

nie 8.50 Panorama 8.55 Pytanie na 

śniadanie 10.45 Panorama 11.05 Polo-

nia 24 11.25 Rozmowa Polonii  11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia  

12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale. 

Cała prawda  13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Defekt  15.25 Wiadomości 

15.40 Warto rozmawiać 16.45 Baw się 

słowami. Cyfry 16.55 Domisie (dla 

dzieci) 17.20 Krótka historia  17.30 Te-

leexpress 17.50 Racja stanu 18.25 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców hi-

storii 18.55 Na sygnale. Cała prawda  

19.25 Wolny ekran  19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda  

20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 Polo-

nia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 

Halo Polonia 23.10 Jest okazja. 

SOBOTA 6 maja
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.00 Hipoteza 

7.30 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Po-

lonia 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 ła-

mie przepisy. Steki w kowbojskim stylu 

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 20.45 Sprawiedli-

wi. Wirtuoz (s.) 21.40 Zabij mnie, glino 

(dramat polski) 23.45 Wszystko po 

krakowsku. Królowa nocy - Janusz Ra-

dek w muzycznym show. 

NIEDZIELA 7 maja

5.55 Kino retro. Przez łzy do szczęścia 

7.35 Saga rodów. Ród Kulskich 8.05 
Jestem Rita Kossobudzka 8.35 Maga-

zyn z Wysp 8.55 Wolny ekran  9.10 
Polska z Miodkiem. Warmia i Mazury  

9.20 Ziarno 9.50 Baw się słowami  

10.15 Petersburski Music Show  10.50 

Tajemnica Sagali. Posłańcy ognia 

11.45 Szlakiem miejsc niezwykłych. 

Pomniki historii. Stargard 11.50 Mię-

dzy ziemią a niebem 12.00 Regina 

Coeli 12.15 Między ziemią a niebem 

13.00 Transmisja mszy świętej z bazy-

liki na Jasnej Górze w Częstochowie 

14.40 Kino retro. Przez łzy do szczę-

ścia 16.15 Turystyczna jazda. Olsztyn  

16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.25 Polska z 

Miodkiem. Warmia i Mazury  17.30 

Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Oczy w oczy  19.25 Baw się sło-

wami  19.40 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.45 Blon-

dynka 4 (s.) 21.45 Kocham Cię, 

Polsko!  23.20 Wszystko po krakow-

sku - Dopóki Ziemia kręci się...  23.45 

Polska z Miodkiem. Warmia i Mazury  

23.55 Zakochaj się w Polsce. Drohi-

czyn  0.30 M jak miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 8 maja
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.20 Moliki książkowe. Jego Królew-

ska Mość  7.30 Supełkowe ABC  8.00 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.00 Kino retro. Fredek uszczęśliwia 

świat 12.25 Krótka historia  12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Blondynka 4 (s.) 14.20 Oczy 

w oczy  14.50 Gałęzie pewnego drze-

wa 15.25 Wiadomości 15.40 Medycy-

na i ty 15.55 Sonda 2  16.30 Kopciu-

szek (s.) 16.55 Supełkowe ABC  17.20 

Krótka historia  17.30 Teleexpress 

17.55 Kulturalni PL 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Marszałek 

Piłsudski  21.45 Polonia 24 22.05 

Rozmowa Polonii  22.20 Halo Polonia 

23.10 Szrajberka z Auschwitz 0.15 
Sonda 2  0.45 Kopciuszek (s.). 

WTOREK 9 maja
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Drohiczyn  7.30 W 

krainie baśni. Królowa Bałtyku 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-

lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 

historia  12.35 Wiadomości 12.50 

Barwy szczęścia (s.) 13.25 Sprawiedli-

wi. Wirtuoz  14.20 Szrajberka z Au-

schwitz 15.25 Wiadomości 15.40 

Smaki polskie. Smaki polskiej wie-

przowiny  15.55 Sonda 2 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 16.55 W krainie baśni. 

Królowa Bałtyku  17.20 Krótka histo-

ria  17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Tarnowskie Góry  17.55 

Niedziela z.... Małgorzatą Foremniak 

18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczę-

ścia (s.) 19.25 Flesz historii 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 21.00 Konkurs Piosenki Euro-

wizji - Kijów 2017 - 1. półfi nał 23.10 

Polonia 24 23.30 Rozmowa Polonii  

23.45 Halo Polonia. 

ŚRODA 10 maja

6.00 Jest okazja  7.05 Szkoła biblijna 

7.30 ABC wszystko wie  7.40 Mój 

zwierzyniec  8.00 Pytanie na śniada-

nie 10.45 Panorama 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 

Polonia 12.25 Krótka historia. Dzień 

Zwycięstwa  12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

Marszałek Piłsudski  14.25 Jak Oskar 

komunę obalał 15.25 Wiadomości 

15.40 Turystyczna jazda. Gruzja 

15.55 Studio Wschód 16.30 Kopciu-

szek (s.) 16.55 Tajemnice dzikich 

zwierząt. Wilk  17.05 Mój zwierzy-

niec  17.20 Krótka historia. Kazimierz 

Pułaski  17.30 Teleexpress 17.55 Wil-

noteka 18.15 Barwy szczęścia (s.) 

18.45 Dobranocka 19.00 Msza święta 

w intencji ofi ar katastrofy smoleńskiej 

20.15 Wiadomości, sport, pogoda 

20.55 Królowie śródmieścia. Kradzież  

21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 

Polonii  22.20 Halo Polonia 23.10 Jak 

Oskar komunę obalał. 
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CZWARTEK 4 maja

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

Chomik 10.05 Koniec starych czasów 

(fi lm) 11.45 Czarne owce 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 

Televarieté 16.25 Kojak (s.) 17.15 AZ 

kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-

domości regionalne 18.25 Gdzie jest 

mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Cień ćmy 

(fi lm) 21.30 Pr. dyskusyjny 22.25 Gej-

zer 22.55 Taggart (s.) 1.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Dajcie nam skrzydła 

9.55 Podróżomania 10.20 Kabaczki, 

dynie - Czy wiemy, co jemy? 10.45 

Wzlot i upadek NSDAP 11.35 Powią-

zania Jana Pokornego 12.30 Magazyn 

chrześcijański 13.00 Na ratunek życiu 

13.20 Chcesz je? 13.25 Życie Moha-

meda 14.25 Słynni lotnicy 15.15 Za-

pomniane wyprawy 15.40 Waterloo! 

16.30 Odkryte tajemnice niewidzialne-

go kosmosu 17.25 W nieznane 18.15 

Narodowe skarby 18.45 Wieczorynka 

18.55 Przygody nauki i techniki 19.25 

Twierdze: Brno 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Z kucha-

rzem dookoła świata 21.00 Podróżo-

mania 21.35 Klejnoty naszej krainy 

22.00 Źródło życia (fi lm) 23.50 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Zamieńmy się żonami 10.55 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.50 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.) 21.30 Bach! 22.05 Snaj-

per V (fi lm) 0.00 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Friends 

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

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Kwiat 

życia (fi lm) 12.05 Południowe wiado-

mości 12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 

13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 Policja 

Hamburg (s.) 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 

davinci 22.30 Castle (s.) 23.20 Sala 

rozpraw 0.15 Kwiat życia (fi lm). 

PIĄTEK 5 maja

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 Nie wahaj 

się i kręć -wyd. specjalne 16.35 Ło-

patologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Rogata mi-

łość (bajka) 21.30 13 komnata Václava 

Kolouška 22.00 Wszystko-party 22.55 

Lista przebojów telewizyjnej rozrywki 

23.50 Sprawy detektywa Murdocha 

(s.) 0.35 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Wędrówka 

kontynentów 9.55 Ze smakoszem w 

podróży 10.45 Z kucharzem dookoła 

świata 11.40 Krainy sezonowych cu-

dów 12.30 Magazyn religijny 13.00 

Skalická Morávka 13.15 Chcesz mnie? 

13.40 Twierdze: Cheb 14.00 Dajcie 

nam skrzydła 14.50 GEN - Gale-

ria elity narodu 15.10 Słynni lotnicy 

16.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
16.50 Tajemnicze życie skał 17.20 

Ostatni łowcy w Kamerunie 18.10 

Królestwo natury 18.45 Wieczorynka 

18.55 Europa dziś 19.20 Na ratunek 

życiu 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Cudowna planeta 

20.55 Downton Abbey (s.) 21.50 Ry-

zykant (fi lm) 23.30 Nocny recepcjoni-

sta (s.) 1.25 Czeskie wsie. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 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 Roszpunka 

(fi lm) 22.10 Sherlock Holmes (fi lm) 

0.35 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Friends (s. 

anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 10.15 Mewy na 

wietrze (fi lm) 12.05 Południowe wia-

domości 12.20 Gliniarz i prokurator 

(s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 Po-

licja Hamburg (s.) 16.25 Popołudnio-

we wiadomości 16.40 Sala rozpraw 

17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Przystań (s.) 21.30 

Czechy i Słowacja mają talent (fi lm) 

0.15 Reakcja łańcuchowa (fi lm) 2.25 

Sala rozpraw. 

SOBOTA 6 maja

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.15 Śladami gwiazd 7.45 O 

błękitnym ptaszku (bajka) 8.30 Ojciec 

Brown (s.) 9.20 Gejzer 9.50 Colum-

bo (fi lm) 11.05 Wszystko-party 12.00 

Tydzień w regionach 12.25 Nasze 

hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Zwa-

riowana Andula (bajka) 14.00 O Jasio-

wi i Basi (bajka) 14.40 Wyższa zasada 

(fi lm) 16.25 Poirot (s.) 18.00 Ogrody 

Ferdynanda 18.25 Chłopaki w akcji 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Z tobą cieszy mnie świat 

(fi lm) 21.25 Forrest Gump (fi lm) 

23.45 Młody Montalbano (s.) 1.30 

Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

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

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 

Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 

Krainą znanych i nieznanych histo-

rii czeskich zamków i twierdz 10.50 

Lotnicze katastrofy 11.35 Downton 

Abbey (s.) 12.25 Babel 12.55 Krainy 

sezonowych cudów 13.50 Piłka noż-

na: FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň 

(transmisja) 16.00 Wielka ucieczka 

(fi lm) 18.50 Cudowna planeta 19.40 

Po Czechach 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Tylko dla 

twoich oczu (fi lm) 22.10 Nocny recep-

cjonista (s.) 0.10 Dzień zagłady (fi lm). 

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

6.20 Spiderman (s. anim.) 6.45 Dziel-

ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.10 Th e 

Looney Tunes Show (s. anim.) 7.35 

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.00 Twoja twarz brzmi znajomo 

10.45 Przyprawy 11.40 Dzwoń do TV 

Nova 12.20 Poradnik domowy 13.35 

Zamieńmy się żonami 15.05 Wyzna-

nia zakupoholiczki (fi lm) 17.15 Sztuka 

zrywania (fi lm) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Piraci z Karaibów: 

Skrzynia umarlaka (fi lm) 23.10 Hell-

boy (fi lm) 1.25 Nieugięty (fi lm). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.30 Friends (s. 

anim.) 6.55 Salon samochodowy 8.25 

Ostry kurczak (s.) 9.45 Przystań (s.) 

11.05 davinci 11.50 Czechy i Słowacja 

mają talent 14.35 Jak poetom smakuje 

życie (fi lm) 16.50 Morderstwa w Mid-

somer (s.) 18.55 Wiadomości 20.15 

Kochamy Czechy 22.00 Kurier (fi lm) 

0.10 Życzenie śmierci (fi lm). 

NIEDZIELA 7 maja

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 

Wyższa zasada (fi lm) 8.15 Uśmiechy 

V. Javorskiego 8.55 Łopatologicznie 

9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 

szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Życie na 

zamku (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-

ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Zaklę-

te wzgórze (bajka) 14.10 Niezwykłe 

losy 15.05 Babie lato (fi lm) 16.45 Pię-

ści w ciemności (fi lm) 18.25 Cudowne 

zioła 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 GEN - Galeria 

elity narodu 20.15 Ciemnoniebieski 

świat (fi lm) 22.10 168 godzin 22.40 

Śmierć autostopowiczek (fi lm) 0.05 

Miejsce zbrodni - Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.50 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 - 

ostateczne rozwiązanie 10.05 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 10.55 Nie pod-

dawaj się 11.50 Chcesz mnie? 12.20 

Słowo na niedzielę 12.25 Magazyn 

chrześcijański 12.50 Przez ucho igiel-

ne 13.15 Magazyn religijny 13.45 Na 

pływalni z braćmi Caban 14.15 Podróż 

po Suazi 14.40 Ostatni łowcy w Na-

mibii 15.35 Ogrody Ferdynanda 16.05 

Narodowe skarby 16.30 František Plá-

nička 16.50 Piłka nożna: AC Sparta 

Praha - FC Slovan Liberec (transmi-

sja) 19.00 Czeskie wsie 19.20 Cieka-

wostki z regionów 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Ballada o 

Cable Hogue’u (fi lm) 22.05 Spokojny 

Amerykanin (fi lm) 23.40 Okupacja 

umysłów. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. 

anim.) 6.35 Spiderman (s. anim.) 7.05 

Dzielny Agent Kaczor (s. anim.) 7.30 

Th e Looney Tunes Show (s. anim.) 

7.55 Pingwiny z Madagaskaru (s. 

anim.) 8.15 Weekend 9.15 Wyspa Ro-

binsona 11.30 Królewna z młyna (s.) 

12.35 I kto to mówi II (fi lm) 14.15 

RV: Szalone wakacje na kółkach (fi lm) 

16.05 Gruasek (fi lm) 17.40 Królewicz 

i Gwiazda Wieczorna (bajka) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 

Twoja twarz brzmi znajomo 22.55 

Odłamki 23.25 Ktoś całkiem obcy 

(fi lm) 1.30 RV: Szalone wakacje na 

kółkach (fi lm). 

PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 6.45 Friends 

(s. anim.) 7.40 Wilk i Zając (s. anim.) 

8.05 M.A.S.H. (s.) 9.10 Prima Zoom 

Świat 9.45 Ostry kurczak (s.) 11.00 
Partia 11.45 Poradnik domowy 12.40 

Poradnik Ládi Hruški 13.40 Boskie 

torty Markéty 14.15 Kochamy Cechy 

15.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 

18.00 Pohlreich gotuje 18.55 Wia-

domości 20.15 Wydział zabójstw (s.) 

21.30 Oczyma Josefa Klímy 22.20 

Show Jana Krausa 23.35 Koszmarna 

adopcja (fi lm) 1.30 Trzej muszkiete-

rowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 8 maja

TVC 1 
6.00 Leśna panna (bajka) 7.15 Wspo-

mnienia cudownego dzwonu (bajka) 

7.50 Pięści w ciemności (fi lm) 9.30 

Bajka o mokro-suchym szczęściu 10.50 

I znów ta Łucja! (fi lm) 12.15 Fiszpań-

skie jabłuszka (bajka) 13.15 Saturnin 

(fi lm) 14.55 Bajka 16.05 Z tobą ciesz 

mnie świat (fi lm) 17.30 Siostra siedmiu 

kruków (bajka) 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Labirynt 

(s.) 20.55 Czwarta gwiazda (s.) 21.25 

Musimy sobie pomagać (fi lm) 23.25 

Kryminolog (s.) 0.25 Kalendarium. 

TVC 2 
6.00 Na ratunek życiu 6.20 Telewizyj-

ny klub niesłyszących 6.45 Babel 7.15 

Życie Mohameda 8.10 Czechosłowac-

ki tygodnik fi lmowy 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Kamera w po-

dróży 9.55 Tajemnicze życie skał 10.20 

Wędrówka kontynentów 11.15 Dzień, 

kiedy umarł Hitler 12.05 Zapomnia-

ne wyprawy 12.30 Lotnicze katastrofy 

13.15 Przygody nauki i techniki 13.45 

Odkryte tajemnice niewidocznego ko-

smosu 14.45 Podróż do Agde 15.15 

Wzlot i upadek NSDAP 16.05 Niebo 

nad Europą 17.05 Bitwa o rozgłośnię 

18.05 Szkoda miłości 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 proStory 19.25 Miejsca 

pielgrzymek 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Dukla - 

krew i mit 22.05 Los człowieka (fi lm) 

23.40 Spokojny Amerykanin (fi lm) 

1.20 Twierdze: Cheb. 

NOVA 
6.10 Scooby-Doo! Wrestlemania: 

Tajemnica ringu (fi lm anim.) 7.35 O 

Kopciuszku (bajka) 9.15 My trzej i 

pies (fi lm) 10.35 To neznáte Hadi-

mršku (fi lm) 12.05 Śmierć pięknych 

saren (fi lm) 13.35 Dziewczyny z por-

celany (fi lm) 15.35 Sposób na teścio-

wą (fi lm) 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 

(s.) 21.35 Chart Show 23.30 Wzór (s.) 
0.20 To neznáte Hadimršku (fi lm). 

PRIMA 
6.25 X-Men (s. anim.) 6.55 Friends 

(s. anim.) 7.50 Wilk i Zając (s. anim.) 

8.20 Roboty (fi lm anim.) 10.10 Sześć 

niedźwiedzi i klown Cebulka (fi lm) 

12.10 Różowa pantera II (fi lm) 14.05 

Igraszki z diabłem (bajka) 15.55 Trze-

ci królewicz (bajka) 17.35 Nakryto do 

stołu 18.55 Wiadomości, wiadomo-

ści kryminalne 19.55 Top Star 20.15 

Błękitny kod (s.) 21.30 Jak zbudować 

marzenie 22.45 Tak jest, szefi e! 23.50 

Różowa pantera II (fi lm). 

WTOREK 9 maja

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 

10.00 168 godzin 10.35 I znów ta Łu-

cja! (fi lm) 12.00 Południowe wiadomo-

ści 12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 

Amy (s.) 14.55 Televarieté 16.25 Kojak 

(s.) 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 Pa-

noptikum miasta Pragi (s.) 21.00 Po-

irot (s.) 22.35 Motyw (s.) 23.20 Śmierć 

autostopowiczek (fi lm) 0.45 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.50 Krainy sezonowych cudów 10.45 

Szkoda miłości 11.30 Nie poddawaj 

się 12.25 Chcesz je? 12.30 Magazyn 

religijny 12.55 Dajcie nam skrzydła 

13.50 proStory 14.20 Wzlot i upadek 

NSDAP 15.10 Słynni lotnicy 16.00 

Heydrich - ostateczne rozwiązanie 

16.25 Krainą znanych i nieznanych 

historii czeskich zamków i twierdz 

16.55 Podróżomania 17.20 Ziemia lu-

dzi 18.15 Klejnoty naszej krainy 18.45 

Wieczorynka 18.55 Podróż po Suazi 

19.20 Czeskie wsie 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 21.00 Eurovision 

Song Contest 2017 23.05 Dom z kart 

(s.) 23.55 Lotnicze katastrofy 0.40 

Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 10.35 Policja Modrava (s.) 12.00 

Południowe wiadomości 12.25 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 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 

22.35 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.30 Wzór (s.) 0.20 Dowo-

dy zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Friends (s. 

anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 10.15 Wiosenna 

zamieć (fi lm) 12.05 Południowe wia-

domości 12.20 Gliniarz i prokurator 

(s.) 13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 Po-

licja Hamburg (s.) 16.25 Popołudnio-

we wiadomości 16.40 Sala rozpraw 

17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 

21.35 Top Star magazyn 22.30 Castle 

(s.) 23.20 Sala rozpraw 0.20 Wiosenna 

zamieć (fi lm). 

ŚRODA 10 maja

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

sta przebojów telewizyjnej rozrywki 

10.45 Panoptikum miasta Pragi (s.) 

11.45 Czarne owce 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Sama w domu 

14.00 Potyczki Amy (s.) 15.00 Televa-

rieté 16.20 Kojak (s.) 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! (s.) 22.40 Columbo 

(fi lm) 23.55 Motyw (s.) 0.40 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Ostatni łowcy 

w Namibii 9.55 Gwatemala, serce 

świata Majów 10.50 Bitwa o rozgło-

śnię 11.50 Nasza wieś 12.15 Ta nasza 

kapela 12.45 Folklorika 13.10 Miejsca 

pielgrzymek 13.30 Ze smakoszem 

w podróży 14.10 Europa dziś 14.40 

Życie Mohameda 15.35 Klucz 16.05 

Pędzlem i maczetą 17.05 Z kucha-

rzem dookoła świata 18.00 Ogrody 

Ferdynanda 18.25 GEN - Galeria elity 

narodu 18.45 Wieczorynka 19.00 Po-

dróżomania 19.30 Na ratunek życiu 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 

Podróż po Nowym Orleanie 21.30 

Narodowe skarby 22.00 Rozkaz! 22.40 

Powiązania Jana Pokornego 23.40 

Cienie nad jeziorem (s.) 0.30 Dom z 

kart (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

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

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 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 Za-

mieńmy się żonami 21.35 Kobiety w 

więzieniu 22.35 CSI: Kryminalne za-

gadki Las Vegas (s.) 23.30 Wzór (s.) 
0.20 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.05 X-Men (s. anim.) 6.35 Psi pa-

trol (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Gliniarz i prokurator (s.) 10.10 

Lato nad morzem (fi lm) 12.05 Połu-

dniowe wiadomości 12.20 Gliniarz i 

prokurator (s.) 13.20 Komisarz Rex 

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

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 

21.35 Show Jana Krausa 22.40 Teleba-

zar 23.45 Sala rozpraw 0.40 Lato nad 

morzem (fi lm). 



czwartek  |   4 maja 2017 7

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: O líném Honzovi (5, godz. 

17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Pięk-

na i Bestia (4, 5, godz. 16.00); Szyb-

cy i wściekli 8 (4, 5, godz. 17.30, 

20.00); Strażnicy Galaktyki 2 (5, 

godz. 19.00); KARWINA – Cen-
trum: Strażnicy Galaktyki 2 (4, 5, 

godz. 17.15, 20.00); KARWINA – 
Ex: Dziennik maszynisty (5, godz. 

19.00); TRZYNIEC – Kosmos: 

Strażnicy Galaktyki 2 (4, 5, godz. 

20.00); Th e Circle: Krąg (4, 5, godz. 

20.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Zahradnictví: Rodinný přítel (4, 5, 

godz. 17.30); Strażnicy Galaktyki 

2 (4, 5, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Barbie w świecie gier (4, 5, 

godz. 13.45); Szybcy i wściekli 8 (4, 

5, godz. 15.15, 17.45; 5, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 

ČT1 SM, niedziela, wiadomości 

regionalne od godz. 6.00; powtórka 

na antenie ČT2, niedziela od godz. 

19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
JABŁONKÓW – Zapraszamy 9. 5. 

o godz. 17.00 na biesiadę z panem 

Kluzem pt. „Wspomnienia z moje-

go starego Jabłonkowa” do budynku 

JACKi na Rynku Mariackim 1.

KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza członków i sympatyków 

na spotkanie 9. 5. o godz. 17.30 do 

salki PZKO W Karwinie-Nowym 

Mieście.

LESZNA DOLNA – MK PZKO 

zaprasza w piątek 5. 5. do wzięcia 

udziału w spotkaniu przy pomni-

ku oraz złożeniu kwiatów i odda-

niu hołdu poległym mieszkańcom 

Lesznej w czasie II wojny światowej. 

Zbiórka o godz. 16.30 obok Domu 

PZKO. W tym samym dniu o godz. 

17.00 zapraszamy na spotkanie przy 

ognisku połączone z opiekaniem 

parówek. Parówki i chleb przynosi 

każdy we własnym zakresie, o resztę 

zatroszczy się MK PZKO. W razie 

niesprzyjającej pogody spotkanie 

odbędzie się w Domu PZKO.

OLBRACHCICE – MK PZKO 

zaprasza w dniach 5.-7. 5. na wy-

stawę prac Dariny Krygiel w Domu 

PZKO. Wernisaż odbędzie się w 

piątek 5. 5. o godz. 17.00, w progra-

mie wystąpi Darina Krygiel (śpiew) 

i Milan Vilč (pianino).

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 

MK PZKO zaprasza 8. 5. na spotka-

nie wspomnieniowe dla upamiętnienia 

tragicznych wydarzeń z okresu II woj-

ny światowej. Zbiórka  o godz. 9.00 

przy pomniku obok Czeskiej Szkoły 

Podstawowej w Oldrzychowicach.

PTTS „BŚ” – 13. 5. zaprasza na wę-

drówkę po Kysucach w ramach 18. 

edycji rajdu „Krajom drotárie”, or-

ganizatorem którego jest KST. Trasa 

prowadzi dróżkami turystom bardzo 

mało znanymi, którymi przed laty za 

chlebem wędrowali „dróciorze”. In-

formacje o trasach i regulamin rajdu 

znajdziesz na stronach www.ptts-

-beskidslaski.cz. Odjazd autobusu z 

Karwiny o godz. 6.00, z Cz. Cieszy-

na o godz. 6.20, z Trzyńca – dworzec 

autobusowy o godz. 6.35, następnie 

w odstępach 5 minutowych: Wędry-

nia, Bystrzyca, Gródek, Jabłonków. 

Cena za przejazd autobusem 150 kc. 

Są jeszcze wolne miejsca w autobu-

sie, zapraszamy! Kierownik wyciecz-

ki: Tadek Farnik, tel. 776 046 326. 

 zaprasza w sobotę 6. 5. na 37. 

edycję wędrówki po Wędryni pt. 

„Wiosenny Wędryński Wander”. 

Rejestracja w godz. 7.00-10.00 w 

„Czytelni” oraz w Domu Opieki 

Społecznej na Zaolziu. Trasy pie-

sze: 1. Czytelnia, Wopienka, pod 

M. Ostrym, Czytelnia – długość 6 

km; trasa 2: Czytelnia, Wopienka, 

pod M. Ostrym, źródło Wędryńki, 

Czytelnia – 12 km; trasa 3: Czy-

telnia, Praszywa, Nydek, pod M. 

Ostrym, Wędrynia – 20 km; trasa 4: 

Dom Opieki Społecznej, źródło U 

św. Huberta, Krzywa, Dom Opieki 

Społecznej – 7 km.

 zaprasza 9. 5. na wtorkową 

wycieczkę krajoznawczą trasą – 

Heřmánky – Klokočov – Vítkov. 

Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o 

godz. 7.38, z Karwiny o godz. 7.59 w 

kierunku Bogumina lub o godz. 7.42 

z Hawierzowa w kierunku Ostra-

wy-Swinowa do Heřmánek przez 

Suchdol nad Odrą. Bilet zakupić po-

wrotny do Vítkova. Inf. 608 355 574.

ŚMIŁOWICE – MK PZKO za-

prasza na przedstawienie pt. „A tak 

se tu żyjymy” autorstwa J. Chlebko-

wej w niedzielę 7. 5. o godz. 16.00 

do sali urzędu gminnego.

TRZANOWICE – MK PZKO 

zaprasza na Uroczystą Akademię z 

okazji 50-lecia otwarcia i odbudowy 

Domu PZKO w Trzanowicach oraz 

70-lecia PZKO w niedzielę 7. 5. od 

godz. 14.00 na teren Domu Kultury 

w Trzanowicach. W programie: „Su-

szanie”, ZPiT „Olza”, kapela „Bez-

miana”, obwodowy chór „Godulan”, 

ZT „Trzanowice”, kapela „Lipka”, 

„Blaf ”, „Ampli Fire”, DJ Bartnicki.

WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 

PZKO zaprasza członków na spo-

tkanie, które odbędzie się we wtorek 

9. 5. o godz. 15.00 w Czytelni. W 

programie prelekcja „Armia Krajo-

wa – Zaolzie”. 
OFERTY
WYCIECZKA OBJAZDOWA 
WARSZAWA, termin 20. 5.-21. 5., 

cena 1 950 kc, BENFICA.cz, dzwoń 

558 331 959.
 GL-248

ZAPISY
BYSTRZYCA – Przedszkole S. 

Hadyny ogłasza, że zapisy do przed-

szkola na rok szkolny 2017/2018 

przebiegną w środę 10. 5. w godz. 

8.00-15.45.

CZ. CIESZYN – Zapisy do przed-

szkoli przy ul. Akacjowej, Grabiń-

skiej, Moskiewskiej i Polnej (Sibica) 

odbędą się w terminie 4. 5. w godz. 

8.00-15.30 w poszczególnych pla-

cówkach. 

CZ. CIESZYN –  Przedszkole 

specjalne Diakonii Śląskiej przy 

ul. Trzanowskiego 10 zaprasza do 

zapisów dnia 10. 5. w godz. 8.00-

14.00. Do zapisów można się zgła-

szać również po tym terminie. Tel. 

739 602 705.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, Komeńskiego 4: do 10. 

5. wystawa pt. „Karol Junga, działacz 

narodowy, poseł i gospodarz rolny”. 

Czynna w dni powszednie w godz. 

8.00-15.00. 

JABŁONKÓW, budynek JACKI, 
Rynek Mariacki 1: do 31. 5. wysta-

wa fotografi i Józsefa Homoga i Ilony 

Th ót Homoga.

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.

 Mała Sala Wystaw: do 25. 6. wy-

stawa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

 „Galeria „Na schodach”: do 15. 5. 

międzynarodowa wystawa pt. „Sztu-

ka”. 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 Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 24. 9. wysta-

wa pt. „Słodka pokusa”; stała ekspo-

zycja pt. „Z przeszłości Jabłonkowa i 

okolicy”. Czynne: po-pt: godz. 8.00-

16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

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

stawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

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

godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Masaryka 958: do 20. 5. wysta-

wa Jarki Rybovej pt. „Ceramika”; stała 

eskpozycja pt. „Orłowa – przeszłość i 

teraźniejszość”. Czynne: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, 
K Muzeu 89: do 16. 7. wystawa pt. 

„Mnichów, okupacja, wyzwolenie”; 

stała ekspozycja pt. „Zaczarowany 

świat tramwajów”. Czynne: po-pt: 

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

17.00.

TEATR CIESZYŃSKI, Ostraw-
ska 67, Cz. Cieszyn: jubileuszowa 
wystawa obrazów Josefa Novic-

kiego. Czynna do 21. 5., po-pt: w 

godz. 9.00-15.00 po uprzednim 

zgłoszeniu się na portierni.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 3. 

6. wystawa pt. „Ślązakowscy. Po-

wstanie, rozwój i zmierzch ruchu 

kożdoniowskiego”. Czynna wt-pt: 

godz. 8.00-18.00; so: godz. 9.00-

15.00.

MUZEUM DRUKARSTWA, 
Galeria „Przystanek Grafi ka”, 
Głęboka 50, Cieszyn: do 9. 5. wy-

stawa pt. „Drukowane w Cieszynie” 

prezentującą plakaty prof. Michała 

Klisia.  Czynna: wt-pt: w godz. 

10.00-17.00.
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Daremne żale, próżny trud
bezsilne złorzeczenia
przeżytych kształtów żaden cud
nie wróci do istnienia

     A. Asnyk

Z najgłębszym żalem, bezgranicznym smutkiem zawia-

damiamy, że dnia 2. 5. 2017 w wieku 87 lat odszedł od 

nas na zawsze Najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadek, 

Pradziadek, Teść, Wujek, Szwagier i Przyjaciel

śp. STANISŁAW TROMBIK
zamieszkały w Wędryni nr 398

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 5. 5. 2017 o godz. 

13.30 w kościele ewangelickim w Bystrzycy. Po ceremonii pogrzebowej – 

kremacja. W smutku pogrążona żona, córka i syn z rodzinami.
 GL-256

Kto w sercach żyje tych,
których opuścił,  ten nie odszedł.

Dnia 4. 5. 2017 obchodziłby 100. urodziny nasz 

Kochany Tatuś

śp. JAN BOCEK
sklepikarz z Nawsia

Opuścił nas 23. 11. 1978, w wieku 61 lat.

Z miłością i szacunkiem wspominają synowie Bronisław, Roman, Stanisław, 

Edward, Jan z rodzinami. 
 GL-219

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 3. 5. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,49 zł

ON  4,38 zł

LPG 2,00 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,57 zł

ON  4,37 zł

LPG 2,05 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,55 zł

ON  4,35 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,69 zł  

ON  4,45 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,50 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 3. 5. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,154 0,162

EUR  4,170 4,240

USD  3,840 3,950

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,154 0,159

EUR  4,160 4,260

USD  3,820 3,930

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,320 6,480

EUR 26,600 27,300

USD 24,400 25,200

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,280 6,450

EUR 26,480 27,100

USD 24,300 24,880

 (wik)

Cześć, mam na imię Adrian
Jestem drugim dzieckiem Magdy i 

Stanisława Ćmielów z Gródka. Uro-

dziłem się 28 kwietnia o godz. 14.23. 

Tuż po urodzeniu ważyłem 4,150 kg 

i mierzyłem 55 cm. W domu czekała 

na mnie siostra Wiktoria. Na zdjęciu 

jestem z moją mamą, Magdą, dzien-

nikarką „Głosu Ludu”, tuż przed 

przyjmowaniem gratulacji ze strony 

najbliższych. 

Do gratulacji przyłącza się cała 

ekipa „Głosu Ludu”.  (r)
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Stalownicy wznowili treningi
Hokejowe kije poszły w Trzyńcu spać, hokeiści jednak nie próżnują. Stalownicy Trzyniec pod wodzą nowego duetu trenerskiego 

Václav Varaďa, Marek Zadina rozpoczęli we wtorek ostre przygotowania do nowego sezonu. 

Na razie wyłącznie na siłowni pod  

wodzą nowego trenera kondycyj-

nego Pavla Horyla. W przyszłym 

tygodniu hokeiści Trzyńca „swoje” 

Beskidy zamienią na Niskie Tatry, 

gdzie odbędzie się pierwszy tego-

roczny obóz kondycyjny. Stalownicy 

ponownie zameldują się w spraw-

dzonym ośrodku w miejscowości 

Jasná.

Trzynieccy trenerzy na pierwszym 

ofi cjalnym treningu mieli do dys-

pozycji tylko piętnastu podopiecz-

nych. Pozostali zawodnicy dołączą 

do kadry w najbliższych dniach. 

Pod Jaworowym nie ma pośpiechu, 

w myśl antycznego hasła „Spiesz się 

powoli, a unikniesz błędu”. Niemniej 

dla Marka Zadiny, asystenta trenera, 

bieg wydarzeń z ostatnich dni nabrał 

ostrego tempa. Jeszcze tydzień temu 

Zadina przymierzał się do pracy z 

młodzieżą w klubie HC Pardubice, 

ale telefon od przyjaciela z  lodo-

wiska, Václava Varadiego, wszystko 

zmienił. – Zadzwonił do mnie nowy 

trener trzynieckiego klubu z propo-

zycją współpracy. Nie namyślałem 

się zbyt długo, znamy się na tyle do-

brze, że wiedziałem, że nasza współ-

praca warta jest świeczki – stwierdził 

Marek Zadina, którego wierni trzy-

nieccy kibice zapamiętali ze świet-

nych występów w barwach Stalow-

ników – w połowie lat 90. ubiegłego 

wieku i na początku nowego stule-

cia. – Wartością dodaną jest fakt, że 

wróciłem do znanego środowiska, 

w którym spędziłem najpiękniejsze 

chwile w swojej hokejowej karierze 

– podkreślił 45-letni trener, który – 

podobnie jak Václav Varaďa – zwią-

zał się ze Stalownikami trzyletnim 

kontraktem. 

W zespole Stalowników Trzyniec 

po nieudanym sezonie 2016/2017 

spodziewane są liczne zmiany kadro-

we. Na chwilę obecną z drużyną po-

żegnało się sześciu graczy – obrońca 

David Nosek, a także piątka napast-

ników: Kamil Kreps, Tomáš Netík, 

Tyler Redenbach, Tomáš Klimenta 

i Lukáš Jašek. Duży znak zapytania 

dotyczy amerykańskiego napastnika 

Cory´ego Kane´a, który w kwietniu 

wrócił za ocean i do tej pory nie ujaw-

nił swojej strategii, wiele wskazuje 

jednak na to, że chce poszukać szansy 

gry w NHL, bądź też niższej lidze w 

USA. Wrócił natomiast ze Szwajcarii 

doświadczony napastnik Jiří Polanský, 

z którego usług w minionym sezonie 

zrezygnował ówczesny szkoleniowiec 

trzynieckiego klubu, Vladimír Kýhos. 

W kadrze pozostają też inni do-

świadczeni zawodnicy – napastnicy 

Jakub Petružálek i Zbyněk Irgl oraz 

słowacki bramkarz Peter Hamerlík. 

Włodarze Trzyńca zadeklaro-

wali, że w nowym sezonie drużyna 

musi doznać znaczącego liftingu 

odmładzającego, ale na konkretne 

jaskółki dane nam będzie jeszcze 

poczekać. W tej perspektywie kłuje 

w oczy brak w trzynieckiej kadrze 

utalentowanego napastnika Lukáša 

Jaška, o którego w tych dniach biją 

się czołowe czeskie kluby. – Bardzo 

zależało mi na tym, żeby Jašek po-

został w naszych szeregach. Nieste-

ty sam hokeista postanowił zmienić 

barwy klubowe, bo czuł niedosyt 

wynikający z faktu, że otrzymywał 

zbyt mało szans w ekstralidze senio-

rów – stwierdził nowy szkoleniowiec 

Trzyńca, Václav Varaďa, który po 

objęciu posady w podbeskidzkim 

klubie zrezygnował z  prowadzenia 

reprezentacji RC do lat 18. 
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Nasi w krakowskim maratonie
W weekend w Krakowie miało miejsce ciekawe wydarzenie. Od piątku do so-

boty 5756 biegaczy wzięło udział w 16. PZU Cracovia Maratonie. W tym co 

najmniej trzech Zaolziaków. Tomasz Janas, Jacek Rybicki oraz Mirosław Štěrba 

pokonali długość nieco ponad 42 kilometrów. Linie startu i mety znajdowały się 

na Głównym Rynku.

Zaolziańscy maratończycy nie byli w tym całkiem sami, gdyż mieli wsparcie 

ze strony członków ich rodzin. Dla Mirosława Štěrby był to prezent urodzinowy, 

który otrzymał w towarzystwie żony i dwóch synów. Jego ośmioletni syn Marcin 

nawet dopomógł mu pokonać kryzys, który zawsze pojawia się pod koniec tak 

długiego biegu. Otóż dołączył on do swego ojca na cztery kilometry przed metą 

i dopingował go aż do samej mety. W końcu każdy dobiegł do celu: Štěrba jako 

pierwszy z trójki kolegów, następnie Janas, a później Rybicki.  (endy)

Twardego muru nie sposób przebić
Drugoligowi piłkarze FK Fotbal 

Trzyniec w zaległym meczu 25. ko-

lejki pokonali na Leśnej 2:1 Frydek-

Mistek, awansując na ósmą lokatę w 

tabeli FNL. W derbach dwie kluczo-

we bramki padły w pierwszej poło-

wie, obie do siatki „Lipiny”. 

FNL

FK FOTBAL TRZYNIEC 
MFK FRYDEK-MISTEK  2:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: 8. Dedič, 

14. Motyčka – 35. Literák. CZK: 85. 

Krišto (T). 

Trzyniec: Paleček – Benetka, 

Čelůstka, Reintam, Janoščín – Joukl 

(65. Ižvolt), Krišto, Motyčka, Stříž 

(94. Janošík) – Šumbera (65. Hošek), 

Dedič.

Frydek-Mistek: Prepsl – Švrček, 

Klabník, Literák, Ilko – Slaninka, 

Šichor (79. Berežný), Šumský, Hykel 

– Vyskočil (76. Nworah), Ševčík. 

Trzyńczanie po przegranej w So-

kolowie wrócili do gry, z którą w 

rewanżowej rundzie święcą sukces. 

Trener Jiří Neček naordynował swo-

im podopiecznym prawie bezbłędny 

futbol w defensywie, zaś po objęciu 

dwubramkowego prowadzenia rów-

nież futbol z nastawieniem na kon-

try. Niezawodny René Dedič już w 

8. minucie po raz pierwszy ukąsił 

przyjezdnych, a sześć minut później 

na 2:0 poprawił po pięknym strzale 

Martin Motyčka. „Lipina” nie od-

dała jednak derbów bez walki, tym 

bardziej że kolejna strata punktów 

oznaczałaby duże kłopoty w stre-

fi e spadkowej. Kontaktowego gola 

zdobył najstarszy piłkarz w kadrze 

Frydka-Mistka, Petr Literák, to było 

jednak ze strony gości wszystko. W 

drugiej połowie stadion Rudolfa Ła-

baja zamienił się w twierdzę, murów 

której piłkarze z „Lipiny” nie zdołali 

przebić. 

Derby obie drużyny zaliczyły na 

grząskiej murawie, która ucierpia-

ła po ulewnych deszczach. Piłkarze 

Frydka-Mistka niemniej próbowali 

grać w drugiej połowie z pierw-

szej piłki, atakiem pozycyjnym, tyle 

że nieskutecznie. – Czapki z głów 

przed zespołem Frydka-Mistka, 

bo w drugiej połowie miał więcej z 

gry, pomimo trudnych warunków 

wynikających z grząskiej murawy 

naszego boiska – skomplementował 

regionalnego sąsiada szkoleniowiec 

Trzyńca, Jiří Neček. Do końca dru-

goligowego sezonu pozostało jeszcze 

pięć kolejek, a więc piętnaście punk-

tów do zdobycia bądź też stracenia. 

Trzyńczanie są o krok od defi nityw-

nego uratowania drugoligowej skóry, 

wolą jednak dmuchać na zimne, by 

nie zapeszyć. – Z punktu widzenia 

prac ratunkowych bardzo ważny 

będzie najbliższy, wyjazdowy mecz 

z Vlašimią. Zresztą na tym etapie 

kluczowe są już wszystkie kolejki – 

zaznaczył Neček. 

Lokaty: 1. Ołomuniec 61, 2. 

Ostrawa 53, 3. Opawa 48,… 8. Trzy-

niec 31, 13. Frydek-Mistek 28, 15. 

Witkowice 24 pkt.  (jb)

Wtorkowe zajęcia w Werk Arenie pod wodzą nowego trenera kondycyjnego, Pavla Horyla.

Patrik Dressler: Piłka zaskoczyła bramkarza

Pierwszoligowi piłkarze Karwi-

ny przygotowują się do sobotniego 

meczu w Uherskim Hradziszczu, w 

głowach wciąż rezonują im jednak 

piękne chwile z wygranego 4:2 arcy-

ważnego pojedynku z Hradcem Kra-

lowej. Zwycięstwo z Hradcem Kra-

lowej na długo zapamięta pomocnik 

Patrik Dressler (na zdjęciu), który w 

22. minucie zaskoczył źle ustawione-

go golikipera, strzelając z dystansu 

efektowną bramkę na 1:0. 

– Przyznam się bez bicia, że chcia-

łem dośrodkować w pole karne, ale 

piłka poszybowała w kierunku po-

przeczki i ewidentnie zaskoczyła 

bramkarza – powiedział „GL” wy-

chowanek SK Polanki, P. Dressler, 

którego w tym sezonie przyhamowała 

nieco kontuzja. – Obecnie czuję się 

już w stu procentach sprawny. Chciał-

bym pomóc drużynie w uzyskaniu 

jak najlepszej pozycji w tabeli, a nuż 

uda nam się w roli beniaminka pobić 

rekord – dodał piłkarz. Przed week-

endową 27. kolejką 1. ligi podopieczni 

trenera Jozefa Webera plasują się z 

dorobkiem 32 pkt na 9. pozycji.  (jb)

PELTA ZATRZYMANY PRZEZ 
POLICJĘ. Prezes czeskiej federacji 

piłkarskiej (FAČR) Miroslav Pelta 

został wczoraj zatrzymany przez 

policję na wniosek prokuratury pro-

wadzącej śledztwo w sprawie przy-

znawania i  rozliczeń dotacji przez 

Ministerstwo Szkolnictwa, Mło-

dzieży i Sportu. Policja dokonała też 

przeszukań w siedzibie FAČR oraz 

biurach ministerstwa oraz siedzibie 

klubu FK Jablonec. Prokuratura 

ujawniła, że prowadzi dochodze-

nie przeciw trzem osobom i  jednej 

fi rmie, które mogły dopuścić się 

nieprawidłowości w  procesie przy-

znawania i  rozliczeń dotacji pań-

stwowych.

* * *
GRACJA ORŁOWA: NAJLEP-
SZA RIEJANNE MARKUS. 
Holenderka Riejanne  Markus zo-

stała triumfatorką pięcioetapowego 

wyścigu kolarskiego Gracja Orłowa 

2017. Zawodniczka zespołu WM3 

ProCycling w klasyfi kacji gene-

ralnej wyprzedziła dwie koleżanki 

klubowe - Anouskę Koster i Mo-

niekę Tenniglo. Tegoroczna Gracja 

przejdzie do historii, zawodniczki 

rywalizowały bowiem w bardzo 

trudnych warunkach pogodowych. 

* * *

DRUGA PRZEGRANA WI-
ZARDS. Marcin Gortat dwoił się i 

troił, ale nawet jego świetna gra nie 

pomogła Czarodziejom z Waszyng-

tonu do pokonania Boston Celtics 

w drugim meczu półfi nałowym 

Konferencji Wschodniej NBA. Wa-

shington Wizards przegrywają w 

serii z Celtics już 0:2, trzeci mecz 

zaplanowano w nocy z czwartku na 

piątek. Marcin Gortat zanotował 

w przegranym w dogrywce meczu 

(119:129) double-double złożone z 

14 punktów i 10 zbiórek. 

* * *
URLOP NA BAHAMACH. Mają 

do dyspozycji piękne plaże nad Bał-

tykiem, ale widocznie słabo trenują. 

Polska reprezentacja w piłce nożnej 

plażowej zajęła ostatnie miejsce w 

rywalizacji grupowej mistrzostw 

świata na Bahamach. W ostatnim 

spotkaniu biało-czerwoni przegrali 

z Tahiti 4:8, wcześniej ulegli Japonii 

(4:9) i utytułowanej Brazylii (4:7). 

Ot, taki sobie urlop na Bahamach…

 (jb)
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