
Bez większych turbulencji 
GOSPODARKA: Minął tydzień od zakończenia interwencji walutowych Czeskiego Banku 
Narodowego. Korona czeska, zgodnie z oczekiwaniami, wzmocniła pozycję w stosunku do euro, 
lecz nie są to zmiany skokowe. W kantorach w naszym regionie waluta europejska potaniała o 
kilkadziesiąt halerzy. Nie ma natomiast co liczyć na zakup tańszych zagranicznych wczasów w 
czeskich biurach podróży. 

Interwencje ČNB trwały prawie 3,5 

roku. Ofi cjalny średni kurs ČNB 

kształtował się 5 kwietnia, w przed-

dzień ogłoszenia decyzji o zaprzesta-

niu interwencji, na poziomie 27,06 

korony za euro. We wtorek wynosił 

on 26,66. W kantorach w Czeskim 

Cieszynie waluta europejska w ostat-

nich dniach interwencji sprzedawa-

na była najtaniej za 27,20 koron, 

wczoraj za 26,90. Różnica wynosi 

więc ok. 30 halerzy. 

Przeciętny obywatel Republi-

ki Czeskiej kupuje euro najczęściej 

wtedy, gdy wyjeżdża za granicę – czy 

to na wycieczkę, czy na zakupy. Kie-

dy euro osłabi swą pozycję w stosun-

ku do korony, zagraniczne wyjazdy 

powinny być tańsze. Ale sprawa jest 

trochę bardziej złożona. Już wiado-

mo, że tegoroczny wypoczynek nad 

morzem z czeskimi biurami podró-

ży nie będzie tańszy dzięki bardziej 

przychylnemu kursowi korony. 

– Bank centralny podjął decyzję 

zbyt późno, by mogło to mieć wpływ 

na ceny tegorocznego sezonu letnie-

go. Nasze biura już w styczniu i lutym 

wykupują miejsca noclegowe. Dlatego 

zakończenie interwencji nie spowo-

duje obniżek cen wczasów dla naszych 

klientów. Zmiany te będziemy mogli 

uwzględnić dopiero jesienią lub zimą 

– Jan Papež, wiceprezes Stowarzysze-

nia Biur Podróży RC, wyjaśnił powo-

dy w rozmowie z „Głosem Ludu”. 

Zaoszczędzić może ten, kto za-

mierza kupić wczasy organizowane 

przez zagraniczne biura. – Zakoń-

czenie interwencji Czeskiego Banku 

Narodowego ma konkretny wpływ 

na obniżkę cen wczasów oferowa-

nych przez niemieckie i austriackie 

biura podróży, które sprzedawane są 

za pośrednictwem naszego portalu 

Dovolena.cz – poinformowała naszą 

gazetę Klára Majíčková, rzecznicz-

ka spółki Student Agency. Według 

Majíčkovej, ceny spadły nawet o 

kilkaset koron na osobę. Dodajmy 

jednak, że oszczędności, biorąc pod 

uwagę ceny wczasów, nie są zawrot-

ne. Na drogich urlopach, które kosz-

tują powyżej 20 tys. koron od osoby, 

można zaoszczędzić dzięki mocniej-

szej koronie niespełna 400 koron, w 

przypadku tańszych wczasów odpo-

wiednio mniej.  Podobnie wygląda 

sytuacja w przypadku biletów lotni-

czych zagranicznych przewoźników. 

Dzięki zmianie kursu trochę ta-

niej będą wypoczywały za granicą 

przede wszystkim te osoby, które 

samodzielnie, bez biura podróży, za-

łatwiają urlop. Przytoczmy przykład 

4-osobowej rodziny, która ma za-

miar wyjechać na tygodniowy urlop 

do Austrii. 

 DANUTA CHLUP

Ciąg dalszy na str. 3

ZAPISANI 2017
Prezentujemy dziś kolejne dzieci zapisane do klas pierwszych polskich 

podstawówek. Pierwsze dwa zdjęcia wykonaliśmy w Mostach koło Jabłon-

kowa, trzecie w Milikowie.

Elżbieta Samiec z córką Johanką
Wybieramy polską szkołę podsta-

wową, bo mamy polskie korzenie 

i polskich przodków. Poza tym 

oceniamy bardzo wysoko poziom 

szkoły, która ma świetne podejście 

do dzieci i bardzo dobrze uczy. 

Polska placówka daje też naszej 

córce kolejny język, którym w 

przyszłości będzie biegle władać. 

Jako nauczycielka bardzo to do-

ceniam, dwujęzyczność stwarza 

bowiem podstawy do lepszej ko-

munikacji u dzieci. Z kolei u nas 

w domu rozmawiamy ze sobą „po 

naszymu”, bo jestem obrończynią 

czystej gwary. Język polski jest w 

szkole i w książkach.

Wanda i Tomasz Bílikowie 
z córką Sofi ą

Zdecydowaliśmy się posłać córkę 

do klasy pierwszej polskiej szkoły, 

bo ma ona większe możliwości i 

więcej oferuje dzieciom. Ponad-

to sama chodziłam do polskiej 

szkoły i dlatego chciałam, żeby te 

nasze tradycje zostały zachowane. 

Beata Poncza 
z córką Izabelą

Wybrałam dla córki polską pod-

stawówkę przede wszystkim z 

sentymentu, bo sama uczęszcza-

łam do placówki w Milikowie, 

a także uczy się tu mój starszy, 

dziesięcioletni syn. Wybór też 

podyktowała ta rodzinna atmos-

fera charakterystyczna dla szkół 

małoklasowych. Oczywiście są 

też niepodważalne korzyści, jakie 

daje nauczanie wielojęzyczne, bo 

dzieci uczą się tu jednocześnie 

polskiego, czeskiego i angielskie-

go.  (mb)

TYM ŻYJE... KRAJ
Po dwóch latach pilotażowego te-

stowania wczoraj w całej Republice 

Czeskiej odbyły się po raz pierw-

szy jednolite egzaminy wstępne do 

szkół średnich z maturą. Za tydzień 

dziewiątoklasiści, którzy złożyli do-

kumenty do dwóch szkół średnich z 

maturą, będą próbować szczęścia po 

raz drugi. Liczyć się będzie lepszy 

wynik. 

W całym kraju do egzaminów 

wstępnych do szkół średnich zgłosiło 

się 86  379 uczniów. Zadania z obo-

wiązkowej matematyki i języka cze-

skiego opracowała dla wszystkich te-

gorocznych dziewiątoklasistów spółka 

„Cermat”. Oprócz tego szkoły mogły 

we własnym zakresie przygotować 

egzamin z dodatkowego przedmiotu. 

Skorzystały z tego głównie gimnazja 

językowe, które chciały sprawdzić 

poziom języka obcego kandydatów. 

Podobnie postępowały również w 

poprzednich latach, kiedy przygoto-

wanie egzaminów wstępnych leżało w 

gestii szkół. 

Trzeci, dodatkowy przedmiot zda-

wała wczoraj również młodzież w 

dwóch czeskocieszyńskich szkołach 

średnich – w Polskim Gimnazjum 

i Akademii Handlowej. Egzamin 

z języka polskiego dla kandydatów 

na uczniów polskich klas obu szkół 

przygotowało Centrum Pedagogicz-

ne dla Polskiego Szkolnictwa Naro-

dowościowego w Cz. Cieszynie. Na 

wczorajszy termin egzaminacyjny 

zgłosiło się 80 uczniów, za tydzień, 

19 bm., będzie zdawać tylko 13. 

Tymczasem w Akademii Handlowej 

większym powodzeniem cieszył się 

wśród polskich dziewiątoklasistów 

drugi termin, na który zgłosiło się aż 

46 uczniów. Pierwszy wybrały zaled-

wie cztery osoby.

Chociaż Ministerstwo Szkolnictwa 

wprowadziło w tym roku w całym 

kraju obowiązkowe jednolite egza-

miny wstępne do szkół średnich z 

maturą, ustalenie kryteriów przyjęcia 

pozostawiło w gestii szkół. To one na-

dal decydują więc o tym, ile punktów 

uczeń powinien zdobyć na egzaminie, 

żeby go zdać.  (sch)

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

Prezes ČNB, Jiří Rusnok, nie boi się drobnych wahań kursów. 

Rozmowa z nowym prezesem 
»Wspólnoty Polskiej«
| s. 5

Poetka wygrała
z »Jaskółkami Chopina«
| s. 3
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W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

No i przyleciały... Po zimowej przerwie nasze boćki pojawiły się już w gniazdach 
znajdujących się na słupach energetycznych tuż obok głównej drogi w Nieborach 
i Ropicy.
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Wielowymiarowa podróż fi lmowa
Wczoraj na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbył się 
przedpremierowy pokaz fi lmu „Żywobici przi granicy. Babski godki z łobu stón Olzy” („Życie przy 
granicy. Kobiece opowieści z obu stron Olzy”). Jego autorką jest pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego 
dr hab. Grażyna Kubica-Heller, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przed projekcją organizatorzy w na-

stępujący sposób pisali o tym doku-

mencie: – W fi lmie została podjęta 

próba przedstawienia odmienne-

go spojrzenia na Śląsk Cieszyński. 

Twórczyni fi lmu stara się wskazać 

skutki przedzielenia Śląska Cieszyń-

skiego granicą państwową. Jednak 

efektów działań politycznych szuka 

nie tylko w infrastrukturze i gospo-

darce, ale przede wszystkim w wię-

ziach rodzinnych i społecznych. Ten 

obraz to krótka, ale jednocześnie 

wielowymiarowa podróż po Śląsku 

Cieszyńskim. Kanwę fi lmu stanowią 

opowieści kobiet mieszkających po 

obu stronach Olzy, z którymi prowa-

dzono wywiady. 

– Jakiś czas temu uczestniczy-

łam w projekcie badawczym na 

Ukrainie. Dotyczył on przesiedleń 

ludności ukraińskiej z polskich te-

renów na Ukrainę zaraz po wojnie. 

Film, który powstał w ramach tego 

projektu, był dla nas ważny i jak 

sądzę ciekawy, gdyż zebrał kobiece 

doświadczenia z tamtych trudnych 

momentów. Formułę kobiecej nar-

racji zdecydowałam się powtórzyć 

na Śląsku Cieszyńskim – powie-

działa „Głosowi Ludu” Kubica-

-Heller. Projekt został sfi nansowa-

ny przez Europejską Sieć Pamięć 

i Solidarność, której zadaniem jest 

badanie, dokumentowanie oraz 

upowszechnianie wiedzy na temat 

historii Europy XX, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu dyktatur, 

wojen i społecznego sprzeciwu wo-

bec zniewolenia.

Najnowszy fi lm ma narrację pro-

wadzoną „po naszymu”, a większość 

bohaterek z obu stron Olzy także 

posługuje się gwarą. Głos zabrały 

między innymi mieszkanki Ha-

wierzowa, Wędryni, Mostów koło 

Jabłonkowa, Czeskiego Cieszy-

na, a także Koniakowa, Cieszyna, 

Ustronia i Jaworzynki. – Ideą tego 

projektu jest odtworzenie Śląska 

Cieszyńskiego. Chodziło mi o po-

nowne uchwycenie Śląska Cieszyń-

skiego jako pewnej całości. Dlatego 

zależało mi, by językiem fi lmowym 

była tutejsza gwara, co nie udało się 

w przypadku każdej z rozmówczyń 

– stwierdziła Kubica-Heller.  

 (mb)
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DANE TYGODNIA

Grażyna Kubica-Heller

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

E-STREFA

jutro

jutro

dzień: 3 do 9 0C 
noc: 7 do 5 0C 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 5 do 10 0C 
noc: 7 do 5 0C 
wiatr: 2-4  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 8 do 10 0C 
noc: 7 do 4 0C 
wiatr: 4-5 m/s

dzień: 9 do 11 0C 
noc: 7 do 4 0C 
wiatr: 3-6 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
W marcu w Warszawie odbyły się wybory nowego prezesa 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – najważniejszej orga-

nizacji pozarządowej nad Wisłą, której celem jest umacnia-

nie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków 

zamieszkałych za granicą. A czy zastanawialiście się Pań-

stwo, dlaczego w Cieszynie nie ma prężnie działającego koła 

„Wspólnoty”? Dlaczego nie znalazła się nawet garstka osób, 

które lobbowałyby w Warszawie na rzecz Polaków żyjących na Zaolziu?

Na swej zawodowej drodze spotkałem ledwie dwóch Cieszyniaków, którym 

sprawy i problemy rodaków zza Olzy były bliskie. Jednym z nich był długoletni 

naczelny „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, nieżyjący już redaktor Robert Danel. Dru-

gim jest obecny dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, Krzysztof Szelong. Łączy ich 

ogromna wiedza na temat Polaków mieszkających na lewym brzegu Olzy. Obaj 

starali się i starają aktywnie działać na rzecz Zaolzia, obaj także stykali się i stykają 

z – dyplomatycznie rzecz ujmując – niezrozumieniem. 

Niestety większość kontaktów między Cieszyniakami z obu stron granicy ma 

obecnie charakter kurtuazyjny, by nie napisać fasadowy. Wyjątki niewiele w tym 

względzie zmieniają. Dlaczego tak jest? Czasami odnoszę wrażenie, że zwykli 

mieszkańcy dosłownie zgilotynowali pamięć, iż na Zaolziu żyją ich rodacy. W 

efekcie obie społeczności stoją dziś do siebie tyłem. Z jednej strony to dobrze, 

bo w takiej pozycji trudno się bić. Z drugiej szkoda, bo pisząc nieco górnolotnie, 

droga do Polski nadal wiedzie przez ziemię cieszyńską. 

Krótka, trafna, łatwa do zapamię-

tania i jednocześnie oryginalna. Te 

wszystkie cechy powinna łączyć w 

sobie nowa nazwa domu seniora w 

Starym Boguminie. Miasto w ub. 

roku przejęło go od województwa 

morawsko-śląskiego, w związku 

z czym nie może stosować już 

dawnej nazwy „Domov Jistoty”. 

Dlatego miejskie Centrum Usług 

Socjalnych Bogumin zwraca się do 

wszystkich zainteresowanych, któ-

rzy mają pomysł na nową nazwę, 

by swoje propozycje kierowali do 

końca kwietnia na adres: anketa@

mubo.cz.  

 (sch)

Dwa nowe place zabaw w miejscu 

starych i mocno wyeksploatowanych 

powstają obecnie w Karwinie-Raju. 

Pierwszy, przy V Alei, będzie wypo-

sażony w mini-centrum linowe oraz 

trampolinę. Drugi, przy ul. Prameny, 

utrzymany w klasycznym stylu drew-

nianym, będzie składać się z piaskow-

nicy, huśtawek, ślizgawki i drabinek. W 

trakcie roku nowe place zabaw powsta-

ną również w innych dzielnicach. W 

tej chwili miasto przeprowadza wybór 

odpowiednich miejsc. We wrześniu ru-

szy budowa nowego kącika dla dzieci w 

parku zamkowym we Frysztacie.  (sch)

Do kolizji samochodu osobowego 

i autobusu przewożącego ok. 20 

podróżnych doszło wczoraj obok 

cmentarza w Karwinie-Kopal-

niach na ruchliwej drodze prowa-

dzącej z Karwiny do Hawierzowa 

i Ostrawy. Kierowca opla antary 

podczas manewru zawracania 

prawdopodobnie nie zauważył 

nadjeżdżającego autobusu. W wy-

padku zostało rannych pięć osób w 

wieku od 40 do 63 lat – kierowca i 

pasażerka samochodu osobowego 

oraz trzech pasażerów autobusu.

Najcięższe obrażenia – krę-

gosłupa i rąk odniosła 60-letnia 

pasażerka opla, która została 

przetransportowana śmigłowcem 

do Szpitala Uniwersyteckiego 

w Ostrawie. Pozostałe osoby ze 

średnimi i lżejszymi obrażeniami 

trafi ły do gabinetów chirurgów w 

szpitalach w Karwinie i Hawierzo-

wie.  

 (sch)

Gródek został posprzątany. W 
ub. sobotę w akcję sprzątania 

wioski włączyło się 36 wolonta-
riuszy. Nie zraziła ich chłodna i 
deszczowa pogoda. Mieszkańcy 
Gródka zbierali śmieci w dolinie 
Olzy oraz wzdłuż ścieżki tury-
stycznej prowadzącej do dzwonni-
cy. Okazało się, że odpadów jest z 
roku na rok coraz mniej. Jak widać, 
mieszkańcy i turyści coraz bardziej 

dbają o najbliższe otoczenie. 

 (r)

Ostatni dzień przed feriami wiel-

kanocnymi uczniowie jabłonkow-

skich szkół podstawowych spędzili 

w drodze. Odwiedzili również 

jabłonkowski ratusz. Najpierw w 

strojach góralskich i programem 

artystycznym na ludowo stawili 

się w ratuszu „Dziewczynta z go-

iczkym a chłapcy śmiergustnicy 

z korbaczami” z miejscowej Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sien-

kiewicza. Po nich przyszli ucznio-

wie z czeskiej podstawówki.  (sch)

CZESKI CIESZYN

KARWINA

BOGUMIN

JABŁONKÓW

ZOBACZ...
...komenta-
rze w cie-
szącej się 
dużą po-
p u l a r n o -
ścią rubry-
ce Hyde 
Park.

ZOBACZ...
...fi lm z 
z a p i s ó w 
do polskiej 
p o d s t a -
wówki w 
C z e s k i m 
Cieszynie.

Zmiany kursu euro w Czeskim Cieszynie 
w związku z zakończeniem interwencji walutowych ČNB

Legenda: W grafi ce uwzględnione są kursy sprzedaży EUR/CZK w kantorze na dwor-

cu kolejowym w Czeskim Cieszynie. Źródło: www.glosludu.cz. Opr. (dc)

Dziś

13
kwietnia 2017 r.

Imieniny obchodzą: 
Hermenegilda, Ida, Marcin 
Wschód słońca: 5.40 
Zachód słońca: 19.32
Do końca roku: 262 dni
Przysłowie: 
„Grzmot w kwietniu dobra nowi-
na, już szron roślin nie pościna”
Święta:
Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni 
Katyńskiej

Jutro

14
kwietnia 2017 r.

Imieniny obchodzą: Berenika, 
Justyna
Wschód słońca: 5.37 
Zachód słońca: 19.34 
Do końca roku: 261 dni
Przysłowie: 
„Jeśli w Wielki Piątek deszcz kro-
pi, radujcie się chłopi”
(Nie)typowe święta: 
Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień 
Patrzenia się w Niebo

Szanowni Czytelnicy

Dziś sekretariat redakcji będzie 
czynny od godz. 8.30 do 14.30. 
Ogłoszenia do sobotniej gazety 
przyjmujem y dziś do godziny 
12.00. W piątek redakcja będzie 
nieczynna. 

Witold Kożdoń
kozdon@glosludu.cz
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Wielkanocna dobra nowina w Łomnej Dolnej
Zgodnie z tradycją także w tym roku 

uczniowie polskiej szkoły podstawo-

wej w Łomnej Dolnej wzięli udział w 

starym zwyczaju ludowym, czyli cho-

dzeniu z goiczkiem. Dzieci we wtorek 

odwiedziły Urząd Gminy, Dom Opie-

ki Społecznej, piekarnię oraz miejsco-

wy sklep. Uczniowie nieśli goiczek, 

śpiewali i składali życzenia, co miesz-

kańcom gminy dostarczyło wielu ra-

dości. Całości towarzyszyła, piękna 

wiosenna i słoneczna pogoda. – Go-

iczek to taki zwyczaj, w którym każ-

dego roku dziewczyny ze wsi stroiły 

małą brzózkę pisankami i wstążkami, 

a następnie chodziły „kolędować” od 

domu do domu. Chodzę z goiczkiem, 

ponieważ chcę ludziom nieść radość i 

dobrą nowinę – powiedziała Tereska 

Jopek z klasy 5. Tego dnia w polskiej 

szkole w Łomnej Dolnej odbyły się 

także warsztaty wielkanocne, które są 

świetną okazją, by nauczyć najmłod-

szych mieszkańców zwyczajów i tra-

dycji świątecznych. To też dobra zaba-

wa dla uczniów i szansa dla nich, by 

rozwinąć artystyczne skrzydła. Dzieci 

zapoznały się z techniką zdobienia ja-

jek woskiem, a także stworzyły laurki 

wielkanocne z wymyślonymi przez 

siebie życzeniami. (mb)

Maria pomaga od dwudziestu lat 

Kobiety, które w życiu musiały sta-

wić czoła groźnie brzmiącej diagno-

zie – rakowi piersi – od dwudziestu 

lat spotykają się w Klubie Maria w 

Trzyńcu. W ub. tygodniu w Domu 

PZKO na Tarasie obchodziły 20-le-

cie założenia swojej organizacji. 

– Mamy  w sumie 42 członkinie. 

To są kobiety z Trzyńca, Czeskiego 

Cieszyna, z okolic Gnojnika, By-

strzycy, Jabłonkowa. Najmłodsza 

nie skończyła jeszcze 50 lat, dwie 

najstarsze – i to należące do założy-

cielek klubu – będą w tym roku ob-

chodziły 90. urodziny – powiedziała 

naszej gazecie przewodnicząca klu-

bu, Marie Adamusová. Była jedną 

z założycielek klubu, choć nie cho-

rowała na raka piersi. W przeszłości 

pracowała bowiem jako pielęgniarka 

w poradni chorób piersi. – Zaczęło 

się od spotkań związanych z dystry-

bucją specjalnej odzieży dla kobiet 

po operacji piersi. Z  tych spotkań 

zawiązał się klub – wspominała eme-

rytowana pielęgniarka. 

Chore dowiadują się o klubie w 

szpitalu na Sośnie lub od innych 

pacjentek na oddziałach onkologicz-

nych szpitali, w których się leczą. W 

klubie spotykają się z innymi kobie-

tami, które zmagają się z  tą samą 

chorobą. Klubowiczki chodzą razem 

na imprezy, biorą udział w ćwicze-

niach relaksacyjnych i arteterapii, 

klub urządza dla nich pobyty rekon-

dycyjne. Ważnym elementem dzia-

łalności jest oświata i profi laktyka. 

 (dc)

Poetka wygrała z 
»Jaskółkami Chopina«
O tym, że nie warto pisać do szufl ady, przekonała się po raz kolejny w swoim życiu poetka z Ligotki 
Kameralnej, Ewa Sabela-Furtek. Podczas pobytu w Warszawie napisała wiersz o Chopinie i zdobyła 
główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez „Chopin Store”.
– Do Warszawy pojechałam jako 

animator z grupą młodych bezro-

botnych ludzi z Republiki Czeskiej, 

którym projekt Unii Europejskiej 

umożliwia zdobycie pierwszych 

doświadczeń w obcym kraju. W 

czasie spaceru do Muzeum Fryde-

ryka Chopina ktoś z  moich pod-

opiecznych tak do mnie powiedział: 

„Pani Ewo, tutaj mają konkurs na 

wiersz o Chopinie. Niech więc coś 

pani napisze” – wspomina Sabela-

-Furtek. 

Nie trzeba jej było długo nama-

wiać. Chwyciła za pióro i od razu 

napisała dwa wiersze o kompozy-

torze i mistrzu fortepianu z Żela-

zowej Woli. 

– Najpierw dałam je do prze-

czytania rodzinie, która pełni rolę 

pierwszego fi ltru stylistycznego i 

czasem też gramatycznego, a potem 

wysłałam na konkurs. Na początku 

kwietnia otrzymałam wiadomość, 

żeby stawić się po odbiór nagrody 

za jeden z nich, zatytułowany „Ja-

skółki Chopina”. Byłam mile za-

skoczona – dodaje.

Ewa Sabela-Furtek przyznaje, że 

chociaż uwielbia słuchać muzyki i 

śpiewać, w dzieciństwie była dość 

ciężkim uczniem gry na fortepianie. 

– Chopina nigdy nie grałam, ale 

słuchałam przez całe dzieciństwo, 

bo moja siostra grała po kilka go-

dzin dziennie, a fortepian stał aku-

rat koło mojego łóżka. Ja nie mia-

łam cierpliwości do nauki gry na 

tym instrumencie, chociaż rodzice 

przez trzy lata starali się prowadzić 

mnie w tym kierunku. Wolałam po-

grać w piłkę, łazić po drzewach lub 

skakać do siana z piętra w stodole 

– śmieje się poetka.  

 (sch)
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Klubowiczki świętowały 20-lecie Klubu w Domu PZKO w Trzyńcu-Tarasie.

Ewa Sabela-Furtek z... Chopinem.

Bez większych turbulencji 
Dokończenie ze str. 1

Zakwaterowanie w pensjonacie z wy-

żywieniem będzie ją kosztowało w 

sumie 1400 euro. Dwa tygodnie temu 

zapłaciłaby w przeliczeniu ponad 38 

tys. koron, teraz wyda o ok. 500 koron 

mniej. Kolejne kwoty zaoszczędzi, 

kupując bilety na atrakcje turystyczne 

czy też tankując paliwo. 

Do rozpoczęcia wakacji kurs może 

jeszcze ulec zmianie. – Nie sądzę, by 

sam sezon turystyczny miał wpływ 

na kształtowanie się kursu korony do 

euro, lecz mogą się pojawić czynniki 

makroekonomiczne, które spowo-

dują, że euro ponownie podrożeje. 

Możliwa jest  także odwrotna sytu-

acja, kiedy korona będzie dalej się 

umacniała. Wtedy nie jest wyklu-

czone, że ČNB będzie nadal prze-

prowadzała mniejsze interwencje 

– podzielił się swoją opinią Tadeusz 

Farny, właściciel spółki fi nansowej 

Fortissimo. 

Prezes ČNB, Jiří Rusnok, we 

wtorkowym wywiadzie dla dzien-

nika „Právo” szacował, że wahania 

kursu w jedną lub drugą stronę, spo-

wodowane przez zmianę polityki 

ČNB, mogą potrwać nawet miesiąc 

lub dwa. Bank centralny rozpoczął 

interwencje dewizowe w listopadzie 

2013 roku, w obawie przed defl acją 

i stagnacją gospodarki. W czasie ich 

trwania skupił euro wartości ok. 2 

bilionów koron. Celem było osła-

bienie korony i utrzymanie jej na 

poziomie zbliżonym do 27 koron za 

euro. Interwencje pomogły czeskie-

mu eksportowi. 

Wykres kursów w Czeskim Cie-

szynie publikujemy na str. 2 w  „Da-

nych tygodnia”.  (dc)

Tydzień dla Ziemi
Fundacja Laja po raz kolejny włą-

czy się w obchody Światowego Dnia 

Ziemi. Od 18 do 22 kwietnia w Her-

baciarni Laja na Wzgórzu Zamko-

wym w Cieszynie będą odbywały się 

inspirujące warsztaty, spotkania, wy-

kłady oraz projekcje fi lmowe związa-

ne z troską o środowisko naturalne, 

jak również nasze zdrowie. – Eko-

logię rozumiemy szeroko, ponieważ 

troska o środowisko naturalne to 

też troska o własne zdrowie i relacje 

międzyludzkie. Jesteśmy przekonani, 

że aktywne uczenie się jest najlep-

szym sposobem, aby dowiedzieć się 

czegoś nowego i zdobyć nowe umie-

jętności – zachęca Mariola Kluza, 

jedna z organizatorek..

Cały program można znaleźć pod 

tym linkiem: http://www.zamek-

cieszyn.pl/pl/artykul/tydzien-zie-

mi-980. (mb)

Łowieckie reportaże
Rodak trzyniecki, Pavel Sztwiertnia, 

wydał w trzebickim wydawnictwie 

„Akcent” zbiór reportaży pt. „Loučení 

s tetřevy” (Pożegnanie cietrzewi). Kim 

jest autor? Człowiek stela, współpra-

cujący z wiślańskimi hodowcami tego 

ptaka, inżynier leśnictwa, doświadczo-

ny myśliwy, znawca przyrody, zwłasz-

cza zwierząt, który całe zawodowe 

życie spędził w Jesionikach i Wierz-

chowinie Żdiarskiej. Ponadto dosko-

nały stylista, którego reportaże czyta 

się jednym tchem. Jest w nich i cisza 

lasów oraz polan, i pełne napięcia ocze-

kiwanie na grubego zwierza, i rytuały 

„przeprowadzania” go na tamten świat, 

kiedy udało się go upolować.  Nie ma w 

nich fi kcji, za to przepełnione są nieraz 

tajemną wiedzą o tym, co nas otacza, 

dzięki niej nagle widzimy to, czego 

nie dostrzeglibyśmy zwykłym okiem. 

Wnikamy do wnętrza świata, który jest 

tak blisko, a równocześnie tak daleko. 

Świetna lektura. -k-
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Z widzami na tych samych falach 
Scena Kameralna Arena, najmniejszy i najmłod-

szy ostrawski teatr z własnym zespołem, w tym 

roku po raz trzeci zdobyła najważniejszą czeską 

nagrodę teatralną – Teatr Roku. Ivan Krejčí, kie-

rownik artystyczny teatru i reżyser wielu udanych 

spektakli, zastanawia się w rozmowie z „Głosem 

Ludu”, co pomogło Arenie w osiągnięciu sukcesu. 

Za co was lubią krytycy teatralni?
Uważam, że to efekt długoletniej pracy. Jeste-

śmy teatrem opierającym się przede wszystkim 

na aktorach, interpretacji tekstu. Takie podej-

ście nie jest dziś modne, każdy reżyser uważa-

ny jest niemal za autora. Zawsze uważałem, że 

trzeba opracować własny styl, by teatr został 

zauważony. Sądzę, że udało nam się stworzyć 

styl, który jest rozpoznawalny, ma swoją war-

tość. Być może to zainteresowało krytyków.

Co jest charakterystyczne dla tego stylu?
Konsekwentne rozgrywanie sytuacji do gra-

nic absurdu. Nieoddzielną częścią naszego 

stylu jest specyfi czny humor, czasem nawet 

czarny, a zarazem umożliwiający poznanie. 

Poprzez śmiech poznajemy otaczający nas 

świat, wyśmiewamy się z pewnych sytuacji, a 

zarazem ten śmiech nas oczyszcza.

Na sukces waszego teatru miały pewnie 
wpływ konkretne sztuki?

Ogrom pracy wykonał Tomáš Vůjtek, autor 

trylogii o absurdach współczesnej czeskiej 

historii. Ostatni jej odcinek przygotowujemy 

na czerwiec. Pierwsza sztuka z tego cyklu, „Z 

nadzieją i bez niej”, opowiada o losach Josefy 

Slánskiej, żony skazanego na śmierć działa-

cza komunistycznego, Rudolfa Slánskiego. 

W drugiej sztuce pt. „Slyšení” („Audiencja”) 

Vůjtek wrócił do okresu II wojny światowej. 

To opowieść o zbrodniarzu nazistowskim, 

Adolfi e Eichmannie, który czekał na Boga, 

by mu przedstawić własną wersję zdarzeń. 

Przygotowywana obecnie sztuka „Smíření” 

(„Pojednanie”) opowiada o tym, jak wysiedli-

liśmy Niemców i jak się z tym pogodziliśmy.

Którą z premier tego sezonu uważa pan 
za najbardziej godną uwagi?

Na pewno ciekawa jest „Dzika kaczka” Hen-

rika Ibsena, która opowiada m.in. o tym, jak 

korzystać z prawdy, by nikogo nie zabiła. Cie-

kawą rzeczą jest „Obraz” Yasminy Rezy – hi-

storia trzech długoletnich przyjaciół, którzy 

kupują biały obraz za 2,5 miliona, co powo-

duje, że zaczynają zarzucać sobie nawzajem 

rzeczy przez lata przemilczane. Śmieszna, a 

zarazem sympatyczna jest „Kura”, komedia ze 

środowiska aktorskiego.

Jacy są wasi widzowie? Dlaczego chodzą 
do waszego teatru?

Przed 4-5 laty, nim rozpoczęliśmy realizację 

trylogii, przeprowadziliśmy sondaż wśród 

widzów. Chcieliśmy wiedzieć, czy nadają na 

tych samych falach. Z tego sondażu dowie-

dzieliśmy się, że ludzie chodzą do nas nie na 

konkretne sztuki i nie na aktorów, ale po do-

znania teatralne.

Często się zdarza, że wszystkie bilety na 
spektakl są sprzedane?

Niemal za każdym razem. Mamy na widow-

ni tylko sto miejsc, więc nie tak łatwo dostać 

się na nasze przedstawienie.

Korzystacie często z pomocy aktorów go-
ścinnych, czy bazujecie na stałym zespo-
le?

Wierzę w zespół, on jest podstawą. Praca z 

zespołem ma swoją ciągłość. Tak samo jak w 

małżeństwie po latach nie trzeba wyjaśniać 

niektórych rzeczy, które są oczywiste, tak 

samo jest w teatrze. Nieustannie muszę jed-

nak podsuwać aktorom nowe zadania i 

nowe tematy, by mogli się rozwijać. Z 

przyjemnością oglądam naszych ak-

torów, kiedy grają.

Scena Kameralna Arena współpra-
cuje z polskimi artystami?

Przed kilku laty rozpoczęliśmy 

współpracę z Teatrem Śląskim w Katowi-

cach. Chyba dwa razy graliśmy u nich, a 

oni u nas. Później to się rozluźniło, ponie-

waż faktem jest, że oni są dużym teatrem, 

my małym, więc nie jesteśmy idealnymi 

partnerami. Dość regularnie pracowali u nas 

reżyserzy, ale też muzycy i scenografowie z 

Polski. Naszym niemalże stałym gościem 

jest Janusz Klimsza.

Pan też czasem pracuje z innym zespo-
łem, w innym teatrze?

Właśnie niedawno, bo na początku marca, 

odbyła się w Scenie Czeskiej Teatru Cie-

szyńskiego premiera sztuki „Herbata u pana 

senatora”. Byłem reżyserem tej sztuki, po 

raz pierwszy pracowałem zresztą jako gość 

w Czeskim Cieszynie. Bardzo mi się podo-

bało to nowe doświadczenie, nadolziański 

zespół jest fantastyczny. Chętnie będę wra-

cał do Cieszyna, jeżeli ponownie zostanę 

zaproszony, czy to przez Czeską, czy przez 

Polską Scenę. 

DANUTA CHLUP

Chrzest z rąk papieża 
Dla Taťány Čempelovej z Dziećmorowic to będzie nadzwyczajna Wielkanoc. W Rzymie zostanie ochrzczona przez papieża Franciszka. 49-letnia pracownica 

dziećmorowickiego Urzędu Gminy w wywiadzie dla „Głosu Ludu” mówi, że przyjęcie chrztu w dojrzałym wieku – i to z rąk samego zwierzchnika Kościoła – jest dla 

niej zaszczytem, ale też ogromnym zobowiązaniem. Do Watykanu pojedzie w towarzystwie męża, matki chrzestnej i księdza proboszcza.

W dzieciństwie nie została pani 
ochrzczona. Jak wobec tego tra-
fi ła pani do dziećmorowickiej 
parafi i?

Od 16. roku życia uczestniczę 

w życiu parafi i. Zaczęło się od 

tego, że była nauczycielka śpie-

wu zaproponowała mi śpiewanie 

w chórze kościelnym. Parafi anie 

przyjęli mnie z otwartym sercem, 

zawsze byli dla mnie mili. U nas 

nie robiono różnic, nie dzielono 

ludzi według tego, czy ktoś jest 

ochrzczonym katolikiem, czy nie. 

Wiadomo, że nasz region nie 

należy do specjalnie religijnych. 

Liczba ludzi wierzących i prak-

tykujących jest mała, w naszym 

kościele mamy jednego mini-

stranta, brakuje nam kościelnego, 

w ławkach nie widać dzieci. Mam 

nadzieję, że może ten mój chrzest 

w Watykanie doda otuchy naszej 

przymierającej parafi i, będzie dla 

niej znakiem, że Bóg o nas pamię-

ta; może zachęci kogoś, by przy-

szedł do kościoła.

W dorosłym wieku chyba nieła-
two zdecydować się na przyjęcie 
chrztu? 

Stopniowo do tego dochodziłam, 

to była bolesna droga, wewnętrz-

na walka. To są rzeczy, o których 

trudno mówić. Kształtuje nas cały 

szereg czynników, nasze doświad-

czenia życiowe, sytuacja społecz-

na i polityczna – to wszystko są 

okoliczności, które powodowały, 

że wielokrotnie stawiałam sobie 

pytanie, czy naprawdę mam dać 

się ochrzcić. Bardzo intensywnie 

zastanawiałam się nad chrztem już 

w 2016, który był Rokiem Bożego 

Miłosierdzia. Nasz ksiądz pro-

boszcz, Marcel Puvák, zachęcał 

mnie do przyjęcia chrztu, przeko-

nywał mnie, że jestem już gotowa 

do tego kroku. Bez mojej wiedzy 

napisał do Watykanu prośbę o 

chrzest dla mnie, to była taka pró-

ba, sam nie wierzył do końca, że to 

się uda. Wniosków z całego świata 

było bardzo dużo, tymczasem Oj-

ciec Święty ochrzci tylko 11 osób. 

Jednak bardzo szybko nadeszła 

pozytywna odpowiedź. Zrozu-

miałam, że nie mogę się cofnąć, że 

to widocznie Boży znak. Chrzest 

przyjęty w Watykanie podczas naj-

ważniejszej mszy w roku liturgicz-

nym będzie dla mnie ogromnym 

zaszczytem, ale też zobowiąza-

niem. Sądzę, że na chrzcie się nie 

skończy, że czeka mnie jakieś za-

danie, które będę miała w dalszym 

życiu do wykonania.

Całe święta spędzi pani w Rzy-
mie?

W Wielki Piątek wylatujemy 

z  Krakowa do Rzymu. W Wielką 

Sobotę rano odbędzie się próba, o 

godz. 20.30 rozpocznie się msza 

święta w bazylice św. Piotra. Jestem 

oczywiście podenerwowana, bo to 

będzie wielka uroczystość, ale wie-

rzę, że Pan Jezus będzie stał przy 

mnie i „trzymał mnie za rękę”. W 

niedzielę chcemy jeszcze uczest-

niczyć we mszy oraz w błogosła-

wieństwie Ojca Świętego miastu 

i światu, po południu będziemy 

wracali do domu. W poniedziałek 

wielkanocny ksiądz Marcel będzie 

odprawiał mszę świętą w naszej 

parafi i. Szczerze się cieszę na to 

poniedziałkowe nabożeństwo w 

gronie bliskich mi osób. Nasi pa-

rafi anie z powodu mojego chrztu 

w Rzymie nie będą mieli w sobotę 

mszy rezurekcyjnej, ponieważ pro-

boszczowi nie udało się załatwić za 

siebie zastępstwa, lecz nikt nie ma 

mi tego za złe. Wszyscy cieszą się 

razem ze mną, spotkałam się do 

tej pory z samymi pozytywnymi 

reakcjami, nie tylko od ludzi z na-

szej parafi i, ale też od tych, którzy z 

mediów dowiedzieli się, że zostanę 

ochrzczona przez papieża. 

Kogo wybrała pani na matkę 
chrzestną?

Kobietę z naszej wspólnoty para-

fi alnej, która jest dla mnie dużym 

wzorem do naśladowania. Przejęła 

wiarę od swoich przodków i potra-

fi ła przekazać ją swoim dzieciom. 

To są katolicy, którzy naprawdę 

żyją wiarą. Jestem bardzo wdzięcz-

na, że zgodziła się zostać moją 

matką chrzestną.

Jak rodzina przyjęła wiadomość, 
że przyjmie pani chrzest z rąk 
papieża?

Rodzina wspaniale zareagowa-

ła na tę wiadomość, wszyscy byli 

zachwyceni. Mam wspaniałego, 

dobrego i kochającego męża, któ-

ry bardzo mnie wspiera. Mąż wy-

chował się na Wołoszczyźnie, tam 

wiara była w tradycyjny sposób 

przekazywana w rodzinie. Był więc 

ochrzczony, wyrastał w wierze, ale 

później nie był już raczej prakty-

kującym katolikiem. Sytuacja była 

tym trudniejsza, że jego mama była 

nauczycielką, a wiadomo, że w cza-

sach komunistycznych nauczyciele 

nie mogli jawnie praktykować wia-

ry. Dopiero ze mną zaczął na nowo 

chodzić do kościoła. 

DANUTA CHLUP
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Ivan Krejčí, reżyser i kierownik artystyczny Sceny Kame-
ralnej Arena. 

Taťána Čempelová będzie pierwszą Czeszką, która przyjmie chrzest z rąk papieża. 
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Dariusz Bonisławski: nasza misja to pomaganie Polonii
O kierunkach i priorytetach działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, budowie Domu Polskiego we Lwowie, szkoleniu polonijnych nauczycieli oraz powrotach 
z emigracji – z Dariuszem Piotrem Bonisławskim, prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, rozmawiała redakcja „Dziennika Związkowego” w Chicago 
w Stanach Zjednoczonych.

Miesiąc temu objął pan kierow-
nictwo nad Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska”. Czy za-
mierza pan kontynuować dzieło 
swojego poprzednika, prezesa 
Longina Komołowskiego, czy 
wyznaczyć nowe kierunki dzia-
łalności?

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

miało przede mną trzech wybitnych 

prezesów, można powiedzieć – mę-

żów stanu: marszałka Andrzeja Stel-

machowskiego, marszałka Macieja 

Płażyńskiego i premiera Longina 

Komołowskiego. Każdy z nich miał 

ogromny wkład w rozwój i działalność 

stowarzyszenia. Chciałbym czerpać z 

ich osiągnięć i nawiązywać do nich. 

Dla mnie ważne jest wzmocnienie 

roli oddziałów (działają 22 – przyp. 

red.). Moim celem jest profesjonali-

zacja stowarzyszenia i otwieranie go 

na nowe obszary działalności. Mu-

simy iść do przodu i nadążać za po-

trzebami, jakie niesie za sobą migra-

cja Polaków, zarówno wyjeżdżających 

z Polski, jak i przemieszczających się 

pomiędzy poszczególnymi krajami, 

a nawet kontynentami. Do tego po-

trzebne są skuteczne mechanizmy 

zarządzania. Kolejna kwestia to za-

chowanie dobrych relacji z instytu-

cjami państwowymi, które pomagają 

stowarzyszeniu przeznaczając środki 

fi nansowe na pomoc dla Polonii. Do-

brze się stało, że środki te, po sześciu 

latach przerwy, powróciły do Senatu 

RP. Chcemy być mocnym wspólni-

kiem dla naszych partnerów, zarówno 

w kraju, jak i za granicą.

Jednym z ważnych przedsię-
wzięć stowarzyszenia jest budo-
wa Domu Polskiego we Lwowie. 
Na jakim etapie są obecnie prace 
nad tym projektem?

Pierwszy etap prac jest zakończo-

ny. Budynki, które otrzymaliśmy od 

strony ukraińskiej, są przygotowa-

ne do remontu. Pozbijane są tynki, 

usunięte stropy, które trzeba wymie-

nić, wylane fundamenty. Chcemy, by 

Polacy ze Lwowa mogli prowadzić 

w nim działania organizacyjne, jak 

również spotykać się na różnego 

rodzaju wydarzeniach kulturalnych. 

Na ten rok Senat przyznał kolejne 

środki na ten cel. Wysokie, ale nie 

sądzę, że wystarczające, aby zakoń-

czyć budowę Domu Polskiego we 

Lwowie w roku 2018, czyli zgodnie 

z planem. Pamiętajmy, że Polacy na 

Ukrainie bardzo długo czekali na 

ten dom. Budując go, chcemy pod-

kreślić, że nie pozwalamy na wy-

mazanie z pamięci dorobku miesz-

kańców Lwowa, którzy tak wiele 

wnieśli do naszej kultury i nauki.

Głównymi celami działalności 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” jest inspirowanie i wspoma-
ganie Polonii oraz jej współpraca 
z ojczyzną. Na jakich poziomach 
ta współpraca istnieje i dlaczego 
jest istotna?

Nasz jedyny cel to wspieranie Po-

laków, którzy żyją poza granica-

mi Polski i mają w swoich sercach 

potrzebę utrzymywania kontaktów 

z krajem, z którego pochodzą oni 

sami lub ich przodkowie. Staramy 

się wspierać najważniejszy dla pod-

trzymania tożsamości narodowej 

obszar – oświatę. Wspieramy szkoły 

polonijne, mamy środki fi nanso-

we przeznaczone na wspomaganie 

projektów edukacyjnych za granicą, 

na opłacenie pobytu uczniów tych 

szkół w Polsce oraz na bezpośred-

nią pomoc w działalności placówek 

polonijnych – konkursy i inne zgło-

szone do nas projekty. Wspieramy 

również wydarzenia kulturalne, 

choćby cieszący się dużą popularno-

ścią Światowy Festiwal Polonijnych 

Zespołów Folklorystycznych w 

Rzeszowie. Kolejny ważny obszar to 

sport – współorganizujemy Świato-

we Letnie Igrzyska Polonijne, które 

w tym roku odbędą się w Toruniu.

Stowarzyszenie organizuje dla 
polonijnych dzieci pobyty edu-
kacyjne w Polsce. Na czym pole-
gają tego typu wyjazdy?

To bardzo ceniona przez nas i uczest-

ników forma edukacji. Uczniowie ze 

szkół polonijnych mają okazję przez 

dwa albo trzy tygodnie doskonalić w 

Polsce znajomość języka, poznawać 

polską kulturę i tradycje. Z reguły 

dzieci przyjeżdżają na turnusy i prze-

bywają w grupach mieszanych, czyli 

np. dzieci z USA z dziećmi z Litwy, 

Brazylii, Australii i innych krajów. 

Uczestnicy to dzieci pochodzenia 

polskiego, które mają okazję poznać 

swoich rówieśników z innych krajów, 

w tym oczywiście z Polski. To bardzo 

ciekawie zorganizowane i owocne 

wyjazdy. Cieszymy się, że ilość środ-

ków na ich sfi nansowanie została w 

tym roku zwiększona, w związku z 

czym więcej dzieci będzie mogło z 

takich wyjazdów skorzystać.

Jakie są najważniejsze współ-
czesne wyzwania stojące przed 
Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska”?

Tych wyzwań jest mnóstwo, dlatego 

skupię się na tych, które wiążą się z 

oczekiwaniami Polaków mieszkają-

cych poza granicami kraju. Pierwsze 

z nich to pomoc przy realizacji pro-

gramu repatriacji. W Sejmie nieba-

wem zostanie przyjęty projekt ustawy 

o repatriacji, stwarzający warunki po-

wrotu do Polski dla naszych rodaków, 

którzy nie ze swojej winy znaleźli się 

w Kazachstanie i innych byłych repu-

blikach radzieckich. Będziemy starali 

się wspierać rząd w tych działaniach. 

Drugie wyzwanie to pomoc rodzicom 

polonijnych dzieci w problemach z 

adaptacją do nowego środowiska. 

Dzieci bardzo przeżywają zmiany 

otoczenia. Polacy wyjeżdżając z Pol-

ski i wychowując dzieci za granicą, 

mają wiele problemów z adaptacją 

dzieci do nowych warunków. Staramy 

się im pomóc. Wyzwaniem samym w 

sobie jest takie zarządzanie organiza-

cją, aby była ona synonimem wartości, 

tradycji i historii, a jednocześnie no-

woczesności w działaniu.

Pomoc dla Polaków na Wscho-
dzie jest oczywiście bardzo 
ważna, ale czy na pomoc stowa-
rzyszenia mogą liczyć polskie ro-
dziny, które zdecydują się na po-
wrót do kraju po latach emigracji, 
np. w USA czy Wielkiej Brytanii?

Oczywiście, że tak. Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” przez kilka lat 

realizowało program „Powroty”, 

wspierający polskie rodziny wra-

cające do kraju, w ramach którego 

udzielaliśmy pomocy organizacyj-

nej, prawnej i fi nansowej osobom 

powracającym z zagranicy. W tej 

chwili ten program został zawieszo-

ny, ponieważ tych rodzin nie było 

zbyt wiele. Być może wydarzenia 

takie jak Brexit oraz poprawiająca 

się sytuacja ekonomiczna w Polsce 

sprawią, że znowu skupimy się na 

systemowym pomaganiu Polakom 

powracającym z emigracji.

Czy pana zdaniem Polska zachę-
ca Polaków do powrotów?

Z patriotycznego punktu widzenia 

chętnie powitalibyśmy z powrotem 

wszystkich rodaków, którzy z Polski 

wyjechali. Sytuacja demografi czna w 

Europie nie jest najlepsza, powstała 

luka demografi czna, którą najlepiej 

byłoby wypełnić produktywnymi, 

przyzwyczajonymi do efektywnej 

pracy osobami z tego samego krę-

gu kulturowego, rozmawiającymi w 

tym samym języku.

Dziennik Związkowy/

„Wspólnota Polska”
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CZWARTEK 13 kwietnia

6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 7.00 

Studio Wschód 7.35 Przyjaciele lasu 

7.45 Kaktus i Mały. Dlaczego kotek 

nie wlazł na płotek? 8.00 Pytanie na 

śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Walki o Grodno 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Duch w dom 15.15 Szlakiem 

miejsc niezwykłych. Pomniki historii 

15.25 Wiadomości 15.40 Wilnoteka 

15.55 Jak to działa? Leki przyszłości 

16.30 Kopciuszek (s.) 17.00 Przyja-

ciele lasu 17.10 Kaktus i Mały. Dla-

czego kotek nie wlazł na płotek? 

17.20 Krótka historia. Wojciech 

Ziembiński 17.30 Teleexpress 17.50 

Polska z Miodkiem. Tarnobrzeg 

17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Podróże z 

historią. Bursztynowym szlakiem 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Ma-

gazyn z Ameryki 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Komisja morderstw (s.) 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.10 Magazyn 

śledczy Anity Gargas 23.40 Orato-

rium Katyńskie - transmisja ze Świą-

tyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

PIĄTEK 14 kwietnia
6.05 Życie nad rozlewiskiem (s.) 

6.55 Magazyn śledczy Anity Gargas 

7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 

Pytanie na śniadanie 10.45 Panora-

ma 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmo-

wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Wojciech Ziembiń-

ski 12.35 Wiadomości 12.50 Na sy-

gnale. Polskie wakacje 13.25 M jak 

miłość (s.) 14.25 Defekt 15.30 Ora-

torium Katyńskie 16.45 Baw się sło-

wami. Słoń Trąbalski 16.55 Domisie 

(dla dzieci) 17.20 Krótka historia. 

Plan Marshalla 17.30 Teleexpress 

17.50 Szerokie tory. Katyń 18.25 

Metr od świętości 18.55 Na sygnale. 

Polskie wakacje 19.25 Wolny ekran 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Muzeum 

Polskiej Piosenki. „Sen o Warszawie” 

- Czesław Niemen 20.55 Droga 

krzyżowa - transmisja z Watykanu 

22.45 Polonia 24 23.05 Rozmowa 

Polonii 23.20 Halo Polonia. 

SOBOTA 15 kwietnia
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 

Pytanie na śniadanie 10.25 Magazyn 

reporterów TVP Katowice. Polak 

brazylijski 10.55 Polonia 24 11.15 

Rozmowa Polonii 11.30 Halo Polo-

nia 12.15 Ojciec Mateusz 16 (s.) 

13.10 Aktorka (portret Elżbiety 

Czyżewskiej) 14.30 O! Polskie prze-

boje 15.25 Okrasa łamie przepisy. 

Dawne ziarna na talerzu 16.00 Kul-

turalni PL 17.00 Słownik polsko@

polski 17.30 Teleexpress 17.55 

Ogniem i mieczem 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości, sport, po-

goda 20.50 Sprawiedliwi. Żegota 

21.50 Bilet na Księżyc 23.55 

Ogniem i mieczem. 

NIEDZIELA 16 kwietnia
6.15 Kino retro. Dwie Joasie 7.55 

Magazyn reporterów TVP Katowi-

ce. Polak brazylijski 8.25 Magazyn z 

Ameryki 8.45 Wolny ekran 9.05 

Ziarno. Wielkanoc po łowicku 9.35 

Baw się słowami 9.55 Msza św. 

Zmartwychwstania Pańskiego i bło-

gosławieństwo Urbi et Orbi 12.35 

W piątą stronę świata 13.30 Jest 

okazja 14.30 Kino retro. Dwie Joasie 

16.05 Zakochaj się w Polsce. Sierpc 

- Wielkanoc 16.30 Rodzinka.pl. (s.) 

17.30 Teleexpress 17.55 Ogniem i 

mieczem 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Blondynka 4 (s) 21.45 Kocham Cię, 

Polsko! 23.25 Ogniem i mieczem. 

PONIEDZIAŁEK 17 kwietnia
6.20 Aktorka - portret Elżbiety 

Czyżewskiej 7.45 Jest okazja 8.45 

Panna z mokrą głową 10.35 Kino re-

tro. Sportowiec mimo woli 12.00 

Regina Coeli 12.20 Barwy szczęścia 

(s.) 12.55 Blondynka 4 (s.) 13.50 

Andrzej Korzyński - muzyka fi lmo-

wa 14.50 Zagubiony diament - An-

drzej Korzyński 15.55 Andrzej Ko-

rzyński - muzyka fi lmowa 16.50 

Oczy w oczy. Emilian Kamiński 

17.30 Teleexpress 17.55 Kulturalni 

PL 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.30 

Baw się słowami 19.45 Dobranocka. 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Mała wielka miłość 22.45 

Warszawskie Combo Taneczne 

23.50 Andrzej Korzyński - muzyka 

fi lmowa (koncert). 

WTOREK 18 kwietnia
6.10 O! Polskie przeboje 7.00 Zako-

chaj się w Polsce. Sierpc - Wielkanoc 

7.30 W krainie baśni. Tomek szczę-

ściarz 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 

Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

10.45 Panorama 11.05 Oczy w oczy. 

Emilian Kamiński 11.35 Zagubiony 

diament - Andrzej Korzyński 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Sprawiedliwi. Żegota 14.30 

Jadwiga Smosarska 15.25 Wiadomo-

ści 15.40 Smaki polskie. Smaki pol-

skiej wieprzowiny - o dobroci mięsa 

wieprzowego 15.55 Sonda 2 16.30 

Kopciuszek (s.) 16.55 W krainie ba-

śni. Tomek szczęściarz 17.20 Krótka 

historia 17.30 Teleexpress 17.50 Pol-

ska z Miodkiem. Nysa i Kalety 17.55 

Niedziela z.... Krzysztofem Maj-

chrzakiem 18.40 Pod Tatrami 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Flesz hi-

storii 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.45 Ojciec 

Mateusz 16 (s.) 21.50 Polonia 24 

22.10 Rozmowa Polonii 22.25 Halo 

Polonia 23.15 Katedra Ormiańska we 

Lwowie 23.45 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie. 

ŚRODA 19 kwietnia
6.05 „Biała Lokomotywa” 7.05 Loka-

torzy kamienicy metodystów 7.30 

ABC wszystko wie 7.40 Mój zwie-

rzyniec 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 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 Ogniem i mie-

czem 15.25 Wiadomości 15.40 Tury-

styczna jazda. Szkocja, Edynburg 

15.55 Domy przyszłości 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 16.55 Moliki książkowe. 

Nuda 17.05 Mój zwierzyniec 17.20 

Krótka historia 17.30 Teleexpress 

17.55 Kwartet. Moda na folklor i tra-

dycję 18.25 Studio Wschód 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Artyści 21.50 

Polonia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.15 Chłopak i 

dziewczyna. 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Sylwestrowy koktajl 

9.55 Narzeczona diabła (bajka) 11.15 

O róży z brokatu i słowiku z masy per-

łowej (bajka) 12.00 Południowe wiado-

mości 12.30 Dick Whittington (bajka) 

13.45 Czarodziejskie pierścienie (baj-

ka) 14.50 O Wszędobylskim (bajka) 

15.45 Cudowna ciocia Walentyna 

(bajka) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 

kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-

mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 

dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Każdy musi umrzeć 

(fi lm) 21.25 Pr. dyskusyjny 22.20 Gej-

zer 22.55 Na tropie 23.20 Taggart (s.) 

1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Podróżomania 9.30 

Ile szans, tyle żyć 10.25 Z Arturem w 

odwiedzinach u słoni 10.50 Coimbra 

11.10 Wzlot i upadek NSDAP 12.00 

Powiązania Jana Pokornego 12.55 Ma-

gazyn chrześcijański 13.25 Historie 

współczesnej medycyny 13.40 Chcesz 

je? 13.45 Utajone listy 14.40 Słynni 

lotnicy 15.30 Zapomniane wyprawy 

15.55 Islandzkie piórka 16.20 Cieka-

wostki świata 16.40 Duże maszyny 

17.25 W nieznane 18.15 Narodowe 

skarby 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-

gody nauki i techniki 19.20 Ziemia nie-

znana 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Z kucharzem dooko-

ła świata 21.00 Podróżomania 21.30 

Tak, Masaryk 22.35 Sprawa martwego 

mężczyzny (fi lm) 0.10 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe 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 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Przychodnia w ró-

żanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 22.05 

W stronę słońca (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 6.40 Nin-

jago (s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Gliniarz i prokurator (s.) 10.20 

Miłosna roszada (fi lm) 12.15 Połu-

dniowe wiadomości 12.25 Gliniarz i 

prokurator (s.) 13.25 Komisarz Rex 

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

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 davinci 22.30 Castle (s.) 
23.20 Sala rozpraw 0.15 Miłosna ro-

szada (fi lm). 

PIĄTEK 14 kwietnia

TVC 1 
6.00 Niesamowite losy 6.50 O Wszę-

dobylskim (bajka) 7.50 Przędę, przędę 

złotą nitkę (bajka) 9.00 Jak kowale zdo-

byli miech (bajka) 10.00 Robinsonka 

(fi lm) 11.15 Skarb na Sowim Zamku 

(bajka) 12.25 Restauracja Pod Księciem 

(bajka) 13.25 Późne lato (fi lm) 14.55 

Poirot (s.) 16.35 O porwanej rusałce 

(bajka) 17.35 O perłowej pannie (baj-

ka) 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-

ści, sport 20.00 Królewskie czary (baj-

ka) 21.35 13. komnata Eliški Bučkovej 

22.05 Wszystko-party 23.00 Sylwe-

strowy koktajl 23.50 Sprawy detektywa 

Murdocha (s.). 

TVC 2 
6.00 Słynni lotnicy 6.50 Wielka Wojna 

Ojczyźniana 7.40 GEN - Galeria Eli-

ty Narodu 7.55 Królestwo natury 8.30 

Czarodziejskie przedszkole 9.00 Skry-

te królestwa natury 9.50 Śnieżna kula 

10.45 Z kucharzem dookoła świata 

11.45 Podziemia Czech 12.10 Chcesz 

mnie? 12.40 Święci i świadkowie 12.50 

Poncjusz Piłat owego dnia 14.00 Msza 

Wielkanocna 15.10 Wielkanoc u Łu-

życkich Serbów 15.30 Milan Švrčina 

16.15 Ze smakoszem w podróży 16.55 

Tajemnicza wyspa 17.50 Podróż po La 

Rioja 18.15 Praska koronacja Karla IV 

18.45 Wieczorynka 18.55 Europa dziś 

19.25 Historie współczesnej medycyny 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Mojżesz (fi lm) 23.05 Wi-

dok z sypialni (fi lm). 

NOVA 
6.15 Przychodnia w różanym ogrodzie 

(s.) 7.30 Scooby-Doo! Wyprawa po 

mapę skarbów (fi lm anim.) 8.15 Kró-

lewicz Himmelblau i rusałka Lupine 

(bajka) 9.25 Czaruj, babciu! (bajka) 

10.45 Atramentowe serce (fi lm) 12.45 

O niedźwiedziu Andrzeju (bajka) 

13.35 Urlop z Andělem (fi lm) 14.50 

Maska Zorro (fi lm) 17.25 Co o tym 

sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Z 

diabłami nie ma żartów (bajka) 22.10 

Jack Reacher: Jednym strzałem (fi lm) 

0.40 Urlop z Andělem (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Iron Man (s. anim.) 6.55 Ninjago 

(s. anim.) 7.50 Hop (fi lm) 9.55 Niech 

żyje nieboszczyk (fi lm) 11.30 Legalna 

blondynka (fi lm) 13.30 Dobry wojak 

Szwejk (fi lm) 15.30 Trzech weteranów 

(bajka) 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminal-

ne 19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 

21.30 Czechy i Słowacja mają talent 

(fi lm) 23.10 Donnie Brasco (fi lm) 1.50 

Legalna blondynka (fi lm). 

SOBOTA 15 kwietnia

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.20 O sześciu brzydkich kró-

lewnach (bajka) 7.55 Uśmiechy Milana 

Šteindlera 8.30 Columbo (fi lm) 9.45 

Gejzer 10.15 Wszystko-party 11.10 

Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w 

regionach 12.30 Nasze hobby 13.00 

Wiadomości 13.05 Krzesidło (bajka) 

14.00 O leniwym Jasiu (bajka) 14.40 

Życie jest piękne (fi lm) 16.20 Podział 

konta Koncertów Adwentowych 2016 

16.40 Sen o pięknej pannie (bajka) 

18.00 Ogrody Ferdynanda 18.25 

Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-

gody, wiadomości, sport 20.00 Wsi 

moja sielska, anielska (fi lm) 21.40 Po-

móżmy dzieciom - program charyta-

tywny 22.55 Młody Montalbano (s.) 

0.35 Maneż Bolka Polívki. 

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 9.15 

Ta nasza kapela 9.45 Folklorika 10.15 

Europejskie tradycje wielkanocne 

11.15 Lotnicze katastrofy 12.05 Babel 

12.35 Misja - na sam koniec świata z 

Jezuitami 13.25 Świat oczyma Han-

zelki i Zikmunda 13.55 Poirot pro-

wadzi Orient Express 14.45 Ukryte 

królestwa natury 15.35 Młode pandy 

16.25 Kamera w podróży 17.20 Karol 

IV 18.15 Winko 18.45 Wieczorynka 

18.55 Podziemia Czech 19.20 Podróż 

po Północnej Irlandii 19.50 Wiadomo-

ści w czeskim j. migowym 20.00 Czło-

wiek ze złotym pistoletem (fi lm) 22.10 

Wróg publiczny (fi lm) 0.15 W intere-

sie narodu (fi lm) 2.05 Bates Motel (s.). 

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

6.35 Spiderman (s. anim.) 6.55 Marvel 

Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.20 

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

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.10 Twoja twarz brzmi znajomo 10.50 

Przyprawy 11.45 Dzwoń do TV Nova 

12.20 Poradnik domowy 13.35 Za-

mieńmy się żonami 15.00 Słyszeliście o 

Morganach? (fi lm) 17.10 Nie wszystko 

złoto, co się świeci (fi lm) 19.30 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.15 Czarownica 

(fi lm) 22.05 Snajper (fi lm) 0.35 K jest 

Clark Rockefeller? (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Iron Man (s. anim.) 6.55 Ninjago 

(s. anim.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 8.25 Salon 

samochodowy 9.55 Ostry kurczak (s.) 

11.15 Przystań (s.) 12.30 davinci 13.25 
Czechy i Słowacja mają talent 15.10 

Miłość z pasażu (fi lm) 16.50 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 18.55 Wiadomo-

ści 20.15 Jak poeci czekają na cud (fi lm) 

22.45 Szybcy i wściekli V (fi lm) 1.25 

Diaboliczny prześladowca (fi lm). 

NIEDZIELA 16 kwietnia

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 

Późne lato (fi lm) 8.15 Uśmiechy Stel-

li Zázvorkovej 8.55 Łopatologicznie 

9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 

szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Życie na 

zamku (s.) 11.55 Pr. rozrywkowy 13.00 

O najmądrzejszej królewnie (bajka) 

14.20 Jakie włosy ma Złotowłosa (baj-

ka) 14.55 Babcia (fi lm) 16.20 Nie-

zwykłe życia 17.15 Jutro rozkręcamy 

biznes (fi lm) 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN - Ga-

leria elity narodu 20.15 Rodzinny fi lm 

(fi lm) 21.50 Anioły powszedniego dnia 

(fi lm) 23.25 Miejsce zbrodni - Schi-

manski (s.) 0.55 Maneż Bolka Polívki. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

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

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Święci i świad-

kowie 9.30 Transmisja mszy św. 10.35 

Święci i świadkowie 10.50 Krucjaty 

11.15 Słowo na niedzielę 11.25 Wiel-

kanocne dary 11.55 Urbi et orbi 12.20 

Święty ojciec Franciszek 13.25 Odkry-

te skarby 14.10 Heydrich - ostateczne 

rozwiązanie 14.40 Dziewicza królowa 

Elżbieta I 15.30 Nasze tradycje 16.00 

Narodowe skarby 16.25 Kumbhamela 

czyli Boskie Mrowisko 17.20 Ogrody 

Ferdynanda 17.50 Historie ogrodów 

18.45 Wieczorynka 18.55 Zapomnia-

ne wyprawy 19.20 Ciekawostki z re-

gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Wesołych Świąt 

(fi lm) 21.40 Big Lebowski (fi lm) 23.35 

Wycieczka na Zachód. 

NOVA 
6.15 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.40 Spiderman (s. anim.) 7.05 Marvel 

Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.30 

Th e Looney Tunes Show (s. anim.) 

7.55 Pingwiny z Madagaskaru (s. 

anim.) 8.20 Weekend 9.20 Wyspa 

Robinsona 11.15 Z piekła szczęście 

(s.) 12.25 Małolaty u taty (fi lm) 14.10 

Akademia Policyjna V (fi lm) 15.55 

Piątek nie świątek (fi lm) 17.35 Sněžen-

ky a machři (fi lm) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi 

znajomo 22.55 Metro (fi lm) 1.15 Aka-

demia Policyjna V (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Iron Man (s. anim.) 7.15 Ninja-

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

Prima Zoom Świat 9.45 Ostry kur-

czak (s.) 10.55 Jak zbudować marzenie 

11.45 Poradnik domowy 12.40 Po-

radnik Ládi Hruški 13.45 Dziewczy-

na z perłą (fi lm) 15.55 Morderstwa w 

Midsomer (s.) 18.00 Pohlreich gotuje 

18.55 Wiadomości 20.15 Wydział 

kryminalny (s.) 21.30 Oczyma Josefa 

Klímy 22.20 Show Jana Krausa 23.35 

Don’t Stop (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 17 kwietnia

TVC 1 
6.00 Narzeczona diabła (bajka) 7.15 

Życie jest piękne 8.55 Jutro rozkrę-

camy biznes (fi lm) 10.30 O bogaczu i 

biedaku (fi lm) 11.45 O podejrzliwym 

królu (bajka) 13.10 Królewna Hulajno-

ga I (bajka) 14.25 Babcia (fi lm) 15.45 

Wsi moja sielska, anielska (fi lm) 17.25 

Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi (fi lm) 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Labirynt (s.) 20.55 Żelary 

(fi lm) 23.20 Kryminolog (s.) 0.20 Mi-

ster Jazz. 

TVC 2 
6.00 Dzieci Hitlera 6.55 Katastrofy 

lotnicze 7.40 Poszukiwania czasu utra-

conego 8.00 Klucz 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Mojżesz (fi lm) 12.00 

Magazyn chrześcijański 12.25 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.40 

Chcesz mnie? 13.05 Królestwo natury 

13.35 Święty ojciec Franciszek 14.40 

Praska koronacja Karola IV 15.10 Kru-

cjaty 15.35 Okrutna Wielkanoc 16.05 

Podróż po Północnej Irlandii 16.30 

Poirot prowadzi Orient Express 17.20 

Kamera w podróży 18.15 Podróżoma-

nia 18.45 Wieczorynka 18.55 proStory 

19.25 Miejsca pielgrzymek 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Quo Vadis (fi lm) 22.20 Sycylijski łącz-

nik (fi lm) 0.15 Albert Nobbs (fi lm). 

NOVA 
5.50 Matki w mackach Marsa (fi lm 

anim.) 7.20 O śpiewającym drzewku 

(bajka) 8.30 Sněženky a machři (fi lm) 

10.00 O zabłąkanej królewnie (bajka) 

11.50 Z diabłami nie ma żartów (baj-

ka) 13.40 Anděl w górach (fi lm) 15.05 

Legenda Zorro (fi lm) 17.35 Co o tym 

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

licja Modrava (s.) 21.30 Wyspa Robin-

sona 22.30 CSI: Cyber (s.) 23.25 Wzór 

(s.) 0.20 Amerykański snajper (fi lm). 

PRIMA 
6.55 Iron Man (s. anim.) 7.25 Ninja-

go (s. anim.) 8.20 Stworzenie świata 

(fi lm anim.) 10.10 Dziewczyna w błę-

kicie (fi lm) 11.50 Legalna blondynka 

II (fi lm) 13.50 Melduję posłusznie 

(fi lm) 15.35 Honza prawie królem 

(bajka) 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 

21.30 Jesteś tym, co jesz 22.45 Castle 

(s.) 23.40 Legalna blondynka II (fi lm). 

WTOREK 18 kwietnia

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

9.45 List do ciebie 10.45 Sylwestrowy 

koktajl 11.45 Czarne owce 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 

Televarieté 16.20 Kojak (s.) 17.15 AZ 

kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-

mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 

dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Panoptikum miasta 

Pragi (s.) 21.00 Poirot (s.) 22.35 Mo-

tyw (s.) 23.20 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Śnieżna kula 

9.55 Rząd (s.) 10.55 Skryte króle-

stwa natury 11.45 Królestwo natury 

12.15 Chcesz je? 12.20 Świat oczyma 

Hanzelki i Zikmunda 12.45 proStory 

13.15 Przygody nauki i techniki 13.45 

Wielka wojna ojczyźniana 14.35 Babel 

15.05 Słynni lotnicy 15.55 Heydrich 

- ostateczne rozwiązanie 16.20 Tak, 

Masaryk 17.20 Droga na ląd 18.15 

Podróż po Północnej Irlandii 18.45 

Wieczorynka 18.55 Winko 19.20 

Czeskie wsie 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 21.00 Król żela-

za i śmiechu Franta Kocourek 21.55 

Rząd (s.) 22.55 Lotnicze katastrofy 

23.40 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 10.35 Policja Modrava (s.) 

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 Popołu-

dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 

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

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.30 Weekend 22.35 CSI: Cyber (s.) 

23.30 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.20 Iron Man (s. anim.) 6.50 Nin-

jago (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 
8.25 Stworzenie świata (fi lm anim.) 

10.15 Wiatr nadziei (fi lm) 12.10 Po-

łudniowe wiadomości 12.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 13.25 Komisarz Rex 

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

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 Top Star magazyn 22.35 

Castle (s.) 23.25 Sala rozpraw 0.15 

Wiatr nadziei (fi lm). 

ŚRODA 19 kwietnia

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.15 

Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi (fi lm) 

11.45 Czarne owce 12.00 Południo-

we wiadomości 12.30 Sama w domu 

14.00 Potyczki Amy (s.) 14.45 Te-

levarieté 16.20 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 List do ciebie 

21.00 Ach, te morderstwa! 22.40 Co-

lumbo (fi lm) 23.55 Motyw (s.) 0.40 

AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Kumbhamela czyli 

Boskie Mrowisko 9.55 Na pływalni z 

Andrew McKee 10.20 Odkryte skar-

by 11.10 Dziewicza królowa Elżbieta 

I 12.00 Praska koronacja Karola IV 

12.30 Ta nasza kapela 12.55 Folklo-

rika 13.25 Święty ojciec Franciszek 

14.25 Miejsca pielgrzymek 14.45 

Winko 15.15 Kwartet 15.40 Telewi-

zyjny klub niesłyszących 16.10 Król 

żelaza i śmiechu Franta Kocourek 

17.05 Z kucharzem dookoła świa-

ta 18.00 Ogrody Ferdynanda 18.25 

GEN - Galeria elity narodu 18.45 

Wieczorynka 18.55 Poirot prowadzi 

Orient Express 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Kamera 

w podróży 21.00 Podróż po Manili i 

okolicy 21.30 Narodowe skarby 22.00 

Rozkaz! 22.40 Powiązania Jana Pokor-

nego 23.40 Bates Motel (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-

ca (s.) 10.30 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 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 wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 

21.35 Wyspa Robinsona 22.40 CSI: 

Cyber (s.) 23.35 Wzór (s.) 0.25 Do-

wody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 6.45 Ninjago 

(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 10.20 Powrót do raju 

(fi lm) 12.10 Południowe wiadomo-

ści 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 

13.25 Komisarz Rex (s.) 15.25 Policja 

Hamburg (s.) 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 

Show Jana Krausa 22.45 Castle (s.) 

23.45 Sala rozpraw 0.35 Powrót do 

raju (fi lm). 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Sing 

(13, 14, godz. 16.00); Špunti ve vodě 

(13, 14, godz. 17.30, 20.00); Szyb-

cy i wściekli 8 (13, 14, godz. 19.00); 

KARWINA – Centrum: Smerfy: Po-

szukiwacze zaginionej wioski (13, 14, 

godz. 15.00); Špunti ve vodě (13, 14, 

godz. 17.15); Szybcy i wściekli 8 (13, 

14, godz. 19.30); TRZYNIEC – Ko-

smos: Sing (13, godz. 10.00); Power 

Rangers (13, 14, godz. 17.30); Anděl 

Páně 2 (14, godz. 10.00); JABŁON-

KÓW: Święty Piotr i bazyliki Rzymu 

(14, godz. 18.00); CZ. CIESZYN 

– Central: Pohádky pro Emu (13, 

godz. 10.00); Špunti ve vodě (13, 14, 

godz. 17.30); Szybcy i wściekli 8 (13, 

14, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 

Zając Max ratuje Wielkanoc (13, 

godz. 14.30); Zerwany kłos (13, godz. 

16.00); Kong: Wyspa Czaszki (13, 

godz. 17.45); Pokot (13, godz. 20.00).

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
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 

Miejskiej przy ul. Havlíčka zaprasza 

w czwartek 20. 4. o godz. 18.00 na 

spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i 

dalekie”. Grupa turystyczna „Goro-

le” przedstawi multimedialną pro-

jekcję „Ladakh – podróż po Małym 

Tybecie”.

 Zarząd Stowarzyszenia Przyja-

ciół Polskiej Książki zaprasza na do-

roczne zebranie członkowskie, które 

odbędzie się w środę 19. 4. o godz. 

15.30 w Filii Biblioteki Miejskiej w 

Cz. Cieszynie przy ul. Havlíčka.

 Zarząd MK PZKO Park Sikory 

zaprasza na wycieczkę do Zamku w 

Karwinie w sobotę 22. 4. Zbiórka 

przed głównym wejściem do Polskiej 

Szkoły Podstawowej w Cz. Cieszy-

nie. Odjazd o godz. 9.00. Zgłoszenia 

przyjmowane są do 18. 4. pod nr. tel. 

604 556 423 oraz 776 257 070.

KARWINA – Biblioteka Regio-

nalna Karwina, Oddział Literatury 

Polskiej zaprasza w środę 19. 4. o 

godz. 16.30 do biblioteki na Rynku 

Masaryka w Karwinie-Frysztacie na 

spotkanie z cyklu „Podróże Marzeń” 

– Wycieczka na koniec świata. Wra-

żeniami z podróży po Patagonii po-

dzielą się państwo Michaela i Paweł 

Wantulokowie.

KARWINA-FRYSZTAT – Klub 

Średniaka przy MK PZKO zapra-

sza na 2. edycję Long Clubu. W 

tym roku zaprezentujemy dorobek 

świetnej kapeli Queen. Będą prelek-

cja, slajdy oraz konkurs. Zaprasza-

my wszystkich chętnych do nasze-

go Domu Polskiego MK PZKO w 

Karwinie-Frysztacie w dniu 22. 4. o 

godz. 18.00.

LUTERAŃSKI KOŚCIÓŁ 

EWANG. A.W. – Urządza w 

dniach 5.-8. 5. 2017 wycieczkę pt. 

„Śladami Lutra” do Wittenbergi, 

Wartburga i okolic. Jest jeszcze kilka 

miejsc. Koszt ok. 4000 kc, zgłoszenia 

przyjmuje pani Sikorova pod nr. tel. 

731 970 001, do 23. 4.

ŁOMNA DOLNA – MK PZKO 

zaprasza na przedstawienia wielka-

nocne pt. „Trómba” oraz „Snęby i 

namowy” w niedzielę 16. 4. o godz. 

16.00 do hotelu „Pod Akacjami”.

PIOTROWICE k. KARWINY – 

MK PZKO w Piotrowicach zapra-

sza we wtorek 18. 4. o godz. 17.00 

na spotkanie Klubu Propozycji, które 

odbędzie się wyjątkowo w świetlicy 

PZKO w Marklowicach Dolnych. 

W programie m.in. prelekcja Hele-

ny Michalskiej na temat udziału w 

Polonijnych Igrzyskach Sportowych.

PTTS „BŚ” – Zaprasza na tradycyj-

ny wielkanocny wymarsz na Ostry, 

który odbędzie się w poniedzia-

łek 17. 4. Miejsce wyjścia dowolne. 

Można pociągiem do Trzyńca, a po-

tem autobusem do Tyry. Rejestracja 

w schronisku w godz. 10.00-12.00. 

Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna 

o godz. 7.20. Inf. tel. 731  244 346, 

www.ptts-beskidslaski.cz.

ZAPISY
BYSTRZYCA – Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej im. St. Hadyny z Pol-

skim Językiem Nauczania ogłasza 

zapisy do klasy pierwszej, które od-

będą się w środę 19. 4. w godz. 8.00-

17.00 w lokalu klasy 2. (1. piętro, bu-

dynek przy drodze do Nydku).

TRZYNIEC – Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej im. Gustawa Przeczka 

z Polskim Językiem Nauczania ogła-

sza zapisy do klasy pierwszej, które 

odbędą się w dniach 18.-19. 4. w 

godz. 14.00-17.00 w budynku szkoły 

przy ul. Dworcowej oraz placówkach 

elokowanych w Trzyńcu-Tarasie przy 

ul. Kopernika i Oldrzychowicach.

WĘDRYNIA – Dyrekcja Polskiej 

Szkoły Podstawowej im. Wisławy 

Szymborskiej w Wędryni zaprasza 

na zapisy do klasy pierwszej na rok 

szkolny 2017/2018, które odbędą 

się w środę 19. 4. w godz. od 12.00-

17.00 oraz w czwartek 20. 4. w godz. 

od 8.00-12.00.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-

LAKÓW, Komeńskiego 4: do 4. 5. 

wystawa pt. „Karol Junga, działacz 

narodowy, poseł i gospodarz rolny”. 

Czynna w dni powszednie w godz. 

8.00-15.00. 

BIBLIOTEKA REGIONAL-

NA, Rynek Masaryka, Karwina-

-Frysztat: do 28. 4. wystawa Bro-

nisława Liberdy pt. „Widokówki 

znikąd”. Czynna w godz. otwarcia 

biblioteki.

BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”, 

Dom Opieki Seniora, Bystrzyca 

1317: do 28. 4. wystawa obrazów Jó-

zefa Dronga. Czynna codziennie w 

godz. 10.00-17.20.
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Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy,  wszystkich krewnych, przy-

jaciół i znajomych, że dnia 10 kwietnia 2017 zmarł w wieku 76 lat nasz 

Kochany Wujek, Kolega i Sąsiad

śp. VILÉM LYSEK
zamieszkały w Nieborach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się  w czwartek 13 kwietnia 2017 

o godzinie 15.00 z kościoła ewangelickiego w Nieborach, po obrzędzie 

uroczystość na cmentarzu w Trzycieżu. W żałobie pogrążona rodzina.
 GL-214

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Dnia 14. 4. 2017 obchodzi swe 85. urodziny nasza Kocha-

na Mamusia, Babcia i Prababcia

ANNA DRONG
z Milikowa

Z tej okazji  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, optymi-

zmu i błogosławieństwa Bożego składają synowie i córka 

z rodzinami.  GL-221

Kto znał, niech wspomni,
kto kochał, nie zapomni.

Dnia 16. 4. 2017 minie 5. rocznica śmierci

śp. LUDMIŁY BAJGROWEJ
ze Stonawy-Hołkowic

Z miłością i szacunkiem wspominają córki z rodzinami.
 RK-043

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Dnia 14. 4. obchodziłby 80. urodziny nasz Kochany 

śp. WŁADYSŁAW HECZKO 
z Milikowa, były pracownik Huty Trzynieckiej

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GL-215

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 12. 4. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,46 zł

ON  4,24 zł

LPG 1,98 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,67 zł

ON  4,46 zł

LPG 2,09 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,67 zł

ON  4,46 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,69 zł  

ON  4,43 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,50 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 12. 4. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,156 0,161

EUR  4,210 4,270

USD  3,960 4,030

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,156 0,161

EUR  4,190 4,290

USD  3,950 4,050

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,180 6,340

EUR 26,300 26,900

USD 24,750 25,400

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,245 6,390

EUR 26,320 27,890

USD 24,950 25,450

 (wik)

Firma OlzaLogistic poszukuje pracowników na stanowiska: 

MAGAZYNIER 

oraz 

SPECJALISTA 
ds. obsługi zamówień

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

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

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

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

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

produktami
• Możliwość rozwoju zawodowego

Swoje życiorysy/CV oraz list motywacyjny w jęz. polskim prosimy 
przesyłać do 20. 4. 2017 mailowo na: info@olzalogistic.com.
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Firma farmaceutyczna BIOTTER PHARMA s.r.o. 
poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko pracy: 

ASYSTENT/KA
Wymagania:

  Język polski na poziomie B2 – co najmniej
  Dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne
  Zaangażowanie
  Samodzielność, niezawodność, odpowiedzialność
  Zdolność pracy z komputerem (Microsoft Word, Excel, 
Powerpoint)

  Prawo jazdy kategorii B
  Referencje zawodowe
  Znajomość programu Pohoda mile widziana
  Zamieszkanie w okolicach Hawierzowa

Prosimy o przesłanie CV w języku czeskim oraz polskim 
na adres: biotter@biotter.cz

Zadania:
  Administracja
  Praca biurowa 
  Komunikacja w języku polskim na co dzień
  Realizacja zamówień

G
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czwartek   |   13 kwietnia 20178

Zmarł przyjaciel sportowego Zaolzia
W sobotę rano zmarł dr Sławomir 

Wojtulewski (na zdjęciu) z Bielska-

-Białej, ceniony lekarz, działacz spor-

towy, felietonista i autor książek o 

sporcie. Miał 72 lata.

Pochodził z Białegostoku, ale na 

długie lata związał się z Bielskiem-

-Białą, gdzie prowadził znany gabi-

net ziołolecznictwa oraz angażował 

się w życie sportowe miasta. Był 

prezesem Beskidzkiej Rady Olim-

pijskiej oraz przewodniczącym Rady 

Sportu przy prezydencie miasta 

Bielska-Białej. W 1999 r. otrzymał 

Złoty Medal za Zasługi dla Polskie-

go Ruchu Olimpijskiego, przyzna-

ny przez kapitułę Polskiego Ruchu 

Olimpijskiego.

Nagła śmierć Wojtulewskiego za-

skoczyła środowisko sportowe nie tylko 

pod Szyndzelnią. Poruszeni nią zostali 

m.in. piłkarze z zespołu Orły Zaolzia. 

– Przez kilka lat Sławomir Wojtu-

lewski był prezesem drużyny oldbo-

jów Bielskie Orły, skupiającej dawne 

gwiazdy beskidzkiego futbolu, z którą 

łączyły nas długoletnie, przyjacielskie 

więzy. Dlatego cześć Jego pamięci – 

napisali do naszej redakcji członkowie 

drużyny Orły Zaolzia.  (wik)

 Młodzi torowcy jadą po medale?

Wielkanoc będzie dla polskich kola-

rzy torowych czasem wielkiej próby. 

W środę w Hongkongu rozpoczęły 

się bowiem mistrzostwa świata w 

kolarstwie torowym. 16 osobowa, 

biało-czerwona reprezentacja startu-

je w nich znacznie odmłodzona. Czy 

kadra nawiąże do zeszłorocznych 

sukcesów, kiedy to z Londynu Polacy 

przywieźli złoto i srebro? 

– Najważniejsze, by zawodnicy 

dali z siebie sto procent możliwo-

ści, a wynik przyjdzie sam. Jestem 

przekonany, że mimo niskiej śred-

niej wieku naszych reprezentantów 

rezultaty nie będą gorsze niż przed 

rokiem – ocenił dyrektor sportowy 

Polskiego Związku Kolarstwa An-

drzej Piątek.

Poprzeczka jest jednak zawieszona 

wysoko. Ubiegłoroczne mistrzostwa 

świata w Londynie były bowiem 

najlepsze w historii polskiego ko-

larstwa torowego. Po raz pierw-

szy biało-czerwoni wrócili z nich z 

dwoma medalami. Po złoto sięgnę-

ła Katarzyna Pawłowska w wyścigu 

punktowym, po srebro – Małgorzata 

Wojtyra na 3 km na dochodzenie. 

Do tego doszły wszystkie możliwe 

do zdobycia kwalifi kacje do igrzysk 

w Rio de Janeiro oraz kilka czoło-

wych lokat, m.in. czwarte miejsca 

Damiana Zielińskiego w sprincie i 

Krzysztofa Maksela na 1 km ze star-

tu zatrzymanego.

W tym roku w Hongkongu bra-

kuje jednak zmagającej się z proble-

mami zdrowotnymi Pawłowskiej. 

Nie startują  też Wojtyra i Zieliński. 

Dużą grupę w reprezentacji stanowią 

natomiast kolarze mający po 19-20 

lat, ale już ze znaczącymi osiągnię-

ciami, jak zdobywca Pucharu Świata 

w omnium Szymon Sajnok, trium-

fatorka zawodów PŚ w Glasgow w 

wyścigu na dochodzenie Justyna 

Kaczkowska czy Alan Banaszek, 

mistrz Europy juniorów na szosie z 

2015 roku.

Już w środę zaprezentowała się 

kibicom drużyna sprinterów. Pod-

opieczni trenera Andrzeja Toło-

manowa to aktualnymi mistrzowie 

Europy. Złoty medal w Saint-Quen-

tin-en-Yvelines pod Paryżem zdo-

byli w październiku ubiegłego roku. 

Niestety w Hongkongu nie udało im 

się powtórzyć sukcesu. W fi nale B 

sprintu drużynowego Maciej Bielec-

ki, Rafał Sarnecki i Mateusz Rudyk 

przegrali z Francuzami i ostatecznie 

zajęli nielubiane czwarte miejsce.

To jednak nie jedyna polska szansa 

medalowa. Po wieloletniej przerwie 

w mistrzostwach świata wystartuje 

męska drużyna na 4 km na docho-

dzenie. Zawodnicy trenera Jacka Ka-

sprzaka trzy razy pobili rekord kraju 

i stopniowo zbliżają się do granicy 

czterech minut. Trzecią biało-czer-

woną drużynę w Hongkongu tworzą 

bardzo młode zawodniczki w wyści-

gu na 4 km na dochodzenie. Finały 

tych dwóch konkurencji zaplanowa-

no na dzisiejsze popołudnie.

Z kolei w sobotę uwagę kibiców 

powinien skupić start Sajnoka w 

omnium. 19-letni Kaszub triumfo-

wał w klasyfi kacji generalnej Pucha-

ru Świata w tej olimpijskiej konku-

rencji, wygrywając po drodze zawody 

w Apeldoorn i w Los Angeles. – Jadę 

do Hongkongu, by pozwiedzać, a 

przy okazji wygrać – deklarował na 

konferencji prasowej w Warszawie.

Mistrzostwa zakończą w niedzielę 

cztery fi nały, z których najciekawiej 

zapowiada się 1 km ze startu zatrzy-

manego z udziałem Kuczyńskiego i 

Maksela.  (wik)

Václav Varaďa nowym trenerem Stalowników
Poszukiwania nowego trenera w hokejowym klubie HC Stalownicy Trzyniec zakończyły się pomyślnie. Wczoraj włodarze klubu 

odkryli karty. Ich dżokerem na sezon 2017/2018 został 40-letni Václav Varaďa

Dotychczasowy selekcjoner hokejo-

wej reprezentacji U18 przyjął ofertę 

ze strony klubu, w którym spędził 

najpiękniejsze chwile w karierze. Po 

powrocie z zagranicznych wojaży 

w sezonie 2010/2011 jeszcze w roli 

aktywnego gracza przyczynił się do 

historycnego sukcesu trzynieckiego 

hokeja, zdobycia złotego medalu eks-

traligi. W sezonie 2014/2015 w roli 

asystenta trenera zdobył ze Stalowni-

kami srebrny medal rozgrywek. – Dla 

mnie to duża nobilitacja, bo wracam 

do klubu, w którym zaliczyłem wiele 

pięknych meczów w karierze i wciąż 

mam tu serdecznych przyjaciół, któ-

rzy życzą mi powodzenia – stwierdził 

nowy szkoleniowiec Stalowników. W 

swojej karierze Varaďa może się po-

chwalić nie tylko złotem z czeskiej 

ekstraligi. W dorobku posiada też 

dwa złote medale mistrzostw świata, 

w szczególnym miejscu na jego do-

mowej półce leży też medal za dru-

gie miejsce w lidze NHL w barwach 

Buff alo Sabres. Mistrzostwo ekstra-

ligi wywalczył również w barwach 

szwajcarskiego HC Davos. 

Wybór Varadiego to naturalna 

konsekwencja zmiany strategii, na 

jaką zdecydowało się kierownictwo 

klubu po drugim z rzędu nieudanym 

sezonie. Nowy trener zamierza w 

większym stopniu stawiać na mło-

dych wychowanków trzynieckiego 

hokeja, a tego między innymi za-

brakło w kocepcji, którą forsował 

pod Jaworowym jego poprzednik, 

Vladimír Kýhos. Václav Varaďa peł-

ni obecnie obowiązki przy sterze 

reprezentacji U18, która w środę 

wyruszyła na podbój mistrzostw 

świata rozgrywanych na Słowacji. 

W maju w stu procentach poświęci 

się już pracy w Werk Arenie, ruszają 

bowiem przygotowania do nowego 

sezonu. 

– Wierzę, że Varaďa to idealny 

wybór dla naszego klubu. Nowy tre-

ner obiecał nam, że postawi na mło-

dych, którzy w przeszłości trafi ali do 

okolicznych klubów, bo zabrakło dla 

nich miejsca w naszej kadrze. Za-

czyna się po prostu nowy rozdział 

w dziejach trzynieckiego hokeja, 

mam nadzieję że z korzyścią dla ze-

społu, a także kibiców – zaznaczył 

prezydent trzynieckiego klubu, Ján 

Moder.

 JANUSZ BITTMAR
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Václav Varaďa

Biało-czerwoni będą mieli w Hongkongu kilka medalowych szans.

OSTATNI MOMENT 
NA ZAPISY

Organizatorzy 9. Cieszyńskiego For-

tuna Biegu informują, że zgłoszenia 

i opłaty startowe przyjmowane będą 

do piątku, 14 kwietnia. 

– Przypominamy jednocześnie 

osobom, które zgłosiły się do biegu, 

a nie dokonały płatności startowej 

drogą elektroniczną, że nie będzie 

możliwości wpłaty gotówką w biurze 

zawodów – informują organizatorzy.

9. Cieszyński Fortuna Bieg od-

będzie się w niedzielę, 23 kwietnia 

o godz. 12.00. Jego uczestnicy będą 

mieli do pokonania dwie 5-kilo-

metrowe pętle ulicami Cieszyna i 

Czeskiego Cieszyna. Start nastąpi 

na alei Jana Łyska obok kąpieliska 

miejskiego w Cieszynie. Metę wy-

znaczono na bieżni stadionu miej-

skiego w Cieszynie. W biegu mogą 

startować zawodniczki i zawodnicy, 

którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy 

niepełnoletni muszą posiadać zgo-

dę prawnych opiekunów). Ustalony 

został limit 1400 uczestników. Re-

jestracja jest możliwa poprzez stronę 

www.datasport.pl lub www.fortuna.

bieguliczny.pl.  (wik)

ZORGANIZUJĄ 
PUCHAR BESKIDÓW

7 kwietnia w szwajcarskim Zurychu 

obradowała Komisja Kalendarzowa 

FIS, która zatwierdziła terminarz 

skoków narciarskich na kolejny se-

zon. Wiadomo już więc, że przyszłej 

zimy w Polsce rozegrane zostaną trzy 

konkursy Pucharu Świata. 

Najpierw, 25 stycznia 2018 roku, 

skoczkowie będą rywalizować w Wi-

śle na obiekcie im. Adama Małysza, 

następnie zmagania przeniosą się do 

Zakopanego, gdzie w dniach 27-28 

stycznia na Wielkiej Krokwi w Zako-

panego rozegrane zostaną dwa kon-

kursy najwyższej rangi.

Sprawdzianem zakopiańskiego 

obiektu przed konkursami Pucharu 

Świata będą zawody z cyklu FIS Cup, 

które zaplanowano na Wielkiej Kro-

kwi w dniach 13-14 stycznia 2018 

roku. Kolejnej zimy Zakopane gościć 

będzie również skoczków narciar-

skich podczas konkursów Pucharu 

Kontynentalnego, które zaplanowano 

na 10 i 11 marca.

Najlepsi skoczkowie narciarscy 

świata zawitają jednak w polskie góry 

także latem. 14 i 15 lipca w Wiśle 

zostanie bowiem zainaugurowany 

cykl zawodów FIS Grand Prix. Z 

kolei w połowie sierpnia, w ramach 

Letniego Pucharu Kontynentalnego, 

zawodnicy będą walczyć w Pucharze 

Beskidów, podczas którego zaplano-

wano trzy konkursy. 18 sierpnia zo-

stanie rozegrany konkurs na skoczni 

HS-106 w Szczyrku, dzień później 

rywalizacja przeniesie się do Wisły 

na skocznię im. Adama Małysza, na-

tomiast zmagania skoczków narciar-

skich zakończą zawody we Frenszta-

cie po naszej stronie granicy, które 

odbędą się 20 sierpnia.  (wik)

HOKEJOWA reprezentacja Pol-

ski kobiet przegrała w Katowicach z 

Włochami 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) w swo-

im trzecim meczu mistrzostw świata 

Dywizji 1B. Polki zaczęły udział w 

turnieju od porażki ze Słowacją 2:7, 

potem pokonały po rzutach karnych 

Kazachstan 4:3.  Biało-czerwone rok 

wcześniej wywalczyły awans na ten 

poziom zajmując pierwsze miejsce 

w MŚ Dywizji 2A w słoweńskim 

Bledzie. Kolejnymi rywalami Polek 

będą Łotwa i Chiny. Pierwszy zespół 

katowickiego turnieju awansuje do 

wyższej dywizji, ostatni – spadnie do 

niższej.  (wik)
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