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dzień: 15 do 17 0C
noc: 12 do 8 0C
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 15 do 16 0C 
noc: 13 do 12  0C
wiatr: 1-4 m/s

ZNALEŹLI 
CIAŁA GÓRNIKÓW

Zaginieni od 59 dni górnicy, z któ-
rymi utracono łączność po wstrzą-
sie w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Wujek” w Rudzie Śląskiej, nie żyją.  
Podchodząc od strony chodnika ba-
dawczego „5a” w poniedziałek około 
godz. 20.20 ratownicy znaleźli cia-
ła obu poszukiwanych – przekazał 
rzecznik Katowickiego Holdingu 
Węglowego, do którego należy ko-
palnia, Wojciech Jaros. – To smutna 
wiadomość, przekazujemy wyrazy 
współczucia rodzinom – dodał. 

Ciała górników znaleziono w 
miejscu trudno dostępnym i nie ma 
pewności, kiedy uda się je stamtąd 
wydostać. Ratownicy przeciskają się 
przez zawalone, osypujące się wyro-
bisko przy temperaturze przekracza-
jącej 30 stopni Celsjusza, wilgotności 
rzędu 70-80 proc. i ryzyku metanu.
Trwająca blisko dwa miesiące akcja 
jest następstwem wstrząsu w czę-
ści kopalni Wujek znajdującej się 
w Rudzie Śląskiej. Był on skutkiem 
odprężenia górotworu na głębokości 
ok. 1050 m. Z zagrożonego rejo-
nu wycofano pracowników, jednak 
dwóch górników nie zgłosiło się. 

Początkowo zmierzający po nich 
ratownicy przebijali się ręcznie przez 
rumowisko skalne i zniszczone czę-
ści maszyn. Posuwali się bardzo wol-
no, zapadła więc decyzja o drążeniu 
kombajnem nowego chodnika ra-
towniczego oraz o wykonaniu pio-
nowego odwiertu z powierzchni, aby 
szybciej sprawdzić niedostępny rejon.
Odwiert był gotowy 5 maja, po 12 
dniach prac. Drążony na granicy 
Katowic i Rudy Śląskiej trafi ł w za-
planowane wcześniej miejsce ponad 
kilometr pod ziemią. Opuszczona 
kamera pokazała, że pod obudowami 
jest pusta przestrzeń, nie pokazała 
jednak ludzi. Przez odwiert opusz-
czono też sprzęt łącznościowy i pły-
ny izotoniczne. Próby nawiązania 
komunikacji z górnikami nie przy-
niosły jednak rezultatu.  
 (wik)

Resort szkolnictwa ma nowego mi-
nistra. Została nim dotychczasowa 
wiceminister ds. praw człowieka, 
równych szans i legislatywy, 38-let-
nia Kateřina Valachová (bezpartyj-
na z ramienia ČSSD). O wczoraj-
szym mianowaniu Valachovej na 
Zamku Praskim przez prezydenta 
RC, Miloša Zemana, poinformo-
wała ČTK. Nowa minister zastąpi 
na czele resortu szkolnictwa, mło-
dzieży i wychowania fi zycznego 
socjaldemokratę Marcela Chládka, 
który został odwołany z funkcji 
na początku czerwca w związku z 

podejrzeniem o szykanowanie pra-
cowników urzędu. Valachová spo-
tkała się z prezydentem już w ub. 
tygodniu. Tematem rozmowy było 
m.in. kształcenie zawodowe oraz 
tzw. egzamin mistrzowski, który na 
kierunkach zawodowych zastąpiłby 
maturę. Poruszano też sprawy in-
tegracji dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi w zwykłych 
szkołach.  

Kateřinie Valachovej nie jest obca 
również problematyka polskiego 
szkolnictwa na Zaolziu. Pod koniec 
lipca ub. roku jako wiceminister ds. 

praw człowieka odwiedziła bowiem 
Czeski Cieszyn, gdzie spotkała się 
m.in. z dyrektorem miejscowego 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego, Andrzejem Bizoniem, 
z dyrektor Centrum Pedagogiczne-
go dla Polskiego Szkolnictwa Na-
rodowościowego, Martą Kmeť oraz 
byłym prezesem Towarzystwa Na-
uczycieli Polskich, wiceburmistrzem 
Czeskiego Cieszyna, Stanisławem 
Folwarcznym. Rozmawiano m.in. 
o systemie fi nansowania polskiego 
szkolnictwa przez państwo czeskie.

 (sch)

Nowa minister

– Nasze stosunki dynamicznie się 
rozwijają i mają coraz bardziej stra-
tegiczny charakter. Jesteśmy znaczą-
cymi sojusznikami w ramach Unii 
Europejskiej i NATO. Polska i Sło-
wacja są, obok Niemiec, najbardziej 
znaczącymi partnerami handlowy-
mi Republiki Czeskiej. To dobra 
podstawa do dalszej współpracy nie 
tylko na poziomie państw, ale przede 
wszystkim na poziomie regionów i 
stosunków handlowych między fi r-
mami – powiedział, otwierając kon-
ferencję w ostrawskim Nowym Ra-
tuszu, prezes Czesko-Polskiej Izby 
Handlowej i pełnomocnik rządu RC 
ds. województw morawsko-śląskiego 
i usteckiego, Jerzy Cieńciała. 

Dane analityczne, które przedsta-
wił szef Izby, świadczą o tym, że wy-
miana handlowa między RC i Polską 
rośnie. Od 2004 roku międzyroczny 
przyrost obrotu handlowego z reguły 
przekraczał 20 proc. Do obniżenia 
wymiany handlowej doszło jedynie 
w kryzysowym 2009 roku. W od-
różnieniu od lat 90. i pierwszych lat 
XXI wieku, kiedy to eksport towaru 
z Czech do Polski przeważał nad 
importem z Polski do Czech, od kil-
ku lat saldo wymiany towarów jest z 
punktu widzenia RC ujemne. W ub. 
roku do Czech sprowadzono z Polski 
towar wartości 242 389 mln koron, 
do Polski wywieziono towar za 214 
268 mln koron. – Republika Czeska 
eksportuje głównie maszyny, samo-
chody, z kolei Polacy sprzedają nam 
wszystko to, co wiąże się z codzien-
nym życiem: żywność, odzież i po-
dobne rzeczy – uzupełnił Cieńciała. 

O tym, że stosunki handlowe od-

bywają się dziś bez problemu i nie 
wymagają większych interwencji 
polityków czy dyplomatów, mówiła 
ambasador RP w Pradze, Grażyna 
Bernatowicz. Wciąż jest natomiast 
wiele do zrobienia w zakresie infra-
struktury. – Dla nas bardzo istotna 
jest kwestia wspólnej infrastruktu-
ry drogowej. Jeżeli nie będzie dróg, 
nie będzie współpracy gospodarczej 
– stwierdziła dyplomatka. Jako dru-
gi priorytet wymieniła połączenie 
energetyczne RC i Polski. 

Temat alternatywnego połączenia 
transportowego wszystkich trzech 
krajów sprowadził na konferencję 
kapitana żeglugi śródlądowej Cze-
sława Szarka ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądo-
wej i Dróg Wodnych w Polsce. – Ze 
stroną czeską i polską spotykamy się 

dość często. Tutaj jest okazja dowie-
dzieć się, co nowego „urodziło się” 
w naszym temacie. Interesuje nas 
możliwość rozwoju transportu wod-
nego. Uważamy, że jest duża szansa 
na połączenie Ostrawy z Odrzańską 
Drogą Wodną w okolicach Koźla i 
tym samym z akwenem Morza Bał-
tyckiego – powiedział w rozmowie z 
„Głosem Ludu”. 

W Spotkaniu Biznesu brali udział 
przedstawiciele fi rm z różnych branż. 
Michał Dzierżęga z fi rmy brokerskiej 
w Katowicach przyznał, że stosunki 
handlowe z Czechami i Słowacją są 
dla jego spółki ważne m.in. dlatego, 
że w krajach tych działają duże domy 
maklerskie, które mają dobry dostęp 
do amerykańskiego rynku. 

Uczestnicy wysłuchali wykładów 
nt. perspektyw rozwoju trzystronnej 

wymiany gospodarczej i możliwości 
inwestycyjnych w poszczególnych 
krajach, nt. praktycznego wykorzy-
stania badań naukowych, państwo-
wych i regionalnych programów 
wspierania konkurencyjności przed-
siębiorstw, zapoznali się z działal-
nością europejskiej platformy TRI-
TIA, które skupia się na połączeniu 
działań przygranicznych regionów 
wszystkich trzech państw. Nadzwy-
czajnym tematem konerencji był 
wykład gen. Andora Šándora poru-
szający kwestie międzynarodowego 
bezpieczeństwa w Europie Środko-
wej i Wschodniej. 

Po południu uczestnicy zostali 
zaproszeni do Konsulatu Generalne-
go RP w Ostrawie, gdzie odbyło się 
spotkanie kulturalno-towarzyskie.  
 DANUTA CHLUP

Bez dróg nie będzie biznesu
WYDARZENIE: W Ostrawie odbyło się wczoraj XXI Spotkanie Biznesu z udziałem przedstawicieli ministerstw, ambasad, 
regionów i fi rm z Republiki Czeskiej, Słowackiej i Polski. Za najważniejszy priorytet w rozwoju wzajemnej wymiany gospodarczej 
uznano rozbudowę infrastruktury i połączenie sieci energetycznych. 

Gimnazjalistka na 
filmowym festiwalu
| s. 4

Kasparow 
klaskałby z radości
| s. 8

Zakotwiczyć się w 
polskiej świadomości
| s. 5

POGODA

ZDARZYŁO SIĘ

czwartek piątek

Gościem Konsul Generalnej RP Anny Olszewskiej (druga z prawej) byli m.in. Ambasador RP Grażyna Bernatowicz (z pra-
wej) i Jerzy Cienciała.

Kateřina Valachová
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Tak długo dzban wodę nosi, aż się 
ucho urwie. To dotyczy również 
ekonomistki bogumińskiej szkoły 
podstawowej przy ul. Armii Cze-
chosłowackiej, która została oskar-
żona o zdefraudowanie milionów 
koron. Machlojki z pieniędzmi pu-
blicznymi wykryła kontrola ratusza, 
która tym razem wzięła pod lupę 
miejskie organizacje budżetowe.
– Kontrola trwa nadal. Na razie nie 
znany ostatecznej wysokości strat, 
wiadomo jednak, że będzie to kilka 
milionów koron. Z pracownicą od 
razu rozwiązaliśmy stosunek pracy, 

a w poniedziałek zgłosiliśmy sprawę 
na policję. Z uwagi na to, że kon-
trola jeszcze trwa, nie możemy po-
dawać żadnych szczegółów, aby nie 
przeszkodzić w dochodzeniu – za-
znaczył burmistrz Bogumina, Petr 
Vícha.

Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, 
oszustka oprócz tego, że była zatrud-
niona na etacie ekonomistki w szkole 
podstawowej, jako eksternistka pro-
wadziła również księgowość Ośrod-
ka Usług Socjalnych w Boguminie 
oraz miejskiego przedszkola przy 
ulicy Nerudy.  (sch)

REGION

IDĄ ZMIANY
CIERLICKO (dc) – Obok Domu 
Polskiego Żwirki i Wigury po-
wstaną nowe miejsca postojowe. 
Jak informuje prezes MK PZKO, 
Tadeusz Smugała, w razie potrzeby 
plac będzie służył do postawienia 
namiotu czy ławek, co z pewno-
ścią docenią zwłaszcza uczestnicy 
imprez plenerowych. Część prac 
postanowili wykonać własnymi rę-
kami panowie z Klubu Wspaniałych 
Mężczyzn bez Latających Maszyn, 
większość zostanie zlecona fi rmie 
specjalistycznej. PZKO-wcy wierzą, 
że do sierpniowego odpustu wszyst-
ko będzie gotowe. 

* * *

OBWODNICA 
W INTERNECIE 
REGION (dc) – Budowa nowej 
drogi I/11 na odcinku Niebory – 
Oldrzychowice – Bystrzyca  ma 
własną stronę internetową www.
silnice11.cz. Dyrekcja Dróg i Au-
tostrad utworzyła ją, by na bieżąco 
udzielać mieszkańcom informacji 
nt. przebiegu budowy. Obwodnica 
Trzyńca ma być gotowa w paździer-
niku 2017 roku.

* * *

ZIELONO 
NAM
KARWINA (ep) – Władze miasta 
planują wybudować w Nowym Mie-
ście, w miejscu, gdzie stały wyburzo-
ne budynki, pełen zieleni i atrakcji 
park dla mieszkańców. Projekt par-
ku opracowują właśnie pracownicy 
naukowi Wydziału Ogrodnictwa 
Uniwersytetu Mendela w Brnie. 
Brneński wydział ma pomagać 
miastu również w realizacji projektu 
„Drzewa dla Karwiny” oraz pora-
dzić w sprawie ogólnej koncepcji 
rozwoju zieleni w mieście. W maju 
prezydent Karwiny oraz dziekan 
Wydziału Ogrodnictwa podpisali 
memorandum o współpracy.

* * *

NA UKOŃCZENIU
ORŁOWA (ep) – Remont drogi z 
Orłowej do Rychwałdu zakończy się 
wcześniej niż planowano. Kierow-
ców na pewno ucieszy fakt, że od 
soboty, czyli o dwa tygodnie wcze-
śniej, niż zapowiadano, nie trzeba 
już korzystać z objazdu. Remonto-
wany odcinek ulicy Cieszyńskiej jest 
już przejezdny, choć jeździć należy 
tamtędy powoli i ostrożnie. Ro-
botnicy mają do wykonania jeszcze 
prace wykończeniowe, w kolejnych 
dniach ustawiane będą też znaki 
drogowe.

* * *

DLA ZIEMI
BOGUMIN (sch) – Mieszkańcy 
potrafi ą zachowywać się ekologicz-
nie. Z takim wynikiem zakończyły 
się badania przeprowadzone przez 
spółkę ASEKOL, która zajmuje się 
wpływem recyklingu na środowisko 
naturalne. Z analizy spółki wynika, 
że dzięki oddanym do recyklingu 
1226 telewizorom, 343 monitorom 
oraz 9 tonom drobnego sprzętu 
elektrotechnicznego, boguminiacy 
zaoszczędzili ponad 460 MWh 
energii elektrycznej, blisko 20 tys. 
litrów ropy, 2075 m sześc. wody 
oraz prawie 20 ton surowców. W 
ten sposób obniżyli również emisję 
gazów cieplarnianych o 105 ton 
dwutlenku węgla.

KRÓTKO

REGION

Czworo uczniów polskiej podstawówki w Cze-
skim Cieszynie odebrało w poniedziałek od 
władz miasta nagrody za wybitne osiągnięcia. 
Każdego roku Czeski Cieszyn wyróżnia dwu-
dziestu uczniów z miejscowych podstawówek, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub 
zajęciach pozalekcyjnych. Tym razem do nagro-
dy miasta polska szkoła nominowała dziewiąto-
klasistkę Marię Konesz, uczennicę klasy szóstej 
– Julię Oktawię Kwiek oraz ósmoklasistów Grze-
gorza Molina i Dominika Poloczka.

– Zwykle trudno jest wybrać nominowanych, 
bo zdolnych uczniów mamy bardzo dużo. Cza-
sem proponowaliśmy do nagrody tylko uczniów 
klas dziewiątych, ale w tym roku doszliśmy do 
wniosku, że w młodszych klasach jest dużo 
uzdolnionych dzieci, które zanotowały ostatnio 
jakieś sukcesy czy wybijały się w różnych dzie-
dzinach – wyjaśnił dyrektor czeskocieszyńskiej 
podstawówki, Marek Grycz.

Jak dodał, cała czwórka to uczniowie z celują-
cymi wynikami, odnoszący sukcesy nie tylko w  
nauce, ale też zajęciach pozalekcyjnych, artystycz-
nych czy sportowych. Na przykład Marysia Ko-
nesz otrzyma w tym roku złotą kartę absolwenta, 
którą szkoła przyznaje dziewiątoklasistom mają-
cym na świadectwach szkolnych ze wszystkich 
dziewięciu lat same jedynki. Jej młodsza koleżan-
ka Julia również jest świetną uczennicą. Udziela 
się też na zajęciach pozalekcyjnych. Co ciekawe, 
Julia trenuje łyżwiarstwo fi gurowe i w przyszłym 
roku szkolnym weźmie udział w przedstawieniu 

na lodzie „Jen počkej zajíci”, które wystawiane 
będzie w różnych miastach w kraju. Grzegorz to 
bardzo zdolny uczeń, świetny muzyk, grający na 
kilku instrumentach, a także sportowiec. Na kon-
cie ma również niedawny sukces w powiatowej 
olimpiadzie fi zycznej, w której zdobył pierwsze 
miejsce. Również Dominik może pochwalić się 

samymi celującymi ocenami, ma szerokie zainte-
resowania: gra na kilku instrumentach muzycz-
nych i jest twarzą medialną szkoły – niedawno 
prowadził na przykład konferansjerkę w czasie 
jubileuszu podstawówki. Występuje też z teatrzy-
kiem szkolnym i śpiewa w chórze „Trallala”.  
 (ep)

Zdolna czwórka z polskiej podstawówki

Włodarze Czeskiego Cieszyna nagrodzili czwórkę uczniów polskiej podstawówki.
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Polska Szkoła Podstawowa w Ha-
wierzowie-Błędowicach ma przed 
sobą kolejny rok szkolny. Wszystko 
dzięki wyjątkowi, który Rada Mia-
sta uchwaliła na swoim poniedział-
kowym posiedzeniu. – Wyjątek 
przeszedł bez jakichkolwiek uwag. 
Za głosowało 31 radnych, siedmiu 
wstrzymało się od głosu. Nikt nie 
podniósł ręki przeciwko wnioskowi 
– cieszy się dyrektor błędowickiej 
podstawówki, Roman Kaderka, któ-
ry był obecny na sali w czasie gło-
sowania. 

W przyszłym roku szkolnym tak 
samo jak w bieżącym w jedynej hawie-
rzowskiej polskiej szkole będzie uczy-
ło się 60 dzieci w sześciu klasach – w 
dwóch na pierwszym stopniu naucza-
nia i w czterech na drugim stopniu. 
Według ustawy szkolnej, minimalna 
średnia liczba uczniów w klasie szkoły 
podstawowej mniejszości narodowej 
wynosi 12. Aby dyrekcja błędowickiej 
podstawówki nie musiała prosić orga-
nu prowadzącego o wyjątek, do szko-
ły musiałoby uczęszczać co najmniej 
72 uczniów.  (sch)  

Kto planuje wakacje w Polsce, powi-
nien poważnie zastanowić się, jakim 
środkiem lokomocji będzie się tam 
poruszał. Na pociągi lepiej nie liczyć 
– pod koniec czerwca staną wszyst-
kie składy Przewozów Regionalnych. 
Związek Zawodowy Maszynistów 
Kolejowych wraz z przedstawiciela-
mi innych związków poinformowa-
ły, że kolejarze rozpoczną strajk w 
nocy z 28 na 29 czerwca, dokładnie 
minutę po północy. W całej Polsce 
w trasy nie wyjadą pociągi Przewo-
zów Regionalnych – przedsiębior-
stwa transportowego, powstałego 
przez wydzielenie z Polskich Kolei 
Państwowych i należącego obecnie 
do samorządów wszystkich woje-
wództw. Związki działające w tej 
spółce domagały się jej restruktury-
zacji i wstrzymania zwolnień pra-

cowników. Związki zapowiedziały, 
że będą się domagać zawarcia paktu 
gwarancji pracowniczych.

– Największy kolejowy przewoź-
nik pasażerski w Polsce znalazł się 
na skraju upadłości – napisali związ-
kowcy w ofi cjalnym komunikacie. 
Twierdzą, że do strajku doprowa-
dziło realne zagrożenie upadłością 
spółki, a tym samym narażenie 
na destrukcję systemu kolejowych 
przewozów regionalnych w Polsce i 
utratą tysięcy miejsc pracy. Zdaniem 
związków wynika to z nieodpowie-
dzialnej postawy rządu oraz dzia-
łań marszałków województw. Nie 
wiadomo jeszcze, jak długo potrwa 
strajk. Na poniedziałkowej konfe-
rencji prasowej związkowcy stwier-
dzili, że strajk będzie legalny i bez-
terminowy.  (ep)

Lokatorzy mieszkań komunalnych 
w Trzyńcu od nowego roku będą 
musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. 
Rada Miasta na wtorkowej sesji pod-
jęła decyzję o podwyższeniu czynszu. 
Do tej pory stawka w większości 
mieszkań wynosiła 38,05 koron na 
metr kw., od 1 stycznia wzrośnie do 
45,66 koron. To przykładowo ozna-
cza, że za lokum o powierzchni 60 

metrów kw. jego użytkownicy zapła-
cą co miesiąc o 457 koron więcej. 

– Dyskusje o podniesieniu czyn-
szu trwają od dłuższego czasu. Ak-
tualna wysokość czynszu nie wystar-
cza na pokrycie kosztów remontów. 
Wzrost czynszu umożliwi miastu w 
większym stopniu zainwestować w 
modernizację domów – uzasadnił 
zmianę wiceburmistrz Ivo Kaleta. 

Kolejnym argumentem ratusza jest 
to, że czynsz w lokalach miejskich 
jest niski w porównaniu z czynszem 
w pozostałych trzynieckich miesz-
kaniach, a także niższy od opłat za 
mieszkania komunalne w okolicz-
nych miastach. Stawka nie zostanie 
podniesiona we wszystkich miesz-
kaniach. Do wyjątków będą należały 
na przykład mieszkania wybudowa-

ne z wykorzystaniem dotacji, lokale 
niższej jakości oraz dom z usługami 
opiekuńczymi w Oldrzychowicach. 

Trzyniec posiada obecnie 869 
mieszkań komunalnych, czynsz 
wzrośnie w 668. Największym za-
interesowaniem cieszą się dwupo-
kojowe mieszkania z kuchnią. Na 
przydział miejskiego lokum trzeba 
średnio czekać dwa lata.  (dc)

Namierzyli oszustkę

Czynsz wzrośnie o 20 procent

Kolej na strajk
We wtorek członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski” odkrywali urokliwy zakątek Beskidu Śląskiego. Wybrali trasę z Brennej-
Spalonej, przez Błatnią do Brennej. – Na wycieczki wtorkowe najczęściej chodzi-
my co dwa tygodnie, ale ostatnio wypadają nam wycieczki co tydzień – poin-
formował „Głos Ludu” główny organizator ostatniej wycieczki, Robert Wałaski. 
W roli przewodnika wystąpił Stanisław Pawlik, członek PTTK „Ondraszek”, jak i 
PTTS „Beskid Śląski”.  (endy)

Wtorkowe wędrowanieMają wyjątek
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Zarząd Towarzystwa Nauczycieli 
Polskich w RC pożegnał we wtorek 
nauczycielki kończące pracę zawodo-
wą i przechodzące na emeryturę. W 
tym roku grono pedagogów opusz-
czają: Danuta Hóta, nauczycielka 
PSP w Bystrzycy, Anna Kantor, pra-
cująca w tej samej szkole, Ilona Fry-
da z PSP w Czeskim Cieszynie oraz 
Halina Cymorek z polskiej podsta-
wówki w Trzyńcu. 

– Czas emerytury to okres równie 
twórczy i ważny, jak czas aktywności 
zawodowej. Wreszcie można w pełni 
oddać się sprawom odkładanym na 

później, nadrobić zaległości w lek-
turze, częściej niż zwykle spotykać 
się z przyjaciółmi, bardziej poświęcić 
się rodzinie – mówiła w czasie spot-
kania pożegnalnego w czeskocie-
szyńskiej „Strzelnicy” prezes TNP, 
Barbara Smugała. – Pozwólcie, że 
w imieniu zarządu TNP podziękuję 
za trud i poświęcenie, za serce oka-
zane młodzieży, za wyrozumiałość, 
cierpliwość w rozwijaniu zdolności i 
kształtowaniu charakterów. Zarazem 
pragnę życzyć zdrowia na długie lata, 
radości i dni wolnych od trosk i kło-
potów oraz aktywności w realizacji 

tego, co zaplanowano na emeryturę 
– zwróciła się do odchodzących na 
emeryturę koleżanek Barbara Smu-
gała. 

 Konsul generalna RP w Ostrawie, 
Anna Olszewska, przekazała nauczy-
cielkom pozdrowienia oraz kwiaty i 
książki z dedykacją. Po części ofi -
cjalnej był czas na rozmowy, opowia-
dania emerytowanych już wkrótce 
nauczycielek o swojej drodze zawo-
dowej oraz planach na przyszłość.

Irena Duda zaprosiła koleżanki do 
pracy w Klubie Nauczycieli Emery-
tów.  (ep)

Dziękujemy za trud i poświęcenie!

Zarząd TNP spotkał się z odchodzącymi na emeryturę nauczycielkami. 

Zaolziańskie Towarzystwo 
Fotografi czne znowu w akcji. 
Tym razem jego członkowie 
udali się w daleki świat – na 
zakończenie Miesiąca Fo-
tografi i w Krakowie. Wielu 
z nich z nostalgią wraca do 
tego miasta. Stąd też zdjęcia, 
jakie powstały podczas plene-
ru, często niosą ze sobą nutkę 
tęsknoty za życiem studenckim 
i kulturalnym, które pod Wa-
welem jest wyjątkowe.
Jedną z istotnych wystaw w trakcie 
Miesiąca Fotografi i była wystawa Jo-
sefa Koudelki zatytułowana „Inwa-
zja. Praga 68”. Przedstawia ona cykl 
czarno-białych zdjęć reportażowych 
wykonanych podczas inwazji wojsk 
Układu Warszawskiego w roku 
1968. Koudelka przybył specjalnie 

na dzień przed interwencją, by zna-
leźć się w centrum wydarzeń. Dla 
amatorów fotografi i to niesamowita 
szkoła percepcji, z której pełnymi 
garściami czerpią członkowie ZTF.

Na wystawach się nie skończyło. 
Będąc w Krakowie członkowie ZTF 
nie mogli zaniedbać spotkań ze zna-
jomymi lub krewnymi przebywają-
cymi tam na studiach bądź w pracy. 
Niemałą atrakcją był też pchli targ 
na Kazimierzu. Cały pobyt obfi tował 
w okazje, by zrobić wspaniałe zdjęcia 
plenerowe, portretowe czy choćby 
abstrakcyjne. Plon fotografi cznych 
wojaży będzie można podziwiać 
podczas wystawy planowanej na je-
sień. 

Także atmosfera w ciągu całe-
go wyjazdu była niepowtarzalna. 
– Gdyby nie mój mały brzdąc i ro-
dzina czekająca w domu, to chciał-
bym zostać w Krakowie o wiele dłu-
żej – przyznał David Peter, członek 
ZTF-u, wyrażający chyba zdanie po-
zostałych uczestników tej przygody.

(endy)Członkowie ZTF-u na wystawie Josefa Koudelki w Krakowie.

Fotografi czne przygody w Krakowie

Przez trzy dni oba Cieszyny będą 
bawiły się na Święcie Trzech Braci, 
które jest przypomnieniem legen-
darnych założycieli grodu nad Olzą: 
Bolka, Leszka i Cieszka. 25. edycja 
jedynego w swym rodzaju festiwalu 
rozpoczyna się już jutro. 

W piątek przed godz. 17.00 na 
most Przyjaźni wyruszą pochody z 
obu brzegów Olzy. Burmistrzowie 
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz 
mieszkańcy spotkają się na moście 
przy strudlu. Święto Trzech Braci 
zostanie uroczyście otwarte o godz. 
17.30 na Rynku w Cieszynie. Akto-
rzy Teatru Cieszyńskiego przedsta-
wią inscenizację legendy o założeniu 
miasta. W wieczornym programie 
wystąpią kabaret Smile, zespół fol-
kowy Bartnicky, zaś gwiazdą wie-

czoru będzie Golec uOrkiestra. W 
sobotę już od godz. 13.00 będą gra-
li, śpiewali i tańczyli kolejni artyści. 
Gwiazdą sobotniego wieczoru bę-
dzie Big Cyc. W niedzielne popo-
łudnie będzie można m.in. obejrzeć 
pokaz mody zainspirowany folklo-
rem, posłuchać Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Cieszynianka” oraz zobaczyć 
jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Na sce-
nie pojawią się też Marian Opania i 
Wiktor Zborowski.

W Czeskim Cieszynie program 
będzie odbywał się na rynku. Rozpo-
cznie się w piątek o godz. 14.00. W 
popołudniowym bloku zaprezentują 
się kółka działające w Domu Dzieci 
i Młodzieży, uczniowie i nauczyciele 
Podstawowej Szkoły Artystycznej 

Pawła Kalety oraz Silesian Dixie 
Band. W wieczornym programie, 
który rozpocznie się o godz. 18.00, 
wystąpią: Lenny – laureatka nagro-
dy „Anděl” za odkrycie roku, Ondřej 
Brzobohatý z  kapelą oraz  zespół 
Mňága a Žďorp. 

Rozrywkowo-muzyczny maraton 
zaplanowany jest również na sobotę. 
Od godz. 14.00 odbędzie się program 
dla dzieci, później przez podium 
przewinie się kilka kapel. Gwiaz-
dami wieczornego programu będą 
Žlutý pes oraz Tři sestry (Banditos) 
– revival. W niedzielę odbędzie się 
„Popołudnie chrześcijańskie”. 

Szczegółowe informacje nt. im-
prezy można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.swietotrzechbraci.
pl.  (dc)

Trzej Bracia na dwóch brzegach Olzy
Kto chętnie chodzi po górskich 
szlakach, a przy tym chce dowie-
dzieć się czegoś ciekawego, może 
skorzystać z letniej oferty Beskidz-
kiego Centrum Informacji. W tym 
roku po raz kolejny przygotowano 
dla chętnych nietypową wędrów-
kę na szczyt Łysej Góry. Pierwsza 
odbyła się w ostatnią sobotę. W 
trakcie każdej wycieczki uczestnicy 
wyruszą na Łysą z przewodnikiem, 
który po drodze, na siedmiu punk-
tach przystankowych, przybliży im 
historię Łysej Góry oraz krążące 
o niej legendy i podania, opowie o 
Ondraszu – panu Łysej Góry, powie 
też coś o obiektach znajdujących się 
na szczycie. – W tym roku przygo-
towaliśmy w sumie sześć wycieczek 
z przewodnikiem na Łysą Górę. 
Pierwsza miała miejsce 13 czerw-
ca, kolejne odbędą się w trakcie 
wakacji, a na ostatnią zapraszamy 

19 września. W przypadku złej 
pogody wycieczki zostaną odwoła-
ne – wyjaśniła Dagmar Janovská z 
Beskidzkiego Centrum Informacji. 
– Po drodze na szczyt trwać będzie 
również konkurs z wiedzy o Łysej 
Górze. Kto będzie uważnie słuchał 
wykładu przewodnika, na pewno 
odgadnie odpowiedzi. Po zdoby-
ciu szczytu wylosowany zostanie 
zwycięzca konkursu, który otrzyma 
ciekawą nagrodę ufundowaną przez 
centrum informacji – dodała.

Trasa wycieczki jest dosyć trudna, 
ma przewyższenie ok. 700 metrów, 
droga na górę trwa 2-3 godziny. 
Zainteresowani mogą zgłaszać się 
wcześniej telefonicznie lub mailowo 
w Beskidzkim Centrum Informacji. 
Uczestnicy spotkają się zawsze o 
godz. 8.30 przed parkiem linowym 
w Ostrawicy, gdzie już będzie czekał 
na nich przewodnik.  (ep)

Łysa zaprasza 
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Założyciel Diakonii Śląskiej i jej 
emerytowany dyrektor Czesław 
Santarius otrzyma Nagrodę Miasta 
Trzyńca. Rada Miasta uchwaliła we 
wtorek wniosek przedstawiony przez 
wiceburmistrz Miladę Hejmejovą. 
Kierownictwo miasta postanowiło 
docenić długoletni i zasadniczy wkład 
Santariusa w rozwój usług socjalnych 
w Trzyńcu i całym regionie. W mie-
ście działa obecnie kilka ośrodków 
Diakonii Śląskiej. Służą osobom nie-
pełnosprawnym i chorym psychicz-
nie, bezdomnym, seniorom, ofi arom 
przemocy w rodzinie. 

Czesław Santarius urodził się w 
1945 roku w Stonawie, w tym roku 
obchodzi więc 70. urodziny. Był synem 
pastora Śląskiego Kościoła Ewangeli-
ckiego A.W., Władysława Santariusa. 
Po skończeniu polskiej podstawówki 
w Gnojniku wyuczył się zawodu elek-
trotechnika. Zaocznie skończył studia 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 
Bratysławie. W 1990 roku był jednym 
z założycieli Diakonii Śląskiej, a na-
stępnie przez 20 lat stał na jej czele. 
Swojej następczyni, Zuzanie Filip-
kovej, przekazał dobrze działającą i 
rozbudowaną organizację. Pomimo 
wieku emerytalnego Czesław Santa-

rius nadal jest aktywny. W Diakonii 
pracuje jako doradca ds. zarządzania, 
działa w organizacjach wspierających 
przedsiębiorczość społeczną, jest wy-
kładowcą wielu konferencji. W prze-
szłości otrzymał już kilka nagród i 
wyróżnień, nie tylko w RC, ale też w 
Polsce. 

Termin i miejsce wręczenia Nagro-
dy Miasta Trzyńca zostaną dopiero 
ustalone. W „Głosie Ludu” zamieś-
cimy wkrótce rozmowę z laureatem. 
 (dc)

Nagroda dla Santariusa

Czesław Santarius, założyciel Diakonii 
Śląskiej. 
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Dyrektor Śląskiej Organizacji Tu-
rystycznej, Agnieszka Sikorska, 
podkreśla w rozmowie z „Głosem 
Ludu”, że tak dobry wynik plasuje 
śląskie w czołówce polskich woje-
wództw. Śląska Organizacja Tu-
rystyczna działa od 2004 roku. Ta 
regionalna organizacja turystyczna 
województwa śląskiego założo-
na została przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego, 
Powiat Cieszyński, Miasto Gli-
wice, Beskidzką Izbę Turystyczną, 
Górnośląską Izbę Turystyki, Pol-
ską Izbę Turystyki Oddział Śląski, 
biura podróży i oddziały PTTK. 
Zajmuje się promocją regionu w 
kraju i za granicą, za cel stawia so-
bie kreowanie atrakcyjnego wize-
runku województwa śląskiego jako 
miejsca na mapie Polski wartego 
odwiedzenia i zwiedzenia. 

Według ostatnich badań ruchu 
turystycznego przeprowadzo-
nych na zlecenie waszej orga-
nizacji, województwo śląskie 
w 2014 roku odwiedziło około 
3,3 miliona turystów. Czy jest 
to wzrost w porównaniu z po-
przednimi latami?

Nie jest to wzrost, ale to wciąż 
bardzo dobry wynik, plasujący nas 
w czołówce polskich województw. 
Przy tych danych trzeba zazna-
czyć, że chodzi tu o turystów, a 
więc – w branżowej terminologii – 
osoby, które w trakcie swoich wy-
cieczek po województwie śląskim 
nocowały poza domem. Nasze 
województwo, ze względu na wie-
lość atrakcji na relatywnie małym 
terenie, jest też popularnym celem 
krótkich, jednodniowych wypa-
dów, które w naszych badaniach 
uwzględniane nie są. Zwiedza-
jących region jest więc znacznie, 
znacznie więcej.

Kto odwiedza województwo ślą-
skie? Z których regionów i kra-
jów przybywają do was turyści?

Z naszych badań wynika, że naj-
częściej śląskie odwiedzają miesz-
kańcy województw małopolskiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskie-
go. Zaraz za nimi jest dolnośląskie 
i łódzkie. Jeśli chodzi o turystów 
zagranicznych, to jest pewien pro-
blem, ponieważ w zasadzie nikt 
ich nie liczy. Nasze badania doty-
czą krajowego ruchu turystyczne-

go. Kiedyś, by uzupełnić te dane, 
korzystaliśmy z szacunkowych 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, ale w ostatnich latach 
one również się nie pojawiają.

Co przyciąga turystów do woje-
wództwa śląskiego? 

Niewątpliwą zaletą naszego wo-
jewództwa jest nagromadzenie 
wielu różnorodnych atrakcji na 
relatywnie małym terenie. W cią-
gu weekendowej wycieczki można 
wspinać się na skałkach, zjechać 
do kopalni i chodzić po górach. 

Województwo śląskie jest dosyć 
zróżnicowane – co oferują po-
szczególne regiony, co mają spe-
cyfi cznego? 

Centrum województwa to przede 
wszystkim Szlak Zabytków Tech-
niki, wielkie imprezy, ale też zamki 
i pałace. Jura Krakowsko-Czę-
stochowska to jedyny w swoim 
rodzaju Szlak Orlich Gniazd, 
turystyka aktywna i agrotury-
styka. Natomiast Beskidy i Śląsk 
Cieszyński to oczywiście turysty-
ka aktywna, górska, ale też chyba 
najbardziej rozpoznawalny folklor 

i historia. Każdy z subregionów 
śląskiego jest nieco specyfi czny – 
w pozytywnym znaczeniu – i ma 
wiele do zaoferowania.

Jaka jest najpopularniejsza 
wśród turystów miejscowość 
województwa śląskiego?

Tutaj nie mogę podać jednej miej-
scowości, region jest zbyt zróżni-
cowany. Na pewno największą po-
pularnością cieszą się trzy rejony: 
Jura Krakowsko-Częstochowska, 
Beskidy oraz centrum wojewódz-
twa. Co ciekawe, we wszystkich 
tych miejscach doskonale rozwija 
się turystyka biznesowa.

Czy śląskie dobrze promuje swo-
je atrakcje – zarówno u siebie, 
jak i w innych regionach i za gra-
nicą?

Myślę, że nie nam to oceniać. To 
pytanie lepiej zadać turystom. 
Województwo śląskie promuje się 
na wielu płaszczyznach. Została 
przeprowadzona między innymi 
kampania zagraniczna, na rynku 
niemieckim. My, jako Śląska Or-
ganizacja Turystyczna, promujemy 
region na targach turystycznych. 
I tu z pewnością znajdujemy się w 
polskiej czołówce. Promując śląskie 
aktywnie wykorzystujemy również 
internet. Zapraszam do odwiedze-
nia naszego portalu turystycznego 
Śląskie.travel, można tam znaleźć 
nie tylko opisy atrakcji turystycz-
nych, ale także piękne zdjęcia, trasy 
do zwiedzania czy audiobooki do 
pobrania. To naprawdę spora daw-
ka wiedzy o regionie. 

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

ROZMOWA

Ma pani za sobą tydzień pracy 
na festiwalu fi lmowym. Trudno 
się tam było dostać?

Jest taki projekt, który nazywa się 
„Proč by ne?” („Dlaczego by nie?”), 
który organizuje europosłanka 
Martina Dlabajová. Dlaczego nie 
można by spełnić swoich marzeń 
i spróbować sił w wymarzonym 
zawodzie?  Na stronie interneto-
wej zostały opublikowane staże, 
na które można było się zgłosić. 
Wybrałam festiwal fi lmowy, bo in-
teresuję się fi lmem. Wysłałam ży-
ciorys i list motywacyjny, następnie 
musiałam przygotować swoją „vi-
deowizytówkę”. Zostałam zapro-
szona do Zlina na rozmowę, którą 
prowadziła z nami pani Dlabajová 
oraz właściciel fi rmy organizującej 
festiwal, Čestmír Vančura. Po prze-
prowadzonych rozmowach okazało 
się, że to ja – choć najmłodsza z 
całej czwórki – zostałam wybrana. 
Spodobała się moja „videowizy-
tówka”, która była inna niż pozo-
stałe, bo wykonałam ją techniką 
animacji. Plusem była też znajo-
mość języków, ponieważ  prócz an-
gielskiego władam też francuskim i 
oczywiście językiem polskim. 

Co należało do pani obowiązków 
na festiwalu? 

Byłam asystentką jednego z mię-
dzynarodowych jury. Opiekowa-
łam się jurorami pod względem or-
ganizacyjnym, musiałam wiedzieć, 
kto ma kiedy przyjechać, a kiedy 
byli już na miejscu, postarać się, by 
byli zawsze tam, gdzie powinni być 

według programu. Dlatego przyje-
chałam na festiwal już wcześniej, 
by zorientować się na miejscu, jak 
to wszystko wygląda. Chodziłam 
z jurorami również na konferencje 
prasowe i różne spotkania. 

Miała pani mnóstwo spraw na 
głowie. Czy była też okazja do 

poznania ludzi związanych z fi l-
mem, aktorów?

Miałam okazję poznać chociażby 
aktora Jiřego Mádla, podczas ko-
lacji i przyjęć często rozmawiałam 
z fi lmowcami na temat ich pracy. 
Festiwal trwał tydzień, ale na tym 
mój udział w projekcie „Proč by 
ne?” się nie zakończył. Utrzymu-

jemy kontakty z pozostałymi sta-
żystami i z panią europoseł. Być 
może będziemy mogli wyjechać 
na kolejny staż, do Brukseli czy 
gdzieś indziej. 

Teraz wyjeżdża pani do Francji. 
Co trzeba zrobić, by załapać się 
na taki trzymiesięczny wyjazd?

Znać język francuski. Dla mnie 
jest on głównym językiem w 
szkole. Ten staż był głównie skie-
rowany do studentów szkół wyż-
szych, ale ponieważ było za mało 
chętnych, zaproponowano kilka 
miejsc również uczniom naszego 
gimnazjum. Nasza pani profesor 
zaproponowała go tym, którzy są 
aktywni, biorą udział w konkur-
sach. Z naszej szkoły jadą trzy 
osoby, każda zaliczy zaś staż w in-
nym miejscu. Ja jadę do Bretanii. 
Będę tam pracowała w muzeum 
jako przewodniczka. 

Za rok będzie pani zdawała ma-
turę. Ma już pani plany na przy-
szłość?

Swoje życiowe plany wiążę z fi l-
mem. Jednak nie jestem pewna, 
czy zgłaszać się bezpośrednio na 
uczelnię fi lmową. Może wybiorę 
bardziej ogólne wykształcenie, 
prawo albo dziennikarstwo, a po-
tem – jeśli będzie taka możliwość 
– będę współpracowała z branżą 
fi lmową. Już teraz staram się brać 
udział w projektach związanych 
z fi lmem. Byłam na przykład z 
ramienia PZKO we Wrocławiu, 
gdzie w ramach projektu dla 
młodych „Aktywni i kreatywni” 
pomagaliśmy na festiwalu, przy-
gotowywaliśmy wystawę „Wro-
cław design”. Współpracuję też 
z ostrawskim młodzieżowym 
festiwalem fi lmowym, tłumaczę 
na język polski artykuły na stronę 
internetową. 

DANUTA CHLUP

Tania Lysek z właścicielem spółki organizującej festiwal w Zlinie, Čestmírem Vančurą.

Po co przyjeżdżać do województwa śląskiego? Powodów jest wiele, bo region ten, dosyć zróżnico-

wany, oferuje wiele atrakcji. Wiedzą o tym ponad trzy miliony turystów, którzy w ubiegłym roku 

odwiedzili śląskie. Jak wynika z raportu z badań ruchu turystycznego przeprowadzonych niedaw-

no na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, właśnie tylu turystów zawitało tutaj w ubiegłym 

roku. Ich łączne wydatki oszacowano na 3,4 miliarda zł. 
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Agnieszka Sikorska

Gimnazjalistka na fi lmowym festiwalu 
Z Tanią Lysek, absolwentką polskiej podstawówki w Wędryni, a obecnie uczennicą klasy trzeciej gimnazjum językowego w Ostrawie, spotkałyśmy się po jej powrocie 

ze stażu na 55. Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Zlinie, a zarazem tuż przed jej wyjazdem na trzymiesięczny staż do Francji. 

Dziewczyna lubi nowe wyzwania i nie boi się nieustannie próbować czegoś nowego. 

Turyści lubią śląskie
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Litewskie Narodowe Centrum 
Egzaminacyjne ogłosiło wyniki 
szkolnego egzaminu z języka litew-
skiego, który odbył się 1 czerwca 
br. Egzamin zdawało ponad 13 tys. 
osób. Maksymalne oceny, czyli 9 lub 
10 punktów, otrzymało 1,85 proc. 
maturzystów. Wkrótce ogłoszone 
zostaną również wyniki egzaminu 
państwowego. Tymczasem wyniki 
ubiegłorocznej matury z litewskiego 
są tematem spraw sądowych. Wspie-
rani przez Europejską Fundację 
Praw Człowieka (EFHR) uczniowie 
polskich szkół domagają się unie-
ważnienia wyników egzaminu.

Do 2013 roku maturzyści szkół 
litewskich składali egzamin ma-
turalny z języka litewskiego, szkół 
mniejszości narodowych – z języka 
państwowego. Zadania egzaminacyj-

ne różniły się (co nie oznacza bynaj-
mniej, że w szkołach nielitewskich 
były łatwiejsze). Wynikało to z róż-
nic programowych: uczniowie szkół 
mniejszości narodowych podczas 
nauki w szkole ogólnokształcącej 
mieli niemal 800 godzin mniej lekcji 
języka litewskiego i literatury niż ich 
rówieśnicy w szkołach litewskich. Na 
mocy przyjętej 17 marca 2011 roku 
nowelizacji Ustawy o oświacie eg-
zamin został ujednolicony. Chociaż 
różnica godzin przeznaczonych na 
język litewski i literaturę nie została 
wyrównana, obecnie wszyscy matu-
rzyści zdają taki sam egzamin.  Co 
prawda, w pracach uczniów szkół 
nielitewskich dopuszczana jest więk-
sza liczba błędów, ale i w 2013, i w 
2014 roku wyniki matury z litew-
skiego w szkołach mniejszości naro-

dowych były gorsze w porównaniu z 
wynikami sprzed ujednoliconej ma-
tury. Więcej osób egzaminu nie zda-
ło, znacznie mniej było ocen maksy-
malnych. Gorszy wynik egzaminu 
państwowego z języka litewskiego 
dla absolwenta szkoły średniej w za-
sadzie oznacza przekreślenie szansy 
na bezpłatne studia na Litwie.

– Ujednolicając egzamin z języka i 
literatury oraz zatwierdzając wspólny 
program nauczania języka litewskiego 
w szkołach mniejszości narodowych i 
szkołach litewskich nie zostały stwo-
rzone równe możliwości odpowied-
niego przygotowania się do egzaminu. 
Poprzez ujednolicenie egzaminu oraz 
brak odpowiedniego okresu przejścio-
wego na przygotowanie się do niego, 
naruszona została zasada równowagi 
interesów, państwa konstytucyjnego, 

a  uczniowie szkół mniejszości naro-
dowych są dyskryminowani ze wzglę-
du na język i narodowość – uważa 
działająca w Wilnie Europejska Fun-
dacja Praw Człowieka.

Argumenty te zostały wykorzysta-
ne w skargach dwóch maturzystów, 
którzy w 2014 r. nie zdali egzaminu 
z języka litewskiego. Absolwentka 
Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz 
absolwent Szkoły Średniej im. Wła-
dysława Syrokomli złożyli w sądzie 
skargi z żądaniem unieważnienia 
oceny z egzaminu maturalnego i 
powtórnego jej zweryfi kowania z 
uwzględnieniem zaistniałej sytuacji.

Jak poinformowała Wilnotekę 
EFHR, w skardze absolwentki Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
posłużono się argumentem, że nie 
miała ona wystarczająco czasu, aby 

przygotować się do ujednoliconego 
egzaminu z języka litewskiego i li-
teratury, ponieważ uczniowie szkół 
mniejszości narodowych mają mniej 
godzin na naukę języka litewskiego. 
Druga sprawa tocząca się przed Wi-
leńskim Okręgowym Sądem Admi-
nistracyjnym jest identyczna. Oprócz 
powołania się na naruszenie zasady 
równych możliwości, w skardze ab-
solwenta Szkoły Średniej im. Wł. 
Syrokomli zaznaczono również  na-
ruszenie zasady równouprawnienia 
oraz prawa do nauki. Zarówno Na-
rodowe Centrum Egzaminacyjne, 
jak i Ministerstwo Oświaty i Nauki 
uważają, że skargi absolwentów są 
nieuzasadnione i dlatego domagają 
się odrzucenia pozwu. EFHR cze-
ka obecnie na rozpatrzenie apelacji: 
 Wilnoteka.lt, Litwa

Sądowa batalia maturalna

WIEŚCI POLONIJNE

Stowarzyszeniu „Wspólnota Pol-
ska” strzeliło 25 lat. Co zaliczyłby 
pan do największych osiągnięć 
stowarzyszenia w minionym 
ćwierćwieczu?

Udało nam się w ogromnym stop-
niu zrealizować najważniejsze 
cele działalności stowarzyszenia 
– podtrzymać więź pomiędzy kra-
jem a Polonią rozsianą po całym 
świecie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Polaków na Wschodzie. 
Przez całe ćwierćwiecze w miarę 
naszych możliwości wspieraliśmy 
nauczanie języka polskiego poza 
krajem, działając aktywnie na 
rzecz polskiego dziedzictwa kul-
turowego. Stowarzyszenie wystę-
powało w obronie praw polskiej 
mniejszości narodowej i jedno-
cześnie promowało młodych Po-
laków w rozwoju ich talentów. W 
tych i innych dziedzinach może-
my poszczycić się szeregiem waż-
nych osiągnięć.

Które z nich należy uznać za naj-
ważniejsze?

Niewątpliwie największym suk-
cesem była konferencja „Kraj-
-Emigracja”, zorganizowana w 
1990 r., która zgromadziła w 
Rzymie pod patronatem Ojca 
Świętego Jana Pawła II – po raz 
pierwszy od zakończenia wojny – 
Polonię oraz Polaków ze Wscho-
du i z kraju. Konferencja stanowi 
fundament naszej działalności, 
będąc duchowym źródłem mi-
sji „Wspólnoty Polskiej” – służba 
Polonii i Polakom z zagranicy. W 
konsekwencji organizowane przez 
nas cyklicznie Zjazdy Polonii i 
Polaków z Zagranicy służyły wza-
jemnemu poznaniu i omówieniu 
wszelkich aspektów współpracy 
oraz relacji z Polską. „Wspólnota” 
wraz z Radą Polonii Świata zorga-
nizowała dotąd cztery zjazdy – w 
Krakowie w 1992 r., w Warszawie, 
Pułtusku, Krakowie i Częstocho-
wie w 2001 r., w Warszawie w 
2007 r. oraz w Warszawie i Pułtu-
sku w 2012 roku.

Rozumiem, że „Wspólnota Pol-
ska” nie mogła zapomnieć o po-
lonijnych dzieciach, które chciały 
poznać kraj swoich ojców…

Przez ćwierć wieku organizowa-
liśmy i organizujemy pobyty edu-
kacyjne dla polskich dzieci, które 
pozwalają im nawiązać kontakt z 
rówieśnikami, opanować język i 
poznać Polskę. Wystarczy powie-
dzieć, że tylko w ciągu minionych 
pięciu lat blisko 15 tys. dzieci z 
Białorusi, Ukrainy, Rosji, Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów 
uczyło się języka i poznawało Pol-
skę. Każda wizyta w naszym kraju 
pozostawia u tych młodych ludzi 
niezatarte wrażenia. Przy organi-
zacji pobytów dla dzieci współpra-
cowało z nami ponad 100 samo-
rządów. Udało nam się wyzwolić 
i właściwie spożytkować ogromną 
energię społeczną.

Równocześnie „Wspólnota Pol-
ska” niezmiennie wspiera polską 
oświatę na świecie. Wspólnym 
wysiłkiem z Polonią budujemy i 
wyposażamy szkoły polonijne, wy-
dajemy podręczniki, przygotowu-
jemy multimedialne pomoce edu-
kacyjne i kształcimy polonijnych 
nauczycieli. Wśród najważniej-
szych projektów edukacyjnych ad-
resowanych do szkół polonijnych 
w USA znalazł się program „Jan 
Karski – niedokończona misja”, 
realizowany wspólnie z Muzeum 
Historii Polski. Przygotowaliśmy 
ponad 100 wystaw, a do ciekaw-
szych należy ta, którą poświęcono 
kapelanowi Rodzin Katyńskich, 
ks. Zdzisławowi Peszkowskiemu, 
absolwentowi Polskiego Semi-
narium Duchownego w Orchard 
Lake w Michigan.

Od wielu dekad Polonię z macie-
rzą łączył sport...

Światowe Igrzyska Polonijne to 
największe imprezy sportowe gro-
madzące po 1000 zawodników. W 
szesnastu letnich i jedenastu zi-
mowych edycjach igrzysk uczest-
niczyło prawie 30 tys. sportowców. 
Współorganizatorami igrzysk były 
m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, 
Sopot, Toruń, Kielce, Zakopane, 
Szczyrk i Karpacz. W roku 2015 
gospodarzem igrzysk jest woje-
wództwo śląskie, a przyszłoroczne 
Igrzyska Polonijne planujemy w 
Arłamowie wspólnie z wojewódz-
twem podkarpackim. Nie ukry-

wam, że liczymy na rekordowy 
udział polonijnej młodzieży.

Jakie wyzwania stoją przed 
„Wspólnotą Polską” w przyszło-
ści?

Ogromnym wyzwaniem jest 
problem nowej emigracji, czy-
li młodych ludzi wyjeżdżających 
od kilku lat z Polski. Staramy się 
zmniejszyć liczbę Polaków wy-
jeżdżających z kraju, jednak za-
daniem „Wspólnoty Polskiej” nie 
jest dążenie do całkowitego po-
wstrzymania Polaków przed emi-
gracją, bo nie mamy do tego ani 
odpowiednich środków, ani możli-
wości. Jesteśmy świadomi, że takie 
zjawisko nie jest dla naszego kraju 
korzystne, bo tworzy się ciągle po-
większająca się dziura demogra-
fi czna, której się nie da wypełnić. 
Z kraju wyjeżdżają ludzie ener-
giczni, którzy wzięli los w swoje 
ręce. Nie wyjechali oni wyłącznie 
za chlebem. W dużej części pragną 
poprawy sytuacji ekonomicznej, 
ale przede wszystkim poszukują 
nowej perspektywy życiowej. Wie-
lu z nich myśli takimi kategoriami: 
„z moimi talentami i możliwościa-
mi, niedostrzeżonymi w kraju, za 
granicą będę mógł zrobić większą 
karierę”. Ci ludzie wyjechali, ale 
najlepiej byłoby, żeby do Polski 
wrócili. Naszym zadaniem jest 
stworzenie takich warunków, żeby 
utrzymywali ciągłą więź z krajem 
ojczystym. Chcemy więc zbudo-
wać takie relacje między Polakami 
żyjącymi za granicą, by mogli li-
czyć na wzajemną pomoc. Poprzez 

działające sprawnie struktury po-
lonijne i kontakty ze Stowarzysze-
niem „Wspólnota Polska” ta więź 
nie zostanie zerwana i nie nastąpią 
nieodwracalne procesy asymilacji. 
Być może, dzięki temu wśród na-
szych rodaków pojawi się myśl, że 
trzeba wrócić do Polski.

Zakotwiczyć młodych ludzi w 
polskości. To trudne wyzwanie 
dla „Wspólnoty”…

To prawda. Ci rodacy, którzy wy-
jechali z powodu dramatycznych 
wydarzeń historycznych i ci, któ-
rzy wyjechali, by polepszyć swój 
byt, to – według mnie – dwa różne 
środowiska. Wcześniej wyobraża-
łem sobie, że „Wspólnota Polska” 
powinna działać głównie na rzecz 
tych, którzy znaleźli się poza gra-
nicami kraju w wyniku dramatycz-
nych wydarzeń w naszej historii. 
Znaleźli się tam, choć nie chcieli, 
jak np. Polacy na Wschodzie, gdy 
zmieniły się granice naszego kra-
ju, czy uciekinierzy z pokolenia 
Solidarności. Jednak, kierując się 
interesem Polski, dążymy do tego, 
by także pokolenie, które niedaw-
no wyjechało z kraju nie zatraciło 
więzi ze swoją ojczyzną. Wierzy-
my, że utrzymanie stałego kontak-
tu kiedyś zaowocuje i niektórzy 
powrócą. Wielu na ten krok się nie 
zdecyduje, bo pobyt poza krajem 
trwa już bardzo długo – od 2004 r. 
Od młodych ludzi na Zachodzie 
często słyszę: „Przyjechałem na 
rok – chciałem zobaczyć jak to 
będzie i taki stan trwa od 10 lat. 
Wciąż czekam”. W wielu przypad-

kach – szczególnie gdy dołączy 
rodzina – widać, że ta chęć powro-
tu jest niewielka. Mamy zobowią-
zanie wobec Polaków w kraju, by 
utrzymać więź naszych rodaków z 
ojczyzną. Możemy tego dokonać 
dzięki edukacji nowego pokole-
nia, które urodzi się już za granicą, 
bowiem zakotwiczenie w polskiej 
tożsamości jest możliwe dzięki 
znajomości języka polskiego.

Czy pana zdaniem możemy spo-
dziewać się fali powrotów?

Z badań prowadzonych przed 
dwoma laty w Anglii, Irlandii czy 
Niemczech wynika, że nieste-
ty nie zanosi się na to, by ludzie, 
którzy w ostatnich latach opuści-
li kraj, mieli do niego powrócić. 
Badania dowiodły bowiem, że 
nie tylko utraciliśmy ludzi ener-
gicznych i zaradnych, ale też do-
brze wykształconych. Właśnie ci 
ludzie na Zachodzie dają sobie 
dobrze radę i ta perspektywa musi 
martwić, bo to oznacza, że te oso-
by w większości do starego kraju 
nie wrócą. Dochodzą wprawdzie 
optymistyczne informacje, że 
więcej osób wraca niż wyjeżdża, 
jednak ogólnie biorąc, każdego 
roku coraz więcej osób pozostaje 
poza granicami kraju. Najczęściej 
są to młodzi, przedsiębiorczy lu-
dzie, a na powrót do kraju prze-
ważnie decydują się emeryci. W 
ten sposób nasze społeczeństwo 
się starzeje i powstaje luka demo-
grafi czna niemożliwa do wypeł-
nienia.  
 Dziennik Związkowy, USA

Prezes „Wspólnoty Polskiej”, Longin Komołowski.

Z Longinem Komołowskim, prezesem Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”, w 25-lecie powstania organizacji rozmawiał Andrzej 
Kazimierczak z chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
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Zakotwiczyć się w polskiej tożsamości
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po norweskich fi ordach 10.25 
Hobby naszych czasów 10.55 Kawałek 
nieba 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Doktor Quinn (s.) 13.15 Po-
gotowie kulinarne 13.35 Televariete 
14.45 Kojak (s.) 15.35 Grubas 16.30 
Podróżomania 17.00 Ostatni nauczy-
ciel w Czechach (s.) 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Pułapka na wilki (fi lm) 21.30 Gejzer 
22.00 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 23.00 
Motyw (s.) 23.45 Policja kryminalna 
Paryż (s.) 0.30 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Ma-
chu Picchu 10.40 Lotnicze katastrofy 
11.25 Gongfu w sercu Europy 12.00 
City Folk 2014: Dhaka 12.25 Ma-
giczne góry 12.45 Na grzyby 13.10 
Tajemnice zmarłych 14.00 Więźniem 
na obczyźnie 14.45 Chcesz je? 14.50 
Współczesne fabryki 15.40 Odkrywa-
nie prawdy 16.25 Jeden ocean 17.20 
Cudowna planeta 18.15 Peru 18.45 
Wieczorynka 19.00 Rzeka Niyodo 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Rybi świat Jakuba Vágnera 21.00 
Podróżomania 21.30 Drugie życie Jana 
Husa 22.15 Zbrodnia (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Zamieńmy się żonami 11.25 
Dwóch i pół (s.) 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Dowody zbrodni (s.) 13.20 
Bez śladu (s.) 14.15 Mentalista (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.30 Bach! 22.15 Zjadacz grzechów 
(fi lm) 23.55 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 0.45 Mentalista. 

PRIMA 
6.10 Friends (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policjantka (s.) 11.30 Obwód 
Wolff a (s.) 12.35 Komisarz Rex (s.) 
14.45 Lekarz z gór (s.) 15.45 Miłość 
w Wenecji (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 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.). 

PIĄTEK 19 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.55 
Podróż po Chaco 10.35 Chłopaki 
w akcji 11.05 Nie wahaj się i kręć! 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Doktor Quinn (s.) 13.15 Pogotowie 
kulinarne 13.35 Televariete 15.10 
Pr. rozrywkowy 16.05 Podróżoma-
nia 16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Diabli wiedzą (bajka) 21.45 
Wszystko-party 22.40 Koło pełne 
gwiazd 23.35 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Nowy Jork - najmniejszy dom 
operowy na świecie 10.20 Podróżo-
mania 11.00 Odkrywanie prawdy 
11.45 Wieża telewizyjna Žižkov 12.40 
Ucieczka na Papuę-Nową Gwineę 
13.35 Tajemniczy świat krokodyli 
14.25 Chcesz mnie? 14.50 Machu Pic-

chu 15.45 Przygody nauki i techniki 
16.10 Środki transportowe 17.00 City 
Folk 2014 - Lublana 17.25 Historia 
życia 18.15 Podróż po Cordillera Real 
18.45 Wieczorynka 18.55 Fenomen 
Underground 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Plzeň - EHMK 2015. 
Konkurs młodych tancerzy 21.30 Pan-
na Marple (s.) 23.05 Zakazane impe-
rium (s.) 0.00 Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Lekarka 
z Dixie (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 wiado-
mości 17.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Dziadek Mróz (bajka) 
22.00 Faceci w czerni II (fi lm) 23.40 
Złodziej życia (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolff a 
(s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 Le-
karz z gór (s.) 15.45 Kobieta z zamku 
(fi lm) 17.40 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminal-
ne 19.55 VIP wiadomości 20.15 Noc 
w muzeum II (fi lm) 22.20 Predators 
(fi lm) 0.35 Ostatni wóz (fi lm). 

SOBOTA 20 czerwca  

TVC 1 
6.00 Zioła 6.25 Zauroczenie (s.) 7.25 
Łopatologicznie 8.15 Każdy ma swój 
cień (fi lm) 9.00 Kto dokąd chce... 
(fi lm) 9.45 Gejzer 10.15 Wszystko-
party 11.15 Ojciec Brown (s.) 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Hobby 
naszych czasów 13.00 Wiadomości 
13.05 O zamku w podziemiach (baj-
ka) 14.05 Wełtawska rusałka (bajka) 
14.55 Lizy lot w niebo (fi lm) 16.40 
Niezwykłe życia 17.35 Hercules Po-
irot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Godzina prawdy 21.00 Złoty 
kij hokejowy (wręczenie nagród) 22.25 
Lipna panna młoda (fi lm) 23.55 Miej-
sce zbrodni - Schimanski. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody 
w przyrodzie 6.35 Babar i przygody 
Badua 7.00 Mikołajek 7.15 Show Gar-
fi elda 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.30 Ta nasza kapela 9.55 Folk-
lorika 10.25 Peru 10.55 Stulecie lata-
nia 11.50 Ostatnie tajemnice trzeciej 
rzeszy 12.40 Auto Moto Rewia 13.05 
Kraj na szlaku kadzidlanym 13.30 
Żydowskie zabytki w Czeskim Raju i 
okolicy 14.00 Babel 14.40 Trzej musz-
kieterowie (fi lm) 16.15 Nagroda Gra-
tias Tibi 2015 16.45 Rybi świat Jakuba 
Vágnera 17.40 Kawior, skarb z Iranu 
18.30 EXPOminuty 2015 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Współczesne fabryki 
19.50 Wiadomości w języku migowym 
20.00 Napoleon (fi lm) 21.45 Gra o 
tron (s.) 23.35 Zombie SS (fi lm). 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Monsuno (s. anim.) 6.55 Marvel Aven-
gers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.15 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.05 Doskonały świat 
(s.) 9.15 Przyprawy 10.05 Upgrade 
10.45 Dzwoń do TV Nova 11.25 I kto 
to mówi II (fi lm) 12.55 4 wesela 14.35 
Moja dziewczyna wychodzi za mąż 
(fi lm) 16.40 Poradnik domowy 17.45 
W kuchni u Haliny 18.25 Najlepiej 
gotuje moja mama! 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Igrzyska śmierci 
(fi lm) 23.05 Kill Bill (fi lm) 1.05 Para-
normal Activity III (fi lm). 

PRIMA
 6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago 7.40 
Winx Club 8.15 Salon samochodowy 
9.20 M.A.S.H. (s.) 9.55 Tata duch 
(fi lm) 11.35 Noc w muzeum II (fi lm) 
13.55 Uwaga, obchód! (fi lm) 15.30 
Morderstwa w Midsomer (s.) 17.35 
Gondíci, s.r.o. 18.55 Wiadomości 
20.15 Piraci z Karaibów: Skrzynia 
umarlaka (fi lm) 23.35 Totalna zagłada 
(fi lm) 1.40 Wilcze prawo: 1980 (fi lm). 

NIEDZIELA 21 czerwca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Za-
uroczenie (s.) 7.15 Lizy lot w niebo 
(fi lm) 9.00 Lekarz z dożywocia 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Rowy (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Kocia królewna (bajka) 14.05 
Grzyb grzybowi nierówny (bajka) 
15.20 Na komecie (fi lm) 16.35 Ro-
dzina Horaków (s.) 18.25 Zioła 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Konfi dent (fi lm) 21.50 168 go-
dzin 22.20 Drugi ruch pionkiem (fi lm) 
23.40 Sprawy inspektora Lynleya (s.) 
1.10 Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody w 
naturze 6.35 Babar i przygody Badua 
7.00 Mikołajek 7.15 Show Garfi elda 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosło-
wacki tygodnik fi lmowy 9.15 Poszuki-
wania czasu utraconego 9.35 Na grzyby 
10.00 Waterloo! 10.55 Nie poddawaj 
się 11.55 Chcesz mnie? 12.25 Króle-
stwo natury 12.55 Słowo na niedzielę 
13.00 Magazyn chrześcijański 13.25 
Przez ucho igielne 13.55 Magazyn re-
ligijny 14.20 Podróż po Cordillera Real 
14.50 Wyprawa do Timbuktu 15.40 
Poszukiwania Majów 16.35 Na pły-
walni z I. Raichelem 17.05 Tajemniczy 
świat krokodyli 17.55 Pieskie życie 
18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemnice 
zmarłych 19.50 Wiadomości w języ-
ku migowym 20.00 W imię przyjaźni 
(fi lm) 21.40 Otchłań (fi lm) 0.00 Feno-
men Underground. 

NOVA 
6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.35 
Monsuno (s. anim.) 7.00 Marvel Aven-
gers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.25 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.10 Kung Fu Panda: 
Legenda o niezwykłości (s. anim.) 8.40 
Z piekła szczęście (s.) 9.40 Weekend 
10.40 Tootsie (fi lm) 13.00 Mrówki 
niosą śmierć (fi lm) 14.45 Naga broń 33 
1/3: Ostateczna zniewaga (fi lm) 16.25 
Westernstory (fi lm) 18.25 Najlepiej 
gotuje moja mama! 19.30 Wiadomości 
20.20 Pod jednym dachem (s.) 21.20 
Mattoni Coctail Festival 22.50 Post 
Coitum (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.15 Ninjago (s. 
anim.) 7.45 Winx Club (s. anim.) 
8.15 Piekło na Pacyfi ku 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.50 Rosemary & Th y-
me (s.) 10.55 Kto jest kim? 11.55 Bo-
skie torty od Markety 12.30 Poradnik 
domowy 13.45 Big Ben (s.) 15.50 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 
20.15 Przygody Tintina (fi lm) 22.35 
Jak upolować miliardera (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 22 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hercules Poirot 
(s.) 9.50 168 godzin 10.25 Na kome-
cie (fi lm) 11.40 Bajkowa Dobříš 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dok-
tor Quinn (s.) 13.15 Televarieté 14.50 
Kojak (s.) 15.40 Grubas (s.) 16.30 Po-
dróżomania 17.00 Ostatni nauczyciel 
w Czechach (s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Mały pitawal 

z dużego miasta (s.) 21.00 Reporterzy 
TVC 21.40 Kryminalista (s.) 22.40 
Na tropie 23.05 Zawodowcy (s.) 
23.55 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Ucieczka na Papuę-
-Nową Gwineę 9.55 Echa Pacyfi -
ku 10.25 Rzeka Niyodo 11.15 Babel 
11.45 Magazyn religijny 12.10 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 12.40 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 12.55 
Jeden ocean 13.45 Wspomnienia na 
Treblinkę 14.50 Środki transportu 
15.35 Kawior, skarb z Iranu 16.30 Naj-
ważniejsze operacje II wojny światowej 
17.30 Nadejście barbarzyńców 18.15 
Na grzyby 18.45 Wieczorynka 19.00 
Kosmos 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Ostatnie tajemnice trze-
ciej rzeszy 21.00 Współczesne fabryki 
21.50 Śmierć utalentowanego szewca 
(fi lm) 23.15 Goście mojego ojca (fi lm) 
0.45 Wspomnienia na Treblinkę. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Pod jednym dachem (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Lekarka z Dixie (s.) 13.20 
Bez śladu (s.) 14.15 Mentalista (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, po-
goda 17.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Policja kryminalna An-
děl (s.) 21.25 Stalker (s.) 22.25 Prawo 
i porządek: Sekcja specjalna (s.) 23.20 
Cyberagent (s.) 0.10 Kryminalne za-
gadki 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.) 10.25 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolff a 
(s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 14.45 Le-
karz z gór (s.) 15.45 Tęczowe marze-
nie (fi lm) 17.40 Popołudniowe wiado-
mości 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 Hollywoo (fi lm). 

WTOREK 23 czerwca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Wenecji 10.20 Reporterzy 
TVC 11.05 Niezwykłe życia 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dok-
tor Quinn (s.) 13.15 Televarieté 14.45 
Kojak (s.) 15.30 Grubas (s.) 16.20 Po-
dróżomania 17.00 Ostatni nauczyciel 
w Czechach (s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Szpital na pe-
ryferiach (s.) 20.50 Był sobie dom (s.) 
22.05 Komicy na piątkę 23.00 Anato-
mia prawdy (s.) 23.45 Ojciec Brown 
(s.) 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Wyprawa do Tim-
buktu 10.00 Historia życia 10.50 Peru 
11.20 Nie poddawaj się 12.15 Auto 
Moto Rewia 12.45 Wieża telewizyjna 
Žižkov 13.35 Waterloo! 14.30 Przy-
gody nauki i techniki 14.55 Tajemnice 
zmarłych 15.45 Szpitale położnicze 
trzeciej rzeszy 16.35 Kosmos 17.20 
Przejście między światami 18.15 Po-
dróżomania 18.45 Wieczorynka 18.55 
Wieźniem na obczyźnie 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Ležáky 42 
21.35 Lemoniadowy Joe czyli Końska 
opera (fi lm) 23.15 Ekspedycja Grand 
Canyon 23.45 Miasto kocic (s.) 0.05 
Szpitale położnicze trzeciej rzeszy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 

(s.) 10.10 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Lekarka z Dixie 
(s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15 Men-
talista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Krokodyl Dundee (fi lm) 22.15 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.) 
23.10 Cyberagent (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.) 10.25 Poli-
cjantka (s.) 12.30 Obwód Wolff a (s.) 
13.30 Komisarz Rex (s.) 14.45 Lekarz 
z gór (s.) 15.45 Niebo w twoich oczach 
(fi lm) 17.40 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Śluby 
w Wenecji (s.) 21.35 Pr. rozrywkowy 
22.20 Pr. kulinarny 23.35 Policja kry-
minalna Stuttgart (s.) 0.35 Sprawiedli-
wość we krwi (s.). 

ŚRODA 24 czerwca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Mandalaju 10.25 13. kom-
nata D. Hůlki 10.50 Nie wahaj się i 
kręć! 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Doktor Quinn (s.) 13.15 Televa-
rieté 14.45 Kojak (s.) 15.35 Grubas (s.) 
16.25 Podróżomania 17.00 Ja i Karol 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Mały pitawal z dużego 
miasta (s.) 21.00 Old Winnetou i Old 
Firehand (fi lm) 22.35 Miejsce zbrodni 
- Schimanski (s.) 0.05 Pr. dyskusyjny. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Ostatnie tajemnice trzeciej rzeszy 
10.50 Nasza wieś 11.15 Ta nasza kape-
la 11.45 Folklorika 12.10 Choroby ser-
ca 12.30 Pieskie życie 13.15 Kwartet 
13.40 Religie świata 14.40 Nadejście 
barbarzyńców 15.25 Gomera 15.55 
Chcesz je? 16.00 Klucz 16.30 Rybi 
świat Jakuba Vágnera 17.20 Wyprawa 
do Timbuktu 18.10 Królestwo natury 
18.45 Wieczorynka 18.50 Tajemni-
czy świat krokodyli 19.50 Wiadomo-
ści w j. migowym 20.00 Ucieczka na 
Malediwy 21.00 Podróż po północnej 
Dalmacji 21.30 Włochy 22.00 Plemio-
na: Graffi  ti 22.30 Co złapiesz w życie 
(fi lm) 0.10 Zakazane imperium (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.00 Krokodyl Dundee (fi lm) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Lekarka 
z Dixie (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 wiado-
mości 17.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Policja kryminalna An-
děl (s.) 21.25 Agenci NCIS (s.) 22.30 
Zmowa milczenia (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Napisała: Morderstwo (s.) 10.25 Poli-
cjantka (s.) 12.30 Obwód Wolff a (s.) 
13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 Lekarz 
z gór (s.) 15.45 Narzeczony mojej naj-
lepszej koleżanki (fi lm) 17.40 Popołu-
dniowe 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 
0.15 Hawaii 5-0 (s.).
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CZ. CIESZYN, TEATR CIE-
SZYŃSKI, Ostrawska 67: do 28. 6. 
wystawa Dariny Krygiel pt. „Obrazy”. 
Czynna: po-pt: godz. 9.00-15.00 po 
uprzednim zgłoszeniu się w portierni.

KARWINA, SALA MÁNESA, 
MIEJSKI DOM KULTURY: do 
30. 6. wystawa pt. „85 lat Cieszyń-
skiego Towarzystwa Fotografi cz-
nego”. Czynna: po, śr, pt: w godz. 
9.00-15.00, wt, czt: w godz. 9.00-
19.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.

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: 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

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie 
fakt zamówienia ogłoszenia.

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – LUTYNIA 
DOLNA: Pasibrzuch (19, godz. 
10.00);

SCENA CZESKA – KOSZA-
RZYSKA: Čarodějky ze Salemu (19, 
godz. 21.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Piłkarzyki rozrabiają (18, godz. 
15.30); Andy Summers – auto-
biografi a (18, godz. 9.00, 14.00, 
16.00); Andílek na nervy (18, 
godz. 17.30); Cybernatural (18, 
godz. 19.00); Polowanie na pre-
zydenta (18, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Vybíjená (18, godz. 
15.00); Andílek na nervy (18, 19, 
godz. 17.45); Filmowa biogra-
fi a Paula Coelho (18, 19, godz. 
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
Szpieg (18, 19, godz. 17.30); Dark 
places (18, 19, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Noc po 
ciężkim dniu (18, godz. 17.45); 
Podziemny krąg (18, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Jurassic world 
(18, 19, godz. 15.00, 17.30, 20.00).

CO W TERENIE
BOGUMIN – MK PZKO urzą-
dza dla członków Koła jedno-
dniową autokarową wycieczkę do 
Pszczyny (m.in. zwiedzanie zamku) 

– 29. 8. Szczegółowe informacje 
można uzyskać i zgłoszenia składać 
pod nr. tel. 602 741 693, do 10. 7. 
CZ. CIESZYN – Zarząd MK 
PZKO Park Sikory zaprasza człon-
ków i sympatyków Koła na prelekcję 
Janiny Hławiczki pt. „Chile, Boli-
wia, Peru” połączoną ze smażeniem 
jajecznicy w piątek 19. 6. o godz. 
18.00 w salce Koła w Ośrodku Kul-
tury „Strzelnica”. Wejście od strony 
Olzy.
GRÓDEK – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na smażenie jajecznicy w 
niedzielę 21. 6. o godz. 16.00 do 
ogrodu koło Domu PZKO. Prosi-
my przynieść jajka.
HAWI ER ZÓW-MIA STO – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 18. 6. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ul. Horymira 1511.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne 
Wianki, które odbędą się 20. 6. 
o godz. 16.00 w ogrodzie Domu 
PZKO. Orkiestra „Sonata” Wiesła-
wa Farany. Bogata kuchnia domowa.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza w niedzielę 21. 
6. o godz. 15.00 na festyn do ogrodu 
obok Domu PZKO. Wystąpią: ze-
spół regionalny „Strumień” (Polska) 
oraz Old Boys Band.

PTTS „BŚ” – Zaprasza 23. 6. na 
wtorkową wycieczkę trasą: Wisalaje 
– Łysa Góra – Malenowice. Odjazd 

pociągu o godz. 6.41 z Cz. Cieszy-
na, i autobusu o godz. 7.32 z Frydku 
na Wisalaje. Inf. 599 525 435.

RYCHWAŁD – MK PZKO za-
prasza w sobotę 20. 6. od godz. 
14.00 na festyn ogrodowy do 
Domu PZKO. W programie: chór 
„Lutnia”, „Rychwałdzianie”, „Fami-
lijo” (Polska), Old Boys Band.

SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza na tradycyjny festyn, któ-
ry odbędzie się w sobotę 20. 6. o 
godz. 15.00 w ogrodzie obok Domu 
PZKO. W programie wystąpi miej-
scowy chór mieszany „Hasło” oraz 
gościnnie zespół wokalny „Spoko 
Babki” ze Skrzyszowa.
Zapraszamy również na imprezę 
towarzyszącą – XI Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Nożnej, który 20. 6. 
o godz. 9.30 odbędzie się na boisku 

Klubu Sportowego Wiktoria w Sta-
rym Boguminie. W turnieju wezmą 
udział drużyny KWS Grodków, Old 
Boys Chałupki, Old Boys Stary Bo-
gumin i PZKO Skrzeczoń.

OFERTY
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1+1 
(2+kk) na ul. Kopernika w Cz. Cie-
szynie. Tel.: 773 522 203. GL-397

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, 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. 

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 17. 6. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,78 zł

ON  4,70 zł

LPG 1,78 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,89 zł

ON  4,69 zł

LPG 1,86 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,89 zł

ON  4,69 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,99 zł  

ON  4,65 zł

LPG 1,77 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,90 kc  

ON  32,40 kc  (wik)

Ciekawą wystawę zaproponowało 
Muzeum Huty Trzynieckiej. W ubie-
gły czwartek odbył się wernisaż wysta-
wy prac z wełny Eriki Trojkowej, która 
również rzeźbi. Wystawa nosi tytuł 
„Wełna opowiada historię”. – Wiele 
zawdzięczam mojemu ojcu, Janowi 
Schwartzowi. To on nauczył mnie 
rzeźbić – zdradziła podczas wernisażu 
Trojková.

Na wystawie podziwiać można 
dzieła Trojkowej, Schwartza, a także 
jego kolegi po fachu Jerzego Cieśla-
ra, który między innymi przedsta-
wia płaskorzeźby i fi gury. Natomiast 
Schwartz wykonał rzeźby głów, a 
niektóre z jego prac przybrały formę 
kukiełek. Jedna z nich była poniekąd 
inspirowana postacią małżonka Troj-
kowej.   (endy)

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 17. 6. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,151  0,152 0,147  0,155

EUR  4,130 4,160  4,100  4,200

USD  3,640  3,700  3,630  3,730

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,55   6,66  6,53   6,66

EUR  27,20 27,80 26,94 27,71

USD  24,00 24,80 23,98 24,65 (wik)

Gdy wiosna zakwitała kwiatem,
Ty pożegnałeś się z tym światem,
i pod wieczór, gdy kończył się dzień,
Tyś rozpoczął swój wieczny sen.

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. STANISŁAWA BRACHACZKA

z Bystrzycy
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GL-381

WSPOMNIENIA

Czas płynie, my pamiętamy...
Dnia 21 czerwca minie 25. rocznica śmierci naszej Kochanej Mamusi, Teś-
ciowej, Babci

śp. ANTONII MATWIKOW

zaś 31 stycznia 2015 przypomnieliśmy sobie 100 lat od urodzenia naszego 
Kochanego Tatusia, Teścia, Dziadka

śp. JÓZEFA MATWIKOWA

z Trzyńca. O chwilę wspomnień i zadumy prosi córka Barbara z rodziną.
GL-405

Wełna i drewno 
w muzeum

NEKROLOGI

Żałobą okryci podajemy do wiadomości, że dnia 15. 6. 
2015 opuścił nas na zawsze w wieku 91 lat nasz Drogi 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Wujek

śp. JÓZEF HRABIEC

zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Stanisłowicach. 
Ostatnie pożegnanie Zmarłego odbędzie się we wtorek 
23. 6. 2015 o godz. 15.00 z kościoła rzymskokatolickie-
go w Cierlicku-Kościelcu na miejscowy cmentarz. W 
smutku pogrążona rodzina. GL-406

Dziś obchodziłby swoje 80. urodziny

śp. WŁADYSŁAW ORSZULIK

nauczyciel i działacz społeczny z  Rychwałdu. O chwilę 
wspomnień proszą najbliżsi.  GL-388

ŻYCZENIA

Dnia 18. 6. obchodzi swój jubileusz życiowy – 80. urodzi-
ny nasza Kochana

pani ANNA FRIEDMAN

z Jabłonkowa
Z tej okazji dużo zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa 
Bożego życzą synowie i córki z rodzinami. GL-408

Dnia 18. 6. 2015 obchodziłby 84. urodziny nasz Kochany

śp. ANTONI SIKORA

z Czeskiego Cieszyna
zaś 28. 6. 2015 wspominać będziemy 20. rocznicę Jego 
śmierci. O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.

GL-402

Dnia 18. 6. 2015  mija 10. rocznica śmierci

śp. WANDY SŁOWIKOWEJ

z  domu Puchała, z  Hawierzowa-Suchej. O chwilę wspomnień prosi syn 
z rodziną. GL-382

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 17. 6. 2015 zmarła nasza 
Matka, Teściowa, Prababcia, Babcia, Szwagierka, Cio-
cia, Koleżanka

śp. ANNA PĘKAŁA

z domu Madecka
zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się dnia 20. 6. 2015 o godz. 10.30 z 

kościoła katolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Alejach w Cz. 
Cieszynie. Zasmucona rodzina. GL-410
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Mali szachiści zasad tej królewskiej 
gry uczą się zaledwie od roku – kół-
ko szachowe prowadzi w naszych 
przedszkolach Renata Mitura. Swoje 
siły w turnieju wypróbowali pod-
opieczni trzech przedszkoli: z Roz-
woju, Sibicy oraz ul. Moskiewskiej.

– W czeskocieszyńskich przed-
szkolach uczę szachów od tego roku 
szkolnego, tej gry uczyć się mogą już 
nawet czteroletnie dzieci. W turnieju 
wzięły udział pięcio- i sześciolatki 
– wyjaśniła organizatorka mi-
strzostw, Renata Mitura.

Środowe mistrzostwa rozgrywano 
systemem szwajcarskim, po dzie-
sięć minut na partię, w pięciu run-

dach. – Było bardzo dużo remisów, 
co znaczy, że z matowaniem mamy 
jeszcze spore problemy. Graliśmy w 
pięciu rundach. Zastanawiałam się 
nad siedmioma, ale stwierdziłam, że 
dla przedszkolaków może to być za 
dużo. Być może na przyszłorocznych 

mistrzostwach wprowadzę siedem 
rund – powiedziała trenerka.

Jutro swoich sił w szachach wy-
próbują natomiast uczniowie pol-
skich podstawówek z całego Zaol-
zia, w których również pani Renata 
prowadzi kółka szachowe lub na-

ucza w ramach lekcji. W szkole pod-
stawowej im. Gustawa Przeczka w 
Trzyńcu odbędą się II Mistrzostwa 
Polskich Szkół Podstawowych w 
Szachach. Do udziału zgłosiło się 49 
uczniów.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Kasparow klaskałby z radości
13 dzieci z polskich przedszkoli w Czeskim Cieszynie wzięło wczoraj udział w pierwszych mistrzostwach szachowych przedszkoli. 
Turniej odbył się w sali klubu Slavoj w Czeskim Cieszynie. 

WYNIKI 
1. Krystian Stonawski (przed-
szkole ul. Akacjowa), 2. Bartło-
miej Faja (Akacjowa), 3. Adam 
Kotas (Akacjowa) 4. Sebastian 
Brudny (Akacjowa) 5. Domi-
nik Schon (Akacjowa), 6. Jakub 
Sikora (Moskiewska), 7. Izabela 
Pielesz (Sibica), 8. Marek Kol-
ber (Akacjowa), 9. Julia Pawlik 
(Moskiewska),10. Marek Nie-
miec (Sibica), 11. Elizabet Ko-
tajna (Sibia), 12. Adrian Płatek 
(Akacjowa), 13. Dominik Hala-
ma (Akacjowa).

Największa piłkarska impreza tego 
roku na Starym Kontynencie, mi-
strzostwa Europy U21 w Pradze, 
Ołomuńcu i Uherskim Hradziszczu, 
ruszyła wczoraj pełną parą. Na in-
augurację czempionatu gospodarze 
turnieju, Czesi, zmierzyli się w Pra-
dze z mocną ekipą Danii. W drugim 
środowym spotkaniu Niemcy zagrali z 
Serbią (oba mecze zakończyły się po 
zamknięciu tego numeru). Ciekawie 
zapowiadają się również pozostałe 
pojedynki grupowe. Już dziś (18.00) 
na Androwym Stadionie w Ołomuń-
cu zmierzą się reprezentacje Włoch i 
Szwecji, wieczorem emocje przeniosą 
się zaś do Uherskiego Hradziszcza, 
gdzie Anglia stoczy walkę z Portugalią 

(20.45). System turnieju nie uwzględ-
nia meczów ćwierćfi nałowych. Z 
dwóch grup awansują po dwie najlep-
sze ekipy, które od razu czeka „półfi -
nałowa matura”. Finał rozegrany zo-
stanie 30 czerwca w praskim Edenie. 

Gospodarze marzą o tym, by Eden 
zamienił się w przysłowiowy raj na 
Ziemi właśnie dla nich. Czesi, któ-
rzy z racji gospodarza imprezy nie 
musieli zaliczyć eliminacji, będą mieli 
jednak ciężką przeprawę. Podopiecz-
ni trenera Jakuba Dovalila nie należą 
bowiem do faworytów mistrzostw, 
dodatkowo gospodarzy może ugoto-
wać trema związana z presją domowej 
publiczności. Ambasador mistrzostw 
Europy U21, Pavel Nedvěd, szansy 
czeskiej drużyny  upatruje w determi-
nacji i zdrowej, sportowej atmosferze. 
– Determinacja, chęć pokazania pełni 
swoich możliwości, a nawet jeszcze 
coś nie coś na deser, cechuje najlep-
szych. Wierzę, że czeski zespół zro-
bi wszystko, żeby pokazać się przed 
własną publicznością z jak najkorzyst-
niejszej strony – stwierdził właściciel 
„Złotej Piłki” dla najlepszego pił-
karza Europy w sezonie 2002/2003, 
obecnie jeden z najwyższych rangą 

działaczy włoskiego Juventusu Turyn. 
W Ołomuńcu, gdzie zagrają Włosi, 
Anglicy i Szwedzi, zameldowało się 
w tym tygodniu kilkadziesiąt piłkar-
skich agentów, a także dziennikarzy 
z całego świata. Mistrzostwa Europy 
U21 nie są wprawdzie typową areną 
do polowania na utalentowanych pił-
karzy, bo większość reprezentantów 
w tym wieku broni już barw znanych 
klubów, ale zawsze znajdą się wyjąt-
ki. Jak chociażby szwedzki napastnik 
John Guidetti, któremu w Manche-
sterze City wygasł kontrakt i właś-
nie w mistrzostwach może sprzedać 
swoje nietuzinkowe umiejętności. Dla 
wszystkich drużyn cel minimum to 
awans z grupy. Najpiękniejsze eposy o 
bohaterstwie i poświęceniu powstają 
bowiem dopiero w fazie pucharowej. 

W kadrze RC brakuje gwiazd z 
zagranicznych klubów, ale zdaniem 
trenera Jakuba Dovalila, to może być 
paradoksalnie atut tej drużyny. – W 
roli piłkarskiego kopciuszka czujemy 
się najlepiej. Wybrałem zawodników 
głodnych sukcesu – podkreślił czeski 
szkoleniowiec. Czesi w swojej grupie 
zmierzą się kolejno z Danią, Serbią 
i Niemcami. Pomijając wczorajsze 

spotkanie z Danią, kluczowy może się 
okazać już sobotni mecz z Serbią na 
Letnej w Pradze. Serbowie, którzy w 
barażach sensacyjnie wyeliminowali 
obrońców tytułu, Hiszpanów, są czar-
nym koniem czempionatu. – Na tym 
etapie rozgrywek liczy się każdy po-
jedynek. Wierzę, że jesteśmy w stanie 
wyjść z grupy, a potem już wszystko 
może się zdarzyć – dodał Dovalil. 

JANUSZ BITTMAR

Zwycięzcy: (od prawej) Krystian Stonawski (1. miejsce), Bartłomiej Faja (2. miejsce) i Adam Kotas (3. miejsce). 
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Trening reprezentacji RC przed wczorajszym meczem z Danią.

W SKRÓCIE
ELIMINACJE PIŁKARSKICH 
MŚ 2018: POLSKA W 3. KOSZY-
KU. Piłkarska reprezentacja Polski 
znalazła się w trzecim koszyku elimi-
nacji mistrzostw świata 2018 w Rosji. 
Losowanie zaplanowane jest na 25 
lipca w Sankt Petersburgu, eliminacje 
rozpoczną się 4 września 2016 roku. 
Wpływ na podział koszyków miały 
m.in. wtorkowe mecze towarzyskie, 
w tym zremisowany przez biało-czer-
wonych pojedynek z Grecją (0:0). Jak 
czytamy na ofi cjalnej stronie FIFA, 
drużyny zostaną podzielone na sie-
dem grup po sześć drużyn oraz dwie 
z pięcioma ekipami. Bezpośredni 
awans wywalczą tylko zwycięzcy grup. 
Osiem zespołów z drugich miejsc za-
gra w barażach. W najwyższym ko-
szyku są: Niemcy, Belgia, Holandia, 
Portugalia, Rumunia, Anglia, Walia, 
Hiszpania, Chorwacja. Z kolei Pola-
kom w 3. koszyku towarzyszą ekipy 
Ukrainy, Szkocji, Węgier, Szwecji, Al-
banii, Irlandii Płn., Serbii i Grecji. 

*   *   *
JUVENTUS ZAGRA W GDAŃ-
SKU. Fani Juventusu Turyn wcale nie 
muszą fatygować się do Włoch, by 
obejrzeć swoich ulubieńców na żywo. 
29 lipca w towarzyskim spotkaniu 
Lechia Gdańsk zmierzy się właśnie z 
Juventusem, który według zapowiedzi 
włodarzy klubu pojawi się w Polsce 
w najsilniejszym składzie. Juventus 
Turyn zaliczył świetny sezon – dotarł 
do fi nału Ligi Mistrzów oraz trium-
fował we włoskiej Serii A i Pucharze 
Włoch. Bilety kosztują od 90 do 500 
złotych.

*   *   *
AFERA W FIFA: NOWE KON-
KRETY. Prokurator generalny 
Szwajcarii Michael Lauber poinfor-
mował wczoraj, że 53 transakcje ban-
kowe przeprowadzone przez FIFA, a 
mające związek z wyborem gospoda-
rzy piłkarskich mistrzostw świata w 
2018 i 2022 roku, został uznane za 
podejrzane – czytamy na łamach Pol-
skiej Agencji Prasowej. – Prowadzimy 
kompleksowe dochodzenie z wielo-
ma międzynarodowymi aspektami. 
To wymaga czasu i to potrwa. Świat 
futbolu musi być cierpliwy. Na efek-
ty trzeba będzie poczekać dłużej niż 
tradycyjne w piłce nożnej 90 minut 
– powiedział Lauber.

*   *   *
IGRZYSKA EUROPEJSKIE: 
DRUGA WYGRANA POLSKICH 
SIATKAREK. Polskie siatkarki od-
niosły drugie zwycięstwo w grupie 
A podczas Igrzysk Europejskich w 
Baku. Polki w trzecim meczu tur-
nieju pokonały Rumunię 3:0 (25:23, 
25:15, 25:17), jutro zaś zmierzą się z 
młodą ekipą Włoch. Polska: Joanna 
Wołosz, Anna Werblińska (12), Maja 
Tokarska (8), Katarzyna Zaroślińska 
(19), Sylwia Pycia (10), Katarzyna 
Skowrońska-Dolata (11), Agata Du-
rajczyk (libero) oraz Izabela Bełcik, 
Agnieszka Bednarek-Kasza, Natalia 
Kurnikowska, Daria Paszek, Agniesz-
ka Kąkolewska (1), Anna Miros (1).

*   *   *
JUTRO LOSOWANIE GRUP 
ME POLSKA 2016. W Krakowie 
zostaną rozlosowane w piątek grupy 
przyszłorocznych mistrzostw Euro-
py w piłce ręcznej mężczyzn Polska 
2016. Jak podaje PAP, w losowaniu, 
które odbędzie się w Centrum Kon-
gresowym ICE w Krakowie, udział 
wezmą bramkarz reprezentacji Pol-
ski Sławomir Szmal, Duńczyk Mads 
Mensah Larsen, Niemiec Andreas 
Wolff  oraz grający w Vive Tauron 
Kielce Chorwat Ivan Cupić. Polska 
jako gospodarz imprezy trafi ła do 
grupy A, która zagości w Krakowie. 

(jb)

Polowanie na medale ME U21

PROGRAM ME U21
17 czerwca
 18.00 (Eden): RC – Dania
 20.45 (Letna): Niemcy – 
Serbia
18 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): Włochy 
– Szwecja
 20.45 (U. Hradziszcze): An-
glia - Portugalia
20 czerwca
 18.00 (Letna): Serbia - RC
 20.45 (Eden): Niemcy - Da-
nia
21 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): Szwecja 
- Anglia
 20.45 (U. Hradziszcze): 
Włochy - Portugalia
23 czerwca
 20.45 (Eden): RC - Niemcy
 20.45 (Letna): Dania - Serbia
24 czerwca
 20.45 (Ołomuniec): Anglia 
– Włochy
 20.45 (U. Hradziszcze): Por-
tugalia - Szwecja
27 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): półfi nał 
(1B – 2A)
 21.00 (Letna): półfi nał (1A 
– 2B)
30 czerwca
 20.45 (Eden): mecz fi nałowy

KADRA RC U21
Bramkarze: Michal Reichl 
(Sigma Ołomuniec), Tomáš 
Koubek (Hradec Kr.), Jiří Pav-
lenka (Banik Ostrawa)
Obrońcy: Jan Baránek (Pil-
zno), Jakub Brabec (Sparta Pra-
ga), Matěj Hanousek (Dukla 
Praga), Matěj Hybš ( Jihlawa), 
Jakub Jugas (Brno), Pavel Ka-
deřábek (Sparta Praga), Tomáš 
Kalas (FC Koeln)
Pomocnicy: Martin Frýdek 
(Liberec), David Houska (Oło-
muniec), Adam Jánoš ( Jihlawa), 
Jan Kliment ( Jihlawa), Ladislav 
Krejčí (Sparta Praga), Lukáš 
Masopust ( Jablonec), Ondřej 
Petrák (FC Nürnberg), Tomáš 
Přikryl (Dukla Praga), Ladis-
lav Takács (Teplice), Michal 
Trávník (Slovácko), Jaromír 
Zmrhal (Slavia Praga)
Napastnicy: Václav Kadlec 
(Sparta Praga), Jiří Skalák (Ml. 
Bolesław)
Trener: Jakub Dovalil
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