
TYM ŻYJE... SUCHA GÓRNA
Blisko pół miliona koron Gmina 

Sucha Górna przeznaczy w tym 

roku na działalność 15 miejsco-

wych stowarzyszeń. Z tego 163 tys. 

koron trafi  do polskich organiza-

cji – Miejscowego Koła Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego 

oraz Kół Macierzy Szkolnej działa-

jących przy polskiej szkole i polskim 

przedszkolu. 

Górnosuskie MK PZKO otrzyma z 

gminnego systemu grantowego 100 

tys. koron. – Środki te wykorzysta-

my m.in. na udział ZPiT „Suszanie” 

w festiwalach w Rzeszowie, Mrągo-

wie i Wychodnej, poza tym już w 

tym roku przygotowujemy nagrania 

w związku z przyszłorocznymi ob-

chodami jubileuszowymi „Suszan” 

i „Chórku”. Z grantów gminnych 

częściowo pokrywamy też koszty 

utrzymania szatni – wymienił kilka 

ważniejszych pozycji prezes MK 

PZKO, Jan Zyder. 

Koła Macierzy Szkolnej przy Pol-

skiej Szkole Podstawowej i Przed-

szkolu w Suchej Górnej mogą liczyć 

w tegorocznym budżecie na 63 tys. 

koron. – W tym roku nie zgłasza-

liśmy żadnych nowych projektów. 

Wsparcie otrzymaliśmy więc trady-

cyjnie na nasze sztandarowe impre-

zy, jak karnawał dziecięcy i festyn, a 

także na trening uczestników przed 

Zjazdem Gwiaździstym oraz dość 

pokaźną sumę na wynajem obiek-

tów sportowych dla dzieci – poin-

formowała skarbniczka koła Ma-

cierzy Szkolnej przy górnosuskiej 

podstawówce, Katarzyna Gałuszka. 

Poza systemem grantowym Sucha 

Górna wesprze ponadto w znaczący 

sposób trzy największe organizacje 

sportowe działające w gminie – TJ 

„Depos” sumą 1,1 mln koron, klub 

unihokeja 640 tys. koron oraz klub 

podnoszenia ciężarów 150 tys. ko-

ron. – Celem dofi nansowania tych 

organizacji jest jedno – oderwanie 

dzieci i młodzieży od komputerów 

– podkreślił zastępca wójta, Josef 

Žerdík.  
 (sch)

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz
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W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uczestnicy poniedziałkowe-
go Marszu dla Życia w Trzyńcu chcieli zwrócić uwagę na fakt, że życie dziecka 
należy chronić już przed urodzeniem.  (dc)

ZAPISANI 2017...

Kończymy powoli prezentację dzieci zapisanych do klas pierwszych pol-
skich podstawówek. Tym razem efekty naszej pracy w placówkach w Suchej 
Górnej oraz Trzyńcu.

Lucyna i Radosław Żyłowie z synem Arturem
Wybraliśmy polską szkołę dla 

naszego syna, dlatego że bę-

dzie umiał mówić w dwóch ję-

zykach, co oczywiście pomoże 

mu w tym regionie. Przed za-

pisem nie braliśmy pod uwagę 

żadnej innej możliwości. Byli-

śmy pewni, że wybór polskiej 

szkoły będzie dla niego naj-

lepszy. Już wybierając dla syn-

ka przedszkole, staraliśmy się 

dobrać taką placówkę, która 

będzie miała kontynuację na 

wyższych poziomach edukacji. 

Doceniamy, że w Suchej Gór-

nej syn będzie kształcił się w 

ciągu, aż do dziewiątej klasy. 

To zdecydowanie da mu kom-

fort psychiczny, bo nie będzie 

musiał zmieniać rówieśników, 

miejsca i w zdecydowanej 

mierze nauczycieli.

Renata Ficek z córką Elišką
Posyłam dziecko do polskiej 

szkoły, bo mamy rodzinę w 

Polsce, więc chciałabym, by 

mówiło też po polsku. Zdecy-

dowanie zależy mi na tym, by 

moja córka była w przyszłości 

co najmniej dwujęzyczna. Po-

nadto w polskiej szkole (Trzy-

niec VI) jest lepsza atmosfera, 

a rodzice i nauczyciele mają 

świetny kontakt ze sobą. Pa-

nują tu naprawdę dobre wa-

runki do edukacji dzieci. W 

domu ja próbuję z córką mó-

wić po polsku oraz gwarą, z 

kolei z tatą rozmawia po cze-

sku. Na pewno planujemy, by 

posłać tu także naszą drugą, 

młodszą córeczkę.  (mb)

Kształćmy dzieci, żeby 
potrafi ły wybierać to, co najlepsze
DZIEŃ DZIECKA: Lista polskich organizacji i stowarzyszeń na Zaolziu jest długa, a ich 
działalność różnorodna. Z okazji przypadającego na dziś Międzynarodowego Dnia Dziecka 
postanowiliśmy sprawdzić, jakie miejsce zajmują w nich dzieci.

Harcerstwo Polskie w RC jest or-

ganizacją, w której tak naprawdę 

wszystko kręci się wokół dziecka 

i jego wszechstronnego rozwoju. 

– Dzieci są dla nas zdecydowanie 

najważniejsze, dlatego inwestuje-

my w nie zarówno czas, jak i środ-

ki. Naszą fi lozofi ą jest naturalne 

wychowanie i kształcenie dzieci i 

młodzieży, żeby potrafi ły wybierać 

to, co jest najlepsze dla siebie i dla 

społeczeństwa, a następnie później 

dalej to przekazywać – przekonuje 

Krzysztof Mitura, naczelnik Har-

cerstwa Polskiego w RC, które sku-

pia w chwili obecnej 165 dzieci do 

lat 15. 

Chociaż w skład bazy członkow-

skiej Macierzy Szkolnej wchodzą 

wyłącznie osoby dorosłe, to w jej 

centrum zainteresowania znajdują 

się właśnie dzieci – przedszkolaki 

oraz uczniowie polskich szkół. Co 

roku zarówno Zarząd Główny Ma-

cierzy, jak i poszczególne jej koła or-

ganizują z myślą o nich cały szereg 

imprez – od jesiennego Memoriału 

im. Alojzego Adamca w piłce noż-

nej, przez mikołajki, baliki, kuligi, 

festyny, po wiele innych lokalnych 

imprez. Jak podkreślają prezesi po-

szczególnych kół, również dochody 

z balów, będących stricte imprezami 

dla dorosłych, w ostatecznym roz-

rachunku także trafi ają do dzieci 

w formie dofi nansowania do wy-

cieczek, wyjazdów na konkursy i 

zgrupowania czy nagród za wyniki 

w nauce i reprezentację szkoły.

Działania ukierunkowane spe-

cjalnie na polskie dzieci zamiesz-

kałe na terenie Republiki Czeskiej 

prowadzi od ub. roku również Sto-

warzyszenie Młodzieży Polskiej w 

formie wakacyjnych obozów języ-

kowych. Organizowane są one dla 

dzieci w wieku 6-12 lat i odbywają 

się w kilku miejscowościach Zaolzia 

i w Brnie. Z kolei o rozwój talentów 

śpiewaczych wśród najmłodszych 

dba od lat Polskie Towarzystwo Ar-

tystyczne „Ars Musica”, organizując 

Przeglądy Cieszyńskiej Pieśni Lu-

dowej oraz eliminacje do Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej. 

Polski Związek Kulturalno-

-Oświatowy skupia co prawda 

członków dopiero po ukończeniu 

15. roku życia, jednak wiele miej-

scowych kół organizuje niektóre 

swoje imprezy właśnie z myślą o 

dzieciach. Zwykle chodzi o spo-

tkania z Mikołajem czy ze Sceną 

Lalek „Bajka”, imprezy ogrodowe 

z okazji Dnia Dziecka, a nawet – 

czego przykładem jest MK PZKO 

w Trzanowicach – tygodniowe 

półkolonie dla polskich dzieci w 

Domu PZKO. Przybywa też kół, 

przy których działają dziecięce ze-

społy taneczne, folklorystyczne lub 

teatralne. I tak np. MK PZKO w 

Stonawie ma „Dziecka ze Stona-

wy”, MK PZKO w Oldrzychowi-

cach „Małe Oldrzychowice”, koło 

jabłonkowskie ma „Zaolzioczka”, 

a MK PZKO w Nieborach dwa 

dziecięce zespoły teatralne. Swój 

dziecięcy zespół taneczny, „Rytmi-

kę”, ma również Zarząd Główny 

PZKO. Dzieci są też zwykle au-

torami logo kolejnych Festiwali 

PZKO oraz obchodów jubileuszo-

wych związku. 

Tymczasem nowy statut PTTS 

„Beskid Śląski” nie stawia ograni-

czeń co do wieku swoich członków. 

Dziecko do lat 18, które chce zo-

stać jego członkiem, musi jednak 

posiadać zgodę rodzica. I chociaż 

„Beskid” nie organizuje imprez spe-

cjalnie dla dzieci, widoczne są one 

na niektórych wycieczkach, a na do-

rocznym świętogorolskim „Rajdzie 

o Kyrpce Macieja” mają nawet swo-

ją nagrodę – kyrpce dla najmłod-

szego uczestnika. – Ta impreza jest 

bardzo popularna wśród rodzin 

z dziećmi, a rywalizacja o kyrpce 

budzi wiele emocji. Poza tym or-

ganizując niektóre nasze wycieczki 

staramy się np. podkreślać, że trasa 

jest ciekawa również dla dzieci. W 

ten sposób chcemy zainteresować 

turystyką zorganizowaną dzieci i 

ich rodziców – mówi prezes PTTS 

„Beskid Śląski”, Halina Twardzik.

BEATA SCHÖNWALD
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Śmierć na drodze 
Poważny wypadek wydarzył się we 

wtorek po południu na drodze w 

Trzyńcu-Oldrzychowicach. Jedna 

osoba zmarła. Służby ratownicze 

zostały ok. godz. 14.30 wezwane 

na miejsce zderzenia polskiego tira 

z cysterną z  kilkoma samochodami 

osobowymi. Interweniowały trzy 

załogi pogotowia, łącznie ze śmi-

głowcem, zawodowa straż pożarna 

z Trzyńca i ochotnicza z Gutów. 

– Mężczyznę w wieku 51 lat wy-

ciągnęli z wozu świadkowie wypad-

ku. Ze względu na fakt, że doszło 

do zatrzymania funkcji życiowych, 

rozpoczęli reanimację. Po przybyciu 

na miejsce kontynuowali ją zawodo-

wi ratownicy. Obrażenia mężczyzny 

były jednak na tyle poważne, że nie 

udało się go uratować. Lekarz usta-

lił zgon – poinformował rzecznik 

pogotowia, Lukáš Humpl. Pogoto-

wie udzieliło także pomocy dwóm 

rannym osobom: 40-letniej kobiecie 

i 55-letniemu mężczyźnie. Oboje 

zostali przewiezieni do szpitala w 

Trzyńcu. 

Strażacy zabepieczyli miejsce 

przed pożarem. Droga była do godz. 

18 zamknięta.  (dc)
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DANE TYGODNIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach 

na Zaolziu

POGODA

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

jutro

jutro

dzień: 16 do 21 oC
noc: 14 do 11 oC  
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 16 do 23 oC
noc: 14 do 10 oC  
wiatr: 1-2  m/s

dziś 

dziś 

dzień: 15 do 18 oC 
noc: 14 do 13 oC 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 16 do 20 oC
noc: 15 do 14 oC 
wiatr: 2-3 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«
Kilka faktów z ostatnich dni. 22 maja – Forum Dys-

kusyjne w Cieszynie „Życie na granicy – z nią czy 

bez niej?”, prelegenci: Jan Olbrycht, Radomír Kaňa, 

Ryszard Macura i Vít Slováček. 23 maja – wręczenie 

nagród „Cieszynit uznania 2017” w Wiśle, odzna-

czeni: Józef Budniak, Jan Cieślar, Daniel Kadłubiec, 

Jan Olbrycht i Vladislav Volný. Przekazanie „Cieszy-

nitów” poprzedziło przyznanie nagród sportowych: na podium 11 chłopców i 

jedna dziewczyna. O miłe nastroje podczas gali zdominowanej przez mężczyzn 

zadbały dwie uczennice, które zaśpiewały panom ze sceny. 29 maja – w Pałacu 

Prezydenckim w Warszawie Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za 

zasługi w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lo-

kalnej. Z terenu Śląska Cieszyńskiego zostają odznaczeni Ryszard Macura oraz 

Tomasz Bujok. Ogólnie z całego kraju prezydent RP odznaczył w tym roku 41 

mężczyzn i jedną kobietę. 

Czy na Zaolziu nie ma aktywnych, oddanych działalności społecznej kobiet? 

Czy cały region Śląska Cieszyńskiego pozbawiony jest kobiet, które skutecznie 

działają w samorządzie, sporcie, organizacjach pozarządowych, lokalnej polityce 

lub pracy naukowej? Czy ogólnie cała Polska samorządowa naprawdę repre-

zentowana jest przez jedną zdolną kobietę zasługującą na Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski? Odpowiedź na te pytania z całą pewnością brzmi 

„nie”, dlatego nie mogę zgodzić się na sytuacje, takie jak wymienione powyżej, 

które utrwalają stereotypy. Dziewczyny i kobiety z całą pewnością robią karie-

ry naukowe, sportowe, polityczne, sportowe itd. Dopóki będziemy przyzwalać 

na takie zdominowane przez mężczyzn gale i debaty, dopóty małe dziewczynki 

będą dorastały z mylnym i stereotypowym przeświadczeniem, że najwyższą ich 

życiową aspiracją jest ładny i szczupły wygląd, bo wszystko inne i tak osiągną 

chłopcy, a w życiu dorosłym mężczyźni.

Dziś

1
czerwca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Jakub, Kon-
rad, Pamela 
Wschód słońca: 4.18 
Zachód słońca: 20.49
Do końca roku: 213 dni
Przysłowie: 
„Czerwiec na maju zwykle się 
wzoruje, jego pluchy, pogody 
często naśladuje”
(Nie)typowe święta: 
Międzynarodowy Dzień Dziecka

Jutro

2
czerwca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Eugeniusz, 
Marianna, Marzanna
Wschód słońca: 4.17 
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 212 dni
Przysłowie: 
„Święty Eugenii pogodę w 
czerwcu odmieni”
(Nie)typowe święta: 
Dzień bez Krawata

Małgorzata Bryl
bryl@glosludu.cz

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

Bogumiński aquapark 

przygotował dla dzieci 

do lat 15 prezent z okazji 

ich dzisiejszego święta. Jest 

nim godzinna wejściówka 

w cenie 20 koron. Podobna 

niespodzianka czeka na 

uczniów szkół podstawo-

wych na końcu roku szkol-

nego. Wtedy za okazaniem 

świadectwa z samymi 

jedynkami będą mogli ko-

rzystać z wodnych atrakcji 

gratis. Akcje są skierowane 

nie tylko do mieszkańców 

Bogumina, ale też okolicz-

nych miast.  (sch) 

Szpital Górniczy w Karwinie otwo-

rzył we wtorek oddział biochemii 

klinicznej po remoncie. Modernizację 

laboratorium, które wykonuje podstawowe 

badania biochemiczne dla całego szpitala, 

rozpoczęto w połowie stycznia. Szpital za-

inwestował w remont i nowoczesne wypo-

sażenie laboratorium 12 mln koron. (sch) 

Miłośnicy wypoczynku na terenie 

kąpieliska miejskiego w Czeskim 

Cieszynie mogą zacierać ręce. Basen 

zostanie otwarty 1 czerwca, a godziny 

jego otwarcia, jak i cennik pozostają bez 

zmian. Będzie czynny aż do 3 września, 

codziennie w godz. 9.30-20.00. 

 (mb)

Mieszkańcy Trzyńca mogą wziąć udział 

w ogłoszonym przez Urząd Miasta 

konkursie fotografi cznym na najbardziej 

sympatycznego zwierzęcego pupila. 

Można fotografować psy, koty, konie, 

papugi, węże i wszystkie inne domowe 

zwierzęta. Fotografi e należy wysyłać do 

końca czerwca drogą elektroniczną na 

adres: fotosoutez@trinecko.cz. W okresie 

od 1 lipca do 15 września zdjęcia zostaną 

opublikowane na stronie internetowej 

miasta i wtedy rozpocznie się publiczne 

głosowanie. Nagrody dla zwycięzców zo-

staną wręczone 4 października, kiedy to 

obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Zwierząt.  (dc)

Uczniowie dziewiątej klasy 

PSP im. Jana Kubisza w 

Gnojniku spotkali się we wto-

rek w Domu PZKO z przed-

stawicielami miejscowych kół 

w Gnojniku, Trzycieżu i Trza-

nowicach. Obecni byli prze-

wodnicząca Rady Obwodowej, 

Halina Zawadzka, prezes 

trzanowickiego Koła, Barbara 

Filipiec, a także kierowniczka 

zespołu tanecznego, Weronika 

Uherek. Celem spotkania było 

zaznajomienie młodzieży z 

działalnością PZKO i zachę-

cenie jej do zapisania się do 

Związku. Prezes MK PZKO w 

Gnojniku, Paweł Pieter, powie-

dział, że uczniowie sprawiali 

wrażenie zainteresowanych 

tematem. W klasie 9. zostały 

rozdane deklaracje członkow-

skie. Niektórzy uczniowie 

wyrazili już chęć wstąpienia do 

Związku.  (dc)

TRZYNIEC

KARWINA

CZESKI CIESZYN

GNOJNIK

BOGUMIN

Restauratorzy 
o całkowitym zakazie palenia

Źródło: Zrzeszenie Hoteli i Restauracji RC. Legenda: Sondaż przeprowa-

dzono wśród 723 respondentów.  (Opr. dc)

Restauracje samodzielne Restauracje hotelowe
Nie wiem: 5,35 Nie wiem: 5,42

Za: 37,45

Za: 51,18Przeciw: 57,20
Przeciw: 43,40

Premiera dokumentu o kobietach
z obu stron Olzy 
Gospodynie, nauczycielki, biblio-

tekarki, heklowaczki z Cieszyna, 

Ustronia, Trójwsi i Zaolzia. Wszyst-

kie je łączy życie przy granicy, prze-

cinającej Śląsk Cieszyński na pół.

W kwietniu na Wydziale Etnolo-

gii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie miał miejsce 

przedpremierowy zamknięty pokaz 

fi lmu „Żywobici przi granicy: Babski 

godki z łobu stón Olzy” („Życie przy 

granicy. Kobiece opowieści z obu 

stron Olzy”) autorstwa pochodzą-

cej ze Śląska Cieszyńskiego dr hab. 

Grażyny Kubicy-Heller, adiunkt w 

Zakładzie Antropologii Społecznej 

Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Już 13 czerwca o 

godz. 18.00 w Świetlicy Krytyki Po-

litycznej „Na Granicy” w Cieszynie 

(Al. Łyska 3, wejście od ul. Przykopa 

20) odbędzie się ofi cjalna cieszyńska 

premiera tego dokumentu, w której 

mogą wziąć udział wszyscy zaintere-

sowani.

Najnowszy fi lm ma narrację pro-

wadzoną „po naszymu”, a większość 

bohaterek z obu stron Olzy także 

posługuje się gwarą. Głos zabrały 

mieszkanki m.in. z Hawierzowa, 

Wędryni, Mostów koło Jabłonkowa, 

Czeskiego Cieszyna, a także Konia-

kowa, Cieszyna, Ustronia i Jawo-

rzynki. Bohaterki fi lmu opowiadają 

o historii regionu, o tym czym była 

i jest dla nich obecnie granica. Au-

torki fi lmu pytają o gwarę cieszyńską, 

strój, regionalne potrawy i życie co-

dzienne, by z wszystkich tych kobie-

cych opowieści utkać wielowymiaro-

wy obraz Śląska Cieszyńskiego.

– Ideą tego projektu jest odtwo-

rzenie Śląska Cieszyńskiego oraz 

dekonstrukcja granicy. Chodziło 

mi o ponowne uchwycenie Śląska 

Cieszyńskiego jako pewnej całości. 

Dlatego zależało mi, by językiem fi l-

mowym była tutejsza gwara, co nie 

udało się w przypadku każdej z roz-

mówczyń – stwierdza Kubica-Hel-

ler. – Zależało nam na odtworzeniu 

codziennej kultury i uniknięciu wi-

kłania się w nacjonalistyczne dyskur-

sy, co, jak sądzę, udało się – dodaje. 

Pokaz fi lmowego dokumentu 13 

czerwca poprzedzi wprowadzenie 

autorki fi lmu.  (mb)

Szanowni Państwo
W związku z kwestiami natury 

technicznej, sobotni numer „Głosu 

Ludu” zostanie zamknięty w 

czwartek o godz. 16.00. Dlatego też  

ogłoszenia do sobotniego numeru, 

w tym wspomnienia, podziękowania 

i nekrologi, przyjmujemy tylko 

do godziny 15.00 w czwartek. Po 

tym terminie nie będzie możliwe 

zamówienie ogłoszenia w gazecie. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziś, w czwartek 1 czerwca, 

sekretariat redakcji będzie czynny 

od godz. 8.30 do 15.30. Jeżeli mają 

Państwo ciekawy temat, zapraszamy 

do siedziby „Głosu Ludu”, Czeski 

Cieszyn, ul. Komeńskiego 4.
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Słoń Bombik nauczy, 
jak radzić sobie z trudnościami
Z okazji Dnia Dziecka Centrum Pe-

dagogiczne dla Polskiego Szkolnic-

twa Narodowościowego otrzymało 

w poniedziałek 25 płyt z nagranym 

słuchowiskiem „Tajna misja Bom-

bika”. Krążki CD trafi ą do polskich 

szkół na Zaolziu.

Słuchowisko muzyczne powstało 

na podstawie książki ks. Bogusława 

Zemana „Przygody słonika Bombi-

ka”, wydanej przez Edycję Świętego 

Pawła w 2015 r. – Z kolei płyta zosta-

ła nagrana w 2016 r. w ramach dzia-

łań artystycznych Instytutu Muzyki 

Wydziału Artystycznego w Cieszy-

nie Uniwersytetu Śląskiego w Ka-

towicach. W projekcie wzięli udział 

studenci, wykładowcy, absolwenci 

Uniwersytetu Śląskiego oraz Karol 

Suszka, aktor, reżyser, dyrektor Teatru 

Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie – 

informuje „Głos Ludu” dr Aleksandra 

Zeman z Instytutu Muzyki Wydziału 

Artystycznego w Cieszynie Uniwersy-

tetu Śląskiego w Katowicach.

Dodaje, że adresatami projektu są 

zarówno dzieci, jak i rodzice, nauczy-

ciele oraz wychowawcy. Między inny-

mi dlatego nagrano także instrumen-

talne wersje bombikowych piosenek 

tak, aby maluchy mogły je zaśpiewać 

same oraz razem ze swoimi rodzicami 

i nauczycielami. – Bajka wskazuje na 

szkodliwość kłótni i podkreśla war-

tość współpracy w grupie. Główny 

bohater przeżywa sytuacje, które w 

rzeczywistości spotykają nasze dzie-

ci. Zmagając się z nimi, łaciaty słoń 

Bombik uczy dzieci, jak najlepiej ra-

dzić sobie z trudnościami, które niesie 

życie – tłumaczy Zeman.  (wik)

Iran, czyli stopniowanie zachwytu...
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie w ramach cyklu spotkań „Podróże bliskie i dalekie” zaprosiła tym razem wszystkich gości na opowieść o wyprawie do Iranu 
dwójki młodych podróżników, Haliny Sikory i Witolda Rybickiego. Majowe spotkanie zgromadziło dużą grupę zainteresowanych.
Wyprawa do Iranu dwójki mło-

dych podróżników nie była pierw-

szą tego typu podróżą. Wcześniej 

zwiedzili m.in. Indie, Maroko czy 

Tunezję. Podróżując po Iranie, zde-

cydowali się na tańsze rozwiązanie i 

przemieszczali się po tym państwie 

jako „couchsurferzy”. Oznacza to, że 

nocowali za darmo w prywatnych 

mieszkaniach Irańczyków, którzy 

– jak przyznali podróżnicy – byli 

gościnni i życzliwi. Problem polega 

jednak na tym, że tego typu usługi 

są w Iranie zabronione, stąd jeden 

z Irańczyków miał przez to proble-

my z miejscowymi stróżami prawa, 

zaś Halina Sikora i Witold Rybicki 

przeżyli wtedy chwile grozy. Mimo 

to uważają podróż do Iranu za bar-

dzo udaną. Największym wydatkiem 

był przelot do Teheranu, zaś prowa-

dząc oszczędny tryb życia, starczyło 

im pieniędzy, by przejechać więk-

szość kraju – od stolicy aż po wy-

spę Keszm na południu. W sumie 

podróż, którą odbyli na przełomie 

lutego i marca, trwała trzy tygodnie. 

Jak mówili młodzi podróżnicy, głów-

nym środkiem transportu po Iranie 

były autokary, zaś dzięki mieszkaniu 

z Irańczykami i ich rodzinami mogli 

lepiej poznać kulturę tego państwa.

Opowieści, którą w dużej mierze 

wzięła na siebie Halina Sikora, to-

warzyszyła bogata prezentacja prze-

pięknych zdjęć. Podróżnicy zwiedzili 

najważniejsze miasta Iranu: Teheran, 

Kaszan, Isfahan, Jazd, Kerman, Sziraz, 

a także malowniczą wyspę Keszm na 

południu państwa. – Myślę, że wyspa 

Keszm zrobiła na mnie na największe 

wrażenie, ale tam trzeba jechać naj-

później w marcu, bo później jest tak 

strasznie gorąco, że pewnie bym nie 

wytrzymała – powiedziała podczas 

spotkania Halina Sikora, zapytana, 

jakie miejsce w Iranie zrobiło na niej 

największe wrażenie.

– Kiedy dotarłem do pierwszego 

miasta, stwierdziłem, że jest tam 

przepięknie. W momencie, gdy 

przyjechałem do kolejnego, powie-

działem, iż jest jeszcze piękniej. 

A zatem zachwyt stopniował się. 

Zobaczyłem wiele miejsc, które na 

długo zapadły mi w pamięć, trudno 

więc mi wybrać to jedno szczególne 

– przyznał z kolei Witold Rybicki.

Jak przyznali podróżnicy, byli w 

takich miejscach, do których rzad-

ko kiedy docierają duże grupy tu-

rystów. Na swej trasie spotkali kilka 

par z Europy, które również podjęły 

wyprawę na własną rękę. – W Iranie 

nie ma tłumów turystów, aczkolwiek 

w dużych miastach było ich cał-

kiem sporo. Zdziwiły nas autobusy 

skandynawskich turystów w wieku 

siedemdziesiąt plus – powiedziała 

Halina Sikora. Wśród ciekawostek 

podróżniczych warto jeszcze dodać, 

że podróżnicy pokonali w sumie ok. 

3250 kilometrów, przemieszczając się 

wygodnymi, ale ponoć wcale nie bar-

dzo drogimi autokarami „VIP”. Naj-

częściej żywili się najtańszymi fast 

foodami, ale mieszkając u Irańczy-

ków skosztowali też lokalnej kuchni, 

np. grillowanego mięsa czy pomido-

rów i ryżu z szafranem. Jak podkre-

ślili młodzi podróżnicy, mieszkańcy 

Iranu przyjęli ich bardzo gościnnie i 

życzliwie, oferując im nocleg i poczę-

stunek zupełnie za darmo. 

 MAŁGORZATA BRYL

Fo
t.

 M
A

ŁG
O

R
Z

AT
A

 B
R

Y
L 

Fo
t.

 A
R

C
 

Fo
t.

 A
R

C
 

ZBLIŻENIA  |  NASZE SPRAWY

Okładka płyty, która ma bawić i uczyć.

Halina Sikora i Witold Rybicki zabrali uczestników spotkania w podróż po Iranie.

HYDE PARK

W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, 
wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

CMENTARZE W SIECI
Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Trzyńcu, 

który zarządza także cmentarza-

mi, uruchomił niedawno specjalną 

stronę internetową, która pozwoli 

zainteresowanym znaleźć lokali-

zację poszczególnych grobów na 

cmentarzach komunalnych, a ich 

zarządcom ułatwi prowadzenie 

ewidencji (http://hrbitovy.trinecko.

cz/Hrbitovy/).

System obejmuje następujące 

cmentarze komunalne: Folwark 

Nowy I (1047 miejsc pochówku), 

Folwark Nowy II (393), Folwark 

Stary (6216), Guty (122), Karpęt-

na (328), Kojkowice (209), Niebory 

(590), Oldrzychowice (942), Pod-

lesie (162), Tyra (243) – w sumie 

chodzi o ponad 10 000 grobów. To 

są rzecz jasna aktualne dane, któ-

re w miarę upływu czasu będą się 

zmieniać.

Nie dotyczy to jednak cmentarzy 

ewangelickich, którymi zarządzają 

same zbory. Zainteresowani nimi 

właśnie tam będą musieli szukać 

potrzebnych informacji. Mam na 

myśli ewangelicką część cmentarza 

w Końskiej na Podlesiu oraz cmen-

tarze ewangelickie w Gutach, Łyż-

bicach i Górnej Lesznej. 

Prezentacje poszczególnych 

cmentarzy zawierają mapki, zdjęcia 

nagrobków oraz nazwiska pogrze-

banych. Poza tym można tu znaleźć 

godziny otwarcia nekropolii, kon-

takty do odpowiednich urzędów 

cmentarnych oraz regulamin obo-

wiązujący na cmentarzach. System 

umożliwia wyszukiwanie grobów 

według różnych kryteriów – imie-

nia, nazwiska, daty urodzenia lub 

śmierci osoby pochowanej, także 

według napisu typu Rodzina Iksiń-

skich.

Rzecz jasna można tu znaleźć tyl-

ko dane znajdujące się na nagrob-

kach, bliższych szczegółów należy 

szukać w odpowiednich wydziałach 

administracji cmentarzy i urzędu 

miejskiego.

 Kazimierz Jaworski

SZTUKA JEDNEGO AKTORA
Ostatnia premiera Sceny Polskiej 

– „Kolacja na cztery ręce” – to spek-

takl jednego aktora. Wielka, życiowa 

rola Bogdana Kokotka jako Händla. 

Wszystko inne było właściwie jego 

tłem. Tej roli się nie zapomni. No-

minacja do Th alii nie powinna go 

ominąć. Nie wiem, czy był to zamiar 

reżysera, ale Bach to taki prymityw-

nawy żarłoczny chłopek, a nie jeden z 

największych geniuszy muzycznych w 

dziejach świata, który nawet nie wie, 

kim jest. Gdyby wiedział, to wespół z 

żoną nie żegnaliby się po katolicku, byli 

bowiem protestantami. Na pewno był 

ubogi, ale też na pewno wielki duchem. 

A tego tu nie ma. I jeszcze o jednym 

dziwnym zwyczaju – kończy się spek-

takl i nagle na scenie zaczyna się ruch, 

wywoływanie kogoś z widowni, obła-

pianie się. Nastrój największej muzyki 

unicestwiony. Wystarczyło niziutko się 

ukłonić i z kwiatami w pokorze odejść. 

Tego wymagał majestat Mesjasza i 

Oratoriów, dotykający samego Pana 

Boga.  Daniel Kadłubiec 

Na wspólnym szlaku

Już 10 czerwca partnerska gmina 

Gródka, Skoczów organizuje IX 

Skoczowski Marsz po Zdrowie na 

Kaplicówkę (na zdjęciu), w którym 

mogą wziąć udział wszyscy miłośni-

cy nordic walking. Pochód wyruszy o 

godz. 12.00 ze Stadionu Miejskiego 

w Skoczowie (ul. Sportowa 6). Im-

preza, którą organizują skoczowskie 

organizacje pozarządowe, wpisana 

jest w tegoroczne obchody 750-lecia 

miasta Skoczowa. Zadanie udało się 

sfi nansować dzięki współpracy trans-

granicznej gmin Gródek i Skoczów 

z Funduszu Mikroprojektów Euro-

regionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 

Slezsko w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska. Jak 

wynika z komunikatu na stronie in-

ternetowej gminy Gródek, mieszkań-

cy gminy zainteresowani udziałem w 

IX Skoczowskim Marszu po Zdro-

wie, powinni dokonać zgłoszenia w 

Urzędzie Gminy w Gródku (szcze-

góły na stronie internetowej). Sprzed 

Urzędu Gminy w Gródku 10 czerwca 

o godz. 10.30 odjedzie podstawiony 

autokar do Skoczowa.  (mb)
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Zioła prowadzą do ojcowizny
O swej pasji zielarskiej i potrzebie odkrywania 

przyrody i samego siebie opowiada Jan Mi-

chalik, student ekologii i ochrony środowiska 

na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, 

współinicjator i członek rady Základní orga-

nizace Českého svazu ochránců přírody „Cie-

szynianka”.

Co możemy zjeść na Bagińcu? Hotel z re-
stauracją jest już za nami w dole, siedzimy 
na szczycie, na polanie...

Wszystko co rośnie wokół nas można zja-

dać, jest to smaczne, zdrowe i gratis – z rąk 

Pana Boga dla nas. Są gorzkie zioła, kwaśne, 

słodsze. Niektóre są trujące, ale większość jest 

jadalna. To mniszek lekarski (Taraxacum offi  -

cinale), „po naszymu mojiczek”. Je się korzeń, 

liście i kwiat, wszystko z niego jest dobre.

Na surowo?
Tak. Jako surówka. Jadalne są języczki, czyli 

babka lancetowata (Plantago lanceolatato), 

z której robi się syrop. Pomaga też na goje-

nie ran. A tu rośnie dziurawiec (Hypericum 

perforatum), który zbiera się w sierpniu. Tu 

szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), który jest 

kwaskowaty i chyba każde dziecko go pró-

bowało. To jest podagrycznik (Aegopodium 

podagraria), który jest z rodziny roślin sele-

rowatych. Ma fajny smak. Można dawać go 

do sałatek. 

Smaczne to nawet. A co jest w ziołach do-
brego?

Dużo minerałów, witamin. Jest ich dużo wię-

cej, niż w uprawianych roślinach domowych. 

Na przykład w podagryczniku jest dużo wi-

taminy C, beta-karotenu i nawet białka. Ma 

to wielkie walory odżywcze i – jak wspomi-

nałem – mamy to za darmo, jakby przyszły 

jakieś gorsze czasy. Tu się odwołuję do ru-

chu prepersów, tych, co są przygotowani na 

wszystko, na nadejście wojen, kataklizmów 

czy kryzysów gospodarczych – oni dobrze 

wiedzą, co można zjeść, gdzie co rośnie itp. A 

tu rośnie kurdybanek (Glechoma hederacea), 

który można użyć do zupy jako dodatek. Na-

tomiast pokrzywy (Urticaceae Juss.) przygo-

towuje się tak jak szpinak. Do dziś się często 

używa niedźwiedzi czosnek (Allium ursi-

num) i też do dzisiaj jest żywa tradycja zbie-

rania tzw. wyrszczków, czyli młodych pędów 

świerka i jodły, które przesypuje się cukrem 

(kiedyś miodem) i jest to syrop na grypę.

„Gdo mo łowce, tyn mo co chce”. A co na 
to zielarze?

Ja to mówię tak: w maju zbiera pszczółka, 

zbierajże też ziółka. 

Mam wrażenie, że jakaś moda na zioła po-
jawiła się ostatnio.

Ale mnie to interesuje od zawsze. Kiedy 

miałem siedem lat, to biegałem po ogrodzie 

i zbierałem dziewannę (Verbascum) lub ślaz 

(Malva). W mojej rodzinie był niechętny 

stosunek do tego co ze sklepu, do tej che-

mii... A dziewanna jest dobra na kaszel – 

herbatę zaparza się z jej kwiatów. I to jest 

takie swojskie i miłe. Bo człowiek wie, gdzie 

to zbierał, kiedy, jak. Wszystko to pochłania 

oczywiście sporo czasu, pracy, ale jest wła-

sne, wzięte z przyrody. Tak przecież robili 

nasi przodkowie, a my nie jesteśmy inni od 

ludzi sprzed tysiąca czy dziesięciu tysięcy 

lat, też tego potrzebujemy. I nie na darmo 

– według mnie – mówi się „trawienie”, za-

równo w polskim języku, jak i w czeskim, 

bo jak napaść się trochę trawy, to potem się 

dobrze trawi.

Ale ludzie boją się tego, czego nie znają. 
Rośliny to też trucizny...

Zjedzenie kilku owoców z takiego krzewu jak 

wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum 

L.), może doprowadzić do śmierci. Czego się 

nie zna, to się nie zjada. Należy wziąć książkę 

lub atlas, ale przecież teraz każdy w domu ma 

internet, więc tam można zajrzeć. A najlepiej 

to jest tak naprawdę z kimś iść, kto się tym 

zajmuje i zna, i skosztować, zbierać. Jak idę z 

kolegami, z rodziną, to przekazuję im tę wie-

dzę, którą też otrzymałem od kogoś. 

A na co by pan zwrócił uwagę tych, któ-
rzy w najbliższy weekend będą szli przez 
Baginiec?

Może na piękne kwiaty? Zacząć od kwiatów. 

Stokrotki (Bellis), mniszki. Może coś zasma-

kuje? Taką stokrotkę można jeść, mrozić, do 

lodów dodawać. Pięknie wygląda w koktaj-

lu, a jest w niej też dużo wapnia. I zacząć tak 

smakować, również i naszą okolicę. I może 

tak nam coś zasmakuje, że poczujemy się bar-

dziej w domu. Bo kiedy człowiek sobie ustali 

w głowie, że ta przyroda jest tu z nami, a my 

jesteśmy w niej, to czuje bardziej tę ojcowiznę. 

Szczyt Bagińca jest dla mnie takim miejscem, 

gdzie najbardziej czuję się jak w domu. To jest 

moja ojczyzna. Mała przestrzeń, którą się zna. 

Babcia mi mówiła, jak to kiedyś jeden wujek 

im gadał, że tam, za Kozubową, to już jest 

Ameryka. Tam już jest koniec świata, a tu je-

steśmy u siebie.

 Rozmawiał: jot

Kosztowne i czasochłonne hobby
Już wkrótce w Beskidach odbędzie się ósmy Zlot Mustangów, Samochodów Zabytkowych i Amerykańskich. Trzydniową imprezę zaplanowano na 16-18 czerwca na 

boisku sportowym w Milikowie. Głównym organizatorem jest Rudolf Cieślar, prezes Milikowskiego Klubu Mustangów i Samochodów Zabytkowych GT 40. Na co 

dzień zajęty jest prowadzeniem fi rmy. Odskocznią od obowiązków zawodowych są dla niego historyczne wozy amerykańskie.

Skąd wzięło się pana zamiłowa-
nie do samochodów „made in 
USA”?

To była ucieczka od obowiązków 

zawodowych. Dziesięć, może pięt-

naście lat temu zacząłem się inte-

resować samochodami amerykań-

skimi. Po prostu potrzebowałem 

nabrać oddechu, a to była jedna z 

możliwości, żeby poświęcać czas 

nie tylko na pracę, ale także sen-

sownie wypocząć w weekendy.

Wtedy kupił pan pierwszy samo-
chód amerykański? 

Tak, kupiłem pierwsze takie auto, 

forda mustanga cabrio 1967 i niesa-

mowicie mnie to wciągnęło. Zaczą-

łem organizować zloty w Milikowie, 

inspirując się podobnymi spotka-

niami, które odbywały się w innych 

regionach Republiki Czeskiej.

Formuła zjazdów od początku 
jest taka sama, czy wprowadza-
ne są zmiany?

Najpierw zorganizowaliśmy pięć 

zjazdów osobno dla weteranów i 

osobno dla wozów amerykańskich, 

teraz będzie trzeci wspólny zjazd, 

ofi cjalnie więc ósmy. Prezentowane 

są nie tylko samochody wyprodu-

kowane w Stanach Zjednoczonych, 

ale też weterani szos różnych ma-

rek, także europejskich. Dzięki 

temu możemy zadowolić szerszą 

rzeszę miłośników starych samo-

chodów. Każda marka ma przecież 

swój urok i swoich miłośników.

Na czym polega urok amerykań-
skich samochodów?

Tkwi w ich okazałości oraz w fak-

cie, że są bardzo wygodne. Kiedy 

porównam europejskie samochody 

z lat 50.-60., to z moją wysoką syl-

wetką z trudem się w nich miesz-

czę. Amerykańskie auta z tej epoki 

to były prawdziwe „karety”, które 

dzisiaj rzadko można zobaczyć.

Na co dzień nie jeździ pan histo-
rycznym samochodem?

Historycznym oczywiście nie, 

ale mam samochód amerykański, 

forda taurusa. Kupując go, kiero-

wałem się takimi kryteriami, jak 

wygoda, bezpieczeństwo, komfort, 

jakiego nie oferują europejscy pro-

ducenci.

Da się policzyć, ile zabytkowych 
amerykańskich aut jeździ po cze-
skich drogach?

Dokładnie nie powiem, ale mam 

sporo znajomych i przyjaciół, któ-

rzy interesują się tymi samochoda-

mi. Największy zlot wozów rodem 

z USA ma miejsce w kempingu 

Konopáč w okolicach Chrudimia. 

Tegoroczna edycja odbędzie się w 

najbliższy weekend. Tam zjeżdża się 

zawsze ok. 500-600 samochodów 

amerykańskich, w tym ok. 300 star-

szej proweniencji. W RC jest więc z 

pewnością kilkaset osób, których pa-

sją są zabytkowe wozy amerykańskie.

Skąd bierze się popularność mili-
kowskiego zlotu?

Zawsze jest program towarzyszący, 

jakieś dodatkowe atrakcje. Jednak 

głównym magnesem, który przy-

ciąga publiczność, są samochody. 

Również właściciele aut bardzo 

chętnie przyjeżdżają do Miliko-

wa. Podoba im się piękne górskie 

otoczenie, smakują im regionalne 

dania, które co roku przygotowują 

na tę imprezę miejscowe stowa-

rzyszenia. Ich oferta nie ma kon-

kurencji. Nasz zjazd ma między-

narodowy charakter, pojawiają się 

ludzie z Polski, ze Słowacji, ale też 

z bardziej odległych krajów, mie-

liśmy na przykład gości ze Szwaj-

carii. Zawsze jest ciekawa kolekcja 

samochodów, jest więc co oglądać. 

W tym roku będzie duży pokaz no-

wych wozów marki Ford, nowych 

mustangów; to będzie na pewno 

atrakcyjne dla widzów.

Które amerykańskie marki moż-
na oglądać na zlocie?

Szeroki wachlarz. Są mustangi, 

chryslery, dodge, fordy i szereg in-

nych. Bardzo różnorodne są rów-

nież europejskie samochody zabyt-

kowe.

Jaki samochód uważa pan za naj-
lepszy wybór dla niedoświadczo-
nego człowieka, który chciałby 
kupić swój pierwszy zabytkowy 
wóz amerykański?

Każdy sam musi się zastanowić, ile 

w tę pasję zamierza zainwestować 

pieniędzy, jaka marka najbardziej 

mu odpowiada. Każda marka ma 

swoich fanów i swoich przeciwni-

ków. Do dziś kultowym samocho-

dem jest pierwszy ford mustang 

z lat 60. Choć ostatni model już 

dawno zjechał z taśmy produk-

cyjnej, to w Stanach Zjednoczo-

nych nadal produkowane są do 

niego części zamienne. Z czymś 

takim nie spotkamy się w Europie. 

Części do innych samochodów 

zabytkowych ciężko się zdobywa 

– czasem udaje się pozyskać je ze 

starych aut, ale to kwestia kontak-

tów, poszukiwań. Generalnie czę-

ści produkowane są na zamówie-

nie. Zabytkowe auta to kosztowne 

i czasochłonne hobby. 

DANUTA CHLUP

Fo
t.

 jo
t

Fo
t.

 N
O

R
B

ER
T

 D
Ą

B
K

O
W

SK
I

ROZMOWA

Jan Michalik

Zloty samochodów „made in USA” w Milikowie cieszą się dużą popularnością.
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Wisła przepływająca przez Skoczów.

CZWARTEK 1 czerwca

6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Domisie (dla 

dzieci) 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 10.40 Panorama 11.05 Polonia 

24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 

Halo Polonia 12.25 Krótka historia. 

Richard Nixon 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 M 

jak miłość (s.) 14.20 Królowie śród-

mieścia. Zakochana policjantka 15.15 

Szlakiem miejsc niezwykłych. Po-

mniki historii. Kamień Pomorski. 

Katedra 15.25 Wiadomości 15.40 

Wilnoteka 15.55 Jak to działa? Skąd 

bierze się prąd w naszych domach? 

16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 Domisie 

17.20 Krótka historia. Zabór pruski 

17.30 Teleexpress 17.50 Polska z 

Miodkiem 17.55 Naszaarmia.pl 

18.20 Podróże z historią. Dwie twa-

rze Galicji 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Komisja morderstw. 

Samobójstwo synchroniczne 21.45 

Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 

22.20 Halo Polonia 23.05 Magazyn 

śledczy Anity Gargas 23.40 Warto 

rozmawiać. 

PIĄTEK 2 czerwca
6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 6.55 
Magazyn śledczy Anity Gargas 7.30 
Domisie (dla dzieci) 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. Zabór pruski 12.35 

Wiadomości 12.50 Na sygnale. Kwe-

stia zasad 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Akwarium, czyli samotność 

szpiega 15.25 Wiadomości 15.40 

Warto rozmawiać 16.45 Baw się sło-

wami 16.55 Domisie (dla dzieci) 

17.20 Krótka historia. Kryzys przy-

sięgowy 17.30 Teleexpress 17.50 Ra-

cja stanu 18.25 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców historii 18.55 

Na sygnale (s.) 19.25 Wolny ekran 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.45 Na dobre i na 

złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Roz-

mowa Polonii 22.20 Halo Polonia 

23.15 Jest okazja. Czy te oczy mogą 

kłamać? Wieczór z Janem Pietrza-

kiem. 

SOBOTA 3 czerwca
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Pyta-

nie na śniadanie 10.45 Polonia 24 

11.10 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. Trzy mięsa na grilla 15.30 

Księga przestrzeni. Fundamenty zdro-

wia i relaksu 16.00 Kulturalni PL 17.00 

Słownik polsko@polski 17.30 Te-

leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.55 

Przyjaciel do zadań specjalnych 19.40 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Noce i dnie. Piotruś i Te-

resa 21.55 Przystań 23.20 O! Polskie 

przeboje. 

NIEDZIELA 4 czerwca
5.55 Kino retro. Córka generała Pan-

kratowa 7.30 Saga rodów. Ród Zbierz-

chowskich 8.10 Tamara 8.35 Magazyn 

z Wysp 8.55 Wolny ekran 9.10 Polska 

z Miodkiem. Podhale, Podlasie 9.20 
Ziarno. O miłości przyjaciół i nieprzy-

jaciół 9.50 Baw się słowami 10.15 Pe-

tersburski Music Show 10.50 Tajemni-

ca Sagali. Labirynt snów 12.00 

Transmisja mszy świętej 14.00 Idź i 

kochaj - Lednica 2017 14.40 Kino re-

tro. Córka generała Pankratowa 16.05 

Turystyczna jazda 16.30 Rodzinka.pl. 

Kryzys (s.) 17.25 Polska z Miodkiem. 

Podhale, Podlasie 17.30 Teleexpress 

17.55 M jak miłość (s.) 18.50 Oczy w 

oczy 19.25 Baw się słowami 19.40 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Wiedźmy. Czar Pragi 

21.40 O! Polskie przeboje 22.30 Stu-

dio przed fi lmem 22.40 Nocna zmiana 

23.45 Studio po fi lmie. 

PONIEDZIAŁEK 5 czerwca
06.15 Racja stanu 06.50 Nad Nie-

mnem 07.05 Krótka historia. Kryzys 

przysięgowy 07.15 Moliki książkowe. 

Autowypot 07.30 Supełkowe ABC 

08.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 9.35 

Pogoda 9.40 Pytanie na śniadanie 

10.15 Pogoda 10.45 Panorama 11.00 

Kino retro. Jadzia 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia 13.25 Wiedź-

my. Czar Pragi (s) 14.20 Oczy w oczy. 

Prof. Szewach Weiss 14.55 Nagroda 

Jana Nowaka Jeziorańskiego 2017 

15.25 Wiadomości 15.40 Medycyna i 

Ty. Hospicjum 15.55 Sonda 2 16.30 

Kopciuszek (s) 16.55 Supełkowe ABC 

17.20 Krótka historia. Księstwo War-

szawskie 17.30 Teleexpress 17.55 Kul-

turalni PL 18.55 Barwy szczęścia (s) 

19.25 Nad Niemnem 19.45 Dobra-

nocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 

20.35 Pogoda 20.45 Marszałek Piłsud-

ski (s) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmo-

wa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 

Wielki Test o Wyspiańskim 

WTOREK 6 czerwca
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Zako-

chaj się w Polsce. Zamek w Gołucho-

wie 7.30 W krainie baśni. Czerwone 

ciżemki 8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 

Panorama 8.55 Pytanie na śniadanie 

9.35 Pogoda 9.40 Pytanie na śniadanie 

10.15 Pogoda 10.20 Pytanie na śniada-

nie 10.45 Panorama 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 

Polonia 12.25 Krótka historia. Księ-

stwo Warszawskie 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s) 13.25 Noce i 

dnie (s) 14.30 Wielki test o Wyspiań-

skim 16.05 Wiadomości 16.30 Kop-

ciuszek (s) 16.55 W krainie baśni. 

Czerwone ciżemki 17.20 Krótka histo-

ria: Królewski ród 17.30 Teleexpress 

17.50 Polska z Miodkiem. Dwikozy 

17.55 Niedziela z... 18.40 Widziane po 

drodze. Niczego nie żałuję 18.55 Bar-

wy szczęścia (s) 19.25 Flesz historii 

19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 

20.30 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Oj-

ciec Mateusz (s) 21.45 Polonia 24 

22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 

Polonia 23.10 Nagroda Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 2017 23.40 Ktokolwiek 

widział, ktokolwiek wie.

ŚRODA 7 czerwca
6.05 Jest okazja. Czy te oczy mogą kła-

mać? Wieczór z Janem Pietrzakiem 

7.05 Program ekumeniczny 7.30 ABC 

wszystko wie 7.40 Mój zwierzyniec 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Panora-

ma 8.55 Pytanie na śniadanie 9.35 Po-

goda 9.40 Pytanie na śniadanie 10.15 

Pogoda 10.20 Pytanie na śniadanie 

10.45 Panorama 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 

Polonia 12.25 Krótka historia. Królew-

ski ród 12.35 Wiadomości 12.50 Bar-

wy szczęścia (s) 13.25 Marszałek Pił-

sudski (s) 14.25 Prawnik w czasach 

bezprawia 15.25 Wiadomości 15.40 

Turystyczna jazda. Słowacja – Nitra 

15.55 Księga przestrzeni. Fundamenty 

zdrowia i relaksu 16.30 Kopciuszek (s) 

16.55 Tajemnice dzikich zwierząt. Za-

jąc 17.05 Mój zwierzyniec 17.20 Krót-

ka historia. Sfałszowane referendum 

17.30 Teleexpress 17.55 Kronika re-
gionu - Zaolzie 18.25 Studio Wschód 

18.55 Barwy szczęścia (s) 19.25 Wil-

noteka 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości 20.30 Sport 20.35 Pogoda 

20.45 Królowie śródmieścia (s) 21.45 

Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 

22.20 Halo Polonia 23.10 Prawnik w 

czasach bezprawia.  

NAGRODZONA PRACA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLONIJNEJ, 
AUTORSTWA NINY KATRUŠÁK (PSP W CZ. CIESZYNIE)

Złota rybka i nowoczesność 
(«Złota rybka w rzece Wiśle«)
Na skraju Wisły w ogromnej wil-

li mieszkał kiedyś bardzo bogaty 

milioner. Miał wszystko - IPhone 

7, żonę i córkę jedynaczkę, której 

kupował wszystko. Córka posiadała 

własny pokój z łazienką, dwa kom-

putery, kota i mnóstwo innych dro-

gich rzeczy.

Milioner miał dużo wolnego cza-

su, lecz nie miał z kim porozmawiać, 

bo córka zdążyła już dowiedzieć 

się, jak zainstalować gry i facebo-

ok. Żona miała wieczorami bardzo 

ważny serial i nie chciała z  nikim 

rozmawiać, bo chciała się dowie-

dzieć,  czy Ojciec Mateusz znów 

rozwiąże zagadkę i dowie się, kto 

był mordercą.

Więc milioner postanowił po-

szperać w składziku, czy nie znaj-

dzie swojej starej wędki i pójdzie 

łowić ryby. Swą wędkę znalazł pod 

stosem dalszych starych rzeczy.

Usiadł na brzegu Wisły i zanu-

cił piosenkę   „Cicha woda brzegi 

rwie”. Zanurzył spławek do wody 

i czekał, rozmyślał o życiu i bizne-

sie. Po chwili jego spławek zaczął 

się poruszać, milioner wyjął wędkę 

z wody,  a na haczyku wisiał ZŁO-

TY ŚLEDŹ!!!

Śledź wyjął z  torby notebooka, 

wpisał hasło, wszedł na Microsoft 

Word i przygotowany do pisania po-

wiedział ludzkim głosem – „Termin 

minimalnie za dwa miesiące, nie-

stety niektórzy złowili mnie   szyb-

ciej” – i podał milionerowi umo-

wę. – „Tutaj, tutaj i tutaj poproszę  

o podpis. Proszę szybko, bo ja tu 

pracuję, w odróżnieniu od pana.” 

Milioner niczego nie zrozumiał, 

patrzył na rybkę z niedowierzaniem 

i podanym długopisem z  logiem 

„ŚLEDZIOSZCZĘŚCIE” podpi-

sał się trzy razy na wskazane miej-

sca. Rybka wyciągnęła milionerowi 

z rąk umowę, zamknęła notebook i 

wskoczyła do wody.

Milioner poszedł do domu, o 

swojej przygodzie nic nie mówiąc 

nikomu. Zjadł hojną kolację i po-

szedł spać. Długo rozmyślał o rybce 

i w końcu zasnął.

Dwa miesiące minęły szybko. 

Pewnego dnia ktoś zapukał. Mi-

lioner podszedł do drzwi, spojrzał 

przez oczko i zobaczył pana w gar-

niturze z  torbą w ręku. Puścił go 

do środka, bo pomyślał, że to ktoś 

z pracy. Gdy otworzył drzwi swojej 

willi, poczuł nieprzyjemny zapach 

ryb.Wnet pomyślał, że to ten wstręt-

ny śledź, co zmusił go do podpisania 

tej   umowy. Śledź najwyraźniej nie 

był za bardzo wychowany, bo bez 

zaproszenia położył na stole umowę 

i notebook i siadł w  najwygodniej-

szym fotelu –„ No i jestem, a teraz 

szybko, bo klienci czekają. Czyli ja-

kie jest pana pierwsze życzenie? No 

i uprzedzam, życzenia realizowane 

będą od jutra. No to rozpoczyna-

my.” – podał milionerowi kartkę, 

na której były napisane numery od 

jeden do trzech. Rybka znów wrę-

czyła milionerowi długopis z logiem  

fi rmy i rzekła – „Do każdego z nich 

niech pan napisze jedno życzenie.”- 

i pokazała milionerowi śmierdzącą 

płetwą numery na kartce.

Milioner wziął długopis do ręki i 

zaczął pisać:

1. Proszę, by moja rodzina kochała 

mnie i żeby spędzała ze mną wię-

cej czasu.

2. Proszę o miesięczny pobyt na 

Hawajach.

3. Proszę, by ta WSTRĘTNA 

RYBA WYLĄDOWAŁA  JU-

TRO WIECZOREM NA 

MOIM  TALERZU.

Gdy milioner napisał swe ży-

czenia, złożył kartkę i włożył ją do 

koperty. Kopertę podał śledziowi  i 

wstał. Śledź podarował milionerowi 

torebkę. - „Każdy, kto został naszym 

klientem, otrzymuje paczuszkę 

z podarunkami” – powiedział i od-

szedł. Milioner spojrzał do środka 

i   zobaczył natrętny długopis z  lo-

giem, taśmę odblaskową również z 

logiem fi rmy oraz herbatę z  rybich 

łusek. Herbatę wrzucił do kosza,  a 

taśmę i długopis zostawił córce.

Następnego dnia usiedli do ko-

lacji wszyscy razem bez telefonów. 

Milioner opowiedział, że na waka-

cje wyjeżdżają na Hawaje. Córka i 

żona bardzo się ucieszyły. Po chwili 

lokaj przyniósł tacę, na której leżał 

złoty śledź upieczony i bardzo do-

bry. Milioner bardzo ucieszył się. 

Oczywiście o tym,  co się wydarzyło 

nad Wisłą, nie miał zamiaru mówić 

nikomu. Ale i pomimo tego…

… żyli długo i szczęśliwie…

Uczniowie czeskocieszyńskiej 
podstawówki pisali o rzece Wiśle
Uczniowie Polskiej Szkoły Podsta-

wowej w Czeskim Cieszynie, którym 

nie brakuje kreatywności i ciekawych 

pomysłów, spróbowali swoich sił w 

XVII Międzynarodowym Konkur-

sie Literackim dla dzieci i młodzie-

ży polonijnej organizowanym przez 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jor-

dana w Krakowie. 

Temat konkursu nawiązywał do 

królowej polskich rzek, czyli do rzeki 

Wisły, która została uznana za jed-

nego z patronów roku 2017. Ucznio-

wie naszej szkoły wzięli udział w 

dwóch kategoriach, pisząc bajkę o 

„Złotej rybce w rzece Wiśle” oraz 

rozwijając temat: „Zdarzyło się nad 

Wisłą…”. Temat konkursu ewident-

nie przypadł uczniom do gustu, o 

czym świadczy to, że młodzi pisarze 

odnieśli ogromny sukces. W  młod-

szej kategorii (do 12 lat) nagrodzo-

no pracę Niny Katrušák (3. miejsce). 

Z prac starszych uczniów (12-14 lat) 

największe uznanie zdobył pomysł 

Tobiasza Stonawskiego, który zajął 

1.  miejsce! Nagrodzono także Ma-

teusza Szewczyka (2. miejsce) oraz 

wyróżniono prace Natalii Niemczyk 

i Julii Kotas. Wszystkim uczestni-

kom i nagrodzonym gratulujemy 

oraz  dziękujemy za tak owocne re-

prezentowanie szkoły! Jesteśmy 

dumni z sukcesów naszych uczniów. 

 Marta Bocek
Obok prezentujemy jedną z nagro-

dzonych prac przysłaną przez dy-

rekcję szkoły.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Roz-

mowy H w 20 lat później 10.40 List do 

ciebie 11.45 Czarne owce 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 13. komanta Daniela Hůlki 

14.30 Televarieté 15.50 Kojak (s.) 16.45 

Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-

nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 

Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 Skarb bizantyjskiego kupca (fi lm) 

21.35 Pr. dyskusyjny 22.35 Gejzer 

23.05 Na tropie 23.30 Anielska diablica 

(fi lm) 1.40 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Ludzkie ciało 9.55 

Czeskie cuda 10.20 Wzlot i upadek 

NSDAP 11.10 Jan Patočka 11.45 Ze 

smakoszem w podróży 12.25 Powią-

zania Jana Pokornego 13.25 Magazyn 

chrześcijański 13.50 Na ratunek życiu 

14.10 Chcesz je? 14.15 Ty m moja setko 
14.45 Enfi eldy na dachu świata 15.10 

Dlaczego bieda? 16.05 Wehrmacht Hi-

tlera 17.00 Zapomniane wyprawy 17.25 

Kobiety, które zmieniły bieg historii 

18.15 Narodowe skarby 18.45 Wieczo-

rynka 18.50 Przygody nauki i techniki 

19.20 Twierdze: Terezín 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Z kucharzem dookoła świata w Paryżu 

21.15 Podróżomania 21.45 Klejnoty 

naszej krainy 22.10 Czeskie cuda 22.40 

Dzikie pszczoły (fi lm) 0.15 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-

we wiadomości 12.40 Dwóch i pół (s.) 

13.05 Przychodnia w różanym ogrodzie 

(s.) 14.10 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 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.30 Bach! 22.05 Surogaci (fi lm) 23.50 

Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.20 Max Steel (s. anim.) 6.50 Psi 

patrol (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.00 Gliniarz i prokurator (s.) 10.05 

Wiatr nad rzeką (fi lm) 12.05 Połu-

dniowe wiadomości 12.15 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 Ostry 

kurczak (s.) 21.35 davinci 22.35 Castle 

(s.) 23.20 Komisarz Rex (s.). 

PIĄTEK 2 czerwca

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

mowy H w 20 lat później 10.40 Nieja-

sne śmierci 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 

w domu 14.00 13. komnata Nadi Ko-

nvalinkovej 14.25 Televarieté 15.45 

Reporterzy TVC 16.35 Łopatologicz-

nie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Królewna z młyna (baj-

ka) 21.45 Wszystko-party 22.40 Lista 

przebojów telewizyjnej rozrywki 23.35 

Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.20 

AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Dzika Alaska 9.50 Ze 

smakoszem w podróży 10.40 Z kucha-

rzem dookoła świata w Paryżu 11.45 

Cudowna planeta 12.40 Chcesz mnie? 

13.05 Twierdze: Josefov 13.25 Niezna-

ni bohaterowie 13.55 Szyłem u Kubiša 

14.50 GEN - Galeria elity narodu 15.10 

Wehrmacht Hitlera 16.05 Wielka Woj-

na Ojczyźniana 16.55 Tajne życie skał 

17.20 Tajemnicze japońskie wyspy 

18.15 Kraina znanych i nieznanych hi-

storii czeskich zamków i twierdz 18.45 

Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.20 

Na ratunek życiu 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Cudow-

na planeta 21.00 57. Zlín Film Festival 

22.20 Północ - północny zachód (fi lm) 

0.30 [Rec] (fi lm) 1.45 Zatopione losy. 

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 12.40 

Dwóch i pół (s.) 13.05 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.10 Dowody 

zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne za-

gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 

wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-

si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Szalenie smutna 

królewna (bajka) 22.00 Igrzyska śmierci 

(fi lm) 0.35 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.20 Max Steel (s. anim.) 6.45 Psi pa-

trol (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 8.55 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.00 Dziecko 

szczęścia (fi lm) 12.05 Południowe wia-

domości 12.15 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 Przystań (s.) 21.30 Czechy i Sło-

wacja mają talent 23.10 Castle (s.) 0.10 

Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 3 czerwca

TVC 1 
6.00 Cudowne zioła 6.25 Łopatolo-

gicznie 7.15 Torba 7.40 Uprowadzony 

królewicz (fi lm) 8.35 Ojciec Brown (s.) 

9.20 Gejzer 9.50 Columbo (s.) 11.05 

Wszystko-party 12.00 Tydzień w regio-

nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiado-

mości 13.05 O złotym skarbie (bajka) 

14.20 Odważny Azmun (bajka) 15.15 

Lemoniadowy Joe (fi lm) 16.55 Poirot 

(s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Cuda natury 21.10 Fantomas kontra 

Scotland Yard (fi lm) 22.50 Wallander 

(s.) 0.25 Bolkoviny.

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

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

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 

Ta nasza kapela 9.55 Folklorika 10.25 

Krainą znanych i nieznanych historii 

czeskich zamków i twierdz 10.55 Lot-

nicze katastrofy 11.40 Świt 6 czerwca 

1944 13.25 Babel 13.55 Czułe słówka 

(fi lm) 16.00 Legendy otchłani 16.55 

Kamera w podróży 17.50 Cudowna 

planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 Tajne 

życie skał 19.20 Podróż po jeziorze Ni-

karagua 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 W obliczu śmierci 

(fi lm) 22.10 Sekcja 8 (fi lm) 23.50 Shir-

ley Valentine (fi lm). 

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

6.50 Spiderman (s. anim.) 7.15 Dzielny 

Agent Kaczor (s. anim.) 7.40 Tom & 

Jerry (s. anim.) 8.00 Pingwiny z Ma-

dagaskaru (s. anim.) 8.25 Trzy piórka 

(bajka) 9.35 Flubber (fi lm) 11.20 Przy-

prawy 12.15 Dzwoń do TV Nova 12.55 

Poradnik domowy 14.00 Zamieńmy się 

żonami 15.25 Wimbledon (fi lm) 17.15 

Auta (fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Park Jurajski (fi lm) 

22.40 Non stop (fi lm) 0.35 Aligator - 

Lake Placid III (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Max Steel (s. anim.) 6.55 Nexo 

Knights (s. anim. ) 7.25 Psi patrol (s. 

anim.) 7.55 Wilk i zając (s. anim.) 8.25 

M.A.S.H. (s.) 8.55 Salon samochodowy 

10.10 Ostry kurczak (s.) 11.35 Przystań 

(s.) 12.45 davinci 13.40 Czechy i Sło-

wacja mają talent 15.25 Pałko, wyjdź 

z worka! (bajka) 16.50 Morderstwa 

w Midsomer (s.) 18.55 Wiadomości 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Terrory-

sta (fi lm) 23.55 Dzika orchidea (fi lm). 

NIEDZIELA 4 czerwca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Śla-

dami gwiazd 7.00 Kiedy spadnie gwiaz-

da 8.15 Uśmiechy Táni Fischerovej 8.55 

Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 

10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-

tyw 11.05 Życie na zamku (s.) 12.00 

Pytania Václava Moravca 13.00 Wiado-

mości 13.05 O biednym królestwie (baj-

ka) 14.10 Berenika (bajka) 15.05 I ciało 

słowem... 16.00 Wynik sprawdzianu 

(fi lm) 17.00 Rozpuszczony i spuszczony 

(fi lm) 18.25 Cudowne zioła 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

GEN - Galeria elity narodu 20.15 Kozy 

leczą (fi lm) 21.30 168 godzin 22.00 Jak 

smakuje śmierć (fi lm) 23.30 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 10.00 Królestwo 

natury 10.30 Transmisja mszy św. 11.40 

Nie poddawaj się 12.35 Chcesz mnie? 

13.00 Jak się żyje kotom 13.15 Słowo 

na niedzielę 13.20 Magazyn chrześci-

jański 13.50 Przez ucho igielne 14.15 

Magazyn religijny 14.45 Na pływalni 

z Aj Wej-wejem 15.10 Wielka Wojna 

Ojczyźniana 16.00 Podróż po jeziorze 

Nikaragua 16.30 Kobiety, które zmieni-

ły bieg historii 17.20 Narodowe skarby 

17.50 Japonia, powrót do źródeł 18.45 

Wieczorynka 18.55 Zapomniane wy-

prawy 19.20 Ciekawostki z regionów 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Śmierć jeździ konno (fi lm) 

21.55 Listonosz zawsze dzwoni dwa 

razy (fi lm) 0.00 Pepsi kontra Coca Cola. 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
7.05 Spiderman (s. anim.) 7.30 Dzielny 

Agent Kaczor (s. anim.) 7.55 Tom & 

Jerry (s. anim.) 8.20 Pingwiny z Mada-

gaskaru (s. anim.) 8.40 Weekend 9.40 

Westernstory (fi lm) 11.30 Rodzinka (s.) 

12.35 Czy to ty, czy to ja (fi lm) 14.25 

Arthur (fi lm) 16.35 Szalenie smutna 

królewna (bajka) 18.20 Cesarz piekarza 

(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-

da 20.20 Mistrzostwa powiatu (fi lm) 

22.30 Odłamki 23.00 Sezon na zabija-

nie (fi lm) 0.40 Arthur (fi lm). 

PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Nexo 

Knights (s. anim.) 7.20 Psi patrol 

(s. anim.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 Pri-

ma Zoom Świat 9.45 Ostry kurczak (s.) 

11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 

12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.35 Jak 

zbudować marzenie 14.15 Kochamy 

Cechy 15.55 Morderstwa w Midsomer 

(s.) 18.00 Pohlreich gotuje 18.55 Wia-

domości 20.15 Goście, goście (fi lm) 

22.30 Oczyma Josefa Klímy 23.20 Za-

miana ciał (fi lm) 1.40 Morderstwa we-

dług Agathy (s.). 

PONIEDZIAŁEK 5 czerwca

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

9.45 168 godzin 10.20 Skarb bizantyj-

skiego kupca (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 

13. komnata Petry Černockiej 14.50 

Televarieté 16.25 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 Labirynt (s.) 21.00 

Reporterzy TVC 21.40 Kryminolog (s.) 

22.40 Na tropie 23.05 Taggart (s.) 0.00 

Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Kamera w podróży 

9.55 Czułe słówka (fi lm) 12.00 Tajne 

życie skał 12.30 Babel 13.00 Na ra-

tunek życiu 13.20 Magazyn religijny 

13.45 Telewizyjny klub niesłyszących 

14.15 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-

wy 14.25 Zapomniane wyprawy 14.50 

Enfi eldy na dachu świata 15.20 Przygo-

dy nauki i techniki 15.50 Dzika Alaska 

16.40 Lotnicze katastrofy 17.25 Wzlot 

i upadek NSDAP 18.15 Czeskie cuda 

18.45 Wieczorynka 18.55 proStory 

19.20 Miejsca pielgrzymek 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Podróż po Brabancji Północnej 20.30 

Piłka nożna: Czechy - Belgia 22.45 Ry-

wale (fi lm) 0.25 Wieża (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Policja kryminalna Anděl (s.) 

10.55 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.25 Dwóch i 

pół (s.) 12.50 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 Policja Modrava 

(s.) 21.30 Policja kryminalna Anděl (s.) 

22.50 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.45 Impersonalni (s.) 0.35 

Dowody zbrodni (s.). 

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

trol (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.15 

Policja Hamburg (s.) 9.10 Gliniarz i 

prokurator (s.) 10.10 Miłość przede 

wszystkim (fi lm) 12.10 Południowe 

wiadomości 12.20 Gliniarz i prokurator 

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

licja Hamburg (s.) 16.25 Popołudnio-

we wiadomości 16.40 Pr. rozrywkowy 

17.35 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 

Jak zbudować marzenie 22.35 Tak jest, 

szefi e! 23.50 Komisarz Rex (s.). 

WTOREK 6 czerwca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.05 

Lemoniadowy Joe (fi lm) 11.45 Czarne 

owce 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Sama w domu 14.00 13. komna-

ta F. Nedvěda 14.50 Televarieté 16.20 

Kojak (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-

ne owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Panoptikum miasta Pragi (s.) 20.55 

Poirot (s.) 22.25 Legendy ratownictwa 

23.00 Motyw (s.) 23.40 Ojciec Brown 

(s.) 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Cudowna planeta 

9.50 Legendy otchłani 10.45 Królestwo 

natury 11.20 Nie poddawaj się 12.10 

Chcesz je? 12.20 Pionki tajnego fron-

tu 13.15 Panama i bananowe republiki 

13.45 proStory 14.15 Wzlot i upadek 

NSDAP 15.05 Wehrmacht Hitlera 

16.00 Heydrich - ostateczne rozwiąza-

nie 16.25 Krainą znanych i nieznanych 

historii czeskich zamków i twierdz 

16.55 Podróżomania 17.25 Czy prze-

żyją niedźwiedzie polarne? 18.15 Klej-

noty naszej krainy 18.45 Wieczorynka 

18.55 Podróż po jeziorze Nikaragua 

19.20 Zatopione losy 19.50 Wiadomo-

ści w czeskim j. migowym 20.00 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 21.00 Duchy 22.10 

Dom z kart (s.) 23.05 Lotnicze kata-

strofy 23.50 Siostra Jackie (s.). 

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.) 

12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 

(s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.55 

CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 

16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 

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

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

21.35 Weekend 22.35 CSI: Kryminalne 

zagadki Las Vegas (s.) 23.30 Imperso-

nalni (s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 

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

(s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.20 Poli-

cja Hamburg (s.) 9.10 Gliniarz i proku-

rator (s.) 10.10 Kwiaty na deszczu (fi lm) 

12.10 Południowe wiadomości 12.20 

Gliniarz i prokurator (s.) 13.20 Komi-

sarz Rex (s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 
16.25 Popołudniowe wiadomości 16.40 

Pr. rozrywkowy 17.35 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości krymi-

nalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry kur-

czak (s.) 21.35 Top Star magazyn 22.35 

Castle (s.) 23.25 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 7 czerwca

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

dami gwiazd 10.20 Rozpuszczony i 

spuszczony (fi lm) 11.45 Czarne owce 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Sama w domu 14.00 13. komnata Evy 

Pilarovej 14.50 Televarieté 16.25 Kojak 

(s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 

18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.00 List do 

ciebie 21.00 Anioł uwodzi diabła (fi lm) 

22.45 Columbo (s.) 0.00 Kryminolog 

(s.) 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Japonia, powrót do 

źródeł 9.55 Uroki Waldviertl 10.25 Ko-

biety, które zmieniły bieg historii 11.15 

Jak się żyje na czeskich naj... 11.30 Na-

sza wieś 12.00 Ta nasza kapela 12.25 

Folklorika 12.55 Miejsca pielgrzymek 

13.15 Ze smakoszem w podróży 13.55 

Europa dziś 14.20 Masakry słoni i no-

sorożców 15.15 Klucz 15.45 Duchy 

16.55 Z kucharzem dookoła świata 

18.00 Podróż po Brabancji Północ-

nej 18.25 GEN - Galeria elity narodu 

18.45 Wieczorynka 18.55 Podróżoma-

nia 19.20 Na ratunek życiu 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Kamera w podróży 21.00 Podróż po 

Manchesterze i Liverpool 21.30 Naro-

dowe skarby 22.00 Tajemnice ludzkiego 

ciała 22.50 Powiązania Jana Pokorne-

go 23.50 Cienie nad jeziorem (s.) 0.40 

Dom z kart (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.40 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.50 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 

zbrodni (s.) 15.55 CSI: Kryminalne za-

gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 

wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-

si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się żo-

nami 21.35 Kobiety w więzieniu 22.35 

CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 

23.30 Impersonalni (s.) 0.25 Dowody 

zbrodni (s.). 

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

trol (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.20 

Policja Hamburg (s.) 9.10 Gliniarz i 

prokurator (s.) 10.10 Na sam koniec 

świata (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 Błękitny kod (s.) 21.35 Show 

Jana Krausa 22.35 Telebazar 23.45 Ko-

misarz Rex (s.). 
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CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 

O líném Honzovi (1, 2, godz. 10.00);

 CIESZYN-TEATR MICKIE-
WICZA: Arka Noego (2, godz. 

17.00);

SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Sněhurka (1, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Lego 

Batman Film (1, 2, godz. 16.00); 

Worek pełen kul (1, 2, godz. 17.30); 

Wonder Woman (1, 2, godz. 19.00); 

Strażnicy Galaktyki 2 (1, 2, godz. 

20.00); KARWINA – Centrum: 

Minionki (1, godz. 15.00); Gwiezdne 

Wojny: Przebudzenie mocy (1, godz. 

17.00); Wonder Woman (1, godz. 

19.45); Špunti na vodě (2, godz. 

17.30); TRZYNIEC – Kosmos: 

Špunti na vodě (1, 2, godz. 17.30); 

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 

(1, 2, godz. 20.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Wonder Woman (1, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Piraci z 

Karaibów: Zemsta Salazara (1, godz. 

16.30, 19.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BOCONOWICE – MK PZKO  w 

Boconowicach serdecznie zaprasza 

na przedstawienie teatralne w wyko-

naniu aktorów MK PZKO z Łomnej 

Dolnej. Łomnianie zaprezentują dwie 

jednoaktówki – zabawne komedie sy-

tuacyjne o tym, jak to kiedyś bywało 

– „Trómba” autorstwa Adama Waw-

rosza oraz „Snęby, czyli namowy” 

Władysława Niedoby. Przedstawienie 

odbędzie się 11. 6. w Domu Kultury 

w Boconowicach o godzinie 16.00. 

Organizatorzy zapewniają smaczny 

bar z domowymi kołaczami oraz bie-

siadę z aktorami po przedstawieniu. 

CZ. CIESZYN – Zarząd MK 

PZKO Park Sikory zaprasza człon-

ków i symaptyków Koła na prelekcję 

Bogusława Jursy pt. „Azerbejdżan” 

w piątek 2. 6. o godz. 18.00 do sali 

PZKO w Ośrodku Kultury „Strzel-

nica” w Cz. Cieszynie, wejście od 

strony Olzy. 
JABŁONKÓW – Zarząd Macierzy 

Szkolnej i Przedszkola w Jabłonko-

wie serdecznie zaprasza na festyn 

szkolny, który odbędzie się 3. 6. o 

godz. 15.00 w Lasku Miejskim w 

Jabłonkowie. Muzyka DJ Macoszek.

LUTYNIA DOLNA – Społecz-

ność szkolna PSP i Przedszkola w 

Lutyni Dolnej serdecznie zaprasza 

na festyn szkolny dnia 3. 6. o godz. 

15.00 do ogrodu szkolnego.

PTTS „BŚ” – informuje o odjeździe 

autobusu na wycieczkę na Wyżynę 

Krakowsko-Częstochowską w so-

botę 3. 6. z Karwiny o godz. 6.30, z 

Cz.  Cieszyna o godz. 6.50. Prosimy 

nie zapomnieć o ubezpieczeniu, zło-

tówkach i odpowiedniej ilości wody 

na pieszą wędrówkę. Informacje o 

wycieczce – kierownik Józef Piec, 

00420 732 610 598.

 NAWSIE – W55 – Zaolzie – 

minimuzeum Janka Raszki. Zwie-

dzenie muzeum będzie połączone z 

krótką wycieczką krajoznawczą. Spo-

tykamy się we wtorek 6. 6. na dworcu 

kolejowym w Nawsiu o godz. 9.00 i 

brzegiem Olzy idziemy w kierunku 

Zaolzia. Odjazd pociągu z Czeskiego 

Cieszyna o godz. 8.21. Trasa łatwa, 

długość około 6 km. Z domu p. Rasz-

ki powrót indywidualny. Najkrócej 

do pociągu w Bystrzycy.

OLDRZYCHOWICE – Zarząd 

MK PZKO Oldrzychowice zapra-

sza swoich członków i sympatyków 

na smażenie jajecznicy we wtorek 6. 

6. o godz. 17.00 do Domu PZKO. 

Prosimy o przyniesienie dwóch jajek 

na osobę.

PTM – Zaprasza na kolejne spotka-

nie członków i sympatyków, które 

odbędzie się 2. 6. o godz. 15.00. Spo-

tykamy się w Kocobędzu-Podoborze 

przy grodzisku słowiańskim. W pro-

gramie: zwiedzanie grodziska i pre-

lekcja Alfreda Bőhma o medycynie 

prehistoryczsnej.

 zaprasza 3. 6. o godz. 15.00 na 

smażenie jajecznicy do Rybnika (uli-

ca Gwarków 4). Jajecznica odbędzie 

się wraz z przyjaciółmi z Rybnickie-

go Towarzystwa Oświaty Zdrowot-

nej. Prosimy się zgłaszać do 31. 5. 

pod adres: ptmrc@atlas.cz lub pod 

nr. tel. 603 744 575.

STANISŁOWICE – Zarząd MK 

PZKO Stanisłowice zaprasza swych 

członków i sympatyków na smaże-

nie jajecznicy połączone z obchoda-

mi Dnia Dziecka dnia 2. 6. o godz. 

16.00 obok straznicy w Stanisłowi-

cach. Organizatorzy proszą o za-

branie ze sobą jajek (trzech sztuk na 

osobę) oraz szczypiorku.

TKK „ONDRASZEK” – zaprasza 

na Zielonoświątkową Jajecznicę 4. 6. 

o godz. 10.00. Zbiórka na Rynku w 

Cieszynie. Trasa przejazdu: Puńców, 

Dzięgielów, Bażanowice, Godzisz ów, 

Kisielów. Smażenie jajecznicy „gi-

gant” na terenie agroturystyki „Rena” 

w Kisielowie, ul. Główna 40. Wpiso-

we – 5 zł na osobę. Należy zabrać ze 

sobą jajka, szczypiorek, boczek.

UWAGA! Spotkanie wychowanków 

frysztackiej wydziałówki po 60 la-

tach (rok ukończenia 1952) odbędzie 

się 3. 6. o godz. 13.30 na frysztackim 

rynku przy fontannie. Na miejscu 

uzgodnimy dalszy ciąg programu.

WYSTAWY
KARWINA, MIEJSKI DOM 
KULTURY, 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, 

Frydecka 387, Trzyniec: do 25. 6. 

wystawa pt. „Edukacja i szkolnictwo 

w Hucie Trzynieckiej 1907-2017”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 do 25. 6. wystawa Ivany Dursti-

novej pt. „Każdy ma swego anioła”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 Mała Sala Wystaw: do 25. 6. wy-

stawa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: 

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

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-
wierzowie, Pavlovova 583/2: stała 

ekspozycja pt. „Zanim powstało 

miasto”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

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

wystawa pt. „Słodka pokusa”; stała 

ekspozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-

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

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

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. 

wystawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

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

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Masaryka 958: stała eskpo-

zycja pt. „Orłowa – przeszłość i te-

raźniejszość”. Czynna: po-pt: godz. 

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

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: do 16. 7. wystawa 

pt. „Mnichów, okupacja, wyzwole-

nie”; stała ekspozycja pt. „Zaczaro-

wany świat tramwajów”. Czynne: 

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

13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: do 3. 6. 

wystawa pt. „Ślązakowcy. Powstanie, 

rozwój i zmierzch ruchu kożdo-

niowskiego”. Czynna wt-pt: godz. 

8.00-18.00; so: godz. 9.00-15.00.

MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, Głębo-
ka 50, Cieszyn: do 13. 6. wystawa pt. 

„Wikingowie nad Olzą – ekslibrisy 

Torill Elisabeth Larsen”.  Czynna: 

wt-pt: w godz. 10.00-17.00.

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

18.00. 
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Pusty jest dom, pusto jest w nim,
brakujesz nam, najdroższy, w nim. 

W smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krew-

nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 30 maja 2017 

zmarł w wieku 84 lat nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dzia-

dek, Pradziadek, Brat, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. inż. STANISŁAW  POPIOŁEK
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 5. 6. 2017 o 

godz. 15.00 w sali obrzędów pogrzebowych w Lutyni Dolnej. Zasmucona 

rodzina. RK-068

Dnia 1. 6. 2017 mija 10. rocznica, kiedy odeszła od nas na zawsze nasza 

Kochana

  śp. WLASTA BRZEZNA
 z Orłowej-Obroków

Z kolei 1. 3. 2017 minęła 47. rocznica śmierci Jej męża

 śp. MILOSŁAWA BRZEZNEGO

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi. 
 RK-066

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

Ogłoszenia do »Głosu Ludu« przyjmowane są w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 e-mail: oglosze-
nia@glosludu.cz W firmie Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice, 

Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.cz. W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwi-

nie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 

13.00-17.00. Poza  godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724 

751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz
UWAGA

Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji do godz. 12.00 dnia poprze-

dzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić tele-

fonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 31. 5. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,35 zł

ON  4,17 zł

LPG 1,86 zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,39 zł

ON  4,19 zł

LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,37 zł

ON  4,17 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,42 zł  

ON  4,21 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  30,50 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 31. 5. 2017
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,155 0,160

EUR  4,150 4,200

USD  3,720 3,830

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,155 0,160

EUR  4,130 4,230

USD  3,700 3,800

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,280 6,450

EUR 26,300 26,800

USD 23,500 24,200

 Trzyniec, Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,250 6,420

EUR 26,200 26,790

USD 23,420 23,750

 (wik)G
L-

30
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OBCHODNÍ ASISTENT/KA 
VEDOUCÍ SKLADNÍK

 Pro tyto pozice hledá do týmu

Firma OPUS Praha, s.r.o. 
18 let na trhu

dceřiná spol. polského výrobce 
kancelářských strojů 

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání

• praxe vítaná

• řidičský průkaz sk. B

• práce na PC (MS Office, internet)

• vysoké pracovní nasazení

• samostatnost, spolehlivost

• svědomitou a pečlivou osobnost

• komunikační dovednosti

• PL nebo EN jazyk výhodou

Náplň práce:
Samostatný referent obchodu
• organizace logistiky firmy

• administrativní agenda

• péče o nové a stávající zákazníky

• fakturace v programu Pohoda

• vyřizování objednávek

• Vedoucí skladník

• řízení a organ. logistiky skladu

• balení a příprava zboží

• vyřizování objednávek

• péče o stávající zákazníky

• rozvoz a dovoz zboží 

Nabízíme:
• základní plat

• prémie za osobní ohodnocení 

• prémie dle výkonu firmy

• seriozní jednání

• další výhody dle výsledků

• sehraný menší prac, kolektiv

Místo: OPUS Praha, s.r.o 
Praha 4 Podolská 102 
Pracovní doba: 8.00 – 16.00 hod
Nástup ihned na HPP nebo zkrác. 
úvaz. 
Na dobu neurčitou (se zkušební 
dobou)
V případě zájmu o danou pozici

zašlete CV na mail prace@opus.cz 
Smugala Vl. tel. 724 548 858
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 MARIAN ADÁMEK, OBROŃCA HC STALOWNICY TRZYNIEC, DLA »GL«:

Hokej jest dla mnie priorytetem
Pod koniec maja strzelił cztery ważne gole – ale nie do siatki rywala, a do kapelusza maturalnego. Marian Adámek, utalentowany obrońca klubu HC Stalownicy 

Trzyniec, pomyślnie zdał maturę w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Z egzaminu dojrzałości szybko jednak przestawił się na 

hokejową rzeczywistość.

– Za dwa tygodnie wyjeżdżam z ekstra-

ligową drużyną na drugie zgrupowanie 

kondycyjne w słowackich Niskich Ta-

trach. Hokej jest dla mnie priorytetem 

– powiedział Marian Adámek w roz-

mowie z „Głosem Ludu”. 

Gratuluję udanej matury. Zdra-
dzisz może, jak ci poszło?

Jestem bardzo zadowolony z wyni-

ków, które uzyskałem przed komi-

sją maturalną. Nauczyciele w gim-

nazjum byli dla mnie wyrozumiali 

i chciałbym im z całego serca po-

dziękować. Zdałem, jak to się mówi 

w naszej terminologii – za osiem. 

Moja matura obejmowała język 

polski, czeski, geografi ę i angielski. 

Pierwotnie myślałem, że ugotuje 

mnie trema, ale było całkiem fajnie.

Może wynika to z faktu, że jako 
wyczynowy hokeista jesteś w 
większym stopniu, niż twoi ró-
wieśnicy, uodporniony na stres?

Niewykluczone, ale każdy radzi so-

bie ze stresem w inny sposób. Ge-

neralnie maturę mam już za sobą i 

mogę skupić się na hokeju. Wku-

wania w ostatnich tygodniach było 

sporo, na całe szczęście miałem już 

po sezonie. 

Sezon 2016/2017 traktujesz 
chyba w kategoriach sukcesu. 
Zagrałeś w ekstralidze, pomo-
głeś też juniorskiej drużynie Sta-

lowników w meczach play off , w 
których dotarliście aż do fi nału…

Tak, mogę być raczej zadowolo-

ny z minionego sezonu. Niedosyt 

jednak pozostał, bo w fi nale ju-

niorskiej ekstraligi przegraliśmy z 

Pilznem, a w seniorskich rozgryw-

kach oczekiwania wobec drużyny 

były zupełnie inne, niż rzeczywi-

stość. 

Czego zabrakło młodym Stalow-
nikom do zdobycia złota w fi nale 
z Pilznem?

Zabrakło przede wszystkim goli. 

Krążki z naszych kijów szwendały 

się wokół pilzneńskiej bramki, ale 

rzadko wpadały do siatki. Hokej 

to prosty sport, w którym wygry-

wa zespół, który zdobędzie więcej 

bramek. 

W kwietniu związałeś się no-
wym kontraktem ze Stalowni-
kami Trzyniec, w odróżnieniu 
od twojego rówieśnika z placu 
gry, napastnika Lukáša Jaška. 
Próbowałeś go przekonać, żeby 
jednak pozostał pod Jaworo-
wym?

Lukáš miał inne plany. Zdecydował 

się poszukać nowego klubu, wybrał 

po prostu inną drogę, niż ja. Z mo-

jej strony mogę tylko dodać, że w 

Trzyńcu czuję się świetnie i cieszę 

się na współpracę z nowym trenerem 

Václavem Varadˇą. Zresztą zakoszto-

wałem już pierwszego obozu kondy-

cyjnego pod wodzą nowego trenera, 

a za dwa tygodnie zaliczę z drużyną 

powtórkę w Niskich Tatrach. 

Czy zameldujecie się ponownie 
w hotelu Mikulášska Chata pod 
Chopokiem?

Tak, to sprawdzony hotel znajdu-

jący się w idealnym miejscu. Tra-

sy wokół hotelu wykorzystujemy 

m.in. do treningów wytrzymało-

ściowych i biegów. Podczas pierw-

szego wiosennego zgrupowania 

pogoda spłatała nam fi gla, bo w 

Niskich Tatrach leżał śnieg, który 

trochę skomplikował nam plany 

treningowe. Tym razem liczę na 

znacznie lepsze warunki pogodo-

we i co za tym idzie – spodziewam 

się ostrej katorgi. Jednak bez do-

brej kondycji fi zycznej nie ma co 

marzyć o ekstralidze, a ja chciał-

bym w nowym sezonie na stałe 

przebić się do pierwszego składu 

drużyny. Siłownia, biegi, rower, to 

obecnie mój świat, w którym prze-

bywam na co dzień. 

Twój kuzyn, Marek Grycz, dla 
niewtajemniczonych reprezen-
tant RC w pięcioboju nowocze-
snym, zdradził mi, że chce połą-
czyć wyczynowy sport z nauką 
na wyższej uczelni. A jakie są 
twoje plany w tej materii?

Zgłosiłem się na studia do Ostra-

wy, a dokładnie na kierunek re-

kreologii. Po zakończeniu studiów 

mógłbym zostać ewentualnie na-

uczycielem wychowania fi zyczne-

go albo trenerem. To takie moje 

plany awaryjne, bo przyznam się, 

że hokej jest teraz dla mnie prio-

rytetem. 

Większość młodych hokeistów 
marzy o karierze w NHL. Czy to 
również twój życiowy sen?

Na chwilę obecną skupiam się na 

grze w czeskiej ekstralidze. NHL 

to oczywiście sufi t dla każdego ho-

keisty, ale ja byłbym przeszczęśliwy, 

gdybym w przyszłości mógł zagrać 

w barwach seniorskiej reprezentacji 

w mistrzostwach świata. To właśnie 

mój życiowy sen. A sny są po to, 

żeby je realizować. 

JANUSZ BITTMAR

SPORT
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Na bezrybiu i rak rybą
JANUSZ BITTMAR , bittmar@glosludu.cz

pod prysznicem

Marian Adámek w akcji.

Stowarzyszenie sportowych dziennika-

rzy w RC rozdało w poniedziałek na-

grody dla najlepszych czeskich piłkarzy 

ubiegłego sezonu. Po raz jedenasty w 

tej zabawie triumfował Petr Čech, któ-

ry wyprzedził Pavla Kadeřábka i Patri-

ka Schicka. Zwycięstwo Petra Čecha, 

który w Arsenalu Londyn zaliczył bar-

dzo przeciętny sezon, wpisuje się tylko 

w klimat całego czeskiego futbolu. 

Mam nadzieję, że nie obrażę teraz 

fanów Sampdorii Genua, Herthy 

Berlin czy Udinese, ale wychodzi na 

to, że Petr Čech jest jedynym piłka-

rzem w gronie nominowanych do 

ankiety występującym w elitarnym 

klubie. Drugi w ankiecie, Pavel Ka-

deřábek, broni barw bundesligowe-

go Hoff enheimu, zaś trzeci Patrik 

Schick włoskiej Sampdorii. Spoglą-

dając niżej na drabinkę „Złotej Piłki 

2016/2017” robi się jeszcze smut-

niej. Bořek Dočkal, który w ankiecie 

uplasował się na piątym miejscu, jest 

piłkarzem chińskiego klubu Che-

-nan. Niebiańskie zarobki w Chi-

nach kompensują Dočkalowi fakt, 

że ze Sparty trafi ł do ligi, o której 

w Europie nikt nie pisze, a tamtej-

szymi wynikami interesują się tylko 

najbliżsi współpracownicy prezyden-

ta RC Miloša Zemana i masochiści. 

Najnowsze zestawienie najlep-

szych czeskich kopaczy jest też 

smutnym świadectwem kiepskiego 

stanu rodzimych rozgrywek. Pierw-

szego reprezentanta czeskiej ligi 

znajdziemy dopiero na dziesiątej 

pozycji listy, a jest nim napastnik mi-

strza RC Slavii Praga, Milan Škoda. 

Tymczasem wszystkie znaki na nie-

bie mówią, że będzie jeszcze gorzej. 

Po aferze dotacyjnej czeski futbol 

stracił nie tylko prezesa i cwane-

go biznesmena Miroslava Peltę, ale 

również głównego sponsora z bran-

ży ubezpieczeń, spółkę ePojisteni.

cz. Już jutro w Pradze powinniśmy 

poznać nazwisko nowego prezesa 

FAČR (Czeskiego Związku Piłki 

Nożnej). Nie zazdroszczę następcy 

aresztowanego Pelty. 

Za miesiąc ruszy sprzedaż biletów 
na Puchar Świata w Wiśle
W zeszłym tygodniu w siedzibie FIS 

zapadła decyzja o tym, gdzie w no-

wym sezonie rozpoczną się zawody 

Pucharu Świata w skokach narciar-

skich. Krytyczne słowa z ostatnich 

lat pod adresem loteryjnych kon-

kursów na skoczni Rukatunturi w 

fi ńskim  Kuusamo poskutkowały, z 

korzyścią dla polskich fanów nar-

ciarstwa. 

Już za nieco ponad miesiąc do 

sprzedaży trafi ą bilety na inaugu-

rację Pucharu Świata w skokach 

narciarskich w sezonie 2017/2018, 

która po raz pierwszy w historii od-

będzie się w Wiśle – poinformowała 

„GL” Anna Karczewska z biura Pol-

skiego Związku Narciarskiego. 

Za wody na skoczni im. Adama 

Małysza (na zdjęciu) zaplanowano 

na trzeci weekend listopada. W so-

botę, 18 listopada rozegrany zostanie 

konkurs drużynowy, natomiast w 

niedzielę, 19 listopada skoczkowie 

powalczą w zawodach indywidual-

nych. Obydwa konkursy zaplanowa-

no w godzinach wieczornych – czy-

tamy w ofi cjalnej notatce prasowej.  

Bilety na zawody listopadowego 

Pucharu Świata Wisła 2017 będą 

dostępne od 13 lipca. Sprzedaż ru-

szy więc w dniu kwalifi kacji do let-

nich konkursów FIS Grand Prix w 

Wiśle (13-15.7 2017). 

– Więcej informacji na temat cen 

oraz liczby biletów podamy w ko-

lejnym komunikacie – zaznaczyła  

w imieniu PZN, Anna Karczew-

ska. Wszystkich zainteresowanych 

możemy odesłać na ofi cjalną stronę 

internetową obiektu w Wiśle-Ma-

lince: www.wisla-malinka.com. 

Najnowsze informacje są dostępne 

również na facebookowej stronie 

obiektu w Wiśle – skoczni im. Ada-

ma Małysza (www.facebook.com/

skoczniawislamalinka).

 (jb)

KADRA 
NA RUMUNIĘ

Adam Nawałka, trener polskiej re-

prezentacji piłkarskiej, ogłosił kadrę 

na zbliżający się mecz eliminacji 

mistrzostw świata z Rumunią (10 

czerwca). 

Bramkarze
Łukasz Fabiański (Swansea City), 

Łukasz Skorupski (Empoli FC), 

Wojciech Szczęsny (AS Roma).

Obrońcy
Bartosz Bereszyński (Sampdoria 

Genua), Th iago Cionek (US Pa-

lermo), Artur Jędrzejczyk (Legia 

Warszawa), Marcin Kamiński 

(VfB Stuttgart), Igor Lewczuk 

(Girondins Bordeaux), Michał 

Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz 

Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy
Jakub Błaszczykowski (VfL 

Wolfsburg), Damian Dąbrowski 

(Cracovia), Jacek Góralski ( Ja-

giellonia Białystok), Kamil Gro-

sicki (Hull City), Grzegorz Kry-

chowiak (Paris Saint-Germain), 

Karol Linetty (Sampdoria Ge-

nua), Krzysztof Mączyński (Wi-

sła Kraków), Sławomir Peszko 

(Lechia Gdańsk), Maciej Rybus 

(Olympique Lyon), Rafał Wolski 

(Lechia Gdańsk), Paweł Wszołek 

(Queens Park Rangers FC), Piotr 

Zieliński (SSC Napoli).

Napastnicy
Robert Lewandowski (Bayern 

Monachium), Arkadiusz Milik 

(SSC Napoli), Łukasz Teodor-

czyk (RSC Anderlecht), Kamil 

Wilczek (Broendby IF, Dania).

 (Opr. jb)
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