
Prezydent może być z Jabłonkowa
WYDARZENIE: Jabłonków ma swojego kandydata na prezydenta. We wtorek po południu były przewodniczący Akademii Nauk 
RC, Jiří Drahoš, ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poinformował o tym w jabłonkowskim ratuszu pod 
koniec spotkania poświęconego jego nowej książce „Věda života”.
– Chciałbym oznajmić wam wszyst-

kim, a czynię to po raz pierwszy w 

Jabłonkowie, i myślę, że to jest zu-

pełnie na miejscu, przed swoimi 

rodakami, przed ludźmi i miejscem, 

które mnie formowało, że będę kan-

dydować na prezydenta republiki – 

powiedział Drahoš, co jabłonkowska 

publiczność skwitowała burzliwymi 

oklaskami. Według wiceburmistrza 

Jabłonkowa, Stanisława Jakusa, któ-

ry był również obecny na spotkaniu, 

Drahoš nie ograniczył się do suche-

go zakomunikowania mieszkańcom 

miasta o swojej kandydaturze, ale 

po spotkaniu zaprosił ich „na poga-

wędkę przy piwku w restauracji u 

Kozery”.

W komunikacie prasowym Jiří 

Drahoš napisał, że głównym powo-

dem jego kandydatury są obawy o 

los współczesnej czeskiej demokra-

cji. Dodał, że w wyborach startuje 

po to, by zwyciężyły wartości, które 

są najważniejsze dla każdego kraju – 

prawda, rozsądek i przyzwoitość.

Drahoš od czasów studiów w 

Wyższej Szkole Chemiczno-Tech-

nologicznej mieszka w Pradze. 

Dzieciństwo i młodość spędził jed-

nak w Jabłonkowie. Tu uczęszczał 

do szkoły podstawowej, a także do 

gimnazjum. – Nasz ojciec pochodził 

z Wysoczyzny, z okolic Policzki. Do 

Jabłonkowa sprowadził się jako mło-

dy nauczyciel. Z mamą poznali się 

na odpuście na Herczawie. Mama z 

kolei, od urodzenia jabłonkowianka, 

chodziła do polskiej szkoły. W domu 

mówiło się więc także „po naszymu” 

– powiedział „Głosowi Ludu” Josef 

Drahoš, brat kandydata, który cho-

ciaż założył w Pradze rodzinę – ma 

żonę i dwie córki, często wraca w ro-

dzinne strony. 

Jabłonków też zresztą nie zapo-

mniał o swoim wybitnym mieszkańcu. 

Kiedy w marcu 2009 roku stanął jako 

profesor chemii na czele Akademii 

Nauk RC, rok później miasto przy-

znało mu honorowe obywatelstwo. 

Teraz władze Jabłonkowa wspólnie 

ze Stowarzyszeniem Gmin Regio-

nu Jabłonkowskiego zamierzają go 

wesprzeć w drodze na Zamek Praski 

i pomóc mu w pozyskaniu potrzeb-

nych 50 tys. podpisów. – Jiří Drahoš 

zasługuje na takie wsparcie nie tylko 

ze względu na swoje jabłonkowskie 

pochodzenie, ale także jako osoba po-

siadająca duży kredyt moralny. Bardzo 

mi się na przykład podoba jego dekla-

racja bycia prezydentem, który łączy i 

nie patrzy w lewo czy w prawo – za-

znaczył burmistrz Jabłonkowa, Jiří 

Hamrozi. Jak dodał, od samego rana 

jest zasypywany e-mailami, w których 

ludzie pytają go, gdzie będą dostępne 

arkusze z  podpisami wspierającymi 

kandydaturę jabłonkowianina.

68-letni Drahoš, który dopiero ty-

dzień temu zakończył swoją karierę w 

Akademii Nauk, startuje bowiem w 

wyborach prezydenckich jako nieza-

leżny kandydat. Jak ofi cjalnie oświad-

czył, będąc przez całe życie osobą 

bezpartyjną, chce zostać również au-

tentycznym niezależnym prezyden-

tem Republiki Czeskiej. Pomimo to 

już teraz kandydaturę Drahoša pozy-

tywnie przyjmują niektóre znaczące 

partie w kraju. Za poważnego i god-

nego wsparcia kandydata uważają go 

m.in. szefowie rządzącego ugrupo-

wania ANO oraz opozycyjnej partii 

STAN. Mniej pochlebnie wyraża się 

o nim natomiast Jiří Ovčáček, rzecz-

nik urzędującego prezydenta RC, 

Miloša Zemana, określając naukowca 

jako „kandydata mediów i sztuczny 

produkt PR”. W walce wyborczej 

Jiří Drahoš stanie bowiem w szran-

ki m.in. właśnie z Zemanem, a także 

autorem tekstów i biznesmenem, Mi-

chalem Horáčkiem, aktywistą Mar-

kiem Hilšerem, oraz przedsiębiorcą 

prywatnym, Igorem Sládkiem. 

 BEATA SCHÖNWALD
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ZDARZYŁO SIĘ

Prof. Jiří Drahoš w otoczeniu najbliższej rodziny.
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POGODA

Z GRANATNIKA 
W KONSULAT

 W nocy z wtorku na środę polski 

konsulat w Łucku na zachodzie 

Ukrainy został ostrzelany z granat-

nika. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. 

„Potwierdzamy, że po północy czasu 

miejscowego w budynku Konsulatu 

Generalnego RP w Łucku doszło do 

eksplozji. Do Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP został wezwany 

ambasador Ukrainy w Polsce. Na-

sza placówka w Kijowie wystosuje 

ponadto notę protestacyjną do ukra-

ińskiego MSZ. Nikt nie ucierpiał, 

doszło jedynie do zniszczeń elewa-

cji budynku konsulatu. Oczekujemy 

od służb ukraińskich zapewnienia 

skutecznej i wzmożonej ochrony 

placówek na Ukrainie oraz jak naj-

szybszego wyjaśnienia okoliczności 

zdarzenia, ustalenia i zatrzymania 

sprawców” – czytamy w komunika-

cie, jaki wydało biuro rzecznika pra-

sowego polskiego MSZ.

Polscy politycy nie mają wątpli-

wości, że był to atak terrorystyczny. 

Konsul RP w Łucku, Krzysztof Sa-

wicki, tłumaczył, że pocisk wystrze-

lony prawdopodobnie z granatnika 

trafi ł w ostatnie piętro budynku, po-

zostawiając około 70-centymetrowy 

otwór. Uderzył 20 cm nad oknem 

mieszkania, w którym spał pracow-

nik konsulatu. Gdyby uderzył niżej, 

byłaby straszliwa tragedia. To nie jest 

żadne chuligaństwo, tylko profesjo-

nalny atak terrorystyczny na budy-

nek konsulatu – stwierdził.

Zaistniałą sytuację skomentował 

marszałek Senatu, Stanisław Kar-

czewski. Jego zdaniem incydent jest 

poważny. – Będziemy nalegali i ape-

lowali do policji, do władz Ukrainy, 

aby z należytą starannością zbadały 

tę sprawę – zapewnił. Pytany na an-

tenie radiowych „Sygnałów Dnia”, 

czy to strona trzecia ingeruje w to, 

żeby się pogorszyły polskie relacje z 

Ukrainą, odpowiedział, że ma takie 

przekonanie.  

 (wik)

Nowy prezes, zadania te same
Tadeusz Smugała, znany społecznik 

z Cierlicka, został nowym prezesem 

Macierzy Szkolnej w RC na następ-

ne trzy lata. Pierwszym wicepreze-

sem będzie Zbigniew Bocek, drugim 

Marek Bystroń, który jest nowym 

członkiem Zarządu Głównego. 

Smugała pełnił funkcję wicepreze-

sa w poprzedniej kadencji. Znany 

jest jako prezes Miejscowego Koła 

PZKO w Cierlicku-Kościelcu, jeden 

z opiekunów Żwirkowiska. W prze-

szłości był wiceprezesem ZG PZKO. 

Walne Zgromadzenie Macierzy 

Szkolnej odbyło się we wtorek po 

południu w sali Kongresu Polaków w 

Czeskim Cieszynie. Wybór zarządu 

był najważniejszym punktem pro-

gramu. W 11-osobowym składzie 

znalazło się pięciu nowych człon-

ków. Prócz Bystronia są to: Szymon 

Ciahotny, Tomasz Ondruch, Małgo-

rzata Piasecka i Elżbieta Štěrba. Pra-

cę w zarządzie będą kontynuowali, 

prócz Smugały i Bocka, także Karol 

Baron, Władysław Łysek, Jadwiga 

Sikora (skarbnik) i Elżbieta Wania. 

Dotychczasowy prezes, Andrzej 

Russ, nie zgłosił swojej kandydatury. 

Będzie natomiast zasiadał w Komisji 

Rewizyjnej. Po Walnym Zgroma-

dzeniu spotkał się zarząd, by uchwa-

lić podział funkcji. 

– Posłanie naszej organizacji jest 

niezmienne: opieka nad naszym 

polskim szkolnictwem na Zaolziu. 

Macierz Szkolna wraz z kierownic-

twem naszych placówek szkolnych 

organizuje pozalekcyjne i pozasz-

kolne zajęcia, żeby w ten sposób 

podtrzymywać międzypokoleniowe 

więzi językowe, kulturalne i społecz-

ne, kultywować pamięć i tożsamość 

na Zaolziu – powiedział Russ, nim 

przedstawił sprawozdanie z trzylet-

niej działalności. 

Na Walnym Zgromadzeniu oma-

wiano priorytety na następne lata, 

zatwierdzony został plan pracy oraz 

budżet. Smugała podkreślił, że za-

rząd nowej kadencji chciałby wresz-

cie rozwiązać ciągnącą się kwestię 

byłej macierzańskiej szkoły na Ba-

gińcu.

DANUTA CHLUP

Ciąg dalszy na str. 2
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Nowy prezes, zadania te same
Dokończenie ze str. 1

Podstawowym problemem są skom-

plikowane i dalej nierozwiązane kwe-

stie własnościowe. Dlatego przy Za-

rządzie Głównym została zawiązana 

sekcja Baginiec 2020. Zarząd Głów-

ny będzie nadal współpracował z Eu-

ropejską Unią Wspólnot Polonijnych, 

którą to współpracę zapoczątkował 

honorowy prezes Jan Branny oraz 

innymi organizacjami polonijnymi. 

Będzie się także starał o pozyskanie 

pomocy fi nansowej z fundacji Pomoc 

Polakom na Wschodzie. 

Milan Macura, prezes Koła Ma-

cierzy przy Polskim Gimnazjum im. 

Juliusza Słowackiego, zgłosił wnio-

sek, by Zarząd Główny podjął dzia-

łania zmierzające w kierunku zmiany 

logo organizacji (na jednej stronie 

otwartej księgi widnieje napis „Ma-

cierz Szkolna w RC”, na drugiej znak 

grafi czny przedstawiający „oświaty 

kaganiec”). Zdaniem Macury, po-

trzebny jest prosty znak, który można 

by umieszczać, podobnie jak fi rmowe 

logo, na upominkach i przedmiotach 

reklamowych. Jego wniosek popar-

ło 10 osób, przeciw głosowało 11 

delegatów, wstrzymało się 9. Smu-

gała przedstawił plakietki Macierzy 

z aktualnym logo. Te odznaki, które 

przedstawiciele kół mogli odebrać na 

zebraniu, zdaniem nowego prezesa 

mogą w jakimś stopniu pełnić rolę, o 

której mówił Macura. Drugi wniosek 

Macury, by zarząd podjął się unowo-

cześnienia strony internetowej orga-

nizacji, gremium delegatów poparło 

jednogłośnie. Prowadząca zebranie 

Elżbieta Wania przypomniała dele-

gatom, że statutowym obowiązkiem 

kół Macierzy jest uiszczanie składki 

członkowskiej w wysokości 30 koron 

od rodziny na rzecz Zarządu Głów-

nego. Dochody ze składek są niskie, 

co świadczy o tym, że nie wszyscy 

wywiązują się z tego obowiązku. 

Marek Słowiaczek, prezes Koła 

Macierzy przy PSP im. Henryka 

Sienkiewisza w Jabłonkowie, poru-

szył kwestię Zjazdu Gwiaździstego, 

wiążącego się z olbrzymimi kosztami. 

– Organizatorzy mieliby ułatwione 

zadanie, gdyby organizując Zjazd, 

mieli pewność, że nie muszą zdoby-

wać pieniędzy od zera, lecz część jest 

już zapewniona – powiedział w kon-

tekście pomocy Zarządu Głównego 

Macierzy w zdobywaniu funduszy na 

najbardziej kosztowne imprezy. 

Na zebraniu wystąpili także goście: 

Janusz Bilski – konsul generalny RP, 

Marta Kawulok – prezes Macierzy 

Ziemi Cieszyńskiej, Józef Szymeczek 

i Tomasz Pustówka – wiceprezesi 

Kongresu Polaków w RC. Szymeczek 

zapoznał delegatów kół terenowych 

Macierzy z możliwością korzystania 

z Funduszu Rozwoju Zaolzia. Ustę-

pujący prezes, Andrzej Russ, podzię-

kował Kongresowi Polaków i jego 

Kancelarii za pomoc i udostępnianie 

zaplecza, wyraził także podziękowa-

nia pod adresem innych współpracu-

jących z Macierzą organizacji. 

 DANUTA CHLUP

Edukacja to powołanie i misja
W poniedziałek władze Czeskiego Cieszyna przyznały nagrody z okazji Dnia Nauczyciela. Jak co roku wśród wyróżnionych znaleźli 

się polscy pedagodzy. Tytuł „Edukacyjnej osobowości roku” otrzymały Irena Klimas z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 

oraz Karina Brozdová z podstawówki w Sibicy.

Okolicznościowa uroczystość odbyła 

się w Ośrodku Kultury „Strzelnica”. 

– To nasze podziękowanie dla tych 

wszystkich cieszyńskich nauczycieli, 

którzy dają z siebie więcej, niż się 

od nich oczekuje. Praca pedagoga 

to przecież nie tylko powołanie, ale 

i misja, którą trzeba wykonywać z 

wielkim sercem – przyznała w roz-

mowie z „Głosem Ludu” wicebur-

mistrz Czeskiego Cieszyna, Gabriela 

Hřebačková.

Wyróżnionym pedagogom gratu-

lowali włodarze miasta, a także prze-

łożeni oraz koledzy po fachu.

– Irena Klimas jest nie tylko wspa-

niałym pedagogiem z długoletnim 

stażem, ale osobą, która organizuje 

życie pozalekcyjne w naszej szkole. 

W ostatnich latach przygotowu-

je na przykład pokaz mody „Kwiat 

Morwy”, na co dzień bardzo blisko 

współpracuje też z radą uczniowską 

– mówił Andrzej Bizoń, dyrektor 

Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego.

Sama nagrodzona nie kryła zaś ra-

dości. – Ja bardzo lubię to, co robię. 

Praca z młodzieżą i dziećmi od za-

wsze była moim życiowym spełnie-

niem – mówiła nauczycielka, która 

zanim podjęła pracę w czeskocie-

szyńskim gimnazjum, uczyła dzieci 

w podstawówce w Mostach koło Ja-

błonkowa.

– Nauczanie w małej podstawów-

ce i w dużym gimnazjum to dwa 

bardzo różne zajęcia. Praca z naj-

młodszymi dziećmi polega często na 

zabawie, podczas której przekazuje-

my uczniom różne treści. Natomiast 

w szkole średniej to już poważna 

nauka i trzeba się tej nauce poświę-

cać, zwłaszcza że nasza młodzież jest 

bardzo twórcza i kreatywna. Ja zaś 

zawsze staram się tę kreatywność 

młodzieży rozwijać – mówiła Irena 

Klimas. 

Obok niej nagrody za długolet-

nie twórcze działania dydaktyczne 

otrzymali: Emilie Kluzová (Szko-

ła Podstawowa i Przedszkole im. 

Masaryka), Jana Pfeff erová (Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Gra-

binie) Miluše Kupková (Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole na Kon-

teszyńcu), Helena Wacławek (Szko-

ła Podstawowa z Polskim Językiem 

Nauczania), Petr Pěnkava (Dom 

Dzieci i Młodzieży), Antonie Tichá 

(Artystyczna Szkoła Podstawowa 

im. Pavla Kalety), Danuta Siderek 

(Średnia Szkoła Albrechta), Ja-

roslav Ochodek (Gimnazjum Josefa 

Božka) oraz Ivana Zúbková (Akade-

mia Handlowa). 

– Nogi faktycznie trochę się trzęsą, 

bo ta uroczystość to przecież ocena 

całego naszego dorobku zawodowe-

go. I nawet nie wiem, kiedy ten czas 

uciekł – żartowała Helena Wacła-

wek. – Tyle że w pracy z uczniami 

każdy dzień jest czymś nowym i dla-

tego chyba życie tak szybko ucieka. 

A na co dzień największą satysfakcję 

mam, kiedy dostaję od dzieci kwiaty, 

albo kiedy mamy wigilijkę i łamiemy 

się opłatkiem – dodała. 

– Dla mnie natomiast największą 

satysfakcją jest, jeśli uczeń wychodzi 

zadowolony z mojej lekcji – mówi-

ła Danuta Siderek. – Niestety wiele 

osób postrzega nas przez pryzmat 

wakacji i innych dni wolnych, nie 

zdając sobie sprawy, że współczesna 

młodzież jest trudna. Dzisiejsi mło-

dzi są bowiem inni niż my, kiedy by-

liśmy w ich wieku – dodała.  (wik)
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DANE TYGODNIA

Szanowni Czytelnicy,

Dziś sekretariat redakcji będzie czynny od 8.30 

do 12.00. Natomiast dziennikarka dyżurna, 

Małgorzata Bryl, czeka na Państwa w godz. 

9.30-12.00 (tel. 604 235 301, bryl@glosludu.

cz). W każdej sprawie można też dzwonić do 

redaktora naczelnego, Tomasza Wolff a, tel. 

775 700 892, e-mail: wolff @glosludu.cz.

Czekamy na Państwa

OSTATNI WÓZEK 
PASKÓW (dc) – Zgodnie z pla-

nem wygaszania wydobycia w 

OKD, jutro zakończy się eksploata-

cja węgla w kopalni „Pasków”. Sym-

boliczny ostatni wózek z węglem 

zostanie wywieziony z kopalni na 

powierzchnię podczas uroczystości, 

która odbędzie się 7 kwietnia.

* * *

ZABAWA 

W RZEMIOSŁO
TRZYNIEC (dc) – Przedszkolaki, 

uczniowie szkół podstawowych 

i średnich będą mogli sprawdzić 

swoją zręczność podczas szóstych 

Międzynarodowych Gier Rze-

mieślniczych. Ich organizatorem 

jest Szkoła Średnia Huty Trzy-

nieckiej. Organizatorzy imprezy, 

która odbędzie się 5 i 6 kwietnia, 

przygotowali zadania dostosowane 

do wieku uczestników. 

* * *

NOWY DYREKTOR 
KARWINA (dc) – Jiří Matěj 

został mianowany przez Radę 

Województwa nowym dyrektorem 

Szpitala z Polikliniką w Karwinie-

-Raju, w skład którego wchodzą 

także placówka w Orłowej oraz 

Szpital z Polikliniką w Hawierzo-

wie. W konkursie wystartowało 

pięciu kandydatów. Atutem Matěja 

są jego doświadczenia menedżer-

skie oraz fakt, że dobrze zna oba 

szpitale. 

Nowy prezes, Tadeusz Smugała, dys-
kutuje o logo Macierzy Szkolnej. 

Podczas uroczystości nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia.

Podstawowe dane demografi czne RC 
w 2016 r. (w tys.)

Liczba mieszkańców 10 578,8

Nowo narodzone dzieci 112,7

Zmarli 107,8

Zawarte związki małżeńskie 50,8

Rozwody 25,0

Sztuczne przerwanie ciąży 20,3

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny  Opr. (dc)

Najstarsza pieczęć 
w nowym herbie
Podczas spotkania dotyczącego od-

tworzenia fl agi Księstwa Cieszyń-

skiego, które miało miejsce w zeszłym 

tygodniu w Domu Narodowym w 

Cieszynie, heraldyk i weksylolog Al-

fred Znamierowski poinformował, że 

Cieszyn będzie miał nowy wzór herbu. 

– Obecny herb to jest malunek z 

XIX wieku wzorowany na tym, który 

był w drugiej połowie XVII wieku. 

Jest to po prostu obrazek, który ma od 

ośmiu do dwunastu odcieni barw, więc 

jest zupełnie nieheraldyczny. W heral-

dyce bowiem mamy tylko sześć barw 

– powiedział Znamierowski. – Zrobi-

łem więc heraldyczny rysunek obec-

nego herbu, czyli dwuwymiarowy, bez 

tego cieniowania – dodał. Na to jed-

nak rozwiązanie Komisja Heraldyczna 

przy MSWiA RP powiedziała „nie”, 

wskazując, że Cieszyn jako jedno z 

najstarszych miast w Polsce zasługuje 

na to, by również w herbie podkreślić 

tę jego długowieczność.  (mb)

Życzenia dla stulatki

Eva Kupiecová z Bystrzycy obchodziła w poniedziałek 100. urodziny. Staruszka 
przebywa obecnie na oddziale opieki społecznej Szpitala Trzyniec. Życzenia jubi-
latce złożyli m.in. przedstawiciele gminy Bystrzyca, bystrzyckiego zboru ewange-
lickiego oraz kierownictwa szpitala. Stulatka jest osobą witalną, lubi śpiewać i 
rozmawiać z innymi. Jej wnuczka zdradziła, że pani Eva dawniej lubiła haftowa-
nie, uwielbiała też robótki ręczne.  (dc)

PRZYGOTUJ 
DOKUMENTY NA STUDIA

Ważna informacja dla kandydatów 

na studia w kraju nad Wisłą. Osoby, 

które chcą podjąć studia na wyższych 

uczelniach w Polsce, powinny do 31 

marca przygotować wszystkie po-

trzebne dokumenty – poinformował 

„GL” dyrektor Polskiego Gimnazjum 

w Czeskim Cieszynie, Andrzej Bizoń.

Spotkanie poświęcone kontroli i 

oddawaniu dokumentów odbędzie się 

już 3 kwietnia w godz. 13.00-15.00 w 

siedzibie Polskiego Gimnazjum im. J. 

Słowackiego w Cz. Cieszynie. Spraw-

dzone dokumenty Kongres Polaków 

w RC przekaże później bezpośrednio 

polskiej placówce dyplomatycznej. 

– Po tym terminie można oddawać 

dokumenty dotyczące studiów w Pol-

sce bezpośrednio w Konsulacie Ge-

neralnym RP w Ostrawie, najpóźniej 

jednak do piątku 7 kwietnia – zazna-

czył Bizoń.  (sch)
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Międzynarodowy dzień 
w kameralnej atmosferze

Już od 16 lat pod dachem Teatru 

Cieszyńskiego odbywa się Mię-

dzynarodowy Dzień Teatru, jest to 

zarazem jedyna scena w Republice 

Czeskiej, która kultywuje święto te-

atru. Dla tutejszych artystów stwarza 

to okazję do kameralnego spotkania 

z gronem najbliższych przyjaciół, w 

tym także z aktorami, którzy przeszli 

już na emeryturę. Uroczystość odby-

ła się wczoraj w klubie teatralnym. 

– W momencie, kiedy objąłem 

dyrekcję Teatru Cieszyńskiego, 

Międzynarodowy Dzień Teatru w 

Republice Czeskiej w ogóle nie był 

obchodzony. Stwierdziłem jednak, 

że tym ludziom, którzy wiele lat 

działali dla tego teatru i dzięki któ-

rym jesteśmy tu teraz, należy się sza-

cunek i spotkanie upamiętniające ich 

zaangażowanie – wyjaśnia dyrektor 

Teatru Cieszyńskiego, Karol Suszka.

– Organizowany w naszym teatrze 

dzień teatru jest dla mnie przede 

wszystkim miłym spotkaniem, bo 

nie widujemy się z kolegami i ko-

leżankami. Jest tu dziś na przykład 

mój amant, Kaziu Siedlaczek, z któ-

rym dużo graliśmy na jednej scenie 

– przyznaje Emilia Bobek, aktorka z 

pierwszego zespołu Sceny Polskiej, 

która dołączyła do trzeciego przed-

stawienia w historii tej sceny. – To są 

przemiłe spotkania, podczas których 

wspominamy, bawimy się, rozma-

wiamy. Jest to dla nas bardzo ważne, 

bo zanim ta uroczystość została zor-

ganizowana, nie spotykaliśmy się w 

dawnym składzie aktorskim – doda-

je nestorka Sceny Polskiej, wdowa po 

Januszu Bobku, aktorze także zasila-

jącym pierwszy zespół od 1951 roku.

Rokrocznie organizowane świę-

to teatru w Czeskim Cieszynie ma 

zwykle charakter rodzinny, kame-

ralny. – Zależy nam po prostu na 

wspólnej rozmowie i wspomnie-

niach, na spotkaniu. Inicjatywa za-

początkowana przed kilkunastoma 

laty niezmiennie cieszy się zainte-

resowaniem, z czego jestem niesły-

chanie zadowolony. Z jednej strony 

raduję się, bo są ludzie, którzy mają 

potrzebę przychodzenia do swojego 

teatru, z drugiej strony smutno mi, że 

odeszło już na emeryturę tylu wspa-

niałych aktorów tego teatru – zazna-

cza dyrektor Teatru Cieszyńskiego.

Aktorzy odchodzą, jednak nie za 

daleko, bowiem rokrocznie udaje 

im się wrócić do małej salki klubu 

teatralnego w podziemiach teatru 

w Czeskim Cieszynie. W tym roku 

przybyli goście wysłuchali krótkiego 

programu muzycznego w wykonaniu 

młodszych kolegów ze Sceny Cze-

skiej i Sceny Polskiej. Została też 

przybliżona gościom idea nowego 

bloga internetowego „Teatr to my”, 

który opowiada o życiu teatralnym 

wszystkich trzech scen Teatru Cie-

szyńskiego – więcej informacji na 

temat bloga teatralnego będzie w 

sobotnim „Głosie Ludu”. Na koniec 

części ofi cjalnej przed gmachem te-

atru zebrani wykonali tradycyjnie 

pamiątkową fotografi ę.

MAŁGORZATA BRYL

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

SPOTKANIE W WIŚLE
42 turystów z Zaolzia wzięło udział 

w sobotę 18 marca w spotkaniu tu-

rystów organizowanym przez PTTK 

„Wisła” w Wiśle. Pogoda tym ra-

zem była nader niesprzyjająca. Padał 

deszcz, w wyższych partiach mokry 

śnieg, było mglisto, wiał stosunko-

wo silny wiatr, jednak to wszystko 

nie zraziło uczestników wycieczki. 

„Beskidziocy” wędrowali w trzech 

grupach. Jedna z nich wybrała trasę 

z Przełęczy Salmopolskiej przez Ma-

linowską Skałę, Gawlas, Cieńków do 

Wisły Czarne, razem ok. 14 km w 

trudnych warunkach zimowych; dru-

ga grupa również wędrowała z Prze-

łęczy Salmopolskiej, ale wykorzystała 

łatwiejszą trasę nieoznakowanymi 

drogami; z kolei trasa łatwa o długo-

ści 6 km wiodła z Nowej Osady, przez 

Cieńków, Dolinę Białej Wisełki do 

Koliby „Watra” w Wiśle-Czarnem. 

W kolibie czekała na nas gorąca her-

bata, drożdżówka, smaczny żurek, a 

także ogień buzujący na paleniskach. 

Tutaj odbyło się podsumowanie raj-

du. „Beskidziocy” ponownie zdobyli 

puchar za najliczniejszą grupę oraz 

nagrodę dla najstarszego uczestnika 

Rajdu. Był nim Eugeniusz Monczka.

W tym miejscu chciałabym zło-

żyć na ręce organizatorów serdeczne 

podziękowania za zaproszenie na 

wspaniałą imprezę, jaką jest trady-

cyjny „Rajd ku Źródłom Wisły”. 

Było to kolejne miłe spotkanie tu-

rystycznych przyjaciół z różnych 

krajów w magicznym miejscu, gdzie 

swój początek ma rzeka, która jest 

symbolem polskości i tożsamości 

narodowej. Rzeka, która obchodzi w 

roku 2017 swoje wielkie święto. 

Halina Twardzik
* * *

OBRADOWAŁO 
STOWARZYSZENIE 

ELEKTROTECHNIKÓW 
POLSKICH W RC

W czwartek 23 marca w Cze-

skim Cieszynie odbyło się zebra-

nie członkowskie Stowarzyszenia 

Elektrotechników Polskich w Re-

publice Czeskiej (w skrócie SEP). 

Obrady otworzył przewodniczący 

SEP, Tadeusz Toman, sprawozdanie 

z działalności przedstawił sekretarz 

– Stanisław Feber. W ubiegłym 

roku odbyło się kilka spotkań, pod-

czas których dyskutowano na temat 

szeroko rozumianej elektryki, nato-

miast raz na kwartał SEP organi-

zuje spotkania elektryków, na któ-

rych wygłaszane były prelekcje, na 

przykład na temat ochrony prawnej 

wniosków racjonalizatorskich lub 

wynalazków czy na temat słow-

nictwa elektrotechnicznego oraz 

zagrożeń elektrycznych i ochrony 

przed nimi. Członkowie SEP mają 

możliwość przeglądnąć i wypoży-

czyć prasę elektrotechniczną i w 

ten sposób doskonalić kwalifi kacje 

zawodowe i uzyskiwać najnowsze 

informacje techniczne. W ubie-

głym roku wydaliśmy dwa numery 

„Biuletynu Internetowego SEP” 

– numer 38 i 39. Najważniejszym 

ubiegłorocznym wydarzeniem było 

zorganizowanie 7 października w 

Domu Polskim w Cierlicku-Ko-

ścielcu, Spotkanie Koleżeńskie 

Elektryków.

Sprawozdanie fi nansowe przed-

stawił Zygmunt Stopa. Podczas ze-

brania wybrano nowe władze SEP 

na okres 2017/2018, zarząd w skła-

dzie: Tadeusz Toman – przewodni-

czący, Stanisław Feber, Tadeusz Pa-

rzyk, Tomasz Stopa, Zygmunt Stopa 

oraz komisję rewizyjną w składzie: 

Władysław Drong, Władysław Nie-

doba i Józef Wita. Zaakceptowano 

plan pracy na 2017 rok. Uchwalono, 

że tematem najbliższego spotkania 

pt. „Młodzież a elektrotechnika” 

powinno być przywrócenie prestiżu 

wykształcenia elektrotechnicznego. 

Najważniejsze zadania SEP są nie-

zmienne, przede wszystkim chodzi 

o integrowanie środowiska elektry-

ków, organizowanie życia towarzy-

skiego, doskonalenie kwalifi kacji 

zawodowych, podniesienie rangi 

branży elektrotechnicznej w spo-

łeczeństwie, wymiana najnowszych 

informacji technicznych i udostęp-

nienie polskiej literatury fachowej i 

periodyków.  

 (TT)

»Mama« Google’a  u prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się we wtorek w Warszawie z prezes popularnego portalu 

YouTube, Susan Wojcicki. Prezydent wręczył jej, jako Ambasadorce Polskości, biało-czerwoną fl agę. 

Prezes YouTube ma nie tylko pol-

skie korzenie, ale i polskie obywa-

telstwo. Jej rozmowa z prezydentem 

RP dotyczyła m.in. rodzinnych ko-

rzeni oraz tego, jak na nowo odkry-

ła swoją polskość. Poruszono także 

temat nowych technologii, wspiera-

nia młodych polskich wynalazców 

oraz inwestycji Google w Polsce. 

Wcześniej Wojcicki uczestniczyła w 

warszawskim Kongresie Innowato-

rów Europy Środkowo-Wschodniej 

„Central Eastern Europe Innovators 

Summit”.

Susan Wojcicki urodziła się w 

1968 roku w Stanach Zjednoczo-

nych. Z wykształcenia jest ekono-

mistką. Z wyróżnieniem ukończy-

ła Uniwersytet Harvardzki i przez 

wiele lat była wiceszefową Go-

ogle. Od 2014 roku jest prezesem 
YouTube. Jak informuje Kancelaria 

Prezydenta, jej ojciec Stanley Woj-

cicki ma polskie pochodzenie, jest 

profesorem fi zyki na Uniwersytecie 

Stanforda. Matka Esther Wojcicki 

jest z kolei dziennikarką i eduka-

torką o rosyjsko-żydowskich korze-

niach.

Dziadek Susan, Franciszek Wój-

cicki był prawnikiem i posłem na 

Sejm. Babcia, Janina Wójcicka, była 

pracownikiem naukowym Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. W 1948 roku 

opuściła Polskę.

W latach 1999-2014 Susan Woj-

cicki kierowała działem marketingu 

Google. Nazywana jest „mamą Go-

ogle’a”, ponieważ przez pierwsze pół 

roku działalności Google miał sie-

dzibę w garażu Wojcickich w Kali-

fornii. We wrześniu 1998 roku Susan 

Wojcicki wynajęła go bowiem dwóm 

młodym informatykom.  (wik)
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Gości przywitał dyrektor teatru, Karol Suszka.

Na zdjęciu z prawej najstarszy uczestnik rajdu, Eugeniusz Monczka.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 
Susan Wojcicki biało-czerwoną fl agę.

Poszukują dawnych lokatorów

Właściciele zamku w Dzięgielowie 

poszukują lokatorów, którzy miesz-

kali w dzięgielowskim zamku w cza-

sie II wojny światowej.

– Chcieliśmy ich zaprosić do sie-

bie, porozmawiać, ugościć lub za-

pewnić nocleg w wyremontowanych 

pokojach. Chodzi o osoby, które 

niosły pomoc i służyły wsparciem 

więźniom, uciekinierom z goleszow-

skiego podobozu koncentracyjnego. 

Może ktoś pamięta, kto takiej po-

mocy udzielał?  – wyjaśniają właści-

ciele zamku.  (ox.pl)
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Jaka jest nasza tożsamość?
„Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian w wy-

wiadach biografi cznych” to tytuł publikacji, 

która ukazała się nakładem Sekcji Ludoznaw-

czej Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-

towego w RC. Jej autorką jest mieszkająca w 

Gródku doktorantka studiów socjologicznych 

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, re-

daktor „Głosu Ludu”, Magdalena Ćmiel. 

O które dwa pokolenia Zaolzian chodzi? 

O pokolenie najstarsze, a więc ludzi, którzy 

urodzili się przed wybuchem II wojny świa-

towej, oraz pokolenie młode, czyli osoby 

pełnoletnie, które w czasie przeprowadza-

nych przeze mnie badań socjologicznych 

nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Przed-

stawiciele obu pokoleń pochodzili z pięciu 

wiosek Zaolzia, w których zamieszkiwał 

największy odsetek osób deklarujących pol-

ską narodowość, a więc z Bukowca, Gródka, 

Koszarzysk, Milikowa i Wędryni. Z każdej 

wioski wybrałam po dwóch reprezentantów 

danego pokolenia tak, by zachować równo-

wagę między kobietami i mężczyznami. W 

rezultacie przeprowadziłam wywiady z 20 

osobami – z 5 starszymi kobietami i 5 męż-

czyznami oraz z 5 młodymi kobietami i 5 

mężczyznami.

W jaki sposób docierałaś do tych osób?
Czasami za pośrednictwem innych osób, co 

w socjologii określa się mianem „kuli śniego-

wej”, albo po prostu pukałam do drzwi. Aby 

zachować jak największą obiektywność ba-

dań i szczerość wypowiedzi, starałam się nie 

przeprowadzać wywiadów z krewnymi lub 

znajomymi. Na przykład w Koszarzyskach i 

Milikowie nie znałam nikogo. Zaraz na wstę-

pie pytałam więc, czy dana osoba chodziła do 

polskiej szkoły. To bowiem dla potrzeb mo-

ich badań uznałam za wyznacznik polskości. 

Wywiady przeprowadzałam jednak w gwarze, 

żeby lepiej wtopić się w środowisko i nie pre-

ferować z góry żadnego z języków narodo-

wych i – co się z tym wiąże – nie sugerować 

tożsamości.

O co ich pytałaś?
Moje pytania dotyczyły takich zakresów te-

matycznych, jak edukacja, język, aktywność 

społeczna, religia czy naród. Pytałam więc o 

przodków i miejsce urodzenia, o szkołę, ale 

też o symbole narodowe. Jeśli chodzi o język, 

interesowała mnie np. kwestia pisowni imie-

nia i nazwiska danej osoby. Często okazywa-

ło się, że zapis w ofi cjalnych dokumentach 

różni się od tego, jak dana osoba przedstawia 

się na co dzień lub w jakiej postaci jej imię i 

nazwisko stosowano w szkole. Zdarzało się, 

że starsze osoby czasem nie były pewne ofi -

cjalnej pisowni swojego imienia i nazwiska i 

musiały zerkać do dokumentów tożsamości. 

Z kolei przedstawicielki młodego pokolenia 

pytałam np. o stosowanie końcówki „-ová” po 

ewentualnym zamążpójściu, co też, jak uzna-

łam, ma ścisły związek z określeniem własnej 

tożsamości narodowej. W kwestii religii inte-

resował mnie natomiast język, w jakim dane 

osoby się modlą, oraz ich preferencje odno-

śnie języka nabożeństw, w których uczest-

niczą. Tych pytań, oczywiście, było o wiele 

więcej.

Czy spotkałaś się z odpowiedziami, które 
były dla ciebie zaskoczeniem?

Zdarzało się, że młodzież wychowująca się w 

małżeństwach narodowościowo mieszanych opo-

wiadała o nieprzyjemnych doświadczeniach wy-

nikających z tego faktu. Stwierdziłam też, co było 

dla mnie zaskoczeniem, że w wielu domach kwe-

stia przynależności narodowej w ogóle nie jest 

poruszana, że wielu młodych ludzi nie wie nawet, 

jakiej narodowości są ich babcia czy dziadek.

Jaka jest zatem tożsamość Zaolzian?
To bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim 

jednak jest duża różnica między najstar-

szym i młodym pokoleniem. Starsze osoby 

w większości określały siebie jako „Polak/

Polka” lub „Ślązak/Ślązaczka” i ogólnie nie 

miały problemu z udzieleniem jednoznacz-

nej odpowiedzi na to pytanie. Inaczej było 

w przypadku młodego pokolenia. Tu często 

pojawiała się kwestia podwójnej tożsamości 

wyrażanej w kategoriach „Polak/Czech”, 

„ani Polak/ani Czech”, czy nawet „bardziej 

Czech”. Wśród najstarszego pokolenia aż 

siedem osób na dziesięć przyznało, że czu-

je się Polakami, wśród młodego pokolenia 

znalazła się tylko jedna taka osoba. Wielkie 

wahania towarzyszyły też odpowiedziom 

dotyczącym ojczyzny, która przez większość 

respondentów była traktowana bardziej jako 

region niż państwo. 

Czy w książce „Tożsamość dwóch pokoleń 
Zaolzian” zostały zawarte wszystkie prze-
prowadzone przez ciebie wywiady?

Po zakończeniu badań przepisałam wszyst-

kie wywiady i powstała kilkusetstronicowa 

transkrypcja, na podstawie której później 

analizowałam poszczególne wątki. Te naj-

istotniejsze tworzą poszczególne rozdziały 

książki. Do tekstu wprowadziłam jednak 

również sporo cytatów z rozmów, które 

przeprowadziłam. Specjalnie przytoczyłam 

je w oryginalnej wersji, czyli w gwarze, a pod 

tekstem zamieściłam tłumaczenie na język 

polski. 

 Rozmawiała: BEATA SCHÖNWALD

PiS może przegrać z rzeczywistością
W meandry polskiej polityki wprowadza dr hab. Rafał Matyja, politolog i publicysta; autor koncepcji hasła „IV Rzeczpospolita” (1998), wykładowca w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

„Cóż tam, panie, w polityce”?
W polityce polskiej mamy od po-

nad roku zasadniczą zmianę – ta 

siła, która była w opozycji, była 

słabsza i była trochę „bita”, teraz 

„bije” tą drugą, która rządziła przez 

ostatnie osiem lat. Słowem istotą 

obecnej polityki jest – w pewnym 

sensie – rewanż. A trzeba pamiętać, 

że jeszcze dziesięć lat temu różni-

ce między Platformą Obywatelską 

a Prawem i Sprawiedliwością były 

niewielkie, obie partie były forma-

cjami centroprawicowymi. Znana 

polska socjolog, profesor Jadwiga 

Staniszkis, mówiła w 2005, że na-

leży postępować w taki sposób, by 

prezydentem był Lech Kaczyń-

ski (PiS), a premierem Jan Rokita 

(PO). Wiemy, że koalicja PO-PiS 

jednak nie powstała i zaczęły się 

animozje. A jak się dziesięć lat z 

kimś sprzeczało o każdą sprawę, to 

jest jasne, że te różnice wzrastają i 

obrastają emocjami.

A co to za różnice?
Jest trochę różnic ideowych i po-

litycznych, ale jeżeli rozmawiamy 

o istocie tego sporu, to on w dużej 

mierze jest sporem między dwoma 

– czasami w Polsce mówi się prze-

sadnie – „plemionami”, które spie-

rają się o to, kto ma rządzić. Nie 

„jak”, ale „kto”. Natomiast general-

nie można powiedzieć, że Prawo i 

Sprawiedliwość od 2005 stara się 

pokazać jako obrońca tych ludzi, 

którzy wyszli gorzej na transfor-

macji ustrojowej, którzy mieszkają 

na prowincji, gorzej zarabiają, są 

gorzej wykształceni.

Taka partia socjalistyczna?
Nie. Ja bym powiedział, że to jest 

próba odwołania się do pewnych 

grup, które równocześnie mają 

dość tradycjonalistyczny światopo-

gląd. Np. bardziej nie chcą obcych 

w Polsce, nie chcą dopuszczenia 

związków partnerskich, a chcą 

zaostrzenia, w niektórych przy-

padkach i tak dość ostrego – jak 

porównamy z innymi krajami eu-

ropejskimi – prawa aborcyjnego. 

Czyli to nie jest żaden socjalizm, 

tylko dodatkowe postulaty spo-

łeczne włączone do tradycyjnego 

katolicyzmu. I niechęć do esta-

blishmentu, tak bardzo mocno 

podkreślana przez PiS. Nawet po 

zwycięstwie. Nawet kiedy on już 

jest tym establishmentem, to cały 

czas walczy z establishmentem, jak 

z pewnym bytem wyobrażonym.

A Platforma?
Platforma próbowała dokonać tuż 

przed wyborami bardzo wyraźnego 

zwrotu prosocjalnego. Wcześniej 

już w zasadzie porzuciła liberalny 

program. Donald Tusk podjął np. 

próby przeprowadzenia inwesty-

cji państwowych. Niewiele z tego 

wyszło, bo tego dotyczy nieznane 

pewnie czytelnikowi „Głosu Ludu” 

określenie ministra Sienkiewicza.

O kamieni kupie? Sądzę, że jest 
dobrze znane.

I to dotyczyło właśnie programu 

Polskich Inwestycji Rozwojowych. 

A PIR to było antycypowanie do 

dzisiejszego „planu Morawieckie-

go”. To w kręgu doradców Tuska 

pojawiały się pierwsze pomysły 

polonizacji banków. Słowem Plat-

forma zrobiła ten zwrot socjalny, 

natomiast padła w dużej mierze 

ofi arą rozbudzonych znacznie wy-

żej nadziei i problemów, które wy-

szły przy okazji afery podsłuchowej 

w 2014-15, kiedy w bardziej ostry 

sposób ujawniła się natura tej partii 

– partii władzy, która jest skoncen-

trowanym na własnych zachcian-

kach tłustym kotem. I ta alegoria 

bardzo dobrze oddaje także pro-

blem PO dzisiaj. Partia, która przy-

zwyczaiła się przez osiem lat, że rzą-

dzi, ma ogromny problem z byciem 

opozycją, dobrą opozycją. Platforma 

daje się ogrywać w Sejmie i bardzo 

często – to dramat niestety – jest 

to strasznie infantylne. To wygląda 

jak walka jednych dzieciaków, któ-

re uważają, że wystarczy dorosłych 

odsunąć od władzy i będzie fajnie…

Król Maciuś Pierwszy.
...a drugimi dzieciakami, które 

uważają, że demokracji broni się 

tak, jak na akademii szkolnej – de-

klamując jakieś hasełka (to robi 

Nowoczesna). A to nie wydaje 

mi się skuteczną reakcją na rządy 

PiS. Natomiast PiS zasługiwałby 

na taką reakcję, bo zrobił coś, co 

jest podobne do działań Viktora 

Orbána – moim zdaniem naruszył 

równowagę związaną z rządami 

prawa. Można było zareagować na 

próby ograniczenia jego rządów 

przez Trybunał Konstytucyjny w 

sposób zgodny z tymi normami lub 

tak jak to zrobiono.

A jaki będzie dalszy rozwój sytu-
acji w Polsce?

To nie jest pytanie do politolo-

ga, tylko do wróżki. (śmiech) Ale 

nie wymiguję się od odpowiedzi. 

Uważam, że jedną rzecz moż-

na powiedzieć obserwując przez 

rok te zmagania: PiS nie przegra 

z PO, Nowoczesną czy PSL-em, 

ale przegra z rzeczywistością lub 

z samym sobą. PiS ma dwóch 

wielkich wrogów. Pierwszy to jest 

rzeczywistość – te narzędzia, któ-

re w wielu momentach nie będą 

prowadzić do poprawy sytuacji; 

on może się wyłożyć np. na refor-

mie szkolnej czy nierównowadze 

budżetowej. I drugi – może sobie 

sam podłożyć nogę. Największa 

strata wizerunkowa jak dotąd po-

jawiła się po „brukselskiej wojnie 

z Tuskiem”. A to było na życzenie 

PiS-u. Tego żadna Platforma by 

nie wymyśliła. Opozycja nie jest w 

stanie tak zaszkodzić PiS-owi, jak 

jego władze.
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Rafał Matyja

Magdalena Ćmiel ze swoją książką o tożsamości 
Zaolzian.
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»Chcemy, by Polacy po Brexicie zostali w Szkocji«
Chcemy, by po Brexicie Polacy zostali w Szkocji, są bardzo cenni – na ich pracy zyskuje szkocka gospodarka. Mam nadzieję, że w końcu brytyjski rząd zdecyduje się na 
przyzwoity ruch i poinformuje imigrantów, że ich przyszłość jest bezpieczna – przekazał szkocki minister ds. europejskich, Alasdair Allan, w specjalnym wywiadzie 
dla Polskiej Agencji Prasowej. 

Ilu Polaków mieszka w Szkocji 
i jak są odbierani przez Szko-
tów?

Około 90 tysięcy. Odgrywają oni 

ogromnie pozytywną rolę w na-

szym społeczeństwie, kulturze 

i gospodarce. Tradycja polsko-

-szkockich kontaktów jest bar-

dzo długa. W XVI wieku Szkoci 

emigrowali do Polski, a w czasie 

II wojny światowej znamiennym 

epizodem było stacjonowanie pol-

skiego wojska w Szkocji. Znam 

polską społeczność w Szkocji, jest 

bardzo ceniona i jesteśmy zde-

terminowani, by Polacy zostali w 

Szkocji. Pierwszą rzeczą po refe-

rendum ws. Brexitu był przekaz 

Pierwszej Minister Szkocji, która 

podkreśliła, jak bardzo cenimy 

ludzi, którzy przyjechali do Szko-

cji z innych europejskich krajów. 

Chcemy, by zostali. Zyskuje na 

tym nasza gospodarka, a popula-

cja, która nie rosła przez ostatnie 

50 lat, zaczęła się zwiększać.

Polacy, którzy mieszkają w 
Szkocji, pytają, co się stanie po 
Brexicie i czy będą musieli wró-
cić do Polski. Co odpowiada im 
szkocki rząd?

Szkocki rząd nie dostał takiej in-

formacji, podobnie jak Polacy. Lu-

dzie z Polski i innych krajów pytają 

mnie o to bardzo często. Pytają 

na przykład, czy powinni składać 

wnioski o brytyjskie obywatelstwo, 

czy otrzymają zgodę na dalsze ży-

cie w Wielkiej Brytanii. Mamy 

wielką nadzieję, że będą mogli 

zostać, ale czekamy od miesięcy 

na odpowiedź na te pytania. Wie-

le polskich rodzin przychodzi do 

nas i mówi o tym, jak dużo trud-

ności powoduje ta niepewność co 

do przyszłości. Mam nadzieję, że 

ruszą prace związane z Artykułem 

50. i rząd brytyjski w końcu zrobi 

ten przyzwoity ruch i zapewni lu-

dzi z innych krajów, którzy żyją w 

Zjednoczonym Królestwie, że ich 

przyszłość jest bezpieczna.

62 proc. Szkotów zagłosowa-
ło w Szkocji za pozostaniem 
w Unii Europejskiej. Czy po 
Brexicie Szkocja pozostanie 
częścią UE?

Jesteśmy przed tą decyzją. Uwa-

żamy, że ta decyzja powinna być 

w rękach ludzi. Szkocki parlament 

prawdopodobnie w tym tygodniu 

zdecyduje, że powinniśmy powró-

cić do pytania o referendum ws. 

niepodległości. To jasne, że Wiel-

ka Brytania na poważnie mówi o 

opuszczeniu nie tylko Unii Euro-

pejskiej, ale też jednolitego ryn-

ku europejskiego i rezygnacji ze 

swobodnego przepływu ludności. 

Nawet ci Szkoci – w mniejszości 

– którzy zagłosowali za wyjściem z 

Unii Europejskiej, w większości nie 

są zadowoleni z pomysłu opuszcze-

nia jednolitego rynku europejskie-

go. Większość naszych wysiłków 

to próba ochrony tego połączenia 

z jednolitym rynkiem. Nieste-

ty, zmierzamy w stronę Brexitu w 

wersji „hard”. W tę stronę idzie 

Wielka Brytania.

Jak ocenia pan przygotowania 
Londynu do Brexitu?

Referendum w sprawie niepod-

ległości Szkocji wynikało z poro-

zumienia między dwoma parla-

mentami i chcielibyśmy ponownie 

takiego porozumienia. Jeśli chodzi 

o rozpoczęcie przez Londyn prac 

w ramach Artykułu 50., mój ko-

lega dowiedział się o tym z BBC, 

ja z Twittera. Brytyjski rząd jak 

dotąd nie angażował Szkocji w 

podjęcie tej decyzji. Powiedzieli 

nam na początku, że gdy Wiel-

ka Brytania zacznie negocjować 

z Europą przyszłość brytyjskiej 

obecności w Europie, będzie to 

efektem swego rodzaju konsensu-

su pomiędzy rządem brytyjskim 

oraz rządami Walii, Szkocji i Ir-

landii Północnej. Tak się jednak 

nie dzieje, nie bierzemy udziału 

w żadnych konferencjach, nie je-

steśmy informowani, szkocki rząd 

nie otrzymuje jak dotąd informa-

cji, których potrzebuje.

Premier Wielkiej Brytanii po 
informacjach, że mogłoby się 
odbyć kolejne referendum ws. 
szkockiej niepodległości, od-
powiedziała, że to nie jest do-
bry moment na takie ruchy. Jak 
ocenia to szkocki rząd?

Zaproponowaliśmy konkretny ter-

min, w jakim mogłoby się odbyć re-

ferendum – jesienią 2018 roku albo 

wiosną 2019 roku. Wynika to z 

tego, że już wtedy powinno być ja-

sne, jakie jest stanowisko Wielkiej 

Brytanii względem Brexitu. Obec-

nie to, jak będzie wyglądał Brexit, 

jest bardzo niejasne. Uważamy, że 

ludziom mieszkającym w Szkocji 

należy się wybór tego, jakiej chcą 

przyszłości i w jakim kraju chcą 

żyć. Dlatego zaproponowaliśmy 

referendum jesienią 2018 roku lub 

wiosną 2019 roku. Mamy mandat, 

żeby to zrobić.

Jeśli referendum się odbędzie, 
czy będą mogli wziąć w nim 
udział tylko Szkoci?

Także ludzie z innych krajów. W 

2014 r. szkocki rząd celowo dał 

prawo głosu tym, którzy mieszka-

ją w Szkocji, a pochodzą z innych 

europejskich krajów. Inaczej było w 

przypadku referendum ws. Brexi-

tu. Ludzie z innych krajów, którzy 

żyją w Wielkiej Brytanii, nie mogli 

głosować decyzją rządu brytyjskie-

go. W następnym referendum ws. 

szkockiej niepodległości mogliby 

wziąć udział Polacy i ludzie z in-

nych krajów, którzy żyją w Szkocji.

Co się stanie, jeśli rząd brytyj-
ski nie zgodzi się na kolejne 
szkockie referendum ws. nie-
podległości?

Szkocki rząd i moja partia mają 

mandat, który wynika z poparcia 

46 proc. głosujących. To prawdo-

podobne, że zyskamy poparcie in-

nych partii i parlamentu dla nasze-

go stanowiska. Brytyjski rząd ma 

jednego członka w szkockim par-

lamencie ze swojej partii. Jeśli rze-

czywiście szanuje istnienie i zdanie 

szkockiego parlamentu, szanuje 

szkocką demokrację, blokowanie 

ludziom prawa wyboru jest nie do 

utrzymania.

Czy szkocki rząd ma możliwość 
prowadzenia specjalnych regu-
lacji dotyczących obcokrajow-
ców, którzy żyją i pracują w 
Szkocji?

Dyskutowaliśmy o tym. Obecnie 

szkocki parlament nie ma możli-

wości prawnych dotyczących kwe-

stii związanych z imigracją. Szkoc-

ki rząd nie może podjąć żadnych 

decyzji w tej sprawie. Bardzo chcie-

libyśmy zagwarantować, że Polacy, 

czy ludzie z innych europejskich 

krajów, zostaną tutaj w przyszłości. 

Prowadzimy negocjacje z rządem 

brytyjskim, by Szkocja mogła mieć 

inne relacje z jednolitym rynkiem 

europejskim, niż reszta Zjednoczo-

nego Królestwa.

 Londynek.net/PAP
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W Szkocji mieszka około 90 tys. Polaków. Są bardzo cenieni.

CZWARTEK 30 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

7.00 Studio Wschód 7.35 Przyjaciele 

lasu 7.45 Kaktus i Mały 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 Py-

tanie na śniadanie 10.45 Panorama 

11.05 Polonia 24 11.25 Rozmowa 

Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Th omas Jeff erson 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 M jak miłość (s.) 

14.25 Duch w dom. Dobra inwestycja 

15.15 Szlakiem miejsc niezwykłych. 

Pomniki historii. Grunwald 15.25 

Wiadomości 15.40 Wilnoteka 15.55 

Jak to działa? Polacy w kosmosie 

16.30 Kopciuszek (s.) 17.00 Przyja-

ciele lasu 17.10 Kaktus i Mały 17.20 

Krótka historia. Niewypowiedziana 

wojna 17.30 Teleexpress 17.50 Polska 

z Miodkiem. Świdnik, Świdnica 

17.55 Naszaarmia.pl 18.20 Podróże z 

historią. Owczym pędem 18.55 Bar-

wy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 

Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Komisja morderstw 21.50 Polonia 24 

22.10 Rozmowa Polonii 22.25 Halo 

Polonia 23.10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas 23.40 Warto rozmawiać. 

PIĄTEK 31 marca
6.05 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 

6.55 Magazyn śledczy Anity Gargas 

7.30 Domisie (dla dzieci) 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panora-

ma 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmo-

wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 

Krótka historia. Niewypowiedziana 

wojna 12.35 Wiadomości 12.50 Na 

sygnale. Himalaje 13.25 M jak mi-

łość (s.) 14.25 Defekt (s.) 15.25 

Wiadomości 15.40 Warto rozma-

wiać 16.45 Baw się słowami. Bała-

gan 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 

Krótka historia. Willy Brandt 17.30 

Teleexpress 17.50 Mazowsze - po-

dróże przyjazne naturze 18.25 Było, 

nie minęło - kronika zwiadowców 

historii. Bez śladu 18.55 Na sygnale. 

Himalaje 19.25 Wolny ekran 19.45 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.50 Na dobre i na 

złe (s.) 21.50 Polonia 24 22.10 Roz-

mowa Polonii 22.25 Halo Polonia 

23.20 Jest okazja. 

SOBOTA 1 kwietnia
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 

8.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Po-

lonia 24 11.05 Rozmowa Polonii 

11.20 Halo Polonia 12.10 Ojciec 

Mateusz 12 (s.) 13.05 Na dobre i na 

złe (s.) 14.05 O! Polskie przeboje 

15.00 Okrasa łamie przepisy. Po-

chodzenie ma znaczenie 15.30 

Domy przyszłości 16.00 Kulturalni 

PL 17.00 Słownik polsko@polski 

17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-

łość (s.) 18.55 Przyjaciel do zadań 

specjalnych 19.40 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Sprawiedliwi. Kara śmierci 

21.45 Mój Nikifor 23.30 Kobieta 

niejedno ma imię - koncert. 

NIEDZIELA 2 kwietnia
5.55 Kino retro. Będzie lepiej 7.35 
Saga rodów. Ród Konopnickich 

8.05 Na własne oczy 8.35 Magazyn 

z Ameryki 8.55 Wolny ekran 9.10 
Polska z Miodkiem. Gliwice 9.20 
Ziarno. Św. Jan Paweł II 9.50 Baw 

się słowami 10.15 Petersburski Mu-

sic Show 10.50 W piątą stronę świa-

ta. Ciężka próba 11.40 Turystyczna 

jazda. Szkocja, Edynburg 11.55 

Między ziemią a niebem 12.00 

Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 

niebem 13.00 Transmisja mszy 

świętej z Bazyliki Archikatedralnej 

w Gdańsku Oliwie 14.40 Kino retro. 

Będzie lepiej 16.30 Rodzinka.pl (s.) 

17.25 Polska z Miodkiem. Gliwice 

17.30 Teleexpress 17.55 M jak mi-

łość (s.) 18.50 Oczy w oczy. Jan i 

Katarzyna Pietrzakowie 19.25 Baw 

się słowami 19.40 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.50 Blondynka 4 (s.) 21.45 Ko-

cham Cię, Polsko! 23.20 Święty 

uśmiechnięty 0.05 Wolny ekran.

PONIEDZIAŁEK 3 kwietnia
6.15 Mazowsze - podróże przyjazne 

naturze 6.50 Nad Niemnem 7.05 

Krótka historia. Willy Brandt 7.15 
Moliki książkowe 7.30 Supełkowe 

ABC 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 11.00 Kino retro. 

Księżna Łowicka 12.35 Wiadomo-

ści 12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

Blondynka 4 (s.) 14.20 Oczy w 

oczy. Jan i Katarzyna Pietrzakowie 

14.50 Reportaż 15.25 Wiadomości 

15.40 Medycyna i ty. Fizjologia, 

Starość 15.55 Sonda 2 16.30 Kop-

ciuszek (s.) 16.55 Supełkowe ABC 

17.20 Krótka historia 17.30 Te-

leexpress 17.55 Kulturalni PL 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-

mnem 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

O mnie się nie martw 4 21.50 Polo-

nia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.15 Ostatni 

taki Kresowiak. 

WTOREK 4 kwietnia
6.05 O! Polskie przeboje 6.55 Za-

kochaj się w Polsce. Szydłowiec 

7.30 W krainie baśni. Woda życia 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pa-

norama 9.40 Pytanie na śniadanie 

10.45 Panorama 11.05 Polonia 24 

11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 

Polonia 12.25 Krótka historia 12.35 

Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia 

(s.) 13.25 Sprawiedliwi. Kara śmier-

ci 14.25 Ostatni taki Kresowiak 

15.25 Wiadomości 15.40 Smaki 

polskie. Smaki polskiej wieprzowiny 

- gołąbki do gąbki 15.55 Sonda 2 

16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 W kra-

inie baśni. Woda życia 17.20 Krótka 

historia 17.30 Teleexpress 17.50 

Polska z Miodkiem. Racibórz 17.55 

Niedziela z... twórczością Czesława 

Niemena 18.40 Pod Tatrami 18.55 

Barwy szczęścia (s.) 19.25 Flesz hi-

storii 19.45 Dobranocka 20.00 

Wiadomości, sport, pogoda 20.50 

Ojciec Mateusz 16 (s.) 21.50 Polo-

nia 24 22.10 Rozmowa Polonii 

22.25 Halo Polonia 23.15 Reportaż 

23.45 Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie 0.15 Sonda 2. 

ŚRODA 5 kwietnia
6.05 Jest okazja 7.05 Program eku-

meniczny 7.30 ABC wszystko wie 

7.40 Mój zwierzyniec 8.00 Pytanie 

na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panora-

ma 11.05 Polonia 24 11.25 Rozmo-

wa Polonii 11.40 Halo Polonia 

12.25 Krótka historia 12.35 Wia-

domości 12.50 Barwy szczęścia (s.) 

13.25 O mnie się nie martw 4 14.25 

Ambasador Pokoju 15.25 Wiado-

mości 15.40 Las bliżej nas. W biu-

rze i w lesie 15.55 Domy przyszło-

ści 16.30 Kopciuszek (s.) 16.55 

Moliki książkowe 17.05 Mój zwie-

rzyniec 17.20 Krótka historia 17.30 

Teleexpress 17.55 Zaolzie 18.25 

Studio Wschód 18.55 Barwy szczę-

ścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 

Dobranocka 20.00 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.50 Artyści (s.) 

21.50 Polonia 24 22.10 Rozmowa 

Polonii 22.25 Halo Polonia 23.15 

Ambasador Pokoju 0.10 Studio 

Wschód. 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 10.00 

Przygody kryminalistyki (s.) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.00 Alfabet gwiazd 15.55 

Kojak (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Człowiek, 

który wstawał z grobu (fi lm) 21.25 

Pr. dyskusyjny 22.20 Gejzer 22.50 

Na tropie 23.15 Taggart (s.) 0.55 AZ 

kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Czeska hima-

lajska przygoda 9.55 Podróżomania 

10.20 Wzlot i upadek NSDAP 11.10 

Miejsca pielgrzymek 11.30 Powią-

zania Jana Pokornego 12.30 Maga-

zyn chrześcijański 12.55 Na ratunek 

życiu 13.15 Chcesz je? 13.20 Ruchy 

tektoniczne 14.25 Obóz X 15.10 Za-

pomniane wyprawy 15.35 Prywatne 

stulecie 16.30 Duże maszyny 17.20 

W nieznane 18.05 Narodowe skar-

by 18.35 Łyżwiarstwo fi gurowe: MŚ 

2017, Finlandia (transmisja) 21.20 

Podróżomania 21.50 Król Karol IV 

22.45 Klub samotnych serc (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.30 Dwóch i 

pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 

(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 

Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.30 Bach! 

22.05 Szczęki (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-

go (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Dzieci 

mojej siostry (fi lm) 12.10 Południowe 

wiadomości 12.20 Gliniarz i prokura-

tor (s.) 13.20 Powrót komisarza Rexa 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 davinci 22.30 Castle (s.) 
23.20 Sala rozpraw 0.15 Dzieci mojej 

siostry (fi lm). 

PIĄTEK 31 marca
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 List 

do ciebie 10.50 Niezwykłe losy 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 15.30 Opowiadanie 

fi lmowe 15.45 Reporterzy TVC 16.35 

Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Był sobie 

król... (bajka) 21.40 Wszystko-par-

ty 22.35 Sylwestrowy koktajl 23.30 

Sprawy detektywa Murdocha (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Zwierzęta a czło-

wiek 9.50 Ze smakoszem w podróży 

10.40 Z kucharzem dookoła świata 

11.35 Skryte królestwo natury 12.35 

Chcesz mnie? 13.00 Ziemia nieznana 

13.20 Czeska himalajska przygoda 

14.15 GEN - Galeria elity narodu 

14.30 Obóz X 15.20 Wielka Wojna 

Ojczyźniana 16.10 Sąsiedzi 16.35 

Cudowna wyspa 17.30 Nasze trady-

cje 18.00 Łyżwiarstwo fi gurowe: MŚ 

2017, Finlandia (transmisja) 21.20 

Tajemnice Nazca 22.15 Złodziej w 

hotelu (fi lm) 23.55 Cela 211 (fi lm) 

1.45 Europa dziś. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-

ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 Przy-

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 

CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Rodzinne rewolucje 

(fi lm) 22.30 Ostatni skaut (fi lm). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-

go (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.15 Druga 

szansa (fi lm) 12.10 Południowe wia-

domości 12.20 Gliniarz i prokurator 

(s.) 13.20 Powrót komisarza Rexa (s.) 

15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 Po-

południowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Przystań (s.) 

21.30 Czechy i Słowacja mają talent 

(fi lm) 22.55 Nikita (fi lm) 1.25 Sala 

rozpraw 2.20 Druga szansa (fi lm). 

SOBOTA 1 kwietnia
TVC 1 

6.00 Cudowne zioła 6.40 Łopatolo-

gicznie 7.35 Skarb pod Czarną Wieżą 

(bajka) 8.30 Columbo (fi lm) 9.45 Gej-

zer 10.15 Wszystko-party 11.10 Ojciec 

Brown (s.) 12.00 Tydzień w regionach 

12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomo-

ści 13.05 Ale numer z tej dziewczyny 

(bajka) 14.05 Zdecyduj, piękny portre-

cie (bajka) 14.25 Niezwykłe losy 15.20 

Ciocia (fi lm) 16.50 Poirot (s.) 18.25 

Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-

gody, wiadomości, sport 20.00 Cuda 

natury 21.10 Karel Vágner - koncert 

22.25 Młody Montalbano (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Moja maskotka 

i ja 6.20 Tygrysek Etelbert (s. anim.) 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.50 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Folklorika 9.30 

Lotnicze katastrofy 10.15 Dzieci Hi-

tlera 11.10 Babel 11.40 Miejsca piel-

grzymek 12.00 Łyżwiarstwo fi gurowe: 

MŚ 2017, Finlandia (transmisja) 14.15 

Złota brama 15.15 10 wieków architek-

tury 15.30 Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy 

w Belgii (fi lm) 17.10 Łyżwiarstwo fi gu-

rowe: MŚ 2017, Finlandia (transmisja) 

19.15 Podróż po południowej Namibii 

19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-

wym 20.00 Diamenty są wieczne (fi lm) 

22.05 Jackie Brown (fi lm). 

NOVA 
6.30 Jake i piraci z Nibylandii 

(s. anim.) 6.55 Spiderman (s. anim.) 
7.15 Marvel Avengers: Zjednoczeni 

(s. anim.) 7.40 Th e Looney Tunes Show 

(s. anim.) 8.05 Pingwiny z Madaga-

skaru (s. anim.) 8.30 Krok za krokiem 

(s.) 8.50 Twoja twarz brzmi znajomo 

11.20 Przyprawy 12.15 Dzwoń do TV 

Nova 12.50 Poradnik domowy 13.55 
Zamieńmy się żonami 15.15 Masz 

wiadomość (fi lm) 17.35 Zakonnica w 

przebraniu (fi lm) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.15 Skarb narodów 

(fi lm) 22.30 Krucjata Bourne’a (fi lm) 
0.30 Ostatni gwizdek (fi lm). 

PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Marvel 

superbohaterowie Avengers: Zjed-

noczeni (s. anim.) 7.10 Ninjago 

(s. anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 8.10 Sa-

lon samochodowy 9.40 Ostry kurczak 

(s.) 10.55 Przystań (s.) 12.15 davinci 

13.10 Czechy i Słowacja mają talent 

14.40 Został pan wdową! (fi lm) 16.45 

Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 

Wiadomości 20.15 Fort Boyard 21.50 

Spooks: Wyższe dobro (fi lm) 23.55 

Duch II (fi lm). 

NIEDZIELA 2 kwietnia
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.45 

Ciocia (fi lm) 8.10 Uśmiechy Martina 

Friča 8.55 Łopatologicznie 9.45 Ka-

lendarium 10.00 Kamera na szlaku 

10.30 Obiektyw 11.00 Życie na zam-

ku (s.) 12.00 Pytania Václava Morav-

ca 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka o 

spełnionych życzeniach (bajka) 14.20 

Był sobie król... (bajka) 16.00 Na Du-

żej Rzece (fi lm) 17.10 Liczyrzepa i 

narciarze (fi lm) 18.25 Cudowne zioła 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 GEN - Galeria elity na-

rodu 20.15 Teoria tygrysa (fi lm) 22.00 

168 godzin 22.35 Niewystarczające 

alibi (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Moja maskotka 

i ja 6.20 Tygrysek Etelbert (s. anim.) 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Nick i Perry (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

czasu utraconego 9.35 Heydrich - 

ostateczne rozwiązanie 10.05 Wielka 

Wojna Ojczyźniana 10.55 Nie pod-

dawaj się 11.50 Chcesz mnie? 12.20 

Słowo na niedzielę 12.25 Magazyn 

chrześcijański 12.55 Łyżwiarstwo fi -

gurowe: MŚ 2017, Finlandia (trans-

misja) 15.30 Magazyn religijny 15.55 

Święci i świadkowie 16.10 Ze sma-

koszem w podróży 16.55 Podróż po 

południowej Namibii 17.25 Tajemnice 

Nazca 18.15 Narodowe skarby 18.45 

Wieczorynka 18.55 Zapomniane wy-

prawy 19.20 Ciekawostki z regionów 

19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-

gowym 20.00 Czarny dzień w Black 

Rock (fi lm) 21.25 Herbaciarnia „Pod 

Księżycem” (fi lm) 23.25 Ludzki wy-

miar w pięciu rozdziałach. 

NOVA 
6.25 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
7.15 Spiderman (s. anim.) 7.40 Marvel 

Avengers: Zjednoczeni (s. anim.) 8.05 

Th e Looney Tunes Show (s. anim.) 8.25 

Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.50 Krok za krokiem (s.) 9.10 Week-

end 10.10 Wyspa Robinsona 12.00 Z 

piekła szczęście (s.) 13.00 Gorzka me-

lodia (fi lm) 14.45 Akademia Policyjna 

III (fi lm) 16.15 Brygada Upał (fi lm) 

18.00 Za krzakiem tarniny (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Two-

ja twarz brzmi znajomo 22.45 Odłamki 
23.15 Zakon (fi lm) 0.50 Akademia Po-

licyjna III (fi lm). 

PRIMA 
6.45 Astro Boy (s. anim.) 7.15 Ninja-

go (s. anim.) 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 

Prima Zoom Świat 9.45 Ostry kur-

czak (s.) 11.00 Partia 11.45 Poradnik 

domowy 12.40 Poradnik Ládi Hruški 

13.40 Boskie torty Markéty 14.15 

Fort Boyard 15.50 Morderstwa w 

Midsomer (s.) 18.00 Pohlreich gotu-

je 18.55 Wiadomości 20.15 Mroczny 

Kraj (s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 

22.25 Show Jana Krausa 23.35 Butch 

i Sundance - Lata młodości (fi lm) 

2.05 Trzej muszkieterowie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 3 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown 

(s.) 9.45 Śladami gwiazd 10.10 168 

godzin 10.45 Liczyrzepa i narciarze 

(fi lm) 12.00 Południowe wiadomości 

12.30 Sama w domu 14.00 Potyczki 

Amy (s.) 14.45 Opowiadanie fi lmowe 

15.00 Alfabet gwiazd 15.55 Kojak (s.) 

16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-

ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 

dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-

mości, sport 20.00 Labirynt (s.) 21.00 

Czwarta gwiazda (s.) 21.30 Reporte-

rzy TVC 22.10 Legendy ratownictwa 

22.45 Na tropie 23.10 Kryminolog 

(s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Złodziej w ho-

telu (fi lm) 10.45 Nasze tradycje 11.10 

Duże maszyny 12.00 Podziemia Czech 

12.25 Babel 12.55 Magazyn religijny 

13.20 Klucz 13.50 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 14.05 Ruchy tekto-

niczne 14.45 Przygody nauki i techniki 

15.15 Zwierzęta a człowiek 16.10 Lot-

nicze katastrofy 16.55 Wzlot i upadek 

NSDAP 17.45 Historia trzeciej ludz-

kiej pochodni 18.15 Podróżomania 

18.45 Wieczorynka 18.55 proStory 

19.25 Miejsca pielgrzymek 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Dzieci Hitlera 21.00 Duże maszyny 

21.50 Trzy dni Kondora (fi lm) 23.45 

Herbaciarnia „Pod Księżycem” (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 

(s.) 10.05 Przyprawy 11.00 Co o tym 

sądzą Czesi? 12.00 Południowe wia-

domości 12.25 Dwóch i pół (s.) 12.55 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 

CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 

21.30 Wyspa Robinsona 22.30 CSI: 

Cyber (s.) 23.25 Wzór (s.) 0.15 Do-

wody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 

(s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gli-

niarz i prokurator (s.) 10.15 Siła miłości 

(fi lm) 12.05 Południowe wiadomości 

12.20 Gliniarz i prokurator (s.) 13.20 

Powrót komisarza Rexa (s.) 15.25 Po-

licja Hamburg (s.) 16.25 Popołudniowe 

wiadomości 16.40 Sala rozpraw 17.35 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 Jesteś 

tym, co jesz 22.45 Castle (s.) 23.40 Sala 

rozpraw 0.35 Siła miłości (fi lm). 

WTOREK 4 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.55 Ku-

fer 10.35 Na Dużej Rzece (fi lm) 11.45 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Potyczki Amy (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.00 Alfabet gwiazd 15.55 

Kojak (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 

AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-

dy, wiadomości, sport 20.00 Przygody 

kryminalistyki (s.) 20.50 Lalka 22.15 

Poirot (s.) 23.50 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 

przedszkole 9.00 Wspaniali Czesi na 

latających maszynach 10.00 O susłach 

i ludziach 10.30 Rząd (s.) 11.30 Nie 

poddawaj się 12.25 Chcesz je? 12.30 

Na pływalni z Jarsolavem Vidlařem 

12.55 proStory 13.25 Prywatne stu-

lecie 14.20 Wzlot i upadek NSDAP 

15.10 George Beurling 16.00 Hey-

drich - ostateczne rozwiązanie 16.25 

Król Karol IV 17.20 Tajemnice burz-

liwej przeszłości 18.15 Podróż po za-

chodniej Namibii 18.45 Wieczorynka 
19.05 Na ratunek życiu 19.20 Czeskie 

wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Wielka Wojna Oj-

czyźniana 21.00 Czesi przeciwko 

Czechom 21.50 Osy trzeciej ludzkiej 

pochodni 22.30 Rząd (s.) 23.30 Lot-

nicze katastrofy 0.15 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.25 Dwóch i 

pół (s.) 12.55 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 

(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 

Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-

domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 

18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 

sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 21.30 Weekend 

22.35 CSI: Cyber (s.) 23.30 Wzór (s.) 
0.20 Dowody zbrodni (s.). 

PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninja-

go (s. anim.) 7.50 M.A.S.H. (s.) 9.10 

Gliniarz i prokurator (s.) 10.10 Zdra-

da i miłość (fi lm) 12.05 Południowe 

wiadomości 12.20 Gliniarz i prokura-

tor (s.) 13.20 Powrót komisarza Rexa 

(s.) 15.25 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.40 Sala 

rozpraw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Ostry kurczak 

(s.) 21.35 Top Star magazyn 22.35 

Castle (s.) 23.25 Sala rozpraw 0.20 

Zdrada i miłość (fi lm). 

ŚRODA 5 kwietnia
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.45 

Pierwsze spojrzenie 10.10 Niewystar-

czające alibi (fi lm) 11.45 Czarne owce 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Sama w domu 14.00 Potyczki Amy 

(s.) 14.40 Opowiadanie fi lmowe 15.00 

Alfabet gwiazd 15.50 Kojak (s.) 16.45 

Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 

Czarne owce 18.00 Wiadomości re-

gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 List do ciebie 21.00 Le-

karKA 22.00 Columbo (fi lm) 23.15 

Kryminolog (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziej-

skie przedszkole 9.00 Elba śladami 

cesarza 9.40 Dzieci Hitlera 10.35 

Romantyczne zamki, Ren i Lorelei 

10.50 Tajemnice Nazca 11.40 Na-

sza wieś 12.10 Ta nasza kapela 12.35 

Folklorika 13.05 Miejsca pielgrzy-

mek 13.20 Ze smakoszem w podróży 

14.05 Europa dziś 14.35 Pracownicy 

z autyzmem 15.00 Telewizyjny klub 

niesłyszących 15.30 Wykształcone 

kobiety 16.00 Czesi przeciwko Cze-

chom 17.30 Z kucharzem dookoła 

świata 18.25 GEN - Galeria elity 

narodu 18.45 Wieczorynka 18.55 

Król Karol IV 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 

podróży 21.00 Podróż po południo-

wej Namibii 21.30 Narodowe skarby 

22.00 Lekarze (s.) 22.45 Powiązania 

Jana Pokornego 23.45 Bates Motel 

(s.) 0.25 Tajne życia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-

ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Dwóch i pół (s.) 12.50 Przy-

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 

CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 

21.35 Wyspa Robinsona 22.35 CSI: 

Cyber (s.) 23.30 Wzór (s.). 

PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 Ninjago 

(s.) 7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gliniarz 

i prokurator (s.) 10.20 Zapach wanilii 

(fi lm) 12.15 Południowe wiadomości 

12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 

Powrót komisarza Rexa (s.) 15.25 

Policja Hamburg (s.) 16.25 Popołu-

dniowe wiadomości 16.45 Sala roz-

praw 17.35 Nakryto do stołu 18.55 

Wiadomości, wiadomości kryminalne 

19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 

21.35 Show Jana Krausa 22.45 Castle 

(s.) 23.45 Sala rozpraw 0.30 Zapach 

wanilii (fi lm). 
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CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-

SZYN: Jak chtěl jeden malíř nama-

lovat šťastného motýla (30, godz. 

10.00);

 MOSTY k. JABŁONKOWA: 

Bajka dla Kołderki (31, godz. 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

wioski (30, 31, godz. 16.00); Sie-

dem minut po północy (30, 31, godz. 

17.30); Ghost in the Shell (30, 31, 

godz. 19.00); Milczenie (30, 31, 

godz. 20.00); KARWINA – Cen-

trum: Smerfy: Poszukiwacze zagi-

nionej wioski (30, godz. 17.30; 31, 

godz. 15.15); Ghost in the Shell 

(30, 31, godz. 20.00); Azyl (31, godz. 

17.30); KARWINA – Ex: Powido-

ki (31, godz. 19.00); TRZYNIEC 

– Kosmos: Ghost in the Shell (30, 

31, godz. 17.30); Siedem minut po 

północy (30, 31, godz. 20.00); Smer-

fy: Poszukiwacze zaginionej wioski 

(31, godz. 15.00); CZ. CIESZYN – 

Central: Azyl (30, 31, godz. 17.30); 

Ghost in the Shell (30, 31, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Piękna i 

Bestia (30, godz. 15.00, 17.30); Był 

sobie pies (31, godz. 15.00); Chata 

(31, godz. 17.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Kwietniowe 

spotkanie MUR-u odbędzie się w 

czwartek 6. 4. o godz. 17.00 w auli 

Polskiego Gimnazjum im. J. Słowac-

kiego. Wykład na temat „Ślązakowcy. 

Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu 

kożdoniowskiego” wygłosi historyk i 

socjolog – Wojciech Święs, pracow-

nik Książnicy Cieszyńskiej.

 MK PZKO Czeski Cieszyn-

-Osiedle zaprasza członków i sym-

patyków na prelekcję na temat 

„Namibia – Afryka”. Prelegentami 

będą Lucyna i Libor Škňouřilowie, 

podróżnicy, ciekawi świata, wnikliwi 

obserwatorzy, świetni fotografowie. 

Termin: 4. 4. o godz. 17.30 w salce 

konferencyjnej Kongresu Polaków w 

Czeskim Cieszynie przy ul. Komeń-

skiego 4.

JABŁONKÓW – Zarząd MK 

PZKO zaprasza na komedię francu-

ską pt. „Boeing, Boeing” w wykona-

niu Zespołu Teatralnego im. Jerzego 

Cienciały MK PZKO w Wędryni. 

Dla tych, którzy nie zdążyli obej-

rzeć spektaklu, nadarza się okazja w 

sobotę 1. 4. o godz. 16.00 w jabłon-

kowskim Domu PZKO.

LESZNA DOLNA – MK PZKO 

zaprasza do udziału w wiosennym 

turnieju tenisa stołowego 1. 4. o 

godz. 9.00 do Domu PZKO. Przed 

południem dzieci i młodzież do lat 

15. W tym samym dniu od godz. 

13.30 turniej dla dorosłych (panie, 

panowie).

PTTS „BŚ” – Zaprasza 1. 4. człon-

ków i sympatyków na wycieczkę 

w okolice Hawierzowa – znane i 

nieznane. Wymarsz o godz. 8.20 z 

dworca kolejowego w Hawierzowie. 

Odjazd pociągiem o godz. 7.49 z 

Cz. Cieszyna do Hawierzowa. Inf. 

608 355 574.

 zaprasza 4. 4. na pierwszą wtor-

kową wycieczkę na trasie: Haj ve 

Slezsku – Ostra Hurka – Dobrasla-

wice – Ostrawa-Plesna. Długość 10 

km. Odjazd pociągiem o godz. 7.49 z 

Cz. Cieszyna, o godz. 8.12 z Hawie-

rzowa lub o godz. 7.59 z Karwiny w 

kierunku Ostrawy-Swinowa do sta-

cji Haj ve Slezsku. Inf. 608 355 574.

WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 

PZKO zaprasza członków na spo-

tkanie, które odbędzie się we wtorek 

4. 4. o godz. 15.00 w „Czytelni”. W 

programie prelekcja państwa Prze-

czków pt. „Droga Polaków do Ka-

zachstanu”.

OFERTY
MALOWANIE, wymiana okien, 

prace murarskie. Kontakt tel.: 603 

854 651. GL-079

ZAPISY
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE 

– Szkoła Podstawowa i Przedszko-

le zaprasza do zapisów do klasy 1., 

które odbędą się 3. 4. i 4. 4. w godz. 

13.00-17.00. Do zapisów potrzebne 

są akt urodzenia dziecka oraz dowód 

osobisty jednego z rodziców.

KONCERTY
„CANTICUM NOVUM” – Za-

prasza na Koncert Pasyjny 2. 4. o 

godz. 14.00 do kościoła katolickiego 

w Olbrachcicach oraz o godz. 16.30 

do kościoła ewangelickiego w Naw-

siu.

WYSTAWY
BIBLIOTEKA REGIONALNA, 

Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-

tat: zaprasza 5. 4. o godz. 17.00 na 

wernisaż wystawy Bronisławy Liber-

dy pt. „Widokówki znikąd”. Czynna 

do 28. 4. w godz. otwarcia biblioteki.

BYSTRZYCA, GALERIA „ŠÍP”, 

Dom Opieki Seniora, Bystrzyca 

1317: do 28. 4. wystawa obrazów Jó-

zefa Dronga. Czynna codziennie w 

godz. 10.00-17.20.

GOROLSKI CENTRUM IN-

FORMACJI w Mostach k. Jabłon-

kowa, Drzewionka Na Fojstwiu: do 

1. 4. wystawa fotografi i i rękodzieła 

klientów Diakoni Śląskiej pt. „Przeła-

mywanie barier w Diakoni Śląskiej”. 

Czynna: po-pt: w godz. 8.00-16.00, 

so: godz. 8.30-12.30.

MIEJSKI DOM KULTURY, Gale-

ria Mánesa, Karwina-Nowe Miasto: 

do 30. 3. wystawa twórczości Waltera 

Taszka z okazji jego 75. rocznicy uro-

dzin. Czynna: po, śr, pt: w godz. 9.00-

15.00; so, nie: w godz. 9.00-19.00.
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ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Niech Ci zdrówko dopisuje, gazdówka niech prosperuje.
Głos w „Hutniku” nie szwankuje i niczego nie brakuje.

Z okazji zacnego jubileuszu 80-lecia urodzin 

inż. TADEUSZA KORNUTY

bukiet najwspanialszych życzeń zdrowia, uśmiechu, 

szczęścia i radości każdego dnia oraz błogosławieństwa 

Bożego na dalsze lata składają żona Hania i synowie 

Mariusz i Tomasz z rodzinami. Słodkie całusy przesyłają 

wnuczka Jolka oraz wnuk Ondraszek.
 GL-186

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dziś, 30. 3. 2017, mija 21. rocznica śmierci

śp. inż. TADEUSZA KONIECZNEGO

z Darkowa

Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w życzliwej pa-

mięci, o chwilę wspomnień i krótką modlitwę proszą sy-

nowie z rodzinami. GL-179

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Dnia 24. 3 minęła 5. bolesna rocznica zgonu

śp. EMILII RUSZ 
z Nydku, ostatnio zamieszkałej w Bystrzycy

Wspominają córka i syn z rodzinami.
 GL-174

Dnia 15. 12. 2016 minięła już dziesiąta rocznica śmierci

śp. inż. HENRYKA TWARDZIKA
a 31. 3. 2017 obchodziłby swoje 87. urodziny.

W dniu 11. 11. 2016 minęła ósma rocznica śmierci Jego Żony

śp. WANDY TWARDZIKOWEJ
która 16. 4. 2017 obchodziłaby swoje 92 urodziny.

Z szacunkiem i miłością wspominają swoich rodziców synowie Janusz 

i Piotr z rodzinami. GL-184

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 

z dnia 29. 3. 2017

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,46 zł

ON  4,22 zł

LPG 1,98 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,49 zł

ON  4,33 zł

LPG 2,09 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,49 zł

ON  4,33 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,57 zł  

ON  4,47 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,40 kc  

ON  29,60 kc  (wik)

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 

z dnia 29. 3. 2017

Cieszyn, ul. Zamkowa
                         kupno sprzedaż
CZK  0,155 0,160

EUR  4,220 4,270

USD  3,890 4,030

Bielsko-Biała, CH Auchan
                         kupno sprzedaż
CZK  0,154 0,159

EUR  4,190 4,290

USD  3,880 3,980

 Czeski Cieszyn, dworzec
                         kupno sprzedaż
PLN 6,280 6,450

EUR 26,600 27,200

USD 24,700 25,400

 Trzyniec, Albert
                         kupno sprzedaż
PLN 6,310 6,480

EUR 26,800 27,290

USD 24,740 25,260

 (wik)
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Firma MILKEFFEKT 
nabízí tyto volná pracovní místa:

DĚLNÍK V EXPEDICI – počet volných míst –1 
Popis pracovní pozice:
• Příprava produktů k expedici na základě objednávek
• Práce vhodná pro ženy
• Mzda : 98,– kč/hod+ všeobecné podmínky níže uvedené

OBSLUHA BALÍCÍ LINKY – počet volných míst – 4 
Popis pracovní pozice:
• Obsluha balící linky, včetně 
• Příprava produktů k balení na balící lince
• Práce vhodná pro muže 
• Mzda : 91,– kč/hod + všeobecné podmínky níže uvedené

DĚLNICE VE VÝROBĚ – počet volných míst – 10 

Popis pracovní pozice:
• Ruční výroba pařených sýrů
• Práce vhodná pro ženy

Požadujeme: manuální zručnost, dobrý zdravotní stav. 
Mzda: 84 – 98,– kč/hod+ všeobecné podmínky níže uvedené

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VÝŠE NABÍZENÉ POZICE
Požadujeme:
• Samostatnost, zodpovědnost
• Ochotu se učit novým věcem

Nabízíme:
• Výkonnostní odměny až 1 200,–
• Věrnostní prémie
• Prémie dle hospodaření fi rmy
• Proplácené přesčasy
• 20 dní dovolen
• Náborový příspěvek 3 000,– vyplacený v první mzdě

Dvousměnný provoz:
• Ranní 6:00–14:00
• Odpolední 14:00–22:00

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílat: personalni @milkeffekt.cz

Spółka PYGMALINO, s.r.o. poszukuje 

ADMINISTRATORA SKLEPU INTERNETOWEGO
Wymagamy:

 » Skończone wykształcenie średnie
 » Znajomość problematyki e-commerce
 » Dobra znajomość MS Offi  ce
 » Prawo jazdy kategorii B
 » Język polski mile widziany

Oferujemy:
 » Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 » Atrakcyjny system wynagradzania
 » Możliwość awansu

Życiorysy prosimy przesyłać do 20. 4. 2017 
na adres: galbova@pygmalino.cz
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Kadra na igrzyska polonijne 
w Toruniu zamknięta
W tym tygodniu została zamknięta lista uczestników XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych „Toruń 2017” startujących 

w barwach Polaków w RC. Nasza ekipa będzie rywalizowała w Toruniu pod szyldem PTTS „Beskid Śląski” w pokaźnej liczbie. Jak 

dowiedzieliśmy się wczoraj od wiceprezesa „Beskidu Śląskiego”, Henryka Cieślara, zgłosiło się prawie 140 osób. Igrzyska odbędą się 

w terminie od 29 lipca do 6 sierpnia na arenach sportowych Torunia. 

– Zainteresowanie ze strony Zaolzia-

ków było ogromne i niezmiernie się 

cieszę z tego powodu. Wystawimy do 

igrzysk mocną grupę sportowców, w 

której nie zabraknie tradycyjnie silnej 

ekipy lekkoatletycznej, ale również w 

pozostałych dyscyplinach powinni-

śmy walczyć o medale – powiedział 

„Głosowi Ludu” Henryk Cieślar, 

który tradycyjnie troszczy się o lo-

gistykę wyjazdu naszej reprezentacji 

na igrzyska. – Zgłosiło się prawie 

140 zawodników i co za tym idzie, 

jesteśmy zmuszeni zamknąć już listę 

uczestników, którzy wystartują pod 

ofi cjalnym szyldem naszej organiza-

cji – zaznaczył Cieślar. – Pozostaję 

jednak w kontakcie również z rezer-

wowymi zawodnikami, bo niewy-

kluczone, że w ostatniej chwili ktoś 

zrezygnuje z wyjazdu – dodał wice-

prezes PTTS „Beskid Śląski”. 

Organizatorzy ze Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” spodziewają się 

przyjazdu ponad 1500 zawodników 

z całego świata. Reprezentacja Pola-

ków w RC tradycyjnie należy do naj-

lepszych ekip w igrzyskach. Podczas 

poprzednich Światowych Letnich 

Igrzysk Polonijnych na Górnym 

Śląsku do końca walczyliśmy o zwy-

cięstwo w klasyfi kacji medalowej, 

przegrywając ostatecznie z reprezen-

tacjami Białorusi i Litwy. 

Na chwilę obecną trwa selekcja w 

naszej kadrze piłkarskiej, którą po-

nownie poprowadzi trener Stanisław 

Kluz, szefem ekipy piłkarskiej jest 

Zbigniew Worek. – Zabierzemy do 

Torunia dwudziestoosobową kadrę, 

lista zostanie zamknięta pod koniec 

kwietnia – stwierdził w rozmowie 

z „GL” Zbigniew Worek. – Dwa 

lata temu w Sosnowcu wywalczyli-

śmy trzecie miejsce i co tu ukrywać, 

w Toruniu też celujemy w medal 

igrzysk – dodał Worek. 

Jednym z pierwszych piłkarzy, 

który obiecał zagrać w igrzyskach, 

jest bramkarz klubu FK Czeski Cie-

szyn, Břetislav Gradek. – Jak tylko to 

możliwe, staram się uczestniczyć w 

igrzyskach polonijnych. Dla mnie to 

duża nobilitacja – powiedział naszej 

gazecie Gradek, który w tym sezonie 

należy do pierwszoplanowych posta-

ci czeskocieszyńskiej drużyny. Tre-

ner Stanisław Kluz jest w kontakcie 

również z innymi znanymi zaolziań-

skimi piłkarzami. Na liście życzeń 

znajdują się m.in. Michał Folwarcz-

ny, Marcin Hudzieczek, Robert 

Schimke czy Michal Sostřonek. – To 

wszystko piłkarze, którzy regularnie 

grają w swoich klubach. Dlatego 

nie planujemy nawet żadnych me-

czów kontrolnych przed wyjazdem 

do Torunia, bo po prostu zabraknie 

terminów dla zawodników – stwier-

dził Kluz. – Na pewno chcemy się 

spotkać w czerwcu lub lipcu i ustalić 

konkrety, ale od kwietnia do końca 

czerwca nie będzie szans na większe 

spotkanie, gdyż fi niszują regional-

ne rozgrywki piłkarskie – zaznaczył 

trener. Przełom lipca i sierpnia to z 

kolei okres, kiedy startują profesjo-

nalne rozgrywki piłkarskie, a więc 

nasza reprezentacja nie może liczyć 

na wzmocnienia z takich klubów, 

jak pierwszoligowy MFK Karwina 

i drugoligowy FK Fotbal Trzyniec. 

Nowością w programie igrzysk bę-

dzie turniej w piłce halowej. Selekcją 

zaolziańskiej kadry w piłce halowej 

zajmuje się Roman Konderla. 

 JANUSZ BITTMAR

Dwa lata temu w Sosnowcu nasi piłkarze wywalczyli brązowy medal igrzysk.
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Pegres nie rezygnuje z awansu do półfinału
Dobra marka zobowiązuje. Uniho-

keiści klubu Torpedo Pegres Hawie-

rzów w ćwierćfi nale pierwszej ligi 

remisują po czterech meczach z fawo-

ryzowanym Ujściem nad Łabą 2:2 i o 

awansie do półfi nału przesądzi sobot-

ni pojedynek na parkiecie czeskiego 

klubu. Początek decydującego starcia 

w Ujściu nad Łabą o godz. 18.00. 

W drugiej najwyższej klasie roz-

grywek trwa przepychanka o bilety 

do półfi nału. Przepustka do 1/2 roz-

grywek zwiększa radykalnie szansę 

na udział w gronie ekstraligowców, 

w nowym sezonie dojdzie bowiem 

do poszerzenia ekstraligowej stawki. 

Unihokeiści Pegresu nie rezygnują z 

tej szansy, pomimo iż w ćwierćfi nale 

trafi li na głównego faworyta pierw-

szoligowych rozgrywek. 

– Play off  to nieobliczalna faza se-

zonu. Potwierdziły to nasze mecze z 

Ujściem nad Łabą. Nie sprzedamy ta-

nio skóry również w decydującej kon-

frontacji – stwierdził szkoleniowiec 

hawierzowskiego klubu, Filip Kubíček. 

Kluczowe starcie odbędzie się w naj-

bliższą sobotę w hali klubu Florbal 

Ujście nad Łabą. – Na parkiecie Ujścia 

nad Łabą udało nam się wygrać drugie 

spotkanie tej serii i twierdzę, że stać nas 

powtórzenie tego wyczynu – zaznaczył 

hawierzowski szkoleniowiec. 

Pegres zaczął ćwierćfi nałową serię 

w hawierzowskiej hali przy stanie 1:1, 

przed własną publicznością zdołał 

jednak wygrać tylko jeden pojedynek. 

W sobotę podopieczni trenera Filipa 

Kubíčka zwyciężyli 6:4, obejmując na 

krótko prowadzenie w serii. Z nie-

dzielnego meczbolu były jednak nici, 

goście bowiem nie przypuścili sensa-

cji, wygrywając gładko 11:4.

 – To był nasz najgorszy występ w 

play off . Wiedzieliśmy, że tylko zespo-

łowy unihokej zapewni nam sukces w 

meczu z faworytem, ale rzeczywistość 

była zgoła odmienna – stwierdził Ku-

bíček. Na parkiecie od pierwszych 

minut zaznaczyła się duża przewaga 

przyjezdnych, w miarę wyrównana 

była tylko druga odsłona, w której go-

spodarze w ofensywie trzymali krok z 

armatami lidera tabeli. Wizja wygra-

nego trzeciego meczu kompletnie na-

tomiast sparaliżowała hawierzowskich 

unohokeistów w trzeciej tercji, w trak-

cie której toczyła się na parkiecie zaba-

wa w kotka i myszkę. Świadczy o tym 

zerowa skuteczność w ataku, jak rów-

nież sporo niewymuszonych błędów 

technicznych ekipy Filipa Kubíčka. 

Pegres Torpedo Hawierzów może 

się w swojej historii poszczycić dwu-

krotnym zdobyciem wicemistrzostwa 

RC. Stało się tak w sezonach 2002 i 

2007. W 2006 roku hawierzowianie 

sięgnęli po srebrny Puchar RC. (jb) 

PEGRES HAWIERZÓW – UJŚCIE NAD ŁABĄ  6:4
Tercje: 1:0, 2:2, 3:2. Bramki i asysty: 9.  Holeš (Vlach), 21.  Mžyk (Kozlík), 

35. Kožušník (Kloza), 49. Mžyk (K. Peřka), 51. Kozlík (Vlach), 60. Kozlík (K. 

Peřka) – 33. Stummer (Täuber), 40. Krbec (Kolstrunk), 51. Horák, 54. Kužel 

(Pojar). 

PEGRES HAWIERZÓW – UJŚCIE NAD ŁABĄ  4:11
Tercje: 1:4, 3:5, 0:2. Bramki i asysty: 7. Plášek (Beneš), 23. Kraus (Kuttler), 

35.  Krečmer (Kraus), 39.  Kloza – 11.  Kopecký (Kolstrunk), 16.  Kolstrunk 

(Krbec), 18. Kužel (Koník), 19. Stibor (Kužel), 22. Stibor (Krbec), 24. Kopec-

ký (Krbec), 25. Kopecký (Krbec), 31. Kopecký (Krbec), 38. Kolstrunk (Kopec-

ký), 56. Kopecký (Kolstrunk), 56. Poja. Stan serii: 2:2. 

Hawierzów: Kotrla – Vlach, Kučera, Šochman, Kuttler, Beneš, Varta – K. 

Peřka, Mžyk, Kozlík – Kožušník, Kloza, Krečmer – Bezděčík, Plášek, Holeš 

– Kraus, Duda.

Młodzi Stalownicy walczą 
o złoto juniorskiej ekstraligi
Od wczoraj w trzynieckiej Werk 

Arenie trwa walka w fi nale hoke-

jowej ekstraligi juniorów. Młodzi 

Stalownicy Trzyniec podejmują 

Pilzno. Na środę (mecz zakoń-

czył się po zamknięciu numeru) 

i czwartek (17.00) zaplanowano 

dwumecz w Trzyńcu, w niedzie-

lę seria przenosi się do Pilzna. 

Stalownicy w półfi nale gładko w 

trzech spotkaniach pokonali Cze-

skie Budziejowice.

 – Kluczem do sukcesu w fi nale 

z Pilznem będzie zespołowy ho-

kej. Mamy świetnych napastników, 

obrońców i bramkarzy. W tym sezo-

nie straciliśmy najmniej bramek spo-

śród wszystkich zespołów w junior-

skiej ekstralidze – zaznaczył trener 

Vlastimil Wojnar.  (jb)

RANKING FIFA: NAJLEPSZY 
WYNIK POLAKÓW. Polska re-

prezentacja piłkarska awansowała 

na jedenaste miejsce w najnowszym 

rankingu FIFA. To historyczny 

wynik biało-czerwonych i potwier-

dzenie dobrej formy podopiecznych 

Adama Nawałki. Biało-czerwoni 

przebili się na jedenastą pozycję za-

sługą wygranej z Czarnogórą (2:1) 

w niedzielnym meczu eliminacji 

piłkarskich mistrzostw świata 2018. 

„Jedenastka” to najlepszy wynik 

polskiej piłki ws zestawieniu FIFA, 

najgorszym wynikiem straszyli zaś 

kibiców polscy piłkarze w 2013 

roku, kiedy to zajmowali odległe 78. 

miejsce. 

* * *
MATEJA ZWOLNIONY Z PO-
SADY TRENERA. Robert Mateja 

stracił posadę trenera kadry „B” sko-

ków narciarskich. Zaplecze polskich 

skoczków, a w zasadzie młodych, 

dobrze rokujących na przyszłość 

zawodników, od nowego sezonu 

poprowadzi Czech Radek Žídek, 

który do tej pory współpracował z 

Richardem Schallertem przy sterze 

reprezentacji RC. – Taka decyzja za-

padła w porozumieniu ze Stefanem 

Horngacherem, trenerem głównym 

kadry – poinformował Apoloniusz 

Tajner, prezes Polskiego Związku 

Narciarskiego. 

* * *
PISZCZEK W BORUSSII DO 
2019 ROKU. Jak podaje Polska 

Agencja Prasowa, piłkarz Borussii 

Dortmund Łukasz Piszczek prze-

dłuży kontrakt z klubem do końca 

sezonu 2018/19. Obecna umowa 

31-letniego reprezentanta Polski 

obowiązuje do połowy 2018 roku. 

Piszczek występuje w Borussii od 

siedmiu lat. Rozegrał w jej barwach 

258 meczów, w których zdobył 16 

bramek i miał 49 asyst. Na razie nie 

myśli o zmianie klubu. (jb)

   Tyle kasy w 

m i l i o n a c h 

euro zaro-

bił w sezonie 

2016/2017 najdroższy piłkarz świa-

ta, Portugalczyk Cristiano Ronaldo. 

Napastnik Realu Madryt wyprze-

dził w zestawieniu pisma „France 

Football” gwiazdora FC Barcelona, 

Argentyńczyka Lionela Messiego, a 

także Brazylijczyka Neymara, kolegę 

klubowego Messiego w „Dumie Ka-

talonii”.  (jb)
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