
Fundusz Rozwoju Zaolzia stawia na młodych!
WYDARZENIE: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej planuje dwa 
projekty na wakacje – obozy językowe oraz „Wakacje z Dziuplą”. Oba zadania skierowane do 
dzieci i młodzieży zostały wsparte przez Fundusz Rozwoju Zaolzia. 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

w RC od 2016 roku organizuje obozy 

językowe na obszarze Zaolzia oraz w 

Brnie, Pradze i Ostrawie. Są one orga-

nizowane w formie półkolonii dla pol-

skich dzieci zamieszkałych w Republi-

ce Czeskiej. Chodzi m.in. o stworzenie 

atrakcyjnej możliwości spędzania wa-

kacji w polskojęzycznym środowisku, 

poszerzanie zasobu słów uczestników 

obozu, przekazanie atrakcyjnej wiedzy 

o Polsce i polskiej kulturze, budowanie 

polskiej tożsamości narodowej wśród 

polskich dzieci. Jak informuje Michał 

Przywara, prezes Stowarzyszenia Mło-

dzieży Polskiej w RC, projekt otrzy-

mał po raz pierwszy dofi nansowanie z 

Funduszu Rozwoju Zaolzia (na obozy 

językowe przyznano dofi nansowanie w 

wysokości 40 tys. koron, zaś na „Waka-

cje z Dziuplą” 20 tys. koron).

Zgodnie z regulaminem uczestni-

kami obozów mogą być dzieci w wie-

ku od 6 do 12 lat. Obozy trwają pięć 

dni, a dziecko może uczestniczyć w 

dowolnym czasie, na przykład tylko w 

jednym dniu. Opłata za jeden dzień 

wynosi 100 koron i obejmuje jeden 

obiad, dwie przekąski, napoje i ubez-

pieczenie. Uczestnicy obozu przebywa-

ją pod opieką wychowawców od godz. 

8.00 do godz. 16.00 i na noc wracają do 

domu. Szczegółowy regulamin obozów 

i informacje dotyczące zgłoszeń znaj-

dują się na stronie internetowej obozy-

jezykowe.webnode.cz, można też tam 

dokonać rezerwacji miejsc on-line. 

W tym roku wakacyjne obozy ję-

zykowe rozpoczną się z początkiem 

lipca i będą trwały do połowy sierpnia. 

Pierwszy obóz odbędzie się w Cierlic-

ku, następne w Łomnej Dolnej, Cze-

skim Cieszynie, Brnie, Bystrzycy oraz 

Trzyńcu. Cierlicko po raz pierwszy do-

łącza do organizowanych przez SMP 

obozów językowych. – W minionych 

latach organizowaliśmy w lipcu mały 

obóz szkolny dla naszych uczniów. W 

tym roku dołączamy do inicjatywy Sto-

warzyszenia Młodzieży Polskiej i oko-

ło dwadzieścioro dzieci naszej szkoły 

weźmie udział w obozie językowym 

– mówi Barbara Smugała, dyrektorka 

polskiej szkoły w Cierlicku. Jak zapo-

wiada Małgorzata Przywara, odpowie-

dzialna za obóz w Łomnej Dolnej, w 

tym roku zajęcia odbędą się pod ha-

słem „Hej żeglarze!”. W ciągu kilku dni 

wypełnionych grami i zabawami dzieci 

poznają nowe słowa związane z termi-

nologią żeglarską, a atrakcją ostatniego 

dnia dla najmłodszych uczestników 

ma być pływanie jachtem po Zaporze 

Cierlickiej. Katarzyna Martynek, ko-

ordynująca obóz językowy w Czeskim 

Cieszynie, zaznacza z kolei, że analo-

gicznie do ubiegłego roku na dzieci 

czeka wiele atrakcji w postaci zabaw 

ruchowych, warsztatów i gier. – W 

ubiegłym roku zajęcia odbywały się w 

pięknej scenerii Wzgórza Zamkowego 

w Cieszynie, dzieci zwiedziły też za-

bytki tego miasta – mówi Katarzyna 

Martynek. 

Oprócz obozów językowych w tym 

roku odbędzie się także nowość, czyli 

„Wakacje z Dziuplą” – przedpołudnio-

wy program dla dzieci w okresie waka-

cji w terminie 1 lipca-31 sierpnia.

– Przedstawiona przez nas nowa for-

muła wakacyjnych półkolonii dla dzieci 

to alternatywa dla zajęć prowadzonych 

na Zaolziu w języku czeskim. U nas 

wszystkie zajęcia dla dzieci będą odby-

wały się w języku polskim. W ramach 

„Wakacji z Dziuplą” zaplanowaliśmy 

bogaty program, między innymi emisję 

polskich bajek, warsztaty kreatywnego 

recyklingu czy warsztaty modelarskie, 

które poprowadzą animatorzy z or-

ganizacji zaprzyjaźnionych z naszym 

stowarzyszeniem  – zapowiada Michał 

Przywara.

MAŁGORZATA BRYL

TYM ŻYJE... RC
Od przyszłego roku dłuższa cho-

roba prawdopodobnie będzie ozna-

czać mniejsze straty w domowym 

budżecie pracownika. Wczoraj Izba 

Poselska Parlamentu RC uchwaliła 

w noweli rządowej dotyczącej ubez-

pieczeń społecznych wyższe stawki 

procentowe dla pracowników prze-

bywających przez dłuższy czas na 

zwolnieniu lekarskim.

Podwyżka ma dotyczyć tych osób, 

którzy chorują dłużej niż 30 dni. 

Do tej pory otrzymywali bowiem 

od 15. dnia zwolnienia lekarskiego 

aż do końca jego trwania 60 proc. 

podstawy wymiaru płacy. Jeżeli jed-

nak przyjęty wczoraj przez posłów 

dokument uchwali również Senat i 

podpisze go prezydent, od 31. dnia 

choroby otrzymywać będą 66 proc. 

podstawy, a po upływie kolejnych 30 

dni aż 72 proc. 

Nowe rozporządzenie nie zmienia 

jednak sytuacji pracowników, którzy 

tylko przez krótki czas są na zwol-

nieniu lekarskim. Przez pierwsze 

trzy dni nadal będą chorować bez 

świadczeń, a następnie do 14. dnia 

choroby wynagrodzenie będzie im 

wypłacać pracodawca. 

Według autora zmian stawek pro-

centowych zasiłku, Jaroslava Zava-

dila (ČSSD), wyższe świadczenia 

spowodują w przyszłym roku wzrost 

wydatków na zasiłki chorobowe o 

2,4 mld koron, a w kolejnych latach 

o 2,5 i 2,7 mld koron. Jak zaznaczyła 

jednak minister pracy i spraw socjal-

nych, Michaela Marksowa (ČSSD), 

nowy zapis tak naprawdę ozna-

cza tylko powrót do modelu, który 

funkcjonował przed cięciami wymu-

szonymi przez kryzys gospodarczy, i 

ma służyć ludziom, którzy chociaż 

teraz są na zwolnieniu, to wcześniej 

pracowali i opłacali ubezpieczenie 

chorobowe.  (sch)

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

Zespół SMP stawia na aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży.

Zależy nam na tym,
by robić coś razem
| s. 4

Narodowość i język 
w spisach ludności
| s. 3
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Faworytami 
Mendrek i Ludík
| s. 8

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach na Zaolziu

W OBIEKTYWIE

Piotr Żyła z Wisły oraz Maciej Kot z Zakopanego otrzymali od ewangelickich 
parafi an w Szczyrku-Salmopolu medal na 500 lat Reformacji (1517-2017). Obaj 
skoczkowie narciarscy posadzili w Ogrodzie Reformacji w Szczyrku swoje drzew-
ko. Piotr Żyła wspiera wiele projektów prowadzonych przez parafi ę ewangelicką 
w Szczyrku. Medal został zaprojektowany przez parafi ę ewangelicką w Szczyrku 
na 500 lat Reformacji.  (r)

ZAPISANI 2017...
Na łamach „Głosu Ludu” kontynuujemy prezentację dzieci zapisanych do 
klas pierwszych. Tym razem odwiedziliśmy polskie podstawówki w Stona-
wie-Hołkowicach oraz Wędryni. 

Jan i Leona Piskorzowie z synem Filipem

Zdecydowaliśmy się posłać syna do stonawskiej szkoły, żeby dobrze opanował 

dwa języki, zarówno czeski, jak i polski. Sądzimy, że na pewno przyda się to 

mu w życiu, w pracy zawodowej i w życiu osobistym, na przykład podczas 

kontaktów z Polską. Zdecydowaliśmy się na polską szkołę także dlatego, że 

przeważyły pozytywne referencje. Ponadto wiemy, że placówki edukacyjne z 

polskim językiem nauczania mają dobry poziom, bo Filipek chodził już do 

polskiego przedszkola. Widzimy też, że ta szkoła jest bardzo rodzinna, a na-

uczyciele mają świetny kontakt z uczniami i rodzicami.

Józef i Anna Juroszkowie z córką Agatą
Posyłamy naszą córkę do pol-

skiej szkoły, bo jesteśmy Polaka-

mi, więc dla nas to był oczywisty 

wybór. Ponadto nasza starsza 

córka już tu uczęszcza do czwar-

tej klasy, dlatego wiemy, że jest 

to bardzo dobra placówka. Żona 

jest Polką, ja jestem Polakiem i 

też chodziłem do szkoły w Wę-

dryni, stąd jesteśmy związani 

z tym miejscem. W domu roz-

mawiamy z dziećmi po polsku i 

dbamy o to, by zdobyły edukację 

w naszych polskich placówkach. 

 (mb)
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Są bociany
Ku uciesze mieszkańców Gródka i jego wójta Roberta 

Borskiego w gminie pojawiły się bociany. Z początkiem 

tego roku gniazdo bocianów w Gródku było ulepszone 

tak, by odpowiadało ptakom. Mieszkańcy oczekiwali na 

przylot bocianów cały kwiecień, ale niestety nie pojawiły 

się w gnieździe. Wszyscy byli przekonani, że na kolej-

ne zagnieżdżenie przyjdzie czekać kolejny rok. Jednak z 

początkiem maja bociany przyleciały. Jak zaznacza Bor-

ski, od tego czasu otrzymuje szereg radosnych listów od 

mieszkańców.  (mb) Fo
t.
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DANE TYGODNIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!
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POGODA

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 15 do 21 oC
noc: 13 do 2 oC  
wiatr: 3-4 m/s

dzień: 15 do 24 oC
noc: 14 do 12 oC  
wiatr: 1-3  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 14 do 21 oC 
noc: 13 do 11 oC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 14 do 21 oC
noc: 12 do 9 oC 
wiatr: 1-2 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
Na czwartkowym Konwencie Prezesów PZKO wrócił 

ponownie temat nazwy Domów Polskich i Domów 

PZKO. Dobrze, że wrócił, bo został poruszony w tym 

jak najbardziej powołanym do tego gronie. Inna spra-

wa, że z niektórymi argumentami przytoczonymi w 

relacji Danuty Chlup z tego wydarzenia nie mogę się 

zgodzić.

To, co nie po raz pierwszy uderza mnie w dyskusji na ten temat, to stawia-

nie sprawy jako zastępowanie słowa PZKO słowem „polski”, gdy tymczasem 

chodzi o rozszerzenie i sprecyzowanie nazwy „Dom PZKO” poprzez dodanie 

tego drugiego określenia. Tak jest w przypadku Domu Polskiego MK PZKO 

w Karwinie-Frysztacie, tak samo jest w Czeskim Cieszynie-Sibicy. Nie rozu-

miem też, a ściślej mówiąc, boję się rozumieć, co miał na myśli doktor nauk 

ekonomicznych, Łukasz Wróblewski, gdy w swojej analizie nt. marki PZKO 

napisał, że „Zarząd Główny PZKO zobowiązany jest do tego, aby chronić 

markę przed skutkami zdarzeń, które mogłyby osłabić jej pozycję”, a zamiesz-

czanie dodatkowych napisów na Domach PZKO nazwał działaniami zakłó-

cającymi spójność elementów związanych z tą marką. Czy takim zdarzeniem 

osłabiającym pozycję marki PZKO i działaniem zakłócającym spójność jej 

elementów ma być użycie słowa „polski”, które skądinąd w nazwie związku i 

tak występuje, a pielęgnowanie polskości było głównym powodem do założe-

nia tej organizacji? 

No i wreszcie nie przekonuje mnie też argumentacja tych, którzy nie chcą 

dodawać słowa „polski” w obawie przed wandalami czy wręcz twierdzenie, że 

kołom PZKO potrzeba pieniędzy na remonty ich domów, a nie na szyld ze 

słowem „polski”. To ostatnie do złudzenia przypomina mi bowiem argumen-

tację przeciwników wprowadzania dwujęzycznych napisów w naszych gmi-

nach, którzy, skutecznie mieszając gruszki z jabłkami, krzyczeli, że bardziej od 

polskiej nazwy wioski trzeba pieniędzy na dziurawe drogi.  (sch)

Dziś

18
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Aleksandra, 
Eryk, Feliks 
Wschód słońca: 4.33 
Zachód słońca: 20.30
Do końca roku: 227 dni
Przysłowie: 
„Grzmot w maju, sprzyja uro-
dzaju”
(Nie)typowe święta: 
Dzień Mostowca, 
Międzynarodowy Dzień Muzeów

Jutro

19
maja 2017 r.

Imieniny obchodzą: Iwo, Iwona, 
Urban
Wschód słońca: 4.32 
Zachód słońca: 20.32
Do końca roku: 226 dni
Przysłowie: 
„Kto sieje jęczmień na Urbana, 
będzie pił piwo z dzbana”
(Nie)typowe święta: Dzień 
Dobrych Uczynków,
Ogólnopolski Dzień Bliźniąt

Szanowni Czytelnicy
Dziś 

sekretariat 

redakcji 

będzie czynny 

od godz. 8.30 

do 13.00. 

Natomiast 

dziennikarz 

dyżurny, Witold Kożdoń, czeka 

na Państwa w godz. 9.00-12.00. 

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.

Beata Schönwald
beata.schonwald@glosludu.cz

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w RC i w Polsce 

(w koronach)

kwartał RC Polska
I/2016 26499 26578

II/2016 27286 24577

III/2016 27221 25368

IV/2016 29320 25845

I/2017 nie ma danych 27841

Legenda: Dane w złotych zostały przeliczone na korony po kursie Czeskiego 

Banku Narodowego obowiązującym ostatniego dnia danego kwartału. Źró-

dło: Czeski Urząd Statystyczny (RC), Główny Urząd Statystyczny (PL). 

 Opr. (dc)

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

Pałacyk Piotrowice z Pio-

trowic koło Karwiny został 

laureatem nagrody hetmana 

woj. morawsko-śląskiego, Ivo 

Vondráka, za odpowiedzial-

ność społeczną fi rm, gmin i 

spółek sektora publicznego w 

2016 roku. W kategorii fi rm 

zatrudniających do 50 pracow-

ników Pałacyk zdobył pierwsze 

miejsce. Województwo doce-

niło jego działalność szkole-

niowo-gastronomiczną, która 

polega m.in. na organizowaniu 

kursów nowoczesnej gastro-

nomii, kursów dla somelierów 

i barmanów oraz wycieczek 

o charakterze kulinarnym do 

Francji, Hiszpanii czy Singa-

puru. 

 (sch)

Nadal nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa strefy przemysłowej 

„Barbara” w Karwinie. Hetman województwa morawsko-śląskiego, Ivo 

Vondrák, poinformował, że w poniedziałek skończyła się ważność umowy 

przedwstępnej ze spółką Asental, która jest właścicielem gruntów. Z powodu  

protestów stowarzyszeń ekologicznych nie ma decyzji o warunkach zabudowy 

i tym samym nie są spełnione warunki do podpisania umowy kupna. Vondrák 

zapewnia, że nadal ważna jest natomiast umowa o współpracy pomiędzy woje-

wództwem i Asentalem i na jej podstawie będą kontynuowane przygotowania. 

 (dc)

Od nowego roku szkolnego polsko-czeskie przedszkole w Wędryni-Zaolziu 

będzie miało nową dyrekcję. Powodem jest przeprowadzka dotychczasowej 

dyrektorki do Karwiny, gdzie podejmie pracę. W związku z wakatem na tym 

stanowisku gmina ogłosiła w tym tygodniu konkurs na nowego dyrektora. Zgło-

szenia przyjmuje do połowy czerwca. – Ta placówka jest specyfi czna. W jednym 

30-osobowym oddziale są polskie, jak i czeskie dzieci. Dlatego plusem będzie 

znajomość języka polskiego – zaznaczył wójt Wędryni, Bogusław Raszka.  (sch)

Oldrzychowice będą jednym 

z miejsc, gdzie w sobotę 27 

bm. odbędzie się akcja sprzątania 

Beskidów „Podziękuj górom”. Wo-

lontariusze będą mogli odebrać 

worki na śmieci w godz. 9.00-15.00 

na parkingu przy dolnej stacji wy-

ciągu krzesełkowego na Jaworowy, 

a następnie wyruszyć w dowolnym 

kierunku. Punktów zbiorczych 

będzie 11, m.in. przy schronisku 

na Praszywej, w Malenowicach, 

Ostrawicy, Czeladnej, na Wisa-

lajach. Akcja sprzątania zostanie 

zakończona festiwalem muzycznym, 

który rozpocznie się o godz. 16.00 w 

Czeladnej. Wiosenne sprzątanie gór, 

którego organizatorem jest stowa-

rzyszenie Czyste Beskidy, odbędzie 

się po raz trzeci. W ub. roku w akcji 

wzięło udział tysiąc wolontariuszy. 

 (dc)

OLDRZYCHOWICE

KARWINA

PIOTROWICE

WĘDRYNIA

Będą poznawać przyrodę
W czerwcu Polska Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury 
w Cierlicku rozpocznie realizację unijnego, transgranicznego 
projektu pod nazwą „Wspólnie poznajemy przyrodę”. Jej 
partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 
w Chybiu.
– Wszystkie potrzebne dokumen-

ty zostały złożone, a projekt jest 

zaakceptowany i otrzyma fi nanso-

we wsparcie w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Inter-

reg V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020 w Euroregionie Śląsk 

Cieszyński-Těšínské Slezsko – mówi 

„Głosowi Ludu” Barbara Smugała, 

dyrektor placówki.

Przedsięwzięcie zakłada, iż w 

czasie wakacji przy obu szkołach 

powstaną ekologiczne ogrody, w któ-

rych będą mogły odbywać się zajęcia 

edukacyjne. Od września rozpoczną 

się zaś edukacyjne podróże mło-

dzieży z obu stron granicy. – Łącz-

nie zaplanowaliśmy sześć wyjazdów, 

trzy po czeskiej stronie granicy i 

trzy po polskiej. Nasza młodzież 

wybierze się do zoo w Ostrawie, w 

planie mamy lekcję w planetarium 

oraz wizytę w Ostrawie-Witkowi-

cach. Z kolei chybianie wybiorą się 

do Chlebowej Chaty w Górkach, 

będą maszerować ścieżką edukacyj-

ną w Istebnej oraz zawitają do Parku 

Niespodzianek w Ustroniu – zapo-

wiada Smugała, która informuje, że 

transgraniczny projekt zakłada rów-

nież organizację czterech wspólnych 

dni. – Młodzież spotka się wówczas 

w wybudowanych latem ekologicz-

nych ogrodach. U nas odbędzie się 

wtedy lekcja o drzewach i krzewach, 

będziemy także budowali budki lę-

gowe dla ptaków. Z kolei w Chybiu 

będziemy uczyć się o ziołach oraz 

weźmiemy udział w imprezie z oka-

zji Dnia Ziemi – mówi Smugała.

W unijny projekt łącznie zaanga-

żowanych będzie 50 uczniów – 25 z 

Cierlicka i tyle samo z Chybia. 

 (wik)

KTO 
NA DOLAŃSKI GRÓM

Wczoraj poznaliśmy kolejnych 

zwycięzców karnetów na festiwal 

Dolański Gróm, który 27 maja 

odbędzie się w Parku Boženy 

Němcowej w Karwinie. Trzy po-

dwójne karnety festiwalowe trafi ły 

do Anny Kadłubiec, Rafaela Szy-
manika i Dariusza Szarowskiego, 

którzy prawidłowo odpowiedzieli 

na trzecie, ostatnie pytanie kon-

kursowe: najnowsza płyta polskiej 

grupy Akurat nosi tytuł „Nowy 

Lepszy Świat”. Karnety są do ode-

brania w naszej redakcji, ul. Ko-

meńskiego 4 w Czeskim Cieszynie 

w godz. 8.30 – 15.30. 

Gwiazdami tegorocznego Do-

lańskiego Grómu będą zespoły 

Dżem i Wohnout. Organizatorzy z 

MK PZKO w Karwinie-Frysztacie 

obiecują nie tylko przednie wraże-

nia muzyczne, ale też sporo frajdy 

dla rodzin z dziećmi. 

 (jb)
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Współpraca kwitnie
Gminy Łomna Dolna i Rajcza 

na Żywiecczyźnie zdecydowały o 

rozszerzeniu dotychczasowego part-

nerstwa. – Dotąd wzorcowo układa-

ły się kontakty między strażakami z 

Łomnej Dolnej i Rajczy. Teraz moim 

pragnieniem jest, by spotykali się ze 

sobą inni mieszkańcy. Nasze gmi-

ny leżą przecież tak niedaleko od 

siebie, że takie kontakty są wskaza-

ne – mówi sołtys Rajczy, Zbigniew 

Kopeć.

Ostatnia wizyta przedstawicie-

li Łomnej Dolnej w Rajczy miała 

miejsce 6 maja. Samorząd Łom-

nej Dolnej reprezentował wicewójt 

Pavel Boháč. – Właśnie zaczęliśmy 

współpracę z szeregiem organizacji 

pozarządowych i instytucji z Łom-

nej Dolnej. Chcemy bliżej poznać 

ich działalność, a w przyszłości wy-

korzystać przy różnego typu impre-

zach – zapowiada Kopeć. 

Podczas ostatniej wizyty w Rajczy 

zaprezentowały swoją działalność 

następujące grupy z Łomnej Dolnej: 

emeryci, pedagodzy z czeskiej pod-

stawówki (z czasem dołączyć ma też 

polska szkoła), myśliwi, pszczelarze i 

strażacy. Po części ofi cjalnej przed-

stawiciele obu gmin wymienili ad-

resy i telefony, ustalono też terminy 

kolejnych spotkań. Na koniec goście 

z Łomnej Dolnej zwiedzili najcie-

kawsze zabytki w Rajczy. 

Zadowolenia z osiągniętego mię-

dzygminnego porozumienia nie 

kryje Boháč. – Już trwają ustalenia 

co do terminów kolejnych wizyt. 

W Rajczy również działają strażacy, 

pszczelarze czy myśliwi, dobrze jest, 

gdy mogą wymienić się doświadcze-

niami z mieszkańcami naszej gminy. 

Na pewno będziemy też jeździć na 

imprezy organizowane w Rajczy, 

zaś mieszkańcy tej gminy odwiedzą 

Łomną Dolną – stwierdza samorzą-

dowiec. (mb)

Narodowość i język w spisach ludności 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie wydało publikację, która powinna zainteresować nie tylko naukowców, ale także szersze grono odbiorców 

mieszkających na naszym terenie. Promocja książki prof. Dana Gawreckiego „Jazyk a národnost ve sčítaních lidu na Těšínsku v letech 1880-1930” („Język i 

narodowość w spisach ludności na Śląsku Cieszyńskim w latach 1880-1930”) odbyła się w poniedziałek w siedzibie placówki. Publikacja pokazuje, że choć spisy 

powszechne są cennym źródłem informacji, do ich wyników należy podchodzić ostrożnie, biorąc pod uwagę konkretną sytuację społeczno-polityczną.

Autorowi publikacji nie udało się 

przyjechać na prezentację, dlatego 

publiczności przedstawili ją pra-

cownicy muzeum na czele z jego 

dyrektorem Zbyškiem Ondřeką 

oraz recenzenci: doc. Pavel Kladiwa 

z Uniwersytetu Ostrawskiego oraz 

prof. Janusz Spyra z Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. 

Ondřeka zwrócił uwagę, że MZC 

w ostatnich 15 latach rozwija nie tyl-

ko bogatą działalność wystawienniczą, 

ale także wydawniczą. Jej owocem jest 

m.in. cykl publikacji „Studie o Těšín-

sku”. Najnowsza książka prof. Ga-

wreckiego jest 23. pozycją tego cyklu. 

– Staramy się poświęcać uwagę tym 

aspektom, które w oczach społeczeń-

stwa odróżniają Cieszyńskie od po-

zostałych części Republiki Czeskiej. 

Jednym z nich jest fakt, że także dzisiaj 

region ten jest zamieszkały nie tylko 

przez większościową ludność czeską, 

ale też polską mniejszość. Staramy się 

udokumentować, w jaki sposób naro-

dowości te żyły tu razem w przeszłości 

– mówił dyrektor muzeum. 

Pierwszy austriacki spis, na którym 

pytano o język używany przez miesz-

kańców, został przeprowadzony w 

1880 roku. Kolejne miały miejsce w 

1890, 1900 i 1910 roku. W ramach I 

Republiki Czechosłowackiej odbyły 

się dwa spisy powszechne – w 1921 

i 1930 roku. Kategorię „język” zastą-

piono stosowanym także dziś okre-

śleniem „narodowość”. Doc. Kladiwa 

zwrócił uwagę, że spisom ludności 

zawsze towarzyszyła agitacja ze stro-

ny aktywistów zarówno czeskich, jak 

i polskich, a w mniejszym stopniu 

także niemieckich.

– Typowe dla Śląska Cieszyń-

skiego jest to, że już ok. 1900 roku 

podstawowy spór narodowościowy 

toczył się między aktywistami cze-

skimi i polskimi – mówił recenzent. 

Kladiwa podkreślił, że historycz-

nych spisów nie można traktować 

jako absolutnie wiarygodnych źródeł 

informacji. Nieraz dochodziło do 

manipulacji ze strony komisarzy spi-

sowych (stąd też urzędy musiały roz-

patrywać liczne skargi), natomiast 

metodyka spisów odzwierciedlała 

interesy państwa. Stwierdził nawet, 

że w większym stopniu było to wi-

doczne w przypadku spisów czecho-

słowackich, niż austriackich. Przyto-

czył konkretny przykład dotyczący 

spisów z 1921 i 1930 roku. W Hul-

czyńskiem, gdzie ludność, używająca 

na co dzień morawskiej odmiany 

języka czeskiego, zamierzała podać 

narodowość niemiecką, urzędy cze-

skie nie zgodziły się na to, twierdząc, 

że obiektywnym kryterium narodo-

wości jest język. Natomiast w Cie-

szyńskiem, gdzie większość ludności 

mówiła po polsku, urzędy pozwoliły 

na subiektywne określenie narodo-

wości bez względu na używany język. 

– Bardzo chętnie zgodziłem się 

recenzować książkę prof. Dana Ga-

wreckiego. Jak każdy historyk, któ-

ry działa na tym terenie, korzystam i 

korzystałem z tych spisów ludności 

bardzo często i, jak każdy, musiałem 

zastanawiać się nad wiarygodnością 

danych – stwierdził prof. Spyra. – Pra-

ca prof. Gawreckiego pokazuje, że 

wszystko jest znacznie bardziej skom-

plikowane. Nie tylko dlatego, że urzę-

dy państwowe zawsze interweniowały 

w ostateczne wyniki spisu, bo były tym 

zainteresowane i nie można się dzisiaj 

na nie o to gniewać. Nie tylko dlate-

go, że istniały różne siły społeczne, ale 

także partie polityczne, które starały 

się wpłynąć na wyniki – mówił Spyra. 

Dodał, że w książce najbardziej zafa-

scynował go inny aspekt – to, jak za 

pomocą sztywnych reguł i kategorii 

starano się określić świadomość na-

rodową osób, które często same nie 

umiały jej określić, uważały się po pro-

stu za „osoby stąd”. 

Prof. Gawrecki od lat zajmuje się 

nowszą historią Śląska, zwłaszcza Cie-

szyńskiego. Jego nowa książka zawie-

ra blisko 120 archiwalnych fotografi i, 

kopii dokumentów urzędowych, pocz-

tówek, map i planów wraz z komenta-

rzami. Autor poświęca uwagę ruchom 

narodowym, czeskim, polskim i śląza-

kowskim działaczom. Podsumowanie 

napisane jest także w języku polskim. 

Książkę można kupić w biurze MZC 

w Alejach Masaryka w Czeskim Cie-

szynie oraz w fi liach muzeum. 

 DANUTA CHLUP
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Prof. Janusz Spyra dzieli się refl eksjami nt. książki. Obok doc. Pavel Kladiva. 

Czas na »Kociołki«
W sobotę, 20 maja, miłośni-

ków dobrej kuchni czeka 

wielkie wydarzenie, 

czyli Kulinarny Fe-

stiwal „Beskidzkie 

Kociołki”. Impre-

za, która co roku 

odbywa się w 

Kosarzyskach, ma 

już ośmioletnią 

tradycję. Honoro-

wym patronatem 

objął ją konsul gene-

ralny RP w Ostrawie, 

Janusz Bilski.

Pomysłodawcami festi-

walu są Henryk Cieślar i Wiesław 

Wróblewski. Idea, która przyświeca 

ich przedsięwzięciu, to chęć kon-

tynowania zamierających tradycji 

sporządzania dań w kociołkach 

przez górali przemierzających łuk 

Karpat. Gospodarze imprezy pra-

gną ratować tradycyjne przepi-

sy kulinarne z różnych zakątków 

Karpat i tym samym przypomnieć 

smaki kuchni regionów górskich.

Festiwal „Beskidzkie 

Kociołki” zyskał już 

prestiż w środowi-

sku gastronomicz-

nym i postrzegany 

jest jako jedno 

z ważniejszych 

wydarzeń kuli-

narnych o randze 

międzynarodowej. 

Tegoroczna edycja 

imprezy odbędzie 

się tradycyjnie w 

ośrodku wypoczynko-

wym na Pasieczkach w 

Kosarzyskach. 

– Tym razem swój udział zapo-

wiedziało dziewięć młodzieżowych 

drużyn z Czech, Polski i Słowacji. 

Kulinarne zmagania rozpoczną się 

o godzinie 10.00, natomiast wrę-

czenie nagród planujemy około go-

dziny 15.00. W trakcie całej impre-

zy czynny będzie również bufet „U 

Jarząbka” z wyśmienitym, beskidz-

kim gulaszem – zapowiada Henryk 

Cieślar.  (wik)
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Maria Teresa (1717-1780)
Cała środkowa Europa przypomnia-

ła sobie w minioną sobotę 300-lecie 

urodzin Marii Teresy, cesarzowej au-

striackiej, królowej węgierskiej i cze-

skiej (jako jedynej kobiety na tronie 

czeskim), która, mając 23 lata, stała 

się władczynią Monarchii Habsbur-

skiej, a zatem i ziemi cieszyńskiej. 

Otoczona przez nieprzyjaciół, wal-

czyła z nimi skutecznie i dzielnie, 

choć na rzecz Prus straciła Kłodzko 

i prawie cały Śląsk z wyjątkiem ziemi 

karniowskiej, opawskiej i cieszyń-

skiej. Zachowała jednak spójność 

Monarchii, też zatroszczyła się z 

nadwyżką o jej przyszłość popula-

cyjną, stając się matką 16 dzieci. Ale, 

co najważniejsze, swoimi reforma-

mi, kontynuowanymi potem przez 

jej syna Józefa II, zmieniła jej obli-

cze. Otrzymała dobre wykształcenie 

od jezuitów, władała językami, a po 

francusku umiała lepiej niż po nie-

miecku. Była więc kobietą oświeco-

ną. Postanowiła więc naprawić wiele 

spraw, stąd zajęła się m.in. fi nansami, 

wprowadzając jednolity talar, ograni-

czyła pańszczyznę, budowała drogi, 

które do dziś nazywamy cysarskimi, 

wokół nich kazała sadzić drzewa dla 

ochłody kupców, wędrowców, żołnie-

rzy, unormowała system miar i wag, 

zajęła się szkolnictwem, co i dla nas 

było i jest szczególnie ważne. Dzięki 

niej wszystkie dzieci były zmuszone 

chodzić do szkoły od 6. do 12. roku 

życia, ona wprowadziła dwumiesięcz-

ne wakacje, nowoczesne podręczniki, 

oparte m. in. na pedagogice Komeń-

skiego, używane także w szkołach 

cieszyńskich. Dzięki temu systemowi 

mógł napisać profesor krakowski Lu-

cjan Malinowski, że chłop cieszyński 

jest tysiąckrotnie bardziej oświecony 

od pruskiego, nie mówiąc o tym z 

kongresówki, gdzie analfabetyzm był 

powszechny. Mało gdzie było tyle bi-

bliotek chłopskich, mało gdzie książ-

ka cieszyła się takim poważaniem jak 

nad Olzą. Od jej czasów chodzimy 

do pracy na godz. 6., co owocuje do 

dziś nawykiem wczesnego wstawa-

nia, natomiast gdzie indziej pojęcie 

czasu jest znacznie luźniejsze. Śpi 

się tam dłużej i wraca się później. Jej 

reformy i jej syna Józefa II zmieniły 

też mentalność obywateli Monar-

chii, też Cieszyniaków, w niej była 

bowiem największa wolność, narody 

miały najwięcej praw, oświata była 

najwyższa, szczególnie gdy porów-

namy to z ziemiami zaboru pruskie-

go i rosyjskiego. Nie była to jednak 

złota wolność szlachecka, granicząca 

z anarchią, gdzie szlachcic na zagro-

dzie równy wojewodzie, ale wolność 

poparta odpowiedzialnością zwłasz-

cza społeczną, potem narodową. 

Kiedy zmarła w r. 1780, pozostawiła 

państwo nowoczesne dzięki zapo-

czątkowanemu przez siebie absoluty-

zmowi oświeconemu. W wiedeńskiej 

krypcie kapucynów ma ze wszystkich 

cesarzy i książąt sarkofag największy. 

Zasłużyła na to i jako władczyni, i 

jako matka. Cesarzowa ta, zwana też 

matką Monarchii, wpisała się wyraź-

nie w dzieje ziemi cieszyńskiej, co 

widoczne jest i dzisiaj. Dlatego o niej 

wspominamy.

 Daniel Kadłubiec

Delegacja z Łomnej Dolnej w Rajczy
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Ireneusz Czop: »Mundur mnie lubi«
Z Ireneuszem Czopem spotkałam się na 

19. Przeglądzie Filmowym Kino na Granicy. 

Rozmawialiśmy po przedpremierowej projekcji 

fi lmu „Miłość w mieście ogrodów”, gdzie aktor 

wcielił się w główną rolę. Ze szklanego ekranu 

znany jest między innymi z występów w serialu 

„Komisarz Aleks”.

W Cieszynie pojawił się pan z okazji 
19. Przeglądu Filmowego Kino na Grani-
cy. Nie jest to ani pana pierwsza wizyta 
w tym mieście, ani pierwsza wizyta na fe-
stiwalu. Z tego, co się orientuję, na KnG 
pojawił się pan również w roku 2013. Jaki 
jest pana stosunek do tego typu imprez? 

Bardzo lubię ten przegląd. W Cieszynie pa-

nuje sympatyczna, ciepła, rodzinna atmos-

fera. Nie ma napięcia, które towarzyszy na 

ściankach i czerwonych dywanach. Tu można 

pięknie rozmawiać i to nie tylko o kinie. 

W tym roku na KnG zostały wyświetlone 
aż cztery fi lmy z pana udziałem. Chciała-
bym się jednak zatrzymać przy dwóch. 
Chodzi mi o „Konwój” i „Miłość w mieście 
ogrodów”. W pierwszym wciela się pan w 
rolę Kulesza, a w drugim występuje pan 
jako Michał. Rola w którym z tych fi lmów 
była bardziej wymagająca?

Nie powiem, która rola była bardziej wyma-

gająca. Filmy dotyczą różnych przestrzeni 

życia, zostały więc użyte inne narzędzia arty-

styczne. Bardzo trudno porównać te postaci. 

W fi lmie „Konwój” to mężczyzna oskarżony 

i osądzony, ale powstaje pytanie o granicę 

kary. Natomiast „Miłość w mieście ogrodów” 

to powieść wewnętrzna, historia o zdradzie, 

z początkiem dramatycznych zmian. Nie 

umiem określić, która rola była trudniejsza. 

Uważam, że obie mnie uzupełniają. 

Naszym głównym tematem jest KnG, 
więc nasuwa mi się oczywiste pytanie: ja-
kie fi lmy najbardziej lubi pan oglądać?

To zależy od tego, z kim te fi lmy oglądam 

(śmiech). Lubię takie, które mnie inspirują. 

Mam wrażenie, że dalej nie dał się pan 
przekonać do tzw. „mocy portali społecz-
nościowych”. Na próżno szukać pana fan-
page’u na Facebooku, profi lu na Instagra-
mie lub Twitterze. Nie wierzy pan w siłę 
Internetu?

Wierzę w siłę Internetu, ale to miecz 

obosieczny. Prywatność jest ważniejsza od 

wirtualnego istnienia. Ale jeśli już jest się w 

sieci, trzeba to traktować poważnie i porząd-

nie. To zabiera sporo czasu, którego ciągle mi 

brakuje.

Chciałabym teraz przejść do ról telewi-
zyjnych. Nie sposób tu pominąć „Komi-
sarza Aleksa” i granej przez pana postaci 
Rysia Puchały. Wciela się pan w bohatera 
już siedem lat, to szmat czasu. Co trzeba 
robić, by przez tak długi czas postać nie 
znudziła się ani widzom, ani samemu ak-
torowi?

Nie można się nudzić. Trzeba ustawiać sobie 

poprzeczkę, która pozwoli zaskakiwać sie-

bie i widza. To postać, którą ludzie polubili. 

Nie wiem dlaczego, bo to przecież nie James 

Bond. Puchała jest raczej pantofl arzem, który 

łapie łobuzów. Cieszę się, że również ta po-

stać, wybrana z mojej palety zawodowej, po-

doba się widzom.

Czy jeśli powiem, że Puchała jest posta-
cią, z którą jest pan najczęściej kojarzony 
przez widzów, to się nie pomylę?

Z tym bywa różnie. Miałem poczucie, że 

dziewięć sezonów „Komisarza Aleksa”, które 

zostały nakręcone, daje przewagę nad inny-

mi rolami, ale okazuje się, że ludzie dzielą się 

na widzów różnych stacji i gatunków, a co za 

tym idzie, każdy z sympatyków kojarzy mnie 

z czymś innym. Tak samo jest mi miło, kiedy 

ktoś gratuluje mi roli telewizyjnej czy teatral-

nej. Zgodzę się jednak z tym, że ostatnio naj-

częściej jestem łączony z Puchałą. To spraw-

dza się zwłaszcza u młodych widzów. 

Jednak jeśli chodzi o obserwowanie pana 
ról na przestrzeni lat, zauważyłam pewną 
prawidłowość. Bardzo często jest pan ob-
sadzany w rolach mundurowych. Gra pan 
policjantów, lekarzy. To celowe działanie 
czy raczej zbieg okoliczności?

Mundur mnie lubi. Widocznie twarz mi 

tężeje (śmiech.). Osoby, z którymi pracuję, 

uważają, że mógłbym nosić mundur, kitel czy 

habit. Myślę, że w pewnym wieku postać do-

staje kolorytu przez to, że wykonuje określo-

ny zawód przez wiele lat. Dorosłem do takich 

ról. 

Role osób duchownych też nie są panu 
obce. W spektaklu telewizyjnym „Totus 
Tuus” został pan obsadzony w roli Świę-
tego Jana Pawła II. Polski papież to ikona 
polskiej historii. Jak wyglądały przygo-
towania do roli? Odczuwał pan presję, 
związaną z powagą osobowości, w którą 
miał się pan wcielić?

Oczywiście, że tak. Jest parę postaci, z który-

mi aktor by się chętnie zmierzył. Historia w 

roli głównej z Karolem Wojtyłą to spektakl, 

który skupia się na okresie jego pontyfi katu, w 

którym został postrzelony. Rola dała mi szan-

sę być bliżej niego, bliżej jego światopoglądu, 

wiary. Spektakl „Totus Tuus” był dla mnie 

piękną prywatną podróżą. 

 Rozmawiała: Mariola Morcinkowa

Zależy nam na tym, by robić coś razem
O tajemniczej organizacji KWMBLM z lotniska na Kościelcu rozmawiamy z jej kapitanem, Janem Przywarą. 

Czasem można się spotkać, że 
organizatorem tego lub innego 
wydarzenia jest KWMBLM. Co 
się kryje za tym skrótem?

Klub Wspaniałych Mężczyzn Bez 

Latających Maszyn. Wiadomo, że 

Dom Polski Żwirki i Wigury ko-

jarzy się wszystkim z lotnictwem, 

z lotnikami. A tych pierwszych 

zdobywców przestworzy nazywa-

no wspaniałymi mężczyznami na 

latających maszynach. My ich nie 

mamy, stąd nazwaliśmy się wspa-

niałymi, ale bez latających maszyn.

To dość dwuznaczne...

To prawda. Inna treść tej nazwy też 

była w założeniu od samego po-

czątku, bo jest to klub samych pa-

nów. Tak że można to „bez maszyn” 

tłumaczyć nieco inaczej. 

Działacie od osiemnastu lat i je-
steście chyba rodzynkiem na Za-
olziu, wśród tej plejady klubów 
kobiet.

Może jesteśmy jedynymi „śred-

niakami”, którzy się spotykają 

w Domu Polskim czy w Domu 

PZKO (bo nie wszystkie domy 

polskie na Zaolziu mają szyld 

Domu Polskiego), ale wiem, że są 

takie męskie towarzystwa, które 

zbierają się regularnie po różnych 

karczmach i też mają swój statut 

i program. Czy jako typowy klub 

męski w średnim wieku jeste-

śmy jedyni na Zaolziu – tego nie 

sprawdzałem, ale wiem, że działają 

kluby seniora.

A jak często się spotykacie?

Zawsze w drugi czwartek miesiąca 

są – jak my to nazywamy – „re-

gularne loty”. Staramy się wpro-

wadzić jakiś temat wiodący, ale 

nie jest to regułą. Na przykład już 

wiemy, że na październikowym 

spotkaniu będzie coś o „wielkiej 

rewolucji”, bo przypada okrągła 

rocznica...

Ale to w listopadzie.

W listopadzie są jeszcze inne 

rocznice...

Słuszna uwaga. Przepraszam.

Mamy też imprezy zatytułowane „Z 

kimś na ty”, np. z historykiem na ty, 

z poetą na ty – gościliśmy Jacka Si-

korę, a nawet poetkę – bo była u nas 

Renata Putzlacher. Prócz tego był 

u nas m.in. Darek Jedzok jako tłu-

macz, a ty jako autor „Hospicjum”. 

To jest przykład, jak w takiej grupie 

można się dokształcać czy rozwijać. 

Zaprosiliśmy w 2014 r. Józka Szy-

meczka z tematem „Przed stu laty w 

Sarajewie” i było widać, że każdy się 

już jakoś przygotował, coś już o tym 

zamachu w Sarajewie przeczytał. 

Nikt nas do tego nie zmusza, sami 

się staramy czegoś dowiedzieć. Za-

leży nam po prostu na tym... Waż-

na jest również forma. Na przykład 

Szymeczek, zaproszony innym ra-

zem jako prezes Kongresu Polaków 

w RC, opowiadał o kolacji prezy-

denckiej, w której uczestniczył. A 

wydał ją Václav Klaus dla Lecha 

Kaczyńskiego. Józek miał menu z 

tej kolacji i koleżanka nam zrobiła 

te same dania, a on nas wprowa-

dzał w atmosferę jaka była wtedy na 

Hradczanach... „Oświata i biesiada”, 

to jest nasze nieformalne hasło.

Staropolskie znaczenie tego sło-
wa to właśnie spotkanie towa-
rzyskie, rozmowa przy stole.

Uprawiamy więc biesiadę w tym 

staropolskim stylu, owszem przy 

kufl u i dobrej kolacji. Ale to nie 

wszystko, co robimy. Od 2005 roku 

organizujemy w lipcu weekendo-

we wyjazdy „Lato z tato”. To jest 

impreza na wzór ojców z komedii 

„S tebou mě baví svět”. U nas też 

ojcowie zabierają swoje pociechy, 

te które chcą jeszcze z nimi jechać, 

no i te które puszczą mamy, i jadą 

na kemping, śpią pod namiotami. 

Jest większy luz niż w domu. To 

duża przygoda, bo zawsze jest jakiś 

temat przygotowany – indiański, 

piracki lub podobny – i dzieciom 

się to podoba, a najlepiej świadczy 

o tym fakt, że syn jednego kolegi, 

kiedy już wrócili do domu, do wła-

snej mamy powiedział „tato”. Jest 

mi bardzo żal, że nie uczestniczy-

łem w tym nigdy, bo kiedy to się za-

częło, to moje dzieci były już „zbyt 

dorosłe”…

To może „Latkiem z dziadkiem”?
To już się rysuje. Jest u nas paru 

dziadków. Nasz klub staje się 

dwugeneracyjny. Jest już ojciec z 

synami. To też jest chyba coś wy-

jątkowego na Zaolziu. Ale jest 

jeszcze coś innego – nie wszyscy 

są z Cierlicka i Stanisłowic. Mamy 

członków z Czeskiego Cieszyna, 

Błędowic, a nawet z Wierzniowic, 

czyli nie jesteśmy zamknięci w gra-

nicach gminy. Mnie się wydaje, i 

chyba nie tylko mnie, że ta forma 

ma przyszłość.

Skoro tak, to jak można stać się 
Wspaniałym Mężczyzną?

Taki zainteresowany musi poja-

wić się na kilku spotkaniach, musi 

poznać atmosferę w naszym klu-

bie, ale może przyjść sam, nikt go 

nie musi polecać czy wprowadzać. 

Potem zdaje egzamin w ramach 

ceremoniału, na końcu którego 

składa ślubowanie, że jako członek 

KWMBLM m.in. będzie się trosz-

czył o nasze Lotnisko czyli o Dom 

Polski Żwirki i Wigury.

Rozmawiał: jot
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ROZMOWA

Ireneusz Czop

Jan Przywara
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CZWARTEK 18 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 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 

Panorama 11.05 Polonia 24 11.25 

Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-

lonia 12.25 Krótka historia 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 M jak miłość (s.) 14.20 

Królowie śródmieścia. Kaucja 15.10 

Notacje 15.25 Wiadomości 15.40 

Wilnoteka 15.55 Jak to działa? 

Ciekawostki o wodzie 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 17.00 Załoga Eko - 

skarby polskiej przyrody. Z zieloną 

energią 17.20 Krótka historia 17.30 

Teleexpress 17.50 Polska z Miod-

kiem. Szczepanów 17.55 Naszaar-

mia.pl 18.20 Podróże z historią. 

Burzliwe dzieje Kresów 18.55 Bar-

wy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 

Wysp 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 

Komisja morderstw. Tajemnica 

szepnięta do ucha 21.45 Polonia 24 

22.05 Rozmowa Polonii 22.20 

Halo Polonia 23.05 Magazyn śled-

czy Anity Gargas 23.40 Warto roz-

mawiać. 

PIĄTEK 19 maja
6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 

6.55 Magazyn śledczy Anity Gar-

gas 7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 
Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 

Panorama 11.05 Polonia 24 11.25 

Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polo-

nia 12.25 Krótka historia 12.35 

Wiadomości 12.50 Na sygnale. Do-

bre chęci 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Defekt 15.25 Wiadomości 

15.40 Warto rozmawiać 16.45 Baw 

się słowami 16.55 Domisie (dla 

dzieci) 17.20 Krótka historia 17.30 

Teleexpress 17.50 Racja stanu 18.25 

Było, nie minęło - kronika zwia-

dowców historii 18.55 Na sygnale. 

Dobre chęci 19.25 Wolny ekran 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.45 Na do-

bre i na złe. Jutro będę wiedział, że 

cię kocham 21.45 Polonia 24 22.05 

Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polo-

nia 23.15 Jest okazja. 

SOBOTA 20 maja
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 

Polonia 24 11.05 Rozmowa Polonii 

11.20 Halo Polonia 12.10 Ojciec 

Mateusz 16 (s.) 13.05 Na dobre i na 

złe (s.) 14.05 O! Polskie przeboje 

15.00 Okrasa łamie przepisy. Pro-

sto i elegancko w Mortęgach 15.30 

Księga przestrzeni. Piętra korpora-

cji 16.00 Kulturalni PL 17.00 

Słownik polsko@polski 17.30 Te-

leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.55 Przyjaciel do zadań specjal-

nych 19.40 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.45 

Sprawiedliwi. Ten ratuje cały świat 

21.40 Uwaga - premiera! Ogród 

rozkoszy ziemskich 23.30 „Terra 

Defl orata” - koncert Czesława Nie-

mena. 

NIEDZIELA 21 maja
5.55 Kino retro. U kresu drogi 7.35 
Saga rodów. Ród Gaszyńskich 8.05 
Warszawskie adresy Marszałka 8.20 
Pożegnanie Józefa Piłsudskiego 12-

18 maja 1935 Warszawa - Kraków 

8.35 Magazyn z Wysp 8.55 Wolny 

ekran 9.10 Polska z Miodkiem. Ob-

jazd, Ujazd, Ochocza 9.20 Ziarno. Ja 

zawsze jestem z wami 9.50 Baw się 

słowami 10.15 Petersburski Music 

Show 10.50 Tajemnica Sagali. Poje-

dynek magów 11.50 Między ziemią 

a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 

Między ziemią a niebem 13.00 

Transmisja mszy świętej 14.20 Tury-

styczna jazda 14.40 Kino retro. U 

kresu drogi 15.55 „Czerwone korale” 

– Brathanki (koncert) 16.30 Ro-

dzinka.pl (s.) 17.25 Polska z Miod-

kiem. Objazd, Ujazd, Ochocza 17.30 

Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 

18.50 Oczy w oczy. Marcin Kwaśny 

19.25 Baw się słowami 19.40 Do-

branocka. 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Blondynka 4 (s.) 21.45 

Kocham Cię, Polsko! 23.20 „Czer-

wone korale” – Brathanki (koncert) 

23.55 Zakochaj się w Polsce. Filtry 

warszawskie. 

PONIEDZIAŁEK 22 maja
6.15 Racja stanu 6.50 Nad Niemnem 

7.15 Moliki książkowe. Coś tu nie pa-

suje 7.30 Supełkowe ABC 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.00 Kino retro. Ludzie Wisły 12.25 

Krótka historia 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

Blondynka 4 (s.) 14.20 Oczy w oczy. 

Marcin Kwaśny 14.50 Dzwony po-

jednania 15.25 Wiadomości 15.40 

Medycyna i ty 15.55 Sonda 2 16.30 

Kopciuszek (s.) 16.55 Supełkowe 

ABC 17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Kulturalni PL 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-

mnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.45 Mar-

szałek Piłsudski (4/8) 21.45 Polonia 

24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 

Halo Polonia 23.10 Rozmowa kon-

trolowana z Sylwestrem Chęcińskim. 

WTOREK 23 maja
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Filtry warszawskie 

7.30 W krainie baśni. Sakiewka 8.00 
Pytanie na śniadanie 8.50 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 

Sprawiedliwi. Ten ratuje cały świat 

14.20 Rozmowa kontrolowana z 

Sylwestrem Chęcińskim 15.25 Wia-

domości 15.40 Smaki polskie. Smaki 

polskiej wieprzowiny - policzki też 

się liczą 15.55 Sonda 2 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 16.55 W krainie baśni. 

Sakiewka 17.20 Krótka historia 

17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem. Władysławowo 17.55 

Niedziela z... Trójką 18.40 Pod Ta-

trami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Flesz historii 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.45 Ojciec Mateusz 16 (s.) 

21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 

Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 

Dzwony pojednania 23.45 Ktokol-

wiek widział, ktokolwiek wie. 

ŚRODA 24 maja
6.05 Jest okazja (5) 7.05 Program 

ekumeniczny 7.30 ABC wszystko 

wie (58) 7.40 Mój zwierzyniec (5) 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pa-

norama 8.55 Pytanie 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 Marszałek Piłsudski 14.25 

Odkryć prawdę 15.25 Wiadomości 

15.40 Turystyczna jazda. Północny 

Spisz i Pieniny 15.55 Księga prze-

strzeni. Piętra korporacji 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 16.55 Tajemnice dzikich 

zwierząt. Lis 17.05 Mój zwierzyniec 

17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Baltic Sea (mag.) 

18.25 Studio Wschód 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.45 Królowie śród-

mieścia. Nowe życie 21.45 Polonia 

24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 

Halo Polonia 23.10 Odkryć prawdę. 

Dąb dla polskich żołnierzy
W ramach jubileuszowych obchodów Stulecia Kongresu Łatgalskiego 6 maja w Dyneburgu miało 
miejsce uroczyste sadzenie dębów przy Krzyżu na Słobódce, upamiętniającym polskich żołnierzy 
walczących o wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików i niepodległość Łotwy. 

W swoim przemówieniu prezydent 

Republiki Łotewskiej, Raimonds 

Vējonis, odniósł się do chlubnego 

rozdziału polsko-łotewskiej histo-

rii sprzed stu lat, którego pozytywne 

konsekwencje widoczne są do dziś. 

Ambasador Ewa Dębska zaznaczyła, 

że „Daugavpils to miasto licznie za-

mieszkałe przez Polaków. Zarówno 

dla nich, jak i pozostałych mieszkań-

ców miasta dęby pod Krzyżem na 

Słobódce będą kolejnym symbolem 

przyjaźni pomiędzy Polską a Łotwą”.

Akcja sadzenia dębów, w której 

wzięli udział prezydent Łotwy oraz 

ambasador RP jest elementem progra-

mu „Obejmij Łotwę”, w ramach któ-

rego na 100-lecie kraju, wzdłuż granic 

Łotwy, w 45 przygranicznych miejsco-

wościach mają zostać posadzone dęby.

Krzyż na Słobódce to miejsce, w któ-

rym w 1920 roku pochowano 237 pol-

skich żołnierzy poległych w kampanii 

łatgalskiej 1919-1920. W historii Pol-

ski wydarzenia te zapisały się pod na-

zwą „Operacja Zima”, która rozpoczęła 

się 3 stycznia 1920 r. W czasie jej trwa-

nia połączone wojska polsko-łotewskie 

pod dowództwem generała Edwarda 

Rydza-Śmigłego zdobyły Dyneburg i 

wyzwoliły Łatgalię z rąk bolszewików.

W miejscu, gdzie obecnie wznosi 

się betonowy krzyż, w okresie mię-

dzywojennym był polski cmentarz 

wojskowy, uroczyście otwarty w 1926 

roku przez najwyższe władze Repu-

bliki Łotewskiej. Podczas okupacji so-

wieckiej został on zrównany z ziemią. 

Znajdujący się tu piasek wymieszany 

z kośćmi poległych legionistów wyko-

rzystano do budowy drogi Dyneburg 

– Krasław. 22 listopada 1992 roku na 

miejscu cmentarza postawiono beto-

nowy krzyż, który przypomina o pol-

skich żołnierzach poległych w walce o 

niepodległość Łotwy.

 Ambasada RP w Rydze/
 „Wspólnota Polska”

»Źródełko« ma 50 lat

Szkoła-przedszkole „Źródełko” w 

Wilnie obchodzi jubileusz 50-lecia 

działalności. Jubileuszowy koncert 

zorganizowano  11 maja w Domu 

Kultury Polskiej w Wilnie.

 Dyrektor Wioleta Kuczyńska cie-

szyła się z sukcesów szkoły-przed-

szkola. – 50 lat to doprawdy bardzo 

długa droga dla takiej małej placówki 

jak nasza. Mam nadzieję, że tę dro-

gę przeszliśmy pomyślnie. Widzie-

liście nasze sukcesy, cieszymy się z 

nich. Historię tworzą ludzie i dlate-

go jeszcze raz w imieniu własnym i 

wszystkich pracowników naszej pla-

cówki chcę pogratulować naszym 

weteranom. Historia naszej placówki 

jest bardzo symboliczna. Po pierwsze 

sama nazwa „Źródełko”: każda duża 

rzeka zaczyna się od źródła, każ-

da duża szkoła ma swój początek w 

szkole pierwszego stopnia, ta z kolei 

w przedszkolu. Dlatego my jesteśmy 

tym początkiem, który buduje przy-

szłość naszego państwa i naszego na-

rodu – stwierdziła. 

Gratulacje „Źródełku” złożył Wal-

demar Tomaszewski, przewodniczący 

Akcji Wyborczej Polaków na Litwie 

– Związku Chrześcijańskich Rodzin 

(AWPL-ZChR), europoseł. – Wszy-

scy jesteśmy pod wrażeniem waszego 

dorobku i tego koncertu. Wiemy, ile 

sił, energii i ciepła przekazujecie na-

szym dzieciom, które dały tak piękny 

koncert. Wiemy też, że podczas fe-

stiwalu teatrzyków szkolnych przed-

szkole „Źródełko” weszło do fi nału 

spośród 90 zespołów z całej Litwy. 

Cieszymy się.

Waldemar Tomaszewski poruszył 

również temat szkolnictwa polskie-

go na Litwie. – Oświata polska na 

Litwie jest bardzo ważna dla nas 

wszystkich, ale jest to też ogromna 

wartość, którą tworzą nasi nauczy-

ciele i cała społeczność szkoły. Polska 

placówka oświatowa jest wielką war-

tością samą w sobie. Za wszystko, co 

robicie dla tej sprawy, wielki ukłon 

dla was – dziękował polityk.

Prezes Stowarzyszenia Nauczy-

cieli Szkół Polskich na Litwie 

„Macierz Szkolna”, poseł Józef 

Kwiatkowski, odnotował, że wła-

śnie w przedszkolu rozpoczyna się 

najważniejsze poznawanie języka 

ojczystego. – Cieszymy się z tego, 

że rodzice oddają swe dzieci do tego 

przedszkola. Po dzisiejszym kon-

cercie jesteśmy pewni, że te dzieci 

za kilkanaście lat wstąpią w szeregi 

polskich zespołów artystycznych na 

Litwie, polskich placówek oświato-

wych i będą dalej służyć dla rozwoju 

polskości – powiedział.

 L24.lt/
 „Wspólnota Polska”
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Pr. 

rozrywkowy 10.40 List do ciebie 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.05 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 Progno-

za pogody, wiadomości, sport 20.00 

Mrówki znaczą śmierć (fi lm) 21.25 

Pr. dyskusyjny 22.20 Gejzer 22.55 Na 

tropie 23.20 Taggart (s.) 1.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Dajcie nam skrzydła 

9.55 Maria Teresa Habsburg, Jej Wy-

sokość i matka 10.55 Wzlot i upadek 

NSDAP 11.45 Powiązania Jana Po-

kornego 12.40 Magazyn chrześcijański 

13.10 Na ratunek życiu 13.30 Chcesz 

je? 13.35 Wałachy, okrutna wiosna 

1945 14.15 Wehrmacht Hitlera 15.10 

Zapomniane wyprawy 15.35 Kobiety, 

które zapisały się w dziejach historii: 

Kleopatra 16.25 Duże maszyny 17.15 

W nieznane 18.15 Narodowe skarby 

18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody 

nauki i techniki 19.25 Twierdze: Praga 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Z kucharzem dookoła świa-

ta 21.05 Podróżomania 21.35 Klejnoty 

naszej krainy 22.00 Czeskie cuda 22.30 

Protektor (fi lm) 0.10 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 

15.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-

mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-

ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.05 Zodiak 

(fi lm) 1.10 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi pa-

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

Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Druga 

szansa (fi lm) 12.15 Południowe wiado-

mości 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 

13.25 Komisarz Rex (s.) 15.30 Policja 

Hamburg (s.) 16.30 Popołudniowe 

wiadomości 16.45 Pr. rozrywkowy 

17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 

davinci 22.35 Castle (s.) 23.25 Pr. roz-

rywkowy 0.10 Druga szansa (fi lm). 

PIĄTEK 19 maja

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

Kufer 10.30 Sublokator 10.45 Nie-

zwykłe losy 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 

w domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 15.25 

Rycerz 15.45 Reporterzy TVC 16.35 

Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Piekło z kró-

lewną (bajka) 21.40 Wszystko-party 

22.30 Lista przebojów telewizyjnej 

rozrywki 23.25 Sprawy detektywa 

Murdocha (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Dzika Alaska 

9.50 Ze smakoszem w podróży 10.40 

Z kucharzem dookoła świata 11.40 

Dom, czyli dokąd prowadzi nasza dro-

ga 12.35 Dzień Konia po mongolsku 

13.15 Chcesz mnie? 13.40 Twierdze: 

Hradec Králové 14.00 Dajcie nam 

skrzydła 14.55 GEN - Galeria elity na-

rodu 15.10 Wehrmacht Hitlera 16.05 

Wielka Wojna Ojczyźniana 16.55 

Tajemnicze życie skał 17.20 Ostat-

ni łowcy w Ekwadorze 18.15 Kraina 

znanych i nieznanych historii czeskich 

zamków i twierdz 18.45 Wieczorynka 

18.55 Kwartet 19.20 Na ratunek życiu 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 

Downton Abbey (s.) 21.50 Melodia 

podziemi (fi lm) 23.35 Mongoł (fi lm) 

1.35 Czeskie wsie. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 

zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Dirty Dan-

cing (fi lm) 22.20 Terminator III (fi lm) 

0.15 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.35 Psi pa-

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

Dom na wybrzeżu (fi lm) 11.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 12.10 Południo-

we wiadomości 12.20 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.30 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Pr. 

rozrywkowy 17.35 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Przy-

stań (s.) 21.30 Czechy i Słowacja mają 

talent (fi lm) 23.10 Facet do dziecka 

(fi lm) 0.50 Pr. rozrywkowy. 

SOBOTA 20 maja

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.15 Wróżbita z ogrodu (bajka) 

8.15 Ojciec Brown (s.) 9.00 Gejzer 

9.30 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-

-party 12.00 Tydzień w regionach 

12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomo-

ści 13.05 Pierścień króla rzeki (bajka) 

14.05 Gdzie mieszka szczęście (bajka) 

14.55 Hotel Błękitna Gwiazda (fi lm) 

16.25 Poirot (s.) 18.00 Ogrody Ferdy-

nanda 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 Święto przebiśniegu (fi lm) 21.25 

Fantomas (fi lm) 23.05 Wallander (s.) 
0.40 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 Gar-

fi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 Stu-

dio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta na-

sza kapela 9.55 Folklorika 10.25 Krainą 

znanych i nieznanych historii czeskich 

zamków i twierdz 10.50 Drang nach 

Osten Hitlera 11.40 Downton Ab-

bey (s.) 12.30 Babel 13.00 Obrazki z 

Francji 13.20 Świat oczyma Hanzelki 

i Zikmunda 13.45 Dom, czyli dokąd 

prowadzi nasza droga 14.40 Kamera w 

podróży 15.35 Cudowna planeta 16.30 

Piłka nożna 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Ośmiorniczka 

(fi lm) 22.10 Noc należy do nas (fi lm) 

0.05 Córka najlepszego kolegi (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.) 7.15 Th e 

Looney Tunes Show (s. anim.) 7.40 

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.00 Twoja twarz brzmi znajomo 10.45 

Przyprawy 11.40 Dzwoń do TV Nova 

12.20 Poradnik domowy 13.30 Za-

mieńmy się żonami 14.50 Dziś 13, jutro 

30 (fi lm) 16.45 Bodyguard (fi lm) 19.30 

Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Pira-

ci z Karaibów: Na nieznanych wodach 

(fi lm) 22.50 W obronie własnej (fi lm) 
0.40 World Trade Center (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.35 Psi 

patrol (s. anim.) 7.25 Wilk i zając 

(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 8.25 Sa-

lon samochodowy 9.55 Ostry kurczak 

(s.) 11.20 Przystań (s.) 12.40 davinci 

13.35 Czechy i Słowacja mają talent 

15.05 Wiatr w kieszeni (fi lm) 16.50 

Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 

Wiadomości 20.15 Kochamy Czechy 

22.00 Mężczyźni, którzy nienawidzą 

kobiet (fi lm) 1.20 Zderzenie ze śmier-

cią (fi lm). 

NIEDZIELA 21 maja

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 

Jaskinia 6.45 Hotel Błękitna Gwiaz-

da (fi lm) 8.15 Uśmiechy Jana Pívca 

8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-

rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 

Obiektyw 11.05 Życie na zamku (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 

Wiadomości 13.05 Grzyb grzybowi 

nierówny (bajka) 14.20 Niezwykłe losy 

15.15 Święto przebiśniegu (fi lm) 16.40 

Trup w każdej szafi e (fi lm) 18.25 Cu-

downe zioła 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN - Ga-

leria elity narodu 20.15 Głos dla rzym-

skiego króla (fi lm) 22.05 168 godzin 

22.35 Mrówki znaczą śmierć (fi lm) 

0.00 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 - osta-

teczne rozwiązanie 10.05 Wielka Woj-

na Ojczyźniana 11.00 Nie poddawaj 

się 11.55 Chcesz mnie? 12.25 Słowo 

na niedzielę 12.30 Magazyn chrześci-

jański 12.55 Przez ucho igielne 13.25 

Magazyn religijny 13.50 Na pływalni 

z L. Sobotą 14.20 Królestwo natury 

14.45 Podróż po południowoafrykań-

skim Guatengu 15.15 Narodowe skar-

by 15.50 Piłka nożna: SK Sigma Olo-

mouc - FC Baník Ostrava (transmisja) 

18.10 Ogrody Ferdynanda 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Zapomniane wyprawy 

19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Prawdziwe męstwo (fi lm) 22.10 

Vertigo (fi lm) 0.15 Kałasznikow kontra 

M16. 

NOVA 
6.30 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.55 Spiderman (s. anim.) 7.20 Dziel-

ny Agent Kaczor (s. anim.) 7.45 Th e 

Looney Tunes Show (s. anim.) 8.10 

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.35 Weekend 9.35 Ślub na polu bi-

twy (fi lm) 11.30 Królewna z młyna (s.) 

12.35 Stuart Malutki (fi lm) 14.15 Po-

gromcy duchów (fi lm) 16.15 Chrzciny 

(fi lm) 17.55 O królewnie Jasněnce i 

latającym szewcu (bajka) 19.30 Wia-

domości, sport, pogoda 20.20 Niedź-

wiadek (fi lm) 22.25 Odłamki 23.00 

Niewidzialny (fi lm) 1.10 Pogromcy 

duchów (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi patrol 

(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 Par-

tia 11.45 Poradnik domowy 12.40 Po-

radnik Ládi Hruški 13.40 Boskie torty 

Markéty 14.15 Kochamy Cechy 15.55 

Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 Po-

hlreich gotuje 18.55 Wiadomości 20.15 

Wydział zabójstw (s.) 21.30 Oczyma 

Josefa Klímy 22.20 Show Jana Krausa 

23.35 Śmiertelna gra (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 22 maja

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

9.45 Śladami gwiazd 10.15 Trup w 

każdej szafi e (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 

Potyczki Amy (s.) 14.50 Televarieté 

16.25 Kojak (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-

nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 Labirynt (s.) 21.00 Reporterzy 

TVC 21.40 Kryminolog (s.) 22.40 Na 

tropie 23.05 Taggart (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Melodia podziemi 11.40 Duże 

maszyny 12.30 Tajemnicze życie skał 
12.55 Babel 13.25 Na ratunek życiu 

13.45 Magazyn religijny 14.15 Tele-

wizyjny klub niesłyszących 14.45 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 15.00 

Zapomniane wyprawy 15.25 Wałachy, 

okrutna wiosna 1945 16.05 Przygody 

nauki i techniki 16.30 Dzika Alaska 

17.25 Wzlot i upadek NSDAP 18.15 

Czeskie cuda 18.45 Wieczorynka 

18.55 proStory 19.25 Miejsca piel-

grzymek 19.50 Wiadomości w cze-

skim j. migowym 20.00 Drang nach 

Osten Hitlera 21.00 Wręczenie nagród 

Anděl 2016 22.10 Marnie (fi lm) 0.20 

Prawdziwe męstwo (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 

(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 

11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 

Południowe wiadomości 12.30 Dwóch 

i pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 

(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 

Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 

(s.) 21.35 Policja kryminalna Anděl (s.) 

22.45 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.40 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.35 Psi pa-

trol (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.10 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.10 Chmu-

ry na horyzoncie (fi lm) 12.05 Połu-

dniowe wiadomości 12.15 Gliniarz i 

prokurator (s.) 13.15 Komisarz Rex (s.) 

15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 Po-

południowe wiadomości 16.40 Pr. roz-

rywkowy 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 

21.30 Jak zbudować marzenie 22.45 

Tak jest, szefi e! 23.50 Pr. rozrywkowy 

0.30 Chmury na horyzoncie (fi lm). 

WTOREK 23 maja

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

dami gwiazd 10.15 168 godzin 10.50 

Lista przebojów telewizyjnej rozrywki 

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 Panoptikum miasta Pragi 

(s.) 21.05 Poirot (s.) 22.35 Legendy 

ratownictwa 23.10 Motyw (s.) 23.55 

Ojciec Brown (s.) 0.40 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Cudowna pla-

neta 9.55 Dom, czyli dokąd prowadzi 

nasza droga 10.50 Królestwo natury 

11.15 Po Czechach 11.25 Nie podda-

waj się 12.20 Chcesz je? 12.25 Dajcie 

nam skrzydła 13.20 Świat oczyma 

Hanzelki i Zikmunda 13.45 proStory 

14.15 Wzlot i upadek NSDAP 15.05 

Wehrmacht Hitlera 16.00 Heydrich - 

ostateczne rozwiązanie 16.25 Krainą 

znanych i nieznanych historii czeskich 

zamków i twierdz 16.55 Podróżomania 

17.20 Dzika Alaska 18.15 Klejnoty na-

szej krainy 18.45 Wieczorynka 18.55 

Podróż po południowoafrykańskim 

Guatengu 19.20 Zatopione losy 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Czeskie stulecie 21.20 Co po-

trafi  kłamstwo 22.15 Dom z kart (s.) 

23.10 Kałasznikow kontra M16. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 

wiadomości 12.25 Dwóch i pół (s.) 

12.55 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 

15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-

ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.20 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 21.30 Weekend 22.35 CSI: 

Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi pa-

trol (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 Dwie 

siostry (fi lm) 12.10 Południowe wiado-

mości 12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 

13.20 Komisarz Rex (s.) 15.25 Policja 

Hamburg (s.) 16.25 Popołudniowe wia-

domości 16.40 Pr. rozrywkowy 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Top Star 

magazyn 22.35 Castle (s.) 23.25 Pr. roz-

rywkowy 0.15 Dwie siostry (fi lm). 

ŚRODA 24 maja

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

fer 10.35 Panoptikum miasta Pragi (s.) 

11.45 Czarne owce 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.50 Televarieté 

16.25 Kojak (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-

nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 List do ciebie 21.00 Ach, te mor-

derstwa! (s.) 22.45 Columbo (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Ostatni łowcy 

w Mongolii 9.55 Drang nach Osten 

Hitlera 10.45 Kobiety, które zapisały 

się w dziejach historii 11.35 Histo-

ria ogrodu Růženki 11.55 Nasza wieś 

12.20 Ta nasza kapela 12.50 Folklorika 

13.15 Miejsca pielgrzymek 13.35 Ze 

smakoszem w podróży 14.15 Europa 

dziś 14.45 Paryż w ruchu 15.35 Klucz 

16.05 Co potrafi  kłamstwo 17.00 Z ku-

charzem dookoła świata 17.55 Ogrody 

Ferdynanda 18.25 GEN - Galeria elity 

narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 Po-

dróżomania 19.20 Na ratunek życiu 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 

Podróż po Luizjanie 21.30 Narodowe 

skarby 21.55 Rozkaz! 22.40 Powiąza-

nia Jana Pokornego 23.35 Cienie nad 

jeziorem (s.) 0.30 Dom z kart (s.). 

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 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 

zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne 

zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-

we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 

Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 

się żonami 21.30 Kobiety w więzieniu 

22.30 CSI: Kryminalne zagadki Las 

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

PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 Psi 

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

Niezwykła miłość (fi lm) 12.10 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 Pr. 

rozrywkowy 17.35 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 

kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.40 

Telebazar 23.45 Pr. rozrywkowy 0.25 

Niezwykła miłość (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYN-
-Wzgórze Zamkowe: Makbet (19, 

godz. 20.30);

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: O 

líném Honzovi (18, 19, godz. 10.00);

SCENA CZESKA – ORŁOWA: Pí-

sničkář (19, godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Dudi: 

Cała naprzód (18, 19, godz. 16.00); 

Upadek (18, 19, godz. 17.30); Obcy: 

Przymierze (18, 19, godz. 19.00); John 

Wick 2 (18, 19, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Upadek (18, 19, godz. 

17.30); Obcy: Przymierze (18, 19, godz. 

19.30); TRZYNIEC – Kosmos: Szyb-

cy i wściekli 8 (18, 19, godz. 17.30); 

Obcy: Przymierze (18, 19, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Všechno 

nebo nic (18, godz. 10.00); Lady Mck-

beth (18, godz. 17.30); Obcy: Przymie-

rze (18, godz. 20.00); Epoka lodowco-

wa: Wędrówka kontynentów (19, godz. 

14.00); CIESZYN – Piast: Dudi: Cała 

naprzód (18, 19, godz. 15.30); Strażni-

cy Galaktyki 2 (18, 19, godz. 17.15; 19, 

godz. 19.45).

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN-SIBICA – Zarząd 

MK PZKO zaprasza na tradycyjną ja-

jecznicę w piątek 19. 5. o godz. 17.00 

do ogrodu Domu Polskiego PZKO w 

Sibicy.

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 

Emerytów zaprasza na spotkanie klu-

bowe 18. 5. o godz. 15.00 do świetlicy 

przy ulicy Horymira 1511/9.

KARWINA-FRYSZTAT – MK 

PZKO zaprasza na spotkanie z okazji 

Dnia Matki, które odbędzie się 20. 5. o 

godz. 15.00. W programie koncert for-

tepianowy Jana Strumpfa i praktyczny 

pokaz przygotowania sushi – tradycyj-

nej potrawy japońskiej.

KARWINA-NOWE MIASTO 
– MK PZKO zaprasza 20. 5. o godz. 

16.00 do świetlicy Koła na spotkanie 

klubowe połączone ze smażeniem ja-

jecznicy. W programie kulturalnym wy-

stąpią uczniowie ze szkoły muzycznej.

LESZNA DOLNA – MK PZKO 

zaprasza na przedstawienie teatralne 

pt. „A tak se tu żyjymy” w wykona-

niu amatorskiego zespołu teatralnego 

ze Śmiłowic. Impreza odbędzie się w 

piątek 19. 5. o godz. 18.00 w Domu 

PZKO.

ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 

PZKO zaprasza w niedzielę 21. 5. o 

godz. 15.00 do Domu PZKO na Spo-

tkanie z okazji Dnia Matki. W progra-

mie „TA Grupa” oraz „Old Boys Band”. 

PTTS „BŚ”– Zaprasza na wycieczkę 

W54 we wtorek 23. 5. Trasa Ogro-

dzona – Chełm – Goleszów, łatwa, 

nieoznakowana, około 6 km. Zbiórka 

turystów na dworcu w Cz. Cieszynie o 

godz. 7.17 (Frydek, Bogumin), o godz. 

7.42 (Mosty, Ostrawa). W tych gru-

pach przechodzimy razem na tymcza-

sowy przystanek autobusowy przy ulicy 

Dojazdowej. Inf. 605 783 338.

RYCHWAŁD – MK PZKO zaprasza 

w sobotę 20. 5. o godz. 15.30 na Dzień 

Matki do Domu PZKO. W programie: 

zespół śpiewaczy „Rychwałdzianie”, 

prelekcja Tadeusza Siwka pt. „Bruksela 

– stolica Europy, Belgii, Brabancji”.

SKRZECZOŃ – MK PZKO za-

prasza sympatyków sportu obwo-

du bogumińskiego i orłowskiego na 

37. Mistrzostwa Koła w Tenisie Stoło-

wym, które odbędą się w sobotę 20. 5. o 

godz. 9.00 w Domu PZKO. Prezenta-

cja zawodników w kategoriach kobiet i 

mężczyzn od godz. 8.30.

SUCHA GÓRNA – Klub Kobiet i 

zarząd MK zapraszają w sobotę 20. 5. 

w godz. 9.00-18.00 oraz w niedzielę 

21. 5. w godz. 9.00-17.00 do Domu 

PZKO na wystawę pt. „Jak spędzamy 

wolny czas – nasze zainteresowania”. 

Panie przygotowują również smaczny 

bufet.

TKK PTTK „Ondraszek” – Zapra-

sza na „Dzień Wędrowniczka” 21. 5. o 

godz. 9.00 zbiórka na Rynku w Cie-

szynie. Trasa: Cieszyn – Puńców – Go-

leszów – Kojkowice – Farska Górka 

– Dzięgielów (ok. 15 km). Na mecie 

możliwość smażenia własnej kiełbasy. 

Wycieczkę prowadzi Leszek Szurman, 

tel: +48 517 626 214.

 zaprasza do udziału w XX Rodzin-

nym Rajdzie Rowerowym 25. 6. Start 

o godz. 10.0 z cieszyńskiego Rynku, 

a metę przewidziano w Etno Chacie 

„Topolej” w Goleszowie. Długość trasy 

ok. 20 km (w jedną stronę). Dojazd na 

metę w grupach zorganizowanych, bądź 

indywidualnie jako uczestnik rowero-

wej gry terenowej. Zapisy wraz z wnie-

sieniem wpisowego 12 zł (dorośli), 6 zł 

(dzieci) przyjmowane będą w dniach 

22. 5.-23. 6. w Cieszyńskim Centrum 

Informacji na rynku (podcienia Ratu-

sza), oddziale PTTK przy ul. Głębokiej 

56 w godz. urzędowania, a także w dniu 

imprezy w godz. 8.30-9.30, w miejscu 

startu, gdzie będą też wydawane koszul-

ki rajdowe (do wyczerpania zapasów).

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.

WYSTAWY
JABŁONKÓW, budynek JACKI, 
Rynek Mariacki 1: do 31. 5. wystawa 

fotografi i Józsefa Homoga i Ilony Th ót 

Homoga.

KARWINA, MIEJSKI DOM KUL-
TURY, SALA MÁNESA: do 28. 6. 

wystawa Veroniki Zvonečkovej pt. „Nie 

tylko dla dzieci”. Czynna: po, śr, pt w 

godz. 9.00-15.00; wt, czt w godz. 9.00-

19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, Fry-
decka 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 Durstinovej 

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. wysta-

wa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: wt-pt 

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

17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: stała eks-

pozycja pt. „Zanim powstało miasto”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 24. 9. 

wystawa pt. „Słodka pokusa”; stała 

ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-

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

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

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. 

wystawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

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

 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Masaryka 958: do 20. 5. 

wystawa Jarki Rybovej pt. „Cerami-

ka”; stała eskpozycja pt. „Orłowa – 

przeszłość i teraźniejszość”. Czynne: 

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

13.00-17.00.
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Nie bądźcie smutni, odeszłam
do radości Pana mego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy krewnych, przyjaciół i znajomych, że 

dnia 15. 5. 2017 zmarła nagle w wieku 90 lat nasza Najukochańsza Ma-

musia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. HILDA JURSOWA

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 19 maja 2017 o godz. 

14.00 z kościoła ewangelickiego Na Niwach w Czeskim Cieszynie na 

cmentarz w Sibicy. Zasmucona rodzina.
 GL-284

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia koledze Marianowi Steff kowi 

z powodu śmierci

OJCA

składa redakcja „Głosu Ludu”. GL-282

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 13. 5. 2017 zmarł 

w wieku 70 lat nasz Najdroższy Mąż, Ojciec, Brat, 

Szwagier, Kuzyn i Wujek 

śp. KAZIMIERZ STEFFEK 
z Trzyńca

Ostatnie pożegnanie odbyło się w wąskim kręgu rodzi-

ny. Najbliżsi. GL-279

Dnia 19 maja minie 1. bolesna rocznica śmierci naszego 

Najdroższego Męża, Ojca, Teścia, Chrzestnego, Dziadka, 

Pradziadka, Kuzyna, Kolegi

inż. GUSTAWA GUŃKI
z Olbrachcic

Nikt i nic nie jest w stanie wypełnić pustki po Jego odej-

ściu. Zatrzymajmy się więc na chwilę i wspomnijmy ... 

Kochająca rodzina.
 RK-059

Dnia 20 maja minie szósta rocznica, kiedy nas opuścił 

nasz Najdroższy 

śp. TADEUSZ JONSZTA
z Olbrachcic

Z szacunkiem i wdzięcznością wspomina cała rodzina.
 GL-271

W naszej pamięci i sercach żyjesz stale...
W dniu 19. 5. minie 1. bolesna rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. MARII SZKANDERY
z Piosecznej

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 GL-283

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 17. 5. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,45 zł

ON  4,11 zł

LPG 1,90 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,39 zł

ON  4,19 zł

LPG 1,99 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,44 zł

ON  4,24 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,46 zł  

ON  4,22 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,50 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 17. 5. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,160

EUR  4,140 4,220

USD  3,740 3,900

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,160

EUR  4,140 4,240

USD  3,720 3,870

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,260 6,400

EUR 26,200 26,800

USD 23,500 24,400

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,260 6,420

EUR 26,130 26,800

USD 23,230 23,750

 (wik)
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Spółka

SALTAGRO a.s.
poszukuje kandydata 

na stanowisko

ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNE 
do swej siedziby w Czeskim Cieszynie

Wymagania:
 » Wykształcenie średnie/wyższe
 » Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 » Praca na PC (Word, Excel)
 » Talent organizacyjny
 » Praca na pełen etat

Proponujemy:
 » Pracę referenta w handlu międzynarodowym (planowanie dostaw, 

optymalizacja transportów, fakturowanie)
 » Atrakcyjne wynagrodzenie
 » Bonusy pracownicze
 » Przyjazne nieformalne środowisko pracy

CV prosimy przesłac na adres: info@saltagro.cz
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 RUSZYŁ TURNIEJ CZECH INTERNATIONAL KARWINA 2017

Faworytami Mendrek i Ludík
W województwie morawsko-śląskim rozwiązał się ostatnio worek z klasowymi turniejami w badmintonie. Do ambasadorów 

renesansu tego sportu należy klub KaBal Karwina, organizator prestiżowego międzynarodowego turnieju Czech International 

Karwina 2017. Na kortach w hali STaRS przy frysztackim rynku wczoraj ruszyły eliminacyjne walki, od dziś do soboty 

badmintoniści zmierzą się w głównym turnieju należącym do prestiżowego cyklu Badminton Europe Circuit. Półfi nałowe mecze 

zaplanowane zostały na sobotnie przedpołudnie, fi nał odbędzie się o godz. 16.00. 

Do Karwiny zjechała prawie cała 

czeska czołówka, włącznie z pierw-

szą rakietą krajowego rankingu, 

Milanem Ludíkiem. W turniejo-

wej drabince nie brakuje też azja-

tyckich zawodników, ponadto na 

liście startowej znajdują się mocni 

Skandynawowie. Wczoraj w kwali-

fi kacjach do głównego turnieju wal-

czyło kilku reprezentantów Polski. 

Po zamknięciu tego numeru swoje 

mecze zaliczyli m.in. Mateusz Da-

nielak i Paweł Onysko. – Zapowia-

da się zacięta rywalizacja i trudno 

wskazać głównego faworyta turnie-

ju. Osobiście liczę na dobry występ 

Milana Ludíka, któremu zależy na 

dobrej grze przed własną publicz-

nością – stwierdził w rozmowie 

z „GL” dyrektor turnieju, Radim 

Slíva. Karwiniacy mają już spore 

doświadczenie z organizacją dużych 

imprez badmintonowych. W ostat-

nich dwóch latach nad Olzą z po-

wodzeniem zostały przeprowadzo-

ne mistrzostwa RC, które po brzegi 

zapełniły karwińską halę STaRS. 

W gronie rozstawionych zawod-

ników znajduje się m.in. Adam 

Mendrek, syn olimpijczyka z Bar-

celony – Tomasza Mendreka. Bad-

mintonista urodzony w Czeskim 

Cieszynie broni obecnie barw klubu 

TJ Sokol Veselý Brno Jehnice, zaś 

do Karwiny przyjechał w pozycji wi-

celidera czeskiego rankingu. Adam 

Mendrek został rozstawiony z nu-

merem drugim w turnieju, numerem 

jeden jest Milan Ludík. Z nr. 6 za-

gra Polak, Maciej Poulakowski. Do 

karwińskiego turnieju zgłosiło się w 

sumie 122 zawodników. – Chodzi 

o pierwszą edycję, a to dla każdego 

zawodnika wielka niewiadoma. Tym 

bardziej cieszę się, że udało nam się 

zwabić do Karwiny graczy z  Chin, 

Indii czy krajów skandynawskich, 

gdzie badminton cieszy się ogrom-

ną popularnością. W tych krajach 

badminton to prawdziwa religia – 

powiedział „GL” Radim Slíva. W 

gronie kobiet najwyżej rozstawioną 

czeską zawodniczką jest Kateřina 

Tomalowa, do faworytek należy jed-

nak aktualna młodzieżowa wicemi-

strzyni Europy – Ukrainka Maryna 

Iljinskaji. – Wśród kobiet trudno 

znaleźć jednoznaczną faworytkę. 

W kobiecym badmintonie liczy się 

nie tylko przygotowanie techniczne 

i kondycyjne, ale też odporność na 

stres – zaznaczył Slíva. 

Dla kibiców badmintona, którzy 

z braku czasu nie będą mogli wpaść 

bezpośrednio do hali STarS, organi-

zatorzy przyszykowali niespodzian-

kę w postaci darmowego interne-

towego streamu z całego turnieju. 

– Chcemy pokazać wszystkie naj-

ciekawsze mecze na poszczególnych 

kortach. Znajdziecie nas Państwo 

na stronach portalu Youtube – zdra-

dził naszej redakcji szef turnieju. 

Pojedynki o medale karwińskiego 

turnieju trafi ą też do ramówki Cze-

skiej Telewizji, fani badmintona 

będą jednak musieli się zadowolić 

90-minutową retransmisją. 

 JANUSZ BITTMAR

SPORT
W SKRÓCIE
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Do gwiazd turnieju należy pochodzący z Czeskiego Cieszyna Adam Mendrek.

 ECHA PIŁKARSKIEGO WEEKENDU W IA KLASIE

Nerwowo w zespole Bystrzycy 
SEDLISZCZE – BYSTRZYCA  1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 16. Krejčok. Bystrzyca: 

Galusik – Fober, Buryan, B. Kreželok, Rusz – Sta-

niek (68. B. Kantor), D. Kantor, Zoubek, M. Teofi l 

– Kisza (68. Mustabasić) – Badura. 

To był nie do końca mecz ostatniej szansy dla 

ratującej się przed spadkiem Bystrzycy, niemniej 

zwycięstwa drużyn znajdujących się w równie 

trudnej sytuacji (Veřovice i Libhošť) wprowa-

dziły w podbeskidzkim klubie lekką nerwówkę. 

Gospodarze zwycięskiego gola zdobyli z karnego, 

bystrzyczanie z kolei w dobrych pozycjach trafi ali 

w poprzeczkę, bądź też w okoliczne drzewa. Stu-

procentową sytuację zmarnował Kreželok, który z 

kilku kroków fatalnie przestrzelił. 

HLUBINA – STONAWA  2:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. Klíma, 56. Schmutz. 

Stonawa: Gaszczyk – Mančař (67. Malúš), Szkuta, 

Wojnarovský, Zielonka (83. Schütze) – Kisel, Dit-

trich, Graňák, Kubiena – Zoller, Šuster.

Ostrawianie zgotowali Stonawie siódmą po-

rażkę w tym sezonie, która boli stonawskich pił-

karzy o tyle łagodniej, że w tabeli podopieczni 

trenera Karla Sochory plasują się na świetnym 

piątym miejscu. Widmo spadku w tym sezonie 

nie dotyczy Stonawy, zaś przy odrobinie szczę-

ścia zaolziański klub może jeszcze włączyć się do 

walki o awans do piątej ligi. Piłkarze Hlubiny w 

wyrównanym meczu lepiej ustawili celowniki. Po 

stronie Stonawy dwie duże okazje zmarnował 

niezawodny zazwyczaj Josef Zoller, w słupek tra-

fi ł z kolei głową inny doświadczony zawodnik w 

ekipie gości, Pavel Šuster. 

DATYNIE DOLNE – DOBRA  1:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 30. Kubiena – 

18. Gryžboň. Datynie Dolne: Vasilko – Masopust, 

Batiha, Tomašák, Dolák – Wojtyna – Kubiena, Ja-

worek, Sideropulos, Stebel – Gistinger.

Bez Romana Miczki w linii pomocy i co za 

tym idzie – bez polotu – zagrali w weekend pił-

karze Datyń Dolnych. Przyjezdnym do remisu 

wystarczyła jedna udana akcja ofensywna, hawie-

rzowianie w drodze po remis otarli się o „ścianę 

wschodnią” Mount Everestu. Przegrana przyha-

mowała nieco podopiecznych Zdeňka Menouška 

w pościgu za czołową trójką tabeli. – Zagraliśmy 

poniżej oczekiwań. W tym sezonie znacznie lepiej 

radzimy sobie w meczach wyjazdowych. Widocz-

nie presja domowego meczu dołuje moich piłkarzy 

– przyznał szkoleniowiec Datyń Dolnych. 

VEŘOVICE – OLBRACHCICE  3:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 4.  A. Šimíček, 60.  D. 

Šimíček, 67.  Košelík – 2.  Smiga. Olbrachcice: 

Směták – Korzeniowski, Věčorek, Hovůrka, Pasz 

– Jakub Kociolek, Dorozlo, Jan Kociolek, Izaiáš – 

Chumchal, Smiga (46. Vagner).

Trzy punkty powędrowały do szatni Veřovic, 

które w trybie awaryjnym próbują jeszcze ratować 

szóstoligową przynależność. Banik szybko objął 

prowadzenie, ale szybko też zdążył się skompro-

mitować, tracąc wszystkie gole po fatalnych błę-

dach indywidualnych. 

Lokaty: 1. Stare Miasto 40, 2. Hlubina 39, 3. 

Wracimów 39, 4. Datynie Dolne 35, 5. Stonawa 

34,… 7. Olbrachcice 29, 11. Bystrzyca 22 pkt. 

 (jb)

Program 
Czech International Karwina 

2017
Dziś – 3. runda kwalifi kacji 

(10.00), 1. runda turnieju główne-

go (12.30)

Jutro – 2. runda turnieju głównego 

(10.00), 17.00 ćwierćfi nały 

Sobota – półfi nały (9.00), fi nał 

(16.00)

LEWANDOWSKI CORAZ 
BLIŻEJ KORONY KRÓLA 
STRZELCÓW. Robert Lewan-

dowski jest blisko zdobycia korony 

króla strzelców Bundesligi w sezonie 

2016/2017. O wszystkim zadecyduje 

ostatnia kolejka rozgrywek. Bayern 

Monachium ma już zapewniony 

mistrzowski tytuł i zamierza zagrać 

tak, żeby uszczęśliwić właśnie „Le-

wego”. Polski napastnik rywalizuje 

już tylko z napastnikiem Borus-

si Dortmund,   Pierre-Emerickowi 

Aubameyangą. Obu zawodników w 

tegorocznej klasyfi kacji najskutecz-

niejszych strzelców Bundesligi dzieli 

zaledwie jedno oczko. Lewandowski 

prowadzi z dorobkiem 30 bramek 

w klasyfi kacji strzelców, Gabończyk 

z 29 golami plasuje się tuż za Pola-

kiem. Na zakończenie Bundesligi 

drużyna Bayernu zmierzy się w so-

botę z Freiburgiem, aktualnie szó-

stym zespołem tabeli. 

* * *
LINETTY NA CELOWNIKU 
OLYMPIQUE MARSYLIA. Dru-

żyna Olympique Marsylia wyraziła 

zainteresowanie pozyskaniem po-

mocnika reprezentacji Polski, Ka-

rola Linettiego. Piłkarz występujący 

obecnie w barwach Sampdorii Ge-

nua mógłby trafi ć do utytułowanego 

francuskiego klubu w letnim okienku 

transferowym. Według francuskich 

dziennikarzy, wszystko będzie zale-

żało od postawy Linettiego w zbli-

żających się mistrzostwach Europy 

do lat 21, które od 16 do 30 czerwca 

zagoszczą w Polsce. 

* * *
RADWAŃSKA PRZYMIERZA 
SIĘ DO FRENCH OPEN. Kon-

tuzjowana Agnieszka Radwańska 

powinna być gotowa na wielkoszle-

mowy turniej French Open na kor-

tach w Paryżu. – Agnieszka w środę 

(wczoraj – przyp. autora) zaczęła 

trenować z pełnym obciążeniem 

– stwierdził fi zjoterapeuta Krzysz-

tof Guzowski. Przyczyną kontuzji 

najlepszej polskiej tenisistki, który 

wykluczył ją ze startów w ostatnich 

turniejach rangi WTA, był stan za-

palny w prawej stopie. – Był efektem 

przeciążenia. Trochę czasu zajęło 

ustalenie jego dokładnego źródła, ale 

po ostatnich zabiegach wszystko już 

idzie we właściwym kierunku – dodał 

fi zjoterapeuta Agnieszki Radwań-

skiej. French Open rozpocznie się 

28 maja. Wcześniej w kalendarzu 

znajdują się jeszcze dwa turnieje – w 

Strasburgu oraz Norymberdze, ale w 

nich 28-letnia krakowianka nie weź-

mie udziału. 

* * *
GLIK W »JEDENASTCE« LI-
GUE 1. Jak informuje „Przegląd 

Sportowy”, Kamil Glik został wy-

brany do ofi cjalnej „11” sezonu fran-

cuskiej Ligue 1. To kolejne w tym 

sezonie wyróżnienie dla piłkarza 

reprezentacji Polski, który kilka dni 

temu został również doceniony przez 

fanów. Kibice nominowali Glika tak-

że do najlepszej drużyny wciąż trwa-

jących rozgrywek. Dla ciekawostki 

podajemy pełny skład najlepszej „11” 

Ligue 1: Danijel Subašić (AS Mona-

co) – Djibril Sidibe (AS Monaco), 

Kamil Glik (AS Monaco), Th iago 

Silva (Paris Saint-Germain), Benja-

min Mendy (AS Monaco) – Marco 

Verratti (Paris Saint-Germain), Ber-

nardo Silva (AS Monaco), Jean Seri 

(OGC Nice) – Kylian Mbappe (AS 

Monaco), Edinson Cavani (Paris Sa-

int-Germain), Alexandre Lacazette 

(Olympique Lyon).
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