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Mobilizacja do walki z wirusem
WYDARZENIE: Czechy i Polska zamknęły granice. W Republice Czeskiej obowiązuje od wczoraj zakaz
swobodnego przemieszczania się osób. Hetman województwa morawsko-śląskiego, Ivo Vondrák, chce, aby
docelowo wszyscy mieszkańcy otrzymali i stosowali indywidualne środki ochrony. Wszystkie te działania mają na
celu powstrzymanie epidemii koronawirusa.
Danuta Chlup

W

niedzielę, po trwających do nocy obradach
rządu, premier Andrej
Babiš ogłosił zakaz swobodnego
poruszania się osób, obejmujący
całą Republikę Czeską. Ma on obowiązywać do 24 marca. Można wychodzić tylko w określonym celu,
przede wszystkim do pracy, na zakupy, do placówek służby zdrowia.
Szczegóły na następnych stronach.
Republika Czeska zamknęła granice z Austrią i Niemcami, cudzoziemcom nie wolno wjeżdżać na
teren państwa (z określonymi wyjątkami), obywatelom czeskim nie
wolno wyjeżdżać (tu też obowiązują wyjątki – szczegóły w środku
numeru). Powracający do Czech z
krajów ryzyka muszą obowiązkowo
poddać się 14-dniowej kwarantannie. Do kontroli na granicach rząd
wysłał m.in. ok. dwóch tysięcy żołnierzy. Już wcześniej Polska i Słowacja zamknęły granice, granica
polsko-czeska zamknięta jest od
północy z soboty na niedzielę.
Wczoraj po posiedzeniu sztabu
kryzysowego województwa morawsko-śląskiego hetman Ivo Vondrák poinformował dziennikarzy,
że w tym tygodniu mają dotrzeć
do regionu większe dostawy maseczek ochronnych oraz respiratorów. W pierwszej kolejności mają je
otrzymać lekarze pierwszego kontaktu, dla których ich dotąd brakowało i z tego powodu niektórzy

• Nowa rzeczywistość.
Fot. SZYMON BRANDYS

zamykali gabinety. – Chcemy, aby
cała ludność województwa morawsko-śląskiego nosiła maseczki,
ale na razie ich nie mamy, dlatego
nie możemy tego nakazać – powiedział Vondrák.
Wczoraj po południu na terenie naszego województwa było
21 zarażonych osób: 11 w powiecie frydecko-misteckim, jedna w
karwińskim, 5 w ostrawskim i 4 w
nowojiczyńskim. Pavla Svrčinowa,

dyrektorka Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, poinformowała, że pięć osób leczy się
w szpitalach. Stan hospitalizowanych nie był zbyt ciężki. – Siedem
osób zaraziło się za granicą, niektóre trochę nietypowo – na konferencji na Węgrzech, od kolegi z Albanii. Pozostałe osoby były w ścisłym
kontakcie z zarażonymi za granicą,
mamy także przypadek zarażenia
na imprezie z okazji MDK – mówi-

ła Svrčinowa. – Osoby z objawami
powinny dzwonić pod numer 112,
ogólne pytania nt. koronawirusa
należy kierować pod numer nowej
linii informacyjnej 1212.
Próbki do badań pobierane są w
mobilnym punkcie testów w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie,
wczoraj powstały także punkty w
dwóch pozostałych szpitalach z
oddziałami zakaźnymi – w Hawierzowie i Opawie.

W całym województwie badania
przeprowadza się wyłącznie u osób
skierowanych przez epidemiologa.
W tej chwili nie ma możliwości testowania na życzenie.
Szkoły w całym kraju zamknięte
są od ub. środy, przedszkola mogą
nadal działać, jednak poszczególne
gminy podejmują, jedna za drugą,
decyzje o zamknięciu placówek.
Wczoraj poinformowano m.in.
o zamknięciu przedszkoli w Bystrzycy, Suchej Górnej, Stonawie.
Od dziś nie działa także większość
przedszkoli w Karwinie, w tym
polskie. Te, które zostaną, będą zapewniały opiekę przede wszystkim
dzieciom pracowników Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, lekarzy i pielęgniarek.
Praktycznie bez zmian pracują
natomiast duże przedsiębiorstwa,
takie jak Huta Trzyniecka, kopalnie
czy też fabryka samochodów Hyundai. Zakłady wprowadzają kroki
zapobiegające szerzeniu się wirusa,
lecz nie ograniczają produkcji.
Minister ﬁnansów, Alena Schillerowa, poinformowała o pakiecie
ulgowych rozwiązań podatkowych.
Najważniejsza informacja to ta, że
zarówno osobom ﬁzycznym, jak i
prawnym przedłużono o trzy miesiące, do 1 lipca, termin składania
deklaracji podatkowych i rozliczania podatku dochodowego. Działalność urzędów skarbowych została ograniczona do minimum. 
Więcej o koronawirusie
piszemy na stronach 1-4

WSTĘPNIAK NACZELNEGO

Z

amknięte uczelnie i szkoły, kina, opery i
teatry. Zamknięte baseny, siłownie, kluby
fitness. Zamknięte granice. Tatrzański Park
Narodowy zamknął Tatry, Nepalczycy zawiesili
wyjścia na Mount Everest. Tylko czekać, jak
NASA ogłosi, że zamknęła stacje kosmiczne...
Słowo „zamknięte” robi w ostatnich dniach
oszałamiającą karierę i jest odmieniane przez
wszystkie przypadki. Z dnia na dzień przyszło
nam żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Starsze pokolenie pamięta zamknięte granice, dla

młodych aktualny widok mostu Przyjaźni może
wywoływać ciarki na plecach. Im dalej w las, tym
więcej drzew, im więcej wiadomości o koronawirusie z bliska (Republika Czeska, województwo
morawsko-śląskie, sąsiedni Cieszyn), ale i daleka
(pogrążone w totalnym kryzysie zdrowotnym
Włochy), tym strach jest coraz większy.
Mam świadomość tego, że czegokolwiek dziś
nie napiszę, wyjdzie tak jakoś jałowo. Bo jak
słowami oddać powagę chwili? Jak przelać na
papier tysiące galopujących myśli?

Dlatego będzie krótko: trzymajcie się wszyscy
zdrowo i przestrzegajcie zasad kwarantanny.
Tylko dzięki temu sami możemy przyczynić się
do tego, że wirus będzie się rozprzestrzeniał
wolniej, niż kiedy nie zachowamy żadnych zasad.
Numer, który trzymacie państwo w rękach, powstawał – jak się państwo domyślacie – w trochę
bojowych warunkach. I będzie tak w najbliższych
dniach, pewnie tygodniach, kiedy nasze kontakty
ograniczą się do telefonu oraz aplikacji w telefonie. Proszę więc o wyrozumiałość.

Na koniec, wracając do słowa
„zamknięte”. Nie
dajmy sobie wmówić, że za chwilę
ktoś ogłosi zamknięcie
świata. To nie tak. Za jakiś
czas wszystko wróci do normy, od nas tylko
zależy, w jakiej kondycji będziemy my sami.
Tomasz Wolﬀ,
redaktor naczelny „Głosu”
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WIADOMOŚCI
PANDEMIA KORONAWIRUSA

Zamknięte granice, szkoły i przedszkola, kina i teatry,
ograniczona działalność galerii handlowych. Rządy
Republiki Czeskiej oraz Polski podjęły drastyczne
środki, żeby powstrzymać liczbę zachorowań na
koronawirusa. Tak relacjonowaliśmy w weekend na
naszej stronie internetowej www.glos.live to, co dzieje
się w związku z wirusem z Wuhan.
Sobota
8.00

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem
wyjątkowym na terytorium
Republiki Czeskiej, Konsulat Generalny RP w Ostrawie ogranicza
dni przyjmowania klientów. Od
16 marca 2020 r. urząd będzie
otwarty jedynie we wtorki i
czwartki w godzinach od 9.00 do
12.00 – poinformowała Izabella
Wołłejko-Chwastowicz, konsul
generalna.
Co to oznacz w praktyce? Tymczasowo zawiesza się przyjęcia
osób wnioskujących o wydanie
Karty Polaka, zawiesza się dyżury konsularne dot. przyjmowania
wniosków o wydanie Karty Polaka, zawiesza się uroczyste wręczenie Kart Polaka, wydawanie
odbywać się będzie indywidualnie w siedzibie urzędu, wydawanie paszportów jak dotychczas
we wtorki i w czwartki od 9.00
do 13.00, petenci w sprawach
prawnych i dotyczących pomocy
konsularnej przyjmowani będą
wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz nagłych przypadkach
wymagających interwencji lub
pomocy konsula.

ale... z otwartymi oknami. Wielu
turystów, którzy lekceważą sytuację panującą w Pradze, relaksuje
się w dalszym ciągu w ogródkach
wielu kawiarni i restauracji.

15.50

W Czechach zarażonych koronawirusem jest nadal 150 osób.
W Polsce liczba ta wynosi 91. To
dane z godz. 15.00. Raczej puste
są nie tylko place miast w naszym regionie, kameralnie jest
też w Polsce oraz innych miejscach w Europie.

18.00

A teraz kilka słów na temat zarządzania kryzysem. Jak sobie
z nim radzą polskie organizacje
na Zaolziu? Bardzo dobrze. Kilka
stron internetowych i na każdej
komunikat w związku z koronawirusem. Tak trzymać!!!

9.45

5 mln. masek ochronnych dla
mieszkańców RC zamówił resort
Ministerstwa Zdrowia. Maski
ochronne mają się pojawić w kraju na początku przyszłego tygodnia. Oprócz tego rząd RC zamówił też 1,7 mln. masek dla szpitali
w całym kraju. Dystrybucja dla
mieszkańców zaplanowana jest
na najbliższy poniedziałek, do
szpitali maski traﬁą w połowie
przyszłego tygodnia.

11.00

Mieszkańcy Ostrawy raczej
nie siedzą w domach. Sobotni
spacer po Parku Komeńskiego,
bądź też rekreacyjne bieganie to
podstawa.

13.30

Jak donosi jeden z czytelników
„Głosu” mieszkający na co dzień
w Pradze, właściciele niektórych
knajp i restauracji w centrum
stolicy dostosowali się do zaleceń rządu RC w oryginalny sposób. Posiłki oraz napoje sprzedają za zamkniętymi drzwiami,

Zamknięte urzędy

Macierz Szkolna w RC to kolejna
organizacja, która przegrała z pandemią koronawirusa. Z powodu aktualnej sytuacji w Republice Czeskiej
Wyborcze Walne Zgromadzenie
Macierzy Szkolnej w RC, które planowano 26 marca, nie odbędzie się.
„Dziękujemy za zrozumienie, natomiast o terminie zastępczym poinformujemy jak najszybciej” – piszą
działacze Macierzy. Z kolei czeski
rząd nakazał samorządom i organom
administracji publicznej radykalne
ograniczenie godzin urzędowania.
Obecnie urzędy miejskie i gminne
są dostępne dla petentów w poniedziałki i środy przez trzy godziny.
Poza tym można się kontaktować z
urzędnikami m.in. za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Podobną decyzję podjął Kongres
Polaków w RC. W rezultacie do odwołania zamknięta jest Kancelaria
oraz Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.
– Pracujemy wprawdzie normalnie, jesteśmy na miejscu, odbieramy
pocztę i telefony, odpowiadamy na
maile, ale nie wpuszczamy nikogo do
budynku – stwierdza Aneta Roszka
z Kancelarii Kongresu. Nieczynne
do odwołania jest również biuro
Zarządu Głównego PZKO oraz sekretariat redakcji „Zwrotu”. W razie
potrzeby można pisać na: zg@pzko.
cz lub prezes@pzko.cz lub dzwonić
pod nr. telefonów 420 606 554
908 i 420 777 710 628. Od dziś do
odwołania zamknięta jest redakcja
„Głosu”. Można się z nami kontaktować e-mailowo: info@glos.live lub
telefonicznie: 775 700 897. Numery
do wszystkich pracowników redakcji
można znaleźć na www.glos.live.
(wik)

Wprowadzenie
tymczasowych
kontroli granicznych
i obowiązek ich
przekraczania jedynie
w wyznaczonych
miejscach komplikuje
życie mieszkańcom
i ﬁrmom naszego
regionu. Dodatkowo
każdy, kto nie
pracuje po drugiej
stronie Olzy,
przekraczając granicę
zostanie poddany
obowiązkowej
kwarantannie. Boleśnie przekonała się o tym
mieszkanka Cieszyna, która wybrała się na
spacer z psem i mostem Przyjaźni wyszła za
Olzę. Właśnie rozpoczęła się jej dwutygodniowa
kwarantanna.

Co po weekendzie
jeszcze wolno, a czego
już nie wolno?
20.00

Jesteśmy w ścisłym kontakcie z
Konsulatem Generalnym RP w
Ostrawie. Pani konsul Izabella
Wołłejko-Chwastowicz pozdrawia wszystkich rodaków, życząc
pomyślności i cierpliwości w
walce z epidemią.

20.45

Po godzinie piętnastej czescy
drogowcy postawili przed mostem na Olzie w Wierzniowicach
znak zakazu wjazdu. Na razie
stoi odwrócony w stroną naszego ogrodu. Na poboczu drogi
do Gorzyczek w miejscu byłego
przejścia złożono betonowe progi. O północy wciągną je chyba
na drogę do Polski. Jeszcze rano
przeczytałam w internecie, że
pan minister Hamaček rozważa
zamknięcie granicy z Polską.
Prawdopodobnie informacja o
podjętej już nad Wisłą decyzji w
tej sprawie nad Wełtawę jeszcze
nie dotarła. Dziś po raz ostatni
setki Czechów najechały Biedronkę w Gorzycach i Centrum
Ogrodnicze w Olzie. Ludzie użalali się, że państwo umie tylko
zakazywać i zabraniać, a środków ochrony nawet dla najbardziej potrzebujących zapewnić
nie potraﬁ... – e-mail tej treści
wysłała do redakcji pani Otylia
Toboła.
(jb, wot)

Zdjęcia: ARC/OTYLIA TOBOŁA/JANUSZ BITTMAR

TAK

 chodzić do pracy
 robić zakupy w sklepach spożywczych, sklepach z artykułami
medycznymi, karmą dla zwierząt,
drogeriach, aptekach, kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych,
tekstylno-pasmanteryjnych, komputerowych, na stacjach benzynowych oraz w Internecie
 czynne są warsztaty samochodowe oraz stacje kontroli technicznej
 korzystać z niezbędnych usług
bankowych i pocztowych
 załatwiać niezbędne sprawy w
urzędach
 *kupować gotowe dania „z
okienka”
 w razie konieczności odwiedzać
rodzinę i bliskich
 *spacerować indywidualnie w
parkach i lasach
 *załatwiać pogrzeby i uczestniczyć w nich
 składać zeznania podatkowe aż
do 1 lipca

NIE

 jeść w restauracjach
 korzystać z otwartych i zamkniętych obiektów sportowych
 wychodzić z domu bez powodu
 świadczyć usługi noclegowe z
wyjątkiem sanatoriów i akademików
 przeprowadzać kursy nauki jazdy
 *świadczyć alternatywne usługi
taksówkarskie
 podróżować środkami komunikacji miejskiej w Pradze bez zakrytego nosa i ust
 wyjeżdżać gdziekolwiek za granicę.
(sch)

Witold Kożdoń

D

la odmiany pan Mirosław
mieszka w Dębowcu, ale na
co dzień pracuje niedaleko
Opawy. – Sprawdziłem i moja ﬁrma
znajduje się w pasie przygranicznym.

Mimo to nie wiem, czy mogę wjechać
do Republiki Czeskiej przez Cieszyn,
czy muszę przekraczać granicę w
okolicach Raciborza. Obawiam się
również, czy takie podróże jednak nie
skończą się przymusową kwarantanną
w Czechach albo w Polsce – mówił w
niedzielę dębowczanin.

WIADOMOŚCI
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Wróciła granica

•••

9.00

13 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Łącznie nad
Wisłą choruje 81 osób. – Nowe
zachorowania dotyczą województw świętokrzyskiego (2),
łódzkiego (3), lubelskiego (5) oraz
dolnośląskiego (3) – przekazało
Ministerstwo Zdrowia.

Głos | wtorek | 17 marca 2020

tą cieszyńskim mostem
Przyjaźni. – Wzięłam
jednak robotę do domu,
więc nie będzie mnie
teraz w biurze Zarządu
Głównego codziennie.
W najbliższym czasie
będę tam wpadała jedynie wtedy, gdy zajdzie
taka potrzeba – stwierdziła Helena Legowicz.
Takiej
możliwości
nie mają pracownicy
czeskocieszyńskiej ﬁrmy „Olza Logistic” zajmującej się logistyczną
obsługą ﬁrm i sklepów
internetowych oraz międzynarodowym transportem paczek. – Dziś
rano moi pracownicy
jadący do Polski stali
• Aż trudno uwierzyć, że tak w tej chwili wyna granicy dwie godzigląda przekraczanie granicy na moście Przyjaźny. Mam więc nadzieję,
ni. Fot. SZYMON BRANDYS
że kontrole graniczne
zostaną szybko usprawnione, bo na razie wszystko wygląZamknięcie granicy utrudniło
da chaotycznie. Poza tym jednak
życie także mieszkającej w Polsce
mamy zapewnienie, że służby będą
prezes Polskiego Związku Kultuprzepuszczać przez granicę samoralno-Oświatowego, Helenie Lechody wiozące towar, wiec teoregowicz. – Już w piątek wyrobiłam
tycznie działamy normalnie – mósobie potwierdzenie, że pracuję w
wił w poniedziałek Witold Biernat,
Republice Czeskiej i dziś bez prowłaściciel ﬁrmy „Olza Logistic”.
blemu przejechałam autem granicę w Boguszowicach. Niestety
Zaznaczył on przy tym, że liczba
pewnie będę miała problem z wjenadawanych paczek nie zmniejszyła
chaniem na most z powrotem, bo
się. – Ludzie pozostają w domach, zakolejki tirów są tam straszne – tłumawiają różne rzeczy w Internecie,
maczyła w poniedziałek w rozmowięc ﬁrmy kurierskie muszą działać.
wie z „Głosem” prezes PZKO.
Czarny scenariusz jest taki, że u któregoś z naszych pracowników wyFaktycznie sznur tirów czekająkrytoby koronawirusa. Wtedy prawcych na odprawę liczył wczoraj po
dopodobnie nasza ﬁrma zostałaby
obu stronach granicy kilkanaście
objęta kwarantanną i tymczasowo
kilometrów. Z tego powodu Helena
musielibyśmy zaprzestać działalnoLegowicz w kolejnych dniach zaści – mówi Witold Biernat.

mierza przekraczać granicę piecho-

Kto może
wjechać i wyjechać?

Polskie Ministerstwo Cyfryzacji informuje na portalu gov.pl, że zakaz
wjazdu na teren Polski nie obowiązuje obywateli RP, cudzoziemców,
którzy są małżonkami albo dziećmi
obywateli RP, albo pozostają pod
stałą opieką obywateli RP, osób
posiadających Kartę Polaka, dyplomatów, osób posiadających prawo
stałego lub czasowego pobytu na
terenie RP lub pozwolenie na pracę,
cudzoziemców, którzy prowadzą
środek transportu służący do przewozu towarów.
Od północy z niedzieli na poniedziałek obowiązuje zakaz wyjazdu za
granice Republiki Czeskiej obywateli
RC oraz cudzoziemców posiadających prawo pobytu stałego lub
czasowego (powyżej 90 dni). Wyjątek stanowią osoby dojeżdżające
do pracy za granicę (na odległość
do 100 km) oraz kierowcy tirów.
Cudzoziemcy, którzy nie mają pozwolenia na stały lub czasowy pobyt
w RC, nie dostaną się do kraju.
Przywrócenie granicy skomplikowało przede wszystkim ruch na
przejściach udostępnionych dla
ruchu samochodowego. Na przejściu w Gorzyczkach w poniedziałek
rano ciągnął się do granicy z Polską
ponaddziesięciokilometrowy korek,
w Czeskim Cieszynie na przejściu
Kocobędz – Boguszowice stanęła
długa kolejka tirów w obu stronach
– po polskiej stronie na drodze S52
aż do miejscowości Gumna, powodując tym samym utrudnienia na
wjazdach do Cieszyna. Z kolei na
wjazd do Polski kierowcy musieli
czekać nawet dwie godziny.
To wszystko skomplikowało dojazd
do pracy polskim górnikom pracującym w OKD.
– Pracownicy z Polski czy Słowacji
mogą dojeżdżać do pracy w regionie
przygranicznym, ale 60-70 proc. z
nich utkwiło w korkach na granicy,
ze spóźnieniem docierają na kopalnie – powiedział wczoraj naszej
gazecie Ivo Čelechovský, rzecznik
OKD.
(dc)

Wiara on-line
T

akiej niedzieli nie pamiętają nawet najstarsi księża i ich wierni.
W ub. weekend z obawy przed koronawirusem we wszystkich kościołach
w naszym regionie odprawiano nabożeństwa niedzielne przy pustych
ławkach. Niektóre z nich można było
śledzić on-line w Internecie.
Uczestnictwo w niedzielnej mszy
świętej za pomocą transmisji internetowej umożliwiła wiernym m.in.
jabłonkowska paraﬁa. – W sumie odprawiliśmy dziesięć mszy świętych.
Wszystkie odbywały się w kościele
paraﬁalnym w Jabłonkowie. Czasem
przy ołtarzu było kilku księży równocześnie, ponieważ chcieliśmy, żeby
zostały odprawione msze święte we
wszystkich intencjach, które ludzie
zamówili nie tylko w Jabłonkowie, ale
także w kościołach ﬁlialnych – przybliżył proboszcz paraﬁi pw. Bożego
Ciała w Jabłonkowie, ks. Alfréd Volný.
Jak zaznaczył, wszystkie nabożeństwa
odbywały się bez obecności wiernych, tylko w towarzystwie organisty
i jednego ministranta. Transmitowane
były od samego rana. – Skorzystało z
nich kilka tysięcy odbiorców – podsumował proboszcz. Msze święte on-line z jabłonkowskiego kościoła można śledzić również w ciągu tygodnia.
– Dziś w godz. 15.00-17.00 będziemy
spowiadać. W środę natomiast mamy
pogrzeb. Co będzie dalej, nie jestem w

stanie powiedzieć. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy – powiedział wczoraj
„Głosowi” ks. Volný.
Okazję uczestniczyć w mszy świętej
w swoim kościele przynajmniej na odległość mieli w ub. niedzielę również
mieszkańcy Czeskiego Cieszyna. Na
stronie internetowej paraﬁi pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa transmitowano msze święte bez udziału
wiernych o zwykłych porach aż cztery razy w ciągu dnia. Prócz tego już w

ślę, że dla zdrowia psychicznego
nie byłoby nawet dobre zamknąć
się w czterech ścianach i trwać w
nich. Ważne jest, żeby ograniczyć
kontakty z ludźmi. Uważam więc,
że wyjście do kościoła tak samo jak
do parku jest możliwe – stwierdził
karwiński proboszcz.
W nietypowym reżimie działają
obecnie również kościoły protestanckie w naszym regionie. Władze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania
robią jednak wszystko po to, żeby
ludzie nie zapominali o modlitwie
i Słowie Bożym. – To odpowiedni
czas na to, żeby powrócić do wspólnego rodzinnego przeżywania
nabożeństw domowych – napisał
w piątek w liście pasterskim do
ewangelików biskup, Tomáš Tyrlík. Równocześnie zapewnił, że na
stronie internetowej Kościoła będą
zamieszczane materiały zawierające program oraz przebieg takich
nabożeństw łącznie z rozważaniami nad tekstem biblijnym danej
niedzieli oraz kwestiami do przedyskutowania w rodzinie. Polecił
również, żeby korzystać z transmisji nabożeństw niedzielnych,
emitowanych ze zborów w Piosku o
godz. 10.30, Trzanowicach o godz.
9.00, Trzyńcu o godz. 9.30 i Cierlicku o godz. 10.00.
(sch)
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Zdjęcia: Fot. Facebook/RENATA PUTZLACHER

Niedziela
8.00

Od północy wróciły kontrole
na polsko-czeskiej granicy. Tak
wyglądał most Wolności w nocy
z niedzieli na poniedziałek (zdjęcie powyżej).

8.25

To będzie niedziela z mszami i
nabożeństwami on-line. Biskupi
bielsko-żywiecki oraz ostrawski:
Roman Pindel, František Václav
Lobkowicz udzielili dyspensy
od obowiązku uczestnictwa w
niedzielnej mszy. Zaapelowali o
oglądanie mszy w telewizji bądź
Internecie. Podobnie rzecz ma
się w przypadku ewangelików,
którzy także powinni uczestniczyć w nabożeństwach za
pomocą nowoczesnych środków
przekazu.

9.40

W Republice Czeskiej aktualna
liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem wynosi
214, w Polsce 108. W czeskich
warunkach optymistycznymi
statystykami może się jak na
razie pochwalić województwo
morawsko-śląskie. U nas liczba
zarażonych osób wynosi 9.
– Trzymamy rękę na pulsie. Walczymy – stwierdził Ivo Vondrák,
hetman województwa morawsko-śląskiego.

10.30
cieszyński ma być
otwarty od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-16.00,
a w niedziele w
godz. 12.30-16.00.
– W czasie odwiedzin kościoła należy się jednak koniecznie kierować
rozporządzeniem
rządu, które pozwala na obecność
najwyżej 30 osób
w danym miejscu
w danej chwili, a
także dotrzymywać
dostateczną odległość od siebie nawzajem, najlepiej
• Msze z jabłonkowskiego kościoła można śledzić
4,5 metra – apeluje
codziennie on-line. Fot. Diecezja Ostrawsko-Opawska
ks. Svoboda.
Codziennie
w
piątek proboszcz, ks. Jan Svoboda,
godz. 8.00-18.00 można indywiduzamieścił na stronie list, w któalnie zatrzymać się na modlitwę
rym apelował, żeby „nie szukać
również w kościele pw. Podwyższewłasnych korzyści, nie próbować
nia Krzyża Świętego w Karwinieobchodzić przepisów bezpieczeń-Frysztacie. Zdaniem proboszcza,
stwa i rozporządzeń”, ale przyjąć tę
ks. Przemysława Traczyka, rozformę Wielkiego Postu jako „udział
porządzenie o kwarantannie z ub.
w Drodze Krzyżowej, która była konocy nie przekreśla tej możliwości.
nieczna do zwycięstwa”.
– Rano w radiu wicepremier mówił
otwarcie, że ewentualnie na spaceIndywidualne odwiedziny kory też można wyjść, że policja nie
ściołów na modlitwę jak na razie
będzie ścigać ludzi po mieście. Mynie zostały zabronione. Ten czesko-

♩

„W związku z wprowadzonymi
o północy w niedzielę 15 marca
ograniczeniami na przejściach
granicznych, apelujemy do mieszkańców Cieszyna, którzy nie pracują w Republice Czeskiej, aby nie
przekraczali granicy kraju. Każdy
kto nie pracuje po drugiej stronie
Olzy, wracając do Polski, będzie
poddany obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza się od 15
marca ograniczenia określonego
sposobu przemieszczania się.
(http://dziennikustaw.gov.pl/
D2020000043301.pdf)
Każdy, kto w tym czasie przekracza granicę, aby wrócić do domu
na terenie Polski, zobowiązany
jest odbyć po powrocie obowiązkową kwarantannę, trwającą 14
dni, od dnia następnego po przekroczeniu granicy.
Apelujemy do wszystkich, którzy
nie muszą przekraczać granicy o
powstrzymanie się od spacerów
i wizyt u naszych czeskich sąsiadów.
Obowiązku tego nie stosuje się
wobec osób, które przekroczyły
granicę w celu wykonywania

czynności zawodowych i są w
stanie te zobowiązania pisemnie
potwierdzić.
Prosimy o przekazywanie tej informacji wśród członków rodziny i znajomych, aby dotarła jak
najszerzej”.
Komunikat tej treści otrzymaliśmy od Katarzyny Koczwary,
rzecznika prasowego Urzędu
Miejskiego w Cieszynie.

12.00

Nie wszystko w Ostrawie zostało
zamknięte na cztery spusty. Ogród
zoologiczny w Ostrawie działa jak
na razie w trybie ograniczonym,
ale bramy zostają otwarte. Zamknięte są tylko strefy dla dzieci,
główna restauracja i sklep z pamiątkami. Typowych więc kolejek
nie było.

13.30

W związku z licznymi zapytaniami Konsulat Generalny RP w
Ostrawie informuje, że Polacy,
którzy chcą wrócić z Austrii do
domu w Polsce, mogą to zrobić
tranzytem przez Czechy jeszcze
dziś (15 marca) do północy!

15.00

Wiele wskazuje na to, że od
północy na terenie Republiki
Czeskiej zacznie obowiązywać
kwarantanna dla wszystkich
mieszkańców. Wieczorem rząd
RC ogłosi kolejne punkty strategii walki z koronawirusem.
Aktualna liczba zachorowań
spowodowanych koronawirusem
wynosi 231, do północy według
prognoz liczba ta zbliży się do
300. Co kwarantanna będzie
oznaczała w praktyce? Czekamy
na oﬁcjalną konferencję prasową
w tej sprawie.

17.30

768 osób jest hospitalizowanych w
związku z koronawirusem, a 25 tysięcy jest objętych nadzorem epidemiologicznym – poinformowało polskie Ministerstwo Zdrowia.
Liczba zarażonych to 119 osób.

23.00

Punktualnie o godz. 23.00 premier RC Andrej Babiš przedstawił na konferencji prasowej
warunki i zasady, w jakich do 24
marca będzie przebiegała kwarantanna dla wszystkich mieszkańców RC.
Najważniejsze tezy: dozwolone
jest podróżowanie DO i Z miejsca
pracy, na zakupy do sklepu lub
apteki powinna udać się tylko
jedna osoba z rodziny. Lista zakazów jest znacznie potężniejsza.
Szczegółowe informacje będą
dostępne na stronach internetowych ministerstwa spraw
wewnętrznych RC: www.mvcr.cz.
(jb, wot)
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Spokój jest najważniejszy
Dlaczego tak boimy się koronawirusa, jak efektywnie wykorzystać czas kwarantanny, jak nie dać się zwariować
w tym trudnym czasie – na te i inne pytania odpowiadają Bożena Boruta-Gojny, psycholog, psychoterapeutka
współpracująca z Uniwersytetem SWPS w Katowicach oraz dr Milena Gojny-Zbierowska z Uniwersytetu
Ekonomicznego, psychoterapeutka, psycholog.

Polskich nazw
trzeba pilnować
Beata Schönwald

S

W weekendowej „Gazecie Wyborczej” prof. Robert Flisiak,
prezes Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych, nazwał koronawirusa
„panikowidem”. Jak dodał, dawno
nic nie wywoływało u nas takiego
lęku, może w ogóle nie mieliśmy
do czynienia z taką paniką... Skąd
się ten lęk wziął, skoro bakterie i
wirusy to tak naprawdę codzienność?

Ale przecież wiele osób nagle zaczęło robić zapasy, jakby za chwilę
miał nastąpić koniec świata. Sam
zresztą zadbałem o niezbędne
minimum...

– (BBG) Właśnie, żeby pozostać
przez wiele dni w domu należało
zaopatrzyć się w żywność. Oczywiście nie można nie docenić ludzkiej różnorodności i wykluczyć
nielicznych przypadków paniki.
Psychologicznie mówiąc, reakcje
lękowe i ich poziom jest osobniczo zindywidualizowany. Są osoby
neurotyczne o wysokim poziomie
lęku. W sytuacji, z jaką mamy do
czynienia ostatnio, takie osoby są
pobudzone, dużo mówią o zagrożeniu, snują apokaliptyczne wizje,
projektują czarno przyszłość. To
jest ich mechanizm obronny. Natrętne nagłaśnianie zagrożenia,
wylewanie niepokoju przynosi
ulgę, w konsekwencji czego dochodzi do rozładowania emocji i
uspokojenia. Równocześnie u ludzi słuchających wstrząsających
opowieści „panikarza”, choćby nie
byli wcześniej przerażeni, lęk może
się pojawić i nasilać. Taki proces
zachodzący w relacjach ludzkich
nazywamy (zapożyczając termin
z ﬁzyki) „indukcją” emocjonalną.
Wtedy ludzie racjonalni zaczynają myśleć – „..może ja to za lekko
traktuję, może ważne rzeczy lekceważę”… i wtedy ruszają na zakupy
albo zażywają coś na uspokojenie.
Mam wśród pacjentów osoby neurotyczne, które wokół banalnego
drobiazgu są w stanie zbudować
najgorszy możliwy scenariusz. Na
przykład mąż nie wraca do domu

• Bożena Boruta-Gojny
że to wszystko potrwa dłużej. Nie
sądzę, że powrót do normalności
odbędzie się bardzo szybko. To
będzie raczej płynny i długotrwały proces. Równocześnie będziemy wyćwiczeni w wielu sprawach,
choćby higienie osobistej, więc
wszystko będziemy traktować bardziej normalnie.

Jak sobie radzić z lękiem w tej sytuacji, jak nie dać się zwariować?

• Milena Gojny-Zbierowska. Zdjęcia: ARC
po pracy. Żona patrzy przez okno,
widzi karetkę i od razu wyobraża sobie straszny wypadek, krew,
martwego męża, osierocone dzieci.
Tymczasem mąż po chwili wraca
i wręcza jej książkę, mówiąc, że to
jest właśnie ta, którą była ostatnio
zainteresowana i której szukał po
wszystkich księgarniach.

A czy wiek ma wpływ na takie
zachowania, czasem nie do końca
racjonalne?

– (BBG) Tak, choć mniejszy niż
inne cechy osobowe. Wiek, w tym
doświadczenie, powoduje, że coś,
co dla młodych jest szokujące,
nowe i nieprawdopodobne, u starszych osób budzi wspomnienie, że
„przecież tak już było”. A w tej konkretnej obecnej sytuacji, zauważam, że starsze pokolenie pomimo
największego zagrożenia wirusem,
znosi uciążliwości lepiej niż młodsze pokolenia bo pamięta, jak się
nie wychodziło z domu z powodu
zimy stulecia (tydzień wolnego od
szkoły, ruch na ulicach zamarł) czy
stanu wojennego.
– (Milena Gojny-Zbierowska)
Przede wszystkim odwołujemy się
do własnego doświadczenia. Czy
byliśmy w takich sytuacjach i jak
się wtedy zachowaliśmy, czy to zachowanie było dobre i przyniosło
oczekiwane rezultaty. Po drugie w
sytuacjach nowych rozglądamy się
wokoło i patrzymy, co robią inni,
a potem tym się kierujemy. Społeczny dowód słuszności wyjaśnia,
dlaczego tak jest. Gdy brak nam
jasności, jak zareagować, naśladujemy zachowanie ludzi wokół nas.
Sytuacja z wirusem pokazuje nam,
że po pierwsze nie mamy doświad-

czenia z czymś podobnym (mam
na myśli głównie osoby młode i w
średnim wieku), a równocześnie,
patrząc na innych, sami zaczynamy postępować trochę irracjonalnie. Stąd wzięły się te słynne bitwy
o papier toaletowy pod Londynem.
Myślimy w ten sposób: skoro inni
wykupują papier, to być może mają
lepszy ogląd tej sytuacji, posiadają
więcej danych, mają większą wiedzę na ten temat.

Jak żyć z koronawirusem? Na pewno czeka nas kilka bardzo trudnych
tygodni...

– (MGZ) Koronawirus w końcu
przestanie być problemem, a my
zostaniemy. Dlatego tak ważne jest
dziś odpowiedzialne zachowanie,
bo potem z naszymi sąsiadami,
znajomymi, koleżankami i kolegami z pracy przyjdzie nam dalej
mieszkać, pracować. Dziś jest tak,
że wszyscy się pozamykali w domach i to jest wskazane, ale czasami brakuje nawet zwykłego „dzień
dobry”, bo każdy czym prędzej
ucieka do siebie. Nie zapominajmy w tym wszystkim o byciu przyzwoitym dla drugiego człowieka, o
zwykłej uprzejmości, zatroszczeniu się chociaż telefonicznie o
najbliższych. Odpowiadając więc
na pytanie, trzeba przede wszystkim stosować zalecenia płynące z
oﬁcjalnych źródeł, ale zachować
spokój i pamiętać, że nasze relacje
będą dalej trwały.
– (BBG) Każda sprawa ma swój
awers i rewers. Zarządzona ogólna kwarantanna to jest okazja do
bycia razem, takie, można powiedzieć, dodatkowe Boże Narodzenie. Żyjemy w ogromnym pędzie,
na co dzień mamy wiele posad,

tysiące spraw do załatwienia, że
zapominamy o tym, co najważniejsze. Teraz mamy szansę nadrobić
zaległości, porozmawiać, podyskutować, zagrać w jakąś planszówkę.
Ja w tym masowym siedzeniu w
domach widzę jeszcze jeden plus.
Ruch na ulicach zamarł, będzie o
wiele mniej wypadków i urazów,
ludzie będą żyli w domu – jak tylko odpędzą lęki, to będzie też dużo
mniej zawałów. A tak przy okazji
będziemy się o wiele mniej zarażać
grypą. Media mają w tym wszystkim do odegrania bardzo ważną
rolę – muszą budować pozytywny
scenariusz.
A na koniec czeka nas euforia.
Wszyscy powiemy sobie: przeszliśmy przez to, ale byliśmy dzielni...

Jak będzie wyglądał powrót do
rzeczywistości? Kiedy skończy
się kwarantanna, rzucimy się od
razu do galerii handlowych, kin,
teatrów, czy jednak powrót do
rzeczywistości będzie się odbywał
stopniowo?

– (MZG) Ma pan na myśli takie
odreagowanie? Niewykluczone, że
będzie to dotyczyć części z
nas. U reszty być może dojdzie do
jakiegoś przewartościowania i ta
sytuacja nauczy nas, jak wysiąść z
tego pędzącego pociągu konsumpcjonizmu. Jak żyć trochę spokojniej, w oparciu o takie wartości, jak
rodzina. Być może trzeba będzie na
nowo zbudować niektóre relacje.
– (BBG) Trudno prognozować, co
będzie. Na pewno nie będzie tak, że
upłyną dwa tygodnie i pod koniec
marca rządy ogłoszą: mamy to za
sobą i wszyscy, hurra, rzucą się do
kin i teatrów. Jestem przekonana,

– (MZG) Przede wszystkim powinniśmy ograniczyć poszukiwania
informacji na temat pandemii i
wirusa, skupić się na oﬁcjalnych
źródłach, informacjach podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, SANEPID-y. Nie nakręcajmy
się wzajemnie. Przez ostatnie dni
usłyszałam tyle bzdur i plotek, które faktycznie mają prawo wywołać
lęk. A w nowej sytuacji, związanej
z zagrożeniem naszego życia, takiej
jak ta, mamy przecież prawo odczuwać lęk. To naturalna reakcja,
która nas przygotowuje do ucieczki
lub obrony. Ważne jest, żeby go redukować, a nie eskalować.

Tak zwane fake newsy mają dziś
idealne pole do żerowania...

– (MZG) Niestety tak. To też trochę
obnaża nasze słabości, dlatego musimy być dobrzy dla innych, musimy zatroszczyć się o tych najsłabszych. Kiedy wyciągniemy do nich
pomocną dłoń, sami poczujemy się
silniejsi. A dziś, jak mało kiedy, potrzebujemy tej siły.
Pamiętajmy też o tym, że dla naszych dzieci to my stanowimy
opokę, jesteśmy gwarantami ich
poczucia bezpieczeństwa. Dzieci
słyszą wyrywki informacji i obserwują naszą reakcję na nie. Jeżeli
my zachowamy spokój, to naszym
pociechom też będzie łatwiej poczuć się spokojnie. Jak najmłodsi
będą widzieć, że bijemy się o papier
toaletowy, rozpaczamy czy przeklinamy pod nosem, to będą traciły
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego
poświęćmy ten trudny czas na budowanie relacji w rodzinie.
– (BBG) I bardzo ważne – pamiętajmy, że poprzez nasze zachowania
dziś – modelujemy przyszłe zachowania naszych dzieci w sytuacjach
trudnych. A przecież nie możemy
ich zabezpieczyć przed ich dorosłym życiem.


ejmik prowadziła Małgorzata Rakowska, która jest
przewodniczącą Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków, a
równocześnie
pełnomocnikiem
gminnym dla Czeskiego Cieszyna.
Jako przedstawicielka Kongresu w
pierwszej części spotkania przybliżyła zakres działań podejmowanych przez tę organizację, mówiła o
strukturze polskiej społeczności na
Zaolziu, o szkolnictwie będącym
kręgosłupem społeczeństwa, kampanii na Facebooku na rzecz dwujęzycznego kształcenia dzieci, adresowanej głównie do małżeństw
mieszanych, a także o Funduszu
Rozwoju Zaolzia i Centrum Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków. Zaapelowała też do obecnych na sejmiku przedstawicieli Towarzystwa
Nauczycieli Polskich, Macierzy
Szkolnej i Harcerstwa Polskiego,
żeby przemyśleli konkretne problemy, które mogłyby się znaleźć w
uchwale XIII Zgromadzenia Ogólnego. – Należy się też zastanowić,
kto miałby chęć pracować w Radzie
Kongresu. Za tym idzie poświęcenie się pracy poza obowiązkami
zawodowymi, rodzinnymi, a często
jeszcze wieloma innymi – podkreśliła Rakowska.
Tematem czeskocieszyńskiego
Sejmiku Gminnego był również
Spis Powszechny w 2021 roku. – To
kluczowa, może najważniejsza
rzecz, która nas czeka w przyszłej
kadencji. Jest niezmiernie ważne
dla nas, Polaków, jakie będą wyniki
w Czeskim Cieszynie i na całym Zaolziu – powiedział wiceprezes Kongresu Polaków, Tomasz Pustówka.

♩
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W Czeskim Cieszynie odbył się w środę ostatni przed wprowadzeniem przez czeski rząd
stanu wyjątkowego Sejmik Gminny. Zainteresowanie było duże. W salce posiedzeń Kongresu
Polaków trzeba było dostawiać krzesła.

Tomasz Wolﬀ

– (Bożena Boruta-Gojny) Z tą
paniką to pan profesor trochę
przesadził. Obserwuję otoczenie,
owszem – jest lęk, ale on nie ma
znamion paniki poza tymi pierwszymi dniami, gdy naród rzucił się
do wykupienia wszystkiego w sklepach. Obecnie widzę, że ludzie na
ogół są bardzo zdyscyplinowani,
stosują się do zaleceń rządowych i
ze zrozumieniem odnoszą do ograniczeń. Dziś rozmawiałam z przyjaciółką mieszkającą w Niemczech,
która powiedziała, że śledząc zarówno telewizję niemiecką, jak i
polską, widzi, że u nas podchodzi
się do problemu znacznie poważniej niż tam.
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Należy zwracać
ludziom uwagę
na to, że prawa,
które mamy
jako mniejszość
narodowa, są
uzależnione
od liczby
osób, które
zadeklarują
polską
narodowość
Tomasz Pustówka,
wiceprezes Kongresu Polaków

● Zainteresowanie Sejmikiem Gminnym w Czeskim Cieszynie było duże.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Zaapelował, żeby zwracać ludziom
uwagę na to, że prawa, które mamy
jako mniejszość narodowa, są
uzależnione od liczby osób, które
zadeklarują polską narodowość.
Zwrócił też uwagę na to, że podwójna czesko-polska narodowość jest
traktowana jako osobna kategoria,
a ci, którzy ją zadeklarują, nie są
wliczani przez urząd statystyczny
do grupy osób z polską narodowością. Ewa Sikora w związku z tym
zasugerowała, żeby nauczyciele
powiedzieli o tym rodzicom na
szkolnych wywiadówkach. Dyrektor czeskocieszyńskiej polskiej
podstawówki, Marek Grycz, potwierdził, że ma taki zamiar.
Paweł Wantulok zasygnalizował
inny problem, jakim są znikające z
pomników polskie napisy. Wspomniał konkretnie pomnik oﬁar I
wojny światowej w alejach Masaryka oraz krzyż na zakręcie koło

cmentarza. Stwierdził ponadto,
że problem jest również z dwujęzycznymi napisami na niektórych
budynkach użyteczności publicznej. – Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
uparcie odmawia dwujęzyczności
– zaznaczył. Uczestnicy zwracali
również uwagę na takie sprawy,
jak problemy związane z udzielaniem po polsku ślubów cywilnych
w poszczególnych gminach czy
brak szyldu na siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie.
Pytano też o aktualne informacje
nt. studiów w Polsce i sposoby
udokumentowania polskiej narodowości przez młodzież, która
chciałaby podjąć studia na zasadach stypendialnych. Dyrektor
Polskiego Gimnazjum w Czeskim
Cieszynie, Maria Jarnot, poinformowała, że uczniowie, którzy chcą
studiować w Polsce, załatwiają już
Kartę Polaka i że ogólnie jest duże

zainteresowanie tym dokumentem wśród młodzieży. – Osobiście uważam jednak za żenujące,
że muszę prosić o to, żeby mieć
jakiś dokument, że jestem Polką –
stwierdziła. – Jesteśmy tu z dziada
pradziada. Dlaczego potrzebuję jakiejś karty, żeby udowodnić
polską narodowość? Kartę załatwi sobie każdy bardziej sprytny i
udowodni, że jego pradziadek był
może kiedyś Polakiem. A ja, która
przez cały czas czuję się Polką, nie
chcę, żebym to musiała jakoś udowadniać. Ja to udowadniam sobie
na co dzień swoim zachowaniem,
swoim mówieniem – poparła ją
Magdalena Schwarz.
Zdaniem wiceprezesa Kongresu,
Józefa Szymeczka, Karta Polaka
może być potrzebna w wielu sytuacjach, w których przynależność
do narodu polskiego trzeba będzie
w jakiś sposób udokumentować.

Poza studiami w Polsce może być
ona np. tym argumentem, który
zapewni polskim rodzicom przyjęcie dziecka do przepełnionego
polskiego przedszkola, do którego zapisywane są również czeskie
dzieci. – Zachęcam starszych i
młodszych, żeby jak najszybciej
ten dokument sobie wyrobić –
przekonywał.
Sejmik Gminny w Czeskim Cieszynie wybrał pięć osób, które będą
reprezentowały gminę na Zgromadzeniu Ogólnym z tzw. klucza
obywatelskiego. Będą to: Dominik
Siderek, Tomasz Pustówka, Janusz
Trombik, Roman Wirth i Tomasz
Onderek. Rezerwowymi zostali
Leon Sikora i Marek Dywor. Onderek został ponadto wybrany na pełnomocnika gminnego Kongresu
Polaków dla Czeskiego Cieszyna.
Jego zastępcą będzie Małgorzata
Rakowska.


Kameralnie o dużych sprawach
S

ejmik połączony z zebraniem
sprawozdawczym MK PZKO
w Ligotce Kameralnej poprzedził
występ mieszkających w tej wiosce
uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku.
Tematowi tej placówki oraz polskiego szkolnictwa na Zaolziu poświęcono zresztą w sobotę 7 marca
więcej czasu.
Sprawy Kongresu Polaków w RC
przedstawił wiceprezes organizacji, Tomasz Pustówka. Schemat
spotkania nie odbiegał od poprzednich tego typu w ostatnim czasie.
Wśród najważniejszych kwestii
przedstawiciel KP zaakcentował
przede wszystkim kwestię promowania nadchodzącego spisu ludności i przekonywania miejscowych
Polaków do zadeklarowania swojej
narodowości. – Nie ma niestety
obowiązku wypełniania tej pozycji,
problemy sprawia również podanie
narodowości podwójnej, czesko-polskiej, to bowiem otwiera pole

• Dyskusję o szkolnictwie polskim na Sejmiku Gminnym w Ligotce Kameralnej otworzył dyrektor PSP w Gnojniku Tadeusz Grycz. Fot. SZYMON BRANDYS
do różnych interpretacji. Apeluję,
byśmy nie byli obojętni wobec tej
sprawy – mówił Pustówka.
Wspominał też o sposobie ﬁnansowania „Głosu”, promując – wraz
ze „Zwrotem” – zaolziańskie media.
– Zachęcamy do utrzymywania i
poszerzania abonamentów. Ich liczba jest dla nas kluczowa, to dla nas

solidny argument w negocjacjach
np. w Pradze przy rozmowach z komisjami grantowymi – dodał.
Do problemu praw mniejszości
odniosła się prezes jedynej polskiej
organizacji w gminie, czyli Koła
PZKO, Joanna Szpyrc, wskazując
na kwestię przedstawiania tematu
dwujęzycznych tablic wjazdowych

w naszych mediach w kontekście
jakości współpracy polskiej mniejszości z daną gminą. – Często do
prezesów kół zwracają się potem
czytelnicy z wyrzutem, dlaczego
nie ma takich tablic. U nas kiedyś
były – pierwsza została zniszczona, druga skradziona. A prezesi
nie mają czasu i sił, żeby się temu
poświęcać. Myślę, że ta sprawa
powinna być automatycznie regulowana przepisami prawa bez pośrednictwa gminy.
Dyskusję o szkolnictwie polskim
otworzył dyrektor PSP w Gnojniku,
Tadeusz Grycz, wskazując na problem niedostatecznej liczby miejsc
w placówce. – Prawdopodobnie przekroczymy możliwości naszej szkoły
w kolejnym roku szkolnym, przedszkole też pęka w szwach – wyjaśniał.
Dyrektor przypomniał również
dyskusję na temat nazewnictwa
polskich szkół, wskazując na problem różnorodności organów powołujących daną placówkę. – To

zasadnicza sprawa! Wszystko zależy od układów między dyrektorem
a wójtem gminy. Kongres mógłby
przygotować materiały dla gmin,
w których zwróciłby uwagę na
jednolite nazewnictwo szkół podstawowych z polskim językiem nauczania – dodał Grycz, deklarując
jednocześnie chęć zmiany nazwy
na Polska Szkoła i Przedszkole im.
Jana Kubisza w Gnojniku jeszcze
przed odejściem na emeryturę.
Ponadto w odpowiedzi na zachętę Kongresu Polaków do zachowywania pierwotnego nazewnictwa
topograﬁcznego Jan Śniegoń przekazał organizacji własnoręcznie
opracowaną mapę Ligotki Kameralnej zawierającą oryginalne gwarowe nazwy.
Na tegoroczne Zgromadzenie
Ogólne KP wydelegowano Józefa
Szpyrca. Pełnomocnikiem gminnym pozostaje nadal Halina Zientek, a Koło PZKO reprezentować
będzie Andrzej Michalik.
(szb)
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Sąsiedzi powinni się rozumieć
Życie polskiej społeczności w Piotrowicach skupia się wokół dwóch Kół PZKO – piotrowickiego i marklowickiego. Dlatego też na Sejmiku Gminnym,
który odbył się we wtorek wieczorem (przed tygodniem), uczestnicy zdecydowali się tak wybrać delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu
Polaków, aby każdy z nich reprezentował jedną część gminy.
Danuta Chlup

P

iotrowicką delegatką została
Barbara Karolczyk, delegatem
z Marklowic Dolnych Wiesław
Palosz. Swoich delegatów mają także
oba Koła PZKO. Będą nimi prezesi:
Zdzisław Mikula (Piotrowice) i Adrian Bogocz (Marklowice Dolne).
Pracę pełnomocnika gminnego będzie w następnej kadencji kontynuowała dotychczasowa pełnomocniczka, Jadwiga Karolczyk.
Sejmik został dobrze przygotowany, lecz odbył się przy niskiej frekwencji. Radę Kongresu reprezentowali jej prezes Mariusz Wałach oraz
wiceprezes Józef Szymeczek. Obecny był wójt gminy – Marian Lebiedzik, a także radny, członek Komisji
ds. Mniejszości Narodowych – Kazimierz Faja.
Po obszernej prezentacji działalności Kongresu, którą przedstawił

prezes organizacji, wójt stwierdził,
że jego wiedza o Kongresie była do
tej pory bardzo powierzchowna i jest
zaskoczony, na jak wielką skalę jest
ona rozwinięta.
– Staramy się we współpracy
z PZKO wspierać działania polskiej
mniejszości na terenie gminy, choć
oczywiście nie mamy takich możliwości jak budżet państwa, a stowarzyszeń, które działają w Piotrowicach, jest piętnaście – powiedział
Lebiedzik. Jadwiga Karolczyk podziękowała władzom gminy za to, że
od ubiegłego roku dotacje dla PZKO
są wyższe.
Lebiedzik nawiązał następnie do
kontaktów z Polską. – Bardzo rozwinięta jest transgraniczna współpraca
czesko-polska – na poziomie gminy,
stowarzyszeń, szkół. Uważam, że
poza Cieszynami to najbardziej rozwinięta współpraca czesko-polska w
tym regionie. W tym roku obchodzimy 25-lecie naszej współpracy z Go-

dowem, przez te lata zrealizowaliśmy szereg projektów – podkreślił
samorządowiec. Zwrócił też uwagę
na bolączkę w kontaktach czesko-polskich.
– Niestety młodzi z obu stron granicy nie rozmawiają dzisiaj między
sobą tak jak nasze pokolenie – po
czesku i po polsku. Przechodzą na
angielski. Uważam, że to źle – stwierdził Lebiedzik, podkreślając, że sam
należy do pokolenia, która nie ma
problemu z rozumieniem języka polskiego. Zaproponował, że być może
właśnie polskie organizacje mogłyby
pomóc w działaniach wspierających
wzajemną komunikację czesko-polską. – Bo jeżeli dalej tak pójdzie, to
za 15-20 lat ludzie, którzy żyją obok
siebie, nie będą się nawzajem rozumieli – zauważył.
Przedstawicieli Rady Kongresu zainteresowała informacja przekazana
przez Jadwigę Karolczyk o Złazie
Seniorów Harcerstwa z całej Polski,

• Sejmik Gminny odbył się w wyremontowanym Domu PZKO.

Fot. DANUTA CHLUP

który odbędzie się 6 czerwca w Bielsku-Białej. Uczestnicy spędzą jeden
dzień na Zaolziu, zawitają m.in. do
Piotrowic. Wałach zachęcił piotrowiczan do napisania wniosku do Funduszu Rozwoju Zaolzia o wsparcie
ﬁnansowe tego wydarzenia.
Szymeczek apelował do obecnych,
aby starali się przekonać swoich bliskich do zadeklarowania polskiej na-

rodowości w przyszłorocznym Spisie Powszechnym. – Może ta agitacja
jest trochę niezręczna, może przypomina XIX wiek i czasy Stalmacha,
ale dla nas, jako grupy narodowej,
to sprawa bardzo ważna, aby ludzie
wpisywali polską narodowość, pomimo że określenie narodowości
jest dobrowolne – mówił wiceprezes
Kongresu.


NASZE RODY /3/

Michael Morys-Twarowski

P

od koniec XIX wieku w gospodarstwie Jerzego Francusa rosła najsłynniejsza
grusza w Księstwie Cieszyńskim. Z
kolei brat Jerzego, Franciszek, był
najpopularniejszym starostą weselnym w okolicach Cieszyna.
Francusowie (Francuzowie) nie
pochodzili z terenów dzisiejszego Zaolzia. Ich rodzinną wioską
było Zabłocie koło Strumienia. Do
końca XVIII wieku, co do zasady,
chłopi bez zgody pana feudalnego nie mogli opuszczać wioski.
Wprawdzie niektórym udawało
się takową uzyskać, inni po prostu
uciekali w szeroki świat, ale generalnie rodzili się i umierali w tej
samej miejscowości. Z perspektywy badań genealogicznych jest to
bardzo wygodne.
Pod koniec XVIII wieku zniesiono poddaństwo osobiste i mogli już
spokojnie migrować. Z tego powodu nieraz korzenie rodzin prowadzą do chłopskich rodów osiadłych
w innych częściach Księstwa Cieszyńskiego. Przykładem mogą być
właśnie Francusowie.

Najsłynniejsza grusza
w Księstwie Cieszyńskim

Szczęścia poza rodzinnym Zabłociem szukał Michał Francus, który
w 1799 roku ożenił się z wdową Zuzanną Figulą. On miał 30 lat, ona
45 lat i gospodarstwo w Gułdowach
koło Cieszyna. Dla ubogich kawalerów małżeństwo z wdową z własnym gospodarstwem było szansą
na awans społeczny, z kolei wdowy
raczej rozglądały się za młodszymi
kandydatami, którzy byliby w stanie podołać pracy na roli.
Gospodarstwo Figulów (później
Francusów) w Gułdowach jest o
tyle ciekawe, że rosło tam słynne
drzewo, „znane z opowiadań ludu
w całym Księstwie Cieszyńskim”.

Francusowie

W czasie wojny trzydziestoletniej
Szwedzi mieli zasadzić gruszę korzeniami do góry. Opowiadano, że
„po wielkiej wojnie europejskiej
trzej cesarzowie zawrą pod nią pokój”. W marcu 1919 roku, kilka miesięcy po zakończeniu I wojny światowej, korespondent „Gwiazdki
Cieszyńskiej” twierdził, że „Wprawdzie pod nią nie zeszli się trzej
cesarzowie, lecz sprawdziła się
przepowiednia – bo niedaleko od
gruszki tej, na zamku piastowskim
w Cieszynie, gdzie trzej bracia Bolko, Leszko, Cieszko się zeszli, zbierali się na narady trzej cesarzowie
w czasie wojny ostatniej, by utrzymać cesarstwo i swe rządy, lecz lud
nie dopuścił do dalszego przelewu
krwi, ukończył wojnę światową,
tworząc wszędzie swą wolną i niepodległą ojczyznę”.

„Dzieło to wydałem
więcej dla ludzi prostych,
a nie dla uczonych”
Akcenty z lewego brzegu Olzy w
genealogii Francusów zaczynają
się w drugiej połowie XIX wieku.
Jerzy Francus (1839-1909), wnuk
Michała, był żonaty z Ewą Giemzą
z Żukowa Dolnego. Sam Jerzy słynął jako pszczelarz (jako pierwszy
na Śląsku Cieszyńskim zastosował
sztuczny rój), oprócz tego był rzeźbiarzem-amatorem. Jego córka Helena poślubiła Alfonsa Foltyna ze
Starego Miasta koło Frysztatu.
Jednak najbardziej związany z
terenami po tej stronie Olzy był
bratanek Jerzego, Franciszek (18701962). Urodził się w Krasnej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w
Cieszynie, pierwszą posadę dostał
w Stonawie. Dobrze mu było w tej
miejscowości. Realizował się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Poznał tam swoją przyszłą

Skąd to nazwisko?
Etymologia nazwiska
Francus, zapisywanego
też jako Francuz, jest
oczywista. Zdaniem językoznawców oznacza
przybysza z Francji.

Skąd ten ród?
Rodzinną wioską Francusów było prawdopodobnie Zabłocie koło
Strumienia czy – mówiąc bardziej ogólnie – tereny ówczesnej paraﬁi
strumieńskiej. Księgi metrykalne zachowały się podobno od 1661
roku, jednak w miejscowej paraﬁi najstarsza, jaką zobaczyłem, pochodziła dopiero z 1784 roku. Chyba, jak to często bywa w archiwach
paraﬁalnych po polskiej stronie, część materiałów leży zapomniana na
strychu lub w kościelnej wieży.
Protoplastą linii z Gułdowów był Michał (zm. 1838), żonaty najpierw z
Zuzanną Figulą, później z Ewą Zamarską.
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Specjalista od komunikowania systemów

K

toś zakłada ﬁrmę i zaczyna wykonywać jakąś czynność. Z czasem ﬁrmie
przybywa zamówień, przybywa pracowników, ale ta czynność stale wykonywana jest tak samo. Po czasie przedsiębiorca
dochodzi do wniosku, że to nieefektywne i w
tym momencie pojawiam się ja. Można więc
powiedzieć, że pomagam biznesmenom
usprawniać ﬁrmowe systemy pracy tak, by
stały się bardziej wydajne – mówi Robert Wałaski. Założona przez niego jednoosobowa
spółka interwal.net s.r.o. ma siedzibę w Bystrzycy, a zlecenia dostaje z całego regionu.
Bycie własnym szefem ma zalety, ale wymaga również pewnej dyscypliny, ponieważ
nowe technologie i specyﬁka niektórych
projektów sprzyjają elastycznemu trybowi
pracy. – Ja cenię sobie spokój, choć czasami
bardzo trudno o niego, zwłaszcza gdy zbliżają się wyznaczone terminy – żartuje przedsiębiorca. – Na co dzień wykorzystuję natomiast reklamę szeptaną, ponieważ klienci
docierają do mnie z reguły z czyjegoś polecenia. Inni odzywają się po pewnym czasie, gdy
chcą zacząć robić coś nowego – dodaje.
Robert Wałaski w branży informatycznych
technologii działa od lat, jednak ﬁrmę interwal.net s.r.o. prowadzi od niedawna. Na
co dzień zajmuje się ona integracją różnych
systemów IT w jedną, działającą całość. – Podam przykład. Producent potrzebuje do swojej działalności określonych komponentów.
Dostawca może mu podać informację, ile
aktualnie posiada w magazynie wymaganych
części i kiedy może je dostarczyć. Ale producent potrzebuje, by te informacje traﬁły do
jego systemu produkcyjnego tak, by mógł zaplanować produkcję. I na tym właśnie polega
moje zadanie – tłumaczy przedsiębiorca, który posiada również bogate doświadczenie w
administrowaniu internetowymi serwerami.
Od 2000 r. oferuje bowiem webhosting, czyli
usługę polegającą na udostępnianiu miejsca
na serwerze dla czyjejś strony internetowej.
Interwal.net zajmuje się jednak przede
wszystkim tworzeniem oprogramowania na

zamówienie klientów. To mogą być zarówno
małe aplikacje, jak i większe projekty internetowe. – Moją konkurencją bywają ﬁrmy,
które zajmują się administracją lokalnych,
ﬁrmowych sieci komputerowych, natomiast
moja praca zaczyna się z reguły tam, gdzie
kończą się możliwości tych ﬁrm, ponieważ
nie istnieje gotowe oprogramowanie dla danej czynności i cały proces trzeba stworzyć
od podstaw. Takie problemy potraﬁ rozwiązywać niewiele osób – podkreśla Robert Wałaski.
Bardzo często oznacza to pracę w dłuższej
perspektywie czasowej. Niektóre projekty
trwają miesiąc, inne pół roku. – Z reguły
realizuję je równolegle, natomiast wielkość
przedsięwzięcia zależy przede wszystkim
od stopnia skomplikowania sytemu. Najtrudniej jest wymyślić, jak wszystko ma
działać i jak poszczególne części systemu
mają się ze sobą komunikować – tłumaczy.
Podkreśla przy tym, że branża informatycznych technologii zmienia się bardzo dynamicznie, a dostawcy rozwiązań IT muszą
szybko reagować na potrzeby rynku i swych
klientów. – Istnieją dziedziny, gdzie nie
miałbym żadnych szans, bo „pociąg już mi
odjechał”. Współcześni informatycy muszą
się jednak specjalizować, a mnie zawsze interesowało działanie i komunikowanie się
różnorakich systemów. Tworząc zaś ﬁrmę
interwal.net s.r.o. postanowiłem spożytkować moje wieloletnie doświadczenia – mówi
mój rozmówca.
Bystrzyczanin jest jednak znany także
z organizacji Trzynieckich Inspirujących
Śniadań. To cykliczne wydarzenia kierowane do pracujących samodzielnie freelancerów i niezależnych profesjonalistów, a
także biznesmenów zatrudniających kilku
pracowników. – Początkowo były to spotkania biznesowe, teraz zaś chodzi o spotkanie
i rozmowę. Regularnie bierze w nich udział
ponad 20 osób. Dodatkowo do udziału w każdym śniadaniu zapraszamy inspirującego
gościa, który potraﬁ wyjaśnić jakiś problem

Fot. ARC

i podzielić się własnymi doświadczeniami. Nasze spotkania odbywają się dziewięć
razy w roku z wyjątkiem wakacji i grudnia.
Najbliższe zaplanowaliśmy na 20 marca w
trzynieckiej restauracji „Bohemia”. Naszym
gościem miał być Jakub Kantor, a tematem
budowanie marki osobistej, ale spotkanie
się nie odbędzie. Nie chcę narażać zdrowia
kolegów, przyjaciół i naszych rodzin, więc
postanowiłem, że spotkanie zorganizujemy
w innym, późniejszym terminie. Bliższe informacje pojawią się na stronie www.trineckasnidane.cz – zapowiada Robert Wałaski.
(wik)

Kwestionariusz ﬁrmowy
Rok założenia: 2004
Branża: informatyczna
Liczba pracowników: 1
Kontakt:
info@interwal.net, Bystrzyca
Tel: +420 733 535 570
www.interwal.net

GROSZ DO GROSZA

Gdzie doczytać?

 Kazimierz Szczurek, „Starosta weselny”, „Kalendarz Cieszyński 1988”,
Cieszyn 1987
 Michael Morys-Twarowski, „Francusowie w XIX i na początku XX
wieku – historia chłopskiej rodziny ze Śląska Cieszyńskiego”, „Studia
Historyczne”, t. 55, 2012, z. 1 (217)

Henryka Bittmar

C

• Metryka chrztu Franciszka Francusa (1870-1962). Źródło Księgi chrztów paraﬁi rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Fot. ARC
żonę, Agnieszkę Bagińską, córkę
kierownika szkoły. Pasją Franciszka
była muzyka, ogromnie cieszył się,
gdy został organistą w miejscowym
kościele. Jednak pewnego dnia jego
miejsce pracy odwiedził inspektor,
który stwierdził: „Panie Francus,
pan się marnuje w tej szkółce. Pan
pójdzie uczyć do Trzyńca!”.
Niby awans, ale niekoniecznie,
bo w Trzyńcu mieli już swoich muzyków w kościele. Zaraz zaczął rozglądać się za miejscowością, gdzie
byłby wolny etat nauczycielski i
posada organisty. Znalazł ją tuż
obok. W 1892 roku przeniósł się do
Lesznej Górnej. Ożenił się, grał w
kościele i zaczął robić furorę na weselach. Znakomity wodzirej, jednocześnie miłośnik folkloru. Łącznie
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był na 100 weselach, z czego na 40
w charakterze starosty weselnego.
Napisał nawet utwór „Wesele na wsi
– obrazek ludowy sceniczny w 4 aktach”. Krytycy psioczyli na poziom
artystyczny wierszy, ale dał im piękną odpowiedź w jednym z późniejszych wydań: „Muszę się zastrzec
przeciw zarzutom, jakoby niektóre
wiersze były słabe. Dzieło to wydałem więcej dla ludzi prostych,
a nie dla uczonych (...). Chciałem
naszemu ludowi te śliczne melodie
(...) i to piękno ukryte w naszych
ślicznych strojach cieszyńskich i
naszych zwyczajach przypomnieć”.
Franciszek Francus w 1914 roku
został kierownikiem szkoły w Sibicy, w 1923 roku przeszedł na emeryturę, zmarł w 1962 roku. Jego

nazwisko pojawia się w każdym
większym tekście na temat ludoznawstwa na Zaolziu.

Austriacki lotnik
we włoskiej niewoli

W 1916 roku w cieszyńskiej prasie
pisano o synu Franciszka Francusa, Rudolﬁe. Służył w austriackim
lotnictwie i właśnie w tym roku
został wzięty do włoskiej niewoli.
W okresie międzywojennym był
kupcem w Czeskim Cieszynie i
jednym z liderów proniemieckich
„ślązakowców”, którzy tęsknym
okiem patrzyli na Berlin. To ciekawy przykład, jak nawet w familii,
gdzie z dziada pradziada mówiło
się po polsku, ścierały się różne
opcje polityczne i narodowe.


hociaż równość kobiet i mężczyzn była już wiele lat temu
jedną z podstawowych wartości, na
których opierała się Unia Europejska, do dziś nie udało się tego celu
osiągnąć. Trwa m.in. dyskryminacja
płacowa – różnice w wynagradzaniu
obu płci pozostają w całej niemal
Europie ciągle problemem bardzo
aktualnym. Minęło 60 lat od zapisania w traktatach europejskich
zasady równości wynagrodzeń, a
ogromna większość Europejek nadal pracuje niemalże przez dwa miesiące w roku za darmo, jeżeli porównać ich płace z płacami mężczyzn.

Nie mamy się
czym chwalić

Aby uświadomić sobie wagę problemu, wystarczy skupić się na
własnym podwórku. Kobiety u
nas ciągle zarabiają o wiele mniej,
aniżeli mężczyźni. Przeciętne
wynagrodzenie brutto kobiet jest
o 20,1 proc. niższe, aniżeli wynagrodzenie mężczyzn. W całej
Unii Europejskiej zajmujemy pod
tym względem jedno z czołowych
miejsc. Gorzej jest tylko w Estonii
i – co może dziwić – w Niemczech.

Kobiety ciągle zarabiają mniej
Panie w Estonii zarabiają przeciętnie o 22,7 proc. mniej aniżeli panowie, Niemki – o 20,9 proc. mniej
od Niemców. Tylko nieznacznie
lepiej, aniżeli u nas, jest w Austrii
i na Słowacji. Wynika to ze statystyk, które z okazji tegorocznego
Międzynarodowego Dnia Kobiet
opublikował Parlament Europejski. Dane Eurostatu dotyczą ﬁrm
zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników. W pozostałych państwach unijnych różnice
pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wynoszą średnio
ok. 17 proc. Spory powód do satysfakcji ma Polska – tam różnice są o
wiele niższe i wynoszą ok. 7 proc.

Stereotypy wciąż żywe
W całej Europie, także u nas, najwyższe stanowiska w ﬁrmach piastują przede wszystkim mężczyźni.
W każdym z badanych przez Eurostat sektorów mężczyźni awansowali częściej niż kobiety. Równocześnie o wiele więcej kobiet
obarczonych jest ważnymi obowiązkami, za które nie otrzymują
one żadnego wynagrodzenia. Są to
na przykład obowiązki domowe,

opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Mężczyźni na takie zajęcia
przeznaczają średnio 9 godzin tygodniowo, kobiety pracują nawet
26 godzin. Nadmiar takich właśnie
obowiązków sprawia, że wiele kobiet w Europie rezygnuje z pełnego
etatu (warto dodać, że u nas na takie
rozwiązanie decyduje się mniej pań,
aniżeli w innych krajach unijnych).
Kobiety często też przerywają karierę, choćby właśnie z powodu opieki
nad dziećmi. Wpływa to m.in. na
wysokość ich późniejszych emerytur. Jak wyliczyła Komisja Europejska, emerytury kobiet są niższe aż
o 39 proc. od emerytur mężczyzn.
To wszystko nie tłumaczy jednak,
dlaczego wielu pracodawców nadal
uważa, że praca pań jest mniej warta niż praca mężczyzn o podobnych
doświadczeniach, tak samo wykształconych i wykonujących takie
same obowiązki. Warto też dodać,
że w wielu państwach, także u nas,
wynagrodzenie w zawodach zdominowanych przez panie jest niższe,
aniżeli w zawodach typowo męskich. Faktem też pozostaje, że panie raczej nie lubią zbyt stanowczo
negocjować z pracodawcą kwestii

płacowych, wiele z nich nie upomina się o awanse i podwyżki. Niejeden pracodawca skwapliwie i bez
oporów to wykorzystuje... W wielu
ﬁrmach ciągle funkcjonują stereotypy o rolach kobiety i mężczyzny.
Uważa się, że kobieta nie jest żywicielem rodziny, tudzież jej zarobki
można traktować jako dodatkowe
i w tym sensie także mniej ważne.
Często zresztą same panie godzą się
na niższe zarobki, żeby w ogóle dostać i utrzymać pracę.

Islandia świeci
przykładem

Jak wynika z obliczeń Komisji Europejskiej, na przestrzeni ostatnich
lat procesy usuwania płacowej
dyskryminacji kobiet toczyły się
raczej niemrawo. Jeżeli w dalszym
ciągu będzie się utrzymywać takie
właśnie tempo zmian, równość w
płacach mamy szansę osiągnąć
nie prędzej, jak za 70 lat. Przyspieszyć mogą ów proces na przykład
przepisy zobowiązujące ﬁrmy do
ujawniania wysokości zarobków
i różnic płacowych. Pracodawcy
mówią na razie o takich rozwiązaniach raczej bez entuzjazmu, co nie

oznacza, że w przyszłości to się nie
zmieni. Już od kilku lat Islandia
jako pierwszy kraj na świecie różne
wynagradzanie kobiet i mężczyzn
za taką samą pracę uznaje za przestępstwo. Jest pierwszym krajem
na świecie, gdzie płace udało się
zrównać. Od dwóch lat tamtejsze
ﬁrmy i instytucje zatrudniające
co najmniej 24 osoby muszą mieć
urzędowe zaświadczenie potwierdzające, iż kobiety otrzymują za tę
samą pracę takie wynagrodzenie,
jak mężczyźni. Brak stosownego
certyﬁkatu oznacza kary. Płace w
tym kraju są dziś jawne. Oprócz Islandii podobne rozwiązania zastosowano tylko w Norwegii, Szwecji
i Finlandii. U nas też pojawiają się
już jednak pierwsze jaskółki, które być może przyniosą zmiany na
lepsze. Kilkanaście ﬁrm wdraża od
kilku lat szwajcarski program Logib, pozwalający poprzez analizę
zarobków sprawdzić, czy konkretny pracodawca aby nie dyskryminuje kobiet. Programem posługują
się obecnie m.in. ČEZ, zakłady samochodowe Hyundai, Uniwersytet
im. Mendela w Brnie czy Bank Komercyjny.
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Fabio Cannavaro,

były kapitan piłkarskiej reprezentacji Włoch o walce z koronawirusem

Koronawirus sparaliżował
cały świat, nie tylko sportowy
Bez ekstraligowego hokeja do września. W marcu, zarezerwowanym tradycyjnie na początek fazy pucharowej
Tipsport Ekstraligi, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Pandemia koronawirusa zamknęła nie tylko stadiony
zimowe, ale też pozostałe obiekty sportowe w naszym kraju i prawie całej Europie. „Głos” rozmawia z Janem
Czudkiem, wiceprezydentem klubu HC Stalownicy Trzyniec, na co dzień dyrektorem Huty Trzynieckiej.
Janusz Bittmar

bez typowych manier gwiazdorskich.
Chociaż w wieku trzech lat przeprowadził się z rodzicami z Zabrza do Kanady,
nie zapomniał o polskich korzeniach.
Wspólnie z Aronem Chmielewskim przyciągnął do Werk Areny kolejnych polskich kibiców. I to też wartość dodana
tego transferu, oczywiście poza dobrą grą
w meczach ekstraligowych. A wracając
do pytania, to nadzieja umiera ostatnia.

W wolnych chwilach pisze pan z żoną
sztuki teatralne dla zaolziańskich zespołów amatorskich. Samo życie też potraﬁ
jednak napisać niezłą sztukę, w przypadku pandemii koronawirusa prawdziwą tragedię antyczną. Sportowi kibice
trzymają obecnie kciuki nie za swoich
pupilów na boisku, ale epidemiologów
walczących z zarazą…

Większość zawodników ma podpisane
kontrakty do 30 kwietnia. Rozumiem, że
za wcześnie mówić o konkretnych roszadach kadrowych?

– Niestety sytuacja zaostrzyła się w całej
Europie, a my musimy być przygotowani
na rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że
wspólnymi siłami uda nam się opanować
ten żywioł. Podstawa to zachować zdrowy rozsądek. Restrykcyjne środki bezpieczeństwa uderzyły między innymi w
sport i to również ten typowo amatorski.
Wstrzymano wszystkie rozgrywki, ale
tego można się było spodziewać. Koronawirus sparaliżował cały świat, nie tylko
sportowy.

– Dokładnie, tym bardziej, że wciąż nie
wiemy, jak długo potrwa przerwa w rozgrywkach. Mogę obiecać fanom, że w dalszym ciągu będziemy się trzymali naszej
ﬁlozoﬁi, czyli stawiania również na młodych wychowanków klubu. Bracia Michal i Ondřej Kovařčíkowie są świetnym
przykładem właśnie takiej strategii.

Długa przerwa w rozgrywkach zmieni
świat sportu na lepsze czy gorsze?

Rozumiem, że w takich okolicznościach
szybko pogodził się pan z faktem, że
faza play oﬀ hokeja na lodzie, najbardziej wyczekiwana przez widzów i
zawodników część sezonu, stała się
nieaktualna za sprawą jednej decyzji
rządu RC?

Fani hokeja obliczyli, korzystając z mądrej aplikacji komputerowej, że jeżeli
uwzględnić konkretne mecze w całym
sezonie, to w ﬁnale ekstraligi Stalownicy
zwyciężyliby nad Libercem 9:3…

– Mógłbym teraz powiedzieć, że ludzie w
czasach zarazy mają specyﬁczne poczucie humoru i potraﬁą znaleźć źródło zabawy nawet w zadaniach matematycznych,
ale powiem inaczej: dobrze to obliczyli
(śmiech). Faktycznie właśnie taki scenariusz zapisany był w tym sezonie. Byliśmy skazani na sukces, ale tego już nie
udowodnimy na lodowisku. Ze stanowiska wiceprezydenta klubu przestawię się
na zwykłego kibica i dodam, że graliśmy
naprawdę widowiskowy, ofensywny ho-

– Chyba za wcześnie odpowiedzieć na tak
postawione pytanie. Nie tylko sport musi
się przystosować do nowych warunków.
Mówię te słowa jako dyrektor Huty Trzynieckiej. Niektórzy eksperci w związku
z pandemią wróżą chociażby kolejny
kryzys gospodarczy na świecie. Oby się
mylili.

• Jan Czudek.
Fot. NORBERT
DĄBKOWSKI
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W Chinach wszystko zostało zorganizowane perfekcyjnie

JAN CZUDEK, WICEPREZYDENT KLUBU HC STALOWNICY TRZYNIEC:

– Tak, bo nie było innego wyjścia, jak się
szybko pogodzić z wcześniejszym zamknięciem sezonu. Teraz liczą się inne
wartości, musimy być dzielni. Do klubowej kroniki wpiszemy złotymi zgłoskami
drugie miejsce, które wywalczyliśmy w
fazie zasadniczej. Lepszy od nas był tylko
Liberec i mam takie wrażenie, że w play
oﬀ doszłoby do powtórki ubiegłorocznego ﬁnału, czyli ponownego pojedynku
Stalowników z Białymi Tygrysami. Wierzyłem w ten zespół i miałem takie właśnie przeczucie. Teraz już tego nie sprawdzimy, a więc pozostał niedosyt.
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kej. W ostatniej kolejce fazy zasadniczej
rzutem na taśmę pokonaliśmy Pilzno,
awansując na fotel wicelidera rozgrywek.
Mamy zapewniony kolejny start w fazie
grupowej Ligi Mistrzów. Ta wyliczanka
chyba dobitnie pokazuje, że zakończony
sezon należy ocenić w samych superlatywach. Chciałbym więc skorzystać z
okazji, że goszczę na łamach „Głosu”, i
podziękować serdecznie wszystkim kibicom za wsparcie w trakcie całego sezonu.
Hokeistom zdążyłem już podziękować
wcześniej. Wykonali kawał dobrej roboty.

sztabem trenerskim, muszą na bieżąco
meldować swoją aktualną dyspozycję.
Nikt nie otrzymał taryfy ulgowej. To profesjonaliści i doskonale wiedzą, że gdyby
nie zawirowania związane z koronawirusem, to teraz wyciskaliby z siebie siódme
poty w play oﬀ. Dodam, że zagraniczni
hokeiści – przynajmniej mam taką nadzieję – szczęśliwie wrócili do domu,
włącznie z Wojtkiem Wolskim. Z tego,
co wiem, to Aron Chmielewski został w
Trzyńcu. Ma tu mieszkanie i czuje się u
nas bezpiecznie.

Właśnie, jak wygląda najbliższy plan treningowy „A” drużyny?

Wspomniał pan Wojtka Wolskiego. Dla
mnie transfer tego napastnika był prawdziwym majstersztykiem z waszej strony. Czy istnieje szansa, że Wolski jeszcze
zagra w barwach Stalowników?

– Pierwotnie zakładaliśmy, że przerwa w
rozgrywkach potrwa do 29 marca, a my
w kwietniu ruszymy do walki w ćwierćﬁnale. Decyzja rządu RC wszystko zmieniła z treningami włącznie. Szkoleniowcy
„A” drużyny, Václav Varad’a i Marek Zadina, zlecili zawodnikom indywidualny
plan treningowy. Będą w kontakcie ze

– Słowa podziękowania należą się głównie Janowi Peterkowi, naszemu dyrektorowi sportowemu. Wojtek Wolski pokazał, że jest nie tylko świetnym hokeistą,
ale też zacnym człowiekiem. Skromnym,

Wróćmy jeszcze w ﬁnale rozmowy do
hokeja. Trzyniec na przełomie roku był
współgospodarzem, razem z Ostrawą,
młodzieżowych mistrzostw świata. Czy
była to dla pana przysłowiowa wisienka
na torcie w całym sezonie?

– Jestem dumny z tego, że udało nam się
zorganizować w Trzyńcu, zresztą po raz
pierwszy w historii, tak prestiżową imprezę sportową. Młodzieżowe mistrzostwa
świata zwabiły do naszego miasta świetne
juniorskie drużyny narodowe, kibiców z
całego świata, dziennikarzy. Organizacja
turnieju stała na wysokim poziomie, co
potwierdzili skądinąd sami hokeiści.

A co powiedziałby pan szwedzkiemu
dziennikarzowi, którzy na swoim Twitterze napisał w trakcie turnieju, że, cytuję:
„byłem już w wielu dziurach na świecie,
włącznie z Buﬀalo w Stanach Zjednoczonych, ale takiej nudy wieczorami, jak
w Trzyńcu, to jeszcze nie zaznałem”?

– Powiedziałbym mu, że jeśli chciał zabawić się w kasynach lub gigantycznych galeriach handlowych, to wybrał zły adres.
W Las Vegas czułby się znacznie lepiej. I
z dużym prawdopodobieństwem cytowany przez pana szwedzki dziennikarz musiał być abstynentem.


Dziś decyzja, którą
wszyscy przeczuwamy
Odliczamy godziny do werdyktu, o którym wróble od dawna ćwierkają na dachach. Wzrok
wszystkich kibiców futbolu skierowany jest na wtorek. Dziś władze UEFA podejmą decyzję
w sprawie tegorocznych mistrzostw Europy. I z prawdopodobieństwem graniczącym
z pewnością EURO 2020 zostanie przesunięte na przyszły rok.
Janusz Bittmar

W

ładze UEFA pod naciskiem narodowych federacji piłkarskich nie będą
zwlekały z podjęciem decyzji. Czas
gra bowiem na niekorzyść futbolu.
Jeśli mistrzostwa Europy w piłce
nożnej z powodu pandemii koronawirusa nie odbędą się w czerwcu br., ale dopiero w czerwcu 2021,
istnieje realna szansa, że po złagodzeniu zarazy będzie można w
terminie odwołanego czempionatu
dokończyć krajowe rozgrywki. Sytuacja awaryjna dotyczy również
najwyższych klas piłkarskich w Republice Czeskiej i Polsce, które też
tymczasowo pauzują. Określenie
„tymczasowo” według epidemiologów może oznaczać jednak okres
bez piłki nożnej nawet od trzech do
czterech miesięcy. – Potraﬁę sobie
wyobrazić sytuację, że w czerwcu gramy trzy razy w tygodniu,
żeby nadrobić zaległości i dokończyć rozgrywki w Fortuna Lidze –
stwierdził Luboš Kozel, szkoleniowiec Banika Ostrawa. Takie głosy
pojawiają się w piłkarskich kręgach
coraz częściej i nic dziwnego – wyłonienie mistrza, spadkowiczów
oraz drużyn z biletem do Ligi Mistrzów i Ligi Europy ma ogromne
znaczenie. Bez tego klucza cały system runie jak domek z kart.

– Jeśli chodzi o Polskę, poradzimy
sobie ze wszystkim. UEFA też patrzy
na Polskę, jak na kraj, który sobie
poradzi. Są pomysły na to, żeby kolejne rundy Ligi Europy i Ligi Mistrzów zawęzić do rozgrywania jednego meczu, bez rewanżu. Wariant
z ﬁnałami w formie Final Four także
będzie dyskutowany – powiedział w
programie „Liga+Extra” Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego
Związku Piłki Nożnej. „Najważniejsze, aby rozgrywki krajowe mogły
zostać dokończone, bo inaczej miałoby to negatywny wpływ na cały
ekosystem piłkarski” – czytamy w
oﬁcjalnym oświadczeniu szefów europejskich lig.
Czy te głosy zostaną wysłuchane,
przekonamy się dziś podczas wideokonferencji z udziałem władz
UEFA oraz przedstawicieli 55 federacji członkowskich, a także European Leagues – organizacji skupiającej europejskie ligi piłkarskie.
Za propozycją wystosowaną przez
European Leagues przemawia jeszcze jeden argument. Wciąż nie są
bowiem znani wszyscy uczestnicy
zaplanowanych na 12 czerwca mistrzostw Europy. W dwustopniowych barażach, zaplanowanych na
26 i 31 marca, ma wystąpić 16 reprezentacji. Wiadomo już, że tego terminu nie uda się dotrzymać.
Przełożenie mistrzostw Europy na
rok 2021 muszą zatwierdzić również

•••
EURO 2020
miało się
odbyć w aż
dwunastu • Logo mistrzostw Europy w piłce nożnej. Fot. ARC
państwach
Starego Kontynentu. Dla szalejącego
w Europie koronawirusa to istna mieszanka
wybuchowa. Pytanie do władz UEFA
brzmi: panowie, czy nie lepiej wrócić do
sprawdzonego modelu, bez zwariowanych
podróży?
władze światowej federacji – FIFA, w
przyszłym roku FIFA chce bowiem
zorganizować klubowe mistrzostwa
świata. Szybko odrzucono też propozycje ze strony Turcji czy Rosji, które
zaoferowały pomoc w rozwiązaniu
problemu, czytaj – zorganizowania
EURO 2020 na własnym podwórku.
Zdaniem włodarzy UEFA, w Turcji
koronawirus faktycznie szerzy się
znacznie wolniej, niż w innych państwach Europy, ale nie wiadomo, jak
długo taki stan potrwa.

EURO 2020 miało ruszyć 12
czerwca w Rzymie. Na zakończenie niech wypowie się więc osoba
najbardziej powołana, Gabriele
Gravina, szef Włoskiej Federacji
Piłkarskiej. – Podczas wtorkowego
spotkania z UEFA zaproponujemy
odroczenie mistrzostw Europy i
europejskich pucharów. Mamy
nadzieję, że uda nam się wznowić
rozgrywki Serie A na początku
maja i zakończymy je pod koniec
czerwca.


Adam Małysz:
Proszę o odpowiedzialne zachowanie
W

domowej
kwarantannie
znajduje się obecnie wielu
znanych sportowców. Obowiązkową, dwutygodniową „izolatkę”
przechodzą m.in. polscy skoczkowie narciarscy, którzy przed weekendem wrócili z przerwanych zawodów Pucharu Świata.
Małysz opublikował w sobotnie
popołudnie na swoim koncie na
Facebooku zdjęcie, na którym leży
na kanapie z książką w ręku. – Po
powrocie z Norwegii muszę odbyć
14-dniową kwarantannę domową. I
nie łamię jej zasad. Nie wychodzę z
domu, by nie narażać innych. Was
też, a szczególnie młode osoby,
proszę o odpowiedzialne zachowanie. Ograniczcie do minimum
przebywanie poza domem, kontakty z ludźmi spoza najbliższej rodziny. Wymaga tego trudny okres, z

jakim musimy się zmierzyć. Nie jestem panikarzem, lecz sprawy wyglądają na tyle poważnie, że warto
trochę się poświęcić. Dla dobra nas
wszystkich – zaapelował dyrektor
Polskiego Związku Narciarskiego
ds. skoków i kombinacji norweskiej.
W kwarantannie znajduje się
też Maciej Kot. On również zaapelował do kibiców o zdrowy rozsądek. – Dla dobra nas wszystkich
pozostańmy w domu, jeśli tylko
nie musimy go opuszczać, i unikajmy miejsc publicznych – stwierdził 28-letni skoczek. Podopieczni
trenera Michala Doležala wrócili
do Polski specjalnym samolotem,
o którego wysłanie zwrócił się do
rządu prezydent RP, Andrzej Duda.
Pandemia koronawirusa w Europie rozdaje też karty w sportach

zimowych. Na przyszły rok przesunięto mistrzostwa świata w lotach
narciarskich w słoweńskiej Planicy,
z wyprzedzeniem wyłoniono również zdobywcę Kryształowej Kuli
za triumf w klasyﬁkacji generalnej
Pucharu Świata w skokach. Został
nim Austriak Stefan Kraft, który
wyprzedził Niemca Karla Geigera
i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Tuż za podium uplasował się
najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki. Huśtawkowy sezon zaliczył
z kolei Kamil Stoch, który szczyt
formy zaplanował na… epidemię
koronawirusa, wygrywając skrócony (bez konkursów w Trondheim
i Vikersund), ale nadal prestiżowy
norweski cykl Raw Air. Zwycięstwo
w Raw Air zapewniło Stochowi piąte miejsce w klasyﬁkacji generalnej
Pucharu Świata.
(jb)

• Adam Małysz w swoim domu w
Wiśle. Fot. Facebook Adama Małysza

W SKRÓCIE
MICHALISKO: SZCZYPIORNIAK
MUSI ZACZEKAĆ. Indywidualny
plan treningowy obowiązuje we
wszystkich klubach sportowych.
Piłkarze ręczni Banika Karwina
nie trenują w hali, ale we własnym
zakresie. Z powodu stanu wyjątkowego w całej RC nie odbyły się
mecze weekendowej Strabag Rail
Ekstraligi, wstrzymane zostały
też ćwierćfinałowe pojedynki w
ramach Pucharu Challenge. – Sobotnia kolejka miała zadecydować
o parach w play oﬀ. Teraz mamy
jednak wszyscy ważniejsze sprawy
na głowie, szczypiorniak musi zaczekać, podobnie jak Puchar Challenge, w którym mieliśmy zagrać
z Duklą Praga – stwierdził Marek
Michalisko, szkoleniowiec HCB
Karwina. W tabeli ekstraligi Banik
z dorobkiem 28 punktów zajmuje
czwartą lokatę.
KRYCHOWIAK BOHATEREM
ZENITU. Są takie miejsca w Europie, gdzie futbol kwitnie również w
czasach zarazy. W rosyjskiej ekstraklasie pokazał klasę reprezentant Polski, Grzegorz Krychowiak.
który był bohaterem spotkania FK
Rostów – Lokomotiw Moskwa,
wygranego przez moskiewski
zespół 3:1. Krychowiak zdobył
bramkę i zaliczył asystę, w sumie
w rosyjskiej ekstraklasie strzelił już
dziewięć goli. Jego gra zachwyciła
zarówno kibiców na stadionie, jak
też dziennikarzy. Dzięki wygranej
Lokomotiw awansował na drugie
miejsce w tabeli. Do lidera, Zenitu
Petersburg, zespół Krychowiaka
traci dziewięć punktów. Wszystko
wskazuje na to, że po perypetiach
sportowych „Krycha” wreszcie
znalazł idealny dla siebie klub.
FABIAŃSKI: NASTRÓJ JEST
CAŁY CZAS LEKCEWAŻĄCY.
Jestem mocno sfrustrowany tym,
jak tutejszy rząd podchodzi do
całej sytuacji – Łukasz Fabiański
skrytykował rząd Wielkiej Brytanii
za ﬂegmatyczne podejście do epidemii koronawirusa. W Wielkiej
Brytanii koronawirus dopadł 1391
osób, z czego 35 zmarło, tymczasem jak twierdzi bramkarz piłkarskiego klubu West Ham United i
reprezentacji Polski, „na ulicach,
w restauracjach i na imprezach
sportowych tętni życie, jakby nigdy
nic”. – Ogólnie i tak za wiele się
w Anglii nie zmieniło. Dziś odbyły
się dwa półmaratony, w których
pobiegło sporo osób. Nastrój jest
cały czas lekceważący. Wszyscy
nie do końca zdają sobie sprawę
z powagi problemu.
HIMALAIŚCI BEZ POWAŻNIEJSZYCH URAZÓW. Polscy himalaiści Jacek Czech i Dominik Malirz
nie doznali poważniejszych urazów
podczas upadku przy próbie ataku
na Mitre Peak (6010 m) w Karakorum. „Czuję się dobrze” – napisał
na swoim profilu na portalu społecznościowym Czech, przebywający w szpitalu w Skardu w Pakistanie. Jak podaje PAP, do wypadku
na Mitre Peak doszło w sobotę.
Miała to być pierwsza zimowa,
wielkościanowa wspinaczka w Karakorum w stylu alpejskim. Wyprawa została zorganizowana przez
Fundację Wspierania Alpinizmu
Polskiego im. Jerzego Kukuczki.
(jb)
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I N F O R M AT O R
Werkowe fuchy
Harcerska przygoda
dla niewtajemniczonych na wystawie
Harcerstwo Polskie w RC ma w tym roku do zaoferowania atrakcyjną nowość dla
nastolatków, którzy nie są członkami żadnej drużyny harcerskiej. W drugiej połowie
sierpnia będą mogli zasmakować harcerskiej przygody na łonie natury w bazie
namiotowej w dolinie rzeki Seziny (Těškovice, Opawskie).
Danuta Chlup

K

olonie
zaplanowane
są na 16-27
sierpnia. Przeznaczone są dla pięćdziesięciu uczniów
polskich szkół w RC,
absolwentów
klas
szóstych, siódmych
i ósmych. Nie ma
podziału miejsc pomiędzy poszczególne szkoły, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem formularza na
stronie internetowej
• W dolinie Seziny od kilku lat odbywają się obozy harcerskie. W tym roku będą także kolowww.harcerstwo.cz.
nie dla nie-harcerzy. Fot. DANUTA CHLUP
Opłata wynosi 3 tys.
Mamy taki cel, aby wszędzie tam,
koron.
gdzie jest pełnoklasowa polska
– Kolonie przeznaczone są dla
Na lądzie Fifcz, na wodzie
szkoła podstawowa, powstała
dzieci niezrzeszonych w HarcerPogodny Mors – tak mnie
także drużyna harcerska – mówi
stwie. Prócz tego będą organizozwą. Z wykształcenia jestem
o założeniach Krzysztof Mitura,
wane, jak co roku, obozy harcerprawnikiem, a w harcerstwie
naczelnik HPC.
skie i zuchowe. Poprzez kolonie
zebrałem już spore doświadczenie
Od końca lutego działa wreszchcemy zainspirować dzieci ak– żaden sztorm nie zwali mnie
tywnymi formami wypoczyncie strona internetowa Harcerku, zapoznać je trochę z Harcerstwa Polskiego. Znajdziemy na
z nóg, a współpraca w gronie
niej historię organizacji, informastwem i zachęcić do udziału w
przyjaciół to czysta radość.
kolejnych imprezach, na przycje o misji Harcerstwa, jego strukTowarzyski, wesoły, rozśpiewany
kład weekendowych, które bęturze i działaniach.
i uczciwy. Nawet kiedy niebo jest
– Strona jest już w pełni funkdziemy organizowali. No i chodzi
pochmurne, dbam o pogodną
nam także o „wyłapanie” spośród
cjonalna, z tym, że jeszcze twoatmosferę i pozytywną motywację
uczestników tych osób, które
rzymy podstrony dla poszczepodopiecznych
mogłyby być zalążkiem drużyn
gólnych drużyn harcerskich i
harcerskich w miejscowościach,
gromad zuchowych – wyjaśnia
Filip Kozieł,
gdzie Harcerstwo nie działa.
Mitura.

lat 30, komendant kolonii

•••

Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • 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: 8.0012.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30,
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia
złożenie ogłoszenia można uzgodnić
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub
724 751 002, e-mail: polske@rkka.cz.

CO NA ANTENIE CO W TERENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI. ČT1
SM, niedziela, wiadomości regionalne od godz. 6.00; powtórka na
antenie ČT2, niedziela od godz.
19.20.
POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103
FM.; powtórki w pon. o godz. 23.05.
Archiwum audycji. radio.katowice.
pl/Zaolzie.

KARWINA – Podajemy do wiadomości, że z dniem 13. 3. Biblioteka
Regionalna Karwina jest zamknięta nie tylko dla czytelników, ale
również dla potencjalnych ogłoszeniodawców do gazety „Głos”.
Podajemy
numer
kontaktowy
sekretariatu gazety: 775 700 897.
Termin zwrotu pożyczonych przez
Państwa książek zostanie automatycznie prolongowany bez sankcji.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.rkka.cz oraz w

WSPOMNIENIA
17 marca obchodziłaby 89. urodziny nasza Najdroższa
Matka, Babcia, Prababcia, Ciocia, Siostra, Szwagierka

śp. GERTRUDA KALETOWA

D

w
a
tysiące
osób
zwiedziło
w
trakcie trzech
tygodni
wystawę
czasową
„Werkowe
fuchy” w
Muzeum
Huty Trzynieckiej
i
Miasta
Trzyńca.
Dyrektorka
p l a c ów k i ,
Eva
Zamarská,
mówi o rekordowej
frekwencji.
„Werko we fuchy”
to
wyjątkowa ekspozycja,
przenosząca
zwiedzających
w
epokę
socjali• Jedno z urządzeń wykonanych domowym sposobem.
Fot. ARC muzeum
zmu, kiedy
niedobór
wystawa ta należała do najbardziej
najróżniejszych rzeczy sprzyjał
popularnych – cieszy się Zamarská.
majsterkowaniu i pomysłowości.
Dodaje, że ucieszyło ją zainteresoAle też pokazuje powszechne w
wanie młodych osób, które przytych czasach zjawisko, kiedy ludzie
szły obejrzeć rzeczy, które mogą
wynosili materiał z fabryki, aby
znać tylko z opowiadań starszych.
zrobić z niego najróżniejszy sprzęt
Ekspozycja ze względu na duże
do domu i ogrodu.
zainteresowanie została przedłu– W pierwszą niedzielę po otwarżona do 24 kwietnia. Obecnie jedciu przyszło do muzeum blisko
nak, w związku z nadzwyczajną sy500 zwiedzających, tymczasem
tuacją, muzeum jest do odwołania
frekwencja w niedzielę wynosi
zamknięte. Aktualne informacje
sto osób. To oszałamiająca liczba
można śledzić na stronie www.mui chociaż w następnych dniach zazeumtz.cz. (dc)
interesowanie nieco spadło, nadal

mediach społecznościowych karwińskiej biblioteki.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora
MK PZKO odwołuje spotkanie, które miało się odbyć dnia 24. 3.
MACIERZ SZKOLNA W RC – Z powodu aktualnej sytuacji w Republice Czeskiej Wyborcze Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC,
które miało się odbyć dnia 26. 3.
od godz. 16.30 w ZG PZKO, nie odbędzie się. O terminie zastępczym
poinformujemy jak najszybciej.
Dziękujemy za zrozumienie.
PTTS „BŚ” – Informuje, iż wszystkie wycieczki w terminie do końca
marca są odwołane.

PROGRAM TV

z Ropicy,
lecz niestety opuściła nas na zawsze
i już nigdy nie wróci.

Wszystkich tych, którzy znali naszą Najdroższą Trudkę,
proszą o chwilę wspomnień córki Krysia, Janka, Irka,
syn Tadeusz, zięciowie Alois i Paweł, brat Rudolf, siostra Wierka, szwagierka Zosia i cała rodzina.



GŁ-087

NEKROLOGI
Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.

W smutku zawiadamiamy wszystkich kolegów, przyjaciół i znajomych, iż dnia 10 marca 2020 zmarła nagle
w wieku 88 lat

pani HILDA HLAVÁČOWA
z domu Molinek, z Orłowej

Pogrzeb odbył się w kręgu najbliższej rodziny w poniedziałek 16 marca 2020 w Suchej Górnej. Zasmucona
rodzina.


GŁ-125

Poszełżech cichutko, bo mnie zawołali,
nie dołem Wóm ręki, co nie było czasu.
Żol mi Was tu wszeckich, co żyjecie dali,
i żol mi odchodzić od gróni i lasów.
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15. 3. 2020
zmarł w domu w wieku niespełna 87 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Wujek
i Szwagier

śp. JAN KADŁUBIEC

zamieszkały w Milikowe pod nr. 250
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę dnia
18 marca 2020 o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej
w Koszarzyskach. W smutku pogrążona rodzina.

GŁ-126

Pan dał, Pan wziął, niech będzie
Imię Pańskie błogosławione.

Job 1. 21

Dnia 12 marca 2020 w wieku 93 lat zakończyła swój
bieg życia nasza Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia i Ciocia

Znajdź nas
na YouTubie

śp. HELENA WAŁACH

z domu Fukała, zamieszkała w Cz. Cieszynie
Pogrzeb Kochanej Zmarłej odbędzie się w gronie rodzinnym z kościoła ewangelickiego Na Niwach w Cz.
Cieszynie.
O chwilę modlitw i wspomnień proszą córki Krystyna
i Anna z rodzinami.
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

w w w. g l o s . l i ve
Aktualny serwis
o Polakach na Zaolziu

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Uśmiechy Jaroslavy
Adamowej 10.30 List do ciebie 11.30
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Wszystko, co lubię 14.25 Pr. rozrywkowy 15.10 Doktor Martin (s.) 16.00
Napisała: Morderstwo (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 20.10 Opowiadaj (s.) 21.00 Ach,
te morderstwa! (s.) 22.35 Columbo (s.)
0.05 Gabinet doktora Honzáka 0.50
AZ kwiz.

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Bangkok 9.55 Pojedynki lwów 10.40 Wojny światowe
11.30 Nasza wieś 12.00 Na muzycznym szlaku 12.25 Folklorika 12.55
Tarcze czeskiego królestwa 13.20 Europa dziś 13.50 Wspaniała Hiszpania
14.45 Coś więcej 15.50 Klucz 16.20
Kawałek drewna 16.40 Czeskie tajemnice 17.30 Łyżwiarstwo: MŚ 2020,
Kanada 19.25 Powietrze to nasze morze 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Kamera w podróży
21.00 Podróż po Dilli 21.30 Bałkany
z Adamem Ondrą 22.00 Lotnicze katastrofy 22.45 Luther (s.) 23.40 Belfer
(s.) 1.15 Magazyn chrześcijański.

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.50 Ludzkość: Nasza wspólna historia
10.35 Na pływalni z Barbarą Day 11.05
Niezwykłe młode 11.50 Brexit: jednokierunkowy bilet? 12.30 Nie poddawaj
się plus 12.55 Nie poddawaj się 13.20
Chcesz je? 13.30 Zdrowsza kraina 13.55
Wojna na Pacyfiku 14.45 Tajemnice
ludzkiego ciała 15.40 Historia życia
16.35 Pojedynki lwów 17.20 Świat z
lotu ptaka 18.15 Wędrówki z parą 18.45
Wieczorynka 18.55 Historie z południowych mórz 19.15 Magazyn religijny 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 20.55 Czeskie tajemnice 21.40
Wojny światowe 22.30 Dicte (s.) 23.15
Poszukiwacz min 0.15 Hassel (s.).

POLECAMY

PRIMA

6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Pieskie
życie (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20
Droga do ciebie (film) 11.20 Policja
Hamburg (s.) 12.20 Południowe wiadomości 12.25 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.30 Strażnik Teksasu (s.) 14.30
Agenci NCIS (s.) 15.25 Z miejsca
zbrodni 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Słoneczna (s.)
21.45 Na Pavláska 22.50 Gliniarz (s.)
0.00 Policja w akcji 1.00 Strażnik
Teksasu (s.).

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 16 marca
Czeski Cieszyn

13,0

Rychwałd		

17,0

Hawierzów

36,7

Trzyniec		

13,0

Karwina		

14,3

Wierzniowice

137,3

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Pokuszenie lekarza
Burdy 14.20 Columbo (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (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
20.10 Sprawy I wydziału (s.) 21.10
Mój nagi pamiętnik (film) 22.55 Kukułki (film) 23.45 Śmierć za kurtyną.

PRIMA

6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Pieskie życie (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.)
9.20 Letni romans (film) 11.20 Policja
Hamburg (s.) 12.20 Południowe wiadomości 12.25 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.30 Strażnik Teksasu (s.) 14.30
Agenci NCIS (s.) 15.25 Z miejsca
zbrodni 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.55
Gliniarz (s.) 0.05 Policja w akcji 1.05
Strażnik Teksasu (s.).

TVC 1

• Zdrowsza kraina
Wtorek 17 marca, godz. 13.30,
TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.45 MasterChef Czechy 11.00 Co
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.35 Młody Sheldon (s.)
12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Mentalista (s.) 15.55 Dr
House (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 Zabójcza broń (s.) 23.30 Mentalista (s.).

15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy
się żonami 21.35 MasterChef Czechy
22.50 Zabójcza broń (s.) 23.45 Mentalista (s.).

CZWARTEK 19 MARCA
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Pokuszenie lekarza Burdy 10.10 Losy gwiazd 11.00 Wszystko,
co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Wycieczka 14.25 Durrellowie (s.) 15.10 Napisała: Morderstwo
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj
(s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny
22.30 Columbo (s.) 0.05 AZ kwiz.

TVC 2

• Mój nagi pamiętnik
Środa 18 marca, godz. 21.10,
TVC 1

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Życie w powietrzu 9.50 Świat z lotu ptaka 10.45
Historia życia 11.35 Chcesz mnie?
11.45 Lotniskowiec Enterprise 12.35
Przygody nauki i techniki 13.05 Magazyn chrześcijański 13.35 Europa
dziś 14.05 Tajemnice ludzkiego ciała
14.55 Przeżyli rok 2000 15.20 Wielka
Wojna Ojczyźniana 16.10 Olbrzymie
zakłady naprawcze 17.00 Podróż po
Dilli 17.30 Łyżwiarstwo: MS 2020, Kanada 20.00 Cudowne amerykańskie
miasta 21.00 Wędrówki z parą 21.30
Barokowe serce Europy 22.00 Protektor (film) 23.40 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.35 Młody Sheldon (s.) 12.55
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
14.10 Mentalista (s.) 15.55 Dr House
(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 MasterChef
Czechy 23.00 Gwiezdne życie 23.35
Mentalista (s.).

ŚRODA 18 MARCA
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WTOREK 17 MARCA

• Pokuszenie lekarza Burdy
Czwartek 19 marca, godz. 9.45,
TVC 1

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości,
sport, pogoda 12.35 Młody Sheldon
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.)

PRIMA

6.05 Max Steel (s. anim.) 6.35
Lego Jurassic World (s. anim.) 7.20
M.A.S.H. (s.) 9.20 Spotkanie (film)
11.20 Policja Hamburg (s.) 12.20 Południowe wiadomości 12.30 Gliniarz
i prokurator (s.) 13.30 Strażnik Teksasu (s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 15.25
Z miejsca zbrodni 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 Policja w akcji
17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Słoneczna
(s.) 21.35 Prima Partička 22.55 Tak
jest, szefie! 0.05 Policja w akcji 1.05
Strażnik Teksasu (s.).
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POST SCRIPTUM
NASI DZIAŁACZE

UŚMIECHNIJ SIĘ

ZBIGNIEW ŚMIEJA

J

estem kronikarzem MK PZKO w Karwinie-Nowym Mieście. Zawsze mam o czym pisać i co wspominać. Zwłaszcza teraz, kiedy zostaliśmy wyrzuceni z naszej świetlicy
w byłej polskiej szkole w Nowym Mieście. Mieliśmy tam kameralną atmosferę, to był nasz dom, a teraz jesteśmy gośćmi
w Klubie Seniora „Archa”. Dzielimy pomieszczenia z innymi
organizacjami. W każdym razie nie jest źle.
Obowiązki kronikarza wymagają ode mnie regularnej
pracy. Najczęściej zbieram zdjęcia – to jest moja pasja. Trzeba jak najwięcej pisać o historii, o tych, których już nie ma
między nami, o spotkaniach. Nic nie może umknąć!
Jestem zapalonym kolekcjonerem. Dokumentuję przeszłość całego Zaolzia. Mam 2200 zdjęć – od Ostrawy aż po
Mosty, każda wioska, miasto. Od małego dziecka się tym
pasjonuję. Najwięcej uwagi poświęcam oczywiście Karwinie-2, bo tam się urodziłem. Zbieram dosłownie wszystko,
co wiąże się z tym miejscem, którego niestety już nie ma.
Urodziłem się w 1955 roku i już wtedy Karwina była zdewastowana – na przykład taka Solca to była przepiękna dzielnica kiedyś. A Nowy Jork? A inne kolonie?
Od podstawówki w 1966 z całą paczką wstąpiliśmy do
PZKO na Henryku. Mieliśmy tam świetlicę w tzw. „Postępie”. Potem byłem oczywiście w SMP, wstąpiłem też do ZPiT
„Górnik” – mile wspominam m.in. I Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Później przeniosłem się do Raju, a
w latach 90. przeprowadziłem się do Nowego Miasta i tam
poznałem naszego prezesa i wstąpiłem do Koła, w którym
działam obecnie.
Ponadto organizuję spotkania klasowe. Spotykamy się co
roku w ogrodzie u koleżanki Marysi Tabarowej w grupie ok.
17 absolwentów polsko-czeskiej szkoły w Karwinie-Henryku.
Mam też domek w górach i tam oczywiście sporo pracy z jego
utrzymaniem. To jednak jest dla mnie forma relaksu.
(szb)

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Poziomo i pionowo jednakowo:

1

Wyrazy trudne lub
mniej znane: CAAN

3

4

1

2

1.-4. łodyga, pęd trawy lub zboża
3.-6. dawniej nazywany
ambarasem, czyli
komplikacja
5.-8. amerykański samolot
pasażerski
7.-10.
choroba spowodowana
zbyt małą liczbą czerwonych
krwinek
9.-12.
pleciony z polnych
kwiatów
11.-2.
okres dziesięciu lat,
czasami też dziesięciu dni,
tygodni czy miesięcy

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Poziomo i pionowo jednakowo:

1. gimnastyka znad
Gangesu
2. sportowy,wojskowy lub... westchnień
3. owadożerne
jaszczurki z obszarów równikowych
4. miasto w Kazachstanie
Wyrazy trudne lub
mniej znane: ATYS

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Znam krwiopijców rodzaj nowy,
Tak zwany domowy –
W niczym nie pomoże żonie,
Chociaż ta urabia...”



1. targowy lub zamkowy
2. „... Schindlera”,
ﬁlm S. Spielberga
3. grecka bogini mądrości
4. James…, amerykański aktor („Ojciec chrzestny”,
„Misery”)

2

Fot. SZYMON BRANDYS

Wyrazy trudne lub mniej
znane: BOEING

1

2

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na
e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 27 marca 2020 r. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie zadań z 3 marca otrzymuje Leszek Foltyn z Olbrachcic. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest
Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 3 marca:

1. KŁOS, 2. ŁAJDAK, 3. ODANGO, 4. SKOK

1. FUKS, 2. UBOOT, 3. KOFTA, 4. STAW

Rozwiązanie logogryfu łamanego z 3 marca:

Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 3 marca:

LISTEK

