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Podżeganie do nienawiści?
To tylko swastyka...
Artykuł pod tytułem: „Slezsko zpět Čechům, jediné řešení – Polákům narůstá hřebínek: Vystrkují
růžky na Těšínsku. Banda sprostá!” został opublikowany w lutym tego roku. Po sygnałach od Polaków mieszkających na Zaolziu Kongres Polaków
w RC dyskutował o tej strawie. Prawnik Dariusz
Branny postanowił złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
9 kwietnia Branny złożył w Państwowej Prokuraturze Powiatowej w Karwinie wniosek o zbadanie, czy doszło do naruszenia prawa wg artykułu
355 kodeksu karnego (Znieważenie narodu, rasy,
grupy etnicznej lub innej), art. 356 (Podżeganie do
nienawiści w stosunku do grupy osób lub ograniczanie ich praw i wolności) lub art. 403 (Założenie, wspieranie lub propagowanie ruchu mającego
na celu ograniczenie praw i wolności człowieka).
– W Republice Czeskiej publikowanie swastyki
nie jest przestępstwem, o ile nie towarzyszy temu
zamysł znieważenia człowieka lub grupy – wyjaśnił naszej gazecie Dariusz Branny. – Najpierw
złożyłem wniosek o zbadanie tej sprawy w prokuraturze powiatowej. Potem zwróciłem się do prokuratury wojewódzkiej. To normalne postępowanie w przypadku, kiedy ktoś nie jest zadowolony
z wyniku rozpatrzenia sprawy przez prokuraturę
powiatową – powiedział Branny.
Jego pierwszy wniosek rozpatrzono, prokuratura
uznała go jednak za bezzasadny. Odpowiedzi doczekał się już 24 kwietnia. Jak stwierdziła prokurator Jana Faitová, po przeanalizowaniu artykułu
nie znalazła żadnych przesłanek świadczących o
tym, że jego opublikowanie znieważa naród czy
podżega do nienawiści grupy etnicznej lub innej.
– Na zdjęciu ilustracyjnym – fladze państwa polskiego, jest wprawdzie przedstawiony równoramienny krzyż, jednak pod tym zdjęciem napisane
jest: „Dnešní polská realita??? ”, przy czym poprzez
znaki zapytania wyrażone jest zapytanie czy też
wątpliwość – czytamy w przysłanym z prokuratury uzasadnieniu.
Z prośbą o powtórne zbadanie wniosku Dariusz
Branny zwrócił się więc do Państwowej Prokuratury Wojewódzkiej w Ostrawie. W maju otrzymał

Fot. ARC

PROBLEM: Czy swastyka, wkomponowana w polską flagę, znieważa Polaków? Państwowa Prokuratura Wojewódzka
w Ostrawie uznała, że nie. Konkretnie chodzi o artykuł udostępniony na jednej ze stron internetowych, który oprócz obraźliwych
treści dotyczących Polaków na Zaolziu oraz narodu polskiego zawiera ilustrację naszej flagi z symbolem nazistowskim.

Tak przedstawiona ﬂaga Polski pojawiła się na jednym z czeskich portali internetowych.

odpowiedź. Prokuratura wojewódzka uznała stanowisko prokurator Faitovej za słuszne, a wniosek
Brannego za bezzasadny i sprawę oddaliła. – Podany artykuł w gazecie internetowej może być
wprawdzie odebrany jako niesmaczny, nie wydaje
się jednak, by emanowała z niego taka nienawiść,
żeby można było znaleźć w nim zamiar i subiektywną stronę, a w konsekwencji szczególnie silny
negatywny stosunek emocjonalny do innego narodu. Treść artykułu może być raczej jakimś rozważaniem autora – pisał w uzasadnieniu prokurator
Jaroslav Lukaštík.
Zacytujmy zatem fragment artykułu: – Polacy to
naród i kraj, który nie ma nawet „polskiego” hymnu, ponieważ muzyka hymnu jest czeska. Chodzi
o pieśń „Hej, Słowianie”. Są tak żałośni, a przy tym
agresywni i przeczuleni na swoim punkcie – pisze
autor artykułu. W tekście cytowany jest też artykuł
z innego portalu, opisujący, jak to polscy pracownicy restauracji odmówili obsłużenia uczestników
„pielgrzymki” do pomnika gen. Šnejdarka na Po-

łednej Bystrzycy, upamiętniającego siedmiodniowy konflikt zbrojny między Czechosłowacją i Polską o Śląsk Cieszyński.
Jak powiedział prezes Kongresu Polaków w RC,
Józef Szymeczek, w internecie można znaleźć jeszcze inne przejawy nietolerancji i nacjonalizmu wobec naszej mniejszości lub całego narodu polskiego.
– To bardzo nieprzyjemna sprawa, na pewno nie
wolno jej bagatelizować. To nie jest zwykły przejaw wstrętu czy nieufności do Polaków, niestety
wszystko to ma polityczny kontekst. Tego rodzaju
polityczne prowokacje mogą mieć dalekosiężne,
niebezpieczne skutki – skomentował prezes Szymeczek. – Prokuratura nie widzi zagrożenia w
tego rodzaju działaniach. Mamy już z tym pewne
doświadczenie, ponieważ kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę na podobne sprawy. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury na przykład, kiedy niszczono polskie napisy. Skończyło się to tak samo,
jak ze sprawą artykułu ze swastyką – dodał.
ELŻBIETA PRZYCZKO

ZDARZYŁO SIĘ

AWARIA
SAMOLOTU
RZĄDOWEGO
Do awarii polskiego rządowego samolotu doszło wczoraj rano na lotnisku wojskowym Chopina w Warszawie. Na pokładzie znajdowali się
m.in. marszałek Sejmu Radosław
Sikorski oraz wicemarszałkowie: Jerzy Wenderlich, Eugeniusz Grzeszczak i Elżbieta Radziszewska.
Wyczarterowany rządowy Embraer 175 z polskimi politykami na
pokładzie miał kłopoty przy starcie.
Delegacja parlamentu leciała do
Republiki Czeskiej. Po rozpoczęciu
procedury startowej pilot wykrył
usterkę nawigacji i gwałtownie hamował. Postawę pilota chwalili na
antenie TVP Info eksperci. W podobnym tonie wypowiadali się także
politycy znajdujący się na pokładzie.
– Rozpędzony samolot nie wzbił
się w powietrze, pilot opanował
maszynę. Po gwałtownym starcie
nastąpiło gwałtowne lądowanie.
Udało się wyhamować, choć najedliśmy się sporo nerwów – powiedział
wicemarszałek Jerzy Wenderlich,
który znajdował się na pokładzie
samolotu. Jego zdaniem, wszystkie
procedury awaryjne zadziałały prawidłowo. – Zaczęło się wszystko,
co miało spowodować, żeby samolot się zatrzymał – powiedział wicemarszałek. – Sytuacja wyglądała
dość poważnie. Wydawało nam się,
że samolot rozpędził się do znacznej prędkości, i że może nawet się
wzniósł, a potem nastąpiła nagła decyzja pilota i gwałtowne hamowanie
– relacjonował Wenderlich.
Delegacja Sejmu w związku z
awarią odwołała swoją wizytę w
Republice Czeskiej. Parlamentarzyści lecieli do Pragi na wspólne
posiedzenie prezydiów Sejmu i Izby
Poselskiej Parlamentu RC. Jak wyjaśniła rzeczniczka Sejmu, spotkanie
odbędzie się w innym terminie. Jeszcze nie ustalono, kiedy.
(kor)
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Drodzy Czytelnicy, świętujcie z nami
Ale ten czas leci – chciałoby się powiedzieć. Dokładnie we wtorek (9
czerwca) minie 70 lat od ukazania się
na rynku pierwszego numeru „Głosu
Ludu”. Z tej okazji zapraszamy naszych Czytelników do redakcji gazety (Czeski Cieszyn, ul. Komeńskiego
4) na dzień otwarty. Redakcja otwo-

rzy swoje podwoje o godz. 8.30 i będzie czynna do 15.30. Będzie można
nie tylko skosztować urodzinowego
tortu, przypatrzeć się pracy dziennikarzy, ale poznać ich bliżej – jeżeli
do tej pory nie mieli Państwo okazji
– zapytać o interesujące rzeczy, podzielić się swoimi uwagami. Naszych

drogich Czytelników zachęcamy też,
żeby zabrali ze sobą wydania gazety,
które najbardziej utkwiły im w pamięci. Może jakieś pamiątki związane z „Głosem Ludu”?
Z okazji okrągłego i jakże zacnego
jubileuszu (70. urodziny w przypadku prasy codziennej nie zdarzają się

często) wtorkowy numer będzie miał
16 stron. Oczywiście sporo miejsca
poświęcimy gazecie, historii, dniowi
współczesnemu, a także przyszłości.
Wtorkowe wydanie niech pozostanie
jednak niespodzianką. Zachęcamy
do lektury i odwiedzin redakcji we
wtorek.
(wot)
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JABŁONKÓW (kor) – Jabłonkowianie już po raz piąty przyznają
w tym roku nagrody miasta, tzw.
„Jabłonkowskie jabłka”. Jak zwykle
otrzymają je wybitne osobistości,
które zasłużyły się w promocji
Jabłonkowa poza jego granicami.
Nagrody otrzymają: Antonín Byrtus, obchodząca 45-lecie kapela
rockowa Bidon, długoletni burmistrz miasta Petr Sagitarius, była
dyrektorka polskiego przedszkola
Zofia Sikora oraz Petr Tvrzník.
Nagrody wręczone zostaną w
pierwszej połowie lipca podczas
dorocznych Dni Jabłonkowa.
* * *

KARNET ZA
ŚWIADECTWO
MOSTY k. JABŁONKOWA
(kor) – Od niedzieli 14 czerwca
mieszkańcy oraz turyści będą mogli
korzystać z gminnego aquaparku.
W dniu otwarcia wszystkie dzieci
będą mogły korzystać z pływalni za
darmo. Radni podjęli też ponownie
decyzję, że przez całe lato będą
mogli darmowo korzystać z niej
wszyscy mali mosteczanie, którzy
przedstawią w Urzędzie Gminy
świadectwo z samymi stopniami
celującymi. Karnety umożliwiające
darmową kąpiel będzie można odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy,
gdzie wraz ze świadectwem należy
przynieść także swoje zdjęcie.
* * *

BOGATY
CZERWIEC
NAWSIE (kor) – Do wakacji pozostały już tylko niespełna cztery
tygodnie, niemniej czerwiec obfituje w nawiejskiej polskiej podstawówce w wydarzenia. Dla dzieci
przygotowano aż dwie wycieczki:
jedną rowerową, drugą autokarową do Muzeum Technicznego w
Ostrawie, a także lekcję bezpiecznej
jazdy na rowerze. Uczniowie wspólnie z przedszkolakami przygotowują program kulturalny na Festyn
Ogrodowy, który odbędzie się w
ogrodzie w sobotę 13 czerwca.

Jest szansa na ratunek
Jest szansa, że górnicy zatrudnieni
w kopalni „Paskov” będą mieli pracę
również po 2017 roku. Takim rokującym nadzieję wynikiem zakończyły
się poniedziałkowe rozmowy trójstronne z udziałem przedstawicieli
województwa morawsko-śląskiego,
pełnomocnika rządu ds. województwa usteckiego i morawsko-śląskiego,
Jerzego Cienciały, oraz przedstawicieli OKD. Warunkiem jest utrzymanie dobrych wyników gospodarowania. Co najmniej takich jak teraz.
Przyszłość kopalni „Paskov“ stoi pod
znakiem zapytania od 2013 roku,
kiedy to spółka OKD oznajmiła, że
zamknie kopalnię wykazującą stratę.
Państwo ustaliło jednak z New
World Resources, który jest właścicielem OKD, że wydobycie będzie

kontynuowane do końca 2017 roku,
w zamian za co rząd wyłoży 600 mln
koron na programy socjalne dla górników.
Według rzecznika OKD, Marka
Sibrta, w tym czasie w kopalni w
znaczący sposób udało się podnieść
efektywność pracy, dzięki czemu
koszty wydobycia 1 tony węgla zostały obniżone o blisko 30 proc. na
300 koron. – Dotychczasowe wyniki są pomyślne. Niemniej jednak z
powodu niskich cen węgla kopalnia
nadal generuje stratę. Dlatego trzeba
kontynuować działania w celu podniesienia efektywności wydobycia
oraz obniżenia kosztów produkcji,
żeby kopalnia mogła funkcjonować
również po 2017 roku – powiedział
Sibrt dla agencji prasowej ČTK.

Dotychczasowa współpraca województwa morawsko-śląskiego z
Wydziałem Studiów Socjalnych
Uniwersytetu Ostrawskiego została
przypieczętowana również na papierze. We wtorek wicehetman województwa, Svatomír Recman, oraz
dziekan wydziału, Oldřich Chytil,
podpisali Memorandum o Współpracy i Partnerstwie w dziedzinie
socjalnej. Współpraca między województwem a uniwersytetem zawiązała się w ub. roku w ramach realizacji projektu, który miał na celu
wspieranie usług socjalnych w gettach zamieszkiwanych przez grupy
wykluczone społecznie. – Dzięki
współpracy na tym odcinku teoria
może doskonale łączyć się z praktyką. Fachowcy z Wydziału Studiów
Socjalnych prowadzą i wspierają

pracowników, którzy bezpośrednio
spotykają się z konkretnymi problemami środowisk wykluczonych
społecznie – powiedział wicehetman morawsko-śląski. Jak dodał,
podpisany właśnie dokument ma
otworzyć nowe możliwości dla dalszych wspólnych działań.
Obydwie strony chcą skupić się
na wymianie doświadczeń oraz
ich wykorzystaniu w pracy socjalnej. Ważną rolę ma odgrywać tutaj
poradnictwo fachowe, edukacja,
opracowywanie analiz i ekspertyz,
wspólne działania na rzecz zmian
legislacyjnych oraz wspieranie
wspólnych projektów z wykorzystaniem środków z funduszów europejskich dla Republiki Czeskiej w
latach 2014-2020.
(sch)

Remont dworca kolejowego komplikuje życie mieszkańcom Trzyńca.
W tym tygodniu rozpoczął się drugi
etap prac, co wiąże się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu na prowadzącej przed dworcem i wzdłuż
Huty Trzyniec drogi II/468. Ograniczeń w ruchu należy się spodziewać
na ulicach Dworcowej i Cieszyńskiej
– od przejścia podziemnego przed
dworcem (od strony Czeskiego Cieszyna, jednej z bram do Huty Trzyniec) przez całą przestrzeń przed budynkiem stacji kolejowej. Zamknięta
dla ruchu kołowego zostanie na
cały czas remontu jednokierunkowa

Będzie nowy dach

droga prowadząca od strony Borku.
Rzeczniczka trzynieckiego ratusza,
Šárka Szlaurová, poinformowała
nas, że ze zmianami muszą się liczyć
również pasażerowie podróżujący
autobusami komunikacji miejskiej.
Przystanki sprzed dworca zostaną
przeniesione częściowo na dworcowy parking, częściowo na chodnik
wzdłuż głównej drogi II/468. Na
parkingu przed dworcem zostanie
do połowy ograniczona liczba miejsc
parkingowych, zamknięty zostanie
postój taksówek.
Utrudnienia mają potrwać aż do
20 grudnia.
(kor)

Policyjne ślubowanie
W siedzibie Wojewódzkiej Komendy Policji Republiki Czeskiej złożyło
we wtorek ślubowanie 22 nowych
policjantów – dwie kobiety i dwudziestu mężczyzn. Najwięcej, bo aż
12 nowych policjantów (w tym obie
policjantki), trafi na posterunki Policji RC w Ostrawie. Czterech nowych
policjantów wzmocni posterunki w
powiecie frydecko-misteckim, trzech

SZKOLNY
JUBILEUSZ

– w powiecie karwińskim. Po jednym
funkcjonariuszu przydzielono na posterunki w powiatach bruntalskim i
nowojiczyńskim oraz do jednostki
specjalnej komendy wojewódzkiej.
W pierwszym półroczu Wojewódzka Komenda Policji przyjęła w
sumie 28 nowych policjantów. Pozostała szóstka złoży ślubowanie jeszcze przed końcem czerwca.
(kor)

Ratowali jerzyka

ROPICA (kor) - Dyrekcja miejscowej szkoły podstawowej i
przedszkola wspólnie z władzami
wioski przygotowują się do uczczenia obchodów jubileuszu 110-lecia
podstawówki. Uroczystości urodzinowe odbędą się w sobotę 13
czerwca w parku przy szkole w
ramach jubileuszowego festynu
szkolnego.
Fot. ARC

* * *

TRZANOWICE (kor) – W
ramach projektu pn. „Przestrzenie publiczne w Trzanowicach”
gminie udało się zmodernizować
trzy przystanki autobusowe przy
drodze II/474 (U Pawery, Zadki i
U Łabudy). Przy przystankach wybudowano chodniki dostosowane
do potrzeb osób o ograniczonej
możliwości poruszania się. Celem
projektu było też zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko pasażerów,
ale także kierowców przejeżdżających drogą samochodów.

Czy również po 2017 roku górnicy
będą tu kopać węgiel?

Umowa
Utrudnienia
sformalizowana aż do grudnia

* * *

ODNOWILI
PRZYSTANKI

Z kolei pełnomocnik rządu, Jerzy
Cienciała, przyznał, że spółka wykonała w kopalni „Paskov” kawał dobrej
restrukturyzacyjnej roboty. Według
niego kopalnia ma szansę przetrwać,
jeżeli ceny importowanego do RC
węgla przynajmniej choć trochę się
podniosą, a koszty wydobycia w „Paskovie” dzięki racjonalizacji pracy i
oszczędnościom będą nadal obniżane.
W ub. roku w zagrożonej niepewną
przyszłością kopalni wydobyto 862
tys. ton węgla, czyli nieco więcej, niż
pierwotnie planowano. Tegoroczny
plan przewiduje wyfedrowanie kolejnych 820 tys. ton. Według Sibrta,
wszystko wskazuje na to, że „Paskov”
bez problemu z tego się wywiąże.
(sch)

Fot. ARC

DLA KOGO
NAGRODY?

Lokatorzy Drzewiónki „Na Fojstwiu” mają nadzieję, że nie zaskoczy ich deszcz
podczas remontu dachu budynku.

W Mostach koło Jabłonkowa rozpoczął się w tym tygodniu długo
oczekiwany remont dachu stojącej
w centrum wioski Drzewiónki „Na
Fojstwiu”. Stylową chatę góralską,
wybudowaną w miejscu pochodzącego z końca XVIII wieku domu
mosteckiego wójta, otwarto wprawdzie dopiero w 2008 roku, niemniej
dach wymaga już naprawy. Drzewiónka jest obecnie siedzibą Gorolskiego Centrum Informacji Tury-

stycznej GOTIC. Dyrektor ośrodka,
Alena Kolčárková, powiedziała nam,
że dach przykryty został gontami łupanymi, zwanymi też szczypanymi. –
Gonty łupane są droższe od gontów
ciętych, bo są produkowane ręcznie
poprzez promieniste rozszczepienie
siekierą kloca, są jednak bardziej stylowe, tak jak cała nasze Drzewinka.
Dach powinien być gotowy jeszcze w
czerwcu – dodaje Kolčárková.
(kor)

Fot. ARC
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Strażacy zawodowi z Czeskiego Cieszyna otrzymali nietypowe zadanie. W
poniedziałek po południu wezwano ich do jednej z ośmiopiętrowych kamienic
przy ulicy Okrężnej, by ratować ptaszka – jerzyka zwyczajnego. Ptak utknął
w kratce wentylacyjnej pod dachem budynku. Strażakom udało się bez problemów wejść na dach kamienicy, gdzie z ulgą uznali, że jerzyka uda im się
uratować szybko, bez korzystania z drabiny lub sprzętu wspinaczkowego. Skorzystali tylko z liny, którą zabezpieczali kolegę poruszającego się po dachu w
pozycji leżącej.
(kor)
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NASZA RECENZJA

Nie taki zwykły mezalians
Nie bez znaczenia pozostaje okres, w
którym Strindberg napisał tę sztukę.
XIX wiek przynosi zupełnie nowy
model dramatu – realistyczny. Nowy
typ teatru charakteryzuje maksymalny realizm, nie tylko w scenografii i
wyglądzie postaci, ale też w języku,
dlatego dramatopisarze wprowadzają
żywe, wartkie dialogi, potoczny język i wulgaryzmy. Zmieniają się też
bohaterowie – w dramacie naturalistycznym postaci powinny rozwijać
się w czasie trwania dramatu, ich
osobowość ma ewoluować w obliczu
następujących wydarzeń. Obowiązuje
też jedna dekoracja dla całego przedstawienia, wnętrze się nie zmienia, a
aktorzy mogą być zwróceni tyłem do
widzów.
Wszystko to łatwo odnaleźć w
„Pannie Julii”. Na deskach Teatru
Cieszyńskiego powiało jednak nieco
współczesnością. Przede wszystkim
sztuka jest w nowym tłumaczeniu
Mariusza Kalinowskiego. Współczesne akcenty to jednak nie tylko
dialogi, ale także scenografia. Wyposażenie kuchni, która jest miejscem
akcji, jest w pełni nowoczesne, a widzowie – zgodnie z zasadą jak największego realizmu – obserwują, jak
na patelni skwierczy smażony kotlet,
jak z kranu leci woda, pod którą kucharka myje naczynia.
Naturalistyczny dramat Strindber-

Fot. KARIN DZIADEK

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego sięgnęła tym razem do zasobów literatury skandynawskiej. Małgorzata Siuda wyreżyserowała dla polskiego zespołu teatralnego
sztukę szwedzkiego dramatopisarza Augusta Strindberga „Panna Julie” (żu-li) z 1888 roku. Premiera przedstawienia odbyła się w niedzielę.

Strindberg doskonale zastosował w „Pannie Julii” zasadę dramatu naturalistycznego.

ga największe pole do popisu pozostawia jednak aktorom. Akcja rozpoczyna się w noc świętojańską. Młoda
hrabianka pod nieobecność ojca bierze udział w zabawie służby i flirtuje
z lokajem Jeanem. Wbrew pierwszym
wrażeniom nie będzie to jednak opowieść o mezaliansie, ale o nieporozumieniach między ludźmi, o opacz-

nie odbieranych sygnałach, historia
uwodzenia, pożądania, wzajemnych
fascynacji, oczekiwań wobec drugiej
osoby i upokorzeń. To opowieść o
tym, że istnieją ludzie tak wychowani
i ukształtowani, że żyją jak w klatce,
uwięzieni przez własny charakter i
mentalność.
Strindberg doskonale zastosował w

„Pannie Julii” zasadę dramatu naturalistycznego odnoszącą się do ewoluowania postaci na scenie. Joanna Litwin
jako panna Julia i Tomasz Kłaptocz –
lokaj Jean zmieniają się wprost przed
oczami widzów. W pełnym dynamizmu, zmian nastrojów i zwrotów
akcji dramacie główni bohaterowie
kilkakrotnie zmuszają widzów do

tego, by zmienili zdanie o ich charakterze i motywach. Bo też oni sami
zmieniają się na naszych oczach. Postać młodej arystokratki od początku
wydaje się interesująca, jeszcze zanim
wkroczy na scenę. Wokół niej skupia
się akcja całego dramatu. Julia ciągle
się zmienia, jest beztroska, silna, później uległa, zdecydowana, a za chwilę
sama nie wie, czego chce. Jean, służący z ambicjami, również co chwilę nas
zaskakuje, pokazując raz służalczość,
raz namiętność a za chwilę cynizm.
Najbardziej niezmienna wydaje się
jego narzeczona, kucharka Krystyna
(zagrała ją Małgorzata Pikus), na tle
której dobrze widać, jak gwałtownie
przeobraża się sytuacja. Bohaterowie
w ciągu całej sztuki walczą o dominację i panowanie nad sytuacją. Szala przechyla się raz na jedną, raz na
drugą stronę, ale nie wygrywa nikt.
Aż trudno uwierzyć, że wszystko to
odgrywa się w ciągu jednej nocy.
Po niedzielnej premierze sztuki
widzowie docenili twórców przedstawienia i niesamowite kreacje aktorskie wyjątkowo długimi brawami.
Oprócz Joanny Litwin, Tomasza
Kłaptocza i Małgorzaty Pikus na scenie pojawił się również Marcin Kaleta, jako tancerz. Autorem scenografii
do spektaklu jest Jakub Strączek, a
muzykę napisał Łukasz Olejarczyk.
ELŻBIETA PRZYCZKO

65-lecie działalności
da się z grupy tancerzy, dziecięcej
grupy tanecznej, dwóch kapel – ludowej i młodzieżowej oraz Chóru
Jubileuszowego. Łącznie z zespołem
związanych jest ponad 175 osób w
różnym wieku i różnych profesji. Na
repertuar zespołu składają się przede
wszystkim tańce, melodie i pieśni
Śląska Cieszyńskiego, ale również
tańce i przyśpiewki Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego czy tańce
narodowe.
– Rok jubileuszowy jest okazją do
wspólnego spotkania się osób, które
przez lata tworzyły historię zespołu.
Chcemy więc zaprosić w sentymen-

talną podróż w przeszłość wszystkich, którzy zostawili swoje serce w
Ziemi Cieszyńskiej – kadrę, tancerzy,
muzyków oraz sympatyków” – napisali cieszyńscy członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca.
Jego jubileuszowe koncerty odbędą się 5 czerwca o godz. 17.00 oraz
6 czerwca o godz. 16.00 w Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Po koncercie galowym 6 czerwca
odbędzie się także o godz. 20.00 uroczysty bal byłych i obecnych członków zespołu oraz jego sympatyków
w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w
Czeskim Cieszynie.
(wik)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Cuda z kamienia

Kolejny projekt rzeźbiarski, w tym przypadku z
wykorzystaniem kamienia, trwa w Jabłonkowie
od połowy maja. Skończy się już jutro, wernisażem o godzinie 13.00
na terenie Nowego
Parku przy jabłonkowskim Lasku Miejskim.
Impreza odbywa się w
ramach projektu „Jabłonkowskie dni rzeźbiarskie 2015”. – Kamienie te zostały przywiezione z Bełchatowa,
to głazy polodowcowe,
które mogą ważyć od
kilkuset kilogramów do
kilkudziesięciu ton. W
niektórych przypadkach
pracujemy tu ze sztukami ważącymi nawet 2,5
tony – informuje „Głos
Ludu” Vlastimil Malyjurek, jeden z rzeźbiarzy.
(endy)

Fot. WŁADYSŁAW OWCZARZY

W 2015 roku Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej świętuje jubileusz 65-lecia
nieprzerwanej działalności artystycznej. Z tej okazji zaprasza w tym tygodniu na dwa wyjątkowe koncerty.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej rozpoczął działalność w marcu
1950 r. z inicjatywy Danuty Juraszek
-Baranowskiej. W ciągu 65 lat zespół
wydał kilka płyt muzycznych. Szczególnie ciekawy był krążek, jaki ukazał
się z okazji Złotych Godów. Zawarte
są na nim nagrania z koncertu, w którym wzięło udział aż sześć zespołów.
Obecnie Ziemia Cieszyńska skła-

Aleksandra Bury opowiada zwiedzającym w Galerii „Przystanek Graﬁka” o
swojej twórczości.

»Czerń nieoczywista«
W Galerii „Przystanek Grafika” w
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
oglądać można ciekawą wystawę
grafiki warsztatowej, niezwykłych
książek oraz plakatów i projektów
systemów identyfikacji i komunikacji wizualnej. Swoje prace prezentują dwie absolwentki Instytutu
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach – Aleksandra Bury i
Iwona Cichy. Obie ukończyły studia
z wyróżnieniem. Bury jest obecnie
doktorantką macierzystej uczelni i
zajmuje się przede wszystkim technikami druku wklęsłego. Jej cykl
grafik warsztatowych jest, jak to
sama określiła, osobistą obserwacją
linii produkcyjnej oraz człowieka
umieszczonego w industrialnym
pejzażu.

Nie mniej ważnym jest też fragment wystawy nazwany „książka
nieoczywista“. Jest to projekt badawczy, którego celem jest książka sięgająca do bogatych tradycji
grafiki warsztatowej oraz druku
typograficznego. Iwona Cicha odpowiedzialna była m.in. za oprawę
graficzną 17. Przeglądu Filmowego
„Kino na granicy”. Współpracuje z
Urzędem Miasta Cieszyna oraz macierzystą uczelnią.
Obie artystki prezentowały swoją
twórczość na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju,
jak i za granicą. Wystawę nazwaną
„Czerń nieoczywista” oglądać można do 16 czerwca, kiedy to zakończy
się uroczystym finisażem (początek
o godz. 16.00).
(o)
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Jesień życia z nowym hobby
Nawet w podeszłym wieku można mieć nowe hobby. Przekonamy się o tym, odwiedzając Jana Walacha, klienta Domu św. Józefa w Ropicy. W jadalni wystawiona
jest wykonana przez niego makieta góralskiej wioski, na korytarzu wspaniały model domu, w którym spędza jesień życia. Obecnie 86-letni majsterkowicz pracuje nad
miniaturami dwóch kościołów w Ligotce Kameralnej – ewangelickiego i katolickiego. W rozmowie towarzyszy nam Joanna Szpyrc, która jest pracownikiem socjalnym
w Domu św. Józefa i prowadzi z pensjonariuszami zajęcia z arteterapii.
Wykonywanie modeli z papieru
i drewna zawsze było pana hobby?
Jan Walach: Nie, zacząłem tworzyć te rzeczy dopiero tutaj, chyba
półtora roku temu.
Joanna Szpyrc: Dwa razy w roku,
w okresie świątecznym, urządzamy
publiczne wystawy wyrobów naszych klientów. Przed jedną z wystaw bożonarodzeniowych spróbowaliśmy zrobić chałupkę z korków.
To była wtedy wspólna praca. Potem pan Jan sam zaczął wymyślać i
tworzyć kolejne budynki z różnych
materiałów. Chałupka jest teraz
częścią góralskiej wioski.
J.W.: W wiosce są młyn, stajnia,
kościółek wzorowany na tym w
Gutach, studnia, jaką miał mój
sąsiad...

Fot. DANUTA CHLUP

Od czego pan zaczyna, zabierając się za skomplikowane modele?
J.W.: Najpierw trzeba wszystko dobrze przemyśleć, przyjrzeć
się fotografiom, zrobić rysunki.
Następnie rysunki przenoszę na
twardy karton i według nich wycinam kształty, które następnie
sklejam. W dalszej kolejności oklejam karton różnymi materiałami
imitującymi rzeczywiste materiały
budowlane. Wykorzystuję różne
pudła i inne opakowania, które są
już niepotrzebne. Z kuchni biorę
pudełka po mleku, rozcinam je i
wyciągam ze środka folię aluminiową, którą następnie wykorzystuję
jako imitację blaszanego poszycia
dachu. W kościele ewangelickim,

Kim pan jest z zawodu?
J.W.: Wyuczyłem się stolarzem,
robiłem meble. Później pracowałem w cegielni. Miałem ciężki
wypadek drogowy, a kiedy wróciłem do zdrowia, byłem przez
12 lat zatrudniony w Urzędzie
Gminy w Ropicy. Pochodzę stąd.
Wraz z żoną, która już zmarła,
byliśmy pierwszymi klientami
Domu św. Józefa. Mieszkam tu
już od ośmiu lat.

Jan Walach

który teraz robię, umieściłem nawet małe radio z nagraniem dzwonów. Ono też nie jest nowe, kiedyś
rozebrałem stary radioodbiornik i
teraz wykorzystałem potrzebne mi
części. Oczywiście zużywam mnóstwo kleju...

trzebował masę patyczków używanych przez producentów lodów na
patyku, robił z nich m.in. płot. Te
nie tak łatwo zdobyć. Poprosiliśmy
producenta i przysłał nam w darze
tysiąc sztuk. Pan Jan wykorzystał
je co do jednego.

Czy prócz kleju trzeba kupować
jakiś inny materiał?
J. S.: Pan Jan zużywa mnóstwo
patyczków laryngologicznych. Te
kupujemy w aptece. Kiedy budował makietę Domu św. Józefa, po-

Tworzy pan codziennie?
J.W.: Codziennie. Większe wyroby pochłaniają mnóstwo czasu.
Nad góralską wioską pracowałem
trzy miesiące, nad Domem św. Józefa pięć. Czasem, kiedy w nocy

nie mogę spać, rozmyślam, co i jak
zrobić, planuję sobie pracę.
Zdarzyło się kiedyś, że musiał
pan coś poprawiać, robić od
nowa?
J.W.: Nie, nie było takiej sytuacji.
Podstawą jest dokładny rysunek,
starannie wykonany plan. Czasem
rysuję, ścieram gumą, rysuję od
nowa... Ale kiedy projekt jest już
gotowy i postępuję dokładnie według niego, to wszystko musi już
pasować do siebie.

Pani Joanno, czy więcej seniorów w waszej placówce zajmuje
się majsterkowaniem?
J. S.: Nie w takim stopniu jak pan
Walach, ale staramy się ich wciągać w zajęcia ręczne, na miarę ich
stanu zdrowia, możliwości i chęci.
Nasi klienci produkują koszyki,
świeczniki, drzewka z drutu i inne
rzeczy. Staramy się sensownie wypełnić ich wolny czas. Aktualnie w
zajęciach bierze udział mniej więcej jedna trzecia pensjonariuszy.
Pozostali albo nie potrafią robić
takich rzeczy, bo stan zdrowia im
już nie pozwala, albo wolą pooglądać telewizję, poczytać. Natomiast
zdecydowana większość klientów
bierze udział w spotkaniach duchowo-katechetycznych oraz imprezach towarzyskich, takich jak
smażenie jajecznicy, bal ostatkowy
czy też koncerty i występy dzieci z
miejscowego przedszkola czy szkoły. Z myślą o naszych seniorach
urządzamy również olimpiady i
konkursy. Dużo jest tych imprez, a
wszystkie mamy opisane w naszej
kronice.
DANUTA CHLUP

Zofia Sikora, długoletnia dyrektorka polskiego przedszkola w
Jabłonkowie, wkrótce przejdzie na
emeryturę i przekaże ster swojej
następczyni. Zostanie nią w styczniu Katarzyna Cienciała, która
od trzech lat pracuje w placówce
jako przedszkolanka. Świetnie
prosperujące przedszkole ma coraz więcej dzieci, dla których zaczyna brakować miejsca. Miasto
rozpatruje kilka wariantów powiększenia lokalu. „Głos Ludu”
postanowił porozmawiać z obecną dyrektorką placówki oraz jej
następczynią. Nowa dyrektorka
placówki skończyła studia pedagogiczne na kierunku polonistyka i bohemistyka w Ostrawie
oraz wychowanie przedszkolne i
wczesnoszkolne na Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie. Zanim rozpoczęła pracę w jabłonkowskim
przedszkolu, pracowała w Domu
Dzieci i Młodzieży.
Pani dyrektor, od jak dawna
pracuje pani w jabłonkowskim
przedszkolu?
Zofia Sikora: Pracuję w jabłonkowskim przedszkolu już od 26
lat. Czasem wydaje mi się, że mam
tego za sobą już bardzo dużo, niekiedy znów mam wrażenie, że była
to tylko chwila, która tak szyb-

Fot. ELŻBIETA PRZYCZKO

Zmiana warty w »najlepszym przedszkolu na Zaolziu«

Dyrektorka Zoﬁa Sikora i jej następczyni, Katarzyna Cienciała.

ko minęła. W tym czasie niemal
wszystko się tu zmieniło. Kiedy
zaczynałam tu pracę, dzieci było
mniej, około 50, a w tej chwili
mamy 73 przedszkolaków. Trzy
lata temu otwarliśmy kolejny, trzeci oddział. Kiedy zaczynałam, pod
kierownictwo naszego przedszkola
przynależała placówka w Piosecznej. Z czasem dzieci tam ubyło i

przedszkole zamknięto, ale z kolei
w 2003 roku wzięliśmy pod swoje
skrzydła przedszkole w Łomnej
Dolnej. Od tego samego roku nasze przedszkole jest samodzielnym
podmiotem prawnym. Jesteśmy
dumni z tego, że „trzymamy się”
i że dzieci wciąż przybywa. Jest
nas tak dużo, że nie mieścimy się
już w przedszkolu. Przez dwa lata

grupa starszaków korzystała z pomieszczenia sąsiedniej szkoły polskiej. Teraz jednak szkoła będzie
potrzebowała tych pomieszczeń,
ponieważ otrzymała dotację na
budowę klasopracowni chemiczno-fizycznej. Od 1 września nie
będziemy już mogli korzystać z
gościnności szkoły. Wprawdzie
czeskie przedszkole udostępni
nam swoje lokale na piętrze, ale
miasto chce radykalnie rozwiązać
tę trudną dla nas sytuację. Być
może w przyszłości powstanie tu
przybudówka. Wszystko wskazuje
na to, że od września 2016 roku
powinniśmy już pracować w nowych pomieszczeniach
Pani Katarzyno, na nowym stanowisku czekają więc na panią
spore wyzwania i zmiany...
Katarzyna Cienciała: Czekamy
na decyzję Rady Miasta. Musimy
poradzić sobie z przeprowadzką,
a potem dostosować się do rozwiązania, które wymyśli dla nas
miasto.
W przedszkolu pracuje pani od
kilku lat. Jak się pani tu odnalazła?
Katarzyna Cienciała: Od dzieciństwa marzyłam o pracy w
przedszkolu. W naszym przed-

szkolu wręcz wzorcowo układa się
współpraca zarówno z nauczycielkami, jak i z dziećmi oraz rodzicami. Zawsze powtarzam, że to jest
po prostu najlepsze przedszkole na
Zaolziu
Rozumiem, że widoki na przyszłość są bardzo pozytywne...
Zofia Sikora: Mogę spokojnie
przejść na emeryturę, bo wiem, że
zostawiam przedszkole w dobrych
rękach. Mam godnego następcę, a
to jest w tym zawodzie niezmiernie ważne.
Jabłonkowskie przedszkole to
dla mnie sprawa sercowa. Wszystkie nauczycielki, które u nas pracują, są po prostu wspaniałe. Nasza
placówka słynie z dobrej atmosfery i świetnej współpracy pomiędzy
rodzicami i nauczycielami. Robimy wszystko, by dzieci dobrze się
u nas czuły.
Katarzyna Cienciała: Jeśli chodzi o przyszłość tego przedszkola,
to zdradzę, że jabłonkowski wydział szkolnictwa przeprowadził
sondaż, z którego wynika, że rodzi się coraz więcej dzieci. Myślę,
że nie mamy się czego obawiać.
W Nawsiu też widać tendencję
wzrostową, choć w mniejszym
stopniu. Trzeba myśleć pozytywnie.
ELŻBIETA PRZYCZKO

czwartek | 4 czerwca 2015

WIEŚCI POLONIJNE

5

Fundacja Kościuszkowska ma 90 lat
Leszek Balcerowicz, Norman Davies czy amerykański generał polskiego pochodzenia Edward Rowny to tylko niektórzy stypendyści nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Wspiera ona polskich i amerykańskich studentów oraz wymianę naukową między obu krajami już od 90 lat. Rocznie przyznaje kilkanaście stypendiów
Amerykanom na pracę naukową w Polsce i kilkadziesiąt – Polakom na badania w USA.
Założycielami instytucji w 1925
roku byli głównie Amerykanie,
wśród nich dr Henry Noble MacCraken. Idea promowania wymiany
naukowej między odrodzoną Polską
a Stanami Zjednoczonymi nie zyskała początkowo uznania społeczności polonijnej. Była ona wrogo
nastawiona nawet do jedynego Polaka, który znalazł się we władzach
instytucji, Stefana Mierzwy (Mizwy).
Jak podkreśla obecny prezes
Fundacji – prof. Jan Micgiel, początkowo właśnie Amerykanie dostarczali funduszy na
sprowadzanie naukowców z
Polski. Dopiero zaangażowanie Marii Curie-Skłodowskiej
przełamało
lody. Jej poparcie dla
fundacji przyczyniło
się do nadania przedsięwzięciu rozgłosu i
popularności wśród
Polonii.
Fundacja
szczyci się też wizytą kardynała Karola
Wojtyły w 1974 roku.
Naukowcy znad Wisły
trafiali od razu na renomowane uniwersytety
amerykańskie, jak Harvard, Yale bądź Columbia. Odwrotny kierunek był
mniej uczęszczany. Wyjeżdżali
najpierw nieliczni, jak prof. Eric
P. Kelly z Dartmouth College.
Zaintrygowały go polskie bajki dla
dzieci, których serię wydał później
w USA.
Po skromnych początkach z czasem fundacja powiększyła grupę
ofiarodawców. Pierwszym milionem mogła się pochwalić dopiero w
1970 roku. Od tego czasu jej majątek wzrasta. Obecnie dysponuje ok.
30 milionami dolarów, nie licząc
wartości budynku. Pozwala to na
przyznawanie łącznie od 45 do 60
stypendiów rocznie dla Polaków.
Spośród osób, które z nich korzystały, byli tak znani naukowcy, artyści
i pisarze, jak: Magdalena Abaka-

nowicz, Karol Estreicher, Andrew
Nagorski czy Wiktor Osiatyński.
Zgodnie z życzeniem ofiarodawców znacznie mniej funduszy przeznaczonych jest dla studentów lub
doktorantów niż osób o znaczącym
dorobku. Do Polski wyjeżdża obecnie blisko 20 Ame-

stanów USA, prace w renomowanych laboratoriach, wykłady na wybranych uczelniach, np. na Uniwersytecie Browna, czy wzbogacanie
wiedzy o Szymanowskim.
W 1949 roku fundacja ustanowiła
konkurs pianistyczny im. Chopina,
a także skrzypcowy im.

rykanów rocznie. Fundacja wspiera
również ok. 100 Amerykanów studiujących w USA.
Nowojorska instytucja ma w tej
chwili łącznie około stu różnorakich funduszy przeznaczonych na
wyraźnie określone programy. Może
to być sprowadzanie studentów psychiatrii z Polski do udziału w badaniach w Ameryce, stypendia dla
studentów medycyny z określonych

Wieniawskiego oraz wokalny im.
Marcelli Sembrich. Opracowała
obszerny słownik polsko-angielski
i angielsko-polski, który doczekał
się kilku wydań, a następne, elektroniczne jest w planie. Angażuje się
także w akcję obrony dobrego imienia Polaków.
Fundacja stoi w obliczu trudnych
wyborów. O ile uznanie sponsorów
znajdują zagadnienia historyczne

i humanistyczne, to nie wystarcza
środków na badania na szerszą skalę
współczesnych problemów amerykańskich Polaków, takich jak migracja z popularnych niegdyś ośrodków
do innych miast i dzielnic, aktywność i wpływy polityczne, a także
polonijne organizacje, instytucje i
firmy.
Prasa polskojęzyczna w Stanach
wielokrotnie zwracała uwagę, że
bardziej świadomi i lepiej zorganizowani amerykańscy Polacy mogliby w Białym Domu i Kongresie
skuteczniej zadbać o polskie interesy. Władze USA bardziej przekonują bowiem naciski własnego
elektoratu aniżeli argumenty
zagranicznych rządów.
Roczny budżet fundacji
sięga od 1,6 do 1,7 miliona dolarów. Nie wszystko
może pójść tylko na stypendia i badania. Sporo
środków pochłania utrzymanie siedziby, Van Alen
Mansion, na prestiżowym,
lecz drogim Manhattanie. Liczący niemal 100
lat gmach wymaga napraw
i remontów, kosztowne są
także prace konserwatorskie.
– Brzmi to może banalnie,
ale nie można przecież doprowadzić do zrujnowania budynku
lub zniszczenia podarowanych niegdyś obrazów Axentowicza, Chełmońskiego, Kossaków, Matejki,
Styki, a niektóre nie były konserwowane może od samego początku.
Na przykład ponadstuletni, zaatakowany przez bakterie, autoportret
Malczewskiego miał już usterki
widoczne gołym okiem, a jestem
zobowiązany, aby te dzieła były dostępne dla kolejnych pokoleń – uzasadnia szef fundacji.
Wciąż podejmowane są wysiłki w
celu wzbogacenia fundacyjnej kasy.
Składają się na to datki członkowskie lub specjalne dotacje. Potrzeby
wciąż jednak rosną. Tym bardziej,
że wiele miast i ośrodków, również
tam, gdzie Fundacja nie ma swoich

oddziałów, chętnie widziałoby u
siebie wybitnych artystów, pisarzy,
naukowców czy posłuchało wykładów na temat Europy Środkowej,
Ukrainy. Niewiele pomocy płynie
od korporacji i podobnych instytucji. Fundacji nie finansują też władze miejskie ani stanowe.
– W minionym roku zwróciliśmy
się natomiast o granty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej na
wspieranie niektórych projektów.
W tym roku MSZ przyznało 30
stypendiów na studia I stopnia dla
polonijnych studentów uczęszczających na amerykańskie uczelnie.
Cieszymy się, ale też wymaga to
z naszej strony dużo pracy, bo nie
możemy dopuścić, aby ktoś kwestionował, że pieniądze nie zostały
prawidłowo zużytkowane. Rząd RP
wsparł też projekt nowego wydania słownika polsko-angielskiego,
z którego będzie można korzystać
również przez internet i telefony
komórkowe – przypomina Micgiel.
Sprawujący swój urząd od roku
prezes jako największe wyzwanie
traktuje gromadzenie nowych środków na działalność. Jego zdaniem
ostatecznie na tym polega sukces
lub jego brak. Rada Powiernicza,
Zarząd, członkowie i współpracownicy po drugiej stronie Atlantyku
mają, jak podkreśla, mnóstwo pomysłów. Fundacja Kościuszkowska,
filia z siedzibą w Warszawie, działa
i szuka wsparcia wśród byłych stypendystów oraz korporacji w Polsce,
aby zmierzyć się z różnorodnymi
pomysłami.
– Na przykład wiele osób wciąż
nie może dociec, co się stało z ich
rodzinami podczas lub po II wojnie
światowej. Goszczący u nas niedawno badacze IPN mogliby przy naszej
współpracy pomóc w rozwiązaniu
tego ważnego problemu. Oczekuje
tego nie tylko wielu mieszkających
w USA Polaków. Mamy co robić –
konkluduje prof. Micgiel.
Dziennik Związkowy/PAP
(USA)

30 maja odbył się XIV Zjazd Związku Polaków na Litwie (ZPL). Na
kolejną, piątą kadencję, większością
głosów został wybrany poseł na Sejm
RL, Michał Mackiewicz. Zjazd obradował w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie, wzięło w nim udział 478
delegatów. ZPL jest najstarszą polską organizacją na Litwie. Powstał
w 1990 roku w celu obrony praw
Polaków, zachowania ich tożsamości
narodowej oraz działania na rzecz
odrodzenia kultury i oświaty polskiej
na Litwie. ZPL jest obecnie najliczniejszą polską organizacją społeczna
w tym kraju, skupiającą ok. 10 tysięcy
członków, w 15 oddziałach na terenie
całej Litwy. Obrona oświaty polskiej
na Litwie, walka o prawo do publicznego używania języków mniejszości
narodowych, pisownia imion i nazwisk Polaków, zwrot ziemi, sprawy
oświaty i kultury były dominującymi
tematami XIV Zjazdu. Na zjeździe
mówiono o relacjach społeczności
polskiej na Litwie z Macierzą, dzię-

Zdjęcia: ARC

XIV Zjazd Związku Polaków na Litwie
kując Polsce za wsparcie polityczne,
merytoryczne oraz materialne. Analizowano również sytuację wewnątrz
samej organizacji, prezentując zarówno dokonania organizacji, jak i słabe
punkty jej działalności.
W zjeździe ZPL uczestniczyli goście z Polski, m.in. delegacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z prezesem Longinem Komołowskim na
czele. Obecna była również prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Helena Miziniak.
XIV Zjazd przyjął rezolucje w
zakresie oświaty polskiej na Litwie,
publicznego używania języka mniejszości, reprywatyzacji ziemi na Wileńszczyźnie, pisowni imion i nazwisk
Polaków w dokumentach tożsamości,
praw wyborczych, dysproporcji we
wspieraniu kultury i zachowaniu tożsamości narodowej.
SWP
Gościem Polaków na Litwie był prezes
„Wspólnoty Polskiej”, Longin Komołowski (z lewej).
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CZWARTEK 4 czerwca
TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50
Podróż po Bombaju 10.25 Hobby
naszych czasów 10.55 Kawałek nieba
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn
(s.) 14.45 Rowerowe wyprawy 15.00
Kojak (s.) 15.50 Grubas 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00
Urlop w protektoracie 21.00 Gejzer
21.30 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 22.25
Motyw (s.) 23.10 Policja kryminalna
Paryż (s.) 0.00 AZ-kwiz.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Ramesse II 10.50 Lotnicze katastrofy
11.35 Kroměříž 12.10 City Folk 2014:
Ponta Delgada 12.35 Magiczne góry
12.55 Znane i nieznane historie czeskich zamków 13.15 Tajemnice zmarłych 14.00 Więźniem na obczyźnie
14.50 Chcesz je? 14.55 Współczesne
fabryki 15.40 Rosyjska rewolucja w
kolorze 16.30 Jeden ocean 17.25 Cudowna planeta 18.15 Sri Lanka 18.45
Wieczorynka 18.55 Oceaniczne olbrzymy 19.50 Wiadomości w j. migowym 20.00 Z kucharzem dookoła
świata 21.00 Podróżomania 21.30
Drugie życie Jana Husa 22.15 Zbrodnia (s.) 0.10 Nie cudzołóż.
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica
(s.) 10.10 Zamieńmy się żonami 11.25
Dwóch i pół (s.) 11.50 Tescoma ze
smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Dowody zbrodni (s.) 13.20
Bez śladu (s.) 14.15 Mentalista (s.)
15.15 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00
Pop, sport, pogoda 17.30 Kryminalne
zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.)
19.30 Wiadomości 20.20 Przychodnia
w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach!
22.15 Kolonia karna (film) 0.30 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).
PRIMA
6.20 Ninjago (s. anim.) 6.50 Winx
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.30 Napisała: Morderstwo (s.) 10.30
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolffa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45
Lekarz z gór (s.) 15.40 I stała się
miłość (film) 17.40 Popołudniowe
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości
kryminalne 19.55 VIP wiadomości
20.15 Śluby w Wenecji (s.) 21.35 Kto
jest kim 22.35 Pr. kulinarny 23.45
Prawo i porządek (s.) 0.45 Słonecznie, tu i tam morderstwo (s.).

PIĄTEK 5 czerwca
TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 Podróż po Seattle 10.30 Chłopaki w akcji 11.00 Urlop w protektoracie 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.50
Rowerowe wędrówki 15.05 Szpinak
czyni cuda! (film) 16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Tajemnica starego pistoletu (bajka) 21.30 Wszystko-party 22.25
Koło pełne gwiazd 23.20 Anioł uwodzi
diabła (film) 1.00 AZ kwiz.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Piloci z Nunaviku
9.55 Podróżomania 10.30 Rasputin
11.15 Rosyjska rewolucja w kolorze
12.00 10 wieków architektury 12.20
Z kucharzem dookoła świata 13.15
Wielka Rafa Koralowa 14.05 Chcesz
mnie? 14.35 Ramesse II 15.40 Przygody nauki i techniki 16.05 Żegnaj,

PROGRAM TV
planeto Pluto 16.55 City Folk 2014 Szeged 17.25 Tajemnice płci 18.15 Podróż po Wiedniu 18.45 Wieczorynka
18.55 Fenomen Underground 19.50
Wiadomości w j. migowym 20.00
Cudowna planeta 21.00 Pan Selfridge
(s.) 21.45 Kto chce zabić Jessii? (film)
23.10 Zakazane imperium (s.).

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15
Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i
pół (s.) 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości 12.25
Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Królewicz i Gwiazda Wieczorna (bajka)
22.00 Kandydat (film) 0.05 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).
PRIMA
6.15 Ninjago (s. anim.) 6.45 Winx
Club (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.25 Napisała: Morderstwo (s.) 10.25
Policjantka (s.) 12.35 Obwód Wolffa
(s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 Lekarz z gór (s.) 15.40 Najlepszy dzień na
miłość (film) 17.40 Popołudniowe wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 VIP wiadomości 20.15 Smerfy
(film) 22.25 Aż do śmierci (film) 0.45
Ja cię kocham, a ty z nim (film).

SOBOTA 6 czerwca
TVC 1
6.00 Bananowe rybki 6.40 Zioła 7.05
Zauroczenie (s.) 8.00 Łopatologicznie 8.50 Diabli wiedzą (film) 9.45
Gejzer 10.15 Wszystko-party 11.10
Ojciec Brown (s.) 12.00 Tydzień w
regionach 12.25 Hobby naszych czasów 13.00 Wiadomości 13.05 Złota
paproć (bajka) 14.10 O królewiczu,
który miał pecha (bajka) 15.15 Katakumby (film) 16.40 Václav Vorlíček,
król komedii i bajek 17.30 Hercules
Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Śpiewa cała rodzina
21.30 Siedemdziesiąt uśmiechów
Karla Šípa 22.40 Piękny obiekt pożądania (film) 0.25 Lista (film).
TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody
w naturze 6.20 U nas na farmie 6.35
Babar i przygody Badua 7.00 Mikołajek 7.15 Show Garfielda 7.30 Studio
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Stulecie
latania 11.20 Dzień D 12.15 Auto
Moto Rewia 12.40 Babel 13.10 Kto
chce zabić Jessii? (film) 14.30 Magiczne góry 14.50 Ucieczka na Santa Lucia
15.45 Tajemnica szwajcarskich zegarków 16.40 Cudowna planeta 17.35
EXPOminuty 2015 17.45 55. Zlín
Film Festival 2015 18.45 Wieczorynka 18.55 Współczesne fabryki 19.50
Wiadomości w języku migowym 20.00
Napoleon (film) 21.35 Gra o tron (s.)
23.25 Między światami (film).
NOVA
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.)
6.10 Monsuno (s. anim.) 6.35 Marvel Avengers: Zjednoczeni (s. anim.)
7.00 Tom i Jerry (s. anim.) 7.50 Doskonały świat (s.) 9.00 Przyprawy 9.55
Upgrade 10.35 Dzwoń do TV Nova
11.10 Noce w Rodanthe (film) 13.10
Zamieńmy się żonami 14.35 Dom nad
jeziorem (film) 16.35 Poradnik domowy 17.45 W kuchni u Haliny 18.25
Najlepiej gotuje moja mama! 19.30
Wiadomości 20.20 Sherlock Holmes
(film) 22.55 Z podniesionym czołem
(film) 0.25 Inkarnacja (film).
PRIMA
6.05 Wiadomości 7.20 Ninjago 7.50
Winx Club 8.25 Salon samochodowy

9.55 Dwaj bracia (film) 12.10 Smerfy
(film) 14.20 Morderstwa w Midsomer
(s.) 16.25 Gondíci, s.r.o. 17.35 Jak
zbudować marzenie 18.55 Wiadomości 20.15 Szklana pułapka V (film)
22.20 Krwawy biznes (film) 0.40 Nienarodzony (film).

NIEDZIELA 7 czerwca
TVC 1
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 Zauroczenie (s.) 7.30 Katakumby (film)
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 10.30
Obiektyw 11.05 Rowy (s.) 12.00 Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomości
13.05 Tajemnicza skrzynia (bajka)
14.05 Prawda i kłamstwo (bajka) 15.25
List po hiszpańsku (film) 16.30 Dziki
kraj (s.) 18.25 Zioła 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00
Lidice (film) 22.05 168 godzin 22.35
Piątek czternastego (film) 0.10 Sprawy inspektora Lynleya (s.) 1.40 Policja
kryminalna Paryż (s.).
TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody
w naturze 6.20 U nas na farmie 6.35
Babar i przygody Badua 7.00 Mikołajek 7.15 Show Garfielda 7.30 Studio
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utraconego 9.30 Znane i nieznane historie
czeskich zamków 9.50 Napoleon: Bitwa pod Borodino 10.45 Nie poddawaj
się 11.40 Chcesz mnie? 12.05 Królestwo natury 12.35 Miejsca pielgrzy0mek 12.55 Słowo na niedzielę 13.00
Magazyn chrześcijański 13.25 Przez
ucho igielne 13.50 Magazyn religijny
14.20 Podróż po Wiedniu 14.45 Brazylia Michaela Palina 15.40 Tajemnice
rzeszy Inków 16.35 Na pływalni z S.
Zindulką 17.05 Wielka Rafa Koralowa
17.55 Pieskie życie 18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemnice zmarłych 19.50
Wiadomości w języku migowym 20.00
Strach nad miastem (film) 22.05 Armia cieni (film) 0.25 Fenomen Underground 1.20 Siostra Jackie (s.).
NOVA
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.)
6.20 Monsuno (s. anim.) 6.45 Marvel Avengers: Zjednoczeni (s. anim.)
7.10 Tom i Jerry (s. anim.) 8.00 Kung
Fu Panda: Legenda o niezwykłości
(s. anim.) 8.30 Z piekła szczęście (s.)
9.40 Weekend 10.40 Wyobraź sobie
(film) 12.45 Rwała fiołki dynamitem
(film) 14.50 Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego (film) 16.30 Dobry
wojak Szwejk (film) 18.25 Najlepiej
gotuje moja mama! 19.30 Wiadomości
20.20 Policja Modrava (s.) 21.25 Mistrzostwa powiatu (s.) 22.00 Odłamki
22.40 W sieci pająka (film) 0.40 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).
PRIMA
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago
(s. anim.) 7.40 Winx Club (s. anim.)
8.10 Pojedynek generałów 9.20 Prima
Zoom Świat 9.55 Rosemary & Thyme
(s.) 10.55 Kto jest kim? 11.55 Poradnik domowy 13.30 Big Ben (s.) 15.50
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 20.15
Wszystko zostaje w rodzinie (film)
22.20 Fontanna dla Zuzanny II (film)
0.50 Zwykli Amerykanie (s.).

PONIEDZIAŁEK 8 czerwca
TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Hercules Poirot
(s.) 9.55 Podróż po Manu 10.35 168
godzin 11.05 Świat rekordów i ciekawostek 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Doktor
Quinn (s.) 14.45 Rowerowe wyprawy 15.00 Kojak (s.) 15.50 Grubas (s.)
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Praskie panoptikum (s.)
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20.55 Reporterzy TVC 21.35 Kryminalista (s.) 22.35 Na tropie 23.00 Motyw (s.) 23.40 AZ kwiz 0.10 Kamera
na szlaku.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Ucieczka na Santa Lucia 9.55 Oceaniczne olbrzymy
10.50 Przemijająca sława 11.20 Babel 11.45 Magazyn religijny 12.15
Telewizyjny klub niesłyszących 12.45
Czechosłowacki tygodnik filmowy
13.00 Jeden ocean 13.55 Tajemnice II wojny światowej 14.50 Żegnaj,
planeto Pluto 15.40 Tajemnice szwajcarskich zegarków 16.35 Najważniejsze operacje II wojny światowej
17.35 Lucrezia Borgia 18.20 Znane
i nieznane historie czeskich zamków
18.45 Wieczorynka 19.00 Kosmos
19.50 Wiadomości w j. migowym
20.00 Dzień D 20.55 Współczesne
fabryki 21.45 Zbyt późne popołudnie
Fauna (film) 23.25 Boję się zapomnieć (film) 0.55 Nie cudzołóż.
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica
(s.) 10.05 Policja Modrava (s.) 11.20
Drzazgi 11.50 Tescoma ze smakiem
12.00 Południowe wiadomości 12.25
Dowody zbrodni (s.) 13.20 Bez śladu
(s.) 14.15 Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe
wiadomości 17.30 Kryminalne zagadki
Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości 20.20 Lekarze z Początków (s.) 21.35 Mentalista (s.) 22.30
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.)
23.25 Bezwzględni (s.) 0.15 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).
PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.)
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolffa
(s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 Lekarz z gór (s.) 15.45 Droga do szczęścia (film) 17.40 Popołudniowe wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty
do domu (s.) 21.35 Top Star magazyn
22.40 Mąż idealny (film).

WTOREK 9 czerwca
TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50
Podróż po Holandii 10.25 Reporterzy
TVC 11.05 Václav Vorlíček, król komedii i bajek 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Doktor Quinn (s.) 14.45 Rowerowe
wyprawy 15.00 Kojak (s.) 15.50 Grubas (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Mniej znaczy
więcej 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.00 Urlop w protektoracie 21.00 Stój, bo nie trafię (film) 22.30
Anatomia prawdy (s.) 23.10 Ojciec
Brown (s.) 0.00 AZ kwiz.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Brazylia Michaela
Palina 10.00 Tajemnice płci 10.50 Nie
poddawaj się 11.45 Sri Lanka 12.20
Afgańska misja 12.50 Auto Moto Rewia 13.20 Magiczne góry 13.40 Napoleon: Bitwa pod Borodino 14.30 Przygody nauki i techniki 15.00 Tajemnice
zmarłych 15.45 Tajemnice II wojny
światowej 16.40 Kosmos 17.25 Oceaniczne olbrzymy 18.15 Podróżomania
18.45 Wieczorynka 18.55 Wieźniem
na obczyźnie 19.50 Wiadomości w j.
migowym 20.00 Napoleon: Bitwa nad
Berezyną 20.55 Lotnicze katastrofy
21.45 Najpiękniejszy wiek (film) 23.00
Ballada dla królowej 23.55 Miasto kocic (s.) 0.15 Lucrezia Borgia.
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica (s.) 10.05 Lekarze z Początków

(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Dowody zbrodni
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości
20.20 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 23.30
Bezwzględni (s.) 0.20 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.)
9.15 Policjantka (s.) 11.35 Obwód
Wolffa (s.) 12.40 Komisarz Rex (s.)
14.45 Lekarz z gór (s.) 15.45 Głos serca (film) 17.40 Popołudniowe wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 VIP wiadomości 20.15 Śluby
w Wenecji (s.) 21.35 Oczyma Josefa
Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.35 Policja kryminalna Stuttgart (s.) 0.35
Sprawiedliwość we krwi (s.).

ŚRODA 10 czerwca
TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50
Podróż po południowej Kenii 10.30
13. komnata J. Hubinskiej 11.00 Urlop w protektoracie 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Doktor Quinn (s.) 14.50 Rowerowe wyprawy 15.05 Kojak (s.)
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00 Kawałek nieba 21.05 Nadmierne drobnostki 21.35 Człowiek i cień (film)
23.05 Miejsce zbrodni - Schimanski
(s.) 0.30 Pr. dyskusyjny.
TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55
Dzień D 10.45 Nasza wieś 11.15 Ta
nasza kapela 11.45 Folklorika 12.10
Jak się żyje tym, którzy wiedzą, co jedzą 12.25 Pieskie życie 13.15 Europa
dziś 13.40 E dodatki 14.35 Lucrezia
Borgia 15.20 Tureckie dywany 15.50
Chcesz je? 15.55 Klucz 16.25 Z kucharzem dookoła świata 17.20 Brazylia Michaela Palina 18.15 Królestwo
natury 18.45 Wieczorynka 18.55
Wielka Rafa Koralowa 19.50 Wiadomości w j. migowym 20.00 Ucieczka
na Vanuatu 21.00 Podróż po południowym Hejazu 21.30 Jamajka 22.00
Plemiona: Hakerzy 22.25 Desperaci
(film) 0.10 Zakazane imperium (s.).
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica (s.) 10.05 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.)
11.45 Tescoma ze smakiem 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Dowody
zbrodni (s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 17.30 Kryminalne zagadki Las
Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Zamieńmy się żonami
21.35 Agenci NCIS (s.) 22.40 Bez
granic (film) 1.00 Kryminalne zagadki Las Vegas (s.).
PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.)
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolffa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45
Lekarz z gór (s.) 15.45 Marzenie Pauly
(film) 17.40 Popołudniowe wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, wiadomości kryminalne
19.55 VIP wiadomości 20.15 Mężczyźni kontra kobiety 22.05 Show Jana
Krausa 23.10 Kinobazar.
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CO W TERENIE

Dnia 5 czerwca br. minie 10. rocznica, kiedy odeszła od
nas nasza Kochana Matka, Babcia, Prababcia, Ciocia i
Teściowa
śp. AUGUSTYNA KISZOWA
z Czeskiego Cieszyna, Osiedle PRN 6.
O chwilę wspomnień i zadumy proszą dzieci z rodzinami.
GL-366

Dnia 5. 6. minie 1. smutna rocznica śmierci naszej Drogiej Mamy i Babci
śp. ZOFII SZTEFKOWEJ
z Hawierzowa-Datyń Dolnych.
Dnia 30. 4. minęła 36. rocznica śmierci naszego Ojca.
Z miłością i szacunkiem wspominają córki Anna i Wanda
z rodzinami. Dziękujemy za chwilę wspomnień. GL-363

NEKROLOGI
Kto w sercach żyje tych, których opuścił, ten nie odszedł.
W głębokim smutku z bólem w sercu zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia
31 maja 2015 odeszła od nas nasza Kochana Żona,
Mama, Babcia, Prababcia i Teściowa
VLASTA RECMANIKOWA
zamieszkała w Stonawie.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę
6 czerwca 2015 o godz. 13.00 z kościoła ewangelickiego w Stonawie. ZaGL-362
smucona rodzina.

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CIESZYNWZGÓRZE ZAMKOWE: Cyrano de Bergerac (5, godz. 21.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: Otesánek (4, godz. 14.00);
BYSTRZYCA: Pasibrzuch (5,
godz. 9.00, 10.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Sedmero krkavců (4, 5, godz. 15.30);
Szpieg (4, 5, godz. 17.30); Naznaczony: rozdział 3 (4, 5, godz. 19.00);
Danny Collins (4, 5, godz. 20.00);
KARWINA – Ex: Szpieg (4, godz.
17.30); Mad Max: Na drodze gniewu (4, godz. 20.00, 5, godz. 17.30);
Naznaczony: rozdział 3 (5, godz.

20.00); TRZYNIEC – Kosmos:
Gorący pościg (4, 5, godz. 17.30);
Naznaczony: rozdział 3 (4, 5, godz.
20.00); CZ. CIESZYN – Central:
San Andreas (4, 5, godz. 17.45);
Szpieg (4, 5, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: Rechotek (4, godz.
14.30, 16.15; 5, godz. 15.00); Wiek
Adeline (4, godz. 18.00); Mad Max:
Na drodze gniewu (4, godz. 20.15);
Apartament (5, godz. 16.45, 18.15);
Szybcy i wściekli 7 (5, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, niedziela, wiadomości regionalne od godz. 6.00.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt:
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i
Trzyniec 105,3 MHz.

MUR zamyka rok akademicki
Wykład o polskim kompozytorze i
polityku – Michale Kleofasie Ogińskim – zakończy dzisiaj dziewiąty
już rok akademicki Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku KulturalnoOświatowego. Spotkanie w Domu
Zarządu Głównego PZKO przy ulicy Bożka w Czeskim Cieszynie połączone będzie z wręczeniem certyfikatów najwierniejszym słuchaczom
uczelni. Wykład pt. „250. rocznica
urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego – wspólna rocznica Polski,
Litwy i Białorusi” wygłosi Andrzej
Pikul, kierownik katedry fortepianu
Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Gość
z Polski zaprezentuje też podczas

swojego wystąpienia kilka utworów
Ogińskiego – kompozytora i teoretyka muzyki, pamiętnikarza, pisarza
politycznego i polityka, autora m.in.
poloneza a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”.
Warto dodać, że wykładowca
czerwcowego MUR-u, Andrzej Pikul, jest absolwentem krakowskiej
Akademii Muzycznej, na której
obecnie wykłada. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów pianistycznych, inicjatorem i dyrektorem
artystycznym Festiwalu im. Księcia
Michała Kleofasa Ogińskiego, odbywającego się od 2008 roku w Iwoniczu-Zdroju.
Początek spotkania o godz. 17.00.
(kor)

Czerwiec w Klubie Muzeum
Ciekawie zapowiada się czerwcowy
program spotkań w Klubie Muzeum Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
w Czeskim Cieszynie. Już dzisiaj w
siedzibie Klubu przy ulicy Głównej o
godz. 17.00 będzie można wysłuchać
prelekcji czeskiej pisarki i zielarki

Vandy Vrlovej o medycynie ludowej
w Beskidach. Natomiast w czwartek
18 czerwca o godz. 17.00 historyk
Petr Juřák z Muzeum Beskidów we
Frydku-Mistku będzie opowiadał w
Klubie Muzeum o historii przemysłu
włókienniczego w tym mieście. (kor)

CZ. CIESZYN-SIBICA – Grono
nauczycielskie, dzieci i rodzice ze
szkoły oraz przedszkola zapraszają na festyn ogrodowy pt. „Dzieci
świata”, który odbędzie się w ogrodzie biblioteki w Żukowie Dolnym
w sobotę 6 czerwca o godz. 14.30.
W programie: występ dzieci szkolnych i przedszkolnych, liczne atrakcje dla dzieci, przysmaki domowej
kuchni.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub
Kobiet zaprasza na spotkanie klubowe 4. 6. o godz. 15.00 do świetlicy
przy ul. Horymira 1511.
KARWINA – Klub Seniora „Przyjaźń” zaprasza członków i przyjaciół
na spotkanie w poniedziałek 8. 6. o
godz. 17.45 do salki PZKO w Karwinie-Nowym Mieście.
PTM – Zaprasza na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,
które odbędzie się 5. 6. o godz. 18.00
w salce w Kamienicy Konczakowskich w Cieszynie (PL), ul. Rynek 19, pierwszy budynek po lewej
stronie od hotelu „Pod Brunatnym
Jeleniem”. Program: zebranie członkowskie, uchwalenie nowego statutu
PTM.
PTTS „BŚ” – Informuje o wolnych
miejscach na trzydniowej wycieczce
autokarowej – Jesioniki, Rychleby,
Śnieżnik w dniach 12.-14. 6. Zgłoszenia i informacje pod nr. tel. 776
046 326. Cena wycieczki 1450 kc.
Bliższe informacje o trasach wycieczki na www.ptts-beskislaski.cz.
UWAGA! – Harcerze Seniorzy „Zaolzia”. W środę 10 czerwca odbędzie
się nasze wiosenne spotkanie wyjazdowe do Nydku. Odjazd pociągu
z Karwiny o godz. 9.00, z Cz. Cieszyna godz. 9.21 do Bystrzycy. Następnie z dworca autobusem o godz.
9.50 do Nydku. (Powrót koło godz.
15.00). Udział w tej imprezie jest naszym obowiązkiem.

OFERTY
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1+1
(2+kk) na ul. Kopernika w Cz. Cieszynie. Tel.: 773 522 203.
GL-353

IMPREZY NA ZAMÓWIENIE

KUCHARZA

KELNERA



Oferujemy:

pracę na etat stały
lub dorywczo
atrakcyjne miejsce pracy
odpowiednie wynagrodzenie
Wymagamy:
wykształcenie w zawodzie
min. 2 lata praktyki

uczciwość i lojalność
wobec pracodawcy
jęz. polski
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod
adres Fortissimo group, s.r.o.,
ul. Lidicka 1264, 739 61 Trzyniec
lub e-mail:
Karin.Farna@devizy.cz
w terminie do 10 czerwca 2015.

SPRZEDAM ALBO WYNAJMĘ
tanio garaż w Karwinie-N. Mieście
obok Usług Technicznych. Tel.+420
737 679 823.
RK-070
ANTYKI KUPIĘ – meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjęcia,
pocztówki i wiele innych, tel. 0048
605 255 770.
GL-046

WYSTAWY
CZESKI CIESZYN, KONGRES
POLAKÓW: do 30. 6. wystawa pt.
„Macierz Szkolna”. Czynna w dni
powszednie: godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, TEATR CIESZYŃSKI, Ostrawska 67: do 28. 6.
wystawa Dariny Krygiel pt. „Obrazy”. Czynna: po-pt: godz. 9.0015.00 po uprzednim zgłoszeniu się
w portierni.
KARWINA, SALA MÁNESA,
MIEJSKI DOM KULTURY: do
30. 6. wystawa pt. „85 lat Cieszyń-

rzemiosła i rękodzielnictwa ludowego, sporo typowych góralskich
potraw. Przede wszystkim jednak
bogaty będzie program, w którym
zaprezentują się zarówno nasze zespoły i kapele: „Bystrzyca”, „Łączka”,
„Zaolzi”, „Zaolzioczek”, „Nowina”,
„Suszanie”, „Lipka”, jak również
goście spoza regionu: „Fľajšovan” i
„Brněnský Valášek”.
Impreza rozpocznie się o godz.
15.00.
(kor)

KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 3. 6. 2015

CZK
EUR
USD

PLN
EUR
USD

Cieszyn, ul. Zamkowa

Bielsko-Biała, CH Auchan

kupno

kupno

sprzedaż

W redakcji „Głosu Ludu“ przy
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766
e-mail: ogloszenia@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 Karwinie-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

zatrudni dla obiektu
gastronomiczno-hotelarskiego
w Cierlicku-Grodziszczu

Świętojański festiwal
Już po raz ósmy odbędzie się jedna
z najbardziej reprezentacyjnych imprez w Bystrzycy – Międzynarodowy
Świętojański Festiwal Folklorystyczny, który władze wioski organizują
wspólnie z bystrzyckimi PZKOwcami. Impreza odbędzie się w parku PZKO przy Głuchówce w sobotę
20 czerwca. Program zapowiada się
bardzo atrakcyjnie. Zaplanowano
tradycyjnie obrzęd puszczania wianków, sporo warsztatów, prezentację

Ogłoszenia do
»Głosu Ludu«
przyjmowane są
w dni powszednie:

sprzedaż

0,149
0,150
4,100
4,130
3,730
3,780
Czeski Cieszyn, dworzec

0,147
0,153
4,070
4,170
3,650
3,760
Trzyniec, Albert

kupno

sprzedaż

kupno

sprzedaż

6,60
27,20
24,40

6,72
27,80
25,30

6,60
27,12
24,41

6,76
27,85
25,10

(wik)

UWAGA
GL-357

WSPOMNIENIA

Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej”
należy przysyłać bądź przynosić
osobiście do redakcji do godz. 12.00
dnia poprzedzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić telefonicznie
fakt zamówienia ogłoszenia.

skiego Towarzystwa Fotograficznego”. Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.0015.00, wt, czt: w godz. 9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Cz.
Cieszynie, Praska 3/14: stała ekspozycja „Obrazki z przeszłości Śląska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt:
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie,
Rynek Masaryka: stała ekspozycja „Migawki z historii Karwiny”.
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.0013.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: wystawa
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Pietwałdzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wystawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie:
13.00-17.00.

KALKULATOR
PALIWOWY
Ceny paliw na stacjach
z dnia 3. 6. 2015
Bielsko-Biała, CH Auchan
E95
4,71 zł
ON
4,61 zł
LPG 1,84 zł
Cieszyn, Statoil
E95
4,74 zł
ON
4,64 zł
LPG 1,87 zł
Cieszyn, Shell
E95
4,76 zł
ON
4,61 zł
Zebrzydowice, Orlen
E95
4,89 zł
ON
4,75 zł
LPG 1,82 zł
Czeski Cieszyn, Shell
E95
32,90 kc
ON
32,40 kc
(wik)
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ZBIGNIEW POLAKOWSKI, WICEPREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI, DLA »GL«:

Jestem pod dużym
wrażeniem waszych igrzysk

Rozegranym w miniony piątek 33. Igrzyskom Lekkoatletycznym Polskich Szkół Podstawowych na Zaolziu przyglądało się wielu zacnych
gości. Polski sport reprezentował w Trzyńcu wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Zbigniew Polakowski. Wiceprezes PZLA
ds. inwestycji skorzystał z zaproszenia, które otrzymał podczas tegorocznego Fortuna Biegu – imprezy łączącej oba brzegi Cieszyna.
– Wasze igrzyska lekkoatletyczne też łączą pokolenia Polaków mieszkających na Zaolziu. Jestem
pod dużym wrażeniem tej imprezy – powiedział w
rozmowie z „Głosem Ludu” Zbigniew Polakowski.
W wywiadzie dla naszej gazety wiceprezes PZLA
zdradził, że jego wizyta na Zaolziu nie była ostatnią
w ramach współpracy pomiędzy Macierzą Szkolną
w RC a PZLA. – Chcemy zacieśnić nasze kontakty,
dlatego też z dużą chęcią skorzystałem z zaproszenia do udziału w waszych szkolnych igrzyskach w
Trzyńcu.

Szykuje się bliższa współpraca na linii PZLA i
Macierz Szkolna w RC?
Na pewno tak. Chcemy wspierać tutejszą polską
młodzież. Pochodzę zza miedzy, z Bielska-Białej,
a więc wasze radości, ale też problemy i bolączki
nie są mi obce. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki piastuję stanowisko wiceprezesa do spraw
inwestycji. Odpowiadam więc za sprawy finansowe, sponsoring i inne kwestie ekonomiczne.
W zasadzie to PZLA nie ma pieniędzy na inwestycje, ale my opiniujemy inwestycje, które są
realizowane w Polsce i proponujemy środki finansowe dla tych inwestycji w ministerstwie sportu
i turystyki. Jeśli chodzi o współpracę czy sponsoring waszych zaolziańskich imprez, to raczej
w kategorii upominków, nagród dla startujących
w zawodach młodych sportowców. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości przywieziemy
na Zaolzie nowy sprzęt sportowy do szkół. To są
sprawy, które możemy i jesteśmy w stanie zrealizować. Podobnie jak zachęcić naszych znanych
lekkoatletów do przyjazdu na wasze igrzyska w
roli ambasadora sportowego. Wiem, że zimą tego
roku w czeskocieszyńskim polskim gimnazjum
gościli skoczkowie Kamila Lićwinko i Sylwester
Bednarek, którzy wracali do domu z mityngu w
Trzyńcu. Chciałbym w przyszłości nawiązać do
tych spotkań. Młodzież powinna mieć wzory do
naśladowania, idoli, na których mogłaby się wzorować. Znani i cenioni sportowcy wpisują się w
ten schemat idealnie.
W tegorocznym mityngu Zlatá Tretra w Ostrawie w bardzo korzystnym świetle pokazali się
polscy sportowcy. Był pan obecny na stadionie
w Witkowicach?
Niestety nie. W Złotych Kolcach uczestniczę w
roli widza regularnie, ale w tym roku zatrzymały
mnie w Polsce ważne sprawy w Warszawie.
Czyli nie zasmakował pan na żywo wybitnych
wyników polskich lekkoatletów w tegorocznej
edycji...
Rzeczywiście szkoda. Nawet największy optymista nie wierzył, że w tym roku Polacy w tak kapitalny sposób zawojują ten mityng. Najpierw przecież mieliśmy zwycięstwa Pawła Fajdka i Anity
Włodarczyk w rzucie młotem w przeddzień mi-

Już tylko do jutra można się zgłaszać
do Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Śląsk 2015, które w dniach
2-9 sierpnia zagoszczą na arenach
sportowych Górnego Śląska, z głównym ośrodkiem w Katowicach. Formularz uczestnictwa wypełnia się
on-line na stronie internetowej, pod
adresem: igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl. Uwaga dla sportowców
z Zaolzia: nie należy wysyłać wpisowego, zostanie bowiem ustalone za
całą drużynę wspólnie – poinformował „GL” Henryk Cieślar, wiceprezes
PTTS „Beskid Śląski”, organizator
wyjazdu zaolziańskiej ekipy.
(jb)
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Witamy na Zaolziu, panie Zbigniewie. Co lub
kto był impulsem do tego, że Polski Związek
Lekkiej Atletyki zainteresował się igrzyskami
naszych polskich szkół podstawowych?
Przyjazd zaproponował mi w imieniu organizatorów z czeskocieszyńskiej podstawówki wiceburmistrz miasta, Stanisław Folwarczny. Oczywiście
od razu się zgodziłem, tym bardziej, że sprawiło
mi to dużą przyjemność, że mogę uczestniczyć
w tak prestiżowej dla was imprezie. Cały zarząd
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jednogłośnie
postanowił, że trzeba koniecznie uczestniczyć w
takim wydarzeniu. I to nie jest pierwszy ani ostatni raz, bo w następnych latach chcemy się u was
zaprezentować z jeszcze lepszej strony. Wasze
igrzyska lekkoatletyczne łączą pokolenia Polaków
mieszkających na Zaolziu. Jestem pod dużym
wrażeniem tej imprezy

IGRZYSKA POLONIJNE
ŚLĄSK 2015: ZGŁOSZENIA
TYLKO DO JUTRA!

Zbigniew Polakowski podczas rozmowy z naszą gazetą.

tyngu, a w głównym programie fantastyczne
starty naszych biegaczy. Przede wszystkim Karol
Zalewski wygrał z reprezentantem gospodarzy
Pavlem Maslákiem na 300 m, wygrali też Adam
Kszczot na 600 i Marcin Lewandowski na 1000
m. Mamy powody do dumy, bo tegoroczny mityng w Ostrawie znów zamienił się w przegląd
znakomitych lekkoatletów z całego świata. Byli
przecież Usain Bolt, Asafa Powell, ukraiński
skoczek Bogdan Bondarenko, z którym zresztą
minimalnie przegrał Sylwester Bednarek. I wielu innych świetnych zawodników, wśród których
błyszczeli również Polacy.
Czy renesans polskiej lekkoatletyki dobrze
wróży przed sierpniowymi mistrzostwami
świata w Pekinie?
Wierzę, że tak. Lekkoatletyka w Polsce jest coraz
bardziej dostrzegana. Ministerstwo sportu zaczęło finansować nowy program pn. „Lekkoatletyka
dla każdego”. Projekt skierowany jest do uczniów
od pierwszej klasy podstawówki. Chcemy pomóc lekkoatletycznym klubom w naszym kraju
w „wyławianiu” talentów. W Polsce rodzą się mistrzowie świata, złoci medaliści igrzysk olimpijskich, trzeba tylko skoordynować i uefektywnić
nasze działania w tym kierunku. W Polsce jest
obecnie bardzo dobry klimat dla lekkiej atletyki, szkoda tylko, że jeśli chodzi o publiczność
to królowa sportu nie cieszy się popularnością
na miarę piłki nożnej czy siatkówki. Zazdroszczę chociażby tych imprez w Ostrawie. Na Złote Kolce przychodzi 15 tysięcy widzów, stadion
pęka w szwach i to regularnie co roku. U nas
jedynie na mistrzostwach świata w Sopocie był
pełny stadion, natomiast na Stadionie Narodowym podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej
trybuny były z połowy puste, pomimo że również
u nas wystartował Usain Bolt. Jak świeże bułeczki
sprzedają się w Polsce bilety na żużel, siatkówkę, mecze piłkarskie, ale niestety w przypadku

lekkiej atletyki jest trochę gorzej. Wyniki są, ale
niestety wśród mieszkańców naszego kraju lekka
atletyka nie cieszy się taką popularnością, na jaką
moim zdaniem zasługuje.
Czyja to wina? Kiepskiej reklamy, a może czegoś innego?
Myślę, że główną winę ponoszą tu dziennikarze.
„Przegląd Sportowy” to w zasadzie przegląd piłkarski. Na łamach tej, jakby nie było zasłużonej
dla polskiego sportu gazety, niewiele jest artykułów o lekkiej atletyce. A jak już są, to często gdzieś
na ostatniej stronie. Dużo więcej o lekkiej atletyce
można przeczytać w katowickim sporcie.
Podczas mityngu Zlatá Tretra spotykam jednak wielu polskich dziennikarzy. Regularnie
bywa na nim chociażby Maciej Petruczenko
właśnie z „Przeglądu Sportowego”...
Jednak jak już mówiłem, potem te artykuły pojawiają się gdzieś w tyle, a gazeta zdominowana jest
przez futbol. Nie mam nic przeciwko fanom piłki
nożnej, ale moim zdaniem „Przegląd Sportowy”
powinien być gazetą skierowaną do szerszej rzeszy kibiców i to różnych odmian sportu. Uważam,
że gdyby dziennikarze bardziej nacierali na wydawców, przyłożyli się do tego, że chcą częściej i
w większej objętości niż dotychczas relacjonować
o lekkiej atletyce, to myślę, że szefowie gazet musieliby skapitulować i przyznać im rację.
Tym bardziej, że Polski Związek Lekkiej Atletyki, w odróżnieniu chociażby od siatkówki,
omijają afery korupcyjne...
Tak, możemy się budzić rano z czystym sumieniem. Zarząd PZLA liczy tylko siedem osób. Jest
prezes, sekretarz generalny i pięciu zastępców. Nie
ma w związku z tym niepotrzebnej biurokracji,
osób, które wykonują nie wiadomo jaką pracę i
dla kogo. Mamy mały, ale prężny zarząd.
Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

REWELACYJNA OFERTA DLA
GLIKA. Kamil Glik, polski obrońca
FC Torino, znalazł się na celowniku
niemieckiego Wolfsburgu. Jeden z
najbogatszych klubów Bundesligi jest
zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Polski do tego stopnia, że
zaoferował mu aż pięcioletni kontrakt
i dwa miliony euro za każdy sezon.
We włoskiej Serii A polski obrońca
zarabia cztery razy mniej. Glik, który trafił w tym sezonie do jedenastki
roku według prestiżowego włoskiego
pisma „La Gazetta dello Sport”, jeszcze nie ustosunkował się do oferty ze
strony Wolfsburgu.
* * *
»GÓRALE URATOWALI SKÓRĘ«. Podbeskidzie Bielsko-Biała,
dysponujące jednym z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich w
Polsce, jest po wtorku pewne utrzymania w T-Mobile Ekstraklasie.
„Górale” pokonali w meczu o wszystko Górnik Łęczna 1:0, a gola na wagę
pozostania w gronie polskiej elity wystrzelił gospodarzom w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Bartłomiej
Konieczny.
* * *
ŠAFÁŘOVÁ W PÓŁFINALE Z
IVANOVIĆ. W rozgrywanym na
paryskich kortach wielkoszlemowym turnieju Roland Garros pora
na półfinały. W kobiecej stawce arcyciekawie zapowiada się pojedynek
Czeski Lucii Šafářowej z Serbą Aną
Ivanović. Czeszka na drodze do 1/2
finału wyeliminowała w dwóch setach
Hiszpankę Garbine Muguruzę 7:6
(7:3), 6:3, z kolei Ivanović uporała się
z Ukrainką Jelina Switolina 6:3, 6:2.
* * *
KADRA POLSKICH JUDOKÓW
NA IGRZYSKA EUROPEJSKIE.
Jak podaje Polska Agencja Prasowa,
Katarzyna Furmanek (+78 kg) dołączyła do składu reprezentacji Polski
na mistrzostwa Europy w judo, które od 25 do 28 czerwca odbędą się w
ramach Igrzysk Europejskich w Baku.
Z powodu kontuzji w Azerbejdżanie
zabraknie Pawła Zagrodnika (66 kg).
25-letnia Furmanek (AZS AWFiS
Gdańsk) dopiero od tego sezonu rywalizuje w kategorii +78 kg. Wygrała
już Puchar Świata w Pradze, zaś w
imprezie tej samej rangi w Casablance zajęła drugie miejsce. Ostatnie dwa
tygodnie spędziła na zgrupowaniu
w Tokio. Skład reprezentacji Polski:
kobiety – Ewa Konieczny (48 kg),
Agata Perenc (52 kg), Arleta Podolak
(57 kg), Agata Ozdoba (63 kg), Katarzyna Kłys (70 kg), Daria Pogorzelec
(78 kg) i Katarzyna Furmanek (+78
kg); mężczyźni – Łukasz Kiełbasiński
(60 kg), Aleksander Beta (66 kg), Damian Szwarnowiecki (73 kg), Łukasz
Błach, Jakub Kubieniec (obaj 81 kg),
Patryk Ciechomski (90 kg), Jakub
Wójcik (100 kg) oraz Maciej Sarnacki
(+100 kg).
(jb)

