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dzień: 16 do 18 0C
noc: 13 do 12 0C
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 19 do 21 0C 
noc: 14 do 12  0C
wiatr: 1-2 m/s

WICEMISTRZ 
RECYTACJI

Drugie miejsce z 60. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego w 
Ostrołęce przywiózł na Zaolzie te-
goroczny absolwent Polskiego Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie, Henryk Molin. 
Udział w fi nale konkursu, który za-
kończył się w ub. sobotę, zapewniła 
mu jako jedynemu uczestnikowi z 
zagranicy główna nagroda uzyskana 
w tegorocznej edycji konkursu recy-
tatorskiego „Kresy” w Białymstoku.

– Do Ostrołęki pojechałem ra-
zem ze swoim instruktorem, a rów-
nocześnie ex-wychowawcą naszej 
klasy gimnazjalnej, Władysławem 
Kubieniem. Recytowałem te same 
utwory, co na „Kresach”, czyli Tade-
usza Różewicza „Prognozę do roku 
2000” oraz Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego „Idiotę” z Teatrzy-
ku „Zielona Gęś”. Widocznie się 
spodobała, choć ja uważam, że na tę 
nagrodę nie zasłużyłem, bo w kon-
kursie startowało wielu wspaniałych 
recytatorów – powiedział „Głosowi 
Ludu” Molin.

W Ogólnopolskim Konkursie 
Recytatorskim w Ostrołęce wzięło 
udział 48 osób w dwóch kategoriach 
– 26 w kategorii młodzieży szkolnej, 
do której należał również Henryk 
Molin, oraz 22 w kategorii dorosłych. 
W skład jury weszli: Lech Śliwonik 
(przewodniczący), Wiesław Komasa, 
Janusz Majcherek, Krystyna Maksy-
mowicz i Bożena Suchocka.  (sch)

Charytatywny pokaz mody zorganizowany przez Tomasza Kantora, Alicję 
Ryłko, Jankę Byrtus, Natalię Jendrulek i Katię Sakalową przyniósł bogate 
plony. Akcja przyniosła 29 tysięcy koron dochodu. – Nieco ponad 17 tysięcy 
zebrano z dobrowolnych biletów wstępu, aukcji naszyjników i sprzedaży jed-
nego z projektów, a resztę zdobyliśmy od sponsorów – informuje „Głos Ludu” 
Irena Klimas, nauczycielka z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie.

– Pieniądze te przeznaczymy na pobyt rehabilitacyjny w Ostrawie-Klim-
kowicach – mówi wzruszona Monika Cymorek, matka niepełnosprawnego 
Radka. Taki pobyt jest bardzo kosztowny – chodzi o ponad 50 tysięcy koron.

W roli pośrednika między inicjatorami Kwiatu Morwy a Radkiem wystąpi-
ło stowarzyszenie „Nigdy nie jesteś sam”.  (endy)

Pomoc dla Radka

 Blok operacyjny trzynieckiego 
szpitala składa się z czterech sal. 
Dwie znajdują się na drugim, dwie 
na trzecim piętrze. Remont sal był 
konieczny, ponieważ ich układ i 
wyposażenie nie odpowiadały już 
aktualnym standardom i wymogom 
sanitarnym. Problemem był przede 
wszystkim nieodpowiedni odciąg 
gazów anestetycznych. Do jego roz-
wiązania szpital zobowiązał się na 
podstawie kontroli przeprowadzo-
nej przez Wojewódzką Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną. Elementy 
budowlane były zastarzałe, brako-
wało sali wybudzeń, do której prze-
mieszczani są pacjenci bezpośrednio 
po operacji. 

– Remont trwał niespełna sześć 
miesięcy i kosztował 78 mln. koron. 
85 proc. tej kwoty powinna pokryć 
dotacja z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – poinformował 
dyrektor szpitala, Tomáš Stejskal. 
Przypomniał, że rok temu otwarto 
w Trzyńcu zmodernizowany od-
dział anestezjologii i reanimacji, w 
perspektywie dwóch lat ma zostać 
zmodernizowany wielospecjali-
styczny oddział intensywnej terapii. 

Częścią remontu była instalacja 
nowego sprzętu medycznego o war-
tości niespełna 7 ml koron. Przepro-
wadzone zmiany ułatwią pracę le-
karzom i pielęgniarkom. Ordynator 
oddziału chirurgii, Daniel Worek, w 
rozmowie z „Głosem Ludu” zwrócił 
uwagę na nowoczesne zawieszenie 
sprzętu i narzędzi operacyjnych na 
jednym obrotowym ramieniu. – Ni-
czego nie przynosimy ani nie przy-
wozimy, wszystko mamy pod ręką, 
co umożliwia maksymalną koncen-
trację na ranie operacyjnej, a prócz 
tego rekompensuje niedobór miej-

sca wynikający z faktu, że nowe sale 
są ciut mniejsze – wyjaśnił lekarz. 

Pielęgniarka Lenka Kantorová 
chwaliła ułatwienie pracy z pacjen-
tem. – Ważną nowością jest pokój 
wybudzeń w bloku operacyjnym. 
Pacjent zostaje tam przemieszczo-
ny zaraz po operacji, monitorowane 
są jego funkcje życiowe, obecny jest 
anestezjolog. Na oddział przewozi 
się pacjenta dopiero po całkowitym 
wybudzeniu z narkozy. Wcześniej 
również mieliśmy salę wybudzeń, 
ale poza blokiem operacyjnym. Pa-
cjenta w narkozie trzeba było prze-
wozić windą, z aparaturą do oddy-
chania, czasem nawet w obecności 

anestezjologa – wyjaśniła siostra. 
– Mamy też nową klimatyzację, któ-
ra odpowiada aktualnym normom i 
zapewnia lepszy komfort zarówno 
pacjentom, jak i nam, personelowi. 
Teraz można będzie dokładnie re-
gulować temperaturę i wilgotność 
w sali operacyjnej. Kolejnym udo-
godnieniem są podręczne magazy-
ny materiałów sterylnych, których 
wcześniej nie mieliśmy – dodała 
Kantorová. 

Zabiegi operacyjne przeprowa-
dzano w Trzyńcu również w czasie 
trwania remontu. – Operowaliśmy 
w zastępczych salach, na dwie zmia-
ny – przed południem i po południu 

– wyjaśnił doktor Worek. Inwesty-
cja podobnego charakteru, jednak 
co do zasięgu dużo większa od 
trzynieckiej, zrealizowana została 
w wojewódzkim szpitalu we Fryd-
ku-Mistku. Na początku sierpnia 
zostanie oddany do użytku nowy 
pawilon chirurgiczny. – Jego częścią 
składową będą, naturalnie, nowo-
czesne sale operacyjne. To ogromna 
inwestycja, której koszty kształtu-
ją się na poziomie setek milionów 
koron – poinformowała Miroslava 
Chlebounová z wydziału stosunków 
zewnętrznych Urzędu Wojewódz-
kiego w Ostrawie. 

DANUTA CHLUP

Już operują w nowych salach 
WYDARZENIE: W szpitalu wojewódzkim na Sośnie w Trzyńcu otwarto we wtorek po kompleksowym remoncie centralny blok 

operacyjny. Pierwsza operacja odbyła się tego samego dnia wieczorem. Zasadniczą zmianą jest umieszczenie pokojów wybudzeń w 

bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych. 
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ZDARZYŁO SIĘ
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LDOrdynator Daniel Worek demonstruje podczas uroczystego otwarcia nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej.

Uczniowie Polskiego Gimnazjum zebrali dla Radka blisko 30 tysięcy koron.

Henryk Molin
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Chociaż ostatni dzień czerwca 
przypada dopiero na wtorek, w nie-
których szkołach na Zaolziu ostatni 
przedwakacyjny dzwonek zabrzmi 
już jutro. Wynika to stąd, że dyrek-
tor szkoły ma prawo pięć dni w ciągu 
roku szkolnego ustanowić jako dni 
wolne od nauki. Wielu dyrektorów 
korzysta z tej możliwości właśnie 
przed rozpoczęciem wakacji.

– Taki dzień wolny dyrektor szkoły 
musi zgłosić organowi prowadzące-
mu, czyli w naszym przypadku miastu 
Czeski Cieszyn, oraz swoją decyzję 
uzasadnić – wyjaśnia dyrektor cze-

skocieszyńskiej polskiej podstawów-
ki, Marek Grycz, który postanowił 
„odpuścić” swoim uczniom ostatnie 
dwa dni roku szkolnego. – Miałem ku 
temu dwa powody. Jednym jest rozpo-
czynający się właśnie remont kotłow-
ni, a drugim poniedziałkowe szkolenie 
nauczycieli związane z uczestnictwem 
w pewnym projekcie – dodał Grycz.

Z wcześniejszego rozpoczęcia wa-
kacji będą się cieszyć również ucznio-
wie górnosuskiej oraz wędryńskiej 
podstawówki. – Szkoła przygotowuje 
się do remontu piwnicy, stąd moja 
decyzja o wcześniejszym zakończeniu 

nauki – powiedział dyrektor polskiej 
szkoły w Suchej Górnej, Bohdan 
Prymus. Remont kapitalny budynku 
szkolnego stał się powodem przed-
terminowego rozdania świadectw 
także w Polskiej Szkole Podstawowej 
im. Jana Kubisza w Gnojniku, której 
uczniowie rozpoczęli wakacje już w 
ub. poniedziałek. 

W poniedziałek 29 czerwca ostat-
ni raz w tym roku szkolnym przyjdą 
do szkoły m.in. uczniowie polskiej 
podstawówki w Jabłonkowie oraz 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. Natomiast we wtorek, czyli 

we właściwym dniu zakończenia roku 
szkolnego w RC, rozdanie świadectw 
odbędzie się m.in. w polskich szko-
łach w Hawierzowie-Błędowicach, 
Karwinie czy Trzyńcu.

Dyrektorzy przyznają, że dla nie-
których rodziców, zwłaszcza młod-
szych dzieci, wcześniejsze zakończe-
nie roku szkolnego może być pewnym 
utrudnieniem. I tak np. wędryńska 
szkoła postanowiła takim rodzicom 
pójść na rękę i – jak poinformowała 
nas jej dyrektorka, Elżbieta Wania – 
zorganizowała dla dzieci czterodnio-
wy obóz w Koszarzyskach.  (sch)

REGION

REMONTUJĄ 
PERONY
HAWIERZÓW (sch) – Perony 
na dworcu kolejowym doczekają się 
przynajmniej częściowej moderniza-
cji. Obecnie trwają prace, w ramach 
których zostaną wymienione beto-
nowe części peronów, zainstalowane 
nowe ławki, a także oświetlenie nad 
peronami oraz schodami prowa-
dzącymi do przejścia podziemnego. 
Remont, którego wykonawcą jest 
Zarząd Infrastruktury Kolejowej, 
ma zakończyć się 31 lipca. Przewi-
dywany koszt inwestycji to 3,7 mln 
koron. 

* * *

NOWY MODEL
NOSZOWICE (dc) – Fabryka 
Hyundaia przedstawiła nowy model 
samochodu osobowego. Hyundai 
Tuckson będzie wozem o charakte-
rze sportowo-użytkowym. Zastąpi 
dotąd produkowany model ix35. 
Cena na razie nie jest znana, pro-
ducent ujawni ją latem. Według 
rzecznika fabryki, Petra Vaňka, 
nowe samochody będą w sprzedaży 
od przełomu sierpnia i września. 
W uroczystej inauguracji produkcji 
wziął udział premier Bohuslav So-
botka. Podkreślił, że 30-miliardowa 
koreańska inwestycja w Noszo-
wicach jest największą inwestycją 
zagraniczną w RC.

* * *

STARE PASZPORTY 

JABŁONKÓW (dc) – Wydział 
Spraw Wewnętrznych Urzędu 
Miasta zwraca się do wszystkich 
mieszkańców, którzy posiadają nie-
ważne paszporty, by czym prędzej je 
oddali. Urzędnicy przypominają, że 
obowiązek ten wynika z ustawy, a za 
jego naruszenie grozi kara pieniężna 
w maksymalnej wysokości 10 tys. 
koron. Paszport staje się nieważny po 
upływie terminu ważności, a także 
m.in. wskutek zmiany nazwiska wła-
ściciela dokumentu. Obowiązek do-
tyczy, oczywiście, nie tylko jabłonko-
wian, ale wszystkich obywateli RC.

* * *

CHCĄ 
WSPÓŁPRACOWAĆ
CIESZYN (wik) – W czerwcu w 
Schwabach w Bawarii nastąpiło 
uroczyste podpisanie umowy part-
nerskiej pomiędzy Parafi ą Ewange-
licko-Augsburską w Cieszynie oraz 
Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Schwabach-St. Martin. 
Stosowne dokumenty parafowali ks. 
proboszcz Janusz Sikora z Cieszyna 
i proboszcz parafi i św. Marcina ks. dr 
Paul-Hermann Zellfelder. Kontakty 
pomiędzy obiema parafi ami zostały 
zainicjowane już w 2012 r., kiedy 
podczas swojego bawarskiego tourneé 
w Schwabach wystąpił Wyższobram-
ski Chór Kameralny z Cieszyna.

* * *

KONKURS 
DLA KOBIET
REGION (dc) – Województwo 
morawsko-śląskie przygotowało 
nowy konkurs, przeznaczony wy-
łącznie dla przedsiębiorczych pań. 
Będzie wybierało Lady Business, 
czyli najzdolniejszą kobietę pro-
wadzącą działalność gospodarczą. 
Zgłaszać mogą się kobiety, które są 
właścicielkami lub współwłaściciel-
kami fi rm i mają bezpośredni wpływ 
na ich zarządzanie. Informacje nt. 
konkursu znajdują się na stronie in-
ternetowej www.ladybusiness.cz.

KRÓTKO

REGION

Ta, według dostępnych faktów, ma 
być raczej formalnością. Pomysł 
przekazania domu seniora miastu 
wyszedł bowiem od województwa, 
które wystąpiło z tą propozycją już 
w 2008 roku. Wtedy jednak mia-
sto rozwiązywało inne problemy, w 
rezultacie czego starobogumiński 
dom seniora pozostał na kolejne lata 
w wojewódzkich rękach. Pięć lat 
później temat powrócił, by wreszcie 
w czerwcu br. doczekać się akcepta-
cji bogumińskich radnych.  

Przekazanie pieczy nad domem 
seniora miastu, a konkretnie jego 
Centrum usług Socjalnych, jawi się 
jako logiczne rozwiązanie z kilku 
powodów. Jednym z nich jest to, że 
ośrodek działa w budynku będącym 
własnością miasta. Innym, niemniej 
istotnym jest to, że z domu seniora 
korzystają głównie mieszkańcy Bo-
gumina, w związku z czym to mia-
sto powinno decydować o tym, na 
jakich zasadach będzie przyjmować 
nowych lokatorów. – Obecnie reje-
strujemy blisko 100 wniosków od 
naszych mieszkańców. W momen-
cie, kiedy miasto będzie określało 

kryteria przyjmowania, dużą rolę 
będzie odgrywało właśnie miejsce 
stałego pobytu – zaznaczył kierow-
nik wydziału socjalnego bogumiń-
skiego ratusza, Daniel Ucháč.

Zdaniem burmistrza Bogumi-
na, Petra Víchy, miasto będzie stać 
na utrzymanie domu seniora. Jego 

roczny budżet wynosi co prawda 
19 mln koron, niemniej jednak 11 
mln koron stanowią opłaty pensjo-
nariuszy, 6 mln koron dotacja pań-
stwowa, a 1 mln pokrywają ubezpie-
czalnie zdrowotne. W ostatecznym 
rozrachunku miasto, które i tak w 
poprzednich latach wspierało ośro-

dek kilkuset tysiącami koron, będzie 
musiało „dorzucić” rocznie najwyżej 
jeden milion. 

W chwili obecnej dom seniora w 
Starym Boguminie może pomieścić 
58 seniorów, nad którymi sprawuje 
opiekę 33 pracowników.  
 (sch)

Sami zadbają o seniorów
Dom seniora w Starym Boguminie noszący nazwę Domov Jistoty będzie od przyszłego roku działać pod skrzydłami miasta. 

O przejęciu placówki, którą do tej pory zarządzało województwo, zdecydowali na czerwcowej sesji radni Bogumina. Teraz czekają 

na zgodę wojewódzkich samorządowców. 

Budynek starobogumińskiego domu seniora jest po remoncie. Miasto przeprowadziło go przed 4 laty.
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Bezpłatna linia telefoniczna 116 006, 
obsługiwana przez organizację poza-
rządową Biały Krąg Bezpieczeństwa, 
odnotowała stuprocentowy wzrost 
liczby rozmów. Dziennikarzy poin-
formowała o tym fakcie Petra Vito-
ušová, prezydentka organizacji. We 
wtorek przedstawiła linię w Ostra-
wie specjalistom z naszego regionu. 
Linia, na którą mogą dzwonić ofi ary 
przestępstw oraz przemocy domo-
wej, jest czynna 24 godziny na dobę. 
Po kampanii medialnej, którą BKB 

rozpoczął w lutym, liczba dzwo-
niących znacząco wzrosła. Zaczęło 
dzwonić przede wszystkim dużo se-
niorów. Prócz nich najczęściej proszą 
o telefoniczną radę osoby w wieku 
25-40 lat. Vitoušová podkreśliła, że 
podstawową zasadą jest dyskrecja, 
obsługa linii nie widzi numeru te-
lefonu rozmówcy. Z linii korzystają 
najczęściej ofi ary przemocy domo-
wej i molestowania seksualnego, a 
także stalkingu, czyli uporczywego 
prześladowania.  (dc)

Na dwóch wyremontowanych pe-
ronach stacji kolejowej w Czeskim 
Cieszynie umieszczone zostały już 
dwujęzyczne tablice. Pod napisami 
Český Těšín widnieją takie same 
nazwy miasta z polskim odpowied-
nikiem. W miarę, jak remont stacji 
będzie kontynuowany, dwujęzyczne 
nazwy pojawią się również w innych 
miejscach. 

Uchwałę o wprowadzeniu dwu-
języcznych napisów w mieście, w 
tym na stacji kolejowej, komitet 

ds. mniejszości narodowych podjął 
już wiele lat temu. Władze miasta 
przekazały je Kolejom Czeskim, te 
z kolei zwróciły się z wnioskiem o 
wprowadzenie dwujęzyczności do 
Urzędu Kolejowego, który ma decy-
dujące słowo w sprawie nazw stacji i 
przystanków. Urząd Kolejowy już w 
2007 roku podjął decyzję o wprowa-
dzeniu nazwy Český Těšín – Czeski 
Cieszyn, jej praktyczne wdrożenie 
zostało jednak odroczone do czasu 
remontu stacji.  (dc)

Mieszkańcy Nawsia i turyści poru-
szający się po podbeskidzkim regio-
nie nie muszą już kluczyć po trasach 
objazdowych i pokonywać Olzę i po-
tok Czarny po tymczasowych kład-
kach. Po roku zakończono remont 
drogi między Nawsiem i sąsiednim 
Milikowem oraz budowę dwóch no-
wych mostów. Wczoraj oddano je do 
użytku. 

Inwestorem budowy był Zarząd 
Dróg Województwa Morawsko-
Śląskiego. Nim wybudowano nowe 
mosty, trzeba było zburzyć stare. 

– Oba mosty, użytkowane od 1968 
roku, były w złym stanie technicz-
nym. Dlatego trzeba je było zastą-
pić nowymi – powiedział zastępca 
hetmana ds. transportu i środowiska 
naturalnego, Daniel Havlík. 

Najważniejszą częścią budowy był 
stalowy most łukowy przez Olzę o 
długości 56 metrów, usytuowany w 
pobliżu nawiejskiego stadionu. Jego 
konstrukcja jest na tyle ciekawa, że 
województwo postanowiło go zgło-
sić do konkursu „Budowla Roku”. 

 (dc)

Ruchomy ostatni dzwonek

Udany most przez Olzę

Wczoraj oddano do użytku dwa nowe mosty w Nawsiu.

Dwujęzyczne peronyTelefoniczna pomoc
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– Dzisiejsze warsztaty, prowadzone 
przez Małgorzatę Pawlusińską, są 
integralną częścią całego projektu i 
są to ostatnie z serii czterech warsz-
tatów poświęconych wykonywaniu 
rekwizytów weselnych – powiedziała 
„Głosowi Ludu” Agnieszka Maco-
szek, pracownik Muzeum Beskidz-
kiego im. Andrzeja Podżorskiego w 
Wiśle. Projekt jest dofi nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i ma na celu 
odświeżenie i rozpowszechnienie 
dawnych zwyczajów weselnych tego 
regionu. Kolejna porcja warsztatów 
będzie poświęcona haftowi – na ży-
wotku, krzyżykowemu łańcuszko-
wemu i dwustronnemu oraz haftowi 
białemu. 

Warto zaznaczyć, iż warsztaty nie 
są zarezerwowane jedynie dla dzieci 
niepełnosprawnych, lecz można się 
przyłączyć będąc choćby w muzeum 
czy oglądając muzealny skansen. 

Dodatkowo są one darmowe, a ma-
teriały zapewniają organizatorzy. 

– Dzieciom się tu podoba, mają co 
robić, a będziemy tu tylko do 4 lipca 
– powiedziała Ewa Ciastoń z Nowe-
go Sącza, która przyjechała z córką 
Sylwią i wnuczkami Kamilkiem i 
Dawidkiem. Zajęcia rozwijają koor-
dynację ruchową dzieci w różnym 
stopniu upośledzenia.

Częścią składową projektu są rów-
nież trzy wystawy – w Muzeum Na 
Grapie w Jaworzynce, w Muzeum 
Beskidzkim w Wiśle i Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego w Cieszynie. Or-
ganizatorzy serdecznie zapraszają na 
wernisaż wystawy, który odbędzie się 
8 lipca o godzinie 15.00 w Muzeum 
Beskidzkim w Wiśle. W programie 
zaplanowano pokaz czepienia oraz 
prezentację folderu „Downe wie-
szieli w Beskidzie Śląskim”, którego 
autorem jest kierowniczka muzeum, 
Małgorzatę Kiereś.  (endy)

Sopranistka Grażyna Wilk-Biernot 
otrzymała w niedzielę w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
nagrodę miasta Karwiny za wzoro-
wą reprezentację miasta w dziedzi-
nie kultury. Akt pamiątkowy prze-
kazał jej wiceprezydent Karwiny, 
Karol Wiewiórka. – Pani Grażyny 
zabrakło na uroczystości rozdania 
nagród, która odbyła się w Bibliotece 
Regionalnej z okazji obchodów Dni 
Karwiny. Dlatego skorzystaliśmy z 
okazji, która nadarzyła się w związku 
z koncertem śpiewaczki we frysztac-
kim kościele – powiedział „Głosowi 
Ludu” Wiewiórka.

Grażyna Wilk-Biernot jest ab-
solwentką Instytutu Studiów Arty-
stycznych Uniwersytetu Ostrawskie-
go oraz Akademii Muzycznej Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2006 
roku śpiewa w Chórze Praskiej Fil-
harmonii. Pochodzi z Karwiny i czę-
sto do niej wraca. Nagrodę otrzymała 
za reprezentację swojego miasta ro-
dzinnego w kraju i zagranicy.  (sch)

Od wczoraj do soboty trwa w Pol-
sce wyjątkowy projekt kulturalny 
pod nazwą Pociąg Lustig – Pociąg 
Wolności 2015. W jego ramach 
na wybranych stacjach kolejowych 
wystawiana jest sztuka teatralna 
czeskiego pisarza, dramatopisarza i 
scenarzysty fi lmowego Arnošta Lu-
stiga „Modlitwa za Katarzynę Ho-
rowitz”. Odbędą się także wykłady, 
wystawy i pokazy fi lmów. Przed-
stawienie „Modlitwa za Katarzynę 
Horowitz” wystawiane jest w tzw. 
wagonie teatralnym, specjalnie za-
adoptowanym na scenę. Celem pro-
jektu jest natomiast upamiętnienie 
w 70. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej, tragicznej historii ho-
lokaustu Żydów oraz transportów 
Romów i innych Europejczyków 
do niemieckich obozów koncen-

tracyjnych w Europie Środkowo-
Wschodniej.

W środę pociąg Lustig zawitał 
na stację kolejową Radegast w Ło-
dzi, która w czasie wojny była stacją 
zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Z 
kolei dziś i jutro pociąg Lustig przy-
będzie do Muzeum Kolejnictwa w 
Warszawie, a w sobotę wjedzie na 
stację kolejową w Oświęcimiu.

Patronat nad kulturalnym pro-
jektem objął prezydent Republiki 
Czeskiej Miloš Zeman, prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski oraz prezydent Sło-
wacji Andrej Kiska. Właśnie przez 
te trzy kraje na przełomie czerwca i 
lipca będzie przejeżdżał Pociąg Lu-
stig, przypominając o tragicznych 
losach ofi ar transportów zmierzają-
cych do obozów zagłady.  (wik)

Turystyczny Klub Kolarski „On-
draszek” z Cieszyna oraz Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Sporto-
we „Beskid Śląski” w RC zaprasza-
ją na kolejny, XV „Rajd do źródeł 
Olzy”. Impreza odbędzie się sobotę, 
27 czerwca, a patronat honorowy 
objął nad nią wójt Istebnej, Henryk 
Gazurek

– Naszym hasłem „od zawsze” jest 
zawsze turystyka bez granic, a ce-
lem promocja walorów krajoznaw-
czych Śląska Cieszyńskiego, przede 
wszystkim zaś źródła naszej rzeki 
Olzy na Gańczorce – mówi Włady-
sław Kristen, wieloletni organizator 
rajdów do źródła Olzy oraz wielki 
miłośnik najważniejszej rzeki Śląska 
Cieszyńskiego.

Kristen odnalazł bijące źródełko 
Olzy na Gańczorce w 1999 r. – Za-
częliśmy odwiedzać to symboliczne 
miejsce, w efekcie dziś są tam ła-
weczki oraz tablica ze wszystkimi 
dziewięcioma zwrotkami pieśni 
„Płyniesz Olzo” – mówi i dodaje, że 

tym razem rowerzyści dotrą do źró-
dełka Olzy tradycyjną trasą liczącą 
25 km pod Młodą Górą przez Bucz-
nik i Zaolzie. – Poruszać będziemy 
się zaś w tempie turystycznym – za-
pewnia Kristen.

Tegoroczny rajd rozpocznie się w 
Lasku Miejskim w Jabłonkowie w 
sobotę, 27 czerwca, o godz. 10. Od 
godz. 9.00 będzie tam trwała reje-
stracja rowerzystów, którzy ubez-
pieczają się we własnym zakresie. 
Uczestnictwo dzieci i młodzieży 
możliwe jest wyłącznie pod opieką  
osób dorosłych. Wpisowe wynosi zaś 
10 zł lub 70 kc od osoby.

Na mecie w Istebnej Zaolzie na 
cyklistów czekał będzie ciepły po-
siłek, herbata, pamiątkowe naklejki 
oraz puchar dla najliczniejszej grupy. 
Organizatorzy planują też konkurs 
krajoznawczy „Czy znasz Ziemię 
Cieszyńską?”. Urozmaiceniem rajdu 
będzie możliwość zwiedzenia kurnej 
chaty Kawuloków w centrum Isteb-
nej (płatna dodatkowo 4 zł).  (wik)

Do końca czerwca w czeskocieszyń-
skiej siedzibie Kongresu Polaków w 
RC można oglądać wystawę poświę-
coną dziejom Macierzy Szkolnej w 
RC. Ekspozycja powstała z okazji 

jubileuszu. W 2015 r. obchodzimy 
bowiem 130. rocznicę założenia Ma-
cierzy Szkolnej dla Księstwa Cie-
szyńskiego, 95. rocznicę powstania 
Macierzy Szkolnej w Czechosło-

wacji oraz 25-lecie jej reaktywacji. 
– Jubileuszowa wystawa składa się z 
sześciu gablot i 22 plansz, na których 
zawarta została historia oraz doro-
bek tej organizacji. Można na niej 
zobaczyć archiwalne zdjęcia, stare 
wycinki prasowe, ogłoszenia, kroniki, 
katalogi klasowe, stare legitymacje, a 
nawet plan budowy polskiej szkoły 
wydziałowej w Łazach – mówi Ma-
rian Steff ek z Ośrodka Dokumen-
tacyjnego Kongresu Polaków, który 
wraz z Andrzejem Russem, preze-
sem Macierzy Szkolnej w RC, opra-
cował archiwalne materiały.

W kwietniu jubileuszowa eks-
pozycja była już prezentowana na 
tegorocznym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej w Domu Kultury w Ha-
wierzowie, z kolei w lipcu trafi  do 
Karwiny-Frysztatu, gdzie w dniach 
7-29 lipca będzie wystawiona w Od-
dziale Literatury Polskiej Biblioteki 
Regionalnej.  (wik)
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»Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim«
Dzieci niepełnosprawne przebywające aktualnie w Wiśle 
biorą udział w projekcie „Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim”. 
We wtorek wzięły udział w ciekawych warsztatach w Muzeum 
Beskidzkim.

Nagroda dla sopranistki Pociąg Wolności

XV Rowerowy 
Rajd do źródła Olzy

Atutem zajęć na pewno jest to, że rozwijają koordynację ruchową dzieci.
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Wiceprezydent Karwiny, Karol Wiewiórka, przekazuje akt pamiątkowy solistce 
Grażynie Wilk-Biernot.

Fragment wystawy.
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Czesław Santarius, założyciel i 
emerytowany długoletni dyrektor 
Diakonii Śląskiej, we wrześniu 
skończy 70 lat. Z jednej strony 
marzy o tym, by móc wreszcie spo-
kojnie zająć się ogrodem, z drugiej 
– wciąż ma pełno pomysłów i roz-
poczętych projektów, które trzeba 
doprowadzić do końca. Mieszka w 
Bystrzycy, w Diakonii nadal pra-
cuje jako doradca. 

W 1990 roku, na prośbę biskupa 
Śląskiego Kościoła Ewangelic-
kiego A.W., Wilhelma Stonaw-
skiego, zajął się pan reaktywacją 
Diakonii Śląskiej. Dlaczego wła-
śnie panu, pracującemu do tej 
pory w ostrawskiej Nowej Hucie, 
zostało powierzone to zadanie?

Mój ojciec, pastor Władysław 
Santarius, był po wojnie ostatnim 
kierownikiem Ewangelickich Za-
kładów Miłosierdzia, czyli domów 
opieki Betezda i Sarepta w Ligot-
ce Kameralnej, nim pod koniec lat 
50. zawłaszczyły je komunistyczne 
władze. Wyrastałem w tym śro-
dowisku, widziałem, jak wygląda 
praca z ludźmi starymi i niepeł-
nosprawnymi. Sam zresztą chcia-
łem zawsze pracować z ludźmi i 
dla ludzi, tak byłem wychowany w 
domu. Niestety, kiedy kończyłem 
szkołę podstawową, nie pozwo-
lono mi pójść do gimnazjum, nie 
mogłem się nawet wyuczyć zawo-
du w Hucie Trzynieckiej, musia-
łem wyjechać do Ostrawy, dalej od 
regionu, gdzie działał mój niemile 
widziany przez komunistów oj-
ciec. W Ostrawie zaocznie skoń-

czyłem gimnazjum, potem studia 
ekonomiczne w Bratysławie. To, 
że mogłem zacząć budować Dia-
konię Śląską, jak również fakt, że 
dziś mogę spotykać się z przed-
stawicielami władz gminnych czy 
wojewódzkich, co kiedyś było dla 
mnie nie do pomyślenia, sprawia 
mi satysfakcję.  

Radni Trzyńca postanowili uho-
norować pana Nagrodą Miasta 
Trzyńca za całokształt pracy i 
istotny wkład w rozwój usług 
socjalnych w mieście. Diakonia 
prowadzi dziś w Trzyńcu i całym 
regionie szereg ośrodków dla 
różnych grup docelowych. Czy 
ta sieć placówek jest wystarcza-
jąca?

Ciągle jest duże zapotrzebowa-
nie na domy opieki dla seniorów. 

W tym sektorze zaczynają dziś 
co prawda działać również pry-
watne podmioty, trzeba jednak 
zastanowić się nad fi nansowaniem 
tych placówek. Na jakim pozio-
mie mają kształtować się ceny za 
usługi? Nieraz zdarza się, że se-
niorzy przekażą cały swój mają-
tek dzieciom i wnukom, a potem 
brak im pieniędzy na pełną opła-
tę domu seniora. W Niemczech 
urzędy badają sytuację materialną 
seniora nawet dziesięć lat wstecz. 
Interesuje ich, co stało się z jego 
majątkiem. Jeżeli został przeka-
zany dzieciom, a teraz seniorowi 
brakuje pieniędzy na zaspokojenie 
jego potrzeb, dzieci mają ustawo-
wy obowiązek łożyć na utrzyma-
nie rodziców.

Ostatnio problemem całej Eu-

ropy są uchodźcy z Afryki i Azji. 
Jeżeli dojdzie do ich podziału 
pomiędzy poszczególne kraje – 
tak, jak proponuje UE – zaraz w 
pierwszej fali ponad tysiąc osób 
trafi  do Czech. Czy tą grupą 
osób zamierza zająć się Diako-
nia?

Mieliśmy już ośrodek dla uchodź-
ców, w latach 90. nad Zaporą Cier-
licką. Ale nasze doświadczenia 
nie były dobre. Byli to Rumuni, 
którzy nadużywali systemu opie-
ki społecznej, jeździli nielegalnie 
pracować do Francji. W dodatku 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych  niezbyt pozytywnie było do 
nas nastawione. Zlikwidowaliśmy 
więc tę placówkę. A co do aktual-
nej sytuacji, to jestem przekonany, 
że uchodźcy, jeżeli trafi ą do Czech, 
będą się raczej starali dostać bliżej 
Pragi i zachodnich granic, nie będą 
skupiali się w naszym regionie. 

Obecnie pracuje pan w Diakonii 
jako doradca ds. zarządzania. 
Czym konkretnie się pan zajmu-
je? 

W październiku w Czeskim Cie-
szynie zostanie otwarte Diakonij-
ne Centrum Edukacji, budowane 
na Niwach obok siedziby Diakonii 
Śląskiej. W jego ramach będzie 
działało m.in. archiwum i muzeum 
Diakonii i Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego. Do moich zadań 
należy zgromadzenie materiałów i 
przygotowanie tych placówek. Po-
nadto angażuję się w rozwój eko-
nomii społecznej w regionie, czyli 
takich przedsiębiorstw, które dają 

pracę ludziom niepełnosprawnym 
czy innym grupom z trudem szu-
kającym swego miejsca na rynku 
pracy. Diakonia Śląska założy-
ła stopniowo kilka takich fi rm, 
pierwszą były warsztaty chronio-
ne „Ergon” w Żukowie, które dziś 
jako samodzielna placówka mają 
siedzibę w sferze przemysłowej w 
Trzyńcu. Jestem członkiem Rady 
Klastru Przedsiębiorstw Społecz-
nych i Innowacji województwa 
morawsko-śląskiego – SINEC. 
Naszym celem jest wzajemna wy-
miana doświadczeń, pomoc i do-
radztwo podmiotom zrzeszonym 
w klastrze, a zarazem szukanie 
dróg do nawiązania współpracy 
z innymi fi rmami, które mogłyby 
być odbiorcami wyrobów przed-
siębiorstw społecznych. 

Nagroda Miasta Trzyńca, którą 
wkrótce pan otrzyma, nie jest 
pierwszym wyróżnieniem, jakie 
panu przyznano. Którą nagrodę 
najbardziej pan sobie ceni?

Każda z nich była inna i specyfi cz-
na. Nagrodę, którą przyznała mi 
Fundacja Olgi Havlovej, wręczał 
mi sam Václav Havel. W 2005 
roku zostałem fi nalistą konkur-
su Menedżer Roku. Wyróżnio-
ny zostałem również w Polsce, w 
Tomaszowie Mazowieckim, gdzie 
wręczono mi Order Ecce Homo, 
polską nagrodę kościelną przy-
znawaną co roku osobom z kraju 
i zagranicy, które działają na rzecz 
bliźnich. 

Rozmawiała:
DANUTA CHLUP

ROZMOWA

Na to wydarzenie przez cały rok 
czekają pasjonaci herbaty, ale 
nie tylko. Na Święto Herbaty na 
Wzgórze Zamkowe do Cieszyna 
przychodzą – i przyjeżdżają, na-
wet z daleka – osoby, które chcą 
przy czarce herbaty spędzić czas 
w przyjemnej atmosferze, poroz-
mawiać, poznać nowych ludzi, cie-
kawe idee, wziąć udział w warsz-
tatach, wykładach, koncertach, 
degustacjach herbat, pokazach 
herbacianych ceremonii, spotka-
niach podróżniczych oraz wielu 
innych inicjatywach. 4 i 5 lipca na 
Wzgórzu Zamkowym w Cieszy-
nie odbędzie się siódma edycja tej 
międzynarodowej inicjatywy, orga-
nizowanej przez animatorów kul-
tury, artystów, osoby prywatne i or-
ganizacje pozarządowe z Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna. Po prostu – 
miłośników herbaty. O początkach 
i idei tej imprezy, o tym, co będzie 
się działo w pierwszy lipcowy 
weekend na Wzgórzu Zamkowym 
w Cieszynie oraz – oczywiście – 
o herbacie opowiada „Głosowi 
Ludu” dyrektorka programowa Fe-
stiwalu, Mariola Kluza. Jak mówi – 
herbata zawsze była napojem spo-
tkań, a cieszyńskie Święto Herbaty 
to takie „nieco większe” spotkanie 
pasjonatów tego napoju. 

Siedem lat temu zaczęło się... na 
pewno od herbaty.

Pierwsze Święto Herbaty zorga-
nizowano niedługo po otwarciu 
herbaciarni Laja. Założyciel lo-
kalu był równocześnie pomysło-
dawcą festiwalu. Skupieni wokół 

Lai ludzie stwierdzili, że skoro 
herbata jest napojem spotkań, to 
można by spotkać się w trochę 
większym gronie. Od dzielenia 
się czarką herbaty zaczęły się 
wspólne warsztaty. Od tej pory 
raz w roku przyjeżdżają do nas 
pasjonaci herbaty z Polski, Czech 
i Słowacji. Od trzech lat festiwal 
nie jest biletowany. Co ciekawe, 
dzięki temu, że jesteśmy na pol-
sko-czeskim pograniczu, powstaje 
ciekawa gra słów, ponieważ w ję-
zyku czeskim „listek” oznacza „bi-
let”. Dlatego mówimy, że Święto 
Herbaty to festiwal otwartych 
listków. Chcemy, żeby była to im-
preza otwarta dla wszystkich, nie 
tylko dla pasjonatów herbaty, ale 
też dla tych, którzy chcą spotkać 
się w przyjemnej, rodzinnej at-
mosferze z przyjaciółmi, poznać 
ciekawych ludzi i dowiedzieć się 
czegoś nowego.

Co będzie się działo w trakcie te-
gorocznego festiwalu?

Program z roku na rok jest coraz 
bogatszy. Jak co roku nie zabraknie 
ciekawych warsztatów, wykładów, 
spotkań z podróżnikami, degu-
stacji herbat i koncertów. Będzie 
można wziąć udział w warsztatach 
śpiewu alikwotowego, tworzenia 
origami lub warsztatach acroyogi. 
Nowością jest kącik dla najmłod-
szych – dzieci będą mogły cieka-
wie spędzić czas w „towarzystwie” 
Indian Ameryki Południowej. Jak 
zwykle będą spotkania z podróż-
nikami, jednym z zaproszonych 
gości będzie Andrzej Muszyński 

– laureat nagrody Ryszarda Ka-
puścińskiego za reportaż podróż-
niczy, odbędzie się też spotkanie 
z wielkim znawcą kultury herbaty 
Robertem Tomczykiem, autorem 
książki „Zapiski o herbacie”. Mi-
łośnicy herbaty na pewno sko-
rzystają z wykładów połączonych 
z degustacją herbaty, dotyczących 
podróży na plantacje herbaty na 
Sri Lance, w Japonii czy Korei. 

W tym roku dodatkowo w pro-
gramie pojawiła się nowość, czyli 
mistrzostwa w parzeniu herbaty, 
podczas których herbaciarze ry-
walizować będą o tytuł mistrza 
Tea Brewers Cup 2015. 

Zaparzyć wyśmienitą herbatę 
chyba nie jest łatwo?

Na pewno są różne sposoby przy-
rządzania herbaty. Istnieją metody 

i porady, jak nie zepsuć herbaty, 
jednak każdy herbaciarz ma swój 
sposób parzenia, w zależności od 
tego, jakie smaki i aromaty chce 
wydobyć z herbacianego suszu. 
Jedni parzą listki dłużej, inni kró-
cej, używając różnej ilości wody 
czy herbaty. Wiele zależy też od 
preferencji smakowych danego 
herbaciarza.

W trakcie poprzednich edycji 
Święta Herbaty organizatorzy 
zaznaczali zawsze, że jest to jed-
na z nielicznych imprez, na któ-
rych nie ma alkoholu pod żadną 
postacią. Czy tak będzie także w 
tym roku?

Zasadniczo podajemy przede 
wszystkim herbatę. W tym roku 
jak zwykle będzie można odwie-
dzić stoiska herbaciarzy z Polski, 
Czech i Słowacji podających her-
baty pochodzące z różnych krań-
ców świata. W czasie tegorocznej 
edycji zrobimy jednak drobny 
wyjątek. Założyciele naszej herba-
ciarni niedawno otworzyli browar, 
gdzie warzą piwo z dodatkiem 
herbaty. Podczas Święta Herbaty 
piwo z nowego browaru Fabrica 
RARA warzone w Cieszynie w 
byłym browarze mieszczańskim 
będzie miało swoją premierę – w 
ramach warsztatów odbędzie się 
mała degustacja piwa. Zaprasza-
my 4 i 5 lipca na siódme Święto 
Herbaty! Program można znaleźć 
na stronach: www.swietoherbaty.
pl i www.svatekcaje.cz.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Mariola Kluza w herbaciarni Laja.
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Czesław Santarius przygotowuje materiały do archiwum i muzeum Diakonii 
Śląskiej.

Herbata zbliża

Zawsze chciał pracować z ludźmi
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W sobotę 20 czerwca, w 71. rocz-
nicę zbrodni w Glinciszkach, w 
miejscu zbiorowego pochówku ofi ar 
zbrodni odbył się apel modlitewny 
w intencji zmarłych. W pierwszej 
części nabożeństwa złożono kwiaty 
oraz zapalono znicze na zbiorowej 
mogile mieszkańców wsi. W imie-
niu Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie cześć zamordowanym odda-
ła starosta sejmowej frakcji AWAL, 
Rita Tamašunienė. Wśród przyby-
łych na uroczystość był również wi-
cemer rejonu wileńskiego – Czesław 
Olszewski oraz młodzież z Wileń-
skiej Młodzieży Patriotycznej. 

Po złożeniu wieńców odbył się 
krótki apel, podczas którego recy-
towano wiersze oraz odśpiewano 
pieśni o tematyce patriotycznej. 
Następnie uczestnicy nabożeństwa 
oraz zaproszeni goście udali się do 
dworku Jeleńskich, gdzie można 
było obejrzeć wystawę zdjęć zwią-
zanych z masowym mordem miesz-
kańców Glinciszek. Na zakończe-
nie odbyła się projekcja fi lmu „Bez 
przeszłości nie ma przyszłości” au-
torstwa Augustyny Grejciun.

* * *

20 czerwca 1944 roku litewski od-

dział pomocniczy policji niemiec-
kiej zastrzelił 38 mieszkańców 
(inne źródła podają 39) wsi Glin-
ciszki (gmina Podbrzezie) w rejonie 
wileńskim. Był to odwet za śmierć 
czterech litewskich policjantów w 
starciu z 5. Wileńską Brygadą Ar-
mii Krajowej, dowodzoną przez 
Zygmunta Szendzielarza „Łupacz-
kę”, oddziałem AK niedługo wcze-
śniej przebywającym w majątku 
Glinciszki.

Znaczną część ofi ar stanowiły 
kobiety i dzieci (większość męż-
czyzn wyszła w tym czasie do pra-
cy). Pracownicy majątku, będącego 
wówczas w niemieckim zarządzie 
Landbewirstschaftungsgesellschaft 
Ostland, już zamknięci przez litew-
skich policjantów w dawnej kaplicy 
glinciskiego pałacu i mający praw-
dopodobnie być następnie rozstrze-
lani, zostali uratowani dzięki przy-
jazdowi Niemców, reprezentantów 
niemieckiego zarządu, którzy spło-
szyli napastników. Przybyły wraz 
z nimi bezpośredni administrator 
majątku, Władysław Komar, został 
zabity w drodze powrotnej, nieda-
leko Podbrzezia.

L24.lt (Litwa)

Uczczono ofi ary mordu

WIEŚCI POLONIJNE

Zapoczątkowała pani przed 
dwudziestu pięciu laty naukę 
języka polskiego w austriackich 
szkołach. Jak wyglądały począt-
ki? Ilu uczniów przychodziło na 
lekcje?

We wrześniu 1990 roku austriac-
kie Ministerstwo Nauki zaczęło 
wprowadzać do szkół nauczanie 
języków ojczystych. To był eks-
peryment i nie wiadomo było, jak 
zostanie przyjęty przez uczniów i 
nauczycieli. Postanowiłam wyko-
rzystać tę szansę i zaproponować 
nauczanie języka polskiego. Po-
czątki nie były łatwe: kilkoro dzieci 
w 16. dzielnicy, niezbyt pozytyw-
ne nastawienie nie tyle do władz 
oświatowych, co poszczególnych 
dyrektorów szkół. Z czasem licz-
ba dzieci, dzięki moim wysiłkom, 
zaczęła się zwiększać, powstały też 
nowe grupy. Po roku zatrudnio-
na została nowa nauczycielka, co 
świadczy o tym, że zainteresowanie 
nauką języka ojczystego wzrastało.

Z czasem nabrałam przeko-
nania, że sama oferta nauczania 
języka polskiego w szkołach pod-
stawowych to za mało, że można 
zrobić coś więcej. Podjęłam więc 
starania o wprowadzenie nauki 
języka polskiego także do szkół 
średnich. Dzięki dużej pomocy 
inspektora Blümla, udało się: ję-
zyk polski został ofi cjalnie wpro-
wadzony do programu nauczania 
w gimnazjach w 2006 roku jako 
przedmiot dodatkowy. W 2007 
roku austriackie Ministerstwo 
Edukacji dopisało język polski do 
listy innych języków, takich jak 
węgierski, czeski czy słowacki, któ-
re miały już w szkołach status języ-
ka obcego. Było to duże ułatwienie 
dla polskiej młodzieży, szczególnie 
dla tych młodych ludzi, którzy od 
niedawna mieszkali w Austrii.

Ostatnie matury z języka pol-
skiego w dziennych szkołach 
odbyły się w czerwcu 2014 roku. 
Dlaczego?

Niestety, wprowadzenie centralne-
go systemu maturalnego od tego 
roku z jego wymogami odnośnie 
liczby godzin przedmiotów ma-
turalnych spowodowały, że matura 
z języka polskiego wróci do szkół 
dziennych w ramach tzw. Wahlp-
fl icht prawdopodobnie za cztery 
lata. Innymi słowy, obecni ucznio-
wie klas piątych, jeśli zdecydują się 
wybrać język polski jako przed-
miot obowiązkowy, będą mogli 
zdawać go ponownie na maturze. 
Maturę z tego języka nadal jed-
nak mogą zdawać uczniowie szkół 
wieczorowych.

Dane statystyczne udostępnione 
przez austriackie Ministerstwo 
Nauki mówią, że z ponad 6100 
polskich uczniów uczęszczają-
cych do austriackich szkół z lekcji 
języka polskiego skorzystało 851 
osób, co stanowi 14 procent. Czy 
to dużo, czy mało?

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 
naukę rozpoczynało przed laty 
dziewięcioro uczniów, to na pew-
no różnica jest wielka. Państwo 
austriackie bardzo wspiera na-
uczanie języków ojczystych. Sam 
fakt, że istnieje możliwość zdawa-
nia tego przedmiotu na maturze, 
zasługuje na pochwałę. Mniej 
więcej w tym czasie, gdy w Austrii 
matura będzie wracała do szkół 
dziennych, przedmiot ten zniknie 
na maturach w szkołach w Wiel-
kiej Brytanii.

Co cieszy najbardziej w tym za-
wodzie?

Jako nauczycielce wielką satysfak-
cję sprawia mi to, że mogę nauczać 

kolejne pokolenia. Coraz częściej 
bowiem zdarza się, że moi byli 
uczniowie przyprowadzają na lekcje 
polskiego swoje dzieci. Niedawno 
też mama jednego z moich uczniów 
zdawała maturę w systemie wieczo-
rowym. Bardzo lubię moją pracę.

Cieszy mnie to, że niektórzy moi 
uczniowie podjęli studia w Polsce. 
Mając zdany egzamin maturalny z 
języka polskiego czy też język pol-
ski jako język obcy na świadectwie, 
byli w Polsce zwolnieni z egzami-
nów z tego przedmiotu. Mam też 
wielką satysfakcję, że dzięki mojej 
pracy wielu uczniów może wyko-
rzystywać już w dorosłym życiu, w 
różnych sytuacjach zawodowych, 
swoją znajomość języka polskiego. 
Mogą powiedzieć: znam ten język 
w mowie i piśmie.

A jakie trudne sytuacje z tym się 
wiążą?

Przykre sprawy to niezadowoleni 
rodzice, którzy wszystko wiedzą 
najlepiej, czy też niedostateczne 
oceny, które niestety musiałam po-
stawić na kilku egzaminach eks-
ternistycznych. Do tego dochodzi 
nawał spraw administracyjnych we 
wrześniu, kiedy jestem sekretarką, 
tragarzem podręczników i nauczy-
cielką w jednej osobie. Dwadzie-
ścia dwie matury w dwudziestu 
jeden szkołach w czerwcu – i ja 
jedna.

Jak wyglądają zajęcia z języka 
polskiego? Na co zwraca pani 
szczególną uwagę?

Niebagatelną część moich zajęć 
stanowią ćwiczenia z ortografi i 

i gramatyki, bo trudno jest zaj-
mować się poezją, jeśli dziecko 
nie potrafi  pisać poprawnie. Na 
szczęście, dzięki austriackiemu 
Ministerstwu Nauki, które fi nan-
suje podręczniki, dzieci i mło-
dzież mają dostęp do bezpłatnych 
książek. Staram się urozmaicać 
lekcje, korzystając także z tego, 
co oferuje nam miasto, w którym 
mieszkamy. Przewędrowałam już 
z moimi uczniami wszystkie trasy 
naznaczone polskimi śladami w 
Wiedniu, m.in. miejsca związane 
z Sobieskim, Chopinem czy Wy-
spiańskim. Chciałabym, by moi 
uczniowie mogli tymi wiadomo-
ściami pochwalić się przed swo-
imi bliskimi, którzy przyjeżdżają 
z Polski.

Polonika (Austria)

Dagmara Miedzińska

Hołd pomordowanym przyszło oddać wiele osób.
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25 lat nauczania języka polskiego w Austrii
Dagmara Miedzińska, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, rodowita krakowianka, od 25 lat naucza języka polskiego w szkołach austriackich. 

Tłumaczy zawiłości polskiej gramatyki i ortografi i, przybliża historię i literaturę polską, a także przygotowuje do egzaminu maturalnego. Jej dawni uczniowie 

przyprowadzają już swoje dzieci na lekcje.
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TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po północnej Nambii 10.25 
Hobby naszych czasów 10.55 Nie 
wahaj się i kręć! 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Doktor Quinn 
(s.) 13.15 Televariete 14.50 Kojak 
(s.) 15.35 Grubas 16.30 Podróżoma-
nia 17.00 Pechowiec 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Mniej znaczy więcej 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Szpi-
tal na peryferiach (s.) 20.55 Był sobie 
dom (s.) 22.05 Dziewiętnaście forte-
pianów (fi lm) 23.30 Motyw (s.) 0.10 

AZ-kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Poszu-
kiwania rzeszy Majów 10.40 Lemo-
niadowy Joe czyli Końska opera (fi lm) 
12.20 City Folk 2014: Lublana 12.45 
Na grzyby 13.15 Tajemnice zmarłych 
14.00 Więźniem na obczyźnie 14.45 
Chcesz je? 14.50 Współczesne fabry-
ki 15.40 Odkrywanie prawdy 16.30 
Jeden ocean 17.25 Ostatnia szansa 
dla białego nosorożca 18.15 Włochy 
18.45 Wieczorynka 18.50 Przejście 
między światami 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Rybi świat Jakuba 
Vágnera 21.00 Podróżomania 21.30 
Drugie życie Jana Husa 22.15 Zbrod-

nia (s.) 0.15 Powieści dla transów.

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Policja kryminalna An-
děl (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.45 
Tescoma ze smakiem 12.00 Połu-
dniowe 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, sport, pogoda 17.30 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Krokodyl Dundee II (fi lm) 
22.30 Łzy słońca (fi lm) 0.40 Krymi-

nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA
6.10 Friends (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 Wolf-
fa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.45 Filiżanka cze-
kolady (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.) 0.45 Słonecznie, tu i tam 

morderstwo (s.).

PIĄTEK 26 czerwca

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Bali 10.25 Chłopaki w ak-
cji 10.50 Nie wahaj się i kręć! 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Dok-
tor Quinn (s.) 13.15 Televariete 15.00 
Pr. rozrywkowy 15.55 Winnetou i Old 
Firehand (fi lm) 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Cesarz i 
dobosz (fi lm) 21.20 Wszystko-party 
22.15 Piosenkarze na peryferiach 
szpitala 22.55 Zawodowcy (s.) 23.50 

AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natu-
ry 9.30 Kawior, skarb z Iranu 10.25 
Podróżomania 11.00 Odkrywanie 
prawdy 11.45 Dobrowolnie 12.05 
Żydowskie zabytki w Czeskim Raju 
i okolicy 12.40 Stulecie latania 13.30 
Tajemniczy świat krokodyli 14.25 
Chcesz mnie? 14.50 Poszukiwania 
rzeszy Majów 15.45 Przygody nauki i 
techniki 16.10 Podziemia 16.55 Roz-

działy o chlaniu 17.25 Ludzkie ciało 
18.15 Podróż po północnej Dalmacji 
18.45 Wieczorynka 18.55 Fenomen 
Underground 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Sprawa dr Horákovej 
21.30 Historia aktorki 22.25 Panna 
Marple (s.) 23.55 Zakazane impe-

rium (s.). 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 9.55 Krokodyl Dundee II (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, sport, pogoda 17.30 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Święto przebiśniegu (fi lm) 
21.55 Podwójne zagrożenie (fi lm) 

23.55 Noc fi lmowych nadziei 2015.

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Napisała: Morderstwo (s.) 10.20 
Policjantka (s.) 12.30 Obwód Wolff a 
(s.) 13.30 Komisarz Rex (s.) 14.45 Le-
karz z gór (s.) 15.45 Pod skrzydłami 
miłości (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Podróże Guliwera (fi lm) 22.05 
Czerwony smok (fi lm) 0.40 Navajo 

Joe (fi lm).

SOBOTA 27 czerwca

TVC 1
6.00 Zioła 6.25 Karlovy Vary 6.45 Za-
uroczenie (s.) 7.40 Puchar za pierw-
szą połowę 8.45 Koniec wielkich 
wakacji (fi lm) 10.15 Wszystko-party 
11.15 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Śladami gwiazd 13.00 Wiadomości 
13.05 Kiedy kogut zniesie jajko (baj-
ka) 14.05 Żołnierzyk i smocza kró-
lewna (bajka) 14.55 Szczęście Lizy 
(fi lm) 16.40 Historie sław 17.35 Her-
cule Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Śpiewa cała rodzina 21.30 
Stepująca stonoga (fi lm) 23.10 Grunt 
to rodzinka (fi lm) 0.40 Miejsce zbrod-

ni - Schimanski.

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygody 
w naturze 6.35 Babar i przygody Ba-
dua 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 Włochy 10.55 Kraje na 
kadzidlanym szlaku 11.15 Ostatnie 
tajemnice trzeciej rzeszy 12.10 Babel 
12.35 Auto Moto Rewia 13.05 Nie-
znani bohaterowie 13.35 Ciała nie 
przekazywać 14.00 W imię wolności 
14.35 Słonecznik (fi lm) 16.15 Rybi 
świat Jakuba Vágnera 17.10 Ucieczka 
na Malediwy 18.05 Tunel pod histo-
rią 18.30 EXPOminuty 2015 18.45 
Wieczorynka 18.50 Współczesne fa-
bryki 19.50 Wiadomości w języku mi-
gowym 20.00 Napoleon (fi lm) 21.40 
Bobby (fi lm) 23.35 Eden Lake (fi lm) 
1.05 Plemiona: Graffi  ti.

NOVA
6.25 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.45 
Monsuno (s. anim.) 7.10 Marvel 
Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.35 
Tom i Jerry (s. anim.) 8.25 Doskonały 
świat (s.) 9.35 Dwóch i pół (fi lm) 9.50 
Upgrade 10.30 Zniszczone w ciągu 
sekundy 11.00 I kto to mówi III (fi lm) 
12.45 4 wesela 14.30 Jedz, módl się, 
kochaj (fi lm) 17.20 Miss agent (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Igrzyska śmierci: W pierścieniu 
ognia (fi lm) 23.05 Kill Bill II (fi lm) 

1.25 Mentalista.

PRIMA
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago 7.40 
Winx Club 8.15 Salon samochodo-

wy 9.25 M.A.S.H. (s.) 9.55 Cziłała 
z Beverly Hills (fi lm) 11.50 Podróże 
Guliwera (fi lm) 13.40 Strach (fi lm) 
15.30 Morderstwa w Midsomer (s.) 
17.35 Gondíci, s.r.o. 18.55 Wiadomo-
ści 20.15 Piraci z Karaibów: Na krań-
cu świata (fi lm) 23.50 Totalna zagłada 

(fi lm) 1.55 Wilcze prawo: 1983 (fi lm).

NIEDZIELA 28 czerwca 

TVC 1
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Zauroczenie (s.) 7.20 Szczęście Lizy 
(fi lm) 9.00 Lekarz z dożywocia 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szla-
ku 10.30 Obiektyw 11.05 Rowy (s.) 
12.00 Pytania V. Moravca 13.00 Wia-
domości 13.05 O królestwie z ma-
karonu i niekończącym się szczęściu 
(bajka) 14.05 Bajka o zakłamanym 
królestwie (bajka) 15.10 Skradziony 
balon (fi lm) 16.40 Rodzina Horaków 
(s.) 18.25 Zioła 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Lotrando 
i Zubejda (bajka) 21.45 168 godzin 
22.15 Krewni (fi lm) 23.40 Sprawy in-
spektora Lynleya (s.) 1.10 Śpiewa cała 

rodzina.

TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Andy i przygo-
dy w naturze 6.35 Babar i przygody 
Badua 7.00 Mikołajek 7.15 Show 
Garfi elda 7.30 Studio Kolega 9.00 
Transmisja mszy św. 10.10 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 10.25 Po-
szukiwania czasu utraconego 10.40 Na 
grzyby 11.10 Nie poddawaj się 12.05 
Chcesz mnie? 12.30 Taniec błękit-
nych aniołów 12.55 Królestwo natury 
13.25 Słowo na niedzielę 13.30 Ma-
gazyn chrześcijański 14.00 Przez ucho 
igielne 14.25 Magazyn religijny 14.55 
Podróż po północnej Dalmacji 15.20 
Zamki krzyżackie 16.10 Na pływalni 
z T. Radilem 16.35 Festiwalowe echa 
17.05 Życie ssaków 17.55 Pieskie ży-
cie 18.45 Wieczorynka 18.55 Tajem-
nice zmarłych 19.50 Wiadomości w 
języku migowym 20.00 Ciało mojego 
wroga (fi lm) 22.05 Guzikowcy (fi lm) 

23.50 Fenomen Underground.

NOVA
6.25 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.45 
Monsuno (s. anim.) 7.10 Marvel 
Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 7.35 
Tom i Jerry (s. anim.) 8.25 Kung Fu 
Panda: Legenda o niezwykłości (s. 
anim.) 8.45 Dwóch i pół (s.) 9.15 Po-
wrót do błękitnej laguny (fi lm) 11.20 
Stacja pod Złotą Podkową (fi lm) 
13.05 Karmazynowy przypływ (fi lm) 
15.30 Akademia Policyjna (fi lm) 
17.30 Bibliotekarz: Tajemnica włócz-
ni (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Pod jednym dachem (s.) 
21.20 Czechy w poszukiwaniu cudów 
i tajemnic 22.00 Kajínek (fi lm) 0.15 

Akademia Policyjna (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 yme (s.) 
10.55 Kto jest kim? 11.55 Boskie torty 
od Markety 12.30 Poradnik domowy 
13.45 Big Ben (s.) 15.50 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinar-
ny 18.55 Wiadomości 20.15 Święta 
Czwórka (fi lm) 22.00 Pułapka (fi lm) 

0.30 Zwykli Amerykanie (s.).

PONIEDZIAŁEK 29 czerwca

TVC 1
6.00 Mała farma 6.25 Ogród to zaba-
wa 6.59 Studio 6 9.00 Hercule Poirot 
(s.) 9.55 168 godzin 10.25 Skradziony 
balon (fi lm) 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Arabela (s.) 13.00 Doktor 
Quinn (s.) 13.50 Atuty Miroslava Do-
nutila 14.45 Kojak (s.) 15.30 Down-
ton Abbey (s.) 16.45 AZ kwiz 17.15 
Wszystko-party 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Taxi 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 21.00 Re-

porterzy 21.40 Cios łaski (fi lm) 22.55 

Kryminalista (s.) 23.55 Zawodowcy 
(s.) 0.45 AZ kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Ucieczka na 
Malediwy 9.25 Przejście między świa-
tami 10.15 Kosmos 11.00 Ludzkie 
zmysły 11.50 Babel 12.20 Tajemnice 
kolei żelaznych 12.45 EXPOminuty 
2015 12.55 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 13.10 Jeden ocean 14.05 
Samoloty myśliwskie w walce 14.50 
Szpitale położnicze trzeciej rzeszy 
15.45 Podziemia 16.30 Najważniejsze 
operacje II wojny światowej 17.30 Na-
dejście barbarzyńców 18.15 Na grzyby 
18.45 Wieczorynka 18.55 Daleko od 
domu (s.) 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Ostatnie tajemnice trze-
ciej rzeszy 20.55 Współczesne fabryki 
21.45 Utalentowany pan Ripley (fi lm) 

0.00 Monday Mornings (s.).

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Pod jednym dachem (s.) 
11.10 Czechy w poszukiwaniu cudów i 
tajemnic 11.45 Dwóch i pół (s.) 12.10 
Tescoma ze smakiem 12.20 Doktor 
Hart (s.) 13.15 Bez śladu (s.) 14.15 
Mentalista (s.) 15.10 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Mamuś-
ka (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.25 Dwóch i pół 
(s.) 17.55 Ogólniak (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 21.25 Stalker 
(s.) 22.25 Prawo i porządek: Sekcja 
specjalna (s.) 23.20 Cyberagent (s.) 

0.10 Mentalista (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 Spełnione 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 Trzej 
muszkieterowie (s.) 22.30 Top Star 
magazyn 23.40 Rozterki Gray (fi lm) 

1.40 Hawaii 5-0 (s.).

WTOREK 30 czerwca

TVC 1
6.00 Mała farma 6.25 Ogród to zaba-
wa 6.59 Studio 6 9.00 Downton Ab-
bey (s.) 10.10 Reporterzy TVC 10.50 
Nie wahaj się i kręć! 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Arabela (s.) 
13.00 Doktor Quinn (s.) 13.45 Atu-
ty Miroslava Donutila 14.40 Kojak 
(s.) 15.25 Downton Abbey (s.) 16.15 
Podróżomania 16.45 AZ kwiz 17.10 
Wszystko-party 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Taxi 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Szpital na peryferiach (s.) 20.50 Był 
sobie dom (s.) 22.10 Komicy na piąt-
kę 23.05 Anatomia prawdy (s.) 23.50 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.30 

Wszystko-party.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Taniec błękit-
nych aniołów 8.50 Obrazki z Francji 
9.10 Więźniem na obczyźnie 9.55 
Ludzkie ciało 10.45 Magazyn reli-
gijny 11.15 Nie poddawaj się 12.05 
Auto Moto Rewia 12.35 Współczesne 
fabryki 13.20 Ziemia nieznana 13.45 
Przygody nauki i techniki 14.10 Ta-
jemnice zmarłych 15.00 Samoloty 
myśliwskie wwalce 15.45 Rybi świat 
Jakuba Vágnera 16.40 Kosmos 17.25 
Legendy otchłani 18.15 Podróżoma-
nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Kraje na 
kadzidlanym szlaku 19.15 Daleko od 
domu (s.) 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Największe bitwy czoł-
gowe 20.55 Lotnicze katastrofy 21.40 
Sarajewo 1914 (fi lm) 23.20 Ciała nie 
przekazywać 23.45 Miasto kocic (s.) 

0.10 Historia aktorki. 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ogól-
niak (s.) 10.35 Policja kryminalna An-

děl (s.) 11.45 Dwóch i pół (s.) 12.10 
Tescoma ze smakiem 12.20 Doktor 
Hart (s.) 13.15 Bez śladu (s.) 14.15 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Mamuśka 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Dwóch i pół (s.) 
18.05 Ogólniak (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Krokodyl 
Dundee w Los Angeles (fi lm) 22.15 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna (s.) 
23.05 Cyberagent (s.) 23.55 Mentali-

sta (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 Wolf-
fa (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.45 Miłość na 
końcu lata (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
O odważnym kowalu (bajka) 21.45 Pr. 
rozrywkowy 22.40 Policja kryminalna 
Stuttgart (s.) 23.40 Sprawiedliwość 

we krwi (s.).

ŚRODA 1 lipca

TVC 1
6.00 Mała farma 6.25 Ogród to za-
bawa 6.59 Studio 6 9.00 Downton 
Abbey (s.) 9.50 Podróż po Prowansji 
10.20 13. komnata 10.50 Nie wahaj 
się i kręć! 12.00 Południowe wiado-
mości L. Chudika 12.30 Arabela (s.) 
13.00 Doktor Quinn (s.) 13.45 Atu-
ty Miroslava Donutila 14.40 Kojak 
(s.) 15.30 Downton Abbey (s.) 16.15 
Podróżomania 16.45 AZ kwiz 17.15 
Wszystko-party 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Taxi 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Mały pitawal z dużego miasta (s.) 
21.00 Winnetou (fi lm) 22.40 Miejsce 
zbrodni - Schimanski (s.) 0.20 AZ 

kwiz.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Stulecie lata-
nia 9.25 Życie ssaków 10.15 Ostatnie 
tajemnice trzeciej rzeszy 11.05 Tunel 
pod historią 11.35 Folklorika 12.00 
Pieskie życie 12.50 Czy potrzebujemy 
skowronka? 13.10 Nasza wieś 13.35 
Ta nasza kapela 14.05 Na grzyby 
14.30 Religie świata 15.30 Nadejście 
barbarzyńców 16.15 Ostatnia szansa 
dla białego nosorożca 17.05 Chcesz 
je? 17.10 Fighting Lady 18.10 Kró-
lestwo natury 18.45 Wieczorynka 
18.55 Ziemia Nieznana 19.15 Daleko 
od domu (s.) 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po Wyspach Dziewi-
czych USA 21.30 Turcja 22.00 Wielki 
Liberace (fi lm) 23.55 Klątwa 0.50 Za-

kazane imperium (s.).

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ogól-
niak (s.) 10.30 Krokodyl Dundee w 
Los Angeles (fi lm) 12.15 Tescoma ze 
smakiem 12.25 Doktor Hart (s.) 13.20 
Bez śladu (s.) 14.15 Mentalista (s.) 
15.15 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 16.30 Mamuśka (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Dwóch i pół (s.) 18.05 Ogólniak 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Agenci NCIS (s.) 22.30 Ucieki-

nier (fi lm) 0.25 Mentalista (s.).

PRIMA
6.10 Ninjago (s. anim.) 6.40 Winx 
Club (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 
9.35 Napisała: Morderstwo (s.) 10.35 
Policjantka (s.) 12.35 Obwód Wolff a 
(s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.45 Le-
karz z gór (s.) 15.45 Tajemnica naszej 
miłości (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 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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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Pasibrzuch (25, godz. 10.00);
TRZYNIEC: Rumcajs (26, 
godz. 9.00, 11.00, 16.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Mnoho povyku pro nic (25, 
godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Mi-
nionki (25, 26, godz. 15.30); Złota 
Dama (25, 26, godz. 17.30); Jurassic 
world (25, 26, godz. 19.00); Wyspa 
miłości (25, 26, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Minionki (25, godz. 
17.00; 26, godz. 17.45); System: 
Child 44 (25, godz. 19.00); Dark 
places (26, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Minionki (25, 26, 
godz. 17.30); Ekipa (25, 26, godz. 
20.00); BYSTRZYCA: Gołąb przy-

siadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu 
(26, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Andílek na nervy (25, 26, 
godz. 17.45); Cybernatural (25, 26, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Jurassic world (25, godz. 15.00, 
17.30); Minionki (26, godz. 14.00, 
16.00, 18.00); Ex machina (26, godz. 
21.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
KARWINA-DARKÓW – MK 
PZKO zaprasza w sobotę 27. 6. o 
godz. 15.00 na Wianki nad Olzą do 

ogrodu i świetlicy Koła. W progra-
mie przedszkolaki z Karwiny, po-
chód lampionowy nad brzegi Olzy, 
wspólne śpiewy dzieci i rodziców 
przedszkolaków przy akompania-
mencie Wiesława Farany.
PIOTROWICE – MK PZKO 
zaprasza członków i ich dzieci oraz 
sympatyków w niedzielę 28. 6. o 
godz. 15.15 do Domu PZKO na 
„Festuś”, zabawę a’ la festynową. Na 
spotkaniu przedyskutujemy kwestie 
związane z remontem Domu PZKO. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy. 
PTTS „BŚ” – Informuje, że od-
jazd na wycieczkę autokarową W16: 
W. Fatra – Sklabinský Podzámok 
– Kľak jest w sobotę 27. 6. o godz. 
6.00 z Karwiny, o godz. 6.20 z Cz. 
Cieszyna, o godz. 6.35 z Trzyńca 
– dworzec BUS, następnie w odstę-
pach 5 min.: Wędrynia, Bystrzyca, 
Gródek, Jabłonków. Cena przejazdu 
autokarem 200 kc. Proszę nie zapo-
mnieć o dokumentach, ubezpiecze-

niu, euro. Informacje tel.: 776 046 
326.
WIERZNIOWICE – MK PZKO 
zaprasza 27. 6. od godz. 15.00 na 
Festyn – Wianki PZKO oraz czter-
dziestolecie Domu PZKO. Występy 
zespołów: uczniowie lutyńskiej PSP, 
chór „Lutnia”, zespoły z Polski, ze-
spół Old Boys Band, zespół gim-
nastyczny „Gimnaści” z Wędryni, 
rockowy koncert zespołu Glayzy. 
Smaczny bufet zapewniony.

OFERTY
KUPIĘ ANTYKI, instrumenty 
muzyczne, polskie książki i biblie. 
Tel. 608 374 432.  GL-418

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

KONCERTY
CZ. CIESZYN – Zapraszamy do 
kawiarni „Avion” 30. 6. o godz. 16.30 
na salon muzyczny pt. „MolinoGra-
nie – Rodziny Molinów wszystkiego 
po trochu”. Wstępne dobrowolne. 
Organizatorzy proszą o rezerwację 
miejsc. Tel. 558 711 961.

INFORMATOR

Błogosławieni są odtąd umarli,
którzy w Panu umierają.

      Biblia

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 
23. 6. 2015 w wieku 68 lat, po długiej i ciężkiej cho-
robie, Pan życia i śmierci odwołał do wieczności naszą 
Kochaną Mamę, Teściową i Babcię

śp. BRONISŁAWĘ ADAMCOWĄ
zamieszkałą w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 27. 6. 2015 o godz. 14.00 
z kościoła ewangelickiego w Olbrachcicach na cmentarz w Karwinie-Łą-
kach. Zasmucona rodzina.  GL-423

Dziś, 25. 6. 2015, mija 30 lat od śmierci naszego Drogie-
go i Kochanego Ojca

śp. ALOJZEGO JURZYKOWSKIEGO

Z szacunkiem i miłością wspominają i o modlitwę proszą 
córki Renata i Krystyna z rodzinami.  GL-421

Dnia 24. 6. obchodziłaby swoje 80. urodziny nasza Ko-
chana 

śp. JANINA HOLESZ

pochodząca z Orłowej-Lutyni, zaś 14. 2. 2015 minęła 3. 
bolesna rocznica, kiedy nas na zawsze opuściła. Z miło-
ścią wspominają najbliżsi.  RK-077

WSPOMNIENIA NEKROLOGI

Quo Vadis PZKO?
Uważam, że apel o dyskusję na temat 
wizji PZKO i jego struktur, który 
pojawił się w Hyde Parku autorstwa 
pani Janiny Zadrożnej zasługuje na 
jak najpoważniejsze potraktowanie. 
Trochę mnie dziwi, że na razie nie 
ma żadnej odezwy. Poniżej próba 
rozpoczęcia takiej dyskusji.

Najpierw spójrzmy na nasze koła. 
W gruncie rzeczy są to samodzielne 
jednostki, mające nierzadko pod-
miotowość prawną. Działają w pełni 
niezależnie, kierują się własnym pro-
gramem i uchwałami. Liczba aktyw-
nych członków i działaczy się w nich 
stopniowo kurczy, baza członkowska 
się niestety starzeje. Młodzi się nie 
garną, chociaż są też wyjątki, zwłasz-
cza w zespołach. W działalności 
przeważa tematyka towarzyska, po-
wiedzmy klubowa. Blisko połowa 
kół posiada swoje domy i to jest duże 
bogactwo, a zarazem dosyć duży kło-
pot i wysiłek fi nansowy. Moim zda-
niem, kołom potrzebna jest pomoc, 
wsparcie – i to zarówno fi nansowe, 
jak i merytoryczne. Mam na myśli 
wyszukiwanie potencjalnych cieka-
wych tematów-projektów, które mo-
głyby wywołać odpowiednie zainte-
resowanie wśród członków, pomoc w 
ich zabezpieczeniu fi nansowym oraz 
ich administrowaniu. I w tej sferze 
widzę ważną rolę struktury ponad 
kołami. 

Obecnie Zarząd Główny zarządza 
głównie samym sobą, bowiem koła 
wcale nie potrzebują zarządzania. 

Chociaż według aktualnego statu-
tu PZKO, koła mają się kierować 
czy wręcz wykonywać uchwały ZG. 
Pytałem kilku prezesów, czy znają 
te uchwały i je otrzymują, przeglą-
dam strony internetowe i nigdzie 
nie znalazłem uchwały ZG. Jest to 
co najmniej dziwne. Patrząc na to 
chłodnym okiem, trzeba wprost po-
wiedzieć, że obecny profi l działania 
ZG wcale nie jest potrzebny kołom 
do ich działalności. W przypadku 
kostiumierni ZG działał wprost na 
szkodę Związku. Postawa „Suszan” 
jasno pokazała, że przy właściwych 
intencjach i odpowiednim wysiłku 
kostiumernię można było spokojnie 
zachować, a nie zniszczyć ot tak do-
robek kilku generacji pezetkaowców. 

Struktura ponad kołami jest po-
trzebna (niechaj się nawet nazywa 
ZG, ze względów historyczno-sen-
tymentalnych), ale jej funkcje po-
winny się radykalnie zmienić. Moim 
zdaniem to powinien być rodzaj cen-
tralnego ośrodka usług merytorycz-
nych dla zrzeszonych jednostek. Ale 
tutaj przede wszystkim koła powin-
ny się wypowiedzieć, jakich usług i w 
jakim zakresie potrzebują. A może 
pojawi się nareszcie ktoś z pomy-
słem całościowym na to, jaką rolę w 
nachodzącej przyszłości ma PZKO 
spełniać, jakie z tego wynikają za-
dania i jaka jest do tego potrzebna 
struktura organizacyjna? A więc py-
tanie „Quo Vadis PZKO” nadal jest 
jak najbardziej aktualne! 

Stanisław Marciniuk, Karwina

Wspomnienia sprzed lat
4 czerwca w wędryńskim Motore-
ście spotkali się dawni absolwenci 
polskiej paralelki szkoły przemysło-
wej w Karwinie. Stało się tak po 60 
latach od egzaminów maturalnych, 
które zdawaliśmy w maju 1955 roku. 
Polska klasa została otwarta w 1951 
r. dzięki staraniom naszych przed-
stawicieli w szkolnictwie i my mieli-
śmy ten zaszczyt być jej pierwszymi 
uczniami.

Było nas trzydziestu – w wieku 
od 15 do 20 lat, w tym gronie tylko 
jedna koleżanka Jarka mająca powa-
żanie u kolegów. Z powodu braku 
pomieszczenia w głównym budyn-
ku szkolnym polską pierwszą klasę 
umieszczono w tzw. czerwonej szkole 
przy kościele, gdzie warunki nie były 
najlepsze. Naszym klasowym, a rów-
nocześnie nauczycielem wszystkich 
przedmiotów ścisłych był inżynier 
Leopold Wałoszek. Był to pedagog 
wymagający, cieszący się ogromnym 
autorytetem wśród swych podopiecz-

nych. Wspominając tę wybitną postać 
należy nadmienić, że był on wielkim 
patriotą i znanym działaczem spo-
łecznym. Jego pasją były wędrówki 
górskie w Tatrach i utrwalanie piękna 
tych gór na obrazach.

Na spotkanie przybyło 14 osób 

z 28 zdających egzamin maturalny 
w 1955 roku, sześciu z nas już nie 
żyje, zaś ośmiu z różnych przyczyn 
nie mogło w nim uczestniczyć. Za 
dwa lata chcemy spotkać się ponow-
nie, chociaż najmłodszy z nas będzie 
miał już ponad 80 lat.  Jan Tacina
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KALKULATOR WALUTOWY
Kursy walut w kantorach z dnia 24. 6. 2015

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

CZK  0,152 0,153  0,149  0,156

EUR  4,150  4,180  4,100 4,200

USD  3,670  3,720  3,670 3,770

 Czeski Cieszyn, dworzec      Trzyniec Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,450    6,600   6,460     6,640

EUR  27,000 27,600 26,950   27,650

USD  24,000 24,700 24,030   24,700 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 24. 6. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,83 zł

ON  4,68 zł

LPG 1,75 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  4,93 zł  

ON  4,65 zł

LPG 1,77 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  32,40 kc  

ON  32,20 kc  (wik)
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W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelni-
ków, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja za-
strzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania.
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WIMBLEDON: RADWAŃSKA 
TURNIEJOWĄ »13« . Serb Novak 
Djoković i Amerykanka Serena Wil-
liams zostali najwyżej rozstawieni 
przed wielkoszlemowym turniejem 
na trawiastych kortach w Wimble-
donie, który rozpocznie się w Lon-
dynie w poniedziałek 29 czerwca. 
Pierwsza polska rakieta, Agnieszka 
Radwańska, będzie turniejową „13”. 
Tytułu sprzed roku bronią Novak 
Djokovic i Czeszka Petra Kvitová. 

* * *
TYTOŃ BRAMKARZEM VFB 
STUTTGART. Przemysław Tytoń 
podpisał dwuletni kontrakt z klubem 
niemieckiej Bundesligi VfB Stuttgart 
– poinformował wczoraj klub w swo-
im serwisie internetowym. – Jestem 
zadowolony, że trafi łem do VfB, który 
jest wielkim klubem ze wspaniałymi 
kibicami i długą tradycją. Chciałbym 
pokazać swoje umiejętności i dzięki 
dobrym wynikom grać w reprezenta-
cji narodowej – powiedział były bram-
karz piłkarskiej reprezentacji Polski 
dla klubowego serwisu internetowego. 

* * *
PIŁKARSKIE ME U21: CZE-
SI ZA BURTĄ. Młodzieżowa re-
prezentacja RC U21 nie zdołała 
awansować do półfi nału mistrzostw 
Europy rozgrywanych w Pradze, 
Ołomuńcu i Uherskim Hradziszczu. 
Podopieczni trenera Jakuba Dovalila 
zaledwie zremisowali we wtorek 1:1 
z faworytem mistrzostw, Niemcami. 
Właśnie Niemcy i Dania awansowali 
z grupy do 1/2 fi nału i mają zarazem 
zapewniony start w igrzyskach olim-
pijskich w Rio de Janeiro. 

* * *
JAPOŃSKI PIŁKARZ W POD-
BESKIDZIU. Dwuletni kontrakt 
z Podbeskidziem Bielsko-Biała 
podpisał wczoraj Japończyk Kohei 
Kato. Piłkarz jest pierwszym no-
wym nabytkiem „Górali“ w okienku 
transferowym poprzedzającym start 
nowego sezonu piłkarskiego. 26-let-
ni rozgrywający ostatnio występował 
w drużynie mistrza Czarnogóry Ru-
darze Pljevlja. W 31 meczach zdobył 
siedem bramek. 

* * *
RANKING KOLARSKI UCI: 
KWIATKOWSKI SPADŁ NA 14. 
MIEJSCE. Hiszpan Alejandro Va-
lverde utrzymał prowadzenie w ran-
kingu World Tour Międzynarodo-
wej Unii Kolarskiej (UCI). Na piąte 
miejsce awansował Słoweniec Simon 
Spilak, zwycięzca wyścigu Dooko-
ła Szwajcarii. Michał Kwiatkowski 
spadł na 14. pozycję – informuje 
PAP. Mistrz świata Kwiatkowski 
znalazł się poza elitarną dziesiątką, 
natomiast Rafał Majka, który w wy-
ścigu Dookoła Szwajcarii był dziesią-
ty, awansował z 70. na 69. 

* * *
SIATKARSKI PŚ: POLACY W 
GRUPIE B. W Tokio zostały wylo-
sowane grupy siatkarskiego Pucharu 
Świata, który rozegrany zostanie we 
wrześniu w Japonii. Biało-czerwoni 
trafi li do grupy B, gdzie znaleźli się 
także mistrz Afryki, Rosja, nieobli-
czalny Iran, Argentyna i Wenezu-
ela. Podopieczni Stephane’a Antigi 
pierwsze spotkanie w Hamamatsu 
rozegrają 8 września o godz. 11.30 
czasu polskiego. Turniej zakończy 
się 23 września, a Polacy w ostatnim 
meczu zagrają z Włochami. W Pu-
charze Świata bierze udział 12 ze-
społów. W ciągu 16 dni każdy zmie-
rzy się z każdym, a dwie najlepsze 
drużyny zapewnią sobie awans do 
przyszłorocznych igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro.  (jb)

Turniej w Linzu cieszy się w Austrii 
sporą popularnością. W tym roku 
międzynarodowe zmagania śledziły 
m.in. kamery TV Polonii, gościem 
honorowym imprezy był również 
konsul generalny RP w Wiedniu, 
Andrzej Kaczorowski, który jest 
wielkim fanem zaolziańskiego fut-
bolu. Kibicuje regularnie Orłom 
Zaolzia, a także innym sportowym 
inicjatywom Polaków mieszkają-
cych w Republice Czeskiej. – Pan 
konsul niejako wywróżył nam złoty 
medal. Zaraz na wstępie turnieju 
powiedział nam, że w jego oczach 
jesteśmy głównym faworytem do 
zwycięstwa – zdradził nam Worek. 
Zaolziacy przebili się grupą B w ka-
pitalnym stylu. W czterech meczach 
stracili tylko jednego gola, do siatek 
przeciwników wpakowali zaś 21 bra-
mek. Bramkostrzelny turniej zaliczył 
przede wszystkim Radim Szotkow-
ski. Ofensywnego piłkarza Spartaka 
Jabłonków nie mogło zabraknąć w 
kadrze trenera Stanisława Kluza, 
tym bardziej, że Szotkowski na co 
dzień jest podopiecznym Kluza w 
jabłonkowskim zespole występu-
jącym w IB klasie, grupie C. – Ra-
dim w całym sezonie spisywał się 
rewelacyjnie. Raz nawet w jednym 
meczu strzelił sześć goli, dokładnie 
w pojedynku z Interem Piotrowice 
– stwierdził Stanisław Kluz. Strze-
lecką formę potwierdził Szotkow-
ski również w Austrii. W półfi nale 
jego cztery bramki w dużym stopniu 

pomogły rozmontować ekipę Orła 
Linz, gospodarzy turnieju. Linz pro-
wadził w meczu 1:0, nasi ostatecznie 
jednak zwyciężyli 6:2. – Świetnie 
radzili sobie wszyscy chłopcy w ze-
spole – podkreślił Worek. Trener 
Stanisław Kluz miał niewiele czasu, 
by skonsolidować zespół. Wybrał 
sprawdzonych piłkarzy z góralskiej 
części Śląska Cieszyńskiego, którym 
nie przeszkadzała nawet paskud-
na wręcz pogoda panująca w Linz 

podczas całego turnieju. W turnieju 
zaprezentowało się dziesięć drużyn 
podzielonych na dwie grupy. Który 
rywal sprawił Zaolziakom najwięcej 
kłopotów? – Na pewno Samarytanin 
Opole, w barwach którego zagrali 
piłkarze występujący na co dzień w 
Odrze Opole – ocenił Worek. Rów-
nież w meczu z Samarytaninem 
brylował Radim Szotkowski, zdo-
bywca wszystkich trzech bramek dla 
Beskidu Czechy. Łatwej przeprawy 

nie mieli Zaolziacy także w fi nale, w 
którym zmierzyli się z egzotycznym 
zespołem FC Kurdystan. Recepta 
na poskromienie bałkańskiego tem-
peramentu była tymczasem bardzo 
prosta – cwaniactwo naszych piłka-
rzy, którzy dwukrotnie, po kiksach 
rywala, wpakowali piłkę do siatki. 
Powoli krystalizuje się też piłkarska 
kadra Zaolzia na sierpniowe Świato-
we Letnie Igrzyska Polonijne „Śląsk 
2015”. W Sosnowcu, gdzie odbę-
dzie się turniej piłkarski w ramach 
igrzysk, powinni wystartować m.in. 
piłkarze, którzy sprawdzili się w 
Linz. Do zespołu dołączą też zawod-
nicy, którzy bronili barw reprezenta-
cji Polaków w RC podczas Turnieju 
Tolerancji w Pradze. 

JANUSZ BITTMAR

Piłkarskich niespodzianek ciąg dal-
szy. Po Viktorii Żiżków, która nie 
otrzymała drugoligowej licencji, 
czarne chmury zawisły także nad 
zaolziańskim klubem. Konkretnie 
zaś trzecioligową Slavią Orłowa, 
która – jak już informowaliśmy we 
wtorek na naszej stronie interneto-
wej www.glosludu.cz – nie zgłosiła 
się do 3. ligi.
Slavia Orłowa na wtorkowym zgro-
madzeniu w Ołomuńcu zrezygno-
wała ofi cjalnie z gry w Morawsko-
Śląskiej Lidze Futbolu. Ofi cjalnym 
powodem jest brak dostatecznej 
liczby graczy zdolnych do rywali-
zacji w trzeciej najwyższej klasie 
rozgrywek. Takie stanowisko wy-
stosowali włodarze klubu. Slavia 
zamierza zgłosić się do wojewódz-

kich rozgrywek i mecze w 5. lidze 
zaliczyć ze swoim dotychczasowym 
“B” zespołem z okręgówki. – Na 
pewno mnie już przy tym ekspery-
mencie nie będzie. Jestem smutny z 
faktu, że w Orłowej skończyła się 
era trzecioligowego futbolu i to w 
tak niespodziewany sposób – po-
wiedział „GL” trener Orłowej, Josef 
Jadrný. Jak potoczą się dalsze losy 
Slavii? – Tego sam nie wiem. Slavia 
jest dla mnie sprawą sercową, dla-
tego jestem zaszokowany decyzją 
włodarzy klubu, że rezygnujemy z 
gry w trzeciej lidze, którą skądinąd 
w pocie czoła udało się uratować – 
podkreślił Jadrný. 

Dyrektor Slavii Orłowa, Vladimír 
Kolder, wczoraj był nieosiągalny. Na 
ofi cjalnej stronie internetowej klubu 

zamieszczona została jedynie krótka 
notatka prasowa, w której działacze 
Slavii tłumaczą decyzję o rezygna-
cji z gry w trzeciej lidze powodami 
ekonomicznymi. Sekretarza klubu, 
Josefa Štěpánka, zastaliśmy wczo-
raj na urlopie. W rozmowie telefo-
nicznej z naszą gazetą podkreślił, że 
podobnie jak trener Josef Jadrný jest 
zaskoczony decyzją włodarzy klu-
bu. – Jestem poza regionem, a więc 
o naszej rezygnacji z MŚLF dowie-
działem się z lekkim opóźnieniem. 
Na dziś nie jestem więc jeszcze w 
stanie ustosunkować się do tej spra-
wy – powiedział nam Štěpánek. 

Oprócz piłkarzy Slavii, którzy w 
zakończonym sezonie 2014/2015 
uplasowali się na 11. miejscu w ta-
beli MŚLF, z uczestnictwa w trze-

ciej lidze zrezygnował też ósmy 
w tabeli Zabrzeg na Morawach. 
Włodarze Slavii Orłowa zamie-
rzają zgłosić zespół do Mistrzostw 
Województwa, pytanie tylko, z kim 
powalczą w piątoligowych rogryw-
kach. Z byłej trzecioligowej kadry 
większość graczy albo wróci do 
swoich macierzystych klubów (w 
przypadku wypożyczonych do Sla-
vii piłkarzy Karwiny), albo też zasili 
szeregi regionalnych drużyn w dy-
wizyjnej grupie E. – Z tego, co sły-
szałem, Slavia na poważnie rozważa 
wariant gry w piątej lidze z piłka-
rzami z okręgówki. Moim zdaniem 
to ryzykowny pomysł – powiedział 
nam Bronisław Schimke z Powiato-
wego Związku Piłki Nożnej. 

JANUSZ BITTMAR

Wczoraj została ofi cjalnie zamknięta 
lista zgłoszeń do Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych „Śląsk 2015”, 
które w terminie od 2 do 9 sierpnia 
zagoszczą w aglomeracji katowickiej 
w czterech miastach: Rybnik, Cho-
rzów, Wodzisław Śląski i Sosnowiec. 
Uczestnicy rywalizować będą w 20 
dyscyplinach sportowych. W igrzy-
skach ponownie nie zabraknie pokaź-
nej ekipy Polaków w RC, którzy w 
większości przypadków zaprezentują 
się w barwach PTTS „Beskid Śląski”. 

– W ramach Beskidu Śląskiego 
wystartuje w igrzyskach 94 zawodni-

ków. W sumie zaś Polacy w RC wy-
stawią w igrzyskach 116 sportowców 
– poinformował wczoraj „GL” Hen-
ryk Cieślar, wiceprezes Beskidu Ślą-
skiego, szef sztabu organizacyjnego 
naszej reprezentacji. 

Organizator igrzysk, Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”, przekazało 
w tym roku naszej ekipie 50 miejsc 
gratisowych. W przeliczeniu na zgło-
szonych uczestników z RC koszty 
pobytu na igrzyskach wynoszą 3150 
koron (osoba dorosła) i 2620 koron 
(dla osoby, która w dniu rozpoczę-
cia igrzysk nie ukończyła jeszcze 

18 lat). Opłatę należy uregulować 
przelewem na konto PTTS „Beskid 
Śląski”. Numer konta: 225 009 364 
– 0300. – Opłata w wysokości 3150 
koron obejmuje siedem noclegów 
z wyżywieniem oraz wpisowe 530 
koron. Każdy z uczestników otrzy-
muje gratis jednolity szalik z logo 
PTTS „Beskid Śląski wyróżniający 
naszą reprezentację – powiedział 
nam Cieślar. W opłacie wpisowej 
uwzględniony jest też poczęstunek 
podczas Dnia Zaolziańskich Igrzysk, 
który przewidziano na 4 sierpnia w 
wiosce olimpijskiej w Wodzisławiu 

Śląskim. – Prosimy uprzejmie, by 
każdy uczestnik igrzysk dokonał sa-
modzielnego przelewu bankowego 
na powyższe konto Beskidu, z po-
daniem imienia i nazwiska w tekście 
przelewu – zaznaczył Cieślar. Wy-
jazd na igrzyska przewidziany jest 
we własnym zakresie. – Proszę rów-
nież nie zapomnieć o ubezpieczeniu 
za pobyt – dodał wiceprezes PTTS 
„Beskid Śląski”. 

Uroczyste otwarcie XVII Świato-
wych Letnich Igrzysk Polonijnych 
odbędzie się 2 sierpnia w Rybniku.
 (jb)

Górny rząd od lewej: Tomáš Bulawa, Zbigniew Worek, Stanisław Kluz, Vitězslav 
Buchta; dolny rząd od lewej: Jiří Szotkowski, Martin Hudzieczek, Radim Szot-
kowski, Jaroslav Hudzieczek.

Zdobyli Linz w kapitalnym stylu
To najlepsza reklama zaolziańskiego futbolu. Drużyna Beskidu Czechy poukładana przez trenera Stanisława Kluza wróciła 

z tarczą z prestiżowego turnieju piłkarskiego w Austrii. Zaolziacy triumfowali w ubiegłą sobotę w mocnej konkurencji zespołów 

startujących w turnieju piłkarskim rozgrywanym w ramach Zlotu i Igrzysk Polonijnych Linz 2015. – W zeszłym roku przegraliśmy 

w fi nale, ale tym razem wszystko pozapinaliśmy na ostatni guzik – powiedział „Głosowi Ludu” Zbigniew Worek, kierownik zespołu. 

Igrzyska Polonijne: lista zgłoszeń zamknięta

Slavia Orłowa zrezygnowała z 3. ligi
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Beskid Czechy – Kobane 4:0 ( J. 
Hudzieczek, M. Hudzieczek, R. 
Szotkowski 2), Beskid Czechy – 
Sedda Bad Schallerbach 7:0 (R. 
Szotkowski 3, Bulawa, M. Hu-
dzieczek 2, J. Hudzieczek), Beskid 
Czechy – Samarytanin Opole 3:1 
(R. Szotkowski 3)

Półfi nał: Beskid Czechy – Orzeł 
Linz 6:2 (Szotkwoski 4, J. Hudzie-
czek, Z. Worek)

Finał: Beskid Czechy – FC 
Kurdystan 2:0 (Bulawa, M. Hu-
dzieczek).
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