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Potrójny egzamin wstępny
EDUKACJA: Dzięwiątoklasistów, którzy w tym roku szkolnym będą zdawać egzaminy wstępne do Polskiego Gimnazjum 
i polskiej klasy Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie, czeka nowość. Oprócz egzaminu wstępnego z matematyki i języka 
polskiego obowiązkowo będą zdawać również język czeski.
Jednolity egzamin wstępny z mate-

matyki i języka czeskiego oraz lite-

ratury dla wszystkich szkół średnich 

z maturą na terenie RC wprowadziła 

z ważnością od 1 września br. nowa 

ustawa szkolna. Według dyrektora 

Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 

Andrzeja Bizonia, wprowadzenie 

obowiązkowego egzaminu wstęp-

nego z języka czeskiego jest logicz-

ną konsekwencją wcześniejszych 

działań ministerstwa szkolnictwa 

mających na celu ujednolicenie wy-

magań wobec maturzystów. – Jeże-

li chodzi o matury, to w tej chwili 

uczniowie zdają obowiązkowy eg-

zamin państwowy z języka czeskie-

go i matematyki lub języka obcego. 

Oprócz tego w części szkolnej zdają 

w naszym gimnazjum obowiązkowo 

język polski oraz przedmiot, który 

sami wybiorą. Podobnie będzie teraz 

na egzaminach wstępnych. Adepci 

wszystkich szkół średnich z maturą 

będą zdawać jednolity egzamin z ję-

zyka czeskiego i matematyki, my zaś 

w części szkolnej będziemy od nich 

jeszcze wymagać zaliczenia testu z 

języka polskiego – wyjaśnił dyrektor. 

Jego zdaniem, wbrew pozorom, nie 

jest to żadna rewolucyjna zmiana, 

która niespodziewanie stawiałaby 

uczniów polskich szkół podstawo-

wych w niekorzystnej sytuacji. – Już 

teraz wielu uczniów zgłaszających 

się do polskiego gimnazjum składało 

równocześnie zgłoszenia do czeskich 

szkół średnich. W związku z tym w 

ub. roku szkolnym po raz pierwszy 

mieli możliwość zdawania w naszym 

gimnazjum egzaminu wstępnego z 

języka czeskiego. Skorzystała z niej 

prawie połowa uczniów – stwierdził 

Bizoń. 

Nowa ustawa szkolna, wprowa-

dzając jednolite egzaminy wstępne 

do szkół średnich z maturą, jedno-

cześnie pozostawiła ich dyrektorom 

możliwość ustanowienia szkolnego 

egzaminu wstępnego. Dotychczas 

korzystały z niej m.in. gimnazja ję-

zykowe, które chciały sprawdzić, jak 

ich kandydaci – oprócz języka cze-

skiego i matematyki – radzą sobie z 

językiem obcym. Teraz dodatkowy, 

szkolny egzamin z języka polskiego, 

chcą wprowadzić również czesko-

cieszyńskie szkoły średnie z polskim 

językiem wykładowym – Polskie 

Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-

go i Akademia Handlowa. – Jeste-

śmy jedynymi polskimi szkołami w 

Republice Czeskiej, dlatego decyzję 

tę chcemy podjąć wspólnie. Razem 

z Urzędem Wojewódzkim prowa-

dzimy teraz rozmowy, by egzamin 

wstępny z matematyki został opra-

cowany, tak jak to miało miejsce w 

latach poprzednich, dla polskich 

uczniów w polskiej wersji języko-

wej – zaznaczyła dyrektor Akademii 

Handlowej w Czeskim Cieszynie, 

Krystyna Bonček.

Według dyrektora polskiej szkoły 

podstawowej w Karwinie, Tomasza 

Śmiłowskiego, wprowadzenie obo-

wiązkowego egzaminu wstępnego z 

języka czeskiego również w polskich 

szkołach średnich nie powinno być 

dla większości dziewiątoklasistów 

żadnym dodatkowym obciążeniem. 

– W latach minionych zdecydowana 

większość oprócz egzaminów wstęp-

nych do Polskiego Gimnazjum lub 

polskiej klasy Akademii Handlowej 

zdawała również egzamin wstępny z 

języka czeskiego do czeskiej szkoły 

średniej – powiedział dyrektor, któ-

ry ma tę świadomość, że nowość, 

jaką wprowadziło ministerstwo, nie 

wszystkim będzie się podobać.

– Z drugiej strony wiadomo jed-

nak, że egzamin wstępny może być 

tylko z tego materiału, który jest 

zawarty w ramowym programie 

kształcenia, a ten każda szkoła jest 

zobowiązana realizować – zauważył 

à propos tego, czy szkoły w ciągu za-

ledwie pół roku zdążą przygotować 

pod tym kątem swoich uczniów.

Urszula Czudek, dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 

Jabłonkowie, zgadza się z poglądem, 

że uczniowie na lekcjach języka cze-

skiego są niejako na bieżąco przygo-

towywani do egzaminów wstępnych. 

Ogłoszenie nowych zasad dopiero w 

listopadzie uważa jednak za niezbyt 

szczęśliwe rozwiązanie. – Gdyby 

uczniowie wiedzieli o tym przynaj-

mniej już od początku września, by-

łoby lepiej – stwierdziła dyrektorka, 

dodając, że w jej szkole egzaminy 

wstępne z języka czeskiego, matema-

tyki i języka polskiego będą dotyczyć 

prawdopodobnie aż 20 tegorocznych 

dziewiątoklasistów. – W ostatnich 

latach nasi uczniowie składali jednak 

zwykle zgłoszenia do dwóch szkół 

średnich, z tego do jednej czeskiej. 

Egzaminy wstępne zdawali zatem 

również z języka czeskiego i to z po-

wodzeniem. Nie sądzę więc, że w tym 

roku miałoby być inaczej – uspokaja.

Chociaż poglądy na zasadność 

obowiązkowych egzaminów wstęp-

nych z języka czeskiego do polskich 

szkół średnich mogą być różne, fak-

tem pozostaje to, że zarówno Polskie 

Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 

jak i tamtejsza Akademia Handlowa 

są szkołami działającymi w czeskim 

systemie nauczania. Ten zaś, jeśli 

chodzi o język czeski, ma później te 

sama wymagania względem wszyst-

kich maturzystów.

 BEATA SCHÖNWALD

Prawie połowa tegorocznych pierwszoklasistów Polskiego Gimnazjum zdawała egzamin wstępny również z języka czeskie-
go. Ich młodsi koledzy będą go zdawać wszyscy.
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PREZYDENT PRZYJECHAŁ 
DO OSTRAWY

Prezydent RC Miloš Zeman wraz 

z  małżonką Ivaną rozpoczął wczoraj 

trzydniową wizytę w województwie 

morawsko-śląskim. Jego pierwszym 

przystankiem był Urząd Wojewódz-

ki w Ostrawie, gdzie głowę państwa 

przyjął kończący kadencję hetman 

Miroslav Novák. W sali sesyjnej spo-

tkała się z prezydentem nowo wybrana 

Rada Województwa, posłowie i sena-

torzy z naszego regionu oraz przedsta-

wiciele lokalnych samorządów. 

Zeman przypomniał, że wielo-

krotnie gościł już w naszym woje-

wództwie, a w przeszłości, w ramach 

kampanii wyborczej, odwiedził auto-

busem „Zemák” niemal każdą wioskę. 

Bardzo szybko odniósł się do głośne-

go ostatnio tematu stosunków z Chi-

nami. – Właśnie dziś dowiedziałem 

się, że właścicielem 80 proc. udziałów 

w spółce TSS Cargo, która zatrudnia 

1,3 tys. pracowników, będzie jedna z 

chińskich spółek. Tu dotykam tema-

tu, który wywołał burzę w Pradze. 

Praga, a przynajmniej część Pragi, 

owija się fl agami tybetańskimi, ale 

tu, w regionie ostrawskim, potrzebny 

nam jest dopływ kapitału, potrzebu-

jemy poszerzania produkcji i zacho-

wania dotychczasowych miejsc pracy. 

To jest, moim zdaniem, ważniejsze 

od fl ag tybetańskich. W Niemczech 

największym zagranicznym inwesto-

rem są właśnie Chiny, więc nie widzę 

powodu, dlaczego w przyszłości nie 

mogłoby tak być także u nas – prze-

konywał Miloš Zeman. Mówiąc o 

szansach dla rozwoju regionu, wy-

mienił także program użeglowienia 

Odry, przygotowywany razem z rzą-

dem polskim.  (dc)
 Więcej na str. 2

Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
BEATA SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896
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Wybrał Orłową, bo ma problemy
Prezydent Republiki Czeskiej Mi-

loš Zeman podczas wczorajszego 

spotkania w Ostrawie z odchodzą-

cymi i nowo wybranymi władza-

mi województwa poruszał przede 

wszystkim kwestie polityczno-

-ekonomiczne. Przyszły hetman 

Ivo Vondrák pytał gościa o jego 

pogląd na przyznanie Chinom sta-

tusu gospodarki rynkowej, dodając, 

że napływ chińskiej stali uważa za 

poważną groźbę dla regionu. 

– Przyznanie tego statusu byłoby 

zagrożeniem dla 15 tys. miejsc pra-

cy – podkreślił Vondrák. Zeman 

odpowiedział, że status ekonomiki 

rynkowej, a działania antydumpin-

gowe w stosunku do chińskiej pro-

dukcji to dwie różne rzeczy. Nawet 

jeżeli Chinom zostanie przyznany 

status gospodarki rynkowej (a Ze-

man uważa ten kraj za taką wła-

śnie gospodarkę, ponieważ odsetek 

fi rm w prywatnych rękach jest już 

wyższy od odsetka spółek pań-

stwowych), to nic, jego zdaniem, 

nie stoi na przeszkodzie, by Unia 

Europejska stosowała wobec tego 

kraju cła antydumpingowe. 

Zeman spotkał się w Ostra-

wie także z kierownictwem OKD 

i związkami zawodowymi. Szef 

związkowców, Jaromír Pytlík, po-

wiedział po spotkaniu, że jego wra-

żenia są dobre. Zdradził, że roz-

mowy dotyczyły przede wszystkim 

kopalni Pasków, która już w stycz-

niu przyszłego roku ma zakończyć 

wydobycie. 

Po południu w planie prezy-

denckich odwiedzin było Uzdro-

wisko Darków oraz miasto Or-

łowa. Zeman przyznał, że wybór 

padł na Orłową ze względu na 

nękające ją problemy: wysoką sto-

pę bezrobocia, niełatwą przeszłość, 

kiedy to wskutek wydobycia węgla 

zniszczono ok. 2 tys. domów oraz 

stosunkowo wysoki odsetek osób 

uzależnionych od narkotyków. 

Również region bruntalski i ry-

marzowski, który prezydent dziś 

ma odwiedzić, to region z proble-

mami, szczególnie jeśli chodzi o 

bezrobocie. Zeman zwrócił jednak 

uwagą, że urzędy pracy mają dziś 

w ewidencji stosunkowo dużą gru-

pę osób, które odrzucają oferowane 

im zatrudnienie. Problemem, nad 

którym trzeba się zastanowić, są 

szczególnie rodziny, gdzie dzieci 

nigdy nie widziały rodziców cho-

dzących do pracy. 

Prezydent Republiki Czeskiej 

Miloš Zeman uda się dziś także do 

Hrabyni. Tam spotka się z żołnie-

rzami oraz z weteranami II wojny 

światowej. Z zaproszenia skorzy-

stał również Bronisław Firla, pre-

zes Koła Polskich Kombatantów. 

 DANUTA CHLUP

Nowa przestrzeń do nauki i pracy
Przez kilka miesięcy był tu plac budowy. Teraz wreszcie wszystko wraca do normy. W Polskiej Szkole Podstawowej im. Wisławy 

Szymborskiej w Wędryni zakończył się remont. Jego efektem są nowe szatnie, dodatkowa klasa, wyremontowane od podstaw toalety 

dla uczniów oraz samodzielna dyrekcja.

Do remontu szkoła zabrała się 

głównie ze względu na szatnie. Te 

były zbyt ciasne i trzeba było po-

szukać na nie nowego pomieszcze-

nia. W końcu wybudowano je od 

strony podwórza, a w miejscu daw-

nej szatni stworzono nową klasę.

– Pierwszy raz od dłuższego 

czasu mamy w szkole dziewięć 

samodzielnych klas. Stworzenie 

nowego pomieszczenia klasowego 

było więc bardzo potrzebne – za-

znacza dyrektor wędryńskiej szko-

ły, Krzysztof Gąsiorowski. 

W nowej klasie uczą się obecnie 

czwartoklasiści. Ich wychowaw-

czyni, Katarzyna Běčák, chwali 

nowe warunki, w jakich przyszło 

jej w tym roku szkolnym praco-

wać. – Wcześniej korzystaliśmy 

z mniejszego pomieszczenia, teraz 

mamy więcej przestrzeni. Niedaw-

no dostaliśmy nowe meble i nową 

tablicę, a teraz chcemy jeszcze po-

łożyć tu dywan, żeby było cieplej 

– snuje plany nauczycielka, która 

prowadzi swoich uczniów już od 

pierwszej klasy. 

Więcej przestrzeni zyskała po 

latach również dyrekcja. Nowe 

miejsce na pokój dyrektora znala-

zło się nad szatniami, a w dawnej 

dyrekcji postanowiono urządzić 

sekretariat. – Już stoją meble, ale 

resztę trzeba tu jeszcze poprzeno-

sić – wyjaśnia dyrektor.

Jak przyznaje, to, że uczniowie 

i nauczyciele wędryńskiej podsta-

wówki mogą pracować w lepszych 

i bardziej nowoczesnych warun-

kach, jest głównie zasługą byłej 

dyrektorki, Elżbiety Wani, która 

przed przejściem na emeryturę za-

biegała o ten remont, oraz gminy, 

która w całości go sfi nansowała. 

 (sch) 
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WIADOMOŚCI
KRÓTKO

STOP 

OSZUSTWOM
BOGUMIN (sch) – Jak nie dać się 

oszukać i stawić opór nachalnym 

sprzedawcom oraz na co należy 

zwracać uwagę, zamawiając dany 

towar, stanie się tematem semina-

rium, które wspólnie z miastem 

przygotowało dla bogumińskich 

seniorów Stowarzyszenie Ochrony 

Konsumenta Moraw i Śląska. Na 

spotkanie, które odbędzie się w 

czwartek 10 bm. o godz. 14.30 w 

Klubie Seniora przy ul. Okružní w 

Nowym Boguminie, może przyjść 

każdy, kto jako konsument chce 

poznać swoje prawa i nie pozwolić 

na to, by stać się w przyszłości ofi arą 

oszukańczych praktyk.

* * *

KLESZCZE NIE ŚPIĄ
REGION (sch) – Tegoroczny 

sezon był dla kleszczy w naszym 

regionie szczególnie urodzajny. 

Odnotowano tu 251 przypadków 

boreliozy i 33 przypadki wywołane-

go przez kleszcza zapalenia mózgu. 

Rok temu było ich o połowę mniej. 

Sezon kleszczy jednak wcale się 

jeszcze nie skończył. Te żerujące na 

ludzkiej lub zwierzęcej krwi owady 

wykazują bowiem aktywność nawet 

w listopadzie, jeżeli temperatura nie 

spada poniżej 5 st. C. W rezultacie 

w przyrodzie nadal można złapać 

kleszcza.

* * *

WIĘKSZY CMENTARZ
HAWIERZÓW (sch) – Cmentarz 

komunalny na hawierzowskim 

Szumbarku doczeka się przebudo-

wy. Na początku października ru-

szyły prace, które mają na cele po-

szerzenie tego miejsca pochówku, 

wybudowanie nowej sali obrzędów 

pogrzebowych oraz wyremonto-

wanie drogi prowadzącej wzdłuż 

cmentarza. Prace budowlane zo-

staną przeprowadzone w czterech 

etapach i pochłoną w sumie 85 mln 

koron.

Czwartoklasiści dzięki remontowi uczą sią w nowej klasie.

Szkolnictwo w centrum uwagi
27 października w Pradze odbyło się spotkanie delega-

cji Kongresu Polaków w RC z minister szkolnictwa RC, 

Kateřiną Valachovą. Zorganizował je ustępujący senator 

Petr Gawlas. Była to jego obietnica przedwyborcza, którą 

deklarował na ostatniej Radzie Przedstawicieli. Obok se-

natora udział w spotkaniu wzięli Józef Szymeczek – wi-

ceprezes Kongresu Polaków, Stanisław Folwarczny – wi-

ceprezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich, Marta Kmeť 

– dyrektorka Centrum Pedagogicznego dla Polskiego 

Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie 

oraz Dariusz Branny – członek Rady Rządu ds. mniej-

szości narodowych.

Józef Szymeczek podkreślił na wstępie znaczenie cze-

skiego ministerstwa szkolnictwa dla polskiego szkolnic-

twa na Zaolziu, które jest jedynym szkolnictwem mniej-

szościowym z własną siecią szkół mniejszościowych w 

Republice Czeskiej.

– Wysoko oceniono też postawę ministerstwa w 

kwestii przygotowywania nowego systemu fi nansowa-

nia szkolnictwa polskiego. Stwierdzono, że mniejszość 

polska ma możliwość aktywnie uczestniczyć w pracach 

nad nowym systemem fi nansowania i ma wpływ na jego 

nowy kształt. Omówiono też nowe wezwania dla polskie-

go szkolnictwa wynikające z nowelizacji ustawy szkolnej, 

które obowiązują od nowego roku szkolnego – poinfor-

mował „Głos Ludu” Józef Szymeczek.

Omówiono ponadto kilka spraw dotyczących sytuacji 

w konkretnych szkołach oraz pytano o problemy związa-

ne z uznawalnością przez czeskie ministerstwo wykształ-

cenia zdobytego na polskich uczelniach wyższych. Pani 

minister oceniła wysoki poziom polskiego szkolnictwa i 

zadeklarowała przyjazd na Zaolzie jeszcze w tym roku i 

chęć objęcia wybranej imprezy swoim patronatem.  
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Górny graf prezentuje liczbę cmentarzy, dolny – liczbę miejsc.

Źródło: informacje uzyskane z organizacji zarządzających cmentarzami w po-

szczególnych miastach.  Opr. (dc)

Ile miejsc na cmentarzach?
DANE TYGODNIA

Prezydent Miloš Zeman otrzymał w darze od hetmana Miroslava Nováka regionalne wyroby rękodzielnicze. Zrewanżował 
się „prezydencką” śliwowicą i miodem. 
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To już fi nał tournée
Kino na Granicy kończy tournée po Polsce i Czechach, teraz zaś zaprasza 

na specjalny, przedpremierowy pokaz fi lmu „Opieka domowa” w reż. Slávka 

Horáka, który odbędzie się w sobotę, 5 listopada, o godzinie 12.00 w kinie 

Piast w Cieszynie. Projekcja zakończy kilkutygodniowy projekt „Kino na 

Granicy w Drodze”, współfi nansowany przez Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych RP.

– Seans podsumowujący „Kino na Granicy w Drodze” organizujemy dla 

naszych partnerów, sponsorów, ale przede wszystkim przyjaciół Kina na Gra-

nicy – wyjaśniają organizatorzy Kina na Granicy.

„Opieka domowa” to historia pielęgniarki środowiskowej Vlasty, której 

niestraszni są nawet najbardziej marudni pacjenci. Nieoczekiwanie pewnego 

dnia życie bohaterki drastycznie się zmienia. Teraz to ona musi wejść w skórę 

swoich podopiecznych i stoczyć kolejną, jeszcze trudniejszą walkę z losem. 

Przejmujący, trudny temat poruszony jest jednak z dystansem, gorycz prze-

łamuje humor, a bezpretensjonalni bohaterowie wzbudzają sympatię mimo 

swoich wad. W rolach głównych Bolek Polívka i nagrodzona w Karlowych 

Warach Alena Mihulová.

Bezpłatne bilety na fi lm „Opieka domowa” można odbierać w kasie kina 

Piast. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszyscy widzowie otrzymają na wstę-

pie specjalne torby z motywem Kina na Granicy w Drodze.  (wik)

Kamerą opowiadają 
o Polakach na świecie
W piątek w kinie „Kultura” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nastąpi uroczyste otwarcie 
4. Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra. – Nawiązując do hasła przewodniego tegorocznej edycji, 
które brzmi „Kamera na wschód”, pokażemy fi lmy dokumentalne o Polakach za wschodnią granicą, ale 
na festiwalu mocno reprezentowani będą również Polacy z Zaolzia. Bardzo się zresztą z tego faktu 
cieszę, ponieważ o naszych rodakach z Republiki Czeskiej często się zapomina – przekonuje Agata 
Lewandowski, dyrektor imprezy. 
Jak podkreślają organizatorzy, Festiwal 

Film ów Emigracyjnych Emigra jest 

nowatorskim, fi lmowym przedsięwzię-

ciem pokazującym życie Polaków na 

emigracji. Impreza buduje także sym-

boliczne pomosty pomiędzy Polakami 

w kraju i za granicą. Tegoroczne poka-

zy fi lmowe zaplanowane w dniach 4-6 

listopada odbędą się aż w trzech miej-

scach: w kinie „Kultura” przy Krakow-

skim Przedmieściu, w Domu Polonii 

oraz Oranżerii Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie. 

Ale Emigra to nie tylko seanse fi l-

mowe. – To przede wszystkim spotka-

nie Polaków z zagranicy z Polakami z 

Polski. Kierując się zaś tegorocznym 

hasłem chcemy szczególnie zwrócić 

uwagę na życie Polaków za wschodnią 

granicą. Na otwarcie festiwalu przy-

gotowaliśmy na przykład warszawską 

premierę fi lmu „Ojcu” w reżyserii Li-

liany Komorowskiej, polskiej aktorki, 

która przed laty wyemigrowała do Ka-

nady – informuje Lewandowski.

„Ojcu” to fabularyzowany dokument 

oparty na historii zbrodni dokonanej 

pod koniec lat 30. XX wieku przez 

NKWD na mieszkańcach Winnicy. 

Drugim fi lmem otwarcia będzie „Pia-

no” Vity Marii Drygas, młodej reżyser-

ki o polskich i litewskich korzeniach. 

Ten nagradzany na wielu festiwalach 

dokument opowiada poetycką historię 

pianina, które dodawało otuchy Ukra-

ińcom na Majdanie. 

– W części programowej Emigry 

2016 pokażemy natomiast serię fi lmów 

o emigracyjnych dziejach Polaków. W 

sobotę w Domu Polonii przy Kra-

kowskim Przedmieściu własny pokaz 

będzie miała między innymi Martyna 

Radłowska-Obrusnik, która opowie 

nam o Polakach żyjących na Zaolziu. 

Zrealizowana przez nią 30-minutowa 

prezentacja multimedialna nosi tytuł 

„Kresy zachodnie – Zapomniana (e)

migracja” – mówi w rozmowie z „Gło-

sem Ludu” Lewandowski. 

Do Warszawy wybiera się też Re-

nata Bilan. Dziennikarka Telewizji 

Czeskiej z Ostrawy spotka się m.in. 

z członkami międzynarodowego jury 

festiwalu, które oceniało ponad 30 fi l-

mów fabularnych, animowanych i do-

kumentalnych z 12 krajów całego świa-

ta, które wpłynęły na konkurs Emigra 

2016. Jednym z nich jest „Pocztówka z 

Zaolzia” w reżyserii Izabeli Wałaskiej. 

– Ten ambitny fi lm, który w bardzo 

ciekawy sposób pokazuje wasz region, 

zostanie zaprezentowany w Domu Po-

lonii w niedzielę. Myślę też, że będzie 

miał spore szanse na jedną z festiwa-

lowych nagród – mówi Lewandowski. 

 (wik)

Weekend z Melpomeną
Wędrynia szykuje się do teatralnego 

weekendu. Od soboty do niedzieli w 

miejscowej „Czytelni” odbędzie się 

kolejny Przegląd Teatrów Amator-

skich „Melpomeny”. Na scenie wystą-

pią zespoły teatralne z naszego regio-

nu, Chorzowa i Lwowa. Będą sztuki 

dla dorosłych i dla dzieci.

Teatralny maraton rozpocznie się 

tradycyjnie od spektaklu w wykona-

niu gospodarza imprezy, czyli Ze-

społu Teatralnego im. J. Cieńciały 

MK PZKO w Wędryni. Potem przez 

dwa popołudnia przedstawią się pu-

bliczności teatry kół PZKO w Mili-

kowie, Nydku, Jasieniu i Nieborach 

oraz goście z zagranicy – Polski Teatr 

Ludowy we Lwowie i Teatr „Reduta 

Śląska” Chorzowskiego Centrum 

Kultury. – Przegląd będzie okazją dla 

miejscowych kół PZKO do zapozna-

nia się z ofertą teatralną, jaką mamy 

na Zaolziu, co później może owoco-

wać większą liczbą zaproszeń teatrów 

amatorskich do poszczególnych miej-

scowości – powiedział Janusz Ondra-

szek, kierownik wędryńskiego teatru i 

organizator przeglądu. Jak zaznaczył, 

„Melpomeny” są imprezą, na którą 

może przyjść każdy i to za darmo. 

Wybrać można się na jedną sztukę lub 

spędzić na widowni całe popołudnie.

PROGRAM: 
SOBOTA 5. 11. 2016, godz. 14.00 

ZT MK PZKO Wędrynia „Boeing, 

boeing” M. Camoletti, godz. 16.45 

ZT MK PZKO Milików „Stary pa-

choł, czyli błogosławiony dóm, jak 

żeś je w nim sóm” I. i J. Czudek, godz. 

18.40 ZT MK PZKO Jasienie „Tele-

turniej po jasiyniorsku” J. Sikora, godz. 

19.00 PTL Lwów „Trzy po trzy zapi-

ski starucha” A. Fredro.

NIEDZIELA 6. 11. 2016, godz. 

14.00 Teatrzyk „Gapcio” MK PZKO 

Niebory „Kot w butach i bez butów” 

na podst. J. Brzechwy, godz. 14.30 ZT 

MK PZKO Nydek „Randka w jasno”, 

godz. 15.00 Teatr „Reduta Śląska” 

Chorzów, „Rajzentasza, krótkie sztu-

ki po śląsku, dwie do śmiechu, jedna 

nie”, godz. 17.30 Teatrzyk „Gapa2” 

MK PZKO Niebory „Za dwa dni 

premiera” na podst. J. Brzechy. 
 (sch)
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Kwesta na zabytki

Po raz kolejny Społeczny Komitet Renowacji Cmen-

tarzy Cieszyńskich zorganizował we wtorek, w dzień 

Wszystkich Świętych, kwestę na Cmentarzu Komunal-

nym w Cieszynie. Wśród kwestujących byli ludzie kul-

tury i sztuki, samorządu lokalnego.

Jak powiedziała Karina Żyłka, kierownik Działu 

Cmentarzy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, za 

zebrane pieniądze są odnawiane groby i nagrobki osób 

zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego, które wskazało 

Stowarzyszenie „Rotunda”, organizator zbiórki. Została 

także odnowiona nawierzchnia wokół Panteonu. Każdy 

z odnowionych grobów jest oznaczony stosowną tablicz-

ką, że został odrestaurowany z pieniędzy pozyskanych z 

kwesty publicznej. Kwesta trwała od rana do późnych go-

dzin popołudniowych.  

 (wot)

Kwesta wpisała się już w klimat święta Wszystkich Świętych.

Zmiany na górze
W kierownictwie spółki wydobywczej OKD doszło w 

tych dniach do dwóch zasadniczych zmian personalnych. 

Z  polecenia czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Han-

dlu Michal Kuča zastąpił w zarządzie spółki Boudewijna 

Wentinka z NWR. Do zmiany doszło również na pozycji 

dyrektora fi nansowego OKD. Dotychczasowy dyrektor 

Pavel Jílek musiał ustąpić miejsca nominowanemu przez 

spółkę PRISKO Michalowi Sládkowi.

Zmiany personalne w OKD zostały wywołane ze stro-

ny Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa 

Finansów w związku z  udzieleniem kredytu komercyj-

nego spółce OKD w wysokości 700 mln koron. Posta-

wiono na sprawdzone osoby. Kuča był z OKD związany 

zawodowo przez ponad 30 lat, w tym w latach 1998-2013 

jako dyrektor Kopalni „Darkov“. Sládek z kolei zdobywał 

doświadczenie w wielu znaczących fi rmach doradztwa fi -

nansowego, jak np. KPMG czy Arthur D. Little.

Management spółki węglowej planuje również w ciągu 

najbliższych dni rozpocząć poszukiwania strategicznego 

partnera wśród potencjalnych inwestorów. Ofertą zamie-

rza zainteresować zarówno inwestorów krajowych, jak i 

zagranicznych. Działania te traktuje jako jedno z kluczo-

wych założeń szykowanej reorganizacji spółki, przy czym 

od przyszłego partnera będzie oczekiwać kontynuowanie 

działalności OKD, a po jej zakończeniu również sfi nan-

sowanie wygaszania wydobycia. Pierwsze efekty działań 

na rzecz pozyskania inwestora będą znane najwcześniej 

na przełomie bieżącego i przyszłego roku. (sch)
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Nie tylko pieniądz się liczy
Bogdan Hajduk znany jest w naszym regionie jako prawnik oraz mecenas rodzimej kultury, osoba zaangażowana w pracę na rzecz PZKO. Kancelaria adwokacka 

HAJDUK & PARTNERS, której jest wspólnikiem zarządzającym, otrzymała w październiku srebrny certyfi kat w ogólnokrajowym rankingu TOP Odpowiedzialna 

Firma 2016. To nagroda za zaangażowanie społeczne spółki i jej pracowników. Z zaproszenia do rozmowy z „Głosem Ludu” skorzystali Bogdan Hajduk oraz Lucie 

Fremrová, specjalista ds. marketingu w jego kancelarii. 

Większość ludzi uważa, że praw-
nik nie kiwnie palcem za darmo. 
To mit, czy rzeczywistość?

Bogdan Hajduk: Prawnicy są różni 

– także tacy, którzy wszystko przeli-

czają na pieniądze. Natomiast w na-

szej kancelarii adwokackiej od same-

go początku, a istniejemy na rynku 

od niespełna 20 lat, jesteśmy wrażli-

wi na działalność społeczną. W mia-

rę naszych możliwości uczestniczy-

my w różnego rodzaju projektach, 

wspieramy organizacje charytatyw-

ne, organizacje polskie na naszym 

terenie, masę imprez PZKO. Bardzo 

chętnie uczestniczymy fi nansowo w 

wydawaniu publikacji dotyczących 

naszego regionu. 

To zostało docenione w konkur-
sie TOP Odpowiedzialna Firma 
2016. Jakie kryteria stosowano w 
tym rankingu?

Lucie Fremrová: Ranking TOP 

Odpowiedzialna Firma 2016 zo-

stał zorganizowany przez platformę 

Byznys pro společnost (Biznes dla 

społeczeństwa). Konkurs objęli pa-

tronatem czołowi przedstawiciele 

państwa, w tym premier Bohuslav 

Sobotka i marszałek Senatu, Milan 

Štěch. W poprzednich latach wyróż-

niane były fi rmy tylko na podstawie 

tego, jaki odsetek swoich obrotów 

przeznaczały na cele społeczne. Po-

jęcie konkursu z biegiem lat ulega-

ło zmianom, obecnie oceniana jest 

ogólna strategia fi rmy, jej kultura 

fi rmowa, podejście do pracowników 

i klientów, wpływ na środowisko i na 

rozwój regionu. W tej łącznej kla-

syfi kacji zdobyliśmy tyle punktów, 

że uplasowaliśmy się na brązowej 

pozycji w kategorii małych fi rm (do 

50 pracowników). Co ważne, nasza 

kancelaria już od swojego założenia 

w 1999 roku realizuje działania, za 

które teraz zostaliśmy wyróżnieni. 

To dla nas duża satysfakcja, że to, co 

dla nas jest sprawą normalną i oczy-

wistą, zostało dostrzeżone na szcze-

blu ogólnokrajowym. 

Oprócz tego przyznano wam 
także srebrną lokatę w kategorii 
„Najbardziej zaangażowani pra-
cownicy 2016”. 

L.F.: W tej kategorii przedstawi-

liśmy jeden z projektów, które re-

alizujemy. Począwszy od 2001 roku 

wspólnik naszej kancelarii, mecenas 

Marek Jakubík, prowadzi raz w ty-

godniu bezpłatną poradnię prawną 

w Caritasie w Jabłonkowie. Poradnię 

odwiedziło już ponad 5 tys. osób, w 

każdy czwartek przychodzi ok. 15 

klientów. 

Panie mecenasie, pan również 
pracuje społecznie?

B.H.: Tak, jestem aktywny w Kole 

PZKO w Nawsiu. Zaczęło się od 

Klubu Młodych, którego byłem 

prezesem. Później przez kilka lat 

byłem prezesem całego Koła, obec-

nie jestem jego wiceprezesem. Po-

nadto w poprzedniej kadencji by-

łem członkiem Zarządu Głównego 

PZKO. Pracowałem nad zmianą 

statutu; obecny statut PZKO to 

w znacznym stopniu dzieło praw-

ników naszej kancelarii, którzy 

opracowali go w porozumieniu z 

organami naczelnymi Związku. 

Specjalnymi zasługami wykazał się 

tu kolega Jakub Sembol. Z kolei 

Tomasz Pustówka związany jest z 

Kongresem Polaków, już drugą ka-

dencję jest jego wiceprezesem i pra-

cuje w komisji statutowo-prawnej. 

Niedawno pisaliśmy w „Głosie 
Ludu” o projekcie „Jesień z pra-
wem” – cyklu seminariów dla 
gimnazjalistów. W przeszłości 
odbywały się już podobne akcje 
oświatowe?

L.F.: „Jesień z prawem” to nowość. 

W przeszłości realizowaliśmy pro-

jekty oświatowe, lecz nie były one 

tak kompleksowe, jak „Jesień z pra-

wem”. Projekt ten zainicjował Piotr 

Adamczyk, wspólnik naszej kance-

larii, we współpracy z gimnazjami 

w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. 

Staramy się wyłapać talenty już w 

gimnazjach, zachęcić takich uczniów 

do studiów prawniczych, a później 

do pracy w naszym regionie. 

B.H.: Obserwujemy tutaj niesa-

mowity wzrost zainteresowania 

dwujęzycznymi prawnikami, włada-

jącymi językiem polskim i czeskim. 

Takie osoby są dziś rozchwytywa-

ne, nie mają problemu ze znalezie-

niem dobrze płatnej pracy. Trochę 

mi przykro, że sporo młodych ludzi 

z naszego regionu, którzy kończą 

studia prawnicze na przykład w Pra-

dze czy Krakowie, nie wraca w ro-

dzinne strony. A tymczasem także u 

nas można być dobrze opłacanym i 

szanowanym prawnikiem. Chętnie 

zatrudniamy także absolwentów po 

studiach w Polsce. Ich atutem jest to, 

że bardzo dobrze rozumieją prawo, 

język i kulturę prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej na terenie obu 

państw i oczywiście znają polskie 

realia. Dzięki temu potrafi ą znaleźć 

kompleksowe rozwiązania dopaso-

wane do potrzeb naszych klientów. 

To dla nas ważne, ponieważ gros 

naszej działalności stanowią sprawy 

związane z biznesem, zakładaniem i 

obsługą prawną spółek w Czechach, 

Polsce i na Słowacji. 

Już od lat jesteśmy w Unii Euro-
pejskiej. Czy dzięki temu prowa-
dzenie biznesu w sąsiednim kraju 
jest coraz łatwiejsze?

B.H.: Mogę zaryzykować stwier-

dzenie, że jest to pewnego rodza-

ju mit. Ciągle są duże przeszkody 

biurokratyczne, komplikują się sys-

temy podatkowe w poszczególnych 

państwach. Nakładane są coraz to 

nowe obowiązki na przedsiębiorców, 

czasami można nawet odnieść wra-

żenie, że sztucznie tworzy się bariery, 

by utrudnić prowadzenie biznesu w 

innym kraju. Unia bardziej deklaruje, 

że idzie na rękę przedsiębiorcom, niż 

faktycznie tak robi. Tu muszę zazna-

czyć, że nie jestem przeciwnikiem 

Unii, uważam, że aspekty pozytyw-

ne przeważają nad negatywnymi, 

niemniej pierwotne i podstawowe 

założenie europejskiej wspólnoty go-

spodarczej, że obieg towarów i usług 

będzie realizowany bez ograniczeń, 

nie zostało w pełni zrealizowane. 

Co pan sądzi na temat świadomo-
ści prawnej mieszkańców naszego 
regionu? 

B.H.: Na podstawie mojej ponad-

dwudziestoletniej praktyki mogę po-

wiedzieć, że sytuacja ogólnie się po-

prawia. To przede wszystkim zasługa 

lepszego dostępu do informacji. Lu-

dzie znajdą w Internecie odpowiedzi 

na podstawowe pytania (choć zda-

rza się, że są to informacje błędne), 

klienci, którzy do nas przychodzą, 

na ogół mają już przynajmniej jakiś 

zarys wiedzy o problemach, które ich 

nurtują. 
 DANUTA CHLUP

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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ROZMOWA

Bogdan Hajduk w towarzystwie Ilony Nogovej, kierowniczki biura (z lewej) i Lucii Fremrovej.

»KALINA« NA PRZESTRZENI 35 LAT
Tak naprawdę to właściwie chór męski „Hejnał-Echo” zapo-

czątkował działalność chóru żeńskiego „Kalina” w Kole PZKO 

Karwina-Frysztat. Na jednym z jego walnych zebrań padło bo-

wiem pytanie: „A właściwie to, dlaczego w naszym Kole nie ma 

drugiego zespołu śpiewaczego? Są przecież nasze żony, siostry, 

córki, bratowe...”. I dlatego właśnie we wrześniu 1981 roku na 

pierwszym spotkaniu w świetlicy spotkało się 18 pań, które entu-

zjastycznie zadeklarowały chęć uczestnictwa w powyższym eks-

perymencie.

Zwrócono się do nauczyciela Otokara Winklera z prośbą o 

podjęcie pracy dyrygenta w nowym zespole. Nie odmówił. Wanda 

Kondziołkowa objęła funkcję jego zastępcy. Pierwszym utworem, 

z którym zespół wystąpił ofi cjalnie, była pieśń ludowa: „Czymu 

kalino w dole stoisz?”. Utwór tak się spodobał, że panie jednogło-

śnie postanowiły przyjąć nazwę „Kalina”. Chęć śpiewania zgła-

szały kolejne panie. Wkrótce było ich 35. 

Zespół zaczął też zapisywać pierwsze karty swojej historii. 

Kronikarzami były kolejno: śp. Wanda Gąsior, Hilda Jurczyk oraz 

Wanda Kondziołka. Wybrano również zarząd chóru. Jego pierw-

szą prezeską była śp. Ewa Zolich, a potem Anna Glac, Maria 

Pieczka, Janina Przybyła. Zespołowi akompaniowały: śp. Helena 

Pawlas oraz Wanda Miech, na którą zawsze można było liczyć.

Na przestrzeni 35 lat „Kalina” brała udział w rozmaitych fe-

stiwalach, konkursach, na uroczystościach powiatowych, walnych 

zebraniach kół PZKO, wyjeżdżała do Polski, na Słowację, bra-

ła udział w VII Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, w 

„Trojoku Śląskim”, kolędowała na wigilijkach PZKO-wskich, 

śpiewała kolędy w kościołkach, brała udział w katowickich kon-

frontacjach chóralnych, nagrywała program w Radio Ostrawskim, 

występowała na jubileuszach zaprzyjaźnionych chórów, zapisała 

swoją obecność w „Maju nad Olzą”.

Przez zarząd przewinęły się następujące nazwiska: śp. Maria 

Waleczek, śp. Ewa Zolich, Ilza Zuczek, Stefania Chodura, He-

lena Krzyżanek, śp. Wanda Gąsior, śp. Helena Pawlas, Olga Ko-

zok, Wanda Kondziołka, Wanda Böhm, Urszula Raszyk, Maria 

Pieczka, Janina Przybyła, Zofi a Badošek, Eugenia Raszyk i Anna 

Staniczek.

Dziś zespół „schodzi ze sceny”, jak można było przeczytać 

w jednym z wrześniowych numerów „Głosu Ludu”. Dziękuję 

swoim bliskim, przyjaciołom, sympatykom i znajomym za przy-

chylność i serce. Ukłon i serdeczne podziękowania należą się dy-

rygentowi, akompaniatorom i koleżankom z zarządu za ogrom 

bezinteresownej pracy jaką włożyli w stałe podnoszenie pozio-

mu muzycznego „Kaliny”. Zarządowi MK PZKO w Karwinie-

-Frysztacie serdecznie ściskamy ręce i dziękujemy za „patronat”, 

jaki objął nad „Kaliną”. Wasza pomoc ułatwiała nam nasze istnie-

nie. Życzymy wam wielu sukcesów w dalszym działaniu. Chó-

rzystkom dziękujemy za bardzo przyjemne i serdeczne spotkania 

czwartkowe. W ciągu tych 35 lat trochę ich było.

 Wanda Kondziołkowa, kronikarz

PRAWNIK 
Z DOŚWIADCZENIEM 
Bogdan Hajduk mieszka z żoną w 

Gródku, ma dwóch synów. Skoń-

czył studia prawnicze w Brnie. Po 

zaliczeniu aplikacji w kancelariach 

prawniczych w naszym regionie 

w 1999 roku został adwokatem i 

wraz ze wspólnikami założył wła-

sną kancelarię adwokacką, która 

obecnie nosi nazwę HAJDUK & 

PARTNERS. Kancelaria ma sie-

dzibę w Czeskim Cieszynie oraz 

oddziały w Trzyńcu, Jabłonkowie, 

Cieszynie, Krakowie i Czadcy. 

Spółka ma obecnie czterech wspól-

ników, ponadto zatrudnia kilkuna-

stu adwokatów i aplikantów. 

 (dc)
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Chicago: Uroczystości z okazji 60. rocznicy rewolucji na Węgrzech
„Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i 

do szklanki”. To historyczne przysłowie naj-

lepiej oddaje długowieczną przyjaźń między 

narodami. Polaków nie mogło zabraknąć na 

obchodach ważnej dla Węgrów rocznicy – 60 

lat mijających od powstania, dziś nazywanego 

rewolucją, która zapoczątkowała wyzwolenie 

kraju spod reżimu komunistycznego. Zorgani-

zowana przez Hungary Initiatives Foundation 

akademia przybliżyła obecnym w niedzielne 

popołudnie w Centrum Kopernikowskim w 

Chicago wydarzenia z 1956 roku.

Dokładnie 23 października 60 lat temu stu-

denci politechniki w Budapeszcie uzyskali zgo-

dę na manifestację dla poparcia żądań poznań-

skich robotników. Przemarsz zakończył się 

początkowo na placu Bema odczytaniem listy 

żądań studentów. Mimo ofi cjalnego końca de-

monstracji wciąż przyłączali się do niej kolejni 

uczestnicy i sytuacja zaogniała się coraz bar-

dziej. Część liczącej setki tysięcy ludzi demon-

stracji pomaszerowała pod parlament, jednakże 

większość udała się pod rozgłośnię węgierskie-

go radia, starając się skłonić je do odczytania 

listy żądań. Zamiast poparcia otworzono z 

budynku radiostacji ogień do demonstrantów. 

Uczestnicy rewolucji węgierskiej 1956 r. doma-

gali się przywrócenia wolności słowa i innych 

swobód obywatelskich oraz pełnej niezależno-

ści od ZSRR. W walkach zginęło ponad 2,5 

tys. osób. Po upadku powstania kilkaset osób 

stracono, tysiące trafi ły do więzienia, a ponad 

200 tys. ludzi wyemigrowało.

Podczas uroczystości rocznicowych w Cen-

trum Kopernikowskim przemawiali konsulo-

wie: Węgier – Ferenc Szebenyi, Polski – Piotr 

Janicki, prezes PNA i KPA Frank Spula, poseł 

stanowy Illinois Robert Martwick oraz Anna 

Morzy z Polsko-Amerykańskiej Izby Gospo-

darczej. Przypomnieli oni w swoich wystąpie-

niach o znaczącej pomocy ze strony polskiej. 

Wydarzenia na Węgrzech spotkały się z bardzo 

żywiołową reakcją w Polsce. Do 12 listopada 

w całym kraju zgłosiło się ponad 11 tys. ho-

norowych krwiodawców. W całym kraju po-

wstawały komitety zajmujące się działaniem 

na rzecz potrzebującej ludności węgierskiej. 

Polską pomoc szacuje się na wartość ok. 2 mln 

ówczesnych dolarów amerykańskich. Społecz-

nie, oddolnie zorganizowana pomoc przysłana 

z Polski była znacznie większa niż udzielona 

przez rząd USA.

W programie artystycznym wieczoru wy-

stąpiły zespoły taneczne: węgierski zespół fol-

kowy „Borozda”, Teatr Pieśni i Tańca „Wici” 

oraz zespół góralski „Tatry”.

Dla zainteresowanych tematem prezentuje-

my węgierską wersję historycznego przysłowia 

brzmi: „Lengyel, magyar – két jó barát, együtt 

harcol, s issza borát”.

Dziennik Związkowy/

STANY ZJEDNOCZONE

Porządki na grobach rodaków 
Wśród zabaw i przebierania się na Halloween w Wielkiej Brytanii obchodzone jest święto Wszystkich Świętych. Przed 1 listopada około 100 osób zajęło się 
porządkowaniem grobów Polaków w Londynie.
Na cmentarzu  Gunnersbury  w za-

chodnim Londynie znajduje się 

około 1600 mogił Polaków lub 

osób pochodzenia polskiego, w tym 

wielu weteranów wojennych. Oko-

ło  stu  wolontariuszy ze stowarzy-

szenia  „Poland  Street” zgarnęło  li-

ście z nagrobków i zapaliło  znicze 

w miniony weekend. – Ten piękny 

sposób upamiętniania tych, którzy 

odeszli, nabiera nowego symbolicz-

nego znaczenia za granicą – stwier-

dziła rzeczniczka stowarzyszenia, 

Anna Gałandzij. – Skupia starsze 

i młodsze pokolenie polskich emi-

grantów, co jest bardzo potrzebne, te-

raz gdy Wielka Brytania zagłosowała 

za opuszczeniem Unii Europejskiej. 

Wyspa stała się domem dla wielu 

pokoleń Polaków, w tym polskiego 

rządu na uchodźstwie, pilotów, któ-

rzy walczyli w Bitwie o Anglię, a tak-

że żołnierzy Armii Krajowej, którzy 

nie mogli wrócić do Polski po drugiej 

wojnie światowej. Zapalamy świece 

na grobach w hołdzie dla tego, co 

zrobili – dodała. 

Wśród pochowanych na  Gunnes-

bury jest ostatni prezydent Rządu RP 

na uchodźstwie, Kazimierz  Sabbat. 

W porządkowaniu grobów wzięły 

udział jego córki. Jolanta Sabat i Anna 

Świdlicka  wyznały, że są poruszone 

akcją wolontariuszy „Poland Street” 

i harcerzy polskich. – Obecność na 

grobach przypomina nam o naszych 

korzeniach – podkreśliła Anna. – Oj-

ciec uczył nas szanować kraj, w któ-

rym żyliśmy, ale także, aby pamiętać o 

naszym polskim dziedzictwie.

  Po drugiej stronie Londynu, na 

cmentarzu katolickim świętego Pa-

tryka w  Leytonstone, Agnieszka 

Adamska koordynowała pracę ochot-

ników, którzy porządkowali około 

300 polskich grobów.

– Moje serce się raduje, kiedy wi-

dzę, że tak wielu z nas pielęgnuje 

polskie tradycje – wyznała. Jak prze-

konywała, pamięć o naszych przod-

kach ma znacznie głębsze znaczenie 

niż udział w obchodach Halloween. 

Marek Stella-Sawicki, prezes  Po-

lish  Heritage  Society, przyjeżdża 

na cmentarz w South  Ealing  od 47 

lat. Odwiedza miejsca pochówku 

w większości zapomnianych pol-

skich żołnierzy. Jedna z mogił ma dla 

niego szczególne  znaczenie. Chodzi 

o grób Stanisława Jachnika, pułkow-

nika polskiej Brygady Powietrznode-

santowej. Walczył on w Bitwie pod 

Arnhem we wrześniu 1944 roku. – 

Naszym obowiązkiem jest pamiętać 

tych ludzi, którzy ryzykowali swoje 

życie – podkreślił.

Londynek.net/

WIELKA BRYTANIA

WIEŚCI POLONIJNE

Pamięć o naszych przodkach jest żywa.

Program artystyczny był bardzo bogaty.

Dom Polski w Glasgow otrzymał wyrazy sympatii od Szkotów
Dom Polski im. Władysława Sikor-

skiego w Glasgow otrzymał tysiące 

wyrazów wsparcia po opublikowaniu 

zdjęcia bukietu kwiatów, przesłanego 

kurierem od anonimowego Szkota. 

Na dołączonym do bukietu liściku 

nadawca podkreślił, że dziękuje za 

to, że Polacy „są tak ważną częścią 

naszej społeczności”. – Pomogliście 

sprawić, że nasze miasto jest lep-

szym miejscem i zawsze będziecie 

tutaj bardzo mile widziani – napisał. 

Pod liścikiem umieszczono podpis 

„mieszkańcy Glasgow”.

Opublikowane w mediach spo-

łecznościowych zdjęcie bukietu i 

dołączonego biletu zostało sko-

mentowane przez tysiące osób, w 

tym premier Nicolę Sturgeon, która 

napisała: „Wszyscy jesteśmy Szko-

cją”. Oprócz niej wyrazy poparcia 

przekazali m.in. Alyn Smith, poseł 

Szkockiej Partii Narodowej do Par-

lamentu Europejskiego, a także wielu 

polityków z parlamentu szkockiego 

Holyrood i brytyjskiego w londyń-

skim Westminsterze.

Aldona Karolak z zarzą-

du Domu Polskiego powiedziała, że 

to już drugi wyraz sympatii od czasu 

czerwcowego referendum w sprawie 

wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Eu-

ropejskiej. Wcześniej ktoś przesłał 

plakat z polskimi lotnikami walczą-

cymi w Bitwie o Anglię z dopiskiem: 

„Byliście wtedy i jesteście nadal mile 

widziani”.

Jak dodała, istniejący od 1954 roku 

Dom Polski organizuje m.in. regu-

larne spotkania dla matek z dziećmi, 

naukę polskiego dla obcokrajowców i 

gości oraz spotkania grup interwen-

cyjnych, m.in. klubu anonimowych 

alkoholików i ich rodzin. W budynku 

znajduje się także polska restauracja.

Obecnie Dom Polski zbiera ok. 

250 tys. funtów na niezbędną  re-

nowację  i dostosowanie do potrzeb 

lokalnej społeczności w Glasgow. 

– Im dłużej będziemy zbierać, tym 

bardziej będziemy tracili ludzi, któ-

rzy nas odwiedzają. Chcemy, żeby 

to miejsce funkcjonowało tak, jak 

powinno, dostępne było dla rodzin z 

dziećmi i osób starszych, weteranów 

– powiedziała Karolak.

W Szkocji mieszka ok. 86 tys. Po-

laków, którzy są największą mniej-

szością narodowościową w kraju. W 

całej Wielkiej Brytanii jest ich ok. 

916 tys. PAP

W Szkocji mieszka ok. 86 tys. Polaków.

Minister na Dominikanie

Państwo polskie przywiązuje szczególną wagę do współpracy z Polonią. Sprawy 
Polonii i Polaków za granicą mają fundamentalne znaczenie i są priorytetem dla 
obecnego rządu RP, a nasi Rodacy mieszkający w najdalszych zakątkach świata 
– zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie – są bardzo ważnym partnerem w 
działaniach rządu – oświadczył Witold Waszczykowski (drugi z lewej), szef pol-
skiej dyplomacji podczas spotkania z Polonią i Polakami w pierwszym dniu poby-
tu w Santo Domingo w Republice Dominikańskiej.
 MSZ
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na północy 

(s.) 10.45 Koło pełne gwiazd 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Doktor Quinn (s.) 14.45 Cielak 15.05 

Napisała: Morderstwo (s.) 15.55 Mor-

derstwa na północy (s.) 16.45 Podró-

żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 

owce 18.00 Wiadomości regionalne 

18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.05 

Najlepsze opowiadania fi lmowe 21.05 

Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 22.35 
Taggart (s.) 23.30 Detektyw King (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-

ne przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 9.50 Trabantem z Australii do Azji 

10.20 Algierska wojna 11.20 Powiąza-

nia Jana Pokornego 12.20 Na ratunek 

życiu 12.35 Kuchnia dla duszy 13.05 
Chcesz je? 13.10 Przesiedleni 14.10 

Europa 15.05 Dom w środku Europy 

15.40 Wieża wolności 16.35 Odkryte 

skarby 17.20 Medale oskarżają 18.15 

Zielnik 18.45 Wieczorynka 18.55 

Lotnicze katastrofy 19.50 Wiadomo-

ści w czeskim j. migowym 20.00 Z 

kucharzem dookoła świata 21.00 Be-

deker 21.30 Skarby naszej krainy 21.55 

Habsburgowie 22.25 Szaleni (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 

Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-

dniowe wiadomości 12.30 Dwóch i 

pół (s.) 12.55 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 

15.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

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 Pr. rozrywkowy 

22.30 Bach! 23.10 Węże w samolocie 

(fi lm) 1.15 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 
Friends (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.50 Ostry kurczak (s.) 10.10 Miejsce 

zbrodni: Monachium (s.) 12.10 Siska 

(s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 

Castle (s.) 15.35 Powrót do raju (fi lm) 

17.30 Popołudniowe wiadomości 17.45 

Nakryto do stołu 18.55 Wiadomości, 

wiadomości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Pan Doskonały (s.) 21.30 Top 

Star magazyn 22.30 Tak jest, szefi e! 
23.45 Pieczemy z gwiazdami. 

PIĄTEK 4 listopada
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na półno-

cy (s.) 10.55 Reporterzy TVC 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 
StarDance 16.05 Podróżomania 16.35 

Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Farmer-

ska wyprawa 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.05 Ja, Mattoni 

(s.) 21.00 13. komnata Petra Rychle-

go 21.30 Wszystko-party 22.25 Koło 

pełne gwiazd 23.20 Sprawy detektywa 

Murdocha (s.) 0.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 

9.50 Czar Wenezueli 10.45 Podróżo-

mania 11.20 Z kucharzem dookoła 

świata 12.15 Gejzery i eliksiry 12.55 

Róża 13.50 Chcesz mnie? 14.15 Szpieg 

(s.) 14.40 Miejsca pielgrzymek 15.00 

Grecja w rytmie buzuki 15.55 Słyn-

ne wojskowe akcje II wojny światowej 

16.45 Europa 17.40 Dom w sercu Eu-

ropy 17.45 Tarcze czeskiego królestwa 

18.15 Habsburgowie 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Kwartet 19.25 Na ratunek 

życiu 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Cudowna planeta 

21.00 Pan Selfridge (s.) 22.25 Ulica 

Bornholm (fi lm) 23.55 Uwięzieni. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 13.00 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu 

(s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las Ve-

gas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-

ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Kameňák IV(fi lm) 22.00 

Deja vu (fi lm) 0.25 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 
Star Wars (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 

(s.) 8.50 Glina (s.) 10.10 Miejsce 

zbrodni: Monachium (s.) 12.15 Siska 

(s.) 13.40 Komisarz Rex (s.) 14.40 

Castle (s.) 15.35 Róża w burzy (fi lm) 

17.30 Popołudniowe wiadomości 

17.45 Nakryto do stołu 18.55 Wiado-

mości, wiadomości kryminalne 19.55 
Top Star 20.15 Przystań (s.) 21.40 

A więc wojna (fi lm) 23.45 Miejsce 

zbrodni: Monachium (s.). 

SOBOTA 5 listopada
TVC 1 

6.00 Zielnik 6.45 Łopatologicznie 

7.35 O trzech praczkach (bajka) 8.00 

Kłótliwa bajka 8.45 Opowiadania fi l-

mowe 9.45 Gejzer 10.15 Wszystko-

-party 11.10 Ojciec Brown (s.) 12.00 

Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-

by 13.00 Wiadomości 13.05 O ptaku 

Feniksie (bajka) 13.50 O dużym nosie 

(bajka) 14.30 Ideał siódmej klasy (fi lm) 

15.55 Losy słynnych ludzi 16.50 Poirot 

(s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

StarDance 21.40 Krokodyl Dundee 

(fi lm) 23.15 Pr. rozrywkowy. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwie-

rząt 6.30 Polo 6.40 3-2-1 Pingwiny! 

(s. anim.) 7.00 Rycerz Rdzawek 

(s. anim.) 7.15 Show Garfi elda 7.30 

Studio Kolega 9.00 Nasza wieś 9.25 

Wędrówki w poszukiwaniu muzyki 

9.55 Folklorika 10.20 Tysiąc lat cze-

skiego myślistwa 10.50 Lotnicze kata-

strofy 11.40 Rząd (s.) 12.40 Apokalipsa 

- Stalin 13.35 Babel 14.00 Skarb In-

ków (fi lm) 15.35 Bedeker 16.05 Skarby 

naszej krainy 16.30 Kamera w podróży 
17.25 Cudowna planeta 18.15 Filan-

trop 18.45 Wieczorynka 18.55 Para-

gwajski dom z lufy 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Człowiek 

zwany koniem (fi lm) 21.55 Sin City 

(fi lm) 0.00 Most nad Sundem (s.). 

NOVA 
6.50 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

7.15 Król dżungli (s. anim.) 7.40 Wilk 

i zając (s. anim.) 7.55 Tom i Jerry 

(s. anim.) 8.25 Lwi patrol (s. anim.) 
8.45 Twoja twarz brzmi znajomo 

11.25 Przyprawy 12.20 Dzwoń do TV 

Nova 12.55 Poradnik domowy 14.05 
Zamieńmy się żonami 15.20 Maska 

(fi lm) 17.20 Czego pragnie dziewczy-

na (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Harry Potter i Czara Ognia 

(fi lm) 23.20 Wyścig z czasem (fi lm) 

0.55 Maska (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.40 

Star Wars (s. anim.) 7.40 M.A.S.H. 

(s.) 8.15 Salon samochodowy 9.45 

Pan Doskonały (s.) 10.45 Doskonała 

miłość (fi lm) 12.45 Big Ben (s.) 14.50 

Morderstwa w Midsomer (s.) 17.00 

Kucharka Karolina 17.35 Nakryto 

do stołu 18.55 Wiadomości 19.55 

Top Star 20.15 Celebryci z o.o. (fi lm) 

22.25 Milczenie owiec (fi lm) 0.55 

Wyrzutek (fi lm). 

NIEDZIELA 6 listopada
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Ba-

nanowe rybki 6.50 Ideał siódmej klasy 

(fi lm) 8.10 Uśmiechy Jana Tříski 8.55 

Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 

10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-

tyw 11.05 Cyrk Humberto (s.) 12.00 

Pytania Václava Moravca 13.00 Wia-

domości 13.05 O trzech sennych kró-

lewnach (bajka) 14.10 Trzy złote włosy 

(bajka) 15.30 Obca dziewczyna (fi lm) 

16.40 Koniec poetów w Czechach 

(fi lm) 18.25 Zielnik 18.55 Prognoza 

pogody, wiadomości, sport 20.05 Dok-

tor Martin (s.) 21.00 168 godzin 21.30 

Kosmo (s.) 22.15 Bolero (fi lm) 0.00 

Komisarz Moulin (s.) 1.30 Bolkoviny. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 6.30 

Polo 6.35 3-2-1 Pingwiny! (s. anim.) 

7.00 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.15 

Show Garfi elda 7.30 Studio Kolega 

9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 

9.15 Poszukiwania czasu utraconego 

9.35 Heydrich - ostateczne rozwiązanie 

10.05 Słynne wojskowe akcje II wojny 

światowej 10.55 Nie poddawaj się 11.50 

Chcesz mnie? 12.15 Ziemia nieznana 

12.35 Słowo na niedzielę 12.40 Miejsca 

pielgrzymek 13.00 Magazyn chrześci-

jański 13.25 Przez ucho igielne 13.50 

Słuchajcie, Słowianie 14.20 Tarcze cze-

skiego królestwa 14.45 Na pływalni z J. 

Tříską 15.10 Podróż po Alpach 15.35 

Odkryte skarby 16.25 Habsburgowie 

16.55 Trabantem z Australii do Azji 

17.25 Doskonałe zmysły zwierząt 18.15 

Filantrop 18.45 Wieczorynka 18.55 

Zapomniane wyprawy 19.20 Cieka-

wostki z regionów 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Borsalino 

(fi lm) 22.05 Wywiad (fi lm) 23.55 Mia-

steczko otrute przez CIA?. 

NOVA 
6.25 Jake i piraci z Nibylandii (s. 

anim.) 6.50 Król dżungli (s. anim.) 
7.20 Wilk i zając (s. anim.) 7.35 Tom 

i Jerry (s. anim.) 8.00 Lwi patrol (s. 

anim.) 8.20 Błękitna latarnia 9.35 

Weekend 10.35 Pierwszy krok (s.) 
11.55 Trzech mężczyzn i dziecko 

(fi lm) 13.55 Przypadkowy milioner 

(fi lm) 15.45 Wchodzę w to, szefi e! 

(fi lm) 17.50 Na skraju lasu (fi lm) 

19.30 Wiadomości, sport, pogoda 

20.20 Twoja twarz brzmi znajomo 

22.45 Odłamki 23.20 Test (fi lm) 

1.30 Bez śladu. 

PRIMA 
6.50 Mrówka Ferda (s. anim.) 7.25 

Star Wars (s. anim.) 8.25 M.A.S.H. 

(s.) 9.35 Prima Zoom Świat 10.05 

Pod jednym dachem (s.) 11.00 Partia 

11.55 Poradnik domowy 12.50 Porad-

nik Ládi Hruški 13.55 Morderstwa 

w Midsomer (s.) 16.10 Pieczemy z 

gwiazdami 17.05 Sprzątaczki 18.00 

Pohlreich gotuje 18.55 Wiadomości 

19.25 Wiadomości kryminalne 19.55 

Top Star 20.15 Glina (s.) 21.30 Pr. roz-

rywkowy 22.25 Wyścig śmierci (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 7 listopada
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 

9.45 W biegu 10.25 168 godzin 10.55 

Ja, Mattoni (s.) 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Doktor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.05 Napisała: Morderstwo 

(s.) 15.50 Morderstwa na północy (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 pogody, wiadomości, 

sport 20.05 Raptus (s.) 21.05 Wyrok 

21.35 Reporterzy TVC 22.15 Krymi-

nolog (s.) 23.15 Na tropie 23.40 Mo-

tyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 

10.10 Kamera w podróży 11.05 Wieża 

wolności 12.00 Babel 12.25 Słuchaj-

cie, Słowianie 12.55 Telewizyjny klub 

niesłyszących 13.20 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 13.35 Zapomnia-

ne wyprawy 14.00 Podróż na koniec 

świata 15.00 Przygody nauki i tech-

niki 15.30 Lotnicze katastrofy 16.20 

Różnorodny zachód Stanów Zjed-

noczonych Ameryki 17.15 Algierska 

wojna 18.15 Trabantem z Australii do 

Azji 18.45 Wieczorynka 18.55 Filan-

trop 19.20 Miejsca pielgrzymek 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Apokalipsa - Stalin 21.00 Duże 

budowle świata 21.50 Imigranci (fi lm) 

23.40 Wywiad (fi lm). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 

(s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co o tym 

sądzą Czesi? 12.00 Południowe wiado-

mości 12.30 Dwóch i pół (s.) 12.55 

Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 

14.05 Bez śladu (s.) 15.55 Kryminal-

ne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Po-

południowe wiadomości 17.25 Co o 

tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Po-

licja kryminalna Anděl (s.) 21.30 Mi-

strzostwa powiatu (s.) 22.50 Martwy 

punkt (s.) 23.50 Prawo i porządek: 

Sekcja specjalna (s.) 0.40 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 Star 

Wars (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.45 

Przystań (s.) 10.10 Miejsce zbrodni: 

Monachium (s.) 12.10 Siska (s.) 13.35 

Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle (s.) 
15.30 Muzyka w sercach (fi lm) 17.30 

Popołudniowe wiadomości 17.45 Na-

kryto do stołu 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Ostry kurczak (s.) 21.35 Tak jest, 

szefi e! 23.05 Sprzątaczki 23.55 Miej-

sce zbrodni: Monachium (s.). 
WTOREK 8 listopada

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-

stwo (s.) 9.50 Morderstwa na północy 

(s.) 10.45 Doktor Martin (s.) 11.40 

Czarne owce 12.00 Południowe wia-

domości 12.30 Sama w domu 14.00 

Doktor Quinn (s.) 14.45 Opowiadanie 

fi lmowe 15.05 Napisała: Morderstwo 

(s.) 15.50 Morderstwa na północy (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 pogody, wiadomości, 

sport 20.05 Najlepsze opowiadania fi l-

mowe 21.10 Poirot (s.) 22.55 Koniec 

poetów w Czechach (fi lm). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Downton Abbey (s.) 

9.50 Cudowna planeta 10.40 Dosko-

nałe zmysły zwierząt 11.35 Nie pod-

dawaj się 12.25 Chcesz je? 12.35 Mu-

zeum samochodów w Mulhouse 12.45 

Algierska wojna 13.40 Odkryte skarby 

14.30 Europa 15.25 Heydrich - osta-

teczne rozwiązanie 15.55 Akcje ratun-

kowe w Górach Skalistych 16.50 Pan 

Selfridge (s.) 18.15 Podróż po Alpach 

18.45 Wieczorynka 18.55 Filantrop 

19.25 Szpieg (s.) 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Słynne 

wojskowe akcje II wojny światowej 

20.55 Porządek Helena 22.15 Rząd 

(s.) 23.20 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-

ca (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 

(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 

Południowe wiadomości 12.30 Dwóch 

i pół (s.) 12.55 Przychodnia w róża-

nym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu (s.) 

15.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Przychodnia w różanym 

ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 22.35 

Martwy punkt (s.) 23.30 Prawo i po-

rządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Star Wars (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Ostry kurczak (s.) 10.05 Miejsce 

zbrodni: Kolonia (s.) 12.10 Siska (s.) 

13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 Castle 

(s.) 15.35 Magia miłości (fi lm) 17.30 

Popołudniowe wiadomości 17.45 Na-

kryto do stołu 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Pod jednym dachem (s.) 21.30 

Pohlreich gotuje 22.15 Oczyma Josefa 

Klímy 23.05 Poradnik domowy 23.50 

Poradnik Ládi Hruški. 

ŚRODA 9 listopada
TVC 1 

6.00 Wybory prezydenckie w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki 9.00 Napisa-

ła: Morderstwo (s.) 9.50 Morderstwa 

na północy (s.) 10.45 Losy słynnych 

osób 11.40 Czarne owce 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 

domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 

Opowiadanie fi lmowe 15.05 Napisała: 

Morderstwo (s.) 15.50 Morderstwa 

na północy (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 

pogody, wiadomości, sport 20.05 Vraž-

dy v kruhu (s.) 21.25 Teściowa na 102 

(fi lm) 22.50 Na tropie 23.15 Motyw 

(s.) 0.00 Bananowe rybki. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 

przedszkole 9.00 Downton Abbey 

(s.) 9.50 Akcje ratunkowe w Górach 

Skalistych 10.45 Apokalipsa - Stalin 

11.50 Nasza wieś 12.20 Wędrówki w 

poszukiwaniu muzyki 12.45 Folklori-

ka 13.15 Miejsca pielgrzymek 13.35 

Różnorodny zachód Stanów Zjedno-

czonych Ameryki 14.25 Europa dziś 

14.55 Dom z zielonym dachem 15.55 
Klucz 16.25 Z kucharzem dooko-

ła świata 17.15 Wyprawa na koniec 

świata 18.15 Bedeker 18.45 Wieczo-

rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 

19.20 Nieznana Ziemia 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Kamera w podróży 21.00 Podróż po 

Alasce 21.30 Trabantem z Australii 

do Azji 22.00 Półmrok 22.25 Powią-

zania Jana Pokornego 23.25 Gra (s.) 

0.20 Uwięzieni. 

NOVA 
5.55 Wybory prezydenckie w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki 8.45 Ulica 

(s.) 9.45 Przychodnia w różanym ogro-

dzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.05 Bez śladu 

(s.) 15.55 Kryminalne zagadki Las Ve-

gas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-

ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 

Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 

21.35 MasterChef Czechy 23.00 Pole 

rażenia (fi lm) 0.55 Bez śladu (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Star Wars (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. 

(s.) 8.50 Pod jednym dachem (s.) 10.05 
Miejsce zbrodni: Kolonia (s.) 12.10 Si-

ska (s.) 13.35 Komisarz Rex (s.) 14.35 

Castle (s.) 15.35 Ciernie w kwiatowej 

dolinie (fi lm) 17.30 Popołudniowe 

wiadomości 17.45 Nakryto do stołu 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Ostry 

kurczak (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.50 Telebazar 23.55 Kucharka Karo-

lina 0.30 Miejsce zbrodni: Kolonia (s.). 



czwartek  |   3 listopada 2016 7

CO W TEATRZE
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Mały Książe (4, godz. 17.00).

CO W KINACH
KARWINA – Centrum: Pohádky 

pro Emu (3, godz. 17.30; 4, godz. 

19.30); Inferno (3, godz. 20.00); Tro-

ll (4, godz. 17.00); KARWINA – Ex: 

American Honey (4, godz. 19.00); 

TRZYNIEC – Kosmos: Troll (3, 

godz. 15.00); Docktor Strange (3, 

godz. 17.30); Siedmiu Wspaniałych 

(3, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Osobliwy dom Pani Peregrine (3, 

godz. 15.00); Bridget Jones 3 (3, 

godz. 17.15); Za niebieskimi drzwia-

mi (4, godz. 14.30); Historia Marii 

(4, godz. 16.00); Inferno (4, godz. 

17.45, 20.00).

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 Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 

Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-

sza na listopadowe spotkanie z cy-

klu „Podróże bliskie i dalekie”, które 

odbdzie się we wtorek 8. 11. o godz. 

17.00. O zdobyciu swego pierwsze-

go siedmiotysięcznika – Pik Lenina 

w Pamirze – opowiadać będą Artur 

Ferfecki, Jakub Vacovský i Jakub 

Martynek.

HAWIERZÓW-MIASTO – 

Klub Emerytów zaprasza na spo-

tkanie klubowe 3. 11. o godz. 15.00 

do świetlicy przy ulicy Horymira.

KARWINA-FRYSZTAT – MK 

PZKO zaprasza na Koncert Jubi-

leuszowy chóru „Kalina” z okazji 

35-lecia do Domu Przyjaźni 12. 11. 

o godz. 16.00. Oprócz chóru jubila-

ta wystąpią ZR „Błędowice”, zespół 

„NoNet” i gość z Polski – Andrzej 

Rosiewicz. Bilety w cenie 190 kc do 

nabycia pod numerem 776 582 451. 

Odbiór biletów w Domu PZKO 

w czwartek 3. 11. w godz. 17.00-

17.30. 

PTM – Zapraszamy na kolejne 

spotkanie członków i sympatyków 

PTM, które odbędzie się 4. 11. o 

godz. 18.00 w siedzibie Kongresu 

Polaków w Cz. Cieszynie przy ul. 

Komeńskiego 4. W programie ze-

branie sprawozdawcze.

PTTS „BŚ” – Zaprasza członków i 

sympatyków na wycieczkę W29 Ny-

dek – Beskidek –Soszów – Filipka, 

która odbędzie się 5. 11. Odjazd po-

ciągu z Cz. Cieszyna o godz. 7.22 do 

Bystrzycy. Autobus do Nydku (ry-

nek) odjeżdża z dworca w Bystrzycy 

o godz. 7.58. Inf. 721 413 926.

WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 

PZKO zaprasza członków na spo-

tkanie, które odbędzie się we wtorek 

8. 11. o godz. 15.00 w „Czytelni”. W 

programie „Spotkanie z teatrem”.

KONCERTY
POLSKI CHÓR MIESZANY 
„COLLEGIUM CANTICO-
RUM”– Zaprasza na Koncert Ju-

bileuszowy w sobotę 19. 11. o godz. 

17.00 w Teatrze Cieszyńskim w 

Czeskim Cieszynie. Wstęp – do-

browolne datki. Darmowe miej-

scówki można zamawiać pod adre-

sem: www.jubileusz.eventbrite.com.

WYSTAWY
RATUSZ, SALA OBRZĘDO-
WA, JABŁONKÓW, Dukelska 
144: Fotoklub Jabłonków zaprasza 

4. 11. o godz. 17.30 na wernisaż wy-

staw zwycięskich fotografi i „Czech 

Press Photo”. Czynna do 30. 11.

MIEJSKI DOM KULTURY, 
SALA MÁNESA, Karwina: do 

16. 11. wystawa obrazów Miloslavy 

Sztemanovej. Czynna: po, śr, pt: 

godz. 9.00-15.00, wt, czt: godz. 

9.00-19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: Galeria 
„Na schodach”: do 6. 11. wysta-

wa malarstwa Víta Adamusa pt. 

„Jednou pojedu na Fedu”. Czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa pt. „Cesarz z 

łaski Bożej”. Czynna: wt-pt: godz. 

9.00-17.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

20. 1. 2017 wystawa kostiumów z 

fi lmu „Noc w Karlsztejnie”. Czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 28. 2. 

2017 wystawa pt. „Jan Čapek – Brat 

i legionista”; stała ekspozycja pt. 

„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-

szyńskiego”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 

29. 1. 2017 wystawa pt. „Atlas nie-

zwykłych ptaków”. Czynna: po-pt: 

godz. 8.00-16.00, nie: godz. 13.00-

17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała eks-

pozycja pt. „Z przeszłości Jabłonko-

wa i okolicy”; do 31. 12. wystawa pt: 

„Z historii piwowarstwa”. Czynne: 

po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 

13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Masaryka 958: do 23. 12. 

wystawa pt. „Ida Münzberg – Por-

trety”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: stała ekspozycja 

pt. „Tradycje górnictwa”; do 31. 12. 

wystawa pt. „Meble historyczne”. 

Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
MUZEUM DRUKARSTWA w 
Cieszynie, Głęboka 20, Cieszyn: 

do 8. 11. wystawa pt. „Między pra-

cowniami”, prezentująca grafi czną 

twórczość studentów cieszyńskiego 

Instytutu Sztuki Uniwersytetu Ślą-

skiego. Czynna: wt-pt w godz. 9.00-

17.00. 

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 

Czynna codziennie w godz. 9.00-

17.00. 

INFORMATOR

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.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-

kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 31. 10. 

2016 w wieku 71 lat zmarła nasza Kochana 

śp. HELENA PAVELKOWA
z Karwiny-Nowego Miasta

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 3 li-

stopada 2016 o godz. 14.00 z kościoła katolickiego św. 

Marka w Karwinie-Frysztacie. Córki z rodzinami.
 RK-130

Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele,
iż jestem w życiu, jak ów gość przygodny,
co zaproszony został na wesele
niespodziewanie i nie odszedł głodny.
Jesień ma złotą pogodą się głosi,
o pełnym ciszy łagodnym wieczorze
i rozczulone serce moje wznosi
okrzyk zachwytu „Dziękuję Ci Boże”.

Dnia 2 listopada obchodził swój zacny jubileusz 100 lat 

pan PAWEŁ STONAWSKI  
z Bystrzycy

Z tej okazji składamy serdeczne życzenia samych zdrowych, pogodnych, 

szczęśliwych dni, pełnych ciepła i radości. Córki Hania i Wanda z rodzina-

mi. GL-744

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA
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Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 3. 11. 2016 mija 3. rocznica śmierci

śp. ANTONIEGO NOŻKI
z Czeskiego Cieszyna, dawniej z Łąk 

O cichą modlitwę i chwilę wspomnień proszą żona i sy-

nowie z rodzinami. GL-730

Dziś, 3 listopada 2016, mija już czwarta bolesna rocznica 

śmierci naszej Kochanej

śp. BRONISŁAWY ŻUREK

zaś 10 października 2016 obchodziłaby 91. rocznicę uro-

dzin. O chwilę wspomnień i modlitwę proszą mąż i ro-

dzina.
 GL-742

KALKULATOR 
WALUTOWY

Kursy walut w kantorach 
z dnia 2. 11. 2016
Cieszyn, ul. Zamkowa

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,162

EUR  4,290 4,340

USD  3,860 3,960

Bielsko-Biała, CH Auchan

                         kupno sprzedaż

CZK  0,157 0,162

EUR  4,260 4,360

USD  3,850 3,970

 Czeski Cieszyn, dworzec

                         kupno sprzedaż

PLN 6,240 6,360

EUR 26,700 27,300

USD 24,200 24,800

Trzyniec Albert

                         kupno sprzedaż

PLN 6,190 6,380

EUR 26,780 27,270

USD 24,150 24,690 

 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 2. 11. 2016

 Bielsko-Biała, CH Auchan

E95  4,38 zł

ON  4,12 zł

LPG 1,91zł

 Cieszyn, Statoil

E95  4,46 zł

ON  4,37 zł

LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell

E95  4,47 zł

ON  4,37 zł

 Zebrzydowice, Orlen

E95  4,69 zł  

ON  4,49 zł

 Czeski Cieszyn, Shell

E95  29,90 kc  

ON  28,50 kc  (wik)
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Jan Tomaszewski: 
Boniek był jedynym właściwym kandydatem
Przez długie lata należał do największych malkon-

tentów i krytyków polskiego futbolu. Jan Tomaszew-

ski, były znakomity bramkarz Orłów Górskiego, 

ostatnio przestawił się na spokojnego obserwatora 

wydarzeń w polskim futbolu. Powód jest prozaiczny 

– jest nim Zbigniew Boniek w fotelu prezesa Pol-

skiego Związku Piłki Nożnej. – Boniek był jedynym 

właściwym kandydatem – powiedział dla PAP Jan 

Tomaszewski po wyborach w Związku. 

Jak już informowaliśmy, Zbigniew Boniek obronił 

fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, poko-

nując swojego kontrkandydata Józefa Wojciechow-

skiego w łatwym stylu. Wojciechowski otrzymał 

zaledwie 16 głosów, tymczasem na dotychczasowego 

prezesa głosowało aż 99 delegatów. Zbigniew Bo-

niek był również faworytem Jana Tomaszewskiego.

 – Zbyszek sprawdził się w tej roli już w swo-

jej pierwszej kadencji – podkreślił Tomaszewski. 

– Boniek jest właściwą osobą na właściwym miejscu. 

Poprawił wizerunek polskiej piłki w świecie i warto 

ten trend kontynuować – stwierdził były bramkarz 

reprezentacji. – Minione cztery lata były najlepszą 

kampanią wyborczą Bońka. Trzeba przypomnieć so-

bie, że zastał polską piłkę nawet nie w ruinach, lecz 

w zgliszczach. Odzyskał jednak społeczne zaufanie i 

przychylność kibiców. W związku jest transparentna 

działalność i wspaniała praca z młodzieżą. W War-

szawie odbył się fi nał rozgrywek Ligi Europy, a w 

przyszłym roku będziemy gospodarzami mistrzostw 

Europy do lat 21 i teraz mieliśmy to wszystko znisz-

czyć? – mówił w rozmowie z PAP 63-krotny repre-

zentant kraju. – Trzeba pamiętać, kto postawił na 

Adama Nawałkę w roli selekcjonera. To ma prze-

łożenie, bo od kiedy Boniek jest prezesem, ze sta-

dionów zniknęły brzydkie okrzyki o PZPN, a mecz 

reprezentacji jest świętem – zaznaczył Tomaszewski. 

Jan Tomaszewski w rozmowie z Polską Agencją 

Prasową odniósł się też do kandydatury Józefa Woj-

ciechowskiego, jego zdaniem bezsensownej i z góry 

skazanej na porażkę. – Wojciechowski nie przedsta-

wił żadnych argumentów, które byłyby konkuren-

cyjne dla czteroletniej kadencji dotychczasowego 

prezesa PZPN. Żeby stanąć na czele związku, trzeba 

zaproponować coś więcej, niż to, co przedstawił były 

właściciel Polonii Warszawa – stwierdził Tomaszew-

ski. Józefa Wojciechowskiego wspierali w wyborach 

m.in. byli piłkarze Radosław Majdan, Cezary Ku-

charski i Tomasz Kłos.  (jb)
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TOMASZ GOMOLA (MFK HAWIERZÓW), CZOŁOWY STRZELEC PIŁKARSKIEJ DYWIZJI, DLA »GL«:

Dobra atmosfera w drużynie 
przekłada się na dobre wyniki
W ostatni weekend hat trickiem rozbił Lokomotywę Piotrowice. Tomasz Gomola, napastnik czwartoligowego MFK Hawierzów, od 

dzieciństwa lubił strzelać gole. Najpierw w barwach Spartaka Jabłonków, potem w młodzieżowych kategoriach Banika Ostrawa, 

teraz dla ambitnego czwartoligowca, który nie kryje się z zamiarem awansu do wyższej klasy rozgrywek. 

– Hawierzów w przeszłości z powo-

dzeniem występował w drugiej li-

dze. Trener Miroslav Matušovič, my 

piłkarze, a także kibice marzymy o 

awansie i zrobimy wszystko, żeby te 

marzenia się spełniły już w tym se-

zonie – powiedział „Głosowi Ludu” 

Tomasz Gomola, który w 2007 roku 

znalazł się również w gronie nomi-

nowanych do prestiżowej nagrody 

Kongresu Polaków w RC – „Złoty 

Jestem” w kategorii sportowej.  

Tomaszu, to twój drugi hat trick 
w tym sezonie. Do najlepszego 
strzelca rozgrywek, Jana Feren-
ca z Hranic (11 goli), brakuje 
ci tylko jednego trafi enia. Ro-
zumiem, że obroty zamierzasz 
zwolnić dopiero przy bożonaro-
dzeniowym stole w grudniu?

Rzeczywiście, udało mi się skom-

pletować drugiego hat tricka w 

tym sezonie. Ze swojej gry jestem 

bardzo zadowolony, ale zarazem 

jestem przekonany, że mogę grać 

jeszcze lepiej. Chciałbym w dal-

szym ciągu rozwijać swój talent, 

co w zespole Hawierzowa udaje 

mi się doskonale. Trener Miroslav 

Matušovič potrafi  nas tak zmoty-

wować, tak zachęcić do gry, że tre-

ningi, jak również mecze o punkty 

to dla nas prawdziwa przyjemność. 

To mit, że piłkarze nie lubią tre-

ningów. Przynajmniej w Hawie-

rzowie jest zupełnie odwrotnie. 

Mogę porównywać, bo sporą część 

kariery spędziłem w młodzieżo-

wych zespołach Banika Ostrawa. 

Dobra atmosfera w drużynie prze-

kłada się na dobre wyniki. 

Przed sezonem Miroslav Ma-
tušovič odważnie zadeklarował, 
że chce z zespołem awansować 
do trzeciej ligi. Po czternastu ko-
lejkach zajmujecie trzecie miej-
sce, ze stratą sześciu punktów 
do prowadzącego Wałaskiego 
Międzyrzecza, z którym zagra-

cie w najbliższą sobotę. Czy to 
dla was kluczowy mecz jesieni?

Jeden z kluczowych. Bardzo ważne 

były też ostatnie derby z Piotrowi-

cami. Wygrana 4:0 przerosła nasze 

najśmielsze oczekiwania. Te moje 

trzy gole były tylko konsekwencją 

świetnej gry całej drużyny. Osobi-

ście wszystko mi jedno, czy chodzi 

o derby, albo zwykły mecz, zawsze 

staram się dać z siebie maksi-

mum. Z podobnym nastawieniem 

podchodzę do sobotniego meczu 

na boisku lidera z Wałaskiego 

Międzyrzecza. Dziwi mnie tylko 

nietypowa pora rozpoczęcia spo-

tkania, bo zaczynamy już o godz. 

10.15, ale rozumiem powody, dla 

których gospodarze chcą zagrać 

tak wcześnie. Znam tamtejsze bo-

isko i wydaje mi się, że powinno 

sprzyjać naszej technicznej grze. 

Oczywiście pod warunkiem, że nie 

sypnie w Beskidach śniegiem, jak 

zapowiadają od kilku dni synopty-

cy. Ale z tym utrudnieniem też so-

bie poradzimy. 

Do Hawierzowa zostałeś wypo-
życzony z Banika Ostrawa, któ-
ry w zimowej przerwie z dużym 
prawdopodobieństwem będzie 
szukał kolejnych napastników, 
by poprawić konkurencję w ata-
ku przed kluczową rewanżową 
rundą drugiej ligi. Czy jako je-
den z najlepszych strzelców Dy-
wizji czekasz może na telefon od 
włodarzy ostrawskiego klubu?

Przed sezonem spotkałem się z 

włodarzami Banika. Zapewnili 

mnie, że wypożyczenie do Hawie-

rzowa jest na czas określony i że 

będę w dalszym ciągu pod ich ob-

serwacją. Gdyby pojawiła się moż-

liwość gry w drugiej lidze, to chyba 

bym nie odmówił. Oczywiście na 

dziś skupiam się na grze w Hawie-

rzowie. W czwartej lidze też nie 

brakuje atrakcyjnych pojedynków, 

a jeśli uda nam się awansować do 

trzeciej ligi, to prestiż klubu znów 

wzrośnie. Wprawdzie w trzeciej 

lidze podniesie się liczba przejeż-

dżonych kilometrów na stadiony, 

ale przybędą też klasowi rywale. 

Hawierzów w przeszłości z po-

wodzeniem występował w drugiej 

lidze. Trener Miroslav Matušovič, 

my piłkarze, a także kibice marzy-

my o awansie i zrobimy wszystko, 

żeby te marzenia się spełniły już w 

tym sezonie. 

Wiem o tobie, że jesteś zagorza-
łym fanem polskiej reprezenta-
cji piłkarskiej. Kogo z drużyny 
Adama Nawałki lubisz najbar-
dziej?

Chyba nikogo nie zaskoczę stwier-

dzeniem, że jestem pod wielkim 

wrażeniem gry Roberta Lewan-

dowskiego. Takiego piłkarza 

chciałby mieć w drużynie każdy 

trener. Podoba mi się zresztą cała 

polska reprezentacja, która pod 

wodzą Adama Nawałki w korzyst-

nym świetle zaprezentowała się w 

mistrzostwach Europy we Fran-

cji. Teraz trzymam za chłopaków 

kciuki w eliminacjach mistrzostw 

świata. Cieszę się, że Robert Le-

wandowski wreszcie zaczął strzelać 

gole w kadrze. Bez niego nie tylko 

reprezentacja Polski, ale również 

Bayern Monachium byłby zespo-

łem połowicznym. W dzieciństwie 

lubiłem styl gry Dimitara Berbato-

wa, bułgarskiego napastnika grają-

cego w takich klubach, jak Bayer 

Leverkusen, Tottenham Hotspur, 

Manchester United, a obecnie 

strzelającego gole w barwach grec-

kiego PAOK Saloniki. I w zasadzie 

wciąż lubię Dimitara Berbatowa, 

ale Robert Lewandowski jest pił-

karzem z innej planety. 

Rozmawiał: 
JANUSZ BITTMAR 

Tomasz Gomola w meczu z Piotrowicami.
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HOKEJOWA LM
LIBEREC – WITKOWICE  1:0

Tercje: 0:0, 0:0, 1:0. Bramka i asy-

sta: 57.  Bartovič (Šimek, J. Vlach). 

Witkowice: Dolejš – D. Krenželok, 

L. Kovář, Puzič, Sedlák, Bail, Rudl, 

Adamík – Vandas, Stastny, Szturc – 

D. Květoň, O. Roman, P. Zdráhal – 

E. Němec, Balán, Kolouch – Tomi, 

Hudeček, Illéš. 

W pierwszym meczu 1/8 fi nału 

hokejowej Ligi Mistrzów ze zwy-

cięstwa w „czesko-morawskich der-

bach” radował się Liberec. Tygrysy 

przesądziły o zwycięstwie w osłabie-

niu, wykorzystując błąd witkowic-

kich hokeistów. Rewanż 8 listopada 

w Ostravar Arenie. Liga Mistrzów 

w hokejowym wydaniu nie cieszy się 

zbytnią popularnością. Niewyklu-

czone więc, że od następnego sezonu 

dojdzie do zmiany formuły. 

 (jb)

LEWANDOWSKI BOHATE-
REM BAYERNU. Media są za-

chwycone świetną postawą Roberta 

Lewandowskiego w meczu Bayernu 

z PSV w fazie grupowej Ligi Mi-

strzów. Polski piłkarz strzelił obie 

bramki w wygranym 2:1 spotka-

niu i nie tylko zapewnił Bayernowi 

awans do 1/8 fi nału, ale też sobie 

zaszczytne miejsce w nagłówkach 

środowej prasy. „Mecz rozpoczął 

się dla ekipy Ancelottiego bardzo 

pechowo. Najpierw polski napast-

nik trafi ł w słupek a chwilę później 

gospodarze objęli prowadzenie. 

Bawarczycy poradzili sobie jednak 

z tymi problemami” – czytamy na 

łamach prestiżowego pisma sporto-

wego „Kicker”. Robert Lewandow-

ski zdobył w meczu przeciwko PSV 

Eindhoven swojego 35. i 36. gola 

w Lidze Mistrzów, wyprzedzając 

w klasyfi kacji najskuteczniejszych 

strzelców w historii tych rozgrywek 

Gerda Muellera. 

* * *
ZIDANE: WOLĘ GRAĆ Z KI-
BICAMI. Wczoraj po zamknięciu 

numeru Legia Warszawa walczyła 

w Lidze Mistrzów przy zamknię-

tych trybunach z Realem Madryt. 

Szkoleniowiec „Królewskich”, Zi-

nedine Zidane, skomentował w 

środę dla PAP smutne kulisy tego 

meczu. – Wolę grać z kibicami, 

nawet na wyjeździe. Podobnie jak 

chyba wszyscy tutaj, chcę dla futbo-

lu jak najlepiej, a to oznacza m.in. 

mecze z udziałem publiczności. Nie 

ma żadnych dobrych stron gry na 

pustym stadionie – zaznaczył były 

znakomity pomocnik reprezentacji 

Francji. 

* * *
KUBICA NA CELOWNIKU 
MERCEDESA. Czy ktoś pamięta 

jeszcze Roberta Kubicę? Szef Mer-

cedesa, Toto Wolff , zapewne tak, bo 

według wywiadu, jakiego udzielił 

telewizji Eleven Sports, od dzie-

sięciu lat namawia byłego polskie-

go kierowcę Formuły 1, by jeździł 

właśnie dla Mercedesa. – Znam 

Roberta od wielu lat, od 2001, czy 

2002 roku, gdy był jeszcze nasto-

latkiem. Widziałem go w Formule 

Renault i od tamtej pory się znamy. 

Próbuję przekonać go do startów w 

DTM od sześciu lat. Mówię mu, 

że zawsze będziemy mieć dla niego 

gotowy samochód z literami „KUB” 

na tylnej szybie – powiedział Wolff . 

Mercedes oprócz dominacji w wy-

ścigach Formuły 1 chciałby zawo-

jować też serię Deutsche Touren-

wagen Masters, a Kubica, zdaniem 

Wolff a, miałby pomóc w realizacji 

tych marzeń.  (jb)

Jan Tomaszewski
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