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EWAKUOWANI 
POLACY

We wtorek wieczorem z Nepalu, 
nawiedzonego przez tragiczne, jed-
no z najsilniejszych w historii tego 
kraju trzęsienie ziemi, ewakuowa-
no 31 Polaków. Na pokładzie sa-
molotu LOT-u, który wylądował 
na warszawskim lotnisku Chopina, 
było też 19 cudzoziemców: siedmiu 
Czechów, pięciu Ukraińców, dwóch 
Francuzów, Niemiec, Słowak, Hisz-
pan, Turek i Nepalczyk. Ewakuowa-
ni nie kryli zadowolenia, że wreszcie 
są bezpieczni. – Nie ma tam prądu, 
internetu, nie było możliwości, żeby 
skontaktować się z najbliższymi. 
Brak wody może spowodować epi-
demię, to jest największe zagroże-
nie, dlatego chcieliśmy się jak naj-
szybciej stamtąd zabierać – mówiła 
dziennikarzom po przylocie jedna 
z turystek. Dyrektor biura rzeczni-
ka prasowego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Michał Safi anik, 
poinformował z kolei, że w Nepalu 
może znajdować się jeszcze około 
stu polskich turystów. Na miejscu 
pracują również polscy strażacy. 81 
ratowników z grupy HUSAR pro-
wadzi działania poszukiwawcze w 
miejscowości Bhaktapur położonej 
w Dolinie Katmandu. W tym rejonie 
większość budynków została znisz-
czona przez kataklizm. W poszuki-
waniach Polakom pomaga 12 psów 
ratowniczych. Niestety tragiczny bi-
lans ofi ar sobotniego trzęsienia ziemi 
o sile 7,9 w skali Richtera stale ro-
śnie. Nepalskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych poinformowało, że 
ofi ar jest już ponad pięć tysięcy. W 
wyniku kataklizmu rannych zostało 
także ponad 10 tys. osób.  (wik)

Andrzej Szyja, wicedyrektor PSP im. Gustawa 
Przeczka w Trzyńcu, w ub. czwartek o północy 
siedział przy komputerze. Czekał, kiedy Mini-
sterstwo Szkolnictwa RC uruchomi elektroniczne 
przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 56. 
– Ostatecznie pojawiła się informacja, że z przy-
czyn technicznych nabór rozpocznie się dopiero 
w południe. Zacząłem pisać projekt od razu, jak 
tylko było to możliwe – powiedział nauczyciel 
„Głosowi Ludu”. 

Warunki programu są bardzo atrakcyjne, rów-
nież dla mniejszych szkół. Każda placówka, bez 
względu na liczbę uczniów, może otrzymać do-
fi nansowanie w wysokości od 200 tys. do 1 mln 
koron. Wspierane będą warsztaty czytelnicze (po-
łączone z zakupem książek) oraz trzy formy wy-
jazdów edukacyjnych za granicę: kursy językowe 
dla nauczycieli, krótkie staże na lekcjach różnych 
przedmiotów w zagranicznych szkołach oraz krót-
kookresowe kursy językowe dla uczniów. Dotacja 
pokryje 100 proc. kosztów – w przypadku wyjaz-
dów uczniowskich będzie na przykład obejmowała 
opłatę za kurs (ten musi trwać co najmniej dzie-
więć lekcji), przejazd, zakwaterowanie, wyżywie-
nie, bilety wstępu do muzeów i zabytków, udział 
w imprezach kulturalnych. Wyjazdy te będą co 
najmniej pięciodniowe. 

Właśnie na wyjazdach dla uczniów postanowiła 
się skupić trzyniecka polska szkoła. Jeżeli dotacja 
zostanie przyznana, w pierwszym półroczu przy-
szłego roku szkolnego będzie mogła wyjechać 
za granicę zdecydowana większość uczniów klas 
II stopnia. – Wypełniliśmy siedem tak zwanych 
szablonów. Jeden szablon to wyjazd dla dziesię-
ciu uczniów, w sumie mogłoby więc pojechać 70 
dzieci, część do Anglii, a część prawdopodobnie do 
Austrii – poinformował Szyja. 

Również dyrekcja polskiej podstaówki w Wę-
dryni wypełniła wniosek od razu w pierwszym 
dniu naboru. – Chcemy umożliwić dwudziest-
ce dzieci bezpłatny wyjazd językowy do Anglii, 
a siedmiorgu nauczycieli różnych przedmiotów 
udział w lekcjach w zagranicznych szkołach. Nasz 
projekt opiewa na kwotę przekraczającą pół mln 
koron – powiedziała dyrektor Elżbieta Wania. 

Tak samo PSP im. Henryka Sienkiewicza w Ja-
błonkowie chce skorzystać zarówno z kursów dla 
nauczycieli, jak i dla uczniów. Szansę na wyjazd 
do Anglii będzie miała grupa uczniów klasy 8 i 9. 
– Złożyliśmy również wniosek o dofi nansowanie 
warsztatów czytelniczych, zarówno dla klas I, jak 
i II stopnia – dodała dyrektor Urszula Czudek. 
Górnosuska polska podstawówka zamierza wysłać 
20 uczniów do Anglii lub Irlandii, a także umoż-
liwić kurs nauczycielce języka angielskiego. Zain-
teresowana jest również funduszami na warsztaty 
czytelnicze. 

Czeskocieszyńska polska podstawówka posta-
nowiła jeszcze inaczej podejść do sprawy. – Chcie-
libyśmy wysłać na kurs językowy dwóch nauczy-
cieli języka angielskiego, a także zorganizować 
dwa wyjazdy dla uczniów: pierwszy do Anglii, 
gdzie pojechałoby ok. 10-15 uczniów, drugi, dla 

większej grupy, do Polski. Uznaliśmy, że również 
język polski spełnia warunki tego programu – po-
wiedział dyrektor Marek Grycz. 

Termin składania wniosków upływa 22 maja. 
Szkoły mają więc jeszcze dosyć czasu, by napi-
sać projekt. Pytanie, czy dla tych, które zdecydu-
ją się później, starczy funduszy. Do podziału jest 
800 mln koron, a więc kilkakrotnie mniej niż w 
poprzednim tego typu programie „Pieniądze dla 
szkół”, który dysponował 4,5 mld koron dla pod-
stawówek i 1,5 mld dla szkół średnich. Niemniej 
ministerstwo szkolnictwa uspokaja, że szanse są 
duże. – Pula wynosi 800 mln i jest możliwość jej 
powiększenia. Powinniśmy zadowolić większość 
szkół, które zgłoszą projekty – poinformował dział 
prasowy resortu szkolnictwa. 

Z „Pieniędzy dla szkół” wspierane były nowo-
czesne metody nauczania różnych przedmiotów, w 

tym kursy dla nauczycieli. Bezpłatne zagraniczne 
wyjazdy dla uczniów są natomiast nowością w mi-
nisterialnej ofercie. – To duża szansa. Co dwa lata 
jeździmy co prawda z uczniami do Londynu, ale to 
są wycieczki opłacane przez rodziców. Teraz wy-
bierzemy prawdopodobnie inne okolice niż stolica 
Anglii – powiedziała Elżbieta Wania. 

Szkoły, które zgłosiły projekty, zaczynają się po-
woli przymierzać do ich realizacji. Czasu jest nie-
wiele, ponieważ muszą być zrealizowane w okresie 
od 1 lipca do 31 grudnia br. Większość wyjazdów 
odbędzie się więc już na początku przyszłego roku 
szkolnego. Urszula Czudek zwróciła uwagę na 
jeszcze jeden fakt: – Jeżeli koszty takiego wyjaz-
du przekroczą 200 tys. koron, to mamy obowiązek 
ogłosić przetarg na wykonawcę. A to też wymaga 
czasu.  
 DANUTA CHLUP
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!
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Serwis o Polakach 

na Zaolziu

Miliony na zagraniczne wyjazdy
WYDARZENIE: Ministerstwo Szkolnictwa RC ogłosiło nabór wniosków w ramach nowego programu dotacyjnego Unii 
Europejskiej. Szkoły podstawowe i średnie mogą otrzymać dotacje m.in. na zagraniczne wyjazdy uczniów i nauczycieli. Jedna 
placówka ma szansę nawet na milion koron. 
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Język polski w szkole: Szkocja 
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POGODA
czwartek piątek

ZDARZYŁO SIĘ

Elżbieta Wania uważa nowy program dotacyjny za dużą szansę dla uczniów i nauczycieli.
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FUNDUSZE 
PRZYZNANE 
TRZYNIEC (dc) – Rada Miasta 
na wtorkowej sesji uchwaliła fundu-
sze na remont budynków szkolnych 
PSP im. Gustawa Przeczka. W tym 
roku mają zostać przeprowadzone 
naprawy awaryjne, wstawione nowe 
okna w budynku „B” oraz sporzą-
dzony projekt nowej sali gimna-
stycznej. 

* * *

ZAOSZCZĘDZILI 
NA CIEPLE
BOGUMIN (sch) – Blisko 4 tys. 
gospodarstw domowych w mieszka-
niach komunalnych zaoszczędziło 
w ub. roku na ogrzewaniu i ciepłej 
wodzie. Lokatorom pomogła łagod-
na zima oraz zainwestowanie przez 
miasto w wymianę okien i docieple-
nie obiektów. Powstałą w ten sposób 
nadpłatę, która wyniosła 26,6 mln 
koron, czyli o 7 mln więcej niż rok 
wcześniej, miasto odda lokatorom w 
czerwcu.

* * *

NOWY SZEF 
ORŁOWA (ep) – Straż Miejska ma 
nowego szefa. Na poniedziałkowym 
posiedzeniu radni odwołali dotych-
czasowego komendanta orłowskich 
strażników, Rostislava Szczurka. 
Jego miejsce zajął Roman Galia, 
który wcześniej była zastępcą ko-
mendanta. Jak zapowiedział Galia, 
w planie ma kilka zmian, chce na 
przykład, by strażnicy mniej czasu 
poświęcali na tropienie źle parku-
jących kierowców, a skupili się na 
utrzymywaniu porządku publiczne-
go, planuje także baczniejszą obser-
wację osób, o których wiadomo, że 
często dopuszczają się wykroczeń.

* * *

WYWROTKA 
W ROWIE
ROPICA (ep) – 20 litrów ropy wy-
ciekło w czasie wypadku, do którego 
doszło w poniedziałek po południu. 
Ciężarówka z wywrotką przewró-
ciła się na prawy bok – razem z 18 
tonami ziemi, którą przewoziła. Z 
uszkodzonego zbiornika na paliwo 
wyciekła ropa. Na miejsce przyby-
ły dwie jednostki straży pożarnej: 
z Trzyńca i Frydka-Mistka oraz 
ochotnicza Straż Pożarna z Gutów. 
Zanim strażacy dojechali na miejsce 
wypadku, do gruntu zdążyło wyciec 
z uszkodzonego zbiornika na paliwo 
20 litrów ropy. Kierowca odniósł 
lekkie obrażenia.

* * *

NIEBEZPIECZNE 
KLESZCZE
SKOCZÓW (ox.pl) – Urząd 
Miejski ostrzega przed kleszczami i 
zwraca się do wszystkich mieszkań-
ców o zachowanie stosownych środ-
ków ostrożności, każdorazowo po 
spacerze obserwowanie swojego cia-
ła jak i swoich zwierzaków. Trzeba 
pamiętać, że kleszcze są nośnikami 
groźnych chorób takich jak borelio-
za czy kleszczowe zapalenie mózgu. 
– Niestety nie istnieje coś takiego 
jak odkleszczanie danego terenu. 
Wybierając się na łono natury na-
leży zachować odpowiednią ostroż-
ność. Przede wszystkim zadbać o 
nakrycie głowy, kleszcze znajdują się 
na liściach, najczęściej spadają wła-
śnie na głowę i dalej przemieszczają 
się po ludzkim ciele – informuje 
Ryszard Domian, leśnik miejski.

KRÓTKO
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Czeski Cieszyn został wyzwolony 
spod okupacji hitlerowskiej 3 maja 
1945 roku. Już jednak wczoraj przed 
południem włodarze miasta wspólnie 
z przedstawicielami Związku Kom-
batantów Republiki Czeskiej, szkół 
oraz organizacji społecznych przypo-
mnieli sobie 70. rocznicę wyzwolenia 
i oddali hołd ofi arom II wojny świa-
towej. 
Kameralne uroczystości rozpoczęły 
się od złożenia kwiatów i wieńców 
pod pomnikiem przy Teatrze Cie-
szyńskim. Pomnik ten upamiętnia lot-
ników 1. Czechosłowackiej Mieszanej 
Dywizji Powietrznej, którzy zginęli w 
ostatnich tygodniach II wojny świato-
wej podczas bitwy o Bramę Moraw-
ską. Tablica na nim przypomina też 
nazwiska czeskich i polskich lotników 
ze Śląska Cieszyńskiego poległych na 
różnych frontach Europy. 

– Chcieliśmy uczcić rocznicę wy-
zwolenia właśnie tutaj, w towarzy-
stwie kombatantów, w tym lotników 
– powiedział nam wiceburmistrz 
Stanisław Folwarczny, który w uro-
czystości wziął udział wspólnie z 
burmistrzem Vítem Slováčkiem i 
wiceburmistrz Gabrielą Hřebačkovą. 
– Takich pomników jest jednak na 
terenie miasta, a także wchodzących 
w jego skład dawniej samodzielnych 
wiosek, sporo. Są wśród nich m.in. 
pomnik na Konteszyńcu, gdzie stał 
podczas wojny obóz jeniecki, tablica 
na jednym z budynków w Alejach 
Masaryka, w którym miało siedzibę 

gestapo, jest czołg i pomnik w Sta-
nisłowicach, są pomniki lub tablice w 
Żukowach Dolnym i Górnym, Mi-
strzowicach... Wszędzie tam złożymy 
dzisiaj kwiaty i minutą ciszy uczcimy 
pamięć ofi ar tamtej strasznej wojny – 
dodał Folwarczny.

Warto przypomnieć, że czołg T-34 
na cokole w Stanisłowicach nie wziął 

udziału w walkach na froncie, był 
wyprodukowany po wojnie w zakła-
dach zbrojeniowych w słowackim 
Martinie. Autentyczny był natomiast 
samolot myśliwski iljuszyn 10, któ-
ry najpierw stał na cokole w małym 
parku przy poliklinice, później zaś 
przeniesiono go na plac przy Teatrze 
Cieszyńskim, gdzie został odsłonięty 

9 listopada 1961 roku. W latach 90. 
ubiegłego wieku trafi ł on do Mu-
zeum Lotnictwa w Pradze, dokąd 
przewieziono samolot pod kierow-
nictwem czeskiego kosmonauty, Vla-
dimíra Remka. Obecny pomnik, już 
bez iljuszyna, za to z nowymi tablica-
mi, odsłonięto w październiku 2000 
roku.  (kor)

70 lat temu w Czeskim Cieszynie

Hawierzów będzie miał swoje mia-
steczko ruchu drogowego. Powstanie 
niedaleko nowego ronda na Szum-
barku. Plac do praktycznej nauki 
zasad ruchu drogowego jest, zda-
niem włodarzy miasta, potrzebny, co 
wynika z wprowadzenia w szkołach 
i przedszkolach obowiązkowych za-
jęć z bezpieczeństwa drogowego. Z 
obiektu korzystać będą mogli rów-
nież dorośli oraz klienci szkół jazdy.

W miasteczku zostaną wyznaczo-
ne przejścia dla pieszych, staną znaki 
drogowe, sygnalizacja świetlna, prze-
jazd kolejowy, rondo oraz parking. 
Długość dróg w miasteczku wyniesie 
500 metrów. Do dyspozycji uczniów 

będzie obiekt z klasopracownią, za-
pleczem oraz magazynem rowerów 
i hulajnóg. Nad całością będzie czu-
wać specjalnie w tym celu zatrudnio-
ny pracownik. Obiektu będą pilno-
wać też kamery. Miasteczko będzie 
ogrodzone i prowadzić będą do nie-
go dwie bramy wjazdowe. Dzieci na 
obowiązkowe zajęcia będą przywozić 
tu autobusy. 

Inwestycja pochłonie 15,5 mln 
koron. Miasto z własnej kieszeni wy-
łoży jednak tylko 15 proc. Pozostałe 
koszty pokryje z dotacji Regionalne-
go Programu Operacyjnego woje-
wództwa morawsko-śląskiego. 
 (sch) 

Karwińskiej policji udało się dopaść 
gang, który działał od dwóch lat. 
Grupa oszustów kupowała samo-
chody, wykorzystując do tego pod-
stawionych ludzi z fałszywymi doku-
mentami. Byli to zwykle bezdomni 
albo osoby w złej sytuacji material-
nej, którzy w zamian za kilka tysię-
cy koron godzili się wziąć udział w 
przekręcie. Gang wręczał im sfałszo-
wane dokumenty tożsamości i doku-
menty na temat ich rzekomej fi rmy. 
Zanim jednak wysłano ich „w teren”, 
przechodzili szkolenie, jak mają się 
zachowywać, dostali nowe ubrania 
i wyposażenie. Po takiej przemianie 
udawali się do banku, gdzie składa-
li wniosek o kredyt. Z pozytywną 
decyzją banku szli do salonu samo-
chodowego, gdzie niczego nie podej-
rzewający sprzedawcy wręczali im 
kluczyki od wozu. Każdy z „kupio-
nych” tym sposobem samochodów 

(pierwsza rata nigdy nie wpłynęła 
na konto) zwykle wart był ponad 
pół miliona koron. Po transakcji auta 
trafi ały do szefa gangu, który na-
stępnie sprzedawał je za nieco niższą 
cenę. Od 2012 roku grupa oszustów 
zdobyła w sumie 22 samochody za 
ponad 8 mln koron. 

Jak poinformowała karwińska po-
licja, wszystkie kupione wozy udało 
się odnaleźć. Niektórzy z nowych 
właścicieli wiedzieli, że samochody 
pochodzą z nielegalnego źródła, inni 
nie mieli o tym pojęcia. Szef prze-
stępczej grupy siedzi już w areszcie, 
grozi mu do ośmiu lat więzienia. W 
sumie zarzuty przedstawiono sześciu 
osobom, w tym także bezdomnym, 
których wykorzystywano do prze-
krętu. Policja nadal jednak zajmuje 
się sprawą, możliwe bowiem, że uda 
się dopaść jeszcze innych członków 
gangu.  (ep)

Ambasada RP w Pradze świętowa-
ła 25-lecie polskiej samorządności. 
W Ambasadzie odbywały się fa-
chowe wykłady i dyskusje, a także 
uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych. W ubiegłym tygo-
dniu Ambasador Grażyna Berna-
towicz wręczyła odznaczenia, które 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
nadał także obywatelom Republiki 
Czeskiej, zasłużonym dla współpra-
cy polsko-czeskiej. Krzyż Ofi cerski 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymał Jerzy Cieńciała 
w dowód uznania za jego zasługi 
dla rozwoju regionalnej współpra-

cy gospodarczo-społecznej. – Jego 
wyjątkowa wiedza i doświadczenie, 
wynikające z wieloletniej pracy w 
przemyśle, stanowiły podstawę wie-
lu inicjatyw na rzecz zacieśnienia 
współpracy pomiędzy przemysłem 
w czeskiej i polskiej części Śląska. Je-
rzy Cieńciała, również jako minister 
przemysłu i handlu RC w rządzie J. 
Rusnoka jest świetnym przykładem, 
jak można połączyć wierność tra-
dycjom polskich przodków, dumę z 
regionu pochodzenia oraz lojalność 
wobec państwa, którego jest oby-
watelem – czytamy w uzasadnieniu. 
 (ep)

Samochodowi 
oszuści złapani

Odznaczeni za zasługi

Podczas uroczystości z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Czeskiego Cieszyna kwiaty i wieńce pod pomnikiem lotników przy 
Teatrze Cieszyńskim złożyli m.in. członkowie Związku Kombatantów Republiki Czeskiej,
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Ambasador RP w Pradze, Grażyna Bernatowicz, wręczyła Jerzemu Cieńciale 
Krzyż Ofi cerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkim wydarzeniem dla aktorów 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
było wtorkowe przedstawienie naj-
nowszego spektaklu zespołu, sztuki 
„Powsinogi beskidzkie”, na podstawie 
ballad Emila Zegadłowicza. Na przed-
stawienie zawitała wnuczka Zegadło-
wicza, Ewa Wegenke. Wzruszona po-
dziękowała realizatorom sztuki i akto-
rom za konsekwentne przypominanie 
twórczości Zegadłowicza. Zdaniem 
Ewy Wegenke, Scena Polska to miejsce 
szczególne i wyjątkowe na polskiej ma-
pie teatralnej.  (kor)

Wnuczka Zegadłowicza na widowni

Jak na prawdziwej drodze
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Zwiedzanie ze smartfonem
Posiadacze telefonów komórkowych 
mogą już korzystać z nowej, multi-
medialnej aplikacji mobilnej „Droga 
Książęca – Via Ducalis”. Można ją 
pobrać bezpłatnie ze sklepu Google 
Play. Na razie dostępna jest tylko na 
system Android, ale jak zapowiada 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 
wkrótce mają być dostępne rów-
nież i inne systemy. Multimedialny 
przewodnik „Droga Książęca – Via 
Ducalis” to wyprawa w przeszłość 
– do czasów kiedy na Śląsku Cie-
szyńskim panowali najpierw Pia-
stowie, a następnie   Habsburgowie.   
Odwiedzając obiekty szlaku każdy 
może sam poznać niezwykle boga-
tą, ale też niełatwą historię tych te-

renów. Aplikacja swoim zasięgiem 
obejmuje historyczny obszar Śląska 
Cieszyńskiego, a więc tereny obecnie 
znajdujące się zarówno na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Re-
publiki Czeskiej. Do odwiedzenia 
ciekawych zabytków zapraszają Cie-
szyn i wiele innych, malowniczych 
miejscowości. Użytkownik może 
korzystać z geolokalizacji, dzięki 
której nie tylko pozna swoją loka-
lizację, ale może także znaleźć dro-
gę do wybranych obiektów szlaku. 
Wszystkie obiekty posiadają opis, 
który można przeczytać i wysłuchać. 
Do zapoznania się z  historią za-
praszają m.in. Zamek Grodeckich, 
Pałac Baronów Kotulińskich, Pałac 

Larishów czy też Muzeum Beskid w 
Zamku Piastowskim.

Mobilny przewodnik zawiera tak-
że moduł wydarzeń z opcją doda-
wania ich do planera – dzięki temu 
każdy będzie na bieżąco z wydarze-
niami, które odbywają się na szlaku 
„Via Ducalis”. Aplikacja posiada 
także skaner QR kodów, opcję sha-
rowania na portalach społecznościo-
wych i moduł dojazdu. Do działania 
nie jest wymagany ciągły dostęp do 
internetu – jest on niezbędny jedy-
nie do przeprowadzenia aktualizacji 
czy korzystania z opcji wyznaczania 
trasy dojazdu. Mobilny przewodnik 
posiada także czeską wersję języko-
wą.  (ox.pl)

Czas pracy, czas zabawy, czas kina...
Nowe fi lmy polskie, czeskie i słowackie, retrospektywy, fi lmy wyświetlane w kilku miejscach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Nad Olzą rozpoczęło się 17. Kino na Gra-
nicy, fi lmowy przegląd jedyny w swoim rodzaju. – Wciąż musimy współpracować. Nie tylko jednak pracować, ale i bawić się – powiedział Vít Slováček, burmistrz 
Czeskiego Cieszyna.
Filmowy przegląd tradycyjnie został 
otwarty uroczyście w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie. 
Oprócz włodarza Czeskiego Cie-
szyna na deskach teatru stali bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura, 
oraz Jolanta Dygoś, dyrektor prze-
glądu, która wcześniej – jak każe 
tradycja – zaprosiła na scenę spore 
grono współpracowników. Nie od 
dziś wiadomo, że bez ogromnej rze-
szy wolontariuszy fi lmowa impreza 
po prostu by się nie odbyła. Dlatego 
Dygoś dziękowała nie tylko sponso-
rom, partnerom, ale i licznym współ-
pracownikom. Zwróciła uwagę na 
kilka nowości w tym roku. – Mam 
nadzieję, że je docenicie. Nowy for-
mat informatora o fi lmach, akredy-
tacje ze zdjęciem. Jeździmy po róż-
nych festiwalach i tam taka forma 
jest dość często spotykana – mówiła 
Dygoś.

Przy okazji otwarcia włodarze 
mówili o współpracy między Cie-
szynem i Czeskim Cieszynem, wy-
rażając nadzieję na jej kontynuację. 
– Wciąż musimy współpracować. 
Nie tylko jednak pracować, ale i ba-
wić się – powiedział Vít Slováček, 
burmistrz Czeskiego Cieszyna.

Tradycyjnie przegląd otworzył 
fi lm czeski, tym razem debiutancki 
obraz Tomáša Svobody, „Mąż na 

godziny”. To historia czterech przy-
jaciół, zawodników w piłce wodnej 
o wdzięcznej nazwie Lwy Morskie, 

którzy po problemach fi nansowych z 
basenem, gdzie trenują, muszą zna-
leźć sposób na zarobienie sporej go-

tówki. Wędrując ulicami Nymburka, 
jeden z bohaterów zostaje ochlapany 
przez ciężarówkę, którą porusza się 
przedstawiciel fi rmy „Mąż na godzi-
ny”. Sami postanawiają założyć po-
dobny interes, który początkowo nie 
kręci się zbyt dobrze.

– To jest taka ciekawa praca, której 
nie ma nigdzie na świecie. W kra-
jach byłego bloku socjalistycznego, 
na przykład w Polsce czy Czechach, 
ludzi nie było stać na fachowców. 
Musieli wszystko robić sami. Wtedy 
zrodził się pomysł, że z takiej aktyw-
ności mógłby powstać zawód. Jak 
ktoś miał problem, to wzywał złotą 
rączkę – mówił w Cieszynie Tomáš 
Svoboda, pytany o przyczyny nakrę-
cenia „Męża na godziny”. Jak zwrócił 
uwagę, połowie odbiorców fi lm koja-
rzy się z erotyką. Reżyser wykorzy-
stał to zresztą, wprowadzając takie 
wątki do fabuły.

Przegląd Kino na Granicy, który 
organizuje Stowarzyszenie „Kultura 
na Granicy” przy wsparciu między 
innymi samorządów Cieszyna i Cze-
skiego Cieszyna, potrwa do niedzieli. 
Kalendarz projekcji można znaleźć 
na ofi cjalnej stronie www.kinonagra-
nicy.pl.  (wot)

Wirtualne zwiedzanie staje się coraz bardziej popularne.

Wystartowali sprzed fontanny na 
cieszyńskim rynku, by przez Dębo-
wiec dostać się do Ochab. W nie-
dzielę rowerzyści z TKK PTTK 
„Ondraszek” wyruszyli na wycieczkę 

rowerową wraz z członkami Towa-
rzystwa Rowerowego „Olza”, które 
jest sekcją PTTS „Beskid Śląski”. 
Było to dla nich już 49. otwarcie se-
zonu turystyki rowerowej. – Chętnie 

współpracujemy z „Ondraszkiem” 
i jeździmy na wspólne wyjazdy, na 
których nie jest nudno – podzieliła 
się swoimi refl eksjami Anna Piszkie-
wicz, która razem z mężem Roma-

nem należy do „Olzy”. – Na takich 
wyjazdach po drodze zazwyczaj coś 
zwiedzamy, podziwiamy piękne wi-
doki, a na koniec czeka nas pieczenie 
kiełbasek na ogniu – dodaje.

– Co roku jeżdżę na te wyjazdy 
– mówi Leszek Szurman. – A za dwa 
tygodnie wybieram się szlakiem za-
mków polskich dookoła Polski.

 (endy)

Sprzed fontanny na kiełbaskę

Bez pamiątkowego zdjęcia nie mogło się obejść.

Kino na Granicy zostało ofi cjalnie otwarte na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Rower zbliża ludzi. Wiadomo to nie od dziś...
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W połowie kwietnia w trzyniec-
kiej Bibliotece Miejskiej odbyła 
się piąta edycja ogólnokrajowego 
konkursu dla bibliotekarzy. Bo-
hemistów reprezentowała w jury 
Irena Stodola, nauczycielka języka 
czeskiego w Polskiej Szkole Pod-
stawowej im. Gustawa Przeczka w 
Trzyńcu. 

Z kim zasiadała pani w jury?
Były bibliotekarki z Pilzna, które 
jest w tym roku Europejskim Mia-
stem Kultury, i ze słowackiej Trna-
wy oraz Eva Sedláčková, redaktor 
literatury dla dzieci i młodzieży w 
brneńskim wydawnictwie „Host”. 

Na czym polegał konkurs?
To była piąta edycja konkursu 
aktywności bibliotecznych – w 
skrócie „OknA”. Konkurs co roku 
odbywa się w innym mieście. 
Zgłoszeni bibliotekarze z róż-
nych zakątków Republiki Czeskiej 
przygotowali prezentacje nt. „I i 
II wojna światowa w literaturze 
dziecięcej”. W obecności jury i ok. 
60 bibliotekarzy – widzów pro-
wadzili zajęcia dla klas II stopnia 
trzynieckich szkół. Bibliotekarz 
miał niełatwe zadanie, ponieważ 
po raz pierwszy widział te dzieci. 
Sam musiał je zainteresować i sku-
pić na sobie ich uwagę, ponieważ 
towarzyszący im nauczyciele nie 
mieli prawa ingerować w przebieg 
lekcji bibliotecznej. Żal mi było 
młodego bibliotekarza, który miał 
świetną prezentację, lecz trafi ł na 
wyjątkowo niezdyscyplinowaną 

klasę, która całkowicie go igno-
rowała. Widzowie docenili jego 
wysiłek, przyznając mu nagrodę 
publiczności. 

Czy lekcje przygotowane przez 
bibliotekarzy były ciekawe?

Poziom był bardzo wysoki, uczest-
nicy świetnie się przygotowali. 
Były efekty dźwiękowe, oryginalne 
rekwizyty z czasów wojny. Dzieci 
brały czynny udział w zajęciach. 
Próbowały na przykład, tak jak 
wysiedleńcy, spakować najbardziej 

niezbędne rzeczy do walizki. Albo 
dostały miskę, w której było pół li-
tra wody z informacją, że musi im 
wystarczyć na cały dzień. To prze-
mawiało do wyobraźni uczniów.       

Czyja prezentacja była najlep-
sza?

Zwyciężyła bibliotekarka ze Svi-
tav. Ta pani podzieliła dzieci na 
grupki przedstawiające konkretne 
rodziny, które były wysiedlane lub 
przyjmowały do swego domu wy-
siedlone rodziny. W fi nale dzieci 

dowiedziały się, czy ich rodzina ma 
gdzie wrócić, czy jej dom stoi, czy 
może został zburzony lub wymaga 
gruntownego remontu. Podarta na 
kawałki czy też zmięta kartka sym-
bolizowała rozmiar zniszczenia. 
Co ciekawe, autorka tej lekcji nie 
korzystała ani z tablicy multime-
dialnej, ani z żadnych specjalnych 
efektów. To był dobry przykład, jak 
można przeprowadzić bardzo inte-
resującą lekcję bez nowoczesnego 
sprzętu. Cieszyłam się, że byłam na 
tym konkursie, bo to było napraw-
dę bardzo ciekawe i inspirujące, 
szkoda, że nie mogli tego zobaczyć 
wszyscy nauczyciele.

Czy uczestnicy z odległych stron 
nie byli zdziwieni, że w jury za-
siada bohemistka ze szkoły z pol-
skim językiem nauczania?

Tak, podchodzili do mnie i pyta-
li, jak to właściwie jest. Korzysta-
łam z każdej okazji, by wyjaśnić, 
że mamy tu polskie przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazjum, 
że dzieci uczą się wszystkich 
przedmiotów po polsku i po cze-
sku mówią tylko na lekcjach języ-
ka czeskiego, który jest dla nich w 
pewnym sensie językiem obcym.

Uważa pani, że dla uczniów 
waszej szkoły czeski jest obcym 
językiem, czy też naturalnie się 
nim posługują?

Powiedziałabym, że dla większo-
ści uczniów bardziej naturalne jest 
posługiwanie się językiem czeskim 
niż polskim. W domu i w czasie 

przerw rozmawiają gwarą, z ko-
legami na Facebooku komunikują 
się po czesku. Ten język jest im 
bliższy. Wyjątek stanowią dzieci, 
które nie czują czeskiego i mają 
jakieś trudności z czeską wymową 
lub pisownią. To są zwykle ucznio-
wie, których rodzice pochodzą z 
Polski.

O ile wiem, uczniowie nieźle 
sobie radzą w czeskich konkur-
sach...

Staram się zachęcać dzieci do 
udziału w licznych konkursach w 
języku czeskim. Ania Mencner za-
jęła pierwsze miejsce w konkursie 
recytatorskim w ramach Trzyńca i 
brała udział w konkursie powiato-
wym we Frydku, Ewa Mencner za-
jęła drugie miejsce za tekst nadesła-
ny na konkurs pt. „Granice”, który 
ogłosiła biblioteka, nasz absolwent 
Tomek Suchy w tym samym kon-
kursie uplasował się na czwartym 
miejscu. Najświeższy sukces to dru-
gie miejsce Ewy Mencner w kon-
kursie retorycznym „Młody Demo-
stenes”, który odbył się w Opawie. 
Teraz obie klasy szóste i klasa siód-
ma biorą udział w konkursie ogło-
szonym przez Radio Orion. Piszą 
bajki nt. „Czarty w kuchni”. Z kolei 
klasa ósma bierze udział w kon-
kursie Poczty Czeskiej. Uczniowie 
wysyłali do Pragi listy nt. „Świat, 
w którym chciałbym wyrastać”. Na 
bieżąco śledzę ofertę konkursów. 
Nasi uczniowie świetnie sobie w 
nich radzą.  Rozmawiała: 

DANUTA CHLUP

W Cieszynie zakwitło tej wiosny 
dziewięć pól żonkili. Dla pracow-
ników i wolontariuszy hospicjów 
w całej Polsce te żółte kwiaty to 
symbol nadziei. Ogólnopolska 
kampania hospicyjna „Pola Na-
dziei” w Cieszynie organizowana 
jest przez Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty, skupiające wolonta-
riuszy, którzy niosą pomoc oso-
bom w termalnym stadium cho-
roby w ich domach. „Głos Ludu” 
rozmawia z jedną z działaczek 
hospicjum, Haliną Sajdok-Żyłą, 
która zajmuje się przygotowaniem 
kampanii.

Jaki jest cel tej ogólnopolskiej 
inicjatywy?

Chcemy spopularyzować ideę opie-
ki hospicyjnej, a przede wszyst-
kim uwrażliwić dzieci i młodzież 
na cierpienie i potrzeby drugiego 
człowieka. W całej Polsce jest 36 
hospicjów, które organizują „Pola 
Nadziei”, a inicjatorem kampanii 
było hospicjum krakowskie. W 
Cieszynie organizujemy tę akcję od 
pięciu lat. Jesienią sadzimy żonkile 
przed placówkami oświatowymi, a 
wiosną – zbieramy je. Te kwiaty są 
symbolem nadziei, a my wierzymy, 
że nadzieja umiera ostatnia. Orga-
nizujemy spotkania w szkołach i 
przedszkolach oraz konkursy pla-
styczne. Częścią inicjatywy jest też 
kwestowanie w parafi ach na rzecz 
hospicjum – tegoroczną zbiórkę 
zakończyliśmy w ostatnią niedzie-
lę. 12 maja będziemy mieć „Dzień 
Żonkila” – podsumowanie całej na-
szej cieszyńskiej kampanii. 

Jak docieracie do dzieci i mło-
dzieży?

W czasie jesiennej części „Pól Na-
dziei” przeprowadzamy pogadan-
ki w szkołach i przedszkolach na 
temat choroby, cierpienia – oczy-
wiście w sposób odpowiedni do 
wieku dzieci. Proszę mi wierzyć, 
sprawdziło się to w Cieszynie bar-
dzo dobrze. Już w przedszkolach 
dzieci wiedzą dużo o chorobach. 
Tłumaczymy im, że choremu 
można pomóc, chociażby w dro-
biazgach. Przynieść mu herbatę, 
podać coś, być dla niego dobrym. 
W starszych klasach uczniowie 
przyjmują to bardzo empatycz-
nie. Chodzi o to, żeby nie ukrywać 
przed dziećmi tych problemów, 
ale od najmłodszych lat pokazy-
wać, że człowiek chory potrzebu-
je pomocy, czy choćby obecności 
drugiej osoby. W trakcie tych po-
gadanek dzieci naprawdę bardzo 
się otwierają – widać, że szukają 
ujścia dla swojej wrażliwości. Na-
wet małe dzieci reagują bardzo 
spontanicznie.

To ciekawe, że reagują w taki 
sposób. Wydawałoby się, że 
dzieciństwo to taki beztroski 
czas, kiedy młodzi ludzie nie my-
ślą o ciężkich chorobach i śmierci 
– te pojęcia wydają im się bardzo 
odległe...

To prawda – a jednak przekonali-
śmy się, że młodzi ludzie napraw-
dę rozumieją te problemy. Kiedy 
kilka lat temu organizowaliśmy 
w ramach „Pól Nadziei” konkurs 
plastyczny, byłam zdumiona doj-

rzałością tych dziecięcych prac. 
Widać w nich było wrażliwość, 
troskę o drugiego człowieka. My-
ślę, że obecnie jest nieco łatwiej 
rozmawiać o chorobach, ponieważ 
w wielu polskich szkołach są klasy 
integracyjne. Są tam dzieci cho-
re, niepełnosprawne, a przy nich 
zdrowe dzieci uczą się pomagać, 
uczą się empatii. Być może także 
z tego powodu spotykamy się z ta-

kimi wspaniałymi reakcjami, kiedy 
pokazujemy młodemu pokoleniu, 
że ktoś obok nas może potrzebo-
wać naszej pomocy. 

Na co przeznaczone zostaną pie-
niądze, które zbierzecie w czasie 
kampanii?

Dochód ze zbiórek pieniężnych 
przeprowadzanych wiosną w ra-
mach „Pól Nadziei”, zawsze prze-

znaczamy przede wszystkim na 
sprzęt rehabilitacyjny, który udo-
stępniamy obłożnie chorym, ale 
także na inne nasze działania, na 
przykład opiekę nad osieroconymi 
dziećmi. W tej chwili opiekuje-
my się dwudziestką dzieci, które 
przedwcześnie osierocił jeden z 
rodziców. Zabieramy je na wy-
cieczki, organizujemy dla nich 
zajęcia, kupujemy wyprawki do 
szkoły, czasem załatwimy niektó-
rym dzieciom wyjazd na kolonie. 

Jaka jest kondycja opieki hospi-
cyjnej w Polsce?

Działają hospicja domowe, takie 
jak nasze, oraz stacjonarne. Na 
Śląsku Cieszyńskim dostępność 
tej opieki jest zadowalająca. Nasi 
wolontariusze przychodzą opie-
kować się osobami w termalnym 
stadium choroby. Jeśli ktoś nie 
chce, czy też nie jest w stanie za-
opiekować się chorym lub osoba 
ta wymaga specjalnej opieki przez 
całą dobę, pacjent może zostać 
przyjęty do hospicjum stacjonar-
nego w Żorach lub Bielsku-Bia-
łej. Właśnie budowane jest ho-
spicjum w Skoczowie. Myślę, że 
hospicja to wyjątkowe miejsca – 
tam odchodzenie jest komforto-
we i – przede wszystkim – godne. 
Pracują tam odpowiedni ludzie 
– to nie są osoby przypadkowe, 
które nie mogły znaleźć innej 
pracy. To ludzie, którzy naprawdę 
poświęcają się bez reszty, by nieść 
pomoc innym.

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Irena Stodola w bibliotece szkolnej.

Wolontariuszka z hospicjum Łukasza Ewangelisty, Halina Sajdok-Żyła.
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Wojenne lekcje w bibliotece

Żonkil przynosi nadzieję
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Szefowa Komisji Sihem Bensedrine 
mówiła, że gremium powstało na 
mocy ustawy z grudnia 2013 r. jako 
instytucja państwa niezależna, po-
siadająca własną osobowość prawną, 
niezależność fi nansową i administra-
cyjną. – Ma ona ujawniać prawdę 
dotyczącą naruszeń praw człowieka 
popełnianych w sposób systematycz-
ny i zamierzony od 1955 do 2013 
r., a w szczególności masowych na-
ruszeń polegających na: zabójstwie, 
gwałtach, torturach, zaginięciach, 
orzekanej karze śmierci – podkreśla-
ła szefowa komisji podczas wizyty w 
stołecznej siedzibie IPN.

Komisja jest wybierana na cztery 
lata i może ten okres być przedłu-
żony o rok. – Celem jest głównie 
rozbicie systemu autorytarnego i 
ułatwienie przejścia do państwa pra-
wa przez pokazanie prawdy na temat 
jego naruszeń, które miały miejsce 
w przeszłości. Ma to mieć miejsce 
poprzez określenie odpowiedzialno-
ści państwa za te naruszenia, pocią-
gnięcie do odpowiedzialności osób 
stojących za tym naruszeniami przez 
przywrócenie poszkodowanym ich 
praw i godności oraz dbanie o pa-
mięć i działanie na rzecz narodo-
wego pojednania. Komisja posiada 
też uprawnienia do zajmowania się 
korupcją fi nansową, przypadkami 
sprzeniewierzenia środków publicz-

nych, oszustwami wyborczymi czy 
wypadkami zmuszania obywateli do 
emigracji – relacjonowała Bensedri-
ne.

Jak podkreśliła, dyktatura w Tu-
nezji była szczególnego rodzaju, 
określana nawet mianem „soft-dyk-
tatury”. – Jej metody działania raczej 
można porównywać ze Stasi niż ze 
służbami sowieckimi. Owszem było 
kilkadziesiąt przypadków gwałtow-
nej śmierci, będącej wynikiem tortur, 
nie było jednak czegoś, co nazwa-
łabym otwartym konfl iktem. Jeśli 
chodzi o niewyjaśnione zniknięcia, 

odnotowano cztery takie przypadki. 
Można też powiedzieć, że całe spo-
łeczeństwo było objęte różnego ro-
dzaju formami zakazów, np. brakiem 
wolności słowa. Była to szczegól-
nego rodzaju dyktatura z aparatem 
propagandy współdziałającym, by 
pokazywać ją jako bardzo ludzką i 
demokratyczną – mówiła szefowa 
Komisji, której członkowie pod-
kreślali jednak, że wiadomo, iż byli 
więźniowie polityczni i stosowano 
tortury, obywatele byli też zmuszani 
do emigracji.

Obecny na spotkaniu prezes IPN 

Łukasz Kamiński dodał, że to nie 
jest pierwsze spotkanie ze stroną tu-
nezyjską. – Byłem w ubiegłym roku 
na inauguracji działalności Komisji, 
gdzie mieliśmy możliwość spotkania 
i dzielenia się polskim doświadcze-
niem. Eksperci z Instytutu kilka-
krotnie uczestniczyli też w Tunezji 
w specjalistycznych seminariach po-
święconych archiwistyce, lustracji czy 
edukacji. Przedstawiciele strony tu-
nezyjskiej podczas wizyt studyjnych 
w Polsce zapoznawali się z naszą 
działalnością. Podczas tych spotkań 
przedstawiamy nasze doświadczenia 
w rozrachunku z przeszłością. Mó-
wimy także o tym, co w Polsce się nie 
udało, jakie problemy np. nie zostały 
w okresie transformacji rozwiązane. 
Liczymy, że te nasze błędy mogą być 
dla rozmówców źródłem refl eksji i 
wyciągnięcia własnych wniosków – 
mówił Kamiński.

Szefowa Komisji zaznaczyła, że 
ona i jej koledzy często już korzystali 
z doświadczeń IPN.

– Tworząc naszą ustawę ujęliśmy 
wiele elementów, które wynikały z 
polskich rozwiązań. Podjęliśmy np. 
decyzję o nieograniczonym dostępie 
do archiwów. Wiele też nauczyliśmy 
się w kwestii rozpowszechniania czy 
działania na rzecz uwrażliwienia 
opinii publicznej, w szczególności w 
zakresie zachowania pamięci o tych 

wydarzeniach. Mamy nadzieję jesz-
cze wiele się nauczyć – podsumowała 
Bensedrine.

Na początku 2011 roku Tunezyj-
czycy obalili autokratycznego pre-
zydenta Zina el-Abidina Ben Ale-
go, który rządził od 1987 r. Władzę 
przejęła umiarkowanie islamistyczna 
Partia Odrodzenia, ale zrezygnowała 
jesienią 2013 r. dla zażegnania kry-
zysu politycznego, spowodowanego 
zamordowaniem dwóch przywód-
ców świeckiej opozycji. Rozpisania 
nowych wyborów domagali się pod-
czas ulicznych protestów zwolennicy 
opozycji. Powołano rząd przejściowy, 
a pod koniec 2014 r. zorganizowano 
wybory, w których islamiści ponieśli 
klęskę. Głosowanie przedstawiano 
jako kolejny krok w kierunku zbudo-
wania pełnej demokracji.

W lutym br. tunezyjski parlament 
zatwierdził skład nowego rządu sze-
rokiej koalicji premiera Habiba Essi-
da. Nowy gabinet jest zdominowany 
przez świecką partię Wezwanie Tu-
nezji (Nida Tunis), ale w skład we-
szli też islamiści z Partii Odrodzenia 
(Hizb an-Nahda).

Instytut Pamięci Narodowej jest wzorem dla Tunezyjczyków.

Polska lekcja dla Tunezyjczyków
Przedstawiciele tunezyjskiej Komisji Prawdy i Godności odwiedzili swoich kolegów z polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja, której celem jest rozbicie 
systemu autorytarnego i ułatwienie przejścia do państwa prawa, pragnie zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji ustrojowej.

WIEŚCI POLONIJNE

Obecnie w Szkocji, która może sa-
modzielnie kształtować swój system 
edukacyjny, egzaminy (zarówno na 
poziomie polskiej matury, jak i od-
powiednika egzaminu gimnazjalne-
go) można zdawać jedynie z języka 
francuskiego i hiszpańskiego. Polski 
byłby więc trzecim językiem obcym 
na tej liście. Według raportu, w któ-
rego tworzeniu uczestniczyli przed-
stawiciele Polonii i naukowcy, w 
szkockich szkołach uczy się obecnie 
około 12 tys. polskich dzieci i liczba 
ta rośnie z roku na rok. Ojczystego 
języka mogą one uczyć się tylko w 
liczącej 17 placówek sieci szkół so-
botnich. Jedynie w dwóch publicz-
nych szkołach w Edynburgu dzieci 
korzystają z dodatkowych zajęć z ję-
zyka polskiego. Decyzja szkockiego 
rządu w tej sprawie spodziewana jest 
w najbliższych tygodniach.

W tym samym czasie z możli-
wości prowadzenia dodatkowych 
zajęć z języka polskiego wycofały 
się władze autonomiczne Irlandii 
Północnej. Tamtejszy rząd od 2009 
roku dofi nansowywał prowadzenie 
przez szkoły zajęć z języków obcych 
(oprócz polskiego były to jeszcze 
hiszpański oraz irlandzki). Z racji 
wysokich kosztów, szacowanych na-
wet na 900 tys. funtów rocznie, pro-
gram ten został jednak wstrzymany 
z początkiem kwietnia. Z możliwo-
ści nauki języków obcych korzysta-

ły dzieci w 413 szkołach w Irlandii 
Północnej. Do tego celu zatrudniono 
86 nauczycieli. Rząd zostawił jednak 
szkołom możliwość kontynuowania 
zajęć z języków obcych pod warun-
kiem, że będą w stanie samodzielnie 
sfi nansować ich prowadzenie.

Przez cały czas nie milkną też echa 
kontrowersyjnego planu likwidacji 
brytyjskiego egzaminu maturalnego 
z języka polskiego. W jego obronę 
zaangażowały się nie tylko polskie 
władze, w tym ambasada w Londy-
nie, ale również instytucje kulturalne 
i media polonijne oraz cała rzesza 
osób prywatnych zbierających pod-
pisy pod petycją do władz eduka-
cyjnych i wysyłających w tej sprawie 
listy do członków Izby Gmin.

Wparcie dla polonijnej inicja-
tywy przyszło ze strony opozycyj-
nych polityków. Zachowanie tego 
egzaminu w Anglii i Walii po wy-
granych wyborach zapowiedziała 
Partia Pracy, która zabrała głos w 
obronie języków obcych wycofywa-
nych z egzaminu A-level (brytyj-
ski odpowiednik matury). Członek 
laburzystowskiego gabinetu cieni 
odpowiedzialny za edukację Tri-
stram Hunt wezwał obecny rząd do 
wycofania się z tej decyzji. Zdaniem 
Hunta może to bowiem ugodzić 
w i tak nie najwyższy poziom na-
uki języków obcych w brytyjskich 
szkołach, a w konsekwencji dopro-

wadzić do pogorszenia konkuren-
cyjności brytyjskiej gospodarki. Już 
dziś, jak wynika z raportu think 
tanku CBI, aż 65 proc. brytyjskich 
pracodawców uważa, że znajomość 
języków obcych jest kluczowa dla 
perspektyw biznesowych, zwłaszcza 
eksportu. Dostępne są również dane 
szacunkowe mówiące o miliardach 

funtów utraconych przez brytyjskie 
fi rmy, które tracą szanse na eksport 
swoich produktów na zagraniczne 
rynki z racji braku znajomości języ-
ków obcych.

Według Hunta w przypadku zwy-
cięstwa labourzystów w majowych 
wyborach, nowy rząd zadba o utrzy-
manie możliwości zdawania egzami-

nów z języków obcych, w tym rów-
nież polskiego. Temat ten przewijał 
się również w debacie parlamentar-
nej w Izbie Gmin, która odbyła się 
pod koniec marca. Parlamentarzyści 
zarówno z rządzącej Partii Konser-
watywnej, jak i Partii Pracy zgadzali 
się, że kwestia ograniczania kosztów 
nie może być usprawiedliwieniem 
dla tak krótkowzrocznej decyzji, jaką 
jest likwidacja egzaminów z kilku ję-
zyków obcych (oprócz polskiego de-
cyzja ta dotknęłaby m.in. portugal-
skiego, tureckiego czy kilku języków 
azjatyckich). Obecny podczas debaty 
przedstawiciel Ministerstwa Eduka-
cji obiecał zwrócić się do instytucji 
odpowiadających za egzaminy o 
ponowne rozważenie tej decyzji. Za-
znaczył przy tym, że nie jest to decy-
zja rządu, a właśnie tych prywatnych 
instytucji, które na mocy kontraktów 
z ministerstwem odpowiadają za or-
ganizację egzaminów A-level.

W obronie języka polskiego na 
maturze kontynuowana jest również 
akcja Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Pod internetową petycją zebrano już 
około 14 tys. podpisów. Zbierane są 
one także na papierze w polskich 
ośrodkach kulturalnych, kościołach 
czy sklepach w całej Anglii i Walii. 
Po zakończeniu akcji zostanie ona 
przekazana do AQA, instytucji od-
powiedzialnej za organizację egza-
minu z języka polskiego.

Język polski jest nauczany na całym świecie. Oprócz Republiki Czeskiej można się 
go uczyć na przykład na Białorusi. Na zdjęciu lekcja polskiego w polskiej Szkole 
Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi.

Język polski w szkole: Szkocja 
rozważa, Irlandia Północna rezygnuje
W czasie, gdy Londyn ogłosił plan skreślenia języka polskiego z listy przedmiotów, które można zdawać na brytyjskiej maturze, nad wprowadzeniem jego nauki do 
swoich szkół zastanawiają się autonomiczne władze Szkocji. Rekomendację taką przedłożył w swoim raporcie zespół ds. Polski szkockiego parlamentu. Jednocześnie 
jednak z możliwości nauki polskiego w szkołach zrezygnowała Irlandia Północna.
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P Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.



czwartek   |   30 kwietnia 20156 PROGRAM TV
CZWARTEK 30 kwietnia

 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Madeirze 10.30 Hobby 
naszych czasów 10.55 Kawałek nieba 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.45 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Maria Różyczka (bajka) 21.10 
Gejzer 21.40 Pr. dyskusyjny M. Jíl-
kovej 22.40 Motyw (s.) 23.25 Policja 
kryminalna Paryż (s.) 0.10 LekarKA 
1.05 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Zagi-
nione starożytne miasta 10.40 Lotni-
cze katastrofy 11.30 Jądro Ziemi 12.40 
Moja prywatna wojna 13.05 Magicz-
ne góry 13.25 Znane i nieznane histo-
rie czeskich zamków 13.45 Tajemnice 
zmarłych 14.35 Królestwo oceanów 
15.25 Chcesz je? 15.35 Tycho de Bra-
he 16.35 Największe klęski żywiołowe 
17.20 Cudowna planeta 18.15 Ama-
tor przygód 18.45 Wieczorynka 18.55 
Błękitna planeta 19.50 Wiadomości 
w j. migowym 20.00 Z kucharzem 
dookoła świata 21.00 Podróżoma-
nia 21.30 Regionalne podróże 21.55 
EXPO po czesku 22.25 W imię oj-
czyzny (s.) 23.25 Queer 23.50 Obóz 
14 0.45 Kwartet. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Zamieńmy się żonami 
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.) 14.20 Men-
talista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Zodiak 
(fi lm) 1.05 Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 2.20 Mentalista (s.). 

PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 
Obwód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz 
Rex (s.) 14.40 Nieomylne serce (fi lm) 
16.45 Magazyn reporterów 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Śluby w Wenecji 
(s.) 21.35 Kto jest kim 22.35 Pr. ku-
linarny 23.55 Prawo i porządek (s.) 
0.50 Zabójcze umysły (s.). 

PIĄTEK 1 maja  

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Chłopaki w 
akcji 6.50 O zalętym wężu 7.50 Kasia 
i strachy 9.15 Szaleństwa panny Ewy 
(fi lm) 10.40 Zaklęta miłość (bajka) 
11.35 O królewnie, która grejserowała 
(bajka) 12.40 Jak smakuje miłość (baj-
ka) 13.45 Hiszpańskie jabłuszka (baj-
ka) 14.45 Czarodziejski spadek (baj-
ka) 16.05 O perłowej pannie (bajka) 
17.25 Lato z kowbojem (fi lm) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Rogata miłość (bajka) 21.30 
Wszystko-party 22.25 Koło pełne 
gwiazd 23.20 Zawodowcy (s.) 0.15 
Szaleństwa panny Ewy (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Tycho de Brahe 7.00 Z kucha-
rzem dookoła świata 7.55 Chcesz 
mnie? 8.30 Zaczarowane przedszkole 
9.00 Królestwo natury 9.30 Listonosz 
w Himalajach 10.25 Podróżomania 

11.00 Tenis: J&T Banka Praggue 
Open 2015 15.00 Tory w sercu Ara-
bii 15.30 Predatorzy jako gwiazdy 
fi lmowe 16.20 Zaginione starożytne 
miasta 17.15 Podróż po Mauritiu-
sie 17.45 Miłość wczoraj, dziś i jutro 
18.45 Wieczorynka 18.55 Fenomen 
Underground 19.50 Wiadomości w 
j. migowym 20.00 Kronika królów 
21.00 Pan Selfridge (s.) 21.45 Źród-
ło życia (fi lm) 23.35 Uwięzienie 0.25 
Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
6.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 7.20 Scooby-Doo: Wielka 
draka wilkołaka (fi lm anim.) 8.45 
Bajka o diable z trzema złotymi wło-
sami 10.10 Wpuszczony w kanał (fi lm 
anim.) 11.35 Smokiem i mieczem 
(fi lm) 13.15 Ojciec panny młodej 
(fi lm) 15.15 50 pierwszych randek 
(fi lm) 17.00 Trzeci królewicz (bajka) 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Narzeczona dia-
bła (bajka) 22.20 Polowanie na druh-
ny (fi lm) 0.25 Loteria (fi lm). 

PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Potwory i spół-
ka (fi lm anim.) 9.35 Trzy jajka do 
szklanki (fi lm) 11.10 Niech żyją du-
chy! (fi lm) 12.55 Niebo a ziemia (fi lm) 
14.45 Chrzciny (fi lm) 16.35 Urlop z 
Andělem (fi lm) 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Asterix na olimpiadzie (fi lm) 
22.45 Windykatorzy (fi lm) 1.15 
Człowiek zwany Młotem (fi lm). 

SOBOTA 2 maja  

TVC 1 
6.20 Zioła 6.50 Grubas (s.) 7.40 
Łopatologicznie 8.35 Trzecie piętro 
(s.) 9.45 Gejzer 10.15 Wszystko-
party 11.10 Ojciec Brown (s.) 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Hobby 
naszych czasów 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 O Radku i Milenie (bajka) 
14.10 Złotnik Ondra (bajka) 15.20 
Zaraz wracam (fi lm) 16.35 Historie 
sław 17.30 Hercules Poirot (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Cuda 
natury 21.10 Trzech mężczyzn i dzie-
cko (fi lm) 22.55 Kochankowie (fi lm) 
0.45 Miejsce zbrodni - Schimanski. 

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 Ama-
tor przygód 11.00 Tenis: J&T Banka 
Prague Open 2015 13.00 Auto Moto 
Rewia 13.30 Stulecie latania 14.25 
W wirze wojny 15.10 Babel 15.40 
Król Artur (fi lm) 16.25 Magiczne 
góry 16.45 Kamera w podróży 17.40 
Uwaga, aligatory 18.30 EXPOminu-
ty 2015 18.45 Wieczorynka 18.55 
Tajemnice II wojny światowej 19.50 
Wiadomości w języku migowym 
20.00 Most na Renie (fi lm) 22.00 
Wyzwolenie (fi lm) 23.20 Bates Mo-
tel (s.) 0.00 Łup (fi lm). 

NOVA 
6.20 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.50 
Monsuno (s. anim.) 7.15 Król dżungli 
(s. anim.) 7.40 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.30 Doskonały świat (s.) 9.40 Przy-
prawy 10.30 Upgrade 11.05 Dzwoń 
do TV Nova 11.40 28 dni (fi lm) 13.45 
Zamieńmy się żonami 15.05 Cór-
ka prezydenta (fi lm) 17.05 Poradnik 
domowy 18.15 W kuchni u Haliny 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Czego pragnie 
dziewczyna (fi lm) 22.20 Stacja szy-
frująca (fi lm) 23.55 Uwięzieni (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Ninjago 7.40 
Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
8.10 Salon samochodowy 9.40 Za-

wsze Wiosna (fi lm) 11.40 Asterix 
na olimpiadzie (fi lm) 14.15 Morder-
stwa w Midsomer (s.) 16.25 Gondíci, 
s.r.o. 17.35 Jak zbudować marzenie 
18.55 Wiadomości 20.15 Daję nam 
rok (fi lm) 22.25 Tożsamość Bourne’a 
(fi lm) 0.55 Autostopowicz (fi lm) 2.40 
Morderstwa w Midsomer (s.).  

NIEDZIELA 3 maja

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Twierdze 6.40 Historie sław 7.35 
Zaraz wracam (fi lm) 8.50 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.05 Plac (s.) 12.00 Pytania V. Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Cze-
ski Honza (bajka) 14.05 O Feniksie 
(bajka) 14.50 Królewskie igraszki 
(fi lm) 16.35 Dziki kraj (s.) 18.25 Zio-
ła 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 3 plus 1 z Miroslavem 
Donutilem 21.20 168 godzin 21.50 
Siedem dni grzechów (fi lm) 23.35 
Sprawy inspektora Lynleya (s.) 1.05 
Policja kryminalna Paryż (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Atlas zwierząt 
6.35 3-2-1 Pingwiny! 7.00 Mikoła-
jek 7.15 Show Garfi elda 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Znane i nieznane hi-
storie czeskich zamków 9.55 Wzlot i 
upadek NSDAP 10.45 Nie poddawaj 
się 11.40 Chcesz mnie? 12.10 Jak się 
żyje opiekunom w zoo 12.25 Króle-
stwo natury 12.50 Słowo na niedzielę 
12.55 Magazyn chrześcijański 13.25 
Przez ucho igielne 13.50 Magazyn 
religijny 14.20 Podróż po Mauritiusie 
14.50 Wyspy marzeń 15.40 Zaginione 
starożytne miasta 16.35 Na pływalni 
z J. Smetaną 17.05 Predatorzy jako 
gwiazdy fi lmowe 17.55 Odbić się od 
dna 18.45 Wieczorynka 18.55 Ta-
jemnice zmarłych 19.50 Wiadomości 
w języku migowym 20.00 Licencja 
na zabijanie (fi lm) 22.15 Brudna gra 
(fi lm) 0.10 Fenomen Underground 
1.05 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
6.25 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.55 
Monsuno (s. anim.) 7.20 Król dżungli 
(s. anim.) 7.45 Tom i Jerry (s. anim.) 
8.35 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości (s. anim.) 9.05 Królewna z 
młyna (bajka) 10.00 Dwóch i pół (s.) 
10.25 Weekend 11.25 Czy to ty, czy to 
ja (fi lm) 13.20 Trzech facetów w po-
dróży (fi lm) 15.15 Matki w mackach 
Marsa (fi lm) 16.50 Jak poeci tracą złu-
dzenia (fi lm) 18.50 Helena (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Po-
licja Modrava (s.) 21.30 Mistrzostwa 
powiatu (s.) 22.05 Odłamki 22.40 
Włoska robota (fi lm) 0.45 Kryminal-
ne zagadki Nowego Jorku (s.). 

PRIMA 
6.40 Ninjago (s. anim.) 7.40 Jake i pi-
raci z Nibylandii (s. anim.) 8.10 Po-
jedynek generałów 9.20 Prima Zoom 
Świat 9.55 Rosemary & Th yme (s.) 
11.00 Partia 11.45 Poradnik domowy 
13.30 Big Ben (s.) 15.45 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 18.00 Pr. kulinar-
ny 18.55 Wiadomości 20.15 Legal-
na blondynka (fi lm) 22.20 G.I. Jane 
(fi lm) 0.55 Hawaii 5-0 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 4 maja  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hercules Poirot 
(s.) 10.05 168 godzin 10.40 Cza-
rodziejski spadek (bajka) 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 
14.45 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 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 Praskie panoptikum (s.) 21.10 

Reporterzy TVC 21.50 Kryminalista 
(s.) 22.50 Na tropie 23.15 Zawo-
dowcy (s.) 0.10 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Regionalne podróże 10.25 Błękit-
na planeta 11.15 Babel 11.40 Magazyn 
religijny 12.10 Klucz 12.35 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 12.50 Naj-
większe klęski żywiołowe 13.35 Bitwa 
o Midway 13.55 Tajemnice II wojny 
światowej 14.50 Kronika królów 15.45 
Uwaga, aligatory 16.35 Wojna algier-
ska 17.35 Caligula 18.20 Znane i nie-
znane historie czeskich zamków 18.45 
Wieczorynka 18.55 Kosmos 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Wzlot i upadek NSDAP 20.55 Czoł-
giści 21.55 Tylko o sprawach rodzin-
nych (fi lm) 23.50 Przemytnik (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 10.35 Policja Modrava (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości 12.25 Dowody zbrodni 
(s.) 13.20 Bez śladu (s.) 14.15 Menta-
lista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, 
sport, pogoda 17.30 Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Le-
karze z Początków (s.) 21.30 Mentali-
sta (s.) 22.30 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.20 Bezwzględni (s.) 0.05 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.40 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Strażnik Teksasu 
(s.) 10.20 Julie Lescaut (s.) 12.25 Ob-
wód Wolff a (s.) 13.30 Komisarz Rex 
(s.) 14.40 Lekarz z gór (s.) 15.40 Dro-
gi miłości (fi lm) 17.40 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.35 Top Star 
magazyn 22.45 Czekając na miłość 
(fi lm) 1.20 Firma (s.). 

WTOREK 5 maja

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po Queenslandzie 10.25 Re-
porterzy TVC 11.05 Łopatologicznie 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Doktor Quinn 
(s.) 14.50 Twierdze 15.05 Kojak (s.) 
15.55 Grubas (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Śmierć 
pięknych saren (fi lm) 22.30 Kró-
lewskie igraszki (fi lm) 0.10 Ojciec 
Brown (s.) 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Wyspy marzeń 9.55 
Amator przygód 10.25 Błękitna pla-
neta 11.15 Magiczne góry 11.30 Nie 
poddawaj się 12.25 Auto Moto Rewia 
12.55 Kosmiczny wiek 13.45 Wzlot 
i upadek NSDAP 14.35 Tajemnice 
zmarłych 15.25 Tajemnice II wojny 
światowej 16.20 Drogi do Agde 16.45 
Praskie powstanie w maju 1945 17.30 
Transmisja mszy św. 19.00 Historia 
latającej twierdzy 19.50 Wiadomo-
ści w j. migowym 20.00 Bitwa o roz-
głośnię 21.00 Koncert z okazji Dnia 
Zwycięstwa 22.35 Niech żyje repub-
lika (fi lm) 0.40 Miasto kocic (s.) 1.05 
Luther (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Ulica 
(s.) 10.10 Lekarze z Początków (s.) 
11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Tesco-
ma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dowody zbrodni 
(s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 Men-

talista (s.) 15.15 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 17.30 Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Weekend 22.35 Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 23.25 
Bezwzględni (s.) 0.15 Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 
7.40 M.A.S.H. (s.) 9.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 10.25 Julie Lescaut (s.) 
12.30 Obwód Wolff a (s.) 13.30 Ko-
misarz Rex (s.) 14.40 Lekarz z gór 
(s.) 15.40 Żaglowiec miłości (fi lm) 
17.40 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Śluby 
w Wenecji (s.) 21.35 Oczyma Josefa 
Klímy 22.20 Pr. kulinarny 23.45 Po-
licja kryminalna Stuttgart (s.) 0.45 
Sprawiedliwość we krwi (s.). 

ŚRODA 6 maja  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Grubas (s.) 9.50 
Podróż po południowych Chinach 
10.35 13. komnata J. Skopečka 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Twierdze 
15.05 Kojak (s.) 15.55 Grubas (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 Musimy sobie pomagać 
(fi lm) 0.00 Skradziony kaktus. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Stulecie latania 9.55 
Królestwo oceanów 10.45 Tory w ser-
cu Arabii 11.15 Nasza wieś 11.40 Ta 
nasza kapela 12.10 Folklorika 12.35 
Odbić się od dna 13.20 Europa dziś 
13.50 Kanadyjska szkoła policyjna 
14.45 Caligula 15.30 Vinitorium Mo-
ravicum 15.55 Chcesz je? 16.00 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.25 Z 
kucharzem dookoła świata 17.25 Wy-
spy marzeń 18.15 Królestwo natury 
18.45 Wieczorynka 18.55 Predatorzy 
jako gwiazdy fi lmowe 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Podróż po 
Islandii 20.30 Piłka nożna: Liga Mi-
strzów UEFA 23.10 Uwięzieni 0.00 
Magazyn chrześcijański. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 
Ulica (s.) 10.10 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i 
pół (s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Dowody zbrodni (s.) 13.25 Bez śla-
du (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami 21.35 Agenci NCIS (s.) 
22.35 Wróg u bram (fi lm) 0.55 Kry-
minalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.30 Ninjago (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 
7.45 M.A.S.H. (s.) 9.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 10.30 Julie Lescaut (s.) 
12.30 Obwód Wolff a (s.) 13.30 Ko-
misarz Rex (s.) 14.40 Lekarz z gór 
(s.) 15.40 Królowa nocy (fi lm) 17.40 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Przeboje i podbo-
je (s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.35 
Telebazar 23.45 Hawaii 5-0 (s.) 0.45 
Zabójcze umysły (s.).
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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-
stawa pt. „Władcy nocy”. Czynna: wt
-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
ul. Mennicza 46, Cieszyn: 30. 4. o 
godz. 15.00 wernisaż wystawy pt. 
„Niemieckie zbrodnie na Śląsku 
Cieszyńskim (1939-1945)”. Czynna: 
do 31. 7. wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-17.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Poza godzinami otwarcia podanie 

ogłoszenia można uzgodnić 
telefonicznie pod nr.: 

596 312 477 lub 724 751 002 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – Otesánek (30, 
godz. 10.00);
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Poněkud zasněžená ro-
mance (28, godz. 19.00);
KARWINA: Królowa Śniegu 
(29, godz. 17.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Dzwoneczek i bestia z Nibylan-
dii (30, 1, godz. 15.30); Gunman: 

Odkupienie (30, 1, godz. 17.30); 
Avengers: Czas Ultrona (30, 1, godz. 
19.00); Ex machina (30, 1, godz. 
20.00); KARWINA – Ex: Aven-
gers: Czas Ultrona (30, godz. 17.00, 
1, godz. 17.00, 20.00); Whiplash 
(30, godz. 20.00); Baranek Shaun 
(1, godz. 15.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Avengers: Czas Ultrona 
(30, 1, godz. 17.00); Ex machina 
(30, 1, godz. 20.00); Baranek Shaun 
(1, godz. 10.00); CZ. CIESZYN – 
Central, CIESZYN – Piast: Kino 
na granicy. 

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
BYSTRZYCA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków Koła 
na brygadę – wiosenne porządki w 
domu PZKO w czwartek 7. 5. od 
godz. 15.00. Poczęstunek zapewnio-
ny. Prosimy o zgłoszenie udziału na 
tel. 602 561 140.
ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na Dzień Go-
spodarza w piątek 1 maja w świetlicy 
Koła. W programie rajd rowerowy, 
turniej tenisa stołowego, ognisko, gry 
i zabawy dla dzieci, smaczna kuch-
nia. Wyjazd rowerzystów o godz. 
9.00 sprzed Domu PZKO. W razie 
niepogody zapewnione gry planszo-
we w świetlicy.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza członków i 
sympatyków w sobotę 9. 5.  o godz. 
15.00 do Domu PZKO na Uroczy-
stość wspomnieniową 70. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej. W 
programie składanie kwiatów pod 
tablicami ofi ar oraz występ chóru 
„Lutnia” i Zespołu „Rychwałdzia-
nie”.
PTTS „BŚ” – Informuje, że od-
jazd na autokarową wycieczkę 1. 
5. Salmopol – Trzy Kopce – Wisła 
jest o godz. 7.00 z Karwiny, o godz. 
7.20 z Cz. Cieszyna, o godz. 7.40 
z Trzyńca – dworzec kolejowy. Inf. 
603  193  004, www.ptts-beskidsla-
ski.cz.
zaprasza w niedzielę 3. 5. na po-
nadplanową wycieczkę na Łysą Górę 
z możliwością zdobycia w ramach 
odznaki „100 na 100” pieczątek z 
dwu schronisk „Šantan” i „Kamen-
ná chata”, które po otwarciu nowych 
schronisk zanikną. Wyjście na ŁG 
dowolne z Wisalajów lub z Ostrawi-
cy. Pociąg z Cz. Cieszyna do Ostra-
wicy (przesiadka we Frydku i Fryd-
lancie) wyjeżdża o godz. 6.41 lub 
7.45. Odjazd autobusu bezpośred-
niego z Hawierzowa na Wisalaje jest 
o godz. 8.12. Spotkanie w „Šantanie” 

w godz. 10.00-12.00. Informacje: 
776 046 326.

Zbiórka uczestników wyciecz-
ki W 52 we wtorek 5. 5. na dworcu 
kolejowym Ostrawa-Śródmieście 
(Střed) o godz. 9.00. Odjazdy z Cz. 
Cieszyna: o godz. 7.37 przez Bogu-
min z przesiadką w Ostrawie-Dwo-
rzec Główny, o godz. 7.35 przez 
Hawierzów z przesiadką w Ostrawie
-Kończycach.

TURYSTYCZNY KLUB KO-
LARSKI PTTK „ONDRA-
SZEK” – Zaprasza na wycieczkę 
rowerową na Łysą Górę 1. 5. o godz. 
7.30 zbiórka na moście „Przyjaźni” 
w Cieszynie. W tym dniu na Łysej 
Górze odbywa się Sabat Czarownic. 
Trasa pagórkowata, ostatnie 8 km 
dość stromy podjazd na szczyt po 
asfalcie, duży ruch. Trasa około 100 
km. Potrzebne rzeczy: dokumenty 
osobiste, oświetleniowe rowerów (z 
przodu, z tyłu i odblaski na kołach). 
Prowadzący: Andrzej Nowak „Zio-
łowy”.

WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spot-
kanie, które odbędzie się we wtorek 
5. 5. o godz. 15.00 w Czytelni. W 
programie wystąpi Jewka Trzyń-
czanka.

OFERTY
KUPIĘ INSTRUMENTY mu-
zyczne. Tel. 608 374 432. GL-280

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

WYSTAWY
KARWINA, PODSTAWOWA 
SZKOŁA ARTYSTYCZNA Bed-
řicha Smetany: do 30. 4. wystawa pt. 
„Rysunek, malarstwo, grafi ka i parę 
książek – Maria Boszczyk-Krygiel, 
Darina Krygiel”.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 29. 4. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,48 zł

ON  4,45 zł

LPG 1,81 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,66 zł

ON  4,55 zł

LPG 2,02 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,53 zł

ON  4,42 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,68zł  

ON  4,55 zł

LPG 1,92 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,70 kc  

ON  31,70 kc  (wik)

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 29. 4. 2015

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

CZK  0,145  0,147 0,142  0,149

EUR  4,010 4,050  3,950  4,050

USD  3,600  3,700  3,660  3,760

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN   6,82   6,95  6,77   6,94

EUR  27,20 27,80 27,15 27,75

USD  24,70 25,50 24,83 25,35 (wik)

Dziś o godz. 15.00 w Książnicy Cie-
szyńskiej rozpocznie się wernisaż 
wystawy „By nigdy nie zapomnieć. 
Niemieckie zbrodnie na Śląsku Cie-
szyńskim (1939-1945)”. Kluczowym 
wątkiem ekspozycji są egzekucje na 
ludności cywilnej, jednak autorzy sta-
wiają też pytania o świadomość histo-
ryczną współczesnych mieszkańców 
regionu i pamięć o cieszyńskich ofi a-
rach drugiej wojny światowej.

Tytuł wystawy oraz jej motto – „Bo 
stokroć boleśniejsze i gorsze od śmier-
ci było dla tych, co zginęli, nasze zapo-
mnienie. Myśmy nie zapomnieli. Lecz 
niestety są tacy, którzy umyślnie zapo-
minają” – nawiązują do przejmujące-
go artykułu Henryka Jasiczka z 1946 
r., w którym autor wyraził sprzeciw 
wobec unikania konsekwencji swych 
zbrodniczych czynów przez sympaty-
zujących w czasie wojny z Niemcami 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Od zakończenia działań wojennych 
mija 70 lat. Mimo to kwestia marty-
rologii mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego, zwłaszcza zaś jego wschodniej 

części, nie doczekała się dotąd wszech-
stronnych, pogłębionych studiów i 
monografi cznej prezentacji. Niewiele 
wiadomo nawet o tak tragicznych wy-
darzeniach, jak rozstrzelanie 81 osób 
na cmentarzu żydowskim w Cieszy-
nie w końcowych miesiącach wojny. 
O dziesiątkach mniejszych egzeku-
cji na terenie regionu zachowały się 
ledwie lakoniczne wzmianki. W tych 
okolicznościach wystawa jest w istocie 
pierwszą próbą syntetycznego ujęcia 
problemu zbrodni, jakich na obszarze 
Śląska Cieszyńskiego dopuścili się 
niemieccy okupanci.

Autorami ekspozycji są Rafał Cho-
lewa i Wojciech Święs. Wystawę będzie 
można zwiedzać do 31 lipca. Wernisa-
żowi towarzyszyć będzie prezentacja 
książki z wojennymi wspomnieniami 
Alojzego Frosa, urodzonego w 1916 
r. absolwenta podchorążówki 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 
więźnia obozów koncentracyjnych w 
Auschwitz, Oranienburgu, Sachsen-
hausen i Buchenwaldzie, członka or-
ganizacji konspiracyjnych.  (wik)

O niemieckich zbrodniach
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza 
na... „Seks dla opornych” – komedię 
małżeńską Michele Riml, w której 
główne role zagrają Maria Pakulnis 
i Mirek Kropielnicki. Spektakl od-
będzie się 15 maja (piątek) o godz. 
18.00. Bilety w cenie 30, 50 i 70 zł 
można nabyć w kasie teatru oraz na 
stronie internetowej: www.bilety.teatr.
cieszyn.pl. 

Małżeństwo Alice i Henry z liczącym 
ponad 20 lat stażem, wiodące zwy-
czajne, pracowite, wręcz banalne ży-
cie, zapragnęło ożywić swój związek 
i obudzić dawną namiętność. Spoty-
kają się więc w ekskluzywnym hotelu 
z podręcznikiem „Seks dla opornych”. 
Będzie emocjonująco, bu rzliwie, 
śmiesznie i zarazem gorzko, jak to w 
małżeństwie bywa.  (r)

Komedia w Mickiewiczu

Był pierwszy maja lat temu trzydzieści, kiedy odeszła na-
sza Ukochana Mama

MARIA BRANNA

Jerzy, Jan, Halina i Joanna z rodzinami. GL-304

WSPOMNIENIA

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia pani Hani Mikulcowej i całej ro-
dzinie z powodu śmierci Syna

śp. ROMANA MIKULCA

składają członkinie Klubu Kobiet MK PZKO w Hawierzowie-Suchej. 
Życzymy dużo siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil. GL-309

Dnia 30. 4. 2015 mija 36. rocznica, kie-
dy opuścił nas na zawsze 

śp. JÓZEF SZTEFEK 

z Hawierzowa-Datyń Dolnych w wie-
ku 56 lat. Niespełna roku temu 5. 6. 
2014 odeszła na wieczny odpoczynek 
Jego Żona 

śp. ZOFIA SZTEFKOWA 

z Kwapulinskich w wieku 90 lat. Z miłością i szacunkiem wspominają zac-
nych rodziców córki z rodzinami i cała rodzina. GL-284

ŻYCZENIA

W niedzielę 3 maja będzie obchodzić swój jubileusz 70 lat

pan EDWARD STUCHLIK

z Karwiny-Raju. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, po-
gody ducha, optymizmu i sił na dalsze lata życzą żona, 
synowie Zbyszek ze Simoną, Marian z żoną Ksenią oraz 
wnuki Tomasz, Dawid, Sandra i Artur. RK-051

NEKROLOGI
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W OSTRAWIE INWAZJA 
SŁOWAKÓW I ROSJAN

W Ostrawie od jutra drugim ofi cjal-
nym językiem ulicy będzie słowacki, 
któremu sekundować będzie rosyjski. 
W stolicy województwa morawsko-
śląskiego zagoszczą rozgrywki grupy 
B, w której zaprezentują się m.in. 
ekipy Słowacji i Rosji. Drużyna na-
rodowa Rosji zakwaterowanie wy-
brała nie w Ostrawie, a w pobliskich 
Krawarzach, w kompleksie sportowo
-rekreacyjnym, którego właścicielem 
jest były selekcjoner reprezentacji 
RC, Alois Hadamczik. Słowaccy ho-
keiści zamieszkają z kolei w hotelu 
Park Inn, podobnie jak ekipy Nor-
wegii, Słowenii i Finlandii. Zaple-
cze zrenowowanego hotelu Clarion 
w bezpośrednim sąsiedztwie ČEZ 
Areny, w której rozegrane zostaną 
wszystkie mecze grupy B, wybrały 
zaś zespoły USA, Danii i Białorusi. 
W Krawarzach wprawdzie już daw-
no nie stoi pomnik Lenina, niemniej 
jednak Rosjanie poczują się w tym 
malowniczym mieście leżącym na 
trasie z Ostrawy do Opawy niczym 
w bajce. Rosyjski zespół będzie miał 
do dyspozycji nie tylko całą Buly 
Arenę w Krawarzach, ale również 
pole golfowe, o żołądki rosyjskich 
zawodników zatroszczy się z kolei 
szef kuchni krawarzskiego kom-
pleksu – Vladan Mučka. – Lista ży-
czeń rosyjskiej ekipy robi wrażenie. 
Oczywiśnie nie brakuje tradycyjnego 
barszczu – zdradził dziennikarzom 
Mučka.     

GOSPODARZE NA 
POCZĄTEK ZE SZWECJĄ

Na pierwszy ogień ruszają w piąt-
kowe popołudnie mecze Kanada – 
Łotwa (A) i USA – Finlandia (B). 
Wieczorem na tafl ę O2 Areny w 
Pradze wyjdą hokeiści reprezenta-
cji RC, którzy w pierwszym swoim 
meczu grupy A zmierzą się z moc-
ną Szwecją – jednym z faworytów 
na zwycięstwo w całym turnieju. 
W roli kapitana czeską drużynę po-
prowadzi napastnik Jakub Voráček, 
gwiazda klubu Philadelphia Flyers. 
Trener reprezentacji RC, Vladimír 

Růžička, przed startem czempio-
natu musiał odpowiadać na trudne 
pytania związane z jego domniema-
ną aferą korupcyjną z czasów, kiedy 
prowadził Slavię Praga. Dla niego, a 
także całego zespołu dobrze się sta-
ło, że mistrzostwa ruszają już jutro. 
– Dla mnie liczy się teraz jak naj-
lepszy występ drużyny narodowej w 
mistrzostwach świata rozgrywanych 
przed własną publicznością – zapew-
nił Růžička, który zdobył też pełne 
poparcie władz Czeskiego Zwązku 
Hokeja. 

KANADĘ POPROWADZI 
NA TAFLI SIDNEY CROSBY
Z punktu widzenia zwykłego kibica, 
atrakcyjniej zapowiadają się mecze w 
ramach grupy A w praskiej O2 Are-
nie. Nie tylko dlatego, że w Pradze 
zagrają Czesi, ale również z powodu 
występu takich drużyn, jak Kanada 
czy Szwecja. Kanadyjczycy, w odróż-
nieniu od hokeistów USA, rozgryw-
ki mistrzostw świata zawsze trak-
towali z należytym szacunkiem. W 

tym roku w kadrze Kanady znajduje 
się m.in. znakomity Sidney Crosby 
z Pittsburgu Penguins. Gwiazdor 
„Pingwinów” włączył się do kadry 
Kanady bezpośrednio po odpadnię-
ciu klubu z pierwszej rundy play off . 
„Pingwiny” przegrały z New York 
Rangers, Sidney Crosby z Kanadą 
pragnie jednak dotrzeć aż do fi na-
łu mistrzostw świata. Kanadyjczycy, 
którzy pięć razy z rzędu odpadli w 
mistrzostwach świata w ćwierćfi nale, 
są głodni sukcesu. 

W CZEMPIONACIE 
AŻ TRZEJ STALOWNICY

Najwyższych ambicji nie brakuje 
również Czechom, którzy w roli go-
spodarza imprezy chcą dotrzeć jak 
najdalej. W kadrze RC znajduje się 
ośmiu hokeistów z Tipsport Eks-
traligi – jednak tylko dwaj fi naliści 
sezonu, Jakub Klepiš (HC Stalow-
nicy Trzyniec) i Martin Ručinský 
(Verva Litwinów). 44-letni Ručin-
ský wczoraj miał potwierdzić trene-
rowi udział w czempionacie, z kolei 

młodszy o czternaście lat Klepiš jest 
pewniakiem w składzie Vladimíra 
Růžički. – Klepiš jest bardzo uni-
wersalnym napastnikiem. Potrafi  
wyprowadzić szybką kontrę, potrafi  
wykończyć akcję z każdego sektoru 
lodowiska, ale jest też przydatny w 
defensywie – ocenił walory 30-let-
niego Stalownika szkoleniowiec re-
prezentacji RC, Vladimír Růžička. 
Klepiš, który na razie nie przedłużył 
jeszcze z Trzyńcem kontraktu na 
nowy sezon, będzie chciał pokazać 
się w mistrzostwach świata z jak naj-
lepszej strony. – Zmęczenie z fi nału z 
Litwinowem daje się we znaki. Wolę 
jednak grać o najwyższe trofeum mi-
strzostw świata, niż trenować i zali-
czać mecze sparingowe w przerwie 
ekstraligi – stwierdził napastnik, 
który już przed startem czempionatu 
został gwiazdą... tyle że billboardów 
rozsianych wokół głównych dróg w 
całym kraju. Trzynieccy Stalownicy 
mogą się pochwalić również drugim 
hokeistą, który włączy się do walki 
w mistrzostwach świata. Słowacki 

selekcjoner Vladimír Vůjtek powo-
łał bowiem napastnika Vladimíra 
Draveckiego. 29-letni Dravecký 
zasłużył na bilet do Pragi, w całym 
sezonie (a zwłaszcza ply off ) spisy-
wał się bowiem bardzo równo. W 
ostatniej chwili, z powodu kontuzji 
napastnika Ladislava Nagyego, ka-
drę Słowacji uzupełnił trzyniecki 
napastnik Štefan Růžička. Zawodni-
kowi, który pod Jaworowym nie zy-
skał zbyt dużej sympatii kibiców, nie 
można odmówić talentu i hokejowe-
go cwaniactwa. W playoff s należał 
do najbardziej aktywnych graczy w 
kadrze Jiřego Kalousa – tak w ofen-
sywie, jak też w wysiadywaniu na 
ławce kar. – Růžička nie zgubił ryt-
mu meczowego, bo fi nały ekstraligi 
zakończyły się dopiero w ubiegłym 
tygodniu. To atut tego zawodnika 
– stwierdził czeski szkoleniowiec 
przy sterze reprezentacji Słowacji, 
Vladimír Vůjtek starszy. 

CZESKIE ATUTY? 
VORÁČEK, JÁGR 

I FANATYCZNI KIBICE
W roli kapitana czeską drużynę po-
prowadzi do boju gwiazdor Phila-
delphii Flyers, Jakub Voráček. Dla 
jednego z najszybszych zawodników 
w całych mistrzostwach ten sezon 
był wyjątkowy, w NHL spisywał 
się bowiem rewelacyjnie. Nie tylko 
strzelał gole, ale zbierał też asysty, 
tego samego oczekują od niego tre-
nerzy i kibice w Pradze. W kadrze 
RC nie brakuje również 43-letnie-
go Jaromíra Jágra, który w połowie 
sezonu niespodziewanie ożył w 
młodym zespole Florydy Panthers. 
Legendarny napastnik NHL chciał-
by zakończyć (już kilkakrotnie za-
mykaną...) karierę w reprezentacji 
mocnym uderzeniem – złotym me-
dalem z mistrzostw świata „na włas-
nych śmieciach”. Czechów poniosą 
na skrzydłach fanatyczni kibice, 
którzy kult czarnej gumy opanowali 
do perfekcji. Czescy fani już na po-
przednim czempionacie w Pradze i 
Ostrawie (2004) udowodnili, że ho-
kej kochają nad życie. 

JANUSZ BITTMAR

Króliki też kochają hokej
16 ekip i emocje, których nie sposób wyrazić słowami. Hokejowe mistrzostwa świata elity od jutra przyciągną na stadiony w Pradze i Ostrawie tłumy widzów. Ścisk 
kibiców spodziewany jest również w pubach i restauracjach w całym kraju. Fani, którzy nie zdążyli upolować biletów, mogą obejrzeć mecze na żywo w jednej z kilku 
stref kibica. W Ostrawie przygotowano dwa takie miejsca – przed witkowicką ČEZ Areną, gdzie zagoszczą mecze grupy B czempionatu oraz w kompleksie zabytko-
wej, przemysłowej dzielnicy Dolne Witkowice. W gigantyczną, nieofi cjalną strefę kibica, zamieni się zaś słynna ulica Stodolní w centrum Ostrawy. Maskotkami tego-
rocznych MŚ są króliki Bob i Bobek z kultowej kreskówki autorstwa Vladimíra Jiránka. Finał turnieju - 17 maja w Pradze.

GRUPA A (Praga): RC, Szwajcaria, 
Szwecja, Niemcy, Francja, Łotwa, 
Kanada, Austria
GRUPA B (Ostrawa): Słowacja, 
Norwegia, USA, Rosja, Słowenia, 
Białoruś, Finlandia, Dania

KADRA RC

Bramkarze: Jakub Kovář ( Jekatie-
rynburg), Ondřej Pavelec (Winni-
peg), Alexander Salák (Nowosibirsk)
Obrońcy: Petr Čáslava (Pardubi-
ce), Jan Hejda (Colorado), Michal 
Jordán (Carolina), Michal Kempný 
(Brno), Jan Kolář II (Władywostok), 
Jakub Krejčík (Örebro), Vojtěch 
Mozík (Pilzno), Jakub Nakládal 
(Turku), Ondřej Němec (CSKA 
Moskwa)
Napastnicy: Roman Červenka (Pe-
tersburg), Martin Erat (Arizona), 

Tomáš Hertl (San Jose), Jaromír 
Jágr (Floryda), Jakub Klepiš (Trzy-
niec), Petr Koukal ( Jokeryt), Jan 
Kovář (Magnitogorsk), Jiří Novot-
ný ( Jarosław), Lukáš Radil (Pardu-
bice), Martin Ručinský (Litwinów), 
Dominik Simon (Pilzno), Radek 
Smoleňák (MODO), Vladimír 
Sobotka (Omsk), Michal Vondr-
ka (Sparta Praga), Jakub Voráček 
(Philadelphia), Martin Zaťovič 
(Togliatti)
Trener: Vladimír Růžička

KADRA SŁOWACJI
Bramkarze: Ján Laco (Astana), 
Július Hudáček (Örebro), Branislav 
Konrád (Dukla Trenczyn)
Obrońcy: Andrej Meszároš (Buf-
falo), Dominik Graňák (Fribourg), 
Marek Ďaloga, Juraj Mikuš (obaj 

Sparta Praga), Michal Sersen, Ivan 
Baranka (obaj Slovan Bratysława), 
Milan Jurčina (Dynamo Ryga), 
Christián Jaroš (Lulea), Adam Já-
nošík (HC Koszyce)

Napastnicy: Marián Gáborík (Los 
Angeles), Tomáš Kopecký (Flory-
da), Richard Pánik (Toronto), Mar-
ko Daňo (Columbus, Springfi eld), 
Milan Bartovič, Libor Hudáček 
(obaj Slovan Bratysława), Tomáš 
Surový (Bańska Bystrzyca), Mário 
Bližňák (Pilzno), Martin Réway 
(Sparta Praga), Marek Viedenský 
(HPK Hämmeenlinna), Michel 
Miklík, Marcel Haščák (obaj Amur 
Chabarovsk), Patrik Lušňák ( Junosť 
Mińsk), Vladimír Dravecký, Štefan 
Růžička (obaj Trzyniec)

Trener: Vladimír Vůjtek st.

Hokejowe MŚ IIHF, PRAGA – OSTRAWA 2015

Maskotkami tegorocznych MŚ są króliki Bob i Bobek z kultowej kreskówki autorstwa Vladimíra Jiránka.

W barwach RC zagra w mistrzostwach trzyniecki napastnik Jakub Klepiš.
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