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POWIAT KARWINA
Bogumin

Frekw. 32,68 proc., mandaty: ČSSD 
14, ANO 4, KSČM 2, KDU+TOP 
1, ODS 1, NEZ 1. 

Bogumin od lat nazywany jest 
twierdzą socjaldemokracji. Potwier-
dziły to również ostatnie wybory do 
samorządu, w których partia zdoby-
ła ponad połowę głosów. Burmistrz 
Petr Vícha, który od dwudziestu lat 
stoi na czele miasta, ponownie zyskał 
największe poparcie wyborców.

Cierlicko
Frekw. 45,33 proc., mandaty: NEZ-
Těrlická koalice 7, ČSSD 3, KDU 2, 
KSČM 1, COEX+NK 1, ODS 1. 

Ponownie dostali się do Rady 
Gminy Polacy – Barbara Smuga-
ła (COEX) – dyrektorka PSP im. 
Żwirki i Wigry oraz Wawrzyniec 
Fójcik (NEZ). – Chciałbym na ła-
mach „GL” podziękować cierlicza-
nom za wsparcie w wyborach do 
władz gminy. Niewątpliwie to właś-
nie dzięki waszym głosom otrzyma-

łem trzecią najwyższą liczbę głosów 
wśród 15 wybranych członków Rady 
Gminy – przekazał Fójcik wybor-
com za pośrednictwem naszej gazety.

Cz. Cieszyn
Frekw. 36,15 proc., mandaty: KDU 
9, ČSSD 6, ODS 4, Nestraníci 3, 
KSČM 3, NEZ 2.

Zwycięzcami wyborów są cha-
decy, dotychczasowy burmistrz Vít 
Slováček zdobył najwięcej głosów 
spośród wszystkich kandydatów. 
Do Rady Miasta wszedł również po 

raz kolejny wiceburmistrz Stanisław 
Folwarczny – jedynka na liście ODS. 
Nową twarzą w ratuszu będzie wice-
prezes Kongresu Polaków, prawnik 
Tomasz Pustówka, kandydujący z 
listy Nestraníci. Dariuszowi Branne-
mu, który zajmował 7. miejsce na tej 
samej liście, nie starczyło głosów do 
zdobycia mandatu. Całkowitym nie-
powodzeniem zakończył się udział 
COEXISTENTII, która otrzymała 
zaledwie 2,78 proc. głosów.

Ciąg dalszy na str. 4

W skali całej RC największym po-
parciem cieszyły się listy Niezależ-
nych Kandydatów – zdobyli łącznie 
blisko 41 tys. mandatów w radach 
miast i gmin (blisko 70 proc.). Z 
poszczególnych partii najlepiej wy-
padły: KDU-ČSL (3,8 tys.), ČSSD 
(3,5 tys.), KSČM (2,4 tys.), Staro-
stové a nezávislí (2,1 tys.) oraz ODS 
(2 tys.). ANO 2011 skoncentrowało 
się na podboju ratuszów w najwięk-
szych miastach, gdzie w wyborach 
do poszczególnych dzielnic partia 
Andreja Babiša uplasowała się na 
trzecim miejscu (za NK i ODS) pod 
względem liczby zdobytych manda-
tów. W województwie morawsko
-śląskim wyniki były podobne do 
ogólnokrajowych, z tą różnicą, że 

Niezależni uzyskali niewiele ponad 
połowę mandatów w radach miast 
i gmin, reszta przypadła partiom 
i ruchom politycznym. Najlepiej 
wypadły ČSSD i KDU-ČSL, zdo-
bywając niemal identyczną liczbę 
mandatów (393 i 378). Trzeci ko-
muniści mają o ponad stu radnych 
mniej. Z prawa do głosowania sko-
rzystało w naszym województwie 
38,19 proc. wyborców, w całej RC 
44,46 proc.
COEXISTENTIA zdobyła 33 
mandaty. Prawdziwy sukces partia 
odniosła w Wędryni, gdzie osiągnęła 
najlepszy wynik spośród wszystkich 
ugrupowań i zdobyła siedem foteli 
w liczącej 17 miejsc Radzie Gmi-
ny. Lider listy, prezes MK PZKO i 

dotychczasowy wicewójt Bogusław 
Raszka, otrzymał najwięcej głosów 
wędryńskich wyborców (1079), o 
kilkaset głosów więcej niż pozostali 
nowo wybrani radni (drugi był Da-
vid Peprník – również z COEX, 626 
gł.). – To prawda, że to wspaniały 
wynik, ale taki wynik zobowiązuje. 
Uważam, że łatwiej było zdobyć te 
głosy, niż będzie zaspokoić ocze-
kiwania wyborców, którzy na mnie 
głosowali – powiedział Raszka 
„Głosowi Ludu” tuż po ogłoszeniu 
wyników. O tym, czy będzie wójtem 
gminy, nie chciał na razie spekulo-
wać. 

Drugi najlepszy wynik osiągnęła 
partia w Milikowie, gdzie również 
zdobyła najwięcej głosów wyborców 

i będzie miała najwięcej radnych (5). 
Przegraną zakończył się natomiast 
start COEXISTENTII w Czeskim 
Cieszynie – do Rady Miasta nie do-
stał się żaden z kandydatów. 

W wielu miejscowościach miesz-
kańcy narodowości polskiej – w tym 
działacze PZKO, Macierzy Szkolnej 
oraz innych polskich organizacji – 
odnieśli sukces, startując w ramach 
innych partii i ugrupowań. Jako 
przykład może posłużyć Bystrzyca, 
gdzie Polacy zdobyli mandaty prze-
de wszystkim w ramach ruchu Jasně, 
čitelně, srozumitelně oraz Sucha 
Górna, gdzie osoby związane z pol-
skim środowiskiem będą stanowiły 
ponad połowę Rady Gminy. 

DANUTA CHLUP 
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dzień: 17 do 19 0C
noc: 16 do 13 0C
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 15 do 16 0C
noc: 14 do 12 0C
wiatr: 1-2 m/s

Tak głosowaliśmy
W sobotę w Republice Czeskiej zakończyły się wybory samorządowe. Pokazały, że wyborcy bardziej stawiają na konkretne osoby niż 
na partie. Za największy wyborczy sukces Polaków w naszym regionie możemy uznać zwycięstwo Bogusława Raszki w Wędryni.

WESZLI DO SAMORZĄDU

NIE WESZLI DO SAMORZĄDU

Przegląd wyników w poszczególnych gminach 
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FILMOWY KONIEC
Nagrodę Złoty Debiut jury 22. Ba-
biego Lata Filmowego przyznało 
fi lmowi „Hany” reżysera Michala 
Samira. Tegoroczny festiwal fi lmowy 
zakończył się w niedzielę w Bystrzy-
cy. Z kolei festiwalowa publiczność 
swoją nagrodę przyznała obrazowi 
„Děti” w reżyserii Jaroslava Vojtka. 
Obaj reżyserzy musieli niestety wy-
jechać przed ogłoszeniem wyników, 
przekazali jednak swe pozdrowienia 
festiwalowej publiczności za pośred-
nictwem łącza telefonicznego.

Tegoroczne Babie Lato Filmowe 
trwało od 8 do 12 października. W 
tym czasie miłośnicy dobrego kina 
obejrzeli 23 polskie, czeskie i słowa-
ckie fi lmy.  (wik) 

SZEF POLSKIEJ 
DYPLOMACJI W PRADZE
O znaczeniu relacji czesko-polskich 
dla umacniania pozycji obu kra-
jów i dalszego rozwoju całej Euro-
py Środkowej rozmawiał w Pradze 
polski minister spraw zagranicznych 
Grzegorz Schetyna z szefem czeskiej 
dyplomacji Lubomírem Zaorálkiem. 
Politycy poruszyli też temat współ-
pracy w ramach Grupy Wyszeh-
radzkiej (V4). Minister Schetyna 
odwiedził Czechy jako trzeci kraj po 
Francji i Niemczech. – Moja wizyta 
w pięknej Pradze jest potwierdze-
niem, że relacje z Czechami są dla 
Polski szczególnie bliskie i ważne – 
stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Ministrowie skupili się w rozmo-
wie na problematyce polityki kli-
matyczno-energetycznej. Omówili 
też zmiany w instytucjach unijnych 
i zadania stojące przed nową Komi-
sją Europejską. Ministrowie poświę-
cili wiele uwagi współpracy Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier w ramach 
V4. Przedmiotem dwustronnych 
konsultacji był również konfl ikt ro-
syjsko-ukraiński. Ministrowie zgo-
dzili się, że wyzwania stojące przed 
Europą w polityce bezpieczeństwa 
wymagają wspólnych działań.  
 (wik)

ZDARZYŁO SIĘ
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POGODA

Niech żyje Gimnazjum, 
niech żyje bal!
| s. 3

Dobrze wykorzystane 
pieniądze
| s. 2

Echa historycznego 
sukcesu Polaków
| s. 8

Marian Waszut

wtorek środa
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ZÓŁTA 
FLAGA?
OSTRAWA (ep) – Na przełomie 
października i listopada okaże się, 
czy Ostrawa zostanie zwycięzcą 
wśród Europejskich Miast Sportu 
i otrzyma prestiżową żółtą fl agę. 
Walka o tytuł, przyznawany za roz-
wój sportu, promocji zdrowia oraz 
rozwój życia sportowego wśród 
mieszkańców miasta, skłoniła 
Ostrawę do zorganizowania wielu 
imprez sportowych dla mieszkań-
ców. Niektóre odbywały się po raz 
pierwszy, ale ponieważ cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, miasto 
chce organizować je cyklicznie. Na 
realizację projektu miasto wydało 
w sumie aż 30 mln koron. 

* * *

ZBIERAJĄ 
ŻYWNOSĆ
REGION (ep) – Do piątku po-
trwa zbiórka żywności organizowa-
na przez ostrawski Bank Żywności 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Walki z Ubóstwem. W siedzibie 
Urzędu Wojewódzkiego w Ostra-
wie pakowaną żywność zbierają od 
poniedziałku pracownicy urzędu 
oraz przedstawiciele kilkudzie-
sięciu innych instytucji z regionu, 
w tym wielu szkół i przedszkoli. 
Organizatorzy mają nadzieję, że w 
tym roku znów padnie rekord i uda 
się uzbierać więcej niż 140 kilogra-
mów w zeszłym roku.

* * *

SĄ KOMPO-
STOWNIKI
GRÓDEK (kor) – Gmina włą-
czyła się do realizowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Regionu Ja-
błonkowskiego projektu wspierania 
wśród mieszkańców podgórskich 
wiosek kompostowania. W ramach 
projektu każda gmina członkowska 
SGRJ otrzymała jeden rozdrab-
niacz do kompostowania. Właści-
ciele domów rodzinnych będą mo-
gli odebrać własne kompostowniki 
o pojemności 900 litrów. Mogą to 
zrobić w Urzędzie Gminy. Wiosną 
br. zainteresowanie ich wynajęciem 
wyraziło aż 260 rodzin.

* * *

LIPY 
PRZYJAŹNI
ORŁOWA (ep) – W „Alei Przy-
jaźni” na ulicy Wyzwolenia w 
Lutyni pojawiły się dwie kolejne 
lipy. Posadził je wójt Jaromír Kuča 
wspólnie ze swoją zastępczynią 
oraz wójtami okolicznych gmin – 
Dąbrowy i Pietwałdu. Włodarze 
zaprzyjaźnionych miejscowości 
zgodzili się co do tego, że posadzo-
ne drzewa powinny symbolizować 
nie tylko przyjaźń, ale również ści-
słą współpracę gmin. 

* * *

ROK 
BUDOWY
BYSTRZYCA (kor) – W centrum 
wioski ruszyła w ubiegłym tygo-
dniu budowa wielofunkcyjnego 
budynku. W jego górnych piętrach 
powstaną nowe mieszkania. Lokale 
na parterze natomiast zostaną wy-
korzystane do celów komercyjnych. 
Budynek powinien zostać oddany 
do użytku w przyszłym roku, jesz-
cze przed świętami Bożego Naro-
dzenia.

REGION
KRÓTKO

Na trasie wiceprezesowi „Wspólno-
ty Polskiej” towarzyszyła ambasador 
RP w Pradze, Grażyna Bernato-
wicz, konsul RP w Ostrawie, Anna 
Olszewska, oraz przedstawiciele 
polskich środowisk – reprezentujący 
Kongres Polaków, Józef Szymeczek 
i Stanisław Folwarczny.  

– Dla mnie każda wizyta na Za-
olziu jest bardzo ważna. Patrzę na 
to, co tutaj się dzieje z ogromnym 
wzruszeniem i szacunkiem dla tych 
osób, które dopięły swego. Ich dzia-
łalność przynosi bardzo dobre efek-
ty, bo jest prowadzona dwutorowo 
– z jednej strony poprzez szacunek 
do tradycji, z drugiej strony poprzez 
otwarcie się na przyszłość – stwier-
dził Bonisławski, odnosząc się do 
odbywających się w tym dniu ob-
chodów jubileuszowych Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszy-
nie, których był uczestnikiem, oraz 
do dobrze rozwijającej się budowy 
nowego polskiego przedszkola w 
Gnojniku.

Po obejrzeniu placu budowy, 
po którym oprowadził go dyrek-
tor Polskiej Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Jana Kubisza w 
Gnojniku, Tadeusz Grycz, wicepre-
zes „Wspólnoty Polskiej” chwalił 
poziom wykonania inwestycji oraz 
terminowość realizacji. Równie 
przychylnie ocenił postęp prac w 

Domu PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie. Bonisławski nie krył wrażenia, 
jakie wywarła na nim duża liczba 
zaangażowanych w remont osób. 

– Młodzi mężczyźni kopiący od-
wodnienie, kobiety sprzątające, a 
wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. W 
ten sposób przecież najlepiej buduje 

się jakąś społeczność. Jestem dumny, 
że możemy wspierać takie właśnie 
akcje – przekonywał wiceprezes.  
 (sch)

Spółka OKD szykuje dla niektó-
rych swoich pracowników smutny 
świąteczny prezent. Jeszcze przed 
końcem roku spółka zwolni około 
300 osób. Chodzi przede wszystkim 
o ludzi pracujących w biurach lub 
na powierzchni kopalni. Częściowo 
jednak dotyczyć to będzie również 
górników. Kierownictwo OKD za-
pewnia jednak, że zwalnianym oso-
bom pomoże w znalezieniu nowych 
miejsc pracy lub przy zakładaniu 
własnej fi rmy. – Stanie się tak w ra-
mach programu pn. „Nowa szychta”. 
Poza tym nasi pracownicy, których 
obejmą zwolnienia, mogą liczyć na 

wynagrodzenie za sześć miesięcy – 
mówi rzecznik OKD, Marek Síbrt.

Według informacji OKD, celem 
tej decyzji jest usprawnienie działal-
ności spółki i stworzenie „szczuplej-
szej” fi rmy, która będzie mogła sku-
tecznie konkurować na światowych 
rynkach handlu węglem. Rzecznik 
spółki dodał, że zwolnienia dotyczyć 
będą głównie osób w wieku emery-
talnym i przedemerytalnym. – Licz-
bę pracowników musimy dostosować 
do poziomu wydobycia węgla, który 
będziemy w przyszłości zmuszeni 
ograniczać – wyjaśnił Marek Síbrt.
 (kor)

Dobrze wykorzystane pieniądze
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Piotr Bonisławski, zobaczył w sobotę na Zaolziu dwie duże inwestycje, które są re-
alizowane dzięki wsparciu państwa polskiego – Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie oraz polskie przedszkole w Gnojniku. – Będę 
wracać z przekonaniem, że te pieniądze, które państwo polskie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” tutaj zainwe-
stowało, to bardzo dobra i mądra inwestycja – powiedział w rozmowie z „Głosem Ludu”.

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Piotr Bonisławski (trzeci z prawej), odwiedził w sobotę plac budowy pol-
skiego przedszkola w Gnojniku.
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Ponad 200 spraw pacjentów rozwią-
zali w ubiegłym roku ombudsmani 
pracujący w szpitalach wojewódz-
kich w regionie. Funkcja rzecznika 
pacjenta działa u nas od 1 paździer-
nika 2013 roku, a władze wojewódz-
kie uznały, że pomysł się sprawdził. 
Ombudsmani pracują w każdej pla-
cówce szpitalnej podlegającej woje-
wództwu – są to na przykład szpitale 
w Karwinie-Raju, Trzyńcu i Hawie-
rzowie. – Pacjenci mogą zwrócić się 
do rzecznika, jeśli nie są zadowoleni 
z usług szpitala lub – przeciwnie – 
kiedy chcą placówkę pochwalić czy 
coś zaproponować. W pierwszym 

roku działalności rzecznicy praw 
pacjenta najczęściej rozwiązywali 
problemy dotyczące stanu zdrowia 
pacjentów, pobytu w szpitalu, opłat 
regulacyjnych, zajmowali się też 
wnioskami o skontrolowanie postę-
powania lekarzy. Często pacjenci lub 
ich rodzice chcieli po prostu poroz-
mawiać z kimś o swoich problemach 
zdrowotnych, zwierzyć się, zasięgnąć 
rady – wyjaśnił zastępca hetmana 
ds. zdrowotnych, Jiří Martinek. Z 
rzecznikami można kontaktować się 
telefonicznie, mailowo lub osobiście 
w jego godzinach pracy.  
 (ep)

Orłowska policja ostrzega starszych 
ludzi przed złodziejem, który stosuje 
nową metodę, żeby zdobyć zaufanie 
seniorów i w chwili nieuwagi okraść 
ich. W ubiegłym tygodniu przyję-
to kilka zgłoszeń od starszych ludzi, 
których zaczepił mężczyzna, podają-
cy się za lekarza. 

– W pierwszym przypadku niedo-
szłą ofi arą była 84-letnia mieszkanka 
Orłowej, której mężczyzna w śred-
nim wieku przedstawił się jako lekarz 
z miejscowego szpitala. Starszej pani 
zaproponował nowy sposób leczenia 
bólów pleców, a ufna kobieta zapro-
siła go do domu. Miał jednak pecha 
– chwilę po wejściu do mieszkania 
zadzwoniła córka starszej pani, a wy-
straszony oszust obiecał zjawić się na-
stępnego dnia i w pośpiechu wyszedł 
– opisała sytuację rzeczniczka orłow-
skiego ratusza, Nataša Cibulková. 

Mniej szczęścia miała druga eme-
rytka, której mężczyzna również 

wmówił, że jest lekarzem. 72-let-
niej kobiecie powiedział, że ją zna i 
zaoferował nową metodę leczenia. 
Swoim samochodem zawiózł ją do 
szpitala. W trakcie drogi udało mu się 
namówić starszą panią, żeby „wypo-
życzyła” mu bransoletkę, którą miała 
na ręce. Twierdził, że klejnot bardzo 
mu się podoba i chce u jubilera kupić 
podobny swojej żonie. Starsza pani 
uświadomiła sobie, że została oszu-
kana, dopiero kiedy dowiedziała się, 
że żaden taki lekarz w miejscowym 
szpitalu nie pracuje.

– Mężczyzna to szatyn około 30-
40 lat, postawny, „przy kości”. Jeździ 
eleganckim czarnym samochodem, 
mówi po czesku – informuje poli-
cja i apeluje, by seniorzy, którzy w 
ostatnich dniach mieli do czynienia 
z tym oszustem, skontaktowali się z 
por. Pazdziorą lub por. Schovajsem 
pod nr. telefonu 974 744 482 lub 158. 
 (ep)

Rzecznik obroni pacjenta

Uwaga na fałszywego lekarza!

Smutna »Nowa szychta«
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W Bukowcu doszło w sobotę do 
śmiertelnego wypadku z udziałem 
traktorzysty. 52-letni kierowca nie 
poskromił swojego ciągnika. Siła 
uderzenia na ostrym zjeździe prze-
wróciła pojazd na dach. Mężczyzna 
zmarł na miejscu.

– Mężczyzna trudnił się w Bu-
kowcu transportem drewna z lasu. 
Niestety sobotnia praca w lesie za-

kończyła się dla niego tragicznie 
– skomentował weekendowe wyda-
rzenia w Bukowcu Vlastimil Sta-
rzyk, rzecznik prasowy Policji RC w 
Frydku-Mistku.
Według wstępnych ustaleń śledz-
twa, nic nie wskazuje też na to, by w 
tragicznym zdarzeniu uczestniczyła 
jeszcze inna osoba. Traktorzysta pra-
cował w lesie w pojedynkę.  (jb)

52-letni kierowca nie poskromił swojego ciągnika.

Tragedia w Bukowcu
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WSZYSTKO WTEDY 
BYŁO ŁADNE

Złota polska jesień. W miejscu, gdzie 
stało kiedyś pierwsze na terenie dzi-
siejszego Zaolzia polskie gimnazjum, 
gromadzi się tłum. Kiedyś wokół 
stojącego tutaj budynku szkolnego 
panował podobny gwar. Potem przez 
długie lata szumiały o nim tylko 
drzewa. Od pięciu lat obecność szko-
ły przypomina pomnik. Helena Psze-
niczka, z domu Siudówna, odwiedzi-
ła to miejsce po 45 latach. Maturę 
zdawała w 1957 roku. – Przyjecha-
łam, żeby spotkać się z koleżankami 
i kolegami, których niestety ubywa. 
Jestem tutaj z sentymentu. To były 
bardzo ładne lata. Wszystko wtedy 
było ładne... – wyznaje w rozmowie 
z „Głosem Ludu”. 

Cichną rozmowy, przed po-
mnikiem staje dyrektor Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń. 
– Witam was wszystkich dzisiaj w 
miejscu szczególnym dla naszego 
społeczeństwa. Tu zostało zbudowa-
ne na początku XX wieku Polskie 
Gimnazjum Realne im. Juliusza Sło-
wackiego. Właśnie tu, w tym miejscu, 
chciałbym podziękować wszystkim 
generacjom – nauczycielom, wycho-
wankom, rodzicom i przyjaciołom, 
które umożliwiły być nam wieczystą 
księgą naszej Alma Mater. Mamy w 
pamięci to, iż poszczególne pokole-
nia nie zawsze miały idealne warun-
ki do kształcenia się. Ale pomimo 
losów XX wieku wdrażały swoim 
młodszym kolegom magię i ducha 
tej placówki jako kuźni polskości i 
przyszłości narodu na tym pięknym 
skrawku ziemi Śląska Cieszyńskiego 
– mówi dobitnie dyrektor. Do jego 
słów nawiązuje konsul generalna 
RP w Ostrawie, Anna Olszewska. 
– Choć nie ma już budynku szkoły, to 
szkoła ta trwa i żyje poprzez pokole-
nia wychowanków, które przekazały 
swoim następcom dziedzictwo swojej 
tożsamości – podkreśla. 

Wychowanek szkoły oraz szef ko-
mitetu budowy pomnika gimnazjum, 
Bogusław Chwajol, wraca do czasów, 
kiedy budynek szkolny na Obrokach 
został skazany na zagładę. – Ogar-

nął nas wielki smutek i żal, kiedy 
trzeba było opuścić mury szkoły z 
powodu rozporządzenia mocnych 
bardziej niż z powodu szkód górni-
czych. Fenomen Obroków pomimo 
przeprowadzek do Orłowej-Łazów i 
Karwiny pozostał jednak wszystkim 
generacjom głęboko w sercach. Całe 
nasze społeczeństwo ma satysfakcję, 
że gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
przyjęło imię wieszcza Juliusza Sło-
wackiego i stało się kontynuatorem 
chlubnych tradycji Gimnazjum Re-
alnego na Obrokach – zapewnia. 

Inauguracja sobotnich obchodów 
jubileuszowych na Obrokach jest 
równocześnie momentem zakończe-
nia się trwającego od czwartku XXX 
Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół 
im. Juliusza Słowackiego. Świadkami 
uroczystości pod pomnikiem Gim-
nazjum jest młodzież z 15 liceów z 
całej Polski. Absolwent gimnazjum, 
Jacek Rybicki, staje z gitarą przed 
mikrofonem. – Byłem z wami, cier-
piałem i płakałem z wami – wyśpie-
wuje słowa poety, „Testament mój”, 
hymn Rodziny „Słowaków”. 

W DARZE 
»JESZCZE POLSKA«

Jeszcze piętnaście minut brakuje do 
rozpoczęcia się gali jubileuszowej w 
Teatrze Cieszyńskim. W teatralnym 
foyer gimnazjalistki witają gości. Wi-
downia wypełnia się niemal do ostat-
niego miejsca. Pierwsze słowa hym-
nu „Gaude Mater Polonia” i wszyscy 
stają na baczność. Rozpoczyna się 
uroczysta gala. – Obchodzimy uro-
dziny, urodziny szkoły, a więc świę-
tować możemy wszyscy, bo kiedyś 
każdy z nas zasiadał w ławie szkolnej 
– przekonuje ze sceny absolwentka 
gimnazjum, aktorka Izabela Kapias, 
która wspólnie z uczniem klasy ma-
turalnej, Adamem Škňouřilem, pod-
jęła się roli konferansjera. 

Dyrektor Andrzej Bizoń przypo-
mina raz jeszcze najważniejsze wyda-
rzenia z historii czeskocieszyńskiego 
i orłowskiego gimnazjum, potem 
przechodzi do teraźniejszości. – Nasi 
podopieczni nie są zwykłymi zjada-
czami chleba z wiersza Słowackiego. 
Potrafi ą uszanować to, co naprawdę 

wartościowe, chcą mądrych wzorów 
i prawdziwych autorytetów. Potrafi ą 
docenić piękno przekazu literackie-
go, są dumni z miejsca swego pocho-
dzenia, a równocześnie otwarci na 
świat. Wiedzą, że mogą wyjeżdżać, 
ale mogą też wracać. Tak jak nasz pa-
tron Juliusz Słowacki – mówi Bizoń 
na podstawie swoich codziennych 
kontaktów z gimnazjalną młodzieżą.

To nie są słowa na wyrost. Już nie-
bawem publiczność będzie mogła 
się o tym przekonać. Najpierw jed-
nak zabrzmią jeszcze słowa uznania 
z ust ambasador RP w Pradze, prof. 
Grażyny Bernatowicz, która objęła 
patronatem jubileusz szkoły wspól-
nie z wicehetman województwa mo-
rawsko-śląskiego, Věrą Palkovą. – Z 
wielkim uznaniem myślę o tym, co 
tu się dokonało przez minione lata 
wysiłkiem wielu pokoleń Polaków, 
którym udało się utrzymać język 
polski, obecność polskiej kultury 
na tej ziemi. Bardzo im wszystkim 
jestem z całej duszy zobowiązana. 
Również i tym współczesnym, któ-
rzy podjęli się niezwykle trudnego i 

pożytecznego dzieła kształtowania 
umysłów nowych pokoleń, kształ-
towania postaw życiowych młodych 
ludzi – mówi, dziękując czeskim 
władzom za to, że umożliwiły prze-
trwanie polskiej kultury i polskie-
go języka na tej ziemi. – Prezydent 
Bronisław Komorowski powiedział: 
„Moim marzeniem jest, żeby każde 
dziecko, każdy uczeń, każdy absol-
went szkoły znał wszystkie cztery 
zwrotki polskiego hymnu” – dodaje, 
wręczając dyrektorowi wydrukowany 
i wstawiony w dużą ramę tekst hym-
nu „Jeszcze Polska nie zginęła”.

TEATR BIJE BRAWA
Teraz scena należy do młodzieży. 
Wizytówka gimnazjum w kraju i za 
granicą, działający pod batutą Lesz-
ka Kaliny chór „Collegium Iuvenum” 
wykonuje trzy pieśni – Romualda 
Twardowskiego do łacińskiego teks-
tu „Regina caeli – Królowa niebios”, 
Antonina Dvořáka do słów Vítězsla-
va Hálka „Napadly písně duši mou” 
oraz kompozycję Józefa Świdra do 
tekstu Cypriana Kamila Norwida 
„Moja piosnka”. Chór schodzi ze 
sceny żegnany gromkimi brawami. 
Potem Dominik Morcinek recytuje 
„Biografi ę Juliusza Słowackiego” i po 
raz drugi w tym dniu rozbrzmiewa 
„Testament mój” śpiewany na me-
lodię skomponowaną przez Krzysz-
tofa Domogałę, dawnego ucznia 
chorzowskiego „Słowaka”. Pierwsza 
zwrotka, tak samo jak na Obrokach, 
należy do absolwenta Jacka Rybi-
ckiego, druga do obecnego gim-
nazjalisty, Przemysława Orszulika. 
Pierwszy gra na gitarze, drugi siada 
do fortepianu. Towarzyszy im szkol-
ny zespół wokalny. 

Publiczność wprowadzona w na-
strój twórczości Słowackiego za-
raz obejrzy spektakl przygotowany 
przez uczniów klas czwartych oparty 
na tekstach tragedii J. Słowackiego 
„Balladyna”. Nosi on tytuł „Historia 
pewnej kariery”. Autorem scenariu-
sza, reżyserii i scenografi i jest poloni-
sta Władysław Kubień. Odtwórcami 
głównych ról są: Karolina Staś, Da-
rina Gociek, Klara Rylko i Willard 
Kubiczek. Gimnazjalna „Balladyna” 
łączy dawne i współczesne, chociaż 

tragiczna, tkwi w niej coś zabawnego. 
Widowni podoba się to nowatorskie 
ujęcie spektaklu. Bije brawa. 

KLASY SIĘ BAWIĄ 
Już przed południem do budynku 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie zaglądają pierwsi absol-
wenci. Na umieszczonych na kory-
tarzu tableau maturalnych szukają 
swoich młodych twarzy, spotykają się 
w klasach. Henryk Josiek z Trzyńca-
Końskiej przyjechał tu razem z żoną. 
– Do gimnazjum uczęszczałem w la-
tach 1956-59. To były trudne lata dla 
szkolnictwa, profesorzy byli jednak 
wymagający. Klasę miałem o piętro 
niżej. Kiedy jadę do polskiego Cie-
szyna, zawsze spoglądam w kierunku 
okna naszej klasy – mówi pan Hen-
ryk, który związany jest zarówno z 
czeskocieszyńskim gimnazjum, któ-
rego profesorem był jego brat Wła-
dysław, jak i z orłowskim. W domu 
zachował stare świadectwo mamy z 
Obroków, zaś żona Cecylia uczyła się 
w Łazach. 

Nadzia i Igor Konieczni lata gim-
nazjalne spędzili razem w Łazach. 
Ich gimnazjalna miłość przetrwała 
do dziś. – Jesteśmy tutaj, bo mamy 
tę szkołę w serduszku i mamy wielu 
znajomych, z którymi spotykamy się 
właśnie przy takich okazjach, jak dzi-
siaj. Chcemy zobaczyć występ mło-
dzieży i mamy nadzieję, że wieczo-
rem spotkamy się jeszcze w jakimś 
sympatycznym gronie – zdradza pani 
Nadzia, która budynek czeskocie-
szyńskiego gimnazjum odwiedziła 
dziś pierwszy raz w życiu. 

Ze szkoły absolwenci kierują swo-
je kroki na „Strzelnicę”. Tu można 
spotkać tych, których nie udało się 
zastać w klasach. Na „Strzelnicy” 
gra muzyka, występują utalentowa-
ni uczniowie i absolwenci: Noemi 
Bocek i Filip Macura, Przemek Or-
szulik, Barbara Łakota oraz Renata 
Drössler. Zabawa przy muzyce braci 
Bartnickich i dyskotece Andrze-
ja Macoszka trwa do białego rana. 
Niech żyje gimnazjum, niech żyje 
bal!

BEATA SCHÖNWALD 
W sobotę zamieścimy 

fotoreportaż z jubileuszu

Niech żyje gimnazjum, niech żyje bal!
Absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, rodzice i młodzież świętowali w sobotę wielki jubileusz swojej szkoły. Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie obchodziło podwójne urodziny – 105. rocznicę założenia Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej-Obrokach oraz 65. rocznicę 
usamodzielnienia się polskiej placówki gimnazjalnej w Czeskim Cieszynie.
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Pod pomnikiem Gimnazjum na Obrokach odśpiewano „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

Kirkor (Willard Kubiczek), Alina (Darina Gociek), Balladyna (Karolina Staś) i Wdowa (Klara Rylko).
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Dokończenie ze str. 1

Dąbrowa
Frekw. 46,72 proc., mandaty: Naše 
Doubrava 6, SNK-ED 3, NEZ 2, 
ČSSD 2, KDU 1, KSČM 1. 

Dziećmorowice
Frekw. 41,88 proc., mandaty: Přátelé 
rozvoje obce 5, KSČM 3, NK pro 
Dětmarovice 3, ČSSD 2, KDU 1, 
ODS 1.

Hawierzów
Frekw. 29,01, mandaty: ČSSD 15, 
KSČM 13, ANO 10, Hnutí pro 
Havířov 3, KDU 2. Tym razem 
mandatu nie wywalczył Radek Kup-
czak z KSČM, który był radnym w 
poprzedniej kadencji i ściśle współ-
pracował z polską szkołą w Błędo-
wicach.

Karwina
Frekw. 27,55 proc., mandaty: ČSSD 
18, ANO 13, KSČM 8, KDU+SZ 
2. Socjaldemokracja ponownie wy-
grała, lecz straciła sześć mandatów 
w stosunku do poprzednich wybo-
rów. Tym razem nie weszli do Rady 
Miasta Polacy Jan Zolich i Euge-
niusz Matuszyński (Naše Karvins-
ko), którzy w poprzedniej kadencji 
byli radnymi. Po raz pierwszy zdo-
był natomiast mandat Andrzej Szyja 
(KDU-ČSL), wicedyrektor PSP im. 
G. Przeczka w Trzyńcu. Dzięki gło-
som preferencyjnym wywindował się 
z 6. miejsca na liście na 2. pozycję. 
– Chciałbym dostać się do komisji 
ds. mniejszości narodowych, by móc 
wspierać wszelkiego rodzaju działal-
ność polskiej szkoły i polskich orga-
nizacji. Wiadomo o mnie, że działam 
przede wszystkim na polu kultural-
nym i to chciałbym kontynuować – 
powiedział naszej gazecie Szyja. 

Kocobędz
Frekw. 56,66 proc., mandaty: KDU 
7, ČSSD 3, Sdružení nestraníků 3, 
COEX 2.

Chadecy już tradycyjnie wygrali 
wybory w gminie, dotychczasowy 
wójt Martin Pinkas otrzymał naj-
więcej głosów.

Lutynia Dolna
Frekw. 38,12 proc., mandaty: STAN 
6, KSČM 2, ČSSD 2, NEZ 2, KDU 
2, COEX 1.

Najwięcej głosów zdobył dotych-
czasowy wójt Pavel Buzek (STAN), 
COEX będzie reprezentował w Ra-
dzie Gminy Jan Czapek. 

Olbrachcice
Frekw. 45,62 proc., mandaty: KSČM 
3, PROAL 3, ANO 3, ČSSD 2, 
Strana zdravého rozumu 2, COEX 
1, KDU 1.

W Olbrachcicach mandaty zo-
stały rozproszone pomiędzy szereg 
ugrupowań, żadne z nich nie może 
więc mówić o zwycięstwie. COE-
XISTENTIA będzie miała tylko 
jednego radnego – lekarza Stanisła-
wa Kowalskiego, prezes MK PZKO 
Helena Bubik, która również była 
członkiem Rady Gminy, tym razem 
nie otrzymała mandatu.

Orłowa
Frekw. 22,85 proc., mandaty: KSČM 
8, ANO 8, ČSSD 7, Volím Orlovou 
3, NEZ 3, KDU+KONS 2. Radnym 
został kandydat na senatora, pastor 
ewangelicki Vladislav Szkandera 
(KDU), na liście radnych zabrakło 
natomiast lekarza i działacza pol-
skich organizacji, Bogusława Chwa-
jola (SNK-ED), który był obecny w 
Radzie Miasta przez cztery kadencje. 
– Spodziewałem się, że tak będzie. 
Komuniści mają swoich stałych wy-
borców, podobnie socjaldemokraci, 

natomiast sporo mieszkańców gło-
sowało na ANO 2011, ponieważ 
chcieli zmiany. W ratuszu bowiem w 
ostatnich latach niedobrze się działo. 
Uważam, że wynik wyborów nie jest 
dobry dla miasta, trudno będzie stwo-
rzyć koalicję, a najgorsze jest to, że w 
Radzie nie ma Polaków – osób, które 
broniłyby interesów polskiej szkoły, 
dotacji dla PZKO i tak dalej – sko-
mentował wynik Bogusław Chwajol.

Pietwałd
Frekw.. 33,85 proc., mandaty: ČSSD 
5, ANO 5, KSČM 3, ODS 2.

Piotrowice
Frekw. 43,34 proc., mandaty: ČSSD 
13, STAN 4, KDU 2, TOP 09 1, 
Soužití-Wspólnota 1. 

Rychwałd
Frekw. 39,62 proc., mandaty: ČSSD 
4, STAN 4, ANO 3, TOP 09 2, 
KSČM 2.

Stonawa
Frekw. 49,87 proc., mandaty: ANO 
4, KDU 1, Občané úspěšné Stonavy 
1, KSČM 1.

Wyniki wyborów w górniczej wio-
sce pokazały, że stonawianie głosują 
na tę listę, z której startuje ich wójt 
Andrzej Feber, niezależnie od tego, 
że listy te się zmieniają. Tym ra-
zem Feber był liderem partii ANO 
2011, w poprzednich wyborach 
SPO – Zemanovci, wcześniej to byli 
Nestraníci, Unie svobody, a w latach 
90. KDS.

Sucha Górna
Frekw. 33,36 proc., SNK 9, ČSSD 2, 
KSČM 2, KDU 2.

Do Rady Gminy dostali się Pola-
cy, w tym czołowi działacze PZKO, 
z list wszystkich ugrupowań. Nowi-
cjuszkami w Radzie Gminy, a zara-
zem jedynymi kobietami w jej skła-
dzie, będą Nikol Stefaniszek i Halina 
Żyła z KDU.

POWIAT 
FRYDEK-MISTEK

Boconowice
Frekw. 64,49 proc., mandaty: ČSSD 
4, SNK 3. 

Bukowiec
Frekw. 65,70 proc., mandaty: Pro 
Bukovec 5, Občané pro Bukovec 3, 
COEX 3, KDU 2, ČSSD 2. 

Bystrzyca
Frekw. 51,18 proc., mandaty: ČSSD 
5, Jasně, čitelně, srozumitelně 5, Pro 
klidnou a prosperující Bystřici 3, 
ANO 2. Najwięcej Polaków dosta-
ło się do Rady Gminy z listy Jasně, 
čitelně srozumitelně: Roman Wró-
bel – dotychczasowy wicewójt, ks. 
Wiesław Szpak, Mariusz Wałach i 
Roman Raszka. 

Gnojnik
Frekw. 59,84 proc., mandaty: Volba 
pro Hnojník 3, Pro občany Hnojníka 
2, KDU 2, SNK obce Hnojník 1, Za 
náš Hnojník 1, KSČM 1, ČSSD 1. 
W Gnojniku, gdzie kandydowało w 
wyborach kilka stowarzyszeń nieza-
leżnych kandydatów o podobnych 
nazwach, najwięcej głosów zdobył 
dotychczasowy wójt Miroslav Molin 
(Volba pro Hnojník) oraz wicewójt 
Zdeněk Škuta (Pro občany Hnoj-
níka). Mieszkańcy obdarzyli ich 
zaufaniem, pomimo że obaj samo-
rządowcy zostali wiosną br. uznani 
przez sąd winnymi nieprawidłowości 
w przetargu na remont wodociągu. 

Gródek
Frekw. 58,76 proc., mandaty: Hrá-
dek – náš domov 8, COEX 3, SNK 
2, ČSSD 2. 

Herczawa
Frekw. 88,73, mandaty: ČSSD 5, 
Sdružení nezávislých 2. 

Jabłonków
Frekw. 42,64, mandaty: ČSSD 6, 
KDU 4, SNK – Jablunkov 4, ANO 
3, ODS 2, KSČM 1, Soužití-Wspól-
nota 1. Głosy preferencyjne całko-
wicie pozmieniały listę Wspólnoty. 
Jej lider Leszek Richter nie zdobył 
mandatu, startująca z drugiego miej-
sca Władysława Byrtus osiągnęła 
bardzo słaby wynik. Wyborcy wy-
brali do Rady Gminy Bronisława 
Haratyka (10. miejsce na liście). Jako 
ciekawostkę dodajmy, że startujący 
z ostatniego, 21. miejsca, Bronisław 
Goryl otrzymał tyle głosów, że prze-
skoczył cały szereg kandydatów i 
uplasował się na 4. miejscu. 

Koszarzyska
Frekw. 67 proc., mandaty: KDU 3, 
Nestraníci 3, COEX 2, ČSSD 1. 

Ligotka Kameralna
Frekw. 64,20 proc., mandaty: Ne-
závislí pro KL 6, Nezávislí 2, SNK 2, 
Veřejnost pro obnovu 1. Polacy zdo-
byli mandaty w ramach SNK (Stani-
sław Ćmiel i Halina Zientek). 

Łomna Dolna
Frekw. 57,89 proc., mandaty: SNK 
obce D.L. 5, COEX 2. 

Łomna Górna
Frekw. 56,09 proc., mandaty: KDU 
5, STAN 2. 

Milików
Frekw. 58,95 proc., mandaty: COEX 
5, KDU 4, ČSSD 3, ODS 1.  
W Milikowie COEXISTENTIA 
zdobyła drugi najlepszy wynik. Z jej 
ramienia zasiądą w Radzie Gminy: 
Ewa Kawulokowa, Karel Klimek, 
Kazimierz Sikora, Mirosław Sikora 
i Władysław Nieslanik. 

Mosty k. Jabłonkowa
Frekw. 43,40, mandaty: ČSSD 4, 
NEZ 3, KDU 3, Nezávislí – Nie-
zależni 2, Mosty Plus 2, TOP 09 1. 
Nowymi twarzami w Radzie Gmi-
ny będą działacze PZKO Andrzej 
Niedoba (prezes MK) oraz Alojzy 
Martynek. Obaj byli kandydatami 
ugrupowania Mosty Plus. Nie bę-
dzie już natomiast w Radzie Stani-
sława Czudka i Jadwigi Onderek z 
listy Nezávislí – Niezależni, którzy 
tym razem startowali z bardziej od-
ległych miejsc. 

Nawsie
Frekw. 45,69 proc., mandaty: 
Sdružení nezávislých 3, ANO 3, 
ČSSD 2, NEZ 2, KDU 2, COEX 
1, ODS 1, KSČM 1. Członkiem 
Rady Gminy został m.in. prezes 
MK PZKO, Marian Waszut (KDU). 
Kolejni Polacy to Stanisław Lisz-
twan (COEX) oraz Halina Dorda 
(KSČM). – Ile będę mógł zdziałać, 
to będzie w dużej mierze zależało od 
tego, czy nasza partia będzie w rzą-
dzącej koalicji, czy też w opozycji. W 
każdym razie z pewnością będziemy 
się starali, by żadna z mniejszości 
nie była poszkodowana – powiedział 
Waszut naszej gazecie. 

Nydek
Frekw. 56,02 proc., mandaty: SNK 8, 
ANO 3, COEX 2, ČSSD 1, KSČM 1. 

Pioseczna
Frekw. 64,50 proc., mandaty: SNK 
Písečná místo pro život 4, SNK za 
rozvoj Písečné 2, ČSSD 1. 

Piosek
Frekw. 60,89 proc., mandaty: Za Pí-
sek společně 3, SNK obce Písek 3, 
KDU 1, ČSSD 1, Písecká jednota 1. 

Ropica
Frekw. 53,60 proc., mandaty: Pro 
rozvoj Ropice 6, Pro Ropici 3, Bu-
doucnost pro Ropici 2, Společenství 
křesťanů 2, ČSSD 2. 

Rzeka
Frekw. 38,88 proc., mandaty: 
Sdružení nezávislých pro Řeku 9. W 
gminie startowało tylko jedno ugru-
powanie, wszyscy kandydaci otrzy-
mali taką samą liczbę głosów – 156. 

Śmiłowice
Frekw. 63,19 proc., mandaty: Smilo-
vice – nezávislí 5, Nezávislí pro Smi-
lovice 2. 

Trzanowice
Frekw. 55,35 proc., mandaty: SNK 
Třanovice 9, KDU 5, COEX 1. 

Trzycież
Frekw. 56,66 proc., mandaty: OS 
Střítež za zdravé živ. prostředí 3, 
ČSSD 2, OS Rady rodičů 2, KSČM 
1, Klub důchodců 1. 

Trzyniec
Frekw. 32,55 proc., mandaty: SNK 
osobnosti pro Třinec 16, ČSSD 6, 
KDU 3, KSČM 3, Soužití – Wspól-
nota 2, TOP 2, Úsvit přímé demo-
kracie 1. 

Zwyciężczynią wyborów jest do-
tychczasowa burmistrz Věra Pal-

kovská (SNK Osobnosti), drugą 
najwyższą liczbę głosów otrzymał 
startujący z tej samej listy lekarz 
Stefan Rucki (z 5. miejsca wywin-
dował się na 2.). Głosy preferen-
cyjne pomogły również w zdobyciu 
mandatu ks. Bogusławowi Kokot-
kowi, który z 3. miejsca na liście 
TOP 09 przebił się na 1. Soužití 
– Wspólnota ma dwóch radnych: 
Jana Ferenca i Zbigniewa Chodu-
rę. Zanosi się na to, że ks. Koko-
tek również w nowej kadencji bę-
dzie przewodniczącym komisji ds. 
mniejszości narodowych. – Już mi 
wstępnie zaproponowano to sta-
nowisko, więc najprawdopodobniej 
będę kontynuował tę pracę – po-
wiedział radny naszej gazecie. 

Wędrynia
Frekw. 51,04 proc., mandaty: COEX 
7, SNK obce Vendryně 5, KDU 3, 
ČSSD 2. Wybory zakończyły się 
zwycięstwem COEXISTENTII, a 
szczególnie Bogusława Raszki, któ-
ry zdobył najwięcej głosów spośród 
wszystkich startujących w wyborach 
kandydatów. 

Wielopole
Frekw. 77, 67 proc., mandaty: SNK1 
– 3, SNK – Živé Vělopolí 3, SNK2 
– 1.

DANUTA CHLUP
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Przegląd wyników w poszczególnych gminach

Tatusiu, tylko zagłosuj mądrze!
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Równocześnie z wyborami do 
władz gminnych w niektórych 
okręgach wybierano również sena-
torów. W okręgu karwińskim do 
drugiej tury wyborów senackich 
dostali się obecny senator Radek 
Sušil (ČSSD) oraz kandydat partii 
ANO, Martin Gebauer. Pierwszą 
rundę zdecydowanie wygrał Sušil, 
osiągając dużą przewagę nad rywa-

lem. Pozostali kandydaci uplasowa-
li się daleko za nimi. Radek Sušil, 
znany karwiński chirurg, zastępca 
dyrektora szpitala w Karwinie-Raju 
ds. opieki zdrowotnej procentowo 
najwięcej głosów otrzymał w sa-
mej Karwinie oraz w Piotrowicach 
i Stonawie – uzyskał tam niemal 
dwukrotną przewagę nad swo-
im kolegą po fachu, ginekologiem 

Martinem Gebauerem. W pozo-
stałych miejscowościach obwodu, w 
których wybierano senatora, różni-
ca głosów nie była już tak znacząca, 
w żadnej jednak Gebauer nie prze-
bił obecnego senatora.  

Senatora wybierali również ostra-
wianie. W okręgu Ostrawa-miasto 
do drugiej tury przeszli kandy-
dat wysunięty przez ANO, Pe-

ter Koliba,, były ordynator kliniki 
położniczo-ginekologicznej Szpi-
tala Akademickiego w Ostrawie, 
oraz ostrawski radny Petr Mihálik 
z ČSSD. Wygląda na to, że walka 
między tymi dwoma kandydatami 
będzie w drugiej turze wyrówna-
na, ponieważ w liczbie głosów szli 
niemal ramię w ramię, nieznaczną 
przewagę uzyskał Koliba.

Zainteresowanie wyborami se-
nackimi było niewielkie. W okręgu 
karwińskim głos oddało jedynie 
niespełna 27 procent uprawnio-
nych do głosowania, o kilka procent 
mniej niż w wyborach samorządo-
wych. W drugiej turze wyborów do 
Senatu głosować będzie można w 
najbliższy piątek i sobotę.  
 (ep)

REKORDOWA 
LICZBA DZIECI

Ponad 25 tys. – tyle mówiących po 
polsku dzieci uczęszcza od początku 
wrześniu na zajęcia w angielskich 
szkołach państwowych w Londy-
nie. Z każdym rokiem jest ich coraz 
więcej i coraz mniej pochodzi z ro-
dzin „starej” Polonii. Udostępnione 
Polskiej Agencji Prasowej dane o 
polskich uczniach pochodzą z 33 
gmin brytyjskiej stolicy, które od-
powiedziały na zapytanie złożone 
w ramach ustawy o wolności infor-
macji, tzw. Freedom of Information 
Act, przez znanego działacza polo-
nijnego Wiktora Moszczyńskiego. 
Porównywalnego spisu dla całej 
Wielkiej Brytanii nikt nie sporzą-
dził. Rocznie w Zjednoczonym 
Królestwie rodzi się ponad 20 tys. 
polskich dzieci.

Wydaje się, że 25 118 dzieci w li-
czącym 8,3 mln mieszkańców Lon-
dynie to niedużo, ale uwagę zwraca 
dynamika przyrostu. Jeszcze w 2007 
r., gdy po wejściu Polski do UE na-
pływ polskich imigrantów mocno 
przyspieszał, było to niecałe 8 tys. 
(7958). Oznacza to, że w ciągu sied-
miu lat liczba polskich uczniów wzro-
sła trzykrotnie, a w stosunku do maja 
2013 r. przyrost sięgnął 14,7 proc.

W tym czasie zmieniła się też 
struktura pochodzenia polskich 
dzieci uczęszczających do szkół w 
Londynie. W 2007 r. niemal po-
łowa takich uczniów urodziła się 
w polskich rodzinach osiadłych na 
Wyspach od drugiego lub trzecie-
go pokolenia. Obecnie – jak szacuje 
Moszczyński – zaledwie co szóste 
wywodzi się ze „starej” Polonii.

* * *

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ
Uczęszczają do nich nie tylko pol-
skie dzieci, wśród uczniów są też 
Białorusini i Rosjanie. Dwie dzia-
łające na Białorusi szkoły z polskim 
językiem nauczania – w Grodnie i 
Wołkowysku – cieszą się niesłabną-
cym powodzeniem. Jednak projekt 
zmian przygotowany przez biało-
ruskie ministerstwo oświaty może 
przesądzić o ich losie.

Dwunastoklasowa szkoła w Grod-
nie przy granicy z Polską powstała w 
1996 r., a trzy lata później otworzyła 
podwoje druga podobna placówka – 
w Wołkowysku, 80 km na południe 
od Grodna. Obie zbudowano za pie-
niądze polskiego podatnika i w obu 
wszystkie przedmioty nauczane są 
po polsku.  W szkołach uczy się w 
sumie ponad 750 dzieci, w każdej 
są trzy pierwsze klasy. – To świad-
czy o tym, że rodzice chętnie oddają 
dzieci do tych szkół – podkreśla w 
rozmowie z Polską Agencją Prasową 
Andżelika Borys, prezes Rady Na-
czelnej Związku Polaków na Biało-
rusi nieuznawanego przez władze w 
Mińsku. 

 Losy absolwentów szkół są różne, 
ale wielu jedzie na studia do Polski. 
– Bardzo dużo osób, które studio-
wały w Polsce, wróciło i pracuje tu 
na Białorusi, dużo też zostało. Są 
również tacy, którzy tu dostają się 
na studia – dodaje Borys. Część 
absolwentów zasiliła w obu szko-
łach szeregi nauczycieli, których jest 
obecnie około 90.

 Szkolnictwo polskie na Białoru-
si zaczęło się odradzać dopiero pod 

koniec lat 80. Po wojnie nie działała 
w tym kraju ani jedna szkoła z pol-
skim językiem nauczania. – Ostat-
nia polska szkoła, im. Elizy Orzesz-
kowej, została zamknięta w Grodnie 
w 1948 r. – podkreśla Borys. – Na 
Litwie były zawsze polskie szkoły, 
a na Białorusi nie. Białoruś to jedy-
na republika ZSRR, gdzie totalnie 
zniszczono szkolnictwo polskie. Ję-
zyk polski był tylko w kościele i w 
domu.

Jednak białoruskie ministerstwo 
oświaty przygotowało właśnie 
nowelizację Kodeksu Republi-
ki Białoruś „O edukacji”, zgodnie 
z którym w szkołach mniejszości 
narodowych nauczanie przedmio-
tów: historia Białorusi, historia po-
wszechna, wiedza o społeczeństwie, 
geografi a oraz człowiek i świat od-
bywałoby się w jednym z języków 
państwowych, czyli po białorusku 
lub po rosyjsku. Listę przedmio-
tów, których nauczanie powinno 
odbywać się w języku państwowym, 
można by dodatkowo poszerzyć 
„zgodnie z życzeniem uczniów i ich 
przedstawicieli prawnych decyzją 
miejscowego organu wykonawcze-
go i regulacyjnego”.

 – Obawiamy się, że status szkół 
z polskim językiem nauczania zo-
stanie zatracony i można je będzie 
porównać do każdej innej szkoły na 
terenie Białorusi – dodaje Borys.

* * *

POLSKA – NAJJAŚNIEJSZĄ 
GWIAZDĄ EUROPY

Polska najjaśniejszą gwiazdą Eu-
ropy – pisze w swej nowej książce 

„Gdy Wschód stał się Zachodem” 
wieloletnia korespondentka norwe-
skiego dziennika „Aftenposten” w 
Berlinie, Ingrid Brekke. Publikacja, 
mająca podtytuł „Życie w Europie 
po upadku komunizmu”, ukazała się 
w Norwegii w związku z 25. rocz-
nicą zburzenia muru berlińskiego. 
Autorka porównuje w niej przemia-
ny, które dokonały się w Polsce, z 
sytuacją w Niemczech (wschodnie 
landy, czyli dawna NRD), Rumunii 
oraz na Węgrzech.

 Poświęcony Polsce rozdział został 
zatytułowany „Najjaśniejsza gwiaz-
da Europy”, a polski sukces ukazany 
jest poprzez losy ludzi. Jedną z bo-
haterek jest mieszkająca z rodziną 
w Szczecinie Katarzyna Mikucka- 
-Zamaro. W przeszłości granice po-
dzieliły jej krewnych – część została 
na terenie dzisiejszej Białorusi, inni 
wyemigrowali do Stanów Zjedno-
czonych. 30-letnia dziś kobieta w 
szkole jako pierwsza zamiast języka 
rosyjskiego uczyła się angielskiego. 
Teraz ma dobrą pracę, bywa służbo-
wo w Ystad i Kopenhadze, ma także 
szczęśliwą rodzinę.

  Ingrid Brekke przypomina, że 
Polska jako jedyny kraj w UE pod-
czas kryzysu fi nansowego odnoto-
wał wzrost gospodarczy. – W Polsce 
jest mniejsza korupcja niż w innych 
krajach postkomunistycznych, a de-
mokracja jest stabilna – zaznacza 
autorka. Stwierdza jednak, że gdy 
podróżowała po Polsce, to zamiast 
o sukcesach od ludzi dowiadywała 
się o porażkach, bezrobociu oraz 
problemach służby zdrowia. Ten 
kontrast norweska dziennikarka 
tłumaczy stwierdzeniem, którego 

nauczyła się w kraju nad Wisłą, że 
„Polacy lubią narzekać”.

– Układ sił w Unii Europejskiej 
zmienił się. Polska wyrasta na jeden 
z 5-6 najważniejszych ośrodków 
władzy na kontynencie – oświad-
czyła Brekke, poproszona przez 
norweskie media o skomentowanie 
nominacji Donalda Tuska na prze-
wodniczącego Rady Europejskiej.

* * *

PAMIĘCI PAPIEŻA
Niedziela w całej Polsce była ob-
chodzona jako Dzień Papieski. 
Jednak nie tylko Polska pamięta o 
Janie Pawle II. Na terenie Narodo-
wego Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II w Waszyngtonie powsta-
ła nowoczesna, zajmująca ogromną 
przestrzeń, stała wystawa poświęco-
na polskiemu papieżowi. 

– To najważniejsze w Stanach 
Zjednoczonych miejsce poświęcone 
Janowi Pawłowi II i jego dziedzi-
ctwu. Wystawa o powierzchni oko-
ło 1,5 tys. metrów kwadratowych 
obejmuje 10 galerii i dwa pomiesz-
czenia kinowe, które przedstawiają 
najważniejsze wydarzenia z życia i 
kluczowe elementy nauczania Jana 
Pawła II. To największa w Stanach 
Zjednoczonych, i prawdopodob-
nie także na świecie, stała wystawa 
poświęcona polskiemu papieżowi – 
powiedział Polskiej Agencji Praso-
wej dyrektor sanktuarium, Patrick 
Kelly. Ofi cjalne otwarcie wystawy 
odbędzie się 22 października – w 
święto Jana Pawła II obchodzone w 
rocznicę inauguracji jego pontyfi ka-
tu w 1978 roku.  
 (PAP)

WYBORY

WIEŚCI POLONIJNE

Już na kilka dni przed wyborami 
do miejskiego samorządu miesz-
kańcy Czeskiego Cieszyna obawiali 
się, że powtórzy się sytuacja sprzed 
czterech lat, kiedy to jedna z partii 
oferowała wyborcom pieniądze za 
głosy. Z tego powodu nawet w 2010 
roku mieszkańcy miasta musieli się 
ponownie udać do urn, by zdecydo-
wać o tym, jak będzie wyglądać Rada 
Miasta. Informacje o tym, że do 
prób handlowania głosami w mieście 
dochodziło także podczas tegorocz-
nych wyborów, pojawiały się w cze-
skich mediach od piątku.

Janusz Konieczny z Funduszu 
Przeciwkorupcyjnego, który czu-
wał nad prawidłowym przebiegiem 
wyborów w Czeskim Cieszynie 
wspólnie z przedstawicielami m.in. 
Transparency International, poin-
formował dziennikarzy, że za jeden 

głos oferowano w mieście ponownie 
500 koron. Media zaś dodawały, że 
oskarżenia dotyczyły stowarzyszenia 
SOS pro Český Těšín i że zarzuty w 
tej sprawie postawiono czterem oso-
bom z tego ugrupowania. Dyrekcja 
Wojewódzka Policji RC w Ostrawie 
potwierdziła tylko, że policjanci zaj-
mują się sprawą wyborczego handlu.

Stowarzyszenie SOS pro Český 
Těšín w końcu nie przekroczyło 
5-procentowego progu wyborczego. 
Szefowa Wydziału Organizacyjnego 
i Administracyjnego Urzędu Mia-
sta, Jana Mašková, poinformowała 
zaś, że podczas wyborów w Czeskim 
Cieszynie nie doszło do żadnych in-
cydentów. – Z lokali wyborczych nie 
dotarły do nas żadne informacje o 
tym, żeby coś wskazywało na próby 
wpływania na przebieg wyborów – 
podkreśliła.  (kor)

JÓZEF SZYMECZEK 
prezes Kongresu Polaków w RC

Gdybym miał oceniać to wydarzenie osobiście, jako wy-
borca, to tegoroczne wybory do samorządów gminnych 
przyniosły mi największą chyba satysfakcję ze wszystkich 
dotychczasowych, w których brałem udział. Wszyst-
ko dlatego, że w zasadzie absolutna większość naszych 
współpracowników, którzy się w te wybory zaangażowali, 
odniosła w nich sukces. Mam tu na myśli ludzi, którzy 
ubiegali się o mandaty na przykład w Wędryni, Trzyńcu, 
Bystrzycy, Czeskim Cieszynie lub Suchej Górnej. Zatem 
jeśli chodzi o mnie, jako wyborcę, odczuwam pełne zado-
wolenie. Cieszę się również jako prezes Kongresu Pola-
ków, że sprawa, w którą się zaangażowaliśmy, przyniosła 
wspaniałe wyniki.

KAROL MADZIA
przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej 

Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota
Powiem jedno: jak to sobie pan prezes Józef Szymeczek i 
Kongres załatwili, tak to będą mieli. Kongres wspólnie z 
„Głosem Ludu” zachowały się wobec naszego ruchu nie-

uczciwie. Były niby pewne ustalenia w ramach Okrągłego 
Stołu, a nie przyniosły one wyników, jakich się spodzie-
waliśmy. Jestem rozczarowany taką współpracą.

TADEUSZ SIWEK
naukowiec, wykładowca Uniwersytetu 

Ostrawskiego
Przyznam się, że na razie nie miałem jeszcze czasu, żeby 
się przyjrzeć bliżej wynikom tegorocznych wyborów. 
Wydaje mi się, że będą one podobne do tych sprzed 
czterech lat. Przeglądałem raczej tylko wyniki w więk-
szych miastach, gdzie można powiedzieć, że sytuacja jest 
podobna do tej ogólnopaństwowej. Im mniejsze jednak 
miasto lub gmina, tym bardziej sukcesy odnoszą lokalne 
ugrupowania. Żeby więc przeanalizować sytuację w ca-
łym regionie, trzeba by usiąść spokojnie i badać wyniki 
wyborcze gmina za gminą. Sądzę jednak, że polskich rad-
nych będzie mniej niż w ubiegłej kadencji. Więcej ich zaś 
chyba będzie na południu, pod górami, gdzie mniejszość 
polska jest liczniejsza, niż na „dołach”. Na przykład, u nas 
w Rychwałdzie nie ma Polaków w Radzie Gminy już od 
2006 roku.  (kor)

Wybory w ocenie 
działaczy i polityków

Handlowano 
głosami, czy nie?

O Senat powalczą jeszcze raz
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w podróży - Irlandia Północna 13.15 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Największe miasto świata 
13.50 Ja to mam szczęście! 14.25 
XVI Mazurska Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2014 15.25 Rodzinka.
pl (s.) 16.00 Panorama Kraj 17.25 
Reporter Polski 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.25 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.40 M jak mi-
łość (s.) 21.50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 22.55 Świat bez fi kcji - 
Holokaust - klej do tapet? 0.10 Czas 
honoru - Powstanie. 

TV KATOWICE
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
OPP 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Lista przebojów Telewizji Katowice 
8.30 Co u nas? 8.45 Nożem i widel-
cem 9.05 Święta wojna 10.05 Czas 
na Pracę! Praca na Czasie! 10.30 
Głos Regionów 11.30 Polacy na Sy-
berii - Syberyjskie Ateny 12.05 Pol-
ska poza Polską - W Australii 13.10 
Agrobiznes 13.40 Raport z Polski 
14.05 Sekcja 998 14.35 Co u nas? 
14.35 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.40 Przechodzień codzien-
ny 14.50 Świadkowie XX wieku - 
Nauczyciele 16.00 Raport z Polski 
16.20 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 16.30 Polska samorządna 
17.00 Magazyn Aktywni 60+ 17.30 
Aktualności Flesz 17.35 Studio Te-
lewizyjna 1 18.00 Ekosonda 18.30 
Aktualności 20.00 Ślązaków portret 
własny 20.25 Wieś w odnowie 20.40 
Co, gdzie, kiedy? 20.55 Gramy dla 
Was 21.00 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.15 Świadkowie XX wieku - Na-
uczyciele 0.25 Święta wojna 0.55 
Echa dnia.

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.20 Studio przed meczem 
20.35 Polska - Szkocja 22.50 Studio 
po meczu 23.00 Predator II - Starcie 
w miejskiej dżungli (fi lm USA) 1.30 
Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 13. komnata A. Brichty 
9.35 Reporterzy TVC 10.20 Skarb 

Azteków (fi lm) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko o gotowaniu 14.15 
Zauroczenie (s.) 15.10 Policja kry-
minalna Paryż (s.) 16.00 Pogotowie 
kulinarne 16.25 Stare czeskie ope-
retki 17.10 Podróżomania 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Jiří Adamíra 21.50 Czar-
ne anioły (s.) 22.50 Detektyw King 
(s.) 23.35 Ojciec Brown (s.) 0.20 Na 
tropie.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Walka o życie 
9.55 Świętość wody, czystości ciała i 
przestrzeni życiowej 10.45 Nie pod-
dawaj się 11.40 Ostatnie tajemnice 
trzeciej rzeszy 12.30 Sycylia to nie 
tylko mafi a 13.00 Oldřich i Božena 
(fi lm) 14.30 Przygody nauki i tech-
niki 15.15 Pojedynek przywódców 
16.00 Generał Patton 16.45 Kos-
mos 17.30 Sprawozdanie z Wiel-
kiej Wojny 18.10 Moja rodzina (s.) 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.45 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Dukla - krew i legenda 22.00 
Dobre oświetlenie (fi lm) 23.30 Sio-
stra Jackie (s.).

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Wzór (s.) 13.20 
Dowody zbrodni (s.) 14.20 Dr Hou-
se (s.) 15.15 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 
17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.25 Mentalista (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Week-
end 22.30 Impersonalni (s.) 23.25 
Ringer (s.) 0.15 Mentalista (s.).

PRIMA
6.40 Gormiti I - Władcy natu-
ry (s. anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Napisała: morderstwo (s.) 10.25 
Strażnik Teksasu (s.) 11.25 Miejsce 
zbrodni: Kolonia (s.) 13.25 Obwód 
Wolff a (s.) 14.25 Lekarz z gór (s.) 
15.25 Partnerki (s.) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości krymi-
nalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Śluby w Wenecji (s.) 21.35 Oczy-
ma Josefa Klímy 22.25 Pr. kulinar-
ny 23.40 Zabójcze umysły (s.) 0.40 
Sprawiedliwość we krwi (s.).

ŚRODA 15 października 

TVP 1
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wia-
domości 8.10 Polityka przy kawie 
8.35 Moda na sukces (s.) 9.05 Wspa-
niałe stulecie 10.05 Ojciec Mateusz 
(s.) 11.00 MacGyver (s.) 12.00 Wia-
domości 12.05 Agrobiznes 12.25 
Magazyn Rolniczy - Kwalifi kowany 
materiał siewny 12.40 Przepis dnia 
(s.) 12.45 Natura w Jedynce - Dzi-
kie krainy Australii. Lasy deszczowe 
13.50 Jaka to melodia? (teleturniej) 
14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.20 Klan (s.) 15.45 
Wspaniałe stulecie 17.00 Teleex-
press 17.25 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości 20.05 V Turniej Orli-
ka - kronika 20.25 Spisek 22.30 Po 
prostu 23.20 As w rękawie.

TVP 2
6.35 Święto Sukkot, czyli popularne 
kuczki 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 Barwy 
szczęścia (s.) 11.40 Na dobre i na 
złe (s.) 12.45 Makłowicz w podróży 
- Irlandia Północna 13.15 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Ale 
Jazda! Ale Meksyk! 13.50 Ja to mam 
szczęście! 14.25 Hrabi Dracula - the 
best of 15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 
Panorama Kraj 16.30 M jak miłość 
(s.) 17.25 Reporter Polski 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 Na 
dobre i na złe (s.) 21.45 Na sygna-
le (s.) 22.25 Kino relaks - Notting 
Hill 0.35 Świat bez tajemnic - Kulisy 
pewnej zbrodni.

TV KATOWICE
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Pol-
ski 7.20 Przechodzień codzienny 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Studio Telewizyjna 1 8.30 Co 
u nas? 8.35 AgroSzansa 9.05 Świę-
ta wojna 10.05 Polska samorządna 
10.30 Glob - Magazyn Nowości 
Naukowych 11.00 Pomerania Eth-
nica - Pani Olga 11.15 Romska 
Akademia Mediów 11.30 Naszaar-
mia.pl 11.55 Jedź bezpiecznie 12.10 
Świadkowie XX wieku - Nauczyciele 
13.10 Agrobiznes 13.40 Raport z 
Polski 14.05 Sekcja 998 - Urodzi-
ny 14.35 Co u nas? 14.35 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.40 Prze-
chodzień codzienny 14.50 Naszym 
okiem 16.00 Raport z Polski 16.20 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Lider 17.00 Śmiecińscy 17.15 
Zapiski Łazęgi - Pyrzyckie kościoły 
17.30 Aktualności Flesz 17.35 Stu-

dio Telewizyjna 1 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 20.10 At-
las kultury 20.40 Ślązaków portret 
własny 21.00 Echa dnia 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.15 Naszym okiem 0.25 Święta 
wojna 0.55 Echa dnia. 

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trudne 
sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.40 Top chef 3 22.05 Ja, szpieg (fi lm 
USA) 0.25 Surfer (komedia USA). 

TVC 1
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Łopatologicznie 9.45 
Pięcioraczki 10.35 Kamera na szlaku 
smakuje Czechy 11.00 Opowiadaj 
(s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko 
o gotowaniu 14.15 Zauroczenie (s.) 
15.10 Ojciec Brown (s.) 15.55 Pogo-
towie kulinarne 16.25 Stare czeskie 
operetki 17.05 Podróżomania 17.40 
Czarne owce 17.55 Wiadomości 
regionalne, prognoza pogody 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Policjanci 
z centrum (s.) 21.00 Gejzer 21.30 
Pięcioraczki 22.15 Jak rozwód, to z 
hukiem! (fi lm) 23.35 Policja krymi-
nalna Paryż (s.) 0.30 Pr. dyskusyjny.

TVC 2
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Tajemnice mar-
twych mężczyzn 9.50 II wojna świa-
towa w kolorze 10.40 Nasza wieś 
11.10 Wędrówki w poszukiwaniu 
muzyki 11.40 Nasze tradycje 12.05 
Folklorika 12.35 Na ratunek życiu 
12.55 Bogowie i mity starej Euro-
py 13.15 Europa dziś 13.45 Ciężkie 
życie zwierząt za kołem polarnym 
14.40 Caligula - rządy szaleńca 
15.25 Chcesz je? 15.30 Królestwo 
natury 15.55 Telewizyjny klub nie-
słyszących 16.25 Dom czyli dokąd 
prowadzi nasza droga 17.20 Plane-
ta Ziemia 18.10 Moja rodzina (s.) 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dr Who 
(s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Po-
dróż po Murcji 21.30 Bedeker 22.00 
Larry Crowne (fi lm) 23.35 Stand-up.

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.) 
11.45 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 
Wzór (s.) 13.25 Dowody zbrod-
ni (s.) 14.20 Dr House (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.25 Mentalista (s.) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Lekarze z Początków 
(s.) 21.35 Agenci NCIS (s.) 22.35 
Kongo (fi lm) 0.45 Mentalista (s.).

PRIMA
6.40 Gormiti I - Władcy natu-
ry (s. anim.) 7.10 Jewelpet Tinkle 
(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Strażnik Teksasu (s.) 10.20 Miejsce 
zbrodni: Kolonia (s.) 12.15 Obwód 
Wolff a (s.) 14.25 Lekarz z gór (s.) 
15.25 Partnerki (s.) 16.25 Komisarz 
Rex (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości krymi-
nalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.30 Telebazar 23.45 
Hawaii 5-0 (s.) 0.40 Kości (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 14 października 

6.05 Świat się kręci 6.55 Słownik pol-
sko@polski, talk-show prof. Jana Miod-
ka 7.25 Rozalka Olaboga 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Reporter Polski 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.00 
Barwy szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka 
- Zachodniopomorskie 12.35 Wiado-
mości 12.50 Londyńczycy II (s.) 13.50 
Ocalony świat 14.25 Tomasz Lis na 
żywo 15.25 Złotopolscy (s.) 15.55 Gala 
wręczenia Nagród Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 16.55 Dwie stro-
ny medalu (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
- Zachodniopomorskie 17.55 Sensacje 
XX wieku - Beria 18.25 Droga do Eu-
ropy 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Informacje kulturalne 19.45 Dobrano-
cka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 
20.45 Łamigłówka - Zachodniopomor-
skie 20.50 Ojciec Mateusz (s.) 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Halo Polonia 
22.45 Trójka w Trójce - Piosenki Piaf 
23.40 Operacja Życie (s.) 0.10 Made in 
Poland 0.45 Dwie strony medalu (s.). 

ŚRODA 15 października

6.05 Świat się kręci 7.00 Ex Libris 7.20 
Stawiam na Tolka Banana 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Halo Polonia 11.40 
Dwie strony medalu (s.) 12.00 Barwy 
szczęścia (s.) 12.25 Łamigłówka 12.35 
Wiadomości 12.50 Dom nad rozle-
wiskiem (s.) 13.45 Nie ma jak Polska 
- Kujawsko-Pomorskie 14.20 Sztuka 
życia - Andżelika Piechowiak 14.50 
Operacja Życie (s.) 15.20 Las Story 
15.45 Złotopolscy (s.) 16.10 WOK - 
Wszystko o Kulturze 16.55 Dwie stro-
ny medalu (s.) 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 
17.55 Sensacje XX wieku - Beria 18.25 
Załoga Eko - III Na szlaku Natura 
2000 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.40 Ła-
migłówka 20.50 Pogoda na piątek (s.) 
21.45 Polonia w Komie 22.00 Reporter 
Polski 22.40 Kabaretowy Klub Dwójki 
- Kabaret Limo 23.35 Po prostu - pro-
gram Tomasza Sekielskiego 0.15 Nie 
ma jak Polska - Kujawsko-Pomorskie.

CZWARTEK 16 października

6.05 Świat się kręci 7.00 Ona spotkała 
Chrystusa 7.25 Klasa na obcasach 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 Reporter 
Polski 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 Ła-
migłówka 12.35 Wiadomości 12.50 M 
jak miłość (s.) 13.45 Pogoda na piątek 
(s.) 14.35 Wilnoteka 14.55 Po prostu 
- program Tomasza Sekielskiego 15.45 
Złotopolscy (s.) 16.15 Kultura, głupcze 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.45 Łamigłówka 17.55 Sensacje XX 
wieku - Sprawa Admirała Canarisa 
18.25 KucinAlina 18.55 Barwy szczęś-
cia (s.) 19.25 Informacje kulturalne 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.45 Łamigłówka 20.55 
Komisarz Alex (s.) 21.45 Polonia w Ko-
mie 22.00 Halo Polonia 22.45 Trzeci 
ofi cer (s.) 23.40 Nasz Profesor Papie-
żem 0.45 Dwie strony medalu (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 13. 10. o godz. 10.00
 PM 10 
Czeski Cieszyn  44
Hawierzów 48
Karwina 44
Orłowa 42
Trzyniec 29
Wierzniowice 38

Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)

PROGRAM TV

KOMICY
Komediodramat, USA 2009

TVP 1, wtorek 14 października 
2014, godz. 23.00
Reżyseria: Judd Apatow

Wykonawcy: Adam Sandler, Seth 
Rogen, Leslie Mann, Eric Bana, 
Jonah Hill, Jason Schwartzman, 
Aubrey Plaza

George Simmons jest komi-
kiem i aktorem, który odniósł 

spektakularny sukces. Spełniony 
zawodowo mężczyzna w życiu oso-
bistym nie radzi sobie zbyt dobrze. 
Kobieta, którą kochał i z którą wią-
zał plany na przyszłość, odeszła, bo 
nie potrafi ł dochować jej wierności. 
Pewnego dnia lekarze diagnozują 
u niego ciężką chorobę i dają mu 
osiem procent szans na przeżycie. 
Wkrótce George daje występ w 
klubie nocnym. Tu poznaje począt-
kującego komika Irę Wrighta i za-
trudnia go jako asystenta. Z czasem 
Ira staje się jego jedynym przyjacie-
lem i powiernikiem.

NOTTING HILL
Komedia romantyczna, Wielka 
Brytania/USA 1999

TVP 2, środa 15 października 
2014, godz. 22.25
Reżyseria: Roger Michell

Wykonawcy: Julia Roberts, Hugh 
Grant, Richard McCabe, Rhys 
Ifans, James Dreyfus, Dylan Mo-
ran, Roger Frost, 

William Th acker mieszka w 
modnej londyńskiej dziel-

nicy Notting Hill. Prowadzi księ-
garnię. Pewnego dnia pojawia 
się w niej hollywoodzka gwiazda 
Anna Scott, która w Londynie 
bierze udział w zdjęciach do naj-
nowszego fi lmu. Podekscytowany 
spotkaniem William, wracając z 
zakupów z kubkami pełnymi soku 
pomarańczowego, zderza się z ak-
torką na zakręcie ulicy. Mężczyzna 
zaprasza Annę do siebie, by mogła 
się umyć. Ku jego zaskoczeniu ta 
przyjmuje zaproszenie, a na pożeg-
nanie całuje go. Kilka dni później 
gwiazda próbuje skontaktować się 
z Williamem.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Drzewa umierają stojąc (14, godz. 
19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Th e 
house of magic (14, 15, godz. 15.30); 
Stulatek, który wyskoczył z  okna i 
zniknął (15, godz. 18.00); Anabelle 
(14, 15, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Lepiej teraz niż wcale 
(15, godz. 17.45); Sin City: Damulka 
warta grzechu (14, 15, godz. 20.00); 
KARWINA – Ex: Díra u Hanušo-
vic (15, godz. 15.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Sin City: Damulka warta 
grzechu (14, 15, godz. 17.30); Ana-
belle (14, godz. 20.00); JABŁON-
KÓW: Spider man 2 (15, godz. 
17.00, 19.30); CIESZYN – Piast: 
Pszczółka Maja (14, 15, godz. 15.15); 
Bogowie (14, 15, godz. 17.00, 19.15).

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
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie 15. 10. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion| Noiva zaprasza w śro-
dę 15. 10. o godz. 16.00 na promocję 
książki pt. „Martyrologium miesz-
kańców Zaolzia w latach 1939-1945”. 
Spotkanie z Jerzym Klistałą, autorem 

trzytomowego słownika biografi cz-
nego poświęconego ofi arom sowie-
ckiego totalitaryzmu i niemieckiego 
nazizmu. Wstęp wolny. Organizato-
rzy proszą o rezerwację miejsc.
zapraszamy absolwentów szkoły 
przemysłowej w Karwinie-Kopal-
niach, klasa 4P (wychowawca klasowy 
inż. Władysław Pasz, 1953-1957) na 
spotkanie koleżeńskie 17. 10.  o godz. 
15.00 „U Dzika” w Cz. Cieszynie.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Emerytów zaprasza na spotkanie 
klubowe 16. 10. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ulicy Horymira.
KARWINA – Stowarzyszenie 
Przyjaciół Polskiej Książki, Biblio-
teka Regionalna Karwina w ramach 
imprezy „Z książką na walizkach” za-
praszają rodziców z dziećmi na spot-
kanie z „tatą” Kulfona – Andrzejem 
Markiem Grabowskim – we wtorek 
14. 10. o godz. 16.00 do sali kinowej 
Biblioteki Regionalnej w Karwinie-
Mizerowie. Rezerwacja bezpłatnych 
wejściówek tel.: 596 312 477, email: 
polske@rkka.cz.

OFERTA PRACY
SZUKAM PRACOWNIKA do 
biura w Karwinie. Wymagany język 
czeski w piśmie i mowie, polski w mo-
wie. CV na email s1vipol@seznam.cz, 
tel. 00420 774 226 609.  GL-595

OFERTY
CZYSZCZENIE STUDNI, tel. 
+420 605 929 616.  GL-618

KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+48 501 097 953.  GL-388

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-

wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA, 
Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-
tat: do 15. 11. wystawa rysunków pt. 
„Poważnie niepoważny Bronisław 
Liberda”.
CZESKI CIESZYN, Czytelnia i 
kawiarnia Avion|Noiva, Główna 1: 
do 23. 10. wystawa fotografi i Alek-
sandry Sikory pt. „Soto Ayam. Opo-
wieści z Indonezji”.
CZ. CIESZYN, Kongres Polaków, 
Komeńskiego 4: do 11. 11. wystawa 
pt. „I wojna światowa w pamięci po-
koleń”. Czynna do 11. 11. w dni po-
wszednie w godz. 8.00-15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 9. 11. 
wystawa pt. „Miejsca pielgrzymkowe 
na ziemi cieszyńskiej”. Czynna: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
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.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

Po trudach życia pełnego znoju,
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w spokoju.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 paździer-
nika 2014 w wieku 70 lat zmarł

śp. KAROL FOLWARCZNY

zamieszkały w Ligotce Kameralnej nr 52. Pogrzeb Drogiego Zmarłe-
go odbędzie się w środę 15 października 2014 o godz. 15.00 w kościele 
ewangelickim w Ligotce Kameralnej. W smutku pogrążona rodzina.  
 GL-620

Z bólem w sercu podajemy do wiadomości, że dnia 
8. 10. 2014 zmarła w wieku 84 lat nasza Kochana Bab-
cia, Prababcia, Siostra, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. ANNA SÝKOROVÁ

z domu Hanzel, ze Stonawy. Pogrzeb Drogiej Zmar-
łej odbędzie się w piątek 17. 10. 2014 o godz. 14.30 z 
kościoła katolickiego w Stonawie. W smutku pogrążona 
rodzina.  RK-145

Kto w sercach żyje tych, 
których opuścił, ten nie odszedł...

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 10. 10. 
2014 zmarła po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku 69 
lat nasza Kochana Małżonka, Mamusia, Teściowa, Bab-
cia, Szwagierka i Ciocia

śp. MARTA KONESZOWA

zamieszkała w Karwinie-Frysztacie. Pożegnanie z Drogą Zmarłą odbę-
dzie się w środę dnia 15 października 2014 w wąskim kręgu rodzinnym 
w sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju. W smutku pogrążona 
rodzina.  RK-143

Dnia 14. 10. 2014 obchodzi swój zacny jubileusz życiowy  
– 85. urodziny

pan JAN KLUS

z Jabłonkowa. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, energii 
życiowej oraz dalszych pogodnych lat wśród najbliższych 
życzą córka i synowie z rodzinami.  GL-586

ŻYCZENIA
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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, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Tel.: 596 312 477, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

 ZATRUDNI

pracownika kantoru wymiany walut
Wymagamy:
wykształcenie średnie
praktyka w prowadzeniu kasy pieniężnej
umiejętność obsługi PC (MS Office)
znajomość języka polskiego

Miejsce zatrudnienia: Trzyniec 
Termin podjęcia pracy: 1 listopada 2014

Zgłoszenia wraz z życiorysem fachowym prosimy nadsyłać 
do 22 października br. pod adresem:

Fortissimo, spol. s r.o., Lidická 1264, 739 61 Trzyniec
Tel. 558 335 000, e-mail: info@devizy.cz

G
L-
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Co z tym programem?
Od kilku lat trwa dyskusja na temat programu telewizyjnego w „Głosie Ludu”. Głosy w tej 
sprawie są różne, z likwidacją programu włącznie. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie re-
dakcja chce zasięgnąć języka. Od dziś do połowy października będziemy publikować ankietę. 
Prosimy o jej wypełnienie i wysłanie do redakcji.

Czy jest Pani/Pan za pozostawieniem programu telewizyjnego w obecnej formie (kanały polskie: 
TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, TV Katowice, Polsat; czeskie: TVC 1, TVC 2, Nova, Prima)?

a) Tak

b) Nie

Jakich zmian oczekuje Pani/Pan od programu? (dla osób, które odpowiedziały przecząco na pierw-
sze pytanie)

a) Pozostawienie tylko kanałów polskich

b) Pozostawienie tylko kanałów czeskich

c)  Wprowadzenie nowych kanałów, kosztem innych (proszę wymienić konkretnie o które chodzi):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

d)  Prezentowanie na łamach gazety najciekawszych pozycji w programach różnych stacji

e) Zastąpienie programu telewizyjnego nową rubryką

Na wypełnione ankiety oraz wszelkie uwagi czekamy do połowy października pod adresem e-mailowym: 
wolff @glosludu.cz oraz tradycyjnym, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. Państwa uwagi będziemy publi-
kować na bieżąco na łamach gazety, portalu internetowego www.glosludu.cz oraz na naszym profi lu na Facebooku.
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Chcesz wygrywać mecze, wykorzy-
stuj szanse – w ten oto sposób Lukas 
Podolski skomentował zwycięstwo 
reprezentacji Polski w meczu z mi-
strzami świata Niemcami. Urodzony 
w Polsce reprezentant Niemiec pozy-
tywnie ocenił grę biało-czerwonych, 
którzy po raz pierwszy w historii 
wygrali wzajemną konfrontację. To, 
co nie udało się generacji Lubań-
skiego i Bońka, udało się piłkarzom 
Adama Nawałki. Polacy w sobotę na 
Stadionie Narodowym w Warszawie 
zwyciężyli 2:0 po bramkach brygady 
MM – Arkadiusza Milika i Sebastia-
na Mili – i po dwóch meczach elimi-
nacji mistrzostw Europy 2016 mają 
w kieszeni sześć punktów, z bilansem 
bramek 9:0. Dziś Orły Nawałki za-
grają w Warszawie ze Szkocją. 

Przytaczamy najciekawsze ko-

mentarze po historycznym sukcesie 
polskiej reprezentacji. Wypowiadają 
się Lukas Podolski (napastnik Nie-
miec), Jakub Błaszczykowski (po-
mocnik obecnej kadry Polski), Zbi-
gniew Boniek (prezes PZPN) i Jan 
Tomaszewski (były bramkarz repre-
zentacji Polski). 

LUKAS PODOLSKI
Mecz z Polską był dla mnie wyjątko-
wy. Urodziłem się w Polsce i każdy 
wie, jaki mam stosunek do spotkań 
przeciwko biało-czerwonym. Prze-
graliśmy, trudno. Taka jest piłka – 
chcesz wygrywać mecze, wykorzystuj 
szanse. 

JAKUB BŁASZCZYKOWSKI
Wygrywamy 2:0 i to jest coś fajnego, 
szczególnie dla chłopaków, którzy 
grają za granicą. Matsowi Hummel-

sowi od razu z Łukaszem Piszczkiem 
powiedzieliśmy, żeby był gotowy na 
trochę śmiechu. On od razu zaczął 
się tłumaczyć, ale mu to nie pomo-
że. Taktyka była taka na ten mecz, 
żeby poczekać za podwójną gardą i 
wyprowadzać kontry. W pierwszej 
połowie nie do końca to wychodzi-
ło, ale w drugiej udało się dwa razy 
ukąsić. 

ZBIGNIEW BONIEK
Ci gracze mają taki potencjał, jak 
drużyna z 1982 roku. Jeżeli wszystko 
pójdzie dobrze, to na pewno spra-
wimy kibicom jeszcze wiele rado-
ści. Może nie zostaniemy mistrzem 
świata, ale stać nas na dobre wyniki. 
Adam Nawałka był absolutnie przy-
gotowany, aby objąć rolę selekcjone-
ra. Ten rok pracy też bardzo mu się 

przydał. Dziś widać pewne efekty, 
ale nasze motto to „fl y down”, czy-
li latamy nisko. Zapomnijmy już o 
tym meczu z Niemcami, teraz przed 
nami Szkocja.  

JAN TOMASZEWSKI
O nas mówi w tej chwili cały świat. 
Teraz zawodnicy mają świadomość, 
że jeśli pójdzie coś nie tak ze Szko-
cją, to ten sukces z Niemcami będzie 
trochę zdewaluowany. Muszą pójść 
za ciosem. Gramy na zero z tyłu 
tylko troszeczkę bardziej musimy 
zagrać do przodu, żeby strzelić jed-
ną, czy dwie bramki. Jeśli będziemy 
mieli 9 punktów po spotkaniu ze 
Szkocją, to na 99 procent awansuje-
my na Euro 2016. A czy awansujemy 
z pierwszego, czy drugiego to już nie 
ma znaczenia.  (jb)

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC 
SLAVIA PRAGA  4:0

Tercje: 0:0, 2:0, 2:0. Bramki i asy-
sty: 22. Rákos, 28. Rákos (Kreps, 
Dravecký), 43. Orsava (Rákos), 53. 
Polanský (Adamský, Irgl) .Trzyniec: 
Hrubec – Klesla, Roth, M. Doudera, 
Galvas, Linhart, Nosek, Trončinský 
– Dravecký, Kreps, Rufer – Adamský, 
Polanský, Irgl – Orsava, Žejdl, Rákos 
– Kindl, Růžička, Jašek.

Powiększa się przewaga Trzyńca 
nad resztą ekstraligowej stawki. Sta-
lownicy męczyli się ze Slavią tylko w 
pierwszej tercji, potem było gładko i 
przyjemnie. Ucztę rozpoczął Rákos, 
a do snu ułożyli Slavię Orsava z Po-
lanskim. – Gramy na fali, a wtedy 
łatwiej się wygrywa – ocenił mecz 
ze Slavią napastnik Daniel Rákos. 

Zresztą niedzielne popołudnie w 
Werk Arenie właśnie do niego na-
leżało. – Teraz czuję się już prawie 
idealnie, ale po kontuzji zajęło mi 
trochę czasu, zanim wróciłem do 
pełnej dyspozycji – zdradził na-
pastnik. Stalownicy dziś zagrają w 
Zlinie, który w tym sezonie strasz-
nie się męczy i zamyka ekstraligową 
stawkę. 

SPARTA PRAGA
WITKOWICE  7:6

Tercje: 2:3, 2:0, 3:3. Bramki i asy-
sty: 7. Buchtele (Piskáček, Přibyl), 
8. Pech (Kumstát, Rolinek), 22. 
Přibyl (Buchtele, Hlinka), 38. Roli-
nek (Barinka, Polášek), 48. Rolinek 
(Pech, Ďaloga), 55. Pech (Rolinek), 
58. Hlinka (Buchtele) – 15. Vandas 
(Němec), 16. Hlinka (Zíb, Vandas), 
19. Huna (Svačina), 42. Vandas (Ro-

man, Svačina), 51. Roman, 58. Šedi-
vý (Burger, Húževka). Witkowice: 
Dolejš – Šenkeřík, Stehlík, Zíb, L. 
Kovář, Čerešňák, Pastor, Bail, Klok 
– Húževka, Burger, Olesz – Svači-
na, Roman, Huna – Němec, Hlinka, 
Vandas – Zdráhal, Kolouch, Šedivý.

Piąta z rzędu przegrana Witko-
wic włączyła w Ostrawie czerwo-
ne światło alarmowe. Witkowicki 
bramkarz Daniel Dolejš wierzy jed-
nak w powrót lepszej passy. – Dziś 
zagramy z Mladą Bolesławią. Na 
naszym stadionie koniecznie trzeba 
wygrać, w przeciwnym razie sytuacja 
zrobi się poważna – stwierdził golki-
per dwunastego klubu tabeli. 

Lokaty: 1. Trzyniec 28, 2. Litwi-
nów 22, 3. Sparta 21,... 12. Witko-
wice 12 pkt. Dziś: Zlin – Trzyniec  
(17.30) i Witkowice – Ml. Bolesław 
(17.00).  (jb)

SPORT

Udany debiut 
w Wielkiej Pardubickiej

W weekend trzymaliśmy kciuki za 
pierwszy w historii zaolziański ak-
cent Wielkiej Pardubickiej. Koń 
Sherardo właścicieli z Czeskiego 
Cieszyna – Zenona i Beaty Kiszów 
– w swoim debiucie w głównym 
wyścigu nie zawiódł, plasując się na 
dziewiątej pozycji (z 22 startujących 
koni). Sherardo z dżokejem Mi-
chalem Kubíkiem wyprzedził m.in. 
trzykrotnego zwycięzcę – Tiumena 
ze słynnym dżokejem Josefem Vánią. 

– Jestem pod wrażeniem, to był 
magiczny weekend spędzony w Par-
dubicach – powiedział „GL” Zenon 
Kisza. Dumny właściciel 10-letnie-
go wałacha Sherardo zrobił podczas 
Wielkiej Pardubickiej sporo zdjęć, 
przede wszystkim zaś raczył się 
wspaniałą atmosferą wyścigu. Wy-
wiad z Zenonem Kiszą (nie tylko o 
koniach) w sobotnim, drukowanym 
wydaniu gazety.   (jb)

FNL

VARNSDORF
KARWINA  3:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 48. i 90. 
Janoušek, 57. Breite – 9. Urgela. Kar-
wina:  Pindroch – Růžička, Trousil, 
Cverna, Eismann (67. Kurušta, 78. 
Juřena) – Janíček, Daníček – Jurdík 
(59. Fiala), Budínský, Zelený – Ur-
gela.

Karwiniacy, podobnie jak Bruce 
Willis, lubią ostatnio grać w jednym i 
tym samym fi lmie. Podopieczni Joze-
fa Webera na boisku Varnsdorfa pro-
wadzili 1:0 po celnym trafi eniu Urgeli 
z rzutu rożnego, by w końcu przegrać 
1:3 po błędach w drugiej połowie. 
– Pomysły prysnęły w drugiej odsło-
nie, w której rywal zagrał znacznie 
lepiej i co najważniejsze, skuteczniej 
– skomentował mecz szkoleniowiec 
Karwiny, J. Weber. Varnsdorf pozwo-
lił gościom wyłącznie na długie piłki 
w pole karne, a to styl gry, który kar-
winiakom w ogóle nie pasuje. 

VLAŠIM – TRZYNIEC  3:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 19. Jaku-
bov, 56. Janda, 83. Barák – 54. Vel-
ner, 90. Gomola. Trzyniec: Rohel 
– Velner, Matoušek (80. Gomola), 
Vomáčka, Čelůstka (61. Zawada), 
Kubáň – Malíř (61. Kundrátek), 
Hupka, Málek, Lukáš – Joukl. 

Vlašim nie jest twierdzą na miarę 

Verdun, ale mimo wszystko zawod-
nicy tego klubu potrafi li zatrzymać 
grających ostatnio w dobrej formie 
piłkarzy Trzyńca. O zwycięstwie go-
spodarzy zadecydowała 56. minuta, 
kiedy to Janda szybko zareagował na 
wyrównującą bramkę Velnera. Ryzy-
kowny futbol w wykonaniu Trzyńca 
w końcówce meczu przełożył się na 
stratę trzeciego gola z kontrataku. 
Zmiennik Tomasz Gomola w 90. mi-
nucie wykrzesał trzyniecką nadzieję, 
zdobywając premierowego gola w 
gronie seniorów. Kilkanaście sekund 
później sędzia zakończył jednak spot-
kanie. 

Lokaty: 1. Varnsdorf 18, 2. Tábor-
sko 17, 3. Sokolov 17,... 10. Karwina 
14, 11. Opawa 14, 12. Trzyniec 12, 13. 
Frydek-Mistek 11 pkt. 

MŚLF

ORŁOWA 
HFK OŁOMUNIEC  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 55. Puškáč, 
57. Kopel. Orłowa:  Szarowski – 
Káňa, Kaizar, Skoupý, Schroner – 
Klimas (88. Malík), Vaněk, Puškáč, 
Tomáš (75. Uher) – Kurušta, Kopel 
(79. Lišaník). 

Slavia pod wodzą trenera Josefa 
Jadrnego gra coraz lepiej. Wystar-
czyły dwa tygodnie ostrych trenin-
gów, zmiana mentalności, by orło-
wianie odbili się ze strefy spadkowej 
w spokojniejsze rejony tabeli. Dwie 

bramki w ciągu dwóch minut prze-
sądziły sprawę. – Procentuje m.in. 
bliska współpraca z Karwiną. Mamy 
w zespole utalentowane trio Puškáč, 
Kurušta, Vaněk – stwierdził trener 
Orłowej, Josef Jadrný. 

Lokaty: 1. Zabrzeg, 2. Prościejów 
po 24, 3. Ołomuniec B 22,... 13. Or-
łowa 10 pkt. 

DYWIZJA

W. KARLOWICE
L. PIOTROWICE  0:4

Do przerwy: 0:1. Bramki: 56. i 85. 
Ptáček, 44. Škuta, 84. Hoff mann. 
Piotrowice: Hájek – Chwastek (74. 
Bajzath), Gill, Bernatík, Nowinski – 
Sporysz, Hoff mann, Dittrich, Reichl 
– Ptáček (86. Anastazovský), Škuta 
(73. Koutný). 

Lokomotywa dzięki wygranej w 
Karlowicach zrównała się punktowo 
z liderem tabeli, Brumowem. To naj-
lepszy sezon Piotrowic od kilku lat. 
Procentuje metodyczna praca trenera 
Miroslava Čopjaka, a także współpra-
ca z drugoligową Karwiną. 

HAWIERZÓW – URČICE  3:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 50. Racko, 
57. Hottek, 71. Skoupý – 87. Los. 
Hawierzów: Svatoš – Večeřa, Hottek, 
Wojnar, Vagner (52. Pištěk) – Oma-
sta, Cenek (80. Klejnot), Matušovič 
(79. Trmal), Skoupý, Förster – Racko. 

Indianie nigdy wcześniej nie poko-

nali Určic. W weekend postanowili 
przepisać karty historii, podobnie 
jak polska reprezentacja w meczu z 
Niemcami. – Podwójna motywacja 
ułatwiła nam zadanie. Wszyscy bar-
dzo chcieli wygrać – podkreślił gra-
jący trener Hawierzowa, Miroslav 
Matušovič. 

Lokaty: 1. Brumow, 2. Piotrowice 
po 24, 3. Przerów 21,... 8. Hawierzów 
16 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Wędrynia – Koberzyce 1:2 (Dawid – 
Šimeček, Oberherr), Dziećmorowice 
– Karniów 3:1 (Christu 2, Maleňák 
– Ondra), Szonów – Cz. Cieszyn 3:3 
(dla gości: Rac, Fizek, Vlachovič), P. 
Polom – Bogumin 1:1 (Štybar – Sit-
tek), Haj – Krawarze 4:3, Petrzkowi-
ce – Herzmanice 2:0, Břídličná – Po-
lanka 2:1, Markwartowice – Frydlant 
1:2. Lokaty: 1. Frydlant 26, 2. Petrz-
kowice 25, 3. Dziećmorowice 23,... 
9. Wędrynia 14, 10. Bogumin 13, 12. 
Cz. Cieszyn 12 pkt. 

I A KLASA – gr. B
Stonawa – Sedliszcze 7:4, Raszko-
wice – Lutynia Dolna 2:0, Bystrzyca 
– Veřovice 1:0, Olbrachcice – Daty-
nie Dolne 1:1, Petřvald n. M. – Cze-
ladna 1:3, Dobratice – Frensztat 3:1, 
Bruszperk – Wracimów 2:3. Lokaty: 
1. Frensztat 19,... 7. Stonawa 12, 8. 
Olbrachcice 11, 12. Bystrzyca 10, 13. 

Lutynia Dolna 8, 14. Datynie Dolne 
7 pkt. 

I B KLASA – gr. C
Gnojnik – Nydek 2:1, Żuków Górny 
– Dobra 0:2, Piosek – Sucha Górna 
1:3, Mosty – ČSAD Hawierzów 2:1, 
Śmiłowice – Sn Orłowa 1:2, I. Pio-
trowice – Jabłonków 5:1, St. Miasto – 
Luczina 2:0. Lokaty: 1. Luczina 21, 2. 
I. Piotrowice 20, 3. St. Miasto 20 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sj Pietwałd – Cierlicko 0:4, Sj Ry-
chwałd – F. Orłowa 5:6, Zabłocie – 
Dąbrowa 1:3, L. Łąki – B. Rychwałd 
1:1, G. Błędowice – Bogumin B 2:3, 
Olbrachcice B – Sn Hawierzów 1:3, 
V. Bogumin – TJ Pietwałd 2:4, L. 
Piotrowice B – Sl. Orłowa B 5:3. Lo-
katy: 1. TJ Pietwałd 30, 2. Piotrowice 
B 28, 3. Dąbrowa 28 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Rzepiszcze 1:1, Chlebo-
wice – Toszonowice 3:2, Ostrawica 
– Oldrzychowice 4:1, Hukwaldy – 
Gródek 2:0. Lokaty: 1. Toszonowice 
22, 2. Hukwaldy 21, 3. Rzepiszcze 19 
pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Pasków 3:0, Milików – 
Sedliszcze 2:0, Liskowiec B – Wę-
drynia B 7:1, Nawsie – Kuńczyce p. 
O. 4:1. Lokaty: 1. Bukowiec 14, 2. Li-
skowiec B 13, 3. Nawsie 13 pkt.  (jb)

POLSKA – NIEMCY  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 51. Mi-
lik, 88. Mila. Polska: Wojciech 
Szczęsny – Łukasz Piszczek, 
Łukasz Szukała, Kamil Glik, Ja-
kub Wawrzyniak (84. Artur Ję-
drzejczyk) – Kamil Grosicki (71. 
Waldemar Sobota), Grzegorz 
Krychowiak, Tomasz Jodłowiec, 
Arkadiusz Milik (77. Sebastian 
Mila), Maciej Rybus – Robert Le-
wandowski.

Daniel Rákos

Echa historycznego sukcesu Polaków

Rośnie przewaga Stalowników

Weekend na boiskach piłkarskich
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