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PRZYCHYLNY 
MINISTER 

Wicepremier i minister fi nansów RC 
Andrej Babiš gościł z dwudniową wi-
zytą w Ostrawie i Zagłębiu Ostraw-
sko-Karwińskim. W poniedziałek 
i wtorek do omówienia było kilka 
ważnych tematów. O możliwości 
wcześniejszego odejścia górników na 
emeryturę minister rozmawiał z kie-
rownictwem OKD oraz ze związka-
mi zawodowymi. Babiš, który wcze-
śniej zablokował projekt zakładający, 
że górnicy pójdą o pięć lat wcześniej 
na emeryturę, teraz wyraził poparcie 
dla postulatów związkowców. Jak 
powiedział, koalicja popiera postulat 
wcześniejszych emerytur dla górni-
ków, którzy zaczęli pracę przed ro-
kiem 1993 i odpracowali określoną 
liczbę godzin. Chodzi o około 70-
80 górników, co nie byłoby dużym 
obciążeniem dla budżetu państwa. 
Związkowcy domagają się jednak, 
by możliwość wcześniejszego odej-
ścia w stan spoczynku mieli wszyscy 
górnicy. Minister niczego na razie 
nie obiecał, zadeklarował jednak go-
towość zajęcia się tą sprawą.

Szef związków zawodowych 
OKD, Jaromír Pytlík, pozytywnie 
ocenił rozmowy z Andrejem Babi-
šem. – Pan minister obiecał dokład-
nie przeanalizować nasze postulaty. 
Ministerstwo ma do dyspozycji do-
kładną analizę fi nansową wcześniej-
szych emerytur górników, którzy 
rozpoczęli pracę przed 1993 rokiem, 
nie ma jednak żadnych danych na 
temat drugiej grupy górników. Naj-
ważniejszym efektem negocjacji jest 
ustalenie, że jeszcze w tym miesiącu 
odbędzie się spotkanie ekspertów fi -
nansowych obu stron w celu dokład-
nego wyliczenia wpływu górniczych 
emerytur na budżet państwa – zrela-
cjonował Jaromír Pytlík.

Jak wyjaśnił, czescy górnicy o 
prawo do wcześniejszej emerytury 
walczą już od dwudziestu lat, a przy 
tym są w najgorszej sytuacji spośród 
wszystkich krajów europejskich.  
 (ep)

Mieszkańcy Bukowca i turyści do-
czekali się po kilku latach starań 
nowej atrakcji turystycznej. Jest nią 
nowa ścieżka in-line fi tness, z której 
mogą korzystać zarówno piesi, jak i 
rolkarze. W dodatku wzdłuż ścież-
ki wybudowano kilka siłowni „pod 
chmurką” z tablicami z tekstami na 
temat zdrowego stylu życia. Nowa 
ścieżka prowadzi od granic wioski 
wzdłuż drogi wojewódzkiej aż do 

kompleksu narciarskiego Kempa-
land. Jeszcze w tym roku zostanie 
połączona z baśniową ścieżką edu-
kacyjną, której kolejny etap budowy 
ruszy w najbliższych dniach. Włoda-
rze wioski zapewniają, że najpóźniej 
jesienią bieżącego roku turyści zoba-
czą na niej drewniane rzeźby przed-
stawiające postaci ze znanych baśni z 
różnych krajów Europy.  
 (kor)

Ścieżka zdrowia

Według danych, które udostępnił 
nam Urząd Wojewódzki w Ostrawie, 
w ub. roku szkolnym w wojewódz-
twie morawsko-śląskim kształciło się 
w klasach dziewiątych 9282 uczniów. 
W tym roku ich liczba nieznacznie 
się podniosła i wynosi 9425. Dla 
szkół średnich to szansa na więcej 
zgłoszeń, bardziej pełne klasy oraz 
możliwość większego wyboru spo-
śród zgłoszonych kandydatów. 

Więcej dziewiątoklasistów 
uczęszcza w tym roku również do 
polskich podstawówek w regionie. 
Rok temu było ich tylko 152, w tym 
roku 190. 100 z nich wysłało zgło-
szenia do czeskocieszyńskiego Pol-
skiego Gimnazjum. – W tym roku 
mamy o siedem zgłoszeń więcej niż 
rok temu, co rokuje dobre nadzie-
je na ponowne otwarcie trzech klas 
pierwszych – poinformował naszą 
redakcję dyrektor Polskiego Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń. 
Maksimum to 90 osób w trzech kla-
sach. Dodał, że ostateczna liczba klas 
i przyjętych do niej uczniów będzie 
zależała od wyników egzaminów 
wstępnych oraz od tego, ilu uczniów 
zdecyduje się ostatecznie zapisać do 
gimnazjum. Każdy dziewiątoklasista 
mógł bowiem wysłać zgłoszenia do 
dwóch szkół. Większość z tego sko-
rzystała. 

Dlatego też młodzież będzie po-
nownie zdawać do szkół średnich w 
dwóch terminach. Egzaminy wstęp-
ne z matematyki i języka czeskiego 
lub z języka polskiego w przypadku 
polskiej klasy Akademii Handlowej 
w Czeskim Cieszynie oraz Polskie-
go Gimnazjum odbędą się w całym 
kraju 22 i 23 kwietnia br. – Kandy-
dat zdaje egzamin wstępny w formie 
pisemnego testu z języka polskie-
go i matematyki w języku polskim, 
do wyniku końcowego pod uwagę 
brane są wyniki procesu kształcenia 

w szkole podstawowej (półrocze i 
koniec klasy ósmej i półrocze klasy 
dziewiątej), jak również osiągnięcia 
kandydata w olimpiadach i konkur-
sach przedmiotowych ustalonych 
przez Ministerstwo Szkolnictwa, 
Młodzieży i Sportu w RC – czyta-
my na stronie Polskiego Gimnazjum 
w zakładce poświęconej egzaminom 
wstępnym. Jak zauważył dyrektor, w 
pierwszym terminie zdecydowało się 
zdawać do gimnazjum 77 uczniów, w 
drugim – 23. 

Najliczniejsza grupa szykuje się w 
tym roku do Polskiego Gimnazjum 
z czeskocieszyńskiej podstawów-
ki przy ulicy Havlíčka. Spośród 37 
dziewiątoklasistów do gimnazjum 

zgłasza się aż 30 uczniów. Dla jed-
nych Polskie Gimnazjum to wybór 
numer jeden. Dla innych alternatywa 
na wypadek, gdyby się nie poszczę-
ściło w innej szkole średniej. – Trzy-
dzieścioro uczniów to żaden wyją-
tek. Zwykle z naszej szkoły zgłasza 
się do Polskiego Gimnazjum 60-80 
proc. młodzieży. Myślę, że w pozo-
stałych polskich szkołach na Zaolziu 
jest podobnie. Jeżeli jest możliwość 
kontynuowania nauki w języku pol-
skim, to młodzież z tego korzysta 
– zaznaczył dyrektor polskiej szkoły 
podstawowej w Czeskim Cieszynie, 
Marek Grycz. Przyznał, że wpływ na 
decyzję czeskocieszyńskich uczniów 
może mieć również korzystna lokali-

zacja gimnazjum sąsiadującego bez-
pośrednio z podstawówką. 

Na odwrotnym biegunie, jeśli cho-
dzi o liczbę osób zgłaszających się do 
Polskiego Gimnazjum, znalazła się 
w tym roku polska szkoła w Wędry-
ni. Czeskocieszyńskiego „Słowaka” 
nie wybrał nikt. – W klasie 9. mamy 
w tym roku tylko szóstkę uczniów. 
Większość z nich to chłopcy, którzy 
mają raczej techniczne zainteresowa-
nia – skomentowała tegoroczny ze-
rowy bilans zgłoszeń do gimnazjum 
dyrektor wędryńskiej podstawówki, 
Elżbieta Wania. W minionych la-
tach Polskie Gimnazjum cieszyło 
się jednak sporym zainteresowaniem 
również wśród młodych wędrynian. 
Zwykle wybierało tę szkołę ok. 60 
proc. uczniów. 

Jak ustaliliśmy w pozostałych pol-
skich podstawówkach, na Polskie 
Gimnazjum w tym roku postawi-
ła mniej więcej połowa młodzieży. 
Pozostałe zgłoszenia powędrowały 
m.in. do czeskocieszyńskiej Aka-
demii Handlowej, Średniej Szkoły 
Albrechta, karwińskiego Technikum 
Maszynowego i Technikum Elek-
trotechnicznego w Hawierzowie, 
Szkoły Zdrowotnej w Karwinie czy 
Szkoły Policyjnej w Holeszowie. 
Ok. 10 uczniów wysłało również 
zgłoszenia do czeskich gimnazjów 
w Ostrawie, Karwinie, Trzyńcu czy 
Frydku-Mistku. Tylko niewielki 
odsetek uczniów wybrał szkoły za-
wodowe. Na przykład z czeskocie-
szyńskiej podstawówki do szkoły 
zawodowej zgłosiła się tylko jedna 
osoba. Inaczej jest w Jabłonkowie. 
Jak potwierdziła dyrektor tamtej-
szej Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza, Urszula Czudek, 
wśród tegorocznych jabłonkowskich 
dziewiątoklasistów zawodówki cie-
szą się większym zainteresowaniem 
niż w poprzednich latach.

BEATA SCHÖNWALD 
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Z podstawówki prosto do »gimpla«
WYDARZENIE: Dla szkół średnich rozpoczynają się lepsze czasy. Po latach niżu demografi cznego w klasach 9. szkół podstawo-
wych, w czerwcu opuści mury szkolne więcej piętnastolatków niż rok temu. Dotyczy to również polskich szkół na Zaolziu.

Jubileuszowa wyprawa 
wyżej niż zwykle
| s. 4

Szykują się derby 
z prwdziwego zdarzenia
| s. 8

Ponad 300 ml zł 
na studia za granicą
| s. 5

POGODA
czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ

Na Polskie Gimnazjum w tym roku postawiła mniej więcej połowa młodzieży.
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Nowa bukowiecka ścieżka in-line fi tness to m.in. kilka siłowni „pod chmurką”.



czwartek   |   19 marca 20152 REGION

NOWY PAWILON
OSTRAWA – Już w kwietniu od-
wiedzający ostrawski ogród zoolo-
giczny będą mogli zwiedzić pachnący 
nowością Pawilon Ewolucji. Nowo 
wybudowany pawilon ma m.in. 
unikatową wolierę dla szympansów. 
Największy i najdroższy obiekt w hi-
storii miejscowego ZOO kosztował 
około 140 milionów koron. Pawilon 
znalazł się nawet wśród nominowa-
nych w konkursie „Ostrawski Dom 
Roku 2014”, w którym rywalizuje z 
piętnastoma innymi nowymi budyn-
kami na terenie miasta.

* * *

25 LAT BISKUPEM
OSTRAWA (sch) – We wtorek 
minęło 25 lat od mianowania 
obecnego biskupa diecezji ostraw-
sko-opawskiej, Františka Václava 
Lobkowicza, biskupem archidiecezji 
praskiej. Nominację Lobkowicz 
otrzymał od papieża Jana Pawła II, 
święcenia biskupie przyjął kilka-
naście dni później z rąk kardynała 
Františka Tomáška. František Václav 
Lobkowicz objął urząd biskupa die-
cezji ostrawsko-opawskiej zaraz po 
jej założeniu w maju 1996 roku.

* * *

BĘDZIE DACH
ŁOMNA GÓRNA (kor) – Przed 
rokiem gmina otworzyła nowy 
gminny Dom Opieki Społecznej. 
Prace budowlane w latach 2013-
2014 nie objęły wówczas remontu 
dachu. Okazało się jednak, że stary 
dach jest już nieszczelny i wymaga 
naprawy. Remont ma ruszyć jeszcze 
w tym roku, a włodarze wioski liczą 
na wsparcie z Urzędu Wojewódz-
kiego w Ostrawie, z regionalnego 
Programu Odnowy i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dotacja ma 
pokryć 50 proc. kosztów.

* * *

KTO ZGUBIŁ 
PLECAK?
CZESKI CIESZYN (kor) – W 
mieście poszukiwany jest właści-
ciel... dziecięcego plecaka z drugim 
śniadaniem. Nowy, piękny plecak 
znaleźli strażnicy miejscy wczoraj 
przy przejściu dla pieszych przy 
ulicy Jabłonkowskiej. W środku 
odkryli przygotowane dla dziec-
ka przez troskliwą mamę drugie 
śniadanie: kanapkę z kotletem pa-
nierowanym, drobno pokrojone tru-
skawki. Jak poinformował dyrektor 
Straży Miejskiej, Piotr Chroboczek, 
plecak można odebrać w siedzibie 
strażników przy ulicy Fabrycznej. 
– Kanapka zaś czeka na małego 
zgłodniałego właściciela w naszej 
lodówce – dodał Chroboczek.

* * *

CZAS NA WIOSENNE 
PORZĄDKI
CZESKI CIESZYN (kor) – Wiele 
miast regionu oszczędza i znacznie 
zmniejsza liczbę dostępnych dla 
mieszkańców dużych pojemni-
ków, do których można wyrzucić 
wielkogabarytowe odpady i różne 
niepotrzebne już graty. W Czeskim 
Cieszynie jest wprost przeciwnie. 
Wiosnę przywita miasto wieloma 
pojemnikami, z których będzie 
można skorzystać podczas robienia 
pozimowych porządków. Będzie 
ich do dyspozycji aż 61 i będą 
rozmieszczane także na obrzeżach 
Czeskiego Cieszyna. Gdzie dokład-
nie i kiedy dotrą do konkretnego 
miejsca, można znaleźć na stronie 
internetowej miasta.

KRÓTKO

REGION

Na zastrzyk fi nansowy w wysokości 
1,686 mln koron mogą w tym roku 
liczyć polskie organizacje w Repu-
blice Czeskiej. W konkursie Mini-
sterstwa Kultury RC na dotacje na 
działalność kulturalną mniejszości 
narodowych wzięło udział 13 pol-
skich projektów, 11 z nich zostało 
zaopiniowanych pozytywnie.
Jak poinformował nas Eugeniusz 
Delong, który w komisji dotacyjnej 
resortu kultury reprezentuje polską 
mniejszość, do podziału między 
wszystkie grupy mniejszości było 
7,962 mln koron, czyli więcej niż w 
roku ubiegłym (wtedy było to 6,709 
mln koron). – Niestety, nie jest tak, 
że jeśli poprosimy o 2 mln koron, to 
otrzymamy pełną kwotę. Nie wszy-
scy będą więc zadowoleni – przy-
znał Delong.

Jakie polskie inicjatywy kultural-
ne mogą liczyć na dofi nansowanie? 
Kongres Polaków złożył w Mini-
sterstwie Kultury tradycyjnie dwa 

projekty. Pierwszy dotyczy działal-
ności Ośrodka Dokumentacyjnego 
KP, który otrzyma z Pragi 263 tys. 
koron. Na realizację drugiego pro-
jektu: „Tacy Jesteśmy 2015 – inicja-
tywy kulturalne Kongresu Polaków 
w roku 2015” komisja przyznała 
200 tys. koron. – To trochę mniej, 
niż się spodziewaliśmy. To chyba 
wynik trochę mniej przychylnych-
nam opinii, które w ostatnim cza-
sie próbują szerzyć o nas niektóre 
środowiska zaolziańskie – powie-
dział nam prezes Kongresu, Józef 
Szymeczek. – Uważam jednak, że 
przyznana nam kwota wystarczy 
na realizację tegorocznych naszych 
działań. Ośrodkowi uda się dzięki 
wsparciu z ministerstwa zrealizować 
kilka na pewno ciekawych wystaw. 
Również projekt „Tacy Jesteśmy” 
będziemy mogli, po wprowadzeniu 
pewnych oszczędności, bez proble-
mów zrealizować – zapewnił nas 
Szymeczek.

Większy zastrzyk od Kongresu 
otrzyma w tym roku Polski Zwią-
zek Kulturalno-Oświatowy. Mi-
nisterstwo kwotą 600 tys. koron 
dofi nansuje projekt „Kulturalno-
społeczne inicjatywy i działalność 
dokumentacyjna PZKO”, nato-
miast na 26. Festiwal PZKO 2015 
resort przyznał dotację w wysokości 
350 tys. koron. – Na pewno bardziej 
zadowoliłoby nas, gdybyśmy otrzy-
mali całą kwotę, o którą występo-
waliśmy – ocenił prezes PZKO, Jan 
Ryłko. – Bo kwoty, które tam poda-
liśmy, nie są mrzonkami wyssany-
mi z palca, ale danymi bazującymi 
na rzeczywistym zapotrzebowaniu 
kół i Zarządu Głównego PZKO. 
W pierwszym projekcie, dotyczą-
cym wszystkich ważnych imprez w 
całym regionie, była więc mowa o 
1,210 mln koron, w drugim o 596 
tys. koron. Otrzymaliśmy połowę... 
Ale Bóg zapłać i za to – stwierdził 
Ryłko.

Na wsparcie mogą też liczyć „Gó-
role” z Mostów koło Jabłonkowa 
(45 tys. koron na międzynarodowy 
przegląd kapel ludowych i zespołów 
folklorystycznych), Macierz Szkolna 
w RC (70 tys. na Festiwal Piosenki 
Dziecięcej), Polski Zespół Śpiewa-
czy „Hutnik” z Trzyńca (33 tys. na 
działalność), Polski Chór Mieszany 
„Collegium Canticorum” (30 tys. 
koron), Polskie Towarzystwo Ar-
tystyczne „Ars Musica” (50 tys.), 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
(30 tys. na Dni Kultury Studenc-
kiej) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polskiej Książki (15 tys. na akcję „Ja 
czytam tobie, a ty mnie”).

Eugeniusz Delong dodał, że pol-
ska mniejszość otrzyma największe 
wsparcie, bo na jej projekty przy-
znano aż 23,08 proc. z całej puli. 
Drugie miejsce „zajęła” mniejszość 
słowacka (11 proc.).  
 
 JACEK SIKORA

Dotacje na kulturę mniejszości przyznane

Wójtowie, burmistrzowie, prezy-
denci miast, hetmani, ich zastępcy, 
a także członkowie zarządów miast 
oraz etatowi samorządowcy mogą li-
czyć od 1 kwietnia na wyższe pobo-
ry. O podwyżce wynagrodzeń poli-
tyków lokalnych zdecydował czeski 
rząd. Ich pensje wzrosną o 3,5 proc. 
Decyzja rządu jest odpowiedzią na 
żądania Związku Miast i Gmin RC. 
Zostały one wysunięte w związku z 
ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o 
wyższych wynagrodzeniach pracow-
ników państwowych, których pensje 

wzrosły od listopada ub. roku rów-
nież o 3,5 proc. 

Podwyżki wynagrodzeń lokalnych 
włodarzy będą dotyczyć automa-
tycznie tylko tych, którzy pracę po-
lityka wykonują w pełnym wymiarze 
godzin. W pozostałych przypadkach 
projekt rządowy określa maksymal-
ną granicę ich wynagrodzenia, a o 
jej konkretnej wysokości zdecydują 
poszczególne samorządy lokalne. 
Według materiałów opracowanych 
przez czeskie Ministerstwo Spraw 
Wewnątrznych w efekcie po 1 

kwietnia wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast i hetmani będą 
zarabiać – w zależności od wielkości 
gminy – o 1000-3500 koron więcej, 
a ich zastępcy o 740-3200 koron 
więcej. 

Jak podwyżka pensji będzie wy-
glądać w praktyce i w jakim stopniu 
będzie obciążać budżet danego mia-
sta lub gminy, na razie nie wiadomo. 
W czeskocieszyńskim ratuszu udało 
nam się wczoraj ustalić, że zapowie-
dziana 3,5-proc. podwyżka będzie 
dotyczyć trzech osób – burmistrza i 

dwóch jego zastępców. – Pensje bur-
mistrzów i wiceburmistrzów zosta-
ły okrojone o blisko jedną dziesiątą 
w roku 2009. Pomimo podwyżki w 
roku 2014 stale nie osiągnęły pozio-
mu sprzed sześciu lat. Nasza pensja 
składa się z wynagrodzenia zasadni-
czego oraz części ruchomej, zależnej 
od liczby mieszkańców. Na razie nie 
wiadomo, z czego będzie nalicza-
na podwyżka – powiedział naszej 
redakcji wiceburmistrz Czeskiego 
Cieszyna, Stanisław Folwarczny. 
 (sch)

Urząd Wojewódzki w Ostrawie 
opublikował wczoraj wyniki fi nan-
sowe szpitali wojewódzkich za ub. 
rok. Razem wzięte, są dużo lepsze 
od tych z 2013 roku. Są jednak 
duże różnice między poszczegól-
nymi placówkami. W 2013 roku 
łączny wynik fi nansowy netto 
sześciu szpitali wojewódzkich (w 
Karwinie, Hawierzowie, Trzyńcu, 
Frydku-Mistku, Opawie i Karnio-
wie) był ujemny i wynosił minus 
36,9 mln koron. Liczby za ubiegły 
rok są dodatnie – wynik fi nansowy 
netto ukształtował się na poziomie 
15 mln koron. Jiří Martinek, wice-

hetman ds. służby zdrowia, uważa 
to za rezultat bardziej efektywnego 
zarządzania, przede wszystkim cen-
tralnie realizowanych zakupów. – W 
praktyce wygląda to tak, że jeden ze 
szpitali ogłosi centralny przetarg 
na określone dostawy i wybierze 
najkorzystniejsze rozwiązanie dla 
wszystkich szpitali – tłumaczy sa-
morządowiec. 

Konkretne dane, które udostęp-
nił Urząd Wojewódzki, pokazują 
niemniej, że nie wszystkie szpitale 
dobrze sobie radziły pod względem 
ekonomicznym. Szpital z Polikli-
niką w Karwinie pogłębił stratę (z 

8 mln w 2013 roku do 25 mln w 
2014), u innych placówek zmiany 
nie są zbyt duże, na przykład Szpi-
tal Trzyniec w obu ostatnich latach 
miał ujemny wynik, z tym, że ubie-
głoroczna strata w wysokości 6,5 
mln była mniejsza od poprzedniej. 
Najbardziej widoczna jest poprawa 
w przypadku szpitala w Frydku-
Mistku, który w 2013 roku odno-
tował stratę na poziomie 33 mln 
koron, natomiast rok później zysk w 
wysokości 35 mln. To właśnie jego 
wynik najbardziej przyczynił się do 
zysku wojewódzkiej służby zdrowia. 
 (dc)

Województwa powinny mieć swo-
jego przedstawiciela w Radzie Le-
gislacyjnej Rządu Republiki Cze-
skiej – to jedna z uchwał, które 
podjęli przedstawiciele wszystkich 
regionów RC, członkowie Komisji 
Rady Stowarzyszenia Województw 
RC ds.  Administracji Publicznej 
i Prawodawstwa podczas swojego 
spotkania wyjazdowego w Ostrawie. 
Obrady Komisji prowadził jej prze-
wodniczący, hetman województwa 
libereckiego Martin Půta. W spo-
tkaniu wzięła udział również wice-
minister spraw wewnętrznych Jana 
Vildumetzová, która ma przedsta-
wić postulat hetmanów premie-

rowi Bohuslavowi Sobotce. Jak 
powiedział pierwszy wicehetman 
województwa morawsko-śląskiego, 
Josef Babka, członkowie Komisji 
Rady Stowarzyszenia Województw 
uważają, że przygotowywane przez 
Rząd i przyjmowane przez obie 
izby Parlamentu RC ustawy doty-
czące gmin i regionów często nie 
uwzględniają prawdziwych potrzeb 
samorządów gmin i województw. 
– Gdybyśmy mieli swojego przed-
stawiciela w Radzie Legislacyjnej, 
można by przy tworzeniu ustaw i 
przepisów uniknąć wielu błędów – 
stwierdził wicehetman.  
 (kor)

Lista zysków i strat Rowery 
i apteczki 
Wkrótce ruszy następna runda 
zbiórki rowerów dla dzieci z Gambii. 
Starsze rowery można będzie poda-
rować w dniach od 13 do 24 kwietnia 
w siedzibie Caritasu w Trzyńcu przy 
ul. Lidickiej (na tyłach hotelu Steel-
house) oraz w sklepiku „Miks” koło 
przystanku kolejowego w Trzycieżu. 

Tym razem zbiórce rowerów bę-
dzie towarzyszyła zbiórka starszych 
apteczek, zawierających materiał 
do wykorzystania. Wolontariusze 
ostrawskiego stowarzyszenia „Ro-
wery dla Afryki” przewiozą je do 
Gambii razem z bicyklami.  (dc)

Więcej kasy dla rządzących

Chcą przedstawiciela 
w Radzie Rządu Sprzedawczynie jednego ze sklepów 

w Trzyńcu do końca życia zapamię-
tają chyba tamten lutowy wieczór, 
mężczyznę ukrywającego twarz pod 
kapturem i wymierzoną w nie lufę 
pistoletu. Rabuś zażądał od nich wy-
dania pieniędzy z kasy. Na szczęście 
odważna i rezolutna ekspedientka z 
zimną krwią odmówiła ich wydania. 
Teraz niedoszłego rabusia poszukuje 
Policja RC. – Cały incydent uchwy-
ciła kamera. Dlatego policjanci zwra-
cają się do osób, które rozpoznały na 
zdjęciu plecak bandyty, jego ubranie, 
o pomoc. Z informacjami należy się 
zwracać do wydziału kryminalnego 
Komendy Miejskiej Policji RC w 
Trzyńcu lub zadzwonić pod darmo-
wy numer 158 – powiedział rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji RC w 

Frydku-Mistku, por. Vlastimil Sta-
rzyk.  (kor)

Szukają rabusia
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Uczczą rocznicę zbrodni katyńskiej

Na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920 ukazywało się ponad 200 tytułów 
czasopism, co czyni z naszego regionu jeden z najprężniej rozwijających się 
ośrodków czasopiśmiennictwa na ziemiach dzisiejszej Polski. O jego początkach 
i pierwszych regionalnych gazetach można było posłuchać 12 marca w Książnicy 
Cieszyńskiej, na prelekcji Małgorzaty Szelong „Od kiedy Cieszyniacy mogli czytać 
„swoją’” gazetę przy porannej kawie Najstarsze cieszyńskie czasopisma”. 

Najstarsze cieszyńskie czasopisma

Świadkowie historii 
„Świadków Historii” wśród osób i 
organizacji spoza Polski poszukiwał 
będzie Instytut Pamięci Narodowej. 
IPN ogłosił właśnie I edycję między-
narodowej nagrody „Świadek Histo-
rii”. Jest to honorowe wyróżnienie, 
do tej pory przyznawane obywatelom 
polskim. Od tego roku mogą je otrzy-
mać wszyscy ci, którzy szczególnie 
zasłużyli się dla upamiętniania histo-
rii narodu polskiego i propagowania 
wiedzy o niej, a żyją i działają poza 
granicami kraju. Wśród dotychcza-
sowych laureatów znalazło się licz-
ne grono kombatantów, nauczycieli, 
działaczy społecznych i samorządow-
ców. 

– Zapraszamy do zgłaszania kan-
dydatur osób i instytucji działających 

poza granicami Polski, szczególnie 
zaangażowanych w pielęgnowanie 
pamięci historycznej, dbających o za-
chowanie, propagowanie i poszerzanie 
wiedzy oraz odkrywanie zapomnia-
nych faktów czy osób zasłużonych dla 
Narodu Polskiego. Wnioskować moż-
na także o uhonorowanie pośmiertne 
– informuje na swojej stronie interne-
towej organizator konkursu. 

Wniosek o przyznanie nagrody po-
winien zawierać dane kandydata, opis 
jego zasług i osiągnięć uzasadniają-
cych przyznanie nagrody, dostępne 
wnioskodawcy kopie dokumentów 
poświadczających te zasługi i osiąg-
nięcia. Zgłoszenia kandydatur osób 
i instytucji należy nadsyłać na adres 
IPN do 31 lipca.  (ep)

Słowacki album Bergera 
Do zbiorów Biblioteki Miejskiej w 
Czeskim Cieszynie trafi ła monogra-
fi a Jana Bergera – słowackiego mala-
rza i profesora uniwersyteckiego po-
chodzącego z naszego regionu. Duży, 
starannie wykonany album w twardej 
okładce, zawierający ok. 200 koloro-
wych reprodukcji dzieł artysty, został 
wydany na Słowacji pod koniec ub. 
roku. Publikację wsparło fi nansowo 
kilka instytucji, w tym Minister-
stwo Kultury Republiki Słowackiej 
oraz Instytut Polski w Bratysławie. 
Książka zwraca na siebie uwagę swą 
barwnością. Żółta okładka, z której 
tłem kontrastują ciemnofi oletowe 
litery tworzące imię i nazwisko ma-
larza, jest zapowiedzią erupcji ko-
lorów, którą znajdziemy w środku, 
zapoznając się z przeszło 40-letnią 
twórczością bratysławianina. 

„W malarstwie Bergera na pierw-
szy rzut oka uderzy nas kolorystyka. 
Niespotykana, w unikatowy sposób 
zharmonizowana, obfi tująca w róż-
norodność, opływająca w niuanse” 

– czytamy w słowie wstępnym prof. 
Ľudovíta Hološki. 

Czytelnik (nawet niespecjalnie 
znający się na współczesnej sztuce 
plastycznej) z pewnością zgodzi się 
z tą opinią. Niektóre obrazy wręcz 
urzekają zharmonizowaną barwnoś-
cią, grają całą gamą odcieni. Długo 

można się wpatrywać chociażby w 
sielankowy „Spacer” z 1987 roku, 
„Kolumny” (1990), „Po schodach” 
(2006) czy „Bibliotekę” (2011). 

W książce znajdziemy nie tylko 
reprodukcje obrazów Jana Berge-
ra, ale też teksty poświęcone jego 
twórczości. Ich autorkami są histo-
ryk sztuki, Xénia Lettrichová oraz 
publicystka i znawca kultury, Mi-
chaela Jurovská. W tomie wyszcze-
gólnione są wszystkie indywidualne 
i zbiorowe wystawy Bergera oraz 
galerie, które mają w swych zbiorach 
jego dzieła. Również malarz zabie-
ra słowo w tej publikacji, obszernie 
relacjonując wydarzenia ze swego 
życia. Czytelnik dowiaduje się, że 
Jan Berger urodził się w 1944 roku 
w Trzyńcu, w polskiej rodzinie, jako 
syn ewangelickiego pastora, więźnia 
obozów koncentracyjnych, a tak-
że malarza Józefa Bergera. W 1953 
roku rodzina, z powodu nacisków 
politycznych, musiała przenieść się 
na Słowację. Młody Jan skończył w 
Bratysławie Akademię Sztuk Pięk-
nych. Był nauczycielem w Średniej 
Szkole Przemysłowo-Artystycznej, 
później wykładowcą na ASP. W 
1994 roku został mianowany profe-
sorem malarstwa. Obecnie jest już 
na emeryturze. Przygotował wiele 
wystaw, czerpiąc m.in. ze spuścizny 
artystycznej swego ojca. W mono-
grafi i znalazło się miejsce na przypo-
mnienie twórczości Józefa Bergera, 
a także na przedstawienie córki Jana 
Bergera, Xénii, która również jest 
malarką. Xénia Bergerová zajęła się 
opracowaniem całej publikacji. 

Album „Jan Berger” wkrótce moż-
na będzie wypożyczać w oddziale dla 
dorosłych Biblioteki Miejskiej przy 
ul. Havlíčka.  (dc)

Ważna informacja dla polonistów i 
historyków polskich szkół podsta-
wowych i średnich na Zaolziu. Biuro 
Edukacji Instytutu Pamięci Naro-
dowej ogłasza nabór na konferencję 
poświęconą nauczaniu najnowszej 
historii Polski poza granicami kraju. 
IX Polonijne Spotkania z Historią 
Najnowszą odbędą się 29 czerwca-10 
lipca w okolicach Warszawy. Już teraz 
można się zgłaszać. Jak podkreślają 
organizatorzy, zaproszenie na Polo-
nijne Spotkania z Historią kierowane 
jest wyłącznie do nauczycieli-prakty-
ków oraz animatorów edukacyjnych 
– osoby uczące historii i języka pol-
skiego w polskich szkołach, polskich 
klasach, szkołach parafi alnych lub 
innych placówkach edukacyjnych 

działających poza granicami Polski. 
Szczególnie mile widziani są młodzi 
nauczyciele, zdobywający dopiero 
doświadczenia w tym zakresie. 

– Celem kursu jest przede wszyst-
kim wspieranie merytoryczne i me-
todyczne nauczania historii najnow-
szej poza granicami kraju. Podczas 
spotkania uczestnicy wysłuchają nie 
tylko wykładów, ale także wezmą 
udział w warsztatach. Tematyka wy-
kładów skoncentrowana będzie wo-
kół historii Polski lat 1939-1989 ze 
szczególnym uwzględnieniem Pol-
skiego Państwa Podziemnego oraz 
działalności antykomunistycznej po 
zakończeniu II wojny światowej, 
stosunków polsko-żydowskich oraz 
opozycji w PRL – informują orga-

nizatorzy na portalu internetowym 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

Wypełnione i własnoręcznie pod-
pisane zgłoszenia wraz z poświad-
czonym przez zwierzchnika opisem 
prowadzonej działalności edukacyj-
nej należy przesyłać do 10 maja br. 
na adres e-mailowy: olga.tuminska@
ipn.gov.pl. Więcej na temat IX Polo-
nijnych Spotkań z Historią Najnow-
szą można się dowiedzieć, kontaktu-
jąc się z Olgą Tumińską telefonicznie 
+48 225 818 818 lub za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej.

Kurs jest bezpłatny, uczestnicy 
mają zapewnione wyżywienie oraz 
zakwaterowanie w pokojach wielo-
osobowych o standardzie turystycz-
nym. (sch)

Ciekawa oferta dla nauczycieli 

Jan Berger z córką Xénią na wystawie „Trzy generacje” w Instytucie Polskim w 
Bratysławie w 2001 roku.
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Fragment wystawy w podziemiach frysztackiego ratusza.

Okładka albumu
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W Galerii „Pod Wieżą” Miejskiego 
Centrum Informacyjnego na rynku 
Masaryka w Karwinie-Frysztacie 
oglądać można wystawę rysunków 
Stanisława Waszka. Jest   to kolejna 
ekspozycja inżyniera architekta, któ-
rego oczarował  rysunek piórkiem i 
ołówkiem. Jak przyznał, początki 
jego zainteresowania sztuką pla-
styczną sięgają Polskiego Gimna-
zjum  w Czeskim Cieszynie, gdzie 
Edward Kaim ukierunkowywał jego 
zainteresowania. Rysunek doskonalił 
następnie w trakcie studiów archi-
tektonicznych w Brnie.  

Stanisław Waszek wystawiał swo-
je prace na wspólnych prezentacjach 
Polskiego Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC (ostatnio w Or-
łowej w 2014 roku), brał udział w 
konkursach i międzynarodowych 
plenerach. Ilustrował m.in. zbiorek 
wierszy Wilhelma Przeczka i Lucy-
ny Przeczek-Waszkowej.

Wystawę rysunków, zwłaszcza 
architektury we frysztackiej Gale-
rii „Pod Wieżą“, oglądać można 29 
kwietnia od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty od 
8.00 do 13.00. (o)

Oczarowany 
piórkiem i ołówkiem

Wkrótce odbędą się uroczystości 75. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Za-
planowano je w Warszawie, Kijowie
-Bykowni oraz Katyniu. – W kraju 
centralne uroczystości odbędą się 3 
kwietnia przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. 9 kwiet-
nia rocznica zostanie uczczona na 
jednym z czterech Cmentarzy Ka-
tyńskich: Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Kijowie-Bykowni, a 10 
kwietnia na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu – poinformo-
wało Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

W obu wydarzeniach udział we-
zmą rodziny ofi ar Zbrodni Katyń-

skiej oraz najwyższe władze Polski. 
Do wydarzeń, której 75. rocznicę 

będziemy sobie przypominali, do-
szło wiosną 1940 roku. Wykonując 

uchwałę Biura Politycznego KC 
WKP z 5 marca 1940 roku, sowiecka 
policja polityczna wymordowała bli-
sko 22 tys. obywateli Rzeczypospoli-
tej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców 
wojennych – ofi cerów i policjantów – 
z obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów 
aresztowanych w okupowanej przez 
ZSRS wschodniej części Polski. 

Ofi cerów z obozu kozielskiego roz-
strzelano w Katyniu, tych ze Staro-
bielska – w Charkowie, natomiast po-
licjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. 
Egzekucję więźniów przeprowadzono 
w więzieniach w Mińsku, Kijowie, 
Charkowie i Chersoniu.  (ep)
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W szkole średniej zamarzyli o sa-
modzielnych podróżach, najlepiej 
„dalekich” i  koniecznie w góry. 
A nazwa ich grupy turystycznej 
wzięła się stąd, że właśnie góry 
stały się celem każdej ich wyprawy. 
Nazwa, jak przyznają, jest trochę 
prowokacyjna, bo nie są „praw-
dziwymi” gorolami – pochodzą z 
Karwiny. Dziś każdy z nich pra-
cuje w innym zawodzie, mieszkają 
w różnych miejscach, tylko kil-
ku zostało w rodzinnym mieście. 
Zaliczyli już kilkanaście wspól-
nych ekspedycji. Po każdej z nich 
wrażeniami z podróży dzielą się 
z mieszkańcami regionu, przede 
wszystkim w miejscowych kołach 
PZKO, organizują multimedial-
ne prelekcje z pięknymi zdjęcia-
mi Romana Janusza. Fotografi e i 
dzienniki z podróży znajdziemy 
na ich stronie internetowej: www.
gorole.cz. W ubiegłym roku celem 
ich podróży stała się Gruzja – już 
po raz drugi. Teraz czas na jubile-
uszową wyprawę. Gdzie? O tym, 
oraz o 15 latach wspólnych wojaży, 
w czasie rozmowy z naszą gazetą 
opowiada „Gorol” Marian Szcze-
pański.  

Od początku podróżujecie w 
tym samym składzie? 

Nie od samego początku, w cią-
gu tych lat dołączyli do nas dwaj 
członkowie. Zaczynaliśmy w czte-
rech, teraz jest nas sześciu: oprócz 
mnie Roman Janusz, Krzysztof 

Czerny, Jerzy Franek, Tadeusz 
Szymik i Michał Pastuszek.

W ciągu tych 15 lat na pewno 
dużo się zmieniło. Praca, rodzi-
na, różne miejsca zamieszkania. 
Nadal udaje wam się realizować 
wspólne ekspedycje?

Jest to może trochę trudniejsze, 
niż kiedyś, ale z drugiej strony 
przez te lata zdobyliśmy już spore 
doświadczenie, więc mimo zmian 
nadal udaje nam się organizować 
nasze wyprawy. W przygotowa-

niach i pakowaniu na wyprawy 
mamy już taką wprawę, że właści-
wie działamy rutynowo, nie jest to 
takie trudne jak na początku. Cią-
gle jednak mamy ten sam problem: 
jak to wytłumaczyć w domu...

Gdzie wybieracie się na waszą 
jubileuszową wyprawę?

Świętujemy 15. rocznicę, więc 
chcemy wyprawić się w najwyż-
sze góry świata, do północnej 
części Indii. Dotychczas poru-
szaliśmy się po terenach postso-

wieckich, uznaliśmy więc, że po 
tych 15 latach należy w końcu 
zmienić klimat. O Himalajach 
myśleliśmy już od dłuższego 
czasu, teraz wreszcie postanowi-
liśmy to zrealizować. Pójdziemy 
w najwyższe partie gór, jakie kie-
dykolwiek zdobywaliśmy, więc na 
pewno ta wyprawa będzie nie-
typowa i trudniejsza niż zwykle. 
Najwyższa góra, na którą wyszli-
śmy, liczyła 5600 m n.p.m. – teraz 
trzeba będzie wyjść na wysokość 
sześciu tysięcy. Będzie to na pew-

no najtrudniejsza z naszych wy-
praw.

Macie już jakieś pomysły na ko-
lejne wyprawy? 

Teraz żyjemy przede wszystkim 
Indiami, mamy już kupione bilety 
lotnicze na wrzesień. Bardziej od-
ległych planów na razie nie ustalali-
śmy – być może wyjazd w Himalaje 
będzie takim motorem napędowym 
kolejnych przedsięwzięć?

Jakie krainy odwiedziliście w 
czasie swoich dotychczasowych 
podróży? Czy w któreś z miejsc, 
tak jak do Gruzji, wracaliście 
drugi raz?

Dwa razy wybraliśmy się właściwie 
tylko do Gruzji oraz do rosyjskie-
go Ałtaju. Odwiedzaliśmy głównie 
środkową Azję – do tamtejszych 
krajów bardzo chętnie wyjeżdża-
my. Zwiedziliśmy na przykład 
pasma górskie w Kirgistanie, Ka-
zachstanie czy Tadżykistanie, ale 
byliśmy też dalej: udało nam się 
zwiedzić na przykład Kamczatkę 
i Kaukaz. W czasie naszych wy-
praw jeździliśmy też do Rumunii 
czy Albanii. Po powrocie z podró-
ży zawsze organizujemy projekcje 
multimedialne, ponieważ chcemy 
podzielić się naszymi przeżycia-
mi, a także w ten sposób podzię-
kować naszym sponsorom, którzy 
wspierają niektóre nasze większe 
wyprawy.   

ELŻBIETA PRZYCZKO

W zakończonym niedawno ple-
biscycie „Kobieta Regionu” w 
ramach województwa moraw-
sko-śląskiego zwyciężyła Małgo-
rzata Rakowska. W czołówce, na 
czwartym miejscu, uplasowała się 
jeszcze jedna Polka i jeszcze jedna 
emerytowana nauczycielka, Ire-
na Małysz. To pełna energii, nie-
ustannie uśmiechnięta dyrygent-
ka dwóch trzynieckich chórów i 
aktywna działaczka Miejscowego 
Koła PZKO w Trzyńcu-Kanadzie. 

Zadzwoniłam do pani z prośbą 
o spotkanie, a pani bez wahania 
zgodziła się, bym przyjechała od 
razu. Zawsze idzie pani ludziom 
na rękę?

Staram się, pod warunkiem, że nie 
mam w planie czegoś ważnego. Im 
prędzej można się spotkać, tym 
lepiej. A mam dużo miłych, ser-
decznych przyjaciół i znajomych, 
z którymi lubię porozmawiać. Ro-
bota nie zając, nie ucieknie...

Ma pani bez wątpienia dużo 
obowiązków. Jak mniej więcej 
wygląda pani rozkład tygodnia?

W poniedziałki mam próbę ewan-
gelickiego chóru kościelnego, 
w środy chóru PZKO-wskiego 
„Zgoda”. Do każdej próby trze-
ba się oczywiście starannie przy-
gotować. W czwartki jest tak: 
w pierwszy czwartek miesiąca 
jeżdżę do Czeskiego Cieszyna 
na zebrania Klubu Nauczycieli 
Emerytów, a po południu wraz z 
mężem na wykłady MUR-u. W 
drugi czwartek mamy Klub Ko-

biet w naszym Kole PZKO, trze-
ci czwartek jest wolny, natomiast 
w ostatni odbywają się zebrania 
zarządu Miejscowego Koła. Je-
stem członkiem zarządu, a moją 
działką, do której przydzielił mnie 
prezes, są prelekcje. Przygotowy-
wałam już prelekcje o różnych 
osobistościach: Adamie Wawro-
szu, Gustawie Morcinku, Józefi e 
Kiedroniu, Józefi e Ondruszu. Do 
każdej prelekcji trzeba się solidnie 
przygotować. Zajmuje mi to kil-
ka tygodni. Korzystam z Ośrod-
ka Dokumentacyjnego Kongresu 
Polaków, Biblioteki Miejskiej w 
Trzyńcu czy też naszej biblioteki 
PZKO. Materiały do jednej pre-
lekcji to 16-18 ręcznie zapisanych 
dużych stron... Na bieżąco, przez 
okrągły rok, biorę też udział w 
przygotowaniu imprez naszego 
Koła, co roku organizuję wy-
cieczkę. Teraz do tych obowiąz-
ków doszły próby połączonych 
chórów ewangelickich i orkiestry, 
ponieważ pojedziemy do Pragi na 
uroczystość śmierci Mistrza Jana 
Husa, gdzie w katedrze św. Wita 
będziemy mieli koncert pod ba-
tutą Ewalda Danela. Dodam, że 
w zborze ewangelickim prowa-
dzę ponadto duet i jestem jego 
akompaniatorką, zdarza się też, że 
grywam na pogrzebach. Również 
w domu obowiązków nie brakuje, 
bo mamy piętrowy dom i ogród o 
powierzchni 38 arów. 

Z zawodu jest pani nauczycielką. 
Uczyła pani muzyki?

Skończyłam Wyższą Szkołę Peda-

gogiczną w Opawie, kierunek bio-
logia – geografi a. Ale uczyłam też 
innych przedmiotów, zwłaszcza 
wychowania muzycznego. Moja 
edukacja muzyczna formalnie 
zakończyła się na podstawowym 
poziomie szkoły muzycznej, po-
tem kształciłam się jako samouk, 
brałam udział w kursach organi-
zowanych przez Zarząd Główny 
PZKO i Zrzeszenie Śpiewaczo-
Muzyczne, w Koszalinie skończy-
łam kurs dla dyrygentów polonij-
nych. Prowadziłam później m.in. 
zajęcia z gry na instrumencie w 
Domu Kultury. Dużą satysfakcją 
dla mnie jest fakt, że troje moich 
uczniów dostało się do konserwa-
torium. 

W których szkołach podstawo-
wych pani pracowała?

Przez dwa lata w Bystrzycy, a 
przez resztę życia w II Polskiej 
Szkole Podstawowej w Trzyńcu. 
Na emeryturę odchodziłam jako 
dyrektorka PSP na Tarasie. W 
1994 roku oddałam szkołę Ro-
manowi Wróblowi. Wtedy liczyła 
jeszcze ponad 200 uczniów... 

Ale energii ciągle pani nie braku-
je!

To chyba z nieba jest mi dane!

A jaka jest kondycja chórów, któ-
re pani prowadzi?

Zarówno chórzyści „Zgody”, jak i 
chóru parafi alnego, mają wysoką 
średnią wieku. Muszę to brać pod 
uwagę, wybierając repertuar. „Zgo-
dę” prowadzę od 29 lat i chciała-

bym, by wytrwała do przyszło-
rocznego jubileuszu 30-lecia. Na 
razie mamy dużo występów, utrzy-
mujemy przyjacielskie kontakty z 
chórem „Lutnia” z Zabrza-Paw-
łowa. Niestety uważam, że kiedy 
ja skończę prowadzić te chóry, to 
one też zakończą działalność. Ani 
w jednym, ani w drugim, nie mam 
drugiego dyrygenta, nikogo, kto by 
mnie zastąpił. 

Co lubi pani robić w wolnym cza-
sie?

Kiedyś bardzo dużo czasu poświę-
całam robótkom ręcznym. Teraz 
już sztywnieją mi palce. Zamiast 
tego więcej czytam – zarówno 
prasę, jak i książki. Z mężem cho-
dzimy też na przedstawienia Sce-

ny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 
To trwa już od czasów narzeczeń-
skich. 

Kto zgłosił panią do plebiscytu 
Kobieta Regionu?

Długo nie wiedziałam, kto – mo-
głam się tylko domyślać. Dopiero 
wczoraj dowiedziałam się, że były 
to panie z chóru „Zgoda”. Byłam 
mocno zaskoczona, bo nigdy nie 
spodziewałam się, że zostanę do-
ceniona na jakimś forum. Jestem 
zadowolona z pięknego czwarte-
go miejsca – 137 głosów to dużo. 
Oczywiście życzę sukcesu Małgo-
rzacie Rakowskiej, która wygrała 
ten plebiscyt. To naprawdę piękne 
osiągnięcie. 

DANUTA CHLUP

W tak zgranej paczce na pewno miło zwiedza się świat.
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Jubileuszowa wyprawa wyżej niż zwykle
Już 15 lat wspólnie podróżują, najczęściej na wschód, w góry. Grupa turystyczna „Gorole” to sześciu młodych ludzi, pasjonatów turystyki. Większość z nich zna się jesz-
cze ze szkoły, kiedy żyłkę podróżniczą odkryli w działającej przy karwińskiej polskiej podstawówce drużynie turystycznej „Azymut”. 

Energia prosto z nieba

Irena Małysz jest dyrygentką, a zarazem kronikarką chóru „Zgoda”.
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Polacy mieszkający w Portugalii 
mimo kryzysu nie rezygnują z wysy-
łania dzieci na płatną naukę języka 
ojczystego. Polskiego chce się też 
uczyć coraz więcej Portugalczyków, 
głównie z powodów zawodowych. 

Nauka polskiego to dla wielu 
Portugalczyków inwestycja w przy-
szłość. Kontakt z językiem często za-
czyna się na uczelni, co roku bowiem 
kilkuset portugalskich studentów w 
ramach unijnego programu Erasmus 
jedzie do Polski, która jest trzecim 
po Hiszpanii i Włoszech najchętniej 
wybieranym kierunkiem. Niektórzy, 
zwłaszcza ci z polskimi korzenia-
mi, decydują się na studia w Polsce. 
Najpopularniejszymi kierunkami są 
obecnie medycyna oraz farmacja.

W niewielkiej, liczącej ponad 1600 
osób, społeczności polskiej w Portu-
galii nie brakuje ludzi żyjących na 
walizkach i z biletem powrotnym w 
dłoni. Trwający od 2008 r. kryzys go-
spodarczy wygnał w ostatnich latach 
nie tylko setki tysięcy rodowitych 
Portugalczyków, ale również pol-
skich emigrantów.

Iwona Sadłowska z polonijnego 
stowarzyszenia Associacao Socio 
Cultural (ASC) „Polonia”, przyznaje, 
że coraz bardziej widoczna jest ten-
dencja powrotów do ojczyzny. Po-
wracające z rodzicami dzieci bardzo 
często są dobrze przygotowane pod 
względem językowym do życia w 
kraju przodków. Wiele w tym zasłu-
gi organizowanych od kilkunastu lat 
zajęć językowych w ramach sobot-
niej szkółki działającej w Lizbonie. 
– W ostatnim czasie przeżywa ona 
jednak pewne problemy związane z 
brakiem wystarczającego wsparcia 
ze strony ojczyzny. W 2013 r. szkoła 
nie mogła dłużej działać przy amba-

sadzie, dlatego rodzice byli niejako 
zmuszeni założyć stowarzyszenie, 
aby starać się o dofi nansowanie ze 
strony państwa. Opłata rodziców za 
semestr dla jednego dziecka to 50 
euro – powiedziała PAP Sadłowska.

Przedstawiciele MSZ deklaru-
ją, że jedyna działająca w Portugalii 
szkółka nadal cieszy się wsparciem 
z Polski, a połowa jej wydatków po-
chodzi ze środków Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą MSZ (DWPPG). – Skła-
dane co pół roku przez stowarzysze-
nie projekty trafi ają do MSZ, naj-
lepsze otrzymują dofi nansowanie ze 
środków budżetowych. Drugą for-
mą wsparcia jest doroczny konkurs 
na realizację zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą” – poinformowała PAP kon-
sul RP w Lizbonie, Monika Dulian.

Choć z powodu konieczności 
opłacania składek i nasilenia wy-
jazdów polskich rodzin z Portuga-
lii grono dzieci uczących się języka 
polskiego nieco zmalało, to stowa-
rzyszeniu udało się szybko nadrobić 
stratę. W minionym roku obniżono 
wiek przyjmowanych uczniów do 
4 lat. Obecnie szkółka ma ok. 30 
uczniów i zaczyna budzić zaintere-
sowanie... Portugalczyków. – Z nie-
cierpliwością czekam na rozpoczęcie 
nauki polskiego przez moje maluchy. 
Najstarszy syn w przyszłym roku 
osiągnie wiek pozwalający na zapi-
sanie go na zajęcia w najmłodszej 
grupie wiekowej – powiedziała PAP 
Henriqueta Lalanda, mieszkająca w 
Lizbonie matka trójki dzieci.

Lalanda przyznaje, że w związku 
z coraz trudniejszą sytuacją na ryn-
ku pracy w Portugalii nauka języka 
polskiego może być dobrą inwestycją 

na przyszłość. Sama kilka lat temu 
nosiła się z zamiarem wyjazdu na 
kontrakt do Polski. Dodaje, że wpro-
wadzane coraz częściej w portugal-
skich szkołach lekcje mało popular-
nych dotychczas języków, takich jak 
na przykład chiński, mogą zapewnić 
pracę w przyszłości.

 Polski staje się coraz popularniej-
szy także wśrod dorosłych Portu-
galczyków. W samej tylko stolicy na 
dwóch wyższych uczelniach – Uni-
wersytecie Lizbońskim i Nowym – 
uczy się go obecnie kilkudziesięciu 
słuchaczy. Chętnie poszukiwani są 
również native speakerzy na zajęcia 
indywidualne. – Z indywidualnych 
kursów polskiego korzysta kilku mo-
ich znajomych. To głównie osoby, 
które potrzebują szybkiego poznania 
podstaw języka z uwagi na służbo-
wy wyjazd czy planowane w Polsce 
studia. Sama kiedyś uczęszczałam na 
zajęcia z native speakerem, z czasem 
jednak zdecydowałam się na lekcje 
w grupie na Uniwersytecie Lizboń-
skim. Kilkuletnia nauka dała mi nie 
tyle dobrą znajomość polskiego, ile 
nowych przyjaciół i pozwoliła zdo-
być dużą wiedzę o Polsce – powie-
działa PAP lizbońska ekonomistka 
Ana Silva.

Portugalka ceni sobie przede 
wszystkim bogactwo polskiej kultu-
ry. – Moi rodacy często patrzą na Po-
laków z perspektywy dorobku kultu-
ralnego. Znają polskich fi lmowców i 
pisarzy; robi na nich wrażenie duża 
liczba polskich noblistów – dodała 
Silva.

Zarówno portugalscy słuchacze 
kursów języka polskiego, jak i polskie 
dzieci z sobotniej szkółki cyklicznie 
wystawiają przedstawienia w ramach 
grupy teatralnej. Zazwyczaj prezen-

tują one klasykę literatury dziecięcej, 
np. „Rzepkę”, „Lokomotywę” czy 
„Ptasie radio”. Do kalendarza im-
prez polonijnych na dobre weszły 
też jasełka. Grudniowe przedstawie-
nia są przygrywką do styczniowego 
śpiewania kolęd w kościele w pod-
lizbońskim Odivelas, gdzie pracują 
polscy pallotyni. – Polskie tradycje 
religijne cieszą się dużym zaintere-
sowaniem tutejszej Polonii. W do-
mach podtrzymywana jest tradycja 
polskiej Wigilii, poświęcenia pokar-
mów czy śpiewania kolęd. Wydarze-
nia te stanowią doskonały motyw do 

spotkania większej liczby rodaków, 
którzy często przybywają tu tylko 
na te okazje – wyjaśnił PAP ks. Ar-
tur Karbowy, kapelan portugalskiej 
Polonii. Od ubiegłorocznej wiosny 
przykościelne salki w Odivelas służą 
też jako miejsce kiermaszu polskich 
książek. Wśród oferowanych pozycji 
dominuje literatura dziecięca.

WIEŚCI POLONIJNE

Rządowy program „Studia dla wy-
bitnych” będzie można uruchomić 
dzięki zmianom w polskim prawie. 
Projekt nowelizacji ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz ustawy o 
podatku dochodowym, przedłożony 
przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, w lutym przyjęła Rada 
Ministrów. Teraz trafi  do Sejmu.

Rząd chce, by program ruszył w 
roku akademickim 2016/2017 i po-
trwał do 2025 r. Na jego realizację 
planuje przeznaczyć 336 mln zł. We-
dług planów w pierwszym roku pro-
gramu ok. 100 wyjątkowo zdolnych 
studentów będzie mogło uzyskać 
środki na kontynuację studiów na 
najlepszych uczelniach świata.

Z programu będą mogli skorzystać 
wybitni studenci, którzy ukończyli 
trzeci rok jednolitych studiów ma-
gisterskich oraz absolwenci studiów 
licencjackich. Jednym z warunków 
otrzymania fi nansowania jest ofi cjal-
ny dokument potwierdzający przyję-
cie na zagraniczną uczelnię.

– Genialnie, że rząd o tym pomy-
ślał i że stara się pomagać Polakom 
zdobywać świat. Świetnie, że nie 
będziemy czekać, aż nasza eduka-
cja wyższa dojdzie do najwyższego 
światowego poziomu. To by musiało 
zająć pewnie kilka generacji – ko-
mentuje w rozmowie z PAP Krzysz-
tof Daniewski, prezes Fundacji Ivy 
Poland oraz Stowarzyszenia Ab-
solwentów Harvardu. Fundacja Ivy 

Poland zrzesza ok. 1100 polskich 
studentów lub absolwentów najlep-
szych uczelni świata. Grupuje też 
fi rmy i osoby indywidualne zainte-
resowane wspieraniem najambitniej-
szych Polaków.

Daniewski wyjaśnia, że do tej pory 
osoby, które chciały rozpocząć studia 
na najlepszych uczelniach, nie mogły 
nawet liczyć na uzyskanie na ten cel 
pożyczki w banku. Stypendia czy po-
życzki natomiast istniały tylko dzięki 
staraniom np. fundacji, prywatnych 
osób czy fi rm albo samych przyjmu-
jących uczelni czy krajów.

Prezes Fundacji Ivy Poland wy-
mienia, że w Polsce stypendia na stu-
dia zagraniczne dla najlepszych fun-
duje np. prezydent Gdańska. Poza 
tym osoby, które studiować chciały 
w Stanach Zjednoczonych mogły 
liczyć na stypendia Fundacji Fullbri-
ghta (można uzyskać stypendium w 
wysokości do 32 tys. dol. fi nansujące 
pierwszy rok studiów magisterskich 
lub doktoranckich). Wiele progra-
mów stypendialnych oferuje też w 
USA Fundacja Kościuszkowska.

Poza tym na większości z 10 naj-
lepszych amerykańskich uczelni 

funkcjonuje tzw. need blind admis-
sion. Daniewski wyjaśnia, że uczel-
nie te przyjmują najlepszych kandy-
datów bez względu na to, czy mają 
pieniądze czy nie. Dodaje, że Polacy, 
którzy na Harvardzie już studiują, 
otrzymują taką pomoc fi nansową. 
– Dramatem – z mojego punktu 
widzenia – jest to, że polski fi skus 
traktuje takie stypendium jako za-
pomogę i trzeba od uzyskanej kwo-
ty odprowadzić 18 proc. podatku. 
Tak więc młody człowiek z biednej 
rodziny, który dostał się na Yale czy 
Princeton i dostaje za to od tamtej 
uczelni pieniądze, musi jeszcze od 
tego odprowadzić podatek – ubole-
wa Daniewski.

Tymczasem nowy rządowy pro-
gram „Studia dla wybitnych” za-
kłada, że fundusze, które uzyska 
stypendysta, zostaną zwolnione z 
podatku. Uczestnik programu będzie 
zwolniony ze zwrotu udzielonego 
mu wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od 
ukończenia studiów na zagranicznej 
uczelni przepracuje w Polsce łącznie 
5 lat, odprowadzając przez ten okres 
składki na ubezpieczenia: społeczne 
i zdrowotne. Inną możliwością unik-
nięcia zwrotu pieniędzy z programu 
jest to, by uczestnik programu po po-
wrocie ze studiów zrobił doktorat w 
polskiej instytucji.

– Jestem entuzjastą tego pomysłu 
– komentuje prezes Stowarzysze-
nia Absolwentów Harvardu. – Jeśli 

ktoś jest wykształcony na najlep-
szych uczelniach świata i chce mu się 
pracować w Polsce, to on robi dużą 
zmianę, chociażby w świadomości 
polskich studentów, z którymi pra-
cuje. Wprowadza wzorce przyjęte na 
najlepszych uczelniach świata. A po-
wrót do Polski po ukończeniu presti-
żowej uczelni już nie jest obciachem 
– uważa rozmówca PAP.

Daniewski zwraca uwagę, że na 
najlepsze uczelnie świata dostać się 
jest niezwykle trudno i raczej 100 
Polaków rocznie do takich uczelni 
nie trafi a. Szacuje, że na najlepsze 
europejskie uczelnie – np. Cambrid-
ge i Oksford – dostaje się rocznie 
kilkanaścioro Polaków, a na ame-
rykański Harvard – np. dwie osoby. 
– Ale i tak będę się bardzo cieszył, 
jeśli z Polski w którymś roczniku zo-
staną przyjęte na Harvard cztery oso-
by, a nie dwie – deklaruje Daniewski. 
– Najważniejsze jest to, że polskie 
władze dają najambitniejszym sy-
gnał: „Nie jesteście sami. Chcemy 
wam pomóc”. Być może impuls w 
postaci łatwego dostępu do fi nan-
sowania zachęci najambitniejszych. 
Może dzięki temu Polacy nie będą 
się bali aplikować na najlepsze uczel-
nie? – dodaje.

Zdaniem rozmówcy PAP, zmiany 
w prawie spowodują, że setki Pola-
ków będą mieć nadzieję, że jeśli się 
dostaną na uczelnię, dostaną pomoc 
od swojego kraju.

Rządowy program ma otworzyć przed studentami nowe perspektywy.

Język polski jest nauczany na całym świecie, także w Portugalii.

Ponad 300 mln zł na stypendia na studia za granicą
336 mln zł polski rząd planuje przeznaczyć przez następne 10 lat na wsparcie studentów chcących kontynuować studia na najlepszych uczelniach świata. 
– Może dzięki temu Polacy nie będą się bali aplikować na te uczelnie – uważa prezes Fundacji Ivy Poland, Krzysztof Daniewski. 
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Na kryzys... nauka polskiego

Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.



czwartek   |   19 marca 20156 PROGRAM TV
CZWARTEK 19 marca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.55 Podróż po południowym Al-
tiplanie 10.30 Hobby naszych czasów 
10.55 Kawałek nieba (reality-show) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Na wierzchołki gór z V. Če-
chem 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 
Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyj-
ny M. Jílkovej 22.25 Motyw (s.) 23.10 
Policja kryminalna Paryż (s.) 0.05 
AZ-kwiz 0.50 Kryminalista. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Słynne 
bitwy 10.35 Lotnicze katastrofy 11.25 
Moja prywatna wojna 11.50 Magiczne 
góry 12.10 Tarcze czeskiego królestwa 
12.40 Czeskie wsie 13.00 Pojedynek 
przywódców 13.45 Królowe sawanny 
14.40 Chcesz je? 14.45 Techniczne 
cuda świata 15.35 Żydzi 16.30 Naj-
większe klęski żywiołowe 17.20 Cu-
downa planeta 18.15 Amator przygód 
18.45 Wieczorynka 18.55 Dunaj - eu-
ropejska Amazonka 19.50 Wiadomo-
ści w j. migowym 20.00 Z kucharzem 
dookoła świata 21.00 Podróżomania 
21.30 Regionalne podróże 22.00 Bra-
ma śmierci 22.25 W imię ojczyzny (s.) 
23.15 Queer 23.45 Piraci znad Morza 
Czarnego 0.40 Europa dziś. 

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 Dowody zbrodni 
(s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.25 Agen-
ci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Bach! 
22.15 Osaczony (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Nakryto do stołu! 10.15 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.10 Julie Lescaut (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Kwiat życia 
(fi lm) 16.25 Powrót komisarza Rexa 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Śluby w We-
necji (s.) 21.35 Kto jest kim 22.35 Pr. 
kulinarny 23.55 Prawo i porządek (s.) 
0.55 Zabójcze umysły (s.). 

PIĄTEK 20 marca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po północnym Laosie 
10.35 Chłopaki w akcji 11.05 Opowia-
daj (s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Doktor 
Quinn (s.) 14.45 Na wierzchołki gór 
z V. Čechem 15.05 Dzień odwiedzin 
M. Šimka i J. Grossmanna 16.05 Po-
dróżomania 16.35 Łopatologicznie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Znak konia (s.) 20.55 
13. komnata S. Matyáša 21.25 Wszyst-
ko-party 22.20 Koło pełne gwiazd 
23.15 Zawodowcy (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 Alexej, łososie i niedźwiedzie 
10.25 Podróżomania 11.00 Żydzi 
12.00 Z kucharzem dookoła świa-

ta 12.55 Słonie 13.45 Chcesz mnie? 
14.15 Słynne bitwy 15.05 Przygo-
dy nauki i techniki 15.50 Nauka na 
własnej skórze 16.45 Tajemnice domu 
życia 17.10 Niesamowite ludzkie ciało 
18.10 Podróż po południowej Zambii 
18.45 Wieczorynka 18.55 Fenomen 
Underground 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Pan Selfridge (s.) 21.45 Cink-
ciarze (fi lm) 23.20 Na miejscu zbrodni 
0.15 Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Dowody 
zbrodni (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 16.35 
Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomośc 17.30 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Taka normalna rodzi-
na (fi lm) 22.25 Egzekutor (fi lm) 0.35 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Nakryto do stołu! 10.20 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.20 Julie Lescaut (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Mewy na 
wietrze (fi lm) 16.25 Powrót komisarza 
Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Bosko 
całujesz (fi lm) 22.50 Nikomu ani słowa 
(fi lm) 1.15 Krwawe wzgórza (fi lm). 

SOBOTA 21 marca  

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.25 Zioła 6.50 
Zauroczenie (s.) 7.45 Łopatologicznie 
8.40 Gejzer 9.15 Slovácko się nie sądzi 
(s.) 10.20 Wszystko-party 11.15 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Hobby na-
szych czasów 13.00 Wiadomości 13.05 
O Włóczykiju (bajka) 14.00 Kto obu-
dzi Pindrusza? (bajka) 15.05 Którędy? 
(fi lm) 16.40 Niezwykłe życia 17.35 
Hercules Poirot (s.) 18.25 Chłopaki 
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Godzina prawdy 
21.00 Pr. rozrywkowy 21.55 Penelope 
(fi lm) 23.35 Klatka dla ptaków (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Amator 
przygód 10.55 Stulecie latania 11.45 
Hitler i Mussolini 12.40 Na wybrze-
żu Iwo Jimy 13.25 Babel 13.50 100 
karabinów (fi lm) 15.40 Magiczne 
góry 15.55 Kamera w podróży 16.50 
Kamczatka 17.45 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 19.05 Technicz-
ne cuda świata 19.55 Wiadomości w 
języku migowym 20.10 Wojna i po-
kój (fi lm) 21.45 Millennium: Zamek 
z piasku, który runął (fi lm). 

NOVA 
5.55 Batman: Odważni i bezwzględni 
(s. anim.) 6.20 Król dżungli (s. anim.) 
6.50 Looney Tunes (s. anim.) 7.40 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.05 Dwóch i pół (s.) 8.30 Pierwszy 
krok (s.) 9.40 Przyprawy 10.40 Dzwoń 
do TV Nova 11.10 Pr. kulinarny 11.25 
Wyszłam za mąż, zaraz wracam (fi lm) 
13.30 Zamieńmy się żonami 15.00 Fa-
cet z ogłoszenia (fi lm) 17.05 Poradnik 
domowy 18.10 W kuchni u Haliny 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomo-
ści 20.20 Starcie tytanów (fi lm) 22.20 
Rekinado II: Drugie ugryzienie (fi lm) 
0.15 Przylądek strachu (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Niesamowity 
Spider-Man (s. anim.) 7.15 Jake i pi-

raci z Nibylandii (s. anim.) 7.45 Salon 
samochodowy 9.20 Bosko całujesz 
(fi lm) 12.05 Mój brat ma fajnego brata 
(fi lm) 14.10 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 16.25 Gondíci, s.r.o. 17.35 Jak zbu-
dować marzenie 18.55 Wiadomości 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Osa-
czeni (fi lm) 0.15 Piła 3D (fi lm) 2.05 
Morderstwa w Midsomer (s.). 

NIEDZIELA 22 marca  

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Zauroczenie (s.) 7.20 Którędy? (fi lm) 
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Plac (s.) 12.00 Py-
tania V. Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 O kumburskiej Meluzynie (baj-
ka) 14.00 Nie każda królewna chce 
wyjść za mąż (bajka) 14.50 Komicy 
na piątkę 15.45 Dziki kraj (s.) 17.30 
Talk-show z M. Dejdarem 18.25 Zioła 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Wsi moja sielska, anielska 
(fi lm) 21.40 168 godzin 22.15 Śmierć 
pedofi la (fi lm) 23.40 Komisarz Mo-
ulin (s.) 1.10 Zawodowcy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.40 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Wzlot i upadek NSDAP 
10.25 Nie poddawaj się 11.20 Chcesz 
mnie? 11.50 Królestwo natury 12.15 
Czeskie wsie 12.35 Słowo na nie-
dzielę 12.40 Magazyn chrześcijański 
13.10 Przez ucho igielne 13.35 Drogi 
krzyżowe 14.05 Tarcze czeskiego kró-
lestwa 14.35 Podróż po południowej 
Zambii 15.00 Dookoła świata wzdłuż 
Zwrotnika Raka 16.05 Historie mar-
twych bojowników 16.55 Na pływalni 
z Jakubem Vágnerem 17.20 Latają-
ce nosorożce 18.15 Jeden rok z Ful-
brightem 18.45 Wieczorynka 18.55 
Pojedynek przywódców 19.50 Wia-
domości w języku migowym 20.00 
Moonraker (fi lm) 22.05 Kochanek 
królowej (fi lm) 0.20 Fenomen Under-
ground 1.15 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 6.45 Król dżungli (s. anim.) 
7.15 Looney Tunes (s. anim.) 8.00 
Kung Fu Panda: Legenda o niezwy-
kłości (s. anim.) 8.30 Królewna Śnież-
ka (bajka) 9.45 Weekend 10.45 Cała 
ona (fi lm) 12.45 W zasadzie jesteśmy 
normalni (fi lm) 14.45 Poszukiwacze 
świętej włóczni (fi lm) 17.05 Dyskote-
kowa opowieść (fi lm) 18.50 Helena (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Policja Mo-
drava (s.) 21.30 Mistrzostwa powiatu 
(s.) 22.05 Odłamki 22.45 Lara Croft: 
Tomb Raider (fi lm) 0.40 Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Jewel Pet (s. 
anim.) 7.40 Jake i piraci z Nibylandii 
(s. anim.) 8.15 Tajemnice wojny 9.20 
Prima Zoom Świat 9.55 Dwóch poli-
cjantów (s.) 11.00 Partia 11.55 Porad-
nik domowy 13.25 Big Ben (s.) 15.40 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 20.15 
Przeboje i podboje (s.) 21.30 Wakacje 
Jasia Fasoli (fi lm) 23.20 Hawaii 5-0 (s.) 
0.15 Tajemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 23 marca

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Koło pełne gwiazd 
9.55 Podróż po delcie Dunaju 10.30 
168 godzin 11.00 Znak konia (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Na szczyty gór z V. Čechem 
15.05 Wsi moja sielska, anielska (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Morderstwa w kręgu (s.) 
21.20 Reporterzy TVC 22.00 Krymi-
nalista (s.) 23.00 Na tropie 23.25 Taj-
niacy (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Regionalne podróże 10.25 Talk
-show z M. Dejdarem 11.20 Babel 
11.45 Drogi krzyżowe 12.15 Klucz 
12.40 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 12.55 Największe klęski żywiołowe 
13.45 Tajemnice II wojny światowej 
14.40 Nauka na własnej skórze 15.30 
Kamczatka 16.25 Pierwsi ludzie w 
kosmosie 17.20 Bitwa na Harzhor-
nie 18.15 Tarcze czeskiego królestwa 
18.45 Wieczorynka 18.55 Kosmos 
19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Hitler i Mussolini 21.00 Tech-
niczne cuda świata 21.50 Krew zagi-
nionego (fi lm) 0.00 Porozmawiajmy o 
kobietach (fi lm) 1.35 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.05 Policja Modrava (s.) 11.20 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Dowody zbrodni (s.) 13.30 Bez śladu 
(s.) 14.25 Agenci NCIS (s.) 15.25 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Leka-
rze z Początków (s.) 21.30 Mentali-
sta (s.) 22.30 Czarna lista (s.) 23.20 
Th e Following (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Nakryto do stołu 10.15 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Wiosenna 
zamieć (fi lm) 16.25 Powrót komisarza 
Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe wiado-
mości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Powroty 
do domu (s.) 21.35 Top Star magazyn 
22.45 Honey (fi lm) 0.45 Morderstwa 
w Kitzbuhel (s.). 

WTOREK 24 marca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Pr. rozrywkowy 
9.50 Podróż po Transylwanii 10.25 Re-
porterzy TVC 11.05 Niezwykłe życia 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Na wierzchołki gór z V. Če-
chem 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 
Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Grzeszni ludzie miasta Brna 
(fi lm) 22.10 Hercules Poirot (s.) 23.05 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 23.50 
AZ kwiz 0.15 Kalendarium. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Dookoła świata 
wzdłuż Zwrotnika Raka 10.05 Wyspy 
Kanaryjskie bez kanarków 10.30 Nie-
samowite ludzkie ciało 11.25 Amator 
przygód 11.55 Nie poddawaj się 12.50 
Czeskie wsie 13.10 Magiczne góry 
13.30 Wzlot i upadek NSDAP 14.20 
Przygody nauki i techniki 15.05 Poje-
dynek przywódców 15.50 Tajemnice II 
wojny światowej 16.45 Kosmos 17.30 
Latające Holendry 18.15 Podróżoma-
nia 18.45 Wieczorynka 18.55 Królowe 
sawanny 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Wzlot i upadek NSDAP 
20.55 Samoživy 21.50 Moja prywatna 
wojna 22.15 Starcy na chmielu (musi-
cal) 23.45 Miasto kocic (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków 

(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dowody zbrodni 
(s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Weekend 22.35 Czarna 
lista (s.) 23.25 Th e Following (s.) 0.15 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Nakryto do stołu! 10.05 Strażnik 
Teksasu (s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Lato 
nad morzem (fi lm) 16.25 Powrót ko-
misarza Rexa (s.) 17.30 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 Oczyma 
Josefa Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.40 
Policja kryminalna Stuttgart (s.) 0.40 
Sprawiedliwość we krwi (s.). 

ŚRODA 25 marca  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Goa 10.35 13. komnata 
S. Matyáša 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Na wierzchołki gór z V. Čechem 15.05 
Kojak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Kawałek nieba 21.05 Le-
karKA 22.00 Miejsce zbrodni - Schi-
manski (s.) 23.35 Tajniacy (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Hitler i Mussolini 10.50 10 wieków 
architektury 11.10 Nasza wieś 11.40 
Ta nasza kapela 12.10 Folklorika 12.35 
Jeden rok z Fulbrightem 13.05 Europa 
dziś 13.30 Kanadyjska szkoła policyjna 
14.25 Bitwa na Harzhornie 15.20 Vi-
nitorium Moravicum 15.50 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 16.20 Z kucha-
rzem dookoła świata 17.15 Dookoła 
świata wzdłuż Zwrotnika Raka 18.15 
Królestwo natury 18.45 Wieczorynka 
18.55 Latające nosorożce 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Podróż po Mustan-
gu 21.30 Amator przygód 22.00 Ple-
miona: Cosplay 22.25 Dzikie pszczoły 
(fi lm) 0.00 Na miejscu zbrodni 0.55 
Moja prywatna wojna. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Dowody 
zbrodni (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Zamieńmy się żonami 
21.30 Agenci NCIS (s.) 22.30 Pościg 
pod ostrzałem (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Jewel Pet (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Nakryto do stołu! 10.15 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.15 Julie Lescaut (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Burzliwe 
spotkanie (fi lm) 16.25 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 17.30 Popołudniowe wia-
domości 18.00 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Przeboje 
i podboje (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.35 Telebazar 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 
0.45 Zabójcze umysły (s.).
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stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
TRZYNIEC, Galeria Miasta Trzy-
niec, Biblioteka, ul. Lidická 541: do 
26. 4. wystawa Luďka Rathouskiego 
i Andrzeja Tobisa pt. „Dvojitá dávka 
umění”. Czynna w godzinach otwar-
cia biblioteki.

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „Puls”, Cie-
szyn, ul. Głęboka 25/11: do 31. 3. 
wystawa malarstwa Dariusza Orszu-
lika pt. „Triumf kobiecości”. Czynna: 
po-pt: godz. 10.00-17.00.
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Galeria „Przystanek 
Grafi ka”, ul. Głęboka 50: zapra-
sza 19. 3. o godz. 16.00 na wernisaż 
wystawy pt. „Józef Golec – Ekslibri-
sy”. Czynna do 14. 4. wt-pt w godz. 
10.00-17.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-16.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, 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

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

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Mnoho povyku pro nic (20, godz. 
19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: O kiju samobiju (20, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Se-
krety morza (19, 20, godz. 15.30); 
Pięćdziesiąt twarzy Greya (19, 20, 
godz. 17.45); Jesteśmy najlepsi (19, 
20, godz. 18.00); Zbuntowana (19, 
20, godz. 20.00); KARWINA – 
Ex: Spongebob: Na suchym lądzie 
(19, godz. 17.00); Babovřesky 3 (19, 
godz. 19.00); TRZYNIEC – Kos-
mos: Jeden świat – Festiwal fi lmo-
wy; BYSTRZYCA: Skutki miłości 
(20, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Zbuntowana (19, 20, godz. 
17.45); Gunman: Odkupienie (19, 
20, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Kopciuszek (19, 20, godz. 14.00, 
16.10, 18.20).

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 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BOGUMIN – Zarząd MK PZKO 

zaprasza na zebranie sprawozdaw-
cze w niedzielę 22. 3. o godz. 15.00, 
tym razem do restauracji „Carrabbas” 
opodal supermarketu Albert. Lokal 
jest na dole, wejście od tyłu przez 
ogród.
CIERLICKO – Macierz Szkolna 
zaprasza na Balik Szkolny w sobotę 
21. 3. o godz. 15.00 do DDM. Wy-
stęp dzieci, iluzjonista Don Carlos, 
loteria, atrakcje karnawałowe.

CIERLICKO-KOŚCIELEC – 
MK PZKO wraz z fi rmą Koeximpo 
zwracają się do wszystkich organiza-
cji z Zaolzia i osób prywatnych chęt-
nych do niesienia pomocy młodzieży 
polskiej na Ukrainie do włączenia się 
do inicjatywy Wspólnoty Polskiej, 
oddziału z Katowic. Za zebrane 
środki zostaną zakupione pomoce 
szkolne i przybory piśmiennicze po 
cenach hurtowych, które przekaże-
my do Katowic. Ewentualną pomoc 
pieniężną prosimy przekazać na 
poniższe konto do 6. 4. O ilości ze-
branych środków poinformujemy na 
łamach „Głosu Ludu”.

Nasze konto MK PZKO Cierlicko-
-Kościelec: ČSOB: 230104622/0300 
dopisek „Ukraina”.

CZ. CIESZYN – Zarząd MK 
PZKO Park Sikory zaprasza człon-
ków i sympatyków Koła na walne 
zebranie w piątek 20. 3. o godz. 18.00 
do salki Koła w Ośrodku Kultury 

Talk show Zaolzie Potrafi  – 28. 3. 
Ośrodek Kultury „Strzelnica”. Wy-
stawa fotografi i, sprzedaż książek 

od godz. 16.00. Ofi cjalny początek 
o godz. 17.00. Bilety w cenie 100 
kc można zarezerwować pod nr. tel. 
777 808 933 lub pod adresem zaol-
zie.potrafi @gmail.com. Informacje 
dot. imprezy znajdują się na www.
zaolziepotrafi .cz oraz na facebooku 
Zaolzie Potrafi .„Strzelnica”, wejście 
z tyłu od Olzy.
H AW I E R Z ÓW- M I A S T O  – 
Klub Emerytów zaprasza na spotka-
nie klubowe 19. 3. o godz. 15.00 do 
świetlicy przy ulicy Horymira.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze w niedzie-
lę 22. 3. o godz. 15.00 w Domu 
PZKO. Po programie kulturalnym 
prezentacja nowych członków 
PZKO, sprawozdania z działalności, 
plan pracy i projekt budżetu na rok 
2015, wybory nowego zarządu oraz 
gościna.

KARWINA-RAJ – Klub Ko-
biet zaprasza na wystawę wiosenną 
21.-22. 3. w Domu PZKO w godz. 
9.00-17.00. Dojazd z dworca auto-
busowego w Karwinie autobusem nr 
514. Odjazdy w sobotę i niedzielę: o 
godz. 8.27, 9.32, 10.32, 11.32, 12.42, 
14.22, 15.22 i 16.00; wysiadamy w 
Karwinie-Raju „Gospoda Owiecz-
ka”. Kuchnia domowa, wypieki świą-
teczne, loteria zapewnione.

MILIKÓW-PASIEKI – MK 
PZKO zaprasza swych członków i 
sympatyków na walne zebranie Koła 
w sobotę 21. 3. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO. W programie wystą-
pią dzieci z koszarzyskiej i milikow-
skiej szkoły.

NIEBORY – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na zebranie członkowskie 
w niedzielę 22. 3. o godz. 15.00 do 
Domu im. P. Oszeldy. W progra-
mie występ dzieci z przedszkola i 
szkoły w Nieborach, ChM „Zgoda”, 
sprawozdanie z działalności w roku 
2014, plany na rok 2015

PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę „Ku źródłom Wisły” 
21. 3. jest o godz. 7.00 z Karwiny, o 
godz. 7.20 z Cz. Cieszyna, o godz. 
7.40 z Trzyńca – dworzec kolejo-
wy. Opłata na starcie 10 zł. Schro-
nisko 100 na 100 – Stecówka. Inf. 
603 193 004, 596 311 685, www.ptts
-beskidslaski.cz.

RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza 21. 3. o godz. 15.30 na imprezę 
pt. „Wiosenny wieczór świetlicowy” 
do Domu PZKO. W programie: 
chór „Lutnia”, zespół „Rychwałdzia-
nie”, wspólna zabawa.

SKRZECZOŃ – MK PZKO za-
prasza w sobotę 21. 3. o godz. 15.30 
do Domu PZKO na tradycyjne „Po-
witanie wiosny”. W programie goś-
cinnie wystąpi zespół wokalny MK 
PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle „Ta 
Grupa”.

TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 

PZKO zaprasza na walne zebra-
nie w niedzielę 22. 3. o godz. 15.00 
do Domu im. Adama Wawrosza w 
Trzyńcu na Tarasie.
UWAGA SENIORZY HPC! – 
Harcerski Krąg Seniora „Zaolzie” 
spotyka się w środę 25. 3. o godz 
10.00 w Motoreście „Rosea” w Wę-
dryni (naprzeciwko dworca kolejo-
wego). Odjazd pociągu z Karwiny o 
godz. 9.00.

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

ZAPISY
GRÓDEK – Przedszkole zaprasza 
do zapisów 26. 3. w godz. 8.00-15.30 
w budynku przedszkola. Do zapisów 
potrzebne są akt urodzenia oraz do-
wód osobisty jednego z rodziców.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, CZYTELNIA I 
KAWIARNIA „Avion”, ul. Głów-
na: do 9. 4. wystawa Sławomira Kos-
mynka pt. „Plakaty”. Czynna: po-pt: 
godz. 9.00-18.00, so: 9.00-14.00.,
KAWIARNIA „Johanka”, 
ul. Smetany 22: do 30. 4. wystawa 
Brzetysławy Budnik pt. „Techniki 
emalierskie, techniki własne, malo-
wanie ogniem”. Czynna w godzinach 
otwarcia kawiarni.
KARWINA, SALA J. MÁNESA 
MIEJSKIEGO DOMU KULTU-
RY: do 25. 3. wystawa pt. „Karwina 
w moim sercu”. Czynna: po, śr, pt: 
9.00-15.00, wt, czt: 9.00-19.00.
MIEJSKIE CENTRUM IN-
FORMACJI, Rynek Masaryka 71: 
do 29. 4. wystawa Stanisława Wasz-
ka pt. „Waszek – Rysunki – Archi-
tektura”. Czynna po-pt: 8.00-18.00, 
so: 8.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” w 
Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 3. 
wystawa pt. „Tajemnice fi lmu ani-
mowanego”. Czynna: wt-pt: godz. 
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.
SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum 89: do 14. 6. wy-

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 18. 3. 2015

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

CZK  0,151  0,152 0,149  0,155

EUR  4,120 4,150   4,090  4,190

USD  3,870  3,930  3,850  3,950

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,55    6,66   6,54    6,64

EUR  27,10 27,60 27,03 27,44

USD  25,50 26,30 25,54 25,92 (wik)

ŻYCZENIA

Dnia 16. 3. 2015 minęła 100. rocznica urodzin naszego 
Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

śp. EDWARDA NOŻKI

z Łąk. Wspominają synowie z rodzinami. RK-033

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15. 3. 
2015 zmarł w wieku 86 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, 
Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. ERWIN  MOKROSZ

z Karwiny-Frysztatu. Pogrzeb Drogiego Zmarłego od-
będzie się w piątek dnia 20 marca 2015 o godz. 11.00 
z kościoła katolickiego w Karwinie-Frysztacie, skąd 

zostanie przewieziony na cmentarz w Karwinie-Mizerowie. W smutku 
pogrążona rodzina. RK-031

Miłości, która nie ustaje,
wiary w każdy dzień!
Ziemi, co bywa rajem,
kiedy nam dobrze jest.
Marzeń, które się spełniają
i serdecznych ludzi,
którzy Cię kochają!

Dnia 19. 3. obchodzi swój zacny jubileusz życiowy

pani MARIA ZAHRADNIK

Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia i radości życzą mąż Stanisław, córki 
Janka i Renia z rodzinami oraz Marta Nożkowa. GL-203

Wszystko przemija, jak chce przeznaczenie,
lecz tylko jedno zostaje – wspomnienie...

Oby to wspomnienie o Drogim 

OJCU

pomogło Szanownej Pani Konsul i Rodzinie przetrwać ciężkie chwile 
pożegnania i towarzyszyło Wam w dalszych latach. Sekcja Kobiet ZG 
PZKO i Kluby Kobiet PZKO. GL-206

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 18. 3. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,54 zł

ON  4,54 zł

LPG 1,69 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,62 zł

ON  4,74 zł

LPG 1,77 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,62 zł

ON  4,75 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,59 zł  

ON  4,59 zł

LPG 1,85 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,90 kc  

ON  31,20 kc  (wik)
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Gratuluję awansu do playoff s. Po dwóch se-
zonach za zamkniętymi drzwiami, wreszcie 
się udało. W zatrzęsieniu kiczowatych melo-
dramatów, ten obraz robi duże wrażenie. Lubi 
Pan fi lmy z happy endem?

Jak najbardziej. Chciałbym w imieniu wszystkich 
osób w klubie podziękować kibicom za wsparcie 
w tym ostatnim meczu. Apelowaliśmy do naszych 
fanów, żeby pomogli nam w tej trudnej chwili. Nie 
zawiedli, stworzyli w hali wspaniałe warunki, uła-
twiając nam bardzo awans do playoff s. Już przed 
meczem z Jičínem podkreślałem, że ten sezon nie 
może być gorszy od poprzedniego. Wierzyłem, że 
chłopaki staną na wysokości zadania i wygrają w 
tym meczu o wszystko. Nie spodziewałem się jed-
nak tak łatwej przeprawy. Wynik 32:18 świadczy 
o naszej determinacji. Każdy zawodnik włożył w 
to spotkanie sporo wysiłku. 

28 marca rozpoczynacie fazę play off  na par-
kiecie Zubrzi. Rozumiem jednak, że strategię 
na drugi zespół tabeli obmyśla Pan już w tej 
chwili?

Do 28 marca pozostało niewiele czasu. Musimy 
wylizać się z drobnych ran i kontuzji, przestawić 
się na mentalność wojownika w playoff s. Faza 
pucharowa to zupełnie coś innego, niż runda 
zasadnicza. Dla mnie to całkiem inne emocje, 
diametralnie inne od tych z normalnego sezonu. 
Należę do energicznych trenerów, zatem playoff s 
strasznie przeżywam. Na tym etapie nie mamy 
już nic do stracenia. Plan minimum został wyko-
nany, a w serii z Zubrzi możemy tylko sprawić 
niespodziankę. Twierdzę, że w playoff s znika po-
dział na faworytów i outsiderów. Liczy się aktual-
na, konkretna forma zespołów. Mam nadzieję, że 
nasz zespół nie powiedział jeszcze w tym sezonie 
ostatniego słowa. 

Mecze Karwiny z Zubrzi należą do klasyków 
ekstraligi...

Dokładnie. Szykują się derby z prawdziwego zda-
rzenia. Z jednej strony to dobrze, bo będzie się 
sporo działo, z drugiej trochę szkoda, że jeden z 
tej dwójki wyleci za burtę playoff s. Życzę Zubrzi 
jak najlepiej, grają w tym sezonie rewelacyjnie, ale 
oczywiście do dalszej fazy może awansować tylko 
jeden z nas. 

Jakie wnioski wyciągnął Pan z wygranego me-
czu z Jičínem?

Zespół udowodnił, że w krytycznym momen-
cie potrafi  się sprężyć. Trema wcale nas nie 
ugotowała, wręcz przeciwnie, wyzwoliła w 
drużynie pokłady nowej energii. Jeśli na tym 

poziomie zagramy również z Zubrzi, wierzę w 
awans. 

W tym ostatnim, kluczowym spotkaniu posta-
wił Pan na sprawdzoną siódemkę. Jako polski 
dziennikarz żałuję tylko, że w barwach Banika 
słabo radzi sobie Michał Osmola. Polski roz-
grywający miał być jedną z gwiazd drużyny, 
tymczasem w całym sezonie przeplatał gorsze 
występy z jeszcze słabszymi...

Niestety, Michał nie spełnił naszych oczekiwań. 
Stworzyliśmy mu w klubie świetne warunki, 
również te fi nansowe, ale chłopak nie potrafi ł się 
odnaleźć. Michał na pewno nie zapomniał, jak 
strzela się gole w piłce ręcznej, w naszym klubie 
zwilgotniał mu jednak proch strzelniczy. Szkoda, 
bo spodziewałem się w jego wykonaniu zupełnie 
innej gry. 

Michał Osmola do Karwiny trafi ł po wyleczo-
nej kontuzji kolana. Czy aby na pewno wyle-
czonej?

No właśnie, oto jest pytanie... Michał zapewniał 
mnie, że czuje się dobrze, ale na parkiecie wyglą-
dało to inaczej. Miałem wrażenie, że oszczędzał 
operowaną nogę. Czy stąd wynikała jego słab-
sza dyspozycja, na to nie jestem w stanie w stu 
procentach odpowiedzieć. Na pewno musimy w 
naszym klubie zaostrzyć kontrole medyczne. W 

ekstralidze powinni grać wyłącznie zdrowi za-
wodnicy. 

Zaskoczył i to bardzo pozytywnie, młody 
Chorwat Ivan Ivković. Jak wpadliście na jego 
trop?

Współpracujemy z serbskim łowcą talentów, 
zresztą ostatnio w dużej mierze nastawiamy się na 
bałkański rynek. Gra tam wielu młodych, utalen-
towanych szczypiornistów. W dodatku fi nansowo 
chodzi wciąż o rynek atrakcyjny. Do dziś nie ro-
zumiem, jak to się stało, że Ivkovica nie upolo-
wał któryś z utytułowanych chorwackich klubów. 
Przecież ten chłopak zagrał w młodzieżowej re-
prezentacji Chorwacji! To rzeczywiście skarb, na 
który trafi a się raz na kilkanaście lat. Ivković w 
dodatku nie był drogim zawodnikiem, w porów-
naniu chociażby z rynkiem w Polsce lub na Słowa-
cji. Polska ekstraklasa prezentuje wysoki poziom i 
stąd też wynikają takie, a nie inne zarobki tamtej-
szych szczypiornistów. Pod tym względem nasza 
ekstraliga nie może konkurować tej polskiej. W 
obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej panującej 
w sporcie, trzeba oszczędzać. Już nie porywamy się 
z motyką na Księżyc, nie robimy „dream teamu” z 
Karwiny. Stawiamy na naszych wychowanków, ale 
jeśli trafi a się taki skarb, jak Ivković, chętnie sięga-
my również po klasowych obcokrajowców. 

Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

JAROSLAV HUDEČEK, TRENER PIŁKARZY RĘCZNYCH BANIKA KARWINA: 

Szykują się derby z prawdziwego zdarzenia
Mogli pakować już walizki na urlop, tymczasem zostają w Karwinie. Szczypiorniści Banika Karwina nie skorzystają w tych 
dniach z oferty „First Minute” biur podróży, skupią się bowiem na przygotowaniach do playoff s ekstraligi. Do grona elitarnej ósemki 
Banik przebił się w ostatniej chwili, wygrywając z Jičínem sobotnie spotkanie o wszystko. „Głos Ludu” rozmawia z trenerem piłka-
rzy ręcznych Banika Karwina, Jaroslavem Hudečkiem, m.in. o szansie na sukces (medalowej), a także braku pieniędzy w czeskim 
szczypiorniaku.

Jestem już trochę za stary, żeby liczyć 
na jakiś sukces. Trzeba się jednak ru-
szać, lepiej ten czas spędzić tu, niż w 
gospodzie – stwierdził Jindřich Mi-
chalik (lat 69) przed turniejem teni-
sa stołowego „O przechodni puchar 
wójta”. Miał on miejsce w sobotę w 
Wędryni, w hali ping-ponga w parku 
wędryńskim. Organizatorami były 
Urząd Gminy, PTTS „Beskid Śląski” 
wraz z Miejscowym Kołem PZKO.

Zawodnicy występowali w czte-
rech kategoriach wiekowych: do 
39 lat, 40-69, powyżej 70 lat, a 
osobną kategorię tworzyły kobie-
ty. Zasady były proste – każdy grał 
z każdym do 2 zwycięskich setów. 
– Każdego roku przychodzi oko-
ło 30-40 osób. Należy takie im-
prezy organizować, gdyż skupia 

to ludzi, którzy lubią to, co robią. 
Ponadto jest to znakomita okazja 
do treningu przed zbliżającymi się 

Światowymi Letnimi Igrzyskami 
Polonijnymi 2015 w Katowicach 
– powiedział nam Henryk Cieślar, 

wiceprezes PTTS „Beskid Śląski”. 
W fi nałowym pojedynku o prze-
chodni puchar wójta Wędryni zwy-

ciężył (nad Romanem Cymorkiem) 
Lumír Holeksa. (endy)

WYNIKI

Kategoria do 39 lat

1. Roman Cymorek (Wędrynia), 2. 

Tomáš Sikora (Wędrynia), 3. Janusz 

Konieczny (Wędrynia)

Kategoria do 69 lat

1. Lumír Holeksa (Trzyniec), 2. Raj-

mund Sikora (Wędrynia), 3. Stani-

sław Jastrzembski (Błędowice)

Kategoria powyżej 70 lat

1. Eugeniusz Krupa (Olbrachcice), 

2. Petr Burián (Wędrynia), 3. Robert 

Wojnar (Wędrynia)

Kobiety 

1. Anna Wojnarowa (Wędrynia), 2. 

Kateřina Rippert (Wędrynia), 3. Ire-

na Rippert (Wędrynia)

Turniej tenisa stołowego w Wędryni

W SKRÓCIE

Jaroslav Hudeček podczas kluczowego meczu z Jičínem.
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LEWANDOWSKI O ZAINTE-
RESOWANIU ZE STRONY 
REALU MADRYT. – Nie myślę o 
niczym innym, jak o grze w Bayer-
nie Monachium – przyznał w roz-
mowie z „Super Expressem” Robert 
Lewandowski. Napastnik piłkarskiej 
reprezentacji Polski odniósł się w 
ten sposób do spekulacji, że zna-
lazł się na celowniku Realu Madryt. 
– W Bayernie chcę zdobywać bramki 
– podkreślił „Lewy”. W hiszpańskiej 
prasie pojawiły się pogłoski, że Real 
jest w stanie wyłożyć na polskiego 
piłkarza ponad 45 milionów euro. 
– Teraz nie czas na sprawy transfero-
we i spekulacje, mam ważny kontrakt 
z Bayernem. Chcę grać jak najwięcej 
– podkreślił Lewandowski.  

*   *   *
KOWALCZYK NIE WYSTAR-
TUJE W BIRKEBEINERREN-
NET. Nie dojdzie do zapowiada-
nego pojedynku Justyny Kowalczyk 
z Th eresą Johaug w zaplanowanym 
na sobotę biegu długodystansowym- 
norweskim 54-kilometrowym Birke-
beinerrennet. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom, Justyna Kowalczyk 
(triumfatorka ubiegłotygodniowe-
go Biegu Wazów), postanowiła nie 
wystartować w Birkebeinerrennet. 
– Ani przez moment nie było mowy 
o startach. W Drammen zakończy-
łam sezon – napisała Justyna Kowal-
czyk na Twitterze. 

*   *   *
KUREK WRÓCI DO ZAKSY. 
Jak donosi Polska Agencja Prasowa, 
broniący barw Cucine Lube Banca 
Marche Macerata Bartosz Kurek w 
przyszłym sezonie będzie siatkarzem 
Zaksy Kędzierzyn-Koźle – poinfor-
mował włoski dziennik „La Gazzet-
ta dello Sport”. 26-letni zawodnik 
występował już w tym polskim klu-
bie w latach 2005-2008. 26-letniego 
siatkarza zabrakło w kadrze biało-
czerwonych na ubiegłoroczne mi-
strzostwa świata, ale grał on w dru-
żynie narodowej we wcześniejszych 
rozgrywkach w poprzednim sezonie.

*   *   *
W PLANICY NA ZAKOŃCZE-
NIE SEZONU. Łukasz Kruczek, 
trener polskiej kadry skoczków nar-
ciarskich, podał skład na ostatnie w 
tym sezonie zawody PŚ – w słoweń-
skiej Planicy. Na Welikance w Plani-
cy polatają sobie: Kamil Stoch, Piotr 
Żyła, Klemens Murańka, Aleksander 
Zniszczoł i Dawid Kubacki. Ze skła-
du wypadł Jan Ziobro, który tydzień 
temu w Oslo radził sobie bardzo 
słabo i trener Kruczek zdecydował 
się dać mu wolne na koniec sezonu.
 (Opr. jb)

Zacięta rywalizacja o każdą piłeczkę.
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