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Profesor nagrodzony
Profesor Daniel Kadłubiec (na 

zdjęciu), popularyzator i pa-
sjonat kultury ludowej Śląska 
Cieszyńskiego, został jednym z 
tegorocznych laureatów Nagro-
dy im. księdza Leopolda Szersz-
nika. Niestety z powodu trudnej 
sytuacji epidemicznej Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie odwołało 
galę, podczas której w Muzeum 

Śląska Cieszyńskiego wręczano 
laury zasłużonym ludziom kul-
tury.

Obok prof. Daniela Kadłubca 
tegorocznymi laureatami nagro-
dy zostali Piotr Gruchel, muzyk i 
szef kapeli Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej oraz Urszula 
Korzonek, poetka i pisarka pocho-
dząca z Pogórza koło Skoczowa. 

Nagroda ks. Leopolda Szersznika 
to najważniejsze wyróżnienie po-
wiatu cieszyńskiego w dziedzinie 
kultury. Przyznawane od 2002 r. 
służy promocji kultury Śląska Cie-
szyńskiego. Nadawane jest zaś w 
trzech kategoriach: twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania kul-
tury i ochrony dziedzictwa kultu-
rowego.  (wik)

Testy na »zdał«  
lub »nie zdał« 
WYDARZENIE: 
Pierwotnie wszystko 
wskazywało na to, że 
droga maturzystów 
po świadectwo 
dojrzałości będzie 
w tym roku 
bardziej ciernista 
niż w przypadku 
ich poprzedników. 
Nowelizacja ustawy 
szkolnej oraz 
rozporządzenia 
w sprawie matur 
przekonują, że 
będzie na odwrót. 
O dobrą ocenę na 
maturze będzie 
łatwiej.

Beata Schönwald

Kiedy tegoroczni czwarto-
klasiści rozpoczynali na-
ukę w gimnazjum lub innej 

szkole średniej z maturą, panowało 
przekonanie, że to oni będą owy-
mi „królikami doświadczalnymi”, 
które będą jako pierwsze zdawa-

ły obowiązkową wspólną maturę 
państwową z matematyki. Tak się 
jednak nie stało i dziś już wiadomo, 
że tak samo jak wcześniejsze rocz-
niki będą mogli wybierać między 
matematyką i językiem obcym. Z 

tą różnicą, że nie będą musieli tak 
bardzo drżeć o wynik. – Po nowe-
mu egzaminy wspólnej części od-
bywają się tylko w formie testu dy-
daktycznego i podlegają wyłącznie 
ocenie „zdał” lub „nie zdał” wraz z 

podaniem procentowego wyniku, 
zatem uczniowie nie otrzymają z 
tych egzaminów ocen na świadec-
twie – informuje Centrum Stwier-
dzania Wyników Kształcenia 
„Cermat”. To dotyczy oprócz ma-

tematyki i języków obcych również 
języka czeskiego, który, aby mieć 
maturę, muszą w RC zdać wszyscy.
 

Ciąg dalszy na str. 6

• W ub. roku szkolnym koronawirus 
wpłynął na przebieg matur. Jak będzie 
wiosną? Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Marek Orko Vácha
ksiądz katolicki, dziennikarz i pisarz

CYTAT NA DZIŚ

•••

Młodej generacji brakuje silnej 

woli. Młodzi łatwo rezygnują 

i zbyt pochopnie sięgają po środki 

antydepresyjne

W I A D O M O Ś C I

Fot. ARC

Prezydent  
ma koronawirusa
Prezydent RP Andrzej Duda jest 
zarażony koronawirusem. Przepro-
wadzony w piątek test dał wynik 
pozytywny. – Prezydent czuje się 
dobrze. Jesteśmy w stałym kontak-
cie z odpowiednimi służbami me-
dycznymi – poinformował na Twit-
terze rzecznik prasowy prezydenta, 
Błażej Spychalski. Koronawirusa ma 
również minister obrony RP, Ma-
riusz Błaszczak.
Prezydent zaraził się koronawiru-
sem prawdopodobnie od jednego 
z funkcjonariuszy Służby Ochrony 
Państwa. Nie ma jednak poważ-
niejszych objawów. Niestety mógł 
zarazić kilka osób ze swojej kance-
larii. W piątek Andrzej Duda miał 
bardzo aktywny dzień. Wizytował 
w piątek budowę prowizorycznego 
szpitala na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Spotkał się także z 
tegoroczną zwyciężczynią turnieju 
French Open, 19-letnią Igą Świątek, 
jej ojcem Tomaszem Świątkiem oraz 
sztabem szkoleniowym Igi. Za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz 
promocji i rozwoju sportu prezy-
dent uhonorował Igę Świątek Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a Tomasza Światka Złotym 
Krzyżem Zasługi za osiągnięcia 
sportowe i promowanie Polski na 
arenie międzynarodowej.  (wik)

•••
Badają skutki epidemii
W jakich obszarach najbardziej 
odczułeś skutki zamknięcia grani-
cy? Czy Twoja sytuacja zawodowa 
zmieniła się na skutek zamknięcia 
granicy. A może zamknięcie granicy 
miało wpływ na Twoje życie rodzin-
ne – to tylko trzy z kilkunastu pytań 
ankiety, jaką kieruje do mieszkań-
ców czesko-polskiego pogranicza 
firma Konsultant. Na zlecenie i we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” oraz Stowarzyszeniem Re-
gionální sdružení územní spoluprá-
ce Těšínského Slezska prowadzi 
właśnie badanie dotyczące wpływu 
zamknięcia czesko-polskiej granicy 
na skutek pandemii COVID-19 na 
różne aspekty życia społeczno-
gospodarczego. – Pandemia trwa 
i musimy z nią żyć i pracować. Nie 
wiemy, co przyniesie przyszłość, 
ale próbujemy się do niej możliwie 
dobrze przygotować. Działamy. 
Dlatego prosimy o wzięcie udziału 
w badaniu ankietowym – piszą 
autorzy projektu.
Internetowa ankieta jest kierowana 
do osób, które ukończyły 18 lat. 
Została przygotowana w dwóch 
wersjach językowych: polskiej 
(https://bit.ly/ankieta-PL) i czeskiej 
(https://bit.ly/anketa-CZ). Odpo-
wiedzi na pytania kwestionariusza 
zajmują kilka minut. Ankieta będzie 
aktywna do końca miesiąca.  (wik)

•••
Chcą robić  
pałacowe wino
Przy zameczku w Kończycach Wiel-
kich została założona... winnica. 
To jedna z zaledwie trzech winnic 
w Polsce usytuowanych przy za-
bytkowych pałacach. Na początek 
gospodarze obiektu posadzili 2700 
krzewów siedmiu odmian. Nad Olzę 
sprowadzono winorośl czterech od-
mian białych i trzech czerwonych. 
– Plantację nazwaliśmy Chateau 
Kończyce Wielkie. Na razie wszyst-
ko rośnie bardzo dobrze, choć ten 
rok dla winorośli jest trudny, bo 
mokry. Mimo to przyjęły się wszyst-
kie nasze sadzonki – powiedział 
dziennikarzom portalu Ox.pl Marcin 
Lipski, właściciel kończyckiego 
pałacu. – Za dwa lata spodziewamy 
się pierwszego winobrania i w 2023 
roku planujemy otwarcie pierwszej 
butelki – dodał.
Marcin Lipski przypomniał przy 
tym, że winorośl hodowano na 
Śląsku Cieszyńskim od XIV do XVIII 
stulecia. Rosła m.in. na zboczach 
Frysztackiego Przedmieścia w Cie-
szynie. W Księstwie Cieszyńskim 
winnic było znacznie więcej, nieste-
ty w XVIII wieku klimat się ochło-
dził.  (wik)

W SKRÓCIE...

„J
eśli dalej nie będziecie stosować się do ograni-
czeń, to dokręcimy wam śrubę”. Z takim posel-
stwem od kilku tygodni zwracają się do czeskie-
go narodu główni przywódcy walki z covidem. 
Niestety, efektów nie widać. Liczba nowych 
przypadków rośnie z dnia na dzień. Dlatego też 

w niedzielę premierowi, Andrejowi Babišowi, nie pozostało już nic 
innego, jak podnieść oczy ku niebu i wydać z siebie rozpaczliwą ni to 
prośbę, ni przestrogę: „Już mnie teraz, na Boga, traktujcie poważnie!”.
Abstrahując od skandalu, który wywołało spotkanie ministra zdrowia, 
Romana Prymuli, i szefa klubu ANO, Jaroslava Faltýnka, w niemają-
cej obecnie prawa przyjmowania gości restauracji na Wyszehradzie 
i związanymi z tym bijącymi w oczy kłamstwami jego uczestników 
(a że spotkanie przeciągnęło się po godz. 20.00, choć już tydzień 
wcześniej rząd zamknął wszystkie restauracje bez wyjątku, a że to 
właściwie nie w restauracji było), zastanawiam się usilnie, co tak na-
prawdę pan premier ma na myśli. Z jego tonu i sposobu wypowiedzi 
można bowiem odnieść wrażenie, że niedająca się obecnie zatrzymać 
pandemia w Czechach, to wynik naszego niezdyscyplinowania, braku 
odpowiedzialności i wyobraźni. To my, zwykli obywatele, mimo że 
nosimy maski, a swój czas dzielimy między pracę, dom i nic ponadto, 
jesteśmy winni, że w naszym kraju nie powtórzył się wiosenny cud i 
że epidemia zamiast słuchać polityków rządzi się własnymi prawami. 
Dlatego to nam trzeba pogrozić palcem i lockdownem.
W sytuacji krytycznej, kiedy emocje biorą górę nad zdrowym rozsąd-
kiem, każdy może się pomylić. Prawdopodobnie pomylił się również 
Andrej Babiš, gdy chciał zawołać: „Już mnie teraz, Boże, traktuj po-
ważnie! Potrzebny nam cud”.  

NASZ »GŁOS«

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Kronika miasta, w której 
zostały zapisane wszyst-
kie ważne wydarzenia 
2019 roku, jest już goto-
wa. Mieszkańcy mogą jak 
co roku obejrzeć ją oso-
biście lub za pośrednic-
twem strony interneto-
wej www.kronikahavirov.
cz. Fizycznie kronika jest 
do wglądu w Wydziale 
Szkolnictwa i Kultury 
magistratu, na trzecim 
piętrze, w pok. A 308 w 
każdy pierwszy roboczy 
poniedziałek miesiąca 
w godz. 8.00-17.00. W 
budynku ratusza księga 
pozostanie przez naj-
bliższe 10 lat, następnie 
trafi do Państwowego 
Archiwum Powiatowego 
w Karwinie.
 (sch)

JABŁONKÓW
Amatorzy rowerów elek-
trycznych mogą od ubie-
głego tygodnia ładować 
swoje pojazdy tuż obok 
siedziby Jabłonkowskie-
go Centrum Kultury i 
Informacji JACKi. Stacja 
dostępna jest w dni po-

wsze-
dnie w 
godz. 8.00-
16.00. Ważna in-
formacja jest taka, że 
naładowanie jednośla-
du jest bezpłatne.
 (sch)

KARWINA
Ruszył zapowiadany 
od 2017 roku remont 
trzech popadających w 
ruinę historycznych do-
mów na rynku Masaryka 
we Frysztacie. Prace 
rozpoczną się najpierw 
wewnątrz budynku, 
wykonawcą jest spółka 
Metrostav a.s. W domach 
powstaną mieszkania, 
pomieszczenia komercyj-
ne, centrum informacji 
oraz zaplecze kulturalne 
dla miejscowych stowa-
rzyszeń. Remont wsparło 
województwo kwotą 50 
mln koron.
 (sch)

TRZYNIEC
W związku z zaduszkami 

od wczoraj do 8 listo-
pada przed centralnym 
cmentarzem obowiązują 
zmiany w organizacji 
ruchu drogowego mające 
na celu zapewnienie jego 
płynności. Na drodze 
prowadzącej do cmenta-
rza został wprowadzony 
zakaz zatrzymywania się, 
a na sąsiedniej drodze do 
domu nr 115-119 zakaz 
postoju. Osoby odwie-
dzające cmentarz mogą 
wykorzystać do parko-
wania pobliski plac ubitej 
ziemi, parking koło sali 
obrzędów pogrzebowych 
lub miejsca postojowe 
koło plebanii.
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 17 ºC 
noc: 13 do 10 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 12 do 16 ºC 
noc: 10 do 7 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 8 do 12 ºC 
noc: 9 do 6 ºC 
wiatr: 2-5 m/s

DZIŚ...

27
października 2020

Imieniny obchodzą:  
Iwona, Manfred, Sabina
Wschód słońca: 6.25
Zachód słońca: 16.32
Do końca roku: 65 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Dziedzictwa 
Audiowizualnego
Przysłowia: 
„Jesień bezdeszczowa,  
to zima wiatrowa”

JUTRO...

28
października 2020

Imieniny obchodzą:  
Szymon, Tadeusz
Wschód słońca: 6.27
Zachód słońca: 16.30
Do końca roku: 64 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Odpoczynku dla 
Zszarganych Nerwów
Przysłowia:
„Jak przyjdzie Szymon 
i Judy, zagoń bydło z pola 
do budy”

POJUTRZE...

29
października 2020

Imieniny obchodzą:  
Narcyz, Teodor, Wioletta
Wschód słońca: 6.28
Zachód słońca: 16.28
Do końca roku: 63 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Udaru Mózgu
Przysłowie:
„Gdy październik mroźny, 
to nie będzie styczeń 
groźny”

POGODA

KARWINA

JABŁONKÓW

TRZYNIEC

HAWIERZÓW

Aborcja ponownie 
dzieli Polaków 
W weekend w kilku najwięk-

szych polskich miastach 
doszło do serii protestów. Ich po-
wodem stało się orzeczenie Trybu-
nału Konstytucyjnego w sprawie 
przepisów o dopuszczalności abor-
cji.

W czwartek TK orzekł, że prze-
pis zezwalający na dopuszczalność 
aborcji w przypadku dużego praw-
dopodobieństwa ciężkiego i nie-
odwracalnego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagra-
żającej jego życiu jest niezgodny z 
konstytucją. W uzasadnieniu wska-
zano, że życie ludzkie jest warto-
ścią w każdej fazie rozwoju i jako 
wartość, której źródłem są przepisy 
konstytucyjne, powinno być chro-
nione przez ustawodawcę.

Werdykt wywołał ogromne emo-
cje. Do pierwszego z protestów 
– w Warszawie – doszło jeszcze w 
czwartek wieczorem. Kilkuset pro-

testujących przeszło sprzed siedzi-
by Trybunału przed siedzibę Pra-
wa i Sprawiedliwości, a następnie 
przed dom prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego. Demonstranci star-
li się z policją. W piątek mniejsze 
manifestacje odbyły się w innych 
miastach. W sobotę protestujący 
ponownie zgromadzili się przed 
siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, 
po czym przeszli przed siedzibę 
Trybunału Konstytucyjnego, gdzie 
manifestacja się zakończyła.

W niedzielę środowiska zaanga-
żowane w protest zmieniły formę 
działania. W ramach akcji „Słowo 
na Niedzielę” pikietowano war-
szawskie kościoły. Demonstranci 
pojawili się zarówno przed świą-
tyniami, jak i w ich wnętrzach. 
Nie obeszło się przy tym bez in-
cydentów. Kolejne akcje protesta-
cyjne zapowiadane są w kolejnych 
dniach.  (wik)

Ważny komunikat
Biuro Zarządu Głównego PZKO oraz „Zwrotu” nieczynne do 
odwołania. W sprawach niecierpiących zwłoki wizytę moż-
na uzgodnić telefonicznie pod nr tel. +420 606 554 908 lub 
+420 777 710 628. 

Z kolei redakcja „Głosu” będzie czynna tylko dwa razy w ty-
godniu: w poniedziałki i czwartki w godzinach: 9.00-13.00. W 
pozostałych dniach i godzinach zachęcamy do kontaktu tele-
fonicznego (775 700 897) oraz e-mailowego (info@glos.live).

3848
nowych przypadków koronawirusa zanotowano od wtorku do 
piątku ub. tygodnia w województwie morawsko-śląskim. Najwię-
cej było ich w Ostrawie (1022), w powiecie frydecko-misteckim 
odnotowano 690 przypadków, w karwińskim 581. – Odsetek zaka-
żonych w kategorii powyżej 65. roku życia wynosi ok. 18 procent z 
ogólnej liczby, co jest spowodowane przede wszystkim częstszym 
występowaniem zakażeń w placówkach opieki społecznej. Ogólnie 
sytuacja w województwie morawsko-śląskim nieustannie się pogar-
sza – czytamy w piątkowym raporcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Ostrawie. Duży odsetek chorych w starszym 
wieku spowodował wyraźny wzrost liczby osób objętych leczeniem 
szpitalnym, jak również liczby pacjentów na oddziałach intensywnej 
opieki.  (dc)

Okradali seniorów 
na zakupach 
W ręce policji wpadł złodziej 

okradający seniorów w su-
permarketach w Karwinie i Orło-
wej. Policja poszukuje teraz jego 
wspólnika, prawdopodobnie mło-
docianego. Osoby w podeszłym 
wieku są łatwym celem przestęp-
ców. Wolniej reagują, łatwiej od-
wrócić ich uwagę. W dodatku mają 
w zwyczaju nosić przy sobie więk-
szą ilość gotówki. To wszystko wy-
korzystał 49-latek, który okradał 
seniorów robiących zakupy. Poma-
gał mu w tym do tej pory nieziden-
tyfikowany młodzieniec. 

Pierwszej kradzieży dokonali w 
sierpniu. Ofiarą była 73-letnia ko-
bieta. Podczas zakupów w jednym 
z karwińskich supermarketów 
powiesiła torbę na wózku, który 
cały czas miała w zasięgu ręki. 
Niemniej wystarczyła chwila, aby 
z torby zniknęła portmonetka z 

kilkoma tysiącami koron i kartą 
płatniczą. 

Tego samego dnia w sklepie w Or-
łowej starszy mężczyzna odwrócił 
uwagę 92-letniego staruszka, a w 
tak zwanym międzyczasie jego mło-
dy wspólnik zabrał podręczną torbę 
z kilkoma tysiącami koron. Kwota, 
którą przestępcy ukradli seniorom, 
wyniosła w sumie ok. 8 tys. koron. 

Na podstawie ujęć z kamer udało 
się ustalić tożsamość 49-latka. Ten 
jednak nie współpracuje z organa-
mi ścigania, dlatego policja zwra-
ca się z prośbą o zidentyfikowanie 
młodzieńca, prawdopodobnie nie-
letniego. Sprawca ma 160-170 cm 
wzrostu. Na jednym z ujęć kamery 
ubrany był w granatową bluzę z 
biało-czerwonym znakiem na pier-
siach, na innym w ciemną koszulkę 
z krótkim rękawem. Miał ciemne 
spodnie i czarne buty.  (dc)

Śmiertelny 
upadek
Ratownicy medyczni bezsku-

tecznie reanimowali w sobotę 
mężczyznę, który w Noszowicach 
spadł z drabiny. W konsekwencji 
lekarz pogotowia musiał stwier-
dzić jego zgon.

Do tragicznego wypadku doszło 
po południu na terenie jednej z 
noszowickich firm. 66-letni męż-
czyzna, który miał pracować na 

drabinie na wysokości około pięciu 
metrów, został znaleziony na ziemi 
przez kolegę. Nie dawał znaków 
życia, a wstępne badanie lekarskie 
wykazało rozległe obrażenia. Ra-
townicy medyczni przez kilkadzie-
siąt minut próbowali przywrócić 
mu krążenie krwi, niestety bezsku-
tecznie. 

 (wik)

Państwo pomoże?
Pandemia i związane 

z tym ograniczenia 
spowodowały, że spa-
dła liczba podróżnych 
korzystających z po-
ciągów pospiesznych, 
także tych, które łączą 
nasz region ze stolicą 
kraju. W odpowiedzi na 
to Koleje Czeskie odwo-
łują od środy pociągi 
Pendolino kursujące z 
Bogumina do Pragi. Pozostaje tyl-
ko jedna para połączeń Pendoli-
no „Košičan“ obsługujących trasę 
Praga – Ostrawa – Koszyce i z po-
wrotem. Narodowy przewoźnik 
zawiesza także kursy kilku innych 
połączeń dalekobieżnych, m.in. 
pociągów „Ostravan” EX 548/549 
pomiędzy Pragą a Nawsiem. 

Między Pragą a Ostrawą będzie 
nadal kursowało po osiem po-
ciągów Kolei Czeskich w każdym 
kierunku – chodzi mianowicie o 
ekspresy „Ostravan”, „Silesia” oraz 
„Cracovia”. Z Czeskiego Cieszyna 
do Pragi będzie można podróżować 
czterema bezpośrednimi połącze-
niami Kolei Czeskich w ciągu dnia. 

Połączenia ograniczyli także pry-
watni przewoźnicy, Leo Express i 
Regio Jet. W piątek przedstawicie-
le Kolei Czeskich, RJ i LE wysto-
sowali wspólny list do premiera 
rządu Andreja Babiša oraz mini-
stra transportu Karla Havlíčka, w 
którym żądają, aby obniżono lub 
całkowicie zniesiono obowiązkowe 
opłaty za korzystanie z infrastruk-
tury kolejowej. Argumentują to 
gwałtownym spadkiem dochodów. 
W pierwszej fali ograniczeń liczba 
podróżnych spadła aż o 90 procent, 
teraz ponownie gwałtownie spada. 
Zdaniem przewoźników, wsparcie 
ze strony państwa jest w tej sytuacji 
niezbędne.  (dc)

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE! 

 www.glos.live

Chociaż święto 
Wszystkich Świętych 
przypada dopiero 
na niedzielę, 
a Dzień Zaduszny 
na poniedziałek, już 
od ub. weekendu na 
cmentarzach w naszym 
regionie panuje duży 
ruch, a sąsiadujące 
z nimi parkingi są pełne. 
Dlatego też najwyższy 
czas, żeby przypomnieć 
kilka ważnych rad, które 
pomogą sprawić, że dni, 
gdy wspominamy naszych Drogich Zmarłych, 
miną spokojnie i bezpiecznie.

Beata Schönwald Wzmożony ruch co roku 
wywołuje komplikacje w 
ruchu drogowym. Należy 

liczyć się z  większą liczbą pojazdów 

na drogach, a w związku z  tym 
również z  większym ryzykiem 
wystąpienia wypadków. Powinni-
śmy ponadto pamiętać, że w tych 
dniach siadają za kółko także tzw. 
odświętni kierowcy, którzy nie 
mają zautomatyzowanych nie-
których odruchów niezbędnych 
do uniknięcia kolizji w sytuacjach 
kryzysowych – przestrzega in-

spektor, Lucie Galiowa. Dodaje, że 
zwiększona ostrożność konieczna 
jest również ze względu na zmia-
nę warunków pogodowych. Na 
przełomie października i listopa-
da mogą występować lokalne po-
ranne przymrozki oraz mgły, a po 
południu wcześniej robi się ciem-
no. To powoduje, że piesi, zwłasz-
cza ubrani w ciemnych kolorach, 
są źle widoczni. – Dlatego należy 
mieć na uwadze, że taka osoba 
może iść skrajem jezdni i lepiej 
zwolnić. W związku z  tym apelu-
jemy do pieszych, by pamiętali o 
elementach odblaskowych – prze-
konuje inspektorka. 

Czujność wskazana jest również 
na samych cmentarzach. Nie jest 
bowiem wyjątkiem, kiedy zaabsor-
bowana porządkowaniem grobu 
osoba zostaje okradziona ze swoich 
osobistych rzeczy. Stąd apel policji, 
by nie spuszczać wzroku z  torebki 
lub plecaka. Podobnie, zostawiając 
samochód na parkingu, należy się 
przekonać, czy zostało dobrze za-
mknięte i czy pozostawione na sie-
dzeniach cenne rzeczy aż nie pro-
szą się o to, by włamać się do auta.

Jeśli pomimo wszystkich prze-
stróg i rad znajdziemy się w sy-
tuacji wymagającej interwencji 
policji, powinniśmy niezwłocznie 
dzwonić pod nr 158. 

Zanim wyjdziesz na cmentarz

• Chwila nieuwagi może sprawić, 
że znajdziemy się w kłopocie. 
Fot. Policja RC
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Zatroszczyli się  
o dziedzictwo przodków
W środku wygląda jak nowy. To pierwsza myśl, która nasuwa się po wejściu do kościoła ewangelickiego na 
Niwach w Czeskim Cieszynie. Od końca marca trwał tutaj remont. Gdyby nie antycovidowe rozporządzenia, 
w ub. niedzielę pastor Marcin Piętak odprawiłby tu pierwsze nabożeństwo po zakończonych pracach z udziałem 
członków zboru. 

Beata Schonwald

Powodem remontu był zły stan 
instalacji elektrycznej, która 
została położona na począt-

ku lat 80. ub. wieku. Chociaż jesz-
cze w miarę dobrze funkcjonowa-
ła, nie nadążała za współczesnymi 
wymaganiami technicznymi. Pro-
blemem były np. imprezy z więk-
szą liczbą urządzeń elektrycznych, 
niewystarczająca ilość świateł, jak 
również kwestie bezpieczeństwa. 
Aby bezkolizyjnie podłączyć na-
głośnienie, mikrofony, elektryczne 
instrumenty muzyczne, kamerę 
czy projektor, potrzeba było o wiele 
większej liczby gniazdek, niż mie-
liśmy do dyspozycji. To nas zmo-
tywowało, by przeprowadzić ten 
remont – wyjaśnił pastor. Na poło-
żeniu nowej instalacji elektrycznej 
od wieży aż po salkę pod kościołem 
oraz przygotowaniu tras do prowa-
dzenia kabli się jednak nie skończy-
ło. Jak zaznaczył bowiem Piętak, 
kiedy „kopnie się w ścianę, to trze-
ba ją potem naprawić, pomalować i 
wokół posprzątać”. 

W kościele na Niwach uszkodzo-
ne na skutek robót ściany napra-
wiono i pomalowano. Ale nie tyl-
ko ściany, bo wyremontowano też 
organy, odnowiono ławki i ołtarz z 
jego głównym obrazem oraz figu-
rami apostołów Piotra i Pawła. W 
efekcie cała świątynia utrzymana 
jest teraz w jasnych tonach. Wcze-
śniej było więcej kolorów i były 
nieco ciemniejsze. – Pierwotnie re-
mont miał się rozpocząć 15 czerw-

ca, ale w momencie, kiedy państwo 
zarządziło obowiązkową kwaran-
tannę i zamknęło świątynie, po-
myśleliśmy, że warto wykorzystać 
ten czas. Firma, którą już wcześniej 
zamówiliśmy, przystała na to. W 
związku z czym prace ruszyły jesz-
cze przed Wielkanocą – przybliżył 
duchowny.

Do pracy zabrali się również 
członkowie zboru. W kościele spę-
dzali całe dnie, byle tylko przyczy-
nić się do wspólnego dzieła. Sprzą-

tali gruz, czyścili sufit, usuwali 
stary lakier z ławek, by wkrótce po 
tym nałożyć na nie kolejne war-
stwy nowej farby.

– Wiem, że wielu członków na-
szej parafii czyta „Głos”, dlatego 
chciałbym im tą drogą gorąco po-
dziękować. Niezmiernie sobie ce-
nię to ich zaangażowanie, które po-
kazało ich charaktery – podkreślił 
Piętak, dodając, że pracowali ludzie 
w różnym wieku, przedstawicie-
le różnych profesji, od studentów 

po seniorów, od emerytowanych 
biskupów, przez lekarzy, ludzi wy-
kształconych aż po robotników. 

Pastor żałuje, że nie prowadził 
statystyk, ile godzin przepraco-
wano tu w czynie społecznym i ile 
pieniędzy udało się dzięki temu 
zaoszczędzić. Liczyła się zresztą 
każda korona, ponieważ czesko-
cieszyński zbór sam finansował tę 
inwestycję.

– Żartowaliśmy, że powinniśmy 
wywiesić szyld, że ten remont 

został przeprowadzony bez ko-
rzystania z dotacji pozakościel-
nych. Jedyne wsparcie finansowe 
otrzymaliśmy bowiem z funduszy 
naszego Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego A.W. Gros środków po-
chodziło natomiast od parafian i 
przyjaciół – stwierdził gospodarz 
świątyni. 

Teraz pozostaje już tylko pyta-
nie, kiedy ewangelicy z czesko-
cieszyńskich Niw będą się mogli 
wszyscy spotkać w swoim kościele, 
by wspólnie podziękować Bogu za 
udane dzieło. – Pierwotnie my-
śleliśmy o 4 października, ale nie 
zdążyliśmy dokończyć wszystkich 
prac. Potem przesunęliśmy termin 
na 25 października. Ten z kolei 
przekreślił COVID-19. W rezulta-
cie tydzień temu, kiedy na powrót 
zamknięto kościoły z powodu pan-
demii, odprawiłem przynajmniej 
nabożeństwo on-line. Do tej pory 
korzystaliśmy bowiem z gościnno-
ści miejscowej parafii ewangelic-
kiej na Rozwoju, za którą jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni – tłumaczył 
pastor. Kolejną nadzieję na zapre-
zentowanie kościoła ogółowi para-
fian i nie tylko widzi w dorocznym 
Koncercie Adwentowym, który ma 
się odbyć 29 listopada. 

– Celem remontu było za-
troszczenie się o dziedzictwo, które 
przekazali nam nasi przodkowie 
tak, żeby lepiej służyło temu, co 
jako Kościół chcemy robić, czyli 
zwiastować ewangelię, być blisko 
ludzi i uczyć się żyć tak, jak nas 
tego uczy Biblia – podsumował 
Marcin Piętak.  

• Pastor Marcin Piętak cieszy się ze wspólnego dzieła. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Jaki jest wasz awaryjny plan na wypa-
dek wystąpienia wirusa?
– Codziennie, kiedy wychodzę rano do 

pracy, to-
warzy-

s z y 

mi stres, czy wszystko zastanę tak, jak 
było. Nasz plan, to rozwiązywanie sytu-
acji na bieżąco. Utrzymujemy trzy puste 
łóżka, żeby w razie potrzeby móc stwo-
rzyć dwa covidowe pokoje z oddzielną 
łazienką i toaletą. Jeśli okaże się, że to 
za mało, będziemy zmuszeni przenosić 
zdrowych klientów tak, żeby pokoje 
z  osobami zakażonymi były koło sie-
bie. Więcej nie da się zrobić, choć wie-
my doskonale, że taka przeprowadzka 
to dla klienta duży stres i dyskomfort. 
Nasi seniorzy traktują swoje pokoje jak 
własne mieszkania. Mają w nich swoje 
osobiste rzeczy. Wszystkiego nie da się 
w mig przeprowadzić.

Czy z rozmów z klientami wynika, że 
boją się „korony”?
– Myślę, że nie. W przeciwnym wypad-
ku korzystaliby z maseczek, które im 
rozdaliśmy. A nikt nie korzysta.

Jak pandemia zmieniła życie waszej 
placówki?
– Nie mamy wspólnych posiłków w 
jadalni, ponieważ to pomieszczenie 

wykorzystujemy jako miejsce spo-
tkań. Postanowiliśmy je stwo-

rzyć, by umożliwić osobom, 
które mają urzędowo wyzna-
czonego opiekuna prawnego, 
kontakt z nim. Takie prawo 
im przysługuje. Z drugiej 
strony chcieliśmy unik-
nąć sytuacji, kiedy osoby 
z zewnątrz wychodzą na 
piętra. Uważam, że lepiej, 
kiedy przyjdą o ustalonej 
porze na spotkanie ze 

swoim bliskim prosto do 
dawnej jadalni, która mie-

ści się na parterze.

Czy nie brakuje klientom tych 
spotkań przy wspólnym posiłku?
– Klienci spożywają teraz posiłki w 
swoich pokojach. Jednym odpowia-
da to bardziej, innym mniej. Okazji do 
spotkań im jednak nie brakuje, ponie-
waż spotykają się w ramach danego 
piętra na wspólnych zajęciach aktywi-
zacyjnych. Odbywają się one według 
stałego harmonogramu: codziennie od 
poniedziałku do piątku. Gdyby ich nie 
było, nasi pensjonariusze znosiliby to 
gorzej od zakazu odwiedzin. Bo z ręką 
na sercu, tych rodzin, które przychodzą 
regularnie, nie jest zbyt wiele. Czego 

natomiast im brakuje, to regularnych 
nabożeństw. Niestety, z przyczyn sani-
tarnych musieliśmy zrezygnować z wi-
zyt księdza katolickiego i pastora.

Są jednak osoby, którym zależy na od-
wiedzinach swoich bliskich.
– Komu naprawdę zależy na spotkaniu, 
to zawsze da się to jakoś załatwić. Już 
w czasie wiosennej kwarantanny prze-
znaczyliśmy jeden pokój z balkonem na 
parterze do spotkań z rodziną. Jedna 
nasza klientka obchodziła na tym bal-
konie swoje urodziny. Przyszli krewni, 
wręczyli jej prezenty, porozmawiali i 
było fajnie. Dla chcącego nic trudnego. 
Dlatego jeżeli wiemy, że takie odwiedzi-

ny mają pozytywny wpływ na klienta, 
to zezwalamy na spotkania w izolacji od 
reszty. Z kolei klienci z demencją tego 
stanu rzeczy w ogóle sobie nie uświa-
damiają. Kiedy wspomną o rodzinie, to 
wtedy uspokajamy ich, że córka lub syn 
byli wczoraj, że dzwonili i przekazali 
pozdrowienia. Taka informacja na ten 
krótki czas, na który są w stanie przyjąć 
to do wiadomości, sprawi im przyjem-
ność. Uśmiechają się i ich życie toczy 
się dalej. Trudniej jest tym, którzy są 
sprawni umysłowo, oglądają telewizję 
i są świadomi upływu czasu. Do nich 
może rodzina zadzwonić albo podesłać 
im paczkę. Taki telefon powinien mieć 
jednak pozytywny wydźwięk, a nie po-
legać na biadoleniu i narzekaniu, co 
też, niestety, czasem się zdarza.  

Beata Schönwald

Z mediów dochodzą do nas wieści, 
że domom opieki społecznej zaczyna 
doskwierać brak personelu. Jak jest w 
waszym przypadku?
– Kiedy wiosną pojawiła się pandemia, 
a w parze z nią panika, to w jednym 
dniu zostało w domu 12 opiekunek, 
większość na zasiłku pielęgnacyjnym. 
Staraliśmy się znaleźć za nie zastęp-
stwo, a te, które przychodziły do pracy, 
pracowały po godzinach. Kiedy nade-
szła druga, jesienna fala koronawirusa, 
byliśmy już lepiej przygotowani. Jak 
tylko pojawiła się wzmianka o tym, że 
szkoły zostaną zamknięte, od razu jed-
no pomieszczenie przeznaczyliśmy dla 
dzieci naszych pracowników. To był do-
bry ruch, bo w jego efekcie mamy teraz 
na zasiłku pielęgnacyjnym tylko jedną 
osobę. Co prawda z naszego pomiesz-
czenia do nauki i zabawy korzysta na 
razie tylko jeden chłopczyk, pozostałe 
pracownice wiedzą jednak, że jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, mogą tu przy-
prowadzić swoje pociechy. Z drugiej 
strony, ponieważ zatrudniamy pięciu 
pracowników z Polski, obawiamy 
się ponownego zamknięcia granic. 
Chociaż wiosną ten problem do-
tyczył tylko dwóch osób, odczu-
liśmy to bardzo boleśnie.

Mieliście już jakieś zachoro-
wania na COVID-19?
– Chorowały dwie pielę-
gniarki. Tak się jednak 
szczęśliwie złożyło, że 
o pozytywnym wyniku 
dowiedziały się, będąc 
już w izolacji. To wy-
kluczało jakiekolwiek 
zakażenie. Niedawno 
mieliśmy podejrzenie 
u jednego klienta, ale 
po przeprowadzeniu 
testu okazało się, że 
jest negatywny. Z kolei 
w czwartek u klient-
ki, która została do nas 
niedawno przyjęta, dra-
matycznie pogorszył się 
stan zdrowia, zaczęła się 
bardzo krztusić. W cza-
sach przed koranawiru-
sem sprawa do opanowa-
nia. Pielęgniarki zazwyczaj 
z rutyną podejmują pierwsze 
kroki prowadzące do łago-
dzenia uciążliwych ataków. A 
obecnie? Przypuszcza pani, co 
pierwsze nasuwa się na myśl? I 
trzeba działać. Włożyć ubrania 
ochronne, przenieść klientkę do 
oddzielnego pokoju, po czym te-
lefonicznie przekonać lekarkę, że 
sprawa jest poważna i potrzebne jest 
zlecenie na wymaz. A potem czeka-
nie na wynik i ulga. Okazał się nega-
tywny. Mamy szczęście, koronawirus 
na razie nas omija.

Czemu to można przypisać?
– Myślę, że z jednej strony to zasługa 
personelu, który zachowuje się od-
powiedzialnie w pracy i poza nią. Te 
osoby pracują fizycznie w nałożonych 
maseczkach, co wcale nie jest ani przy-
jemne, ani łatwe. Z drugiej strony mo-
żemy chyba mówić o ogromnym szczę-
ściu. Pytanie, jak długo będzie nam 
sprzyjać.

Codziennie towarzyszy mi stres
Z Mariolą Nožičką, dyrektorką Domów Seniora „Pohoda” w Czeskim Cieszynie, rozmawiamy o tym, jak w czasie 
pandemii wygląda życie seniorów w domach opieki społecznej.

117
klientów korzysta obecnie z usług 
czeskocieszyńskich Domów Seniora 
„Pohoda”. 70 z nich to osoby z demen-
cją, które wymagają specjalnej opieki. 
Ośrodek zatrudnia dwie pracownice 
socjalne, 35 opiekunek, w tym trzy do 
prowadzenia zajęć aktywizacyjnych dla 
seniorów, siostrę oddziałową i dziewięć 
pielęgniarek.

•••

Codziennie, kiedy wychodzę rano 
do pracy, towarzyszy mi stres, czy 

wszystko zastanę tak, jak było. Nasz 
plan, to rozwiązywanie sytuacji na 

bieżąco. Utrzymujemy trzy puste 
łóżka, żeby w razie potrzeby móc 

stworzyć dwa covidowe pokoje 
z oddzielną łazienką i toaletą.

• Mariola Nožička zastanawia się, jak długo koronawirus bę-
dzie omijać klientów ośrodka. Fot. BEATA SCHÖNWALD

»Drodzy Bracia i Siostry«
W setną rocznicę urodzin 

św. Jana Pawła II oraz 25. 
rocznicę wizyty papieża-Polaka 
na Śląsku Cieszyńskim Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie wydało 
okolicznościową publikację. Skła-
da się ona z dwóch części, reprin-
tu książki ks. Teodora Czaputy pt. 
„Życie i Śmierć bł. Jana Sarkandra” 
oraz przemówień Jana Pawła II wy-
głoszonych w Skoczowie 22 maja 
1995 roku. Promocja wydawnictwa 
odbyła się w poniedziałek, niety-
powo... na skoczowskim rynku. 

– 25 lat temu rynek w Skoczowie 
był świadkiem przemarszu tysięcy 
ludzi zdążających na Kapliców-
kę, gdzie wszyscy oczekiwali na 
spotkanie z Janem Pawłem II. Po-
stacią, która ściągnęła papieża do 
Skoczowa, był oczywiście Jan Sar-
kander i ołomuniecka uroczystość 
jego kanonizacji. Tych 250 tysięcy 
ludzi, którzy uczestniczyli w na-
bożeństwie na Kaplicówce, różnie 
zapamiętało to wydarzenie, my 
jednak odstąpiliśmy od pomysłu 
publikacji kolejnych wspomnień 

organizatorów i uczestników, sku-
piliśmy się natomiast na tym, co 
najważniejsze, czyli na słowach, 
które wypowiedział wówczas pa-
pież na naszej, cieszyńskiej ziemi – 
mówiła podczas promocji wydaw-
nictwa Janina Żagan, wicestarosta 
powiatu cieszyńskiego.

Wydana przez powiat broszura 
nosi tytuł „Drodzy Bracia i Siostry” 
i zawiera trzy papieskie przemó-
wienia: w kościele Św. Trójcy w 
Skoczowie w trakcie spotkania z 
przedstawicielami społeczności 
protestanckiej, homilię podczas 
mszy św. na Kaplicówce oraz słowa 
wygłoszone na jej zakończenie. – 
Przeróżnych wspomnień mamy już 
bardzo dużo. Ludzie pamiętają naj-
częściej błoto na Kaplicówce oraz 
sprawy związane z organizacją wy-
darzenia. Natomiast ówczesne sło-
wa jakoś nam umykają. Mamy wiec 
nadzieję, że dzięki tej broszurze 
niejeden z czytelników zwróci 
uwagę, jak mądrym i dobrym czło-
wiekiem był Jan Paweł II – mówiła 
Janina Żagan.

Drugą część najnowszego wy-
dawnictwa stanowi natomiast re-
print książki „Życie i Śmierć bł. 
Jana Sarkandra”, która została 
napisana przez ks. Teodora Cza-
putę przed stu laty. Dodatkowo po-
wiat cieszyński postarał się o dwie 
wstawy mające przybliżyć postać 
Jana Pawła II. Pierwsza z nich, pre-

zentowana właśnie na skoczow-
skim rynku, przyjechała z Wado-
wic i nosi tytuł „Urodziłem się w 
Wadowicach”. Drugą ekspozycję, 
zatytułowaną „Jan Paweł II. Czło-
wiek i kultura” można natomiast 
oglądać przez najbliższy miesiąc 
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 
Cieszynie. 

Pamiętna wizyta
Wizyta Jana Pawła II 22 maja 1995 
r. w Skoczowie to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii 
miasteczka nad Wisłą. Właśnie 
tam m.in. papież po raz pierwszy w 
dziejach przekroczył próg ewange-
lickiej świątyni. Ksiądz Andrzej Czyż, 
emerytowany proboszcz ewangelic-
kiej parafii Św. Trójcy, wspominał w 
poniedziałek, że informacja, iż Jan 
Paweł II chce nie tylko odprawić 
mszę na Kaplicówce, ale spotkać 
się z reprezentantami społeczności 
protestanckiej, była dla niego zupeł-
nym zaskoczeniem. – Przygotowania 
do tego wydarzenia były bardzo 
skrupulatne, w końcu, 22 maja o 
godz. 9.00, papież przybył. Spotka-
nie, które miało się zakończyć w 20 
minut, trwało godzinę. Dla mnie jest 
ono jednym z najważniejszych, jakie 
przeżywałem w swej długoletniej 
służbie – mówił ks. Andrzej Czyż.

• Janina Żagan prezentuje nową publikację. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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Ludzie przychodzą do nas z różnymi sprawami

POLSKI BIZNES (89)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Co przyniesie zamrożenie handlu i usług?

Nowe obostrzenia mające za-
hamować szerzenie się koro-

nawirusa weszły w życie w ubie-
głym tygodniu. Dzisiaj, kiedy ten 
numer „Głosu” trafia do czytelni-
ka, obowiązują już być może ko-
lejne restrykcje. Nic nie jest pew-
ne w tych niepewnych czasach. 
Wielu drobnych przedsiębior-
ców, właścicieli sklepów, lokali 
gastronomicznych czy punktów 
usługowych znów zaczyna liczyć 
straty, wielu pracowników już 
odwiedziło lub w najbliższych 
dniach odwiedzi urzędy pracy. 
Po wiosennym lockdownie więk-
szość sklepów czy restauracji (bo 
przecież nie wszystkie, statysty-
ki mówią jasno) zdołała się pod-
nieść. Kolejne zamrożenie handlu 
i usług może skończyć się dla nich 
fatalnie.

W dużym sklepie  
mniej zarazków...
– Ponieważ małe sklepy są za-
mknięte, ludzie będą częściej i 
tłumniej odwiedzać supermar-
kety. W małych miejscowościach 
ich nie ma. A więc trzeba pojechać 

dalej, z konieczności, nie dla zaba-
wy. Właściwie wszystko będziemy 
teraz kupować w Kauflandach i 
Lidlach. W niewielkich sklepach 
często było niewielu klientów, 
wchodziło się zresztą pojedyn-
czo, zarazić nie było się od kogo. 
W Kauflandzie już tej pewności 
nie mam – mówi sprzedawczyni 
od wielu lat pracująca w małym 
sklepie z tekstyliami. Czy wierzy, 
że sytuacja wróci do normalności, 
a ona za sklepową ladę? Raczej 
nie, to, że wiosną sklep udało się 
ponownie otworzyć, graniczyło 
z cudem. A cuda nie zdarzają się 
codziennie. 

Kiedy sklepy  
są zamknięte,  
mniej kupujemy 
Tak przynajmniej mówią staty-
styki. Z jednej strony to dobrze, 
bo więcej pieniędzy powinno 
wtedy zostać na naszych kon-
tach, z drugiej – bardzo źle, bo 
spada konsumpcja, a to, jak 
wiadomo, jedna z ważnych sił 
napędzających gospodarkę. Co 
prawda tradycyjny handel czę-

ściowo zostaje zastąpiony przez 
handel internetowy, ale przecież 
w e-shopach nie kupimy wszyst-
kiego. I nie wszyscy z takiej moż-
liwości chcą i umieją korzystać. 
Wciąż też wielu przedsiębiorców 
i tzw. zwykłych obywateli zada-
je sobie pytanie: Dlaczego wirus 
miałby niby omijać szerokim łu-
kiem kwiaciarnie i supermarkety, 
a zadomowić się akurat w małych 
sklepach handlujących obuwiem, 
telewizorami czy wyrobami pa-
pierniczymi? 

Konsumenci  
zmieniają priorytety
Tak czy owak, paraliż handlu, 
usług i gastronomii sprawia (wi-
dać to już od wiosennych obo-
strzeń), że konsumenci zmieniają 
swoje nawyki, upodobania i prio-
rytety. Pandemia spowodowała, 
że co trzeci obywatel naszego kra-
ju ma do dyspozycji mniej pienię-
dzy, aniżeli chociażby pod koniec 
roku ubiegłego. Przyczyna? Utra-
ta pracy lub zamówień, obniżona 
pensja, opieka nad uczącymi się 
zdalnie dziećmi... Mniej (o ok. 

30 proc.) wydajemy dlatego, że 
brakuje nam pieniędzy. Ale tak-
że dlatego, iż boimy się niepew-
nej przyszłości. Tylko 30 proc. 
Czechów może sobie pozwolić 
na niespodziewane większe wy-
datki. Oszczędzać systematycz-
nie chciałoby także teraz ok. 40 
proc. ludzi, tyle tylko, że spora 
część z nich nie może sobie na to 
pozwolić. Z badań statystycznych 
wynika, że ok. 63 proc. Czechów 
nie byłoby w stanie spłacać w 
najbliższym czasie kredytów, hi-
potek, a nawet zaspokoić bieżą-
cych potrzeb własnych i rodziny 
w wypadku utraty pracy lub in-
nego źródła dochodów (dotyczy 
to np. osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą). Naj-
bardziej skłonni do ograniczania 
wydatków są zaś ludzie z pesy-
mizmem patrzący w przyszłość. 
Jest ich podobno niewiele, ok. 10 
proc. Największa grupa naszych 
współobywateli przyjmuje póki 
co postawę nakazującą spokojne 
wyczekiwanie powrotu do nor-
malności. Wszyscy jednak, za-
równo optymiści, jak i pesymiści, 

martwią się głównie o zdrowie 
swoich najbliższych. 

Od strachu o finanse 
trudno się uwolnić
Już teraz 10 proc. Czechów skaza-
nych jest na pomoc finansową pań-
stwa. Wielu z nas zrezygnowało w 
tym roku z luksusowych towarów i 
usług, takich jak egzotyczne urlopy 
(35 proc.), drogie ubrania i obuwie, 
sprzęt sportowy itp. Zwolennicy 
minimalistycznego stylu życia 
mogliby zacierać dłonie z zadowo-
lenia. Nawet oni jednak nie mają 
pojęcia, jak będzie wyglądać świat 
po pandemii. Ile sklepów, hoteli, 
biur podróży, restauracji i kawiar-
ni przetrwa trudne czasy? Progno-
zy mówią, że lockdownu może nie 
przeżyć nawet 30 proc. małych ro-
dzinnych biznesów, ale także spora 
część na pozór dobrze już na rynku 
umocowanych podmiotów gospo-
darczych. Jedno jest pewne. Trady-
cyjna gorączka przedświątecznych 
zakupów uszczęśliwi w tym roku 
głównie właścicieli sklepów inter-
netowych i dużych sieci handlo-
wych. 

Nasza praca trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę, a na dłuższe 
wakacje możemy się wybrać jedynie z telefonem i laptopem pod ręką. 
Adwokat odpowiada za wiele spraw i ta odpowiedzialność nieraz 
bardzo ciąży. Ale z presją musimy umieć sobie radzić. Nie możemy 
pokazać klientowi, że jesteśmy zestresowani. Trzeba też zdawać sobie 
sprawę, że nieraz zajmujemy się sprawami mającymi ogromną wartość 
majątkową, więc każdy, nawet najmniejszy błąd może mieć kolosalne 
konsekwencje. To zawsze musimy mieć z tyłu głowy – mówią Beata 
Ježowiczowa i Tomasz Pustówka, właściciele czeskocieszyńskiej 
kancelarii adwokackiej.

Witold Kożdoń

Oboje prawnicy są adwokatami z kil-
kuletnim doświadczeniem. Przed ro-
kiem zdecydowali się połączyć siły i 

stworzyć niezależne prawnicze konsorcjum, 
które działa dziś pod nazwą Ježowiczová-Pu-
stówka & Partners.

– W naszej kancelarii pracuje czterech ad-
wokatów, mamy też dwójkę pracowników 
administracyjnych. Ponieważ specjalizuje-
my się w różnych dziedzinach, na co dzień 
dobrze się uzupełniamy. Ja na przykład obok 
typowych usług prawnych, m.in. w ramach 
czesko-polskich relacji handlowych, zajmu-
ję się również mediacją – mówi Tomasz Pu-
stówka.

Z kolei Beata Ježowiczowa oprócz zwykłej 
działalności adwokackiej jest syndykiem 
masy upadłościowej. – Specjalizuję się w 
prawie upadłościowym, ale generalnie lu-
dzie przychodzą do nas z bardzo różnymi 
sprawami, a my na co dzień świadczymy 
kompleksowe usługi prawne klientom we 
wszystkich zakresach – stwierdza Beata 
Ježowiczowa. 

Kancelaria stara się ponadto wykorzy-
stać fakt, że działa na czesko-polskim po-
graniczu, a jej pracownicy nie tylko biegle 

władają językiem polskim, ale znają też 
realia po obu stronach granicy i to zarów-
no biznesowe, jak i społeczne. – Wielu 
Polaków prowadzi interesy w Czechach, 
więc od czasu do czasu pojawiają się zwią-
zane z tą działalnością problemy. I wtedy 
przedsiębiorcy zwracają się do nas. Cza-
sami chodzi o to, by założyć w Republice 
Czeskiej firmę, czasami są to problemy z 
odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów, 
a czasami na przykład kłopoty wynikające 
z wady jakiegoś towaru. I wtedy reprezen-
tujemy klientów przed czeskimi sądami, 
urzędami i innymi instytucjami – tłuma-
czy Beata Ježowiczowa, dodając, że z usług 
czeskocieszyńskiej kancelarii korzysta na 
co dzień między innymi wielu górników 
starających się dochodzić swych praw. – Na 
ogół są to Polacy pracujący w czeskich ko-
palniach – stwierdza. 

Kancelaria Ježowiczová-Pustówka & Part-
ners świadczy jednak usługi prawne również 
zwykłym mieszkańcom regionu. – Poza tym 
jesteśmy w stanie prowadzić sprawy na tere-
nie Polski i Słowacji, ponieważ utrzymujemy 
bliskie relacje z tamtejszymi kancelariami 
adwokackimi – dodaje Tomasz Pustówka. 
– Potrafimy również świadczyć usługi na 
odległość, ponieważ od dawna staramy się 
wykorzystywać nowoczesne narzędzia ko-

munikacji. Pod tym względem szybko idzie-
my do przodu – stwierdza adwokat.

Prawnicy przekonują też, że niestraszne 
im żadne nietypowe zlecenia. – Zapewniamy 
jednak, że bieżąca obsługa klientów indy-
widualnych, a zwłaszcza podmiotów han-
dlowych, jest bardzo mało spektakularna. 
Przygotowywanie umów handlowych czy 
uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z 
reguły nie ma nic wspólnego z tym, co można 
obejrzeć w amerykańskich filmach – żartują 
prawnicy, którzy w przyszłości chcą posze-
rzać działalność swej kancelarii. – W najbliż-
szym czasie zamierzamy zatrudnić jeszcze 
przynajmniej aplikanta adwokackiego, ale 
przede wszystkim poważnie zastanawiamy 
się nad otwarciem filii w Pradze. Oboje je-
steśmy absolwentami Uniwersytetu Karola 
w Pradze. W czasie studiów pracowaliśmy w 
praskich kancelariach i nadal utrzymujemy 
kontakty z tamtejszym środowiskiem praw-
niczym. Praskie biuro umożliwiłoby nam zaś 
stałą obecność na stołecznym rynku usług 
prawnych – mówi Tomasz Pustówka. 

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2019

Branża: prawnicza 

Liczba pracowników: 6

Kontakt: 
Ježowiczová-Pustówka & Partners 
Ul. Jabłonkowska 2014/40a
737 01 Czeski Cieszyn 

Tel.: 604 314 890

E-mail: info@advoco.cz

www.advokatceskytesin.cz

Biedrawowie to jeden z najstarszych 
rodów chłopskich na Śląsku Cieszyńskim. 
Już w urbarzu (spisie powinności 
chłopskich) z 1577 roku wśród osadników 
w Oldrzychowicach pojawia się „Gyrzyk 
Bedrawa”, czyli Jerzy Biedrawa. Możliwe, 
że Biedrawowie w tym czasie mieszkali 
już w innych miejscowościach Księstwa 
Cieszyńskiego, ale źródła z tego okresu są 
dość fragmentaryczne.

Część Biedrawów przeszła w 
szeregi mieszczaństwa. W 
najstarszej księdze przyjęć 

do prawa miejskiego z Cieszynie 
(znana dziś tylko z odpisu) poja-
wiają się Andrzej Biedrawa i Wa-
cław Biedrawa. Obaj byli sukienni-
kami, obaj urodzili się w Cieszynie 
i obaj otrzymali prawa miejskie 
(czyli pełnoprawne obywatelstwo 
miasta) – odpowiednio w 1676 i 
1699 roku.

Potomkowie  
wójtów z Trzycieża
Najbardziej znana była linia Bie-
drawów z Trzycieża. Co najmniej 
dwóch jej przedstawicieli było wój-
tami: Szymon (zm. przed 2 wrze-
śnia 1728) i Michał (zm. przed 25 
listopada 1732). Co dość częste w 
Księstwie Cieszyńskim, wśród tam-
tejszych Biedrawów byli i katolicy 
(mieli gospodarstwo siedlacze pod 
numerem 1), i protestanci (tego wy-
znania byli wspomniani wójtowie).

W 1771 roku Jerzy Biedrawa, syn 
Michała (różnego od wójta), kato-
lik z Trzycieża, ożenił się z Zuzan-
ną Pytel. Państwo młodzi byli ze 
sobą spokrewnieni w czwartym 
stopniu dotykającym trzecie-
go (inaczej mówiąc, pradziadek/
prababka Michała musiał być 
dziadkiem/babką Zuzanny – albo 
na odwrót). Tego typu dopiski są 
świetną wskazówką w poszukiwa-
niach genealogicznych, zwłaszcza 

kiedy księgi metrykalne nie za-
chowały się w komplecie.

W metryce ślubu Zuzanna i Jerzy 
Biedrawowie figurowali jako katoli-
cy, ale byli nimi tylko z nazwy. Kie-
dy protestantom zapewniono to-
lerancję w Księstwie Cieszyńskim, 
przeszli na luteranizm. Ich syn, 
Michał (ur. 1784), przeniósł się do 
pobliskiej Wędryni i ożenił się z po-
chodzącą stamtąd Anną Kroczek. 

Z tego małżeństwa pochodził 
Józef (ur. 1825), który początkowo 
mieszkał w rodzinnej wiosce. Był 
nawet prezbiterem zboru w Bystrzy-
cy. Później nabył gospodarstwo w 
Trzyńcu, gdzie w 1882 roku rzucił 
pomysł budowy kościoła ewange-
lickiego. Nie doczekał dalszych prac 
w tym kierunku, bo zmarł przed-
wcześnie w 1883 roku. Był to, jak 
pisano we wspomnieniu pośmiert-
nym na łamach „Nowego Czasu”, 
„wielce ceniony rolnik i majster w 
hutach arcyksiążęcych”. Z kolei we-
dle relacji Jana Drózda („Pamiętnik 
ewangelickiej gminy w Trzyńcu”, 
Cieszyn 1899), „Pogrzeb jego był 
wspaniałym stwierdzeniem faktu, 
że społeczeństwo umie oceniać lu-
dzi, troszczących się o powszechne 
dobro i umie ich szczerze żałować”.

»…Swego pochodzenia, 
swojej ojczyzny  
nigdy się nie wstydził«
Spośród synów Józefa Biedrawy 
z Trzyńcem pozostał związany 

Jan (1863-1912). Ukończył cztery 
klasy gimnazjum niemieckiego w 
Cieszynie (polskiego podówczas 
jeszcze nie było) i z wyróżnieniem 
szkołę rolniczą w Ober-Hermsdorf. 
Piękne wspomnienie poświęcił mu 
„Poseł Ewangelicki”, gdzie podkre-
ślano, że „[s]wego stanu, swego po-
chodzenia, swojej ojczyzny nigdy 
się nie wstydził i nie wypierał”. Jan 
Biedrawa był znaną postacią w ży-
ciu ówczesnego Trzyńca – zasiadał 
w wydziale gminy, był prezbiterem 
zboru, prezesował Kółku Rolni-
czemu Leszna-Trzyniec, udzielał 
się w Towarzystwie Rolniczym 
Księstwa Cieszyńskiego. Wspólnie 
z matką ofiarował wielki świecz-
nik do ewangelickiego kościoła w 
Trzyńcu.

Żonaty z Herminą Schanzer, cór-
ką Salomona, gospodzkiego, po-
zostawił troje dzieci. Z tego grona 
szybko zmarł syn Jan (1900-1912), 
uczeń pierwszej klasy polskiego 
gimnazjum w Cieszynie.

Jeden brat we Lwowie, 
drugi na Mazurach
Jeśli chodzi o braci Jana Biedrawy, 
to mieszkali poza Śląskiem Cie-
szyńskim. Paweł pracował we Lwo-
wie, z kolei Józef (1878-1944) przez 
pewien czas uczył w Cieszynie i 
Orłowej – aż zdecydował się wyje-
chać na Mazury. W 1923 roku został 
dyrektorem seminarium w Dział-
dowie. Znalazł miejsce w słowni-
kach biograficznych nie tylko jako 
pedagog. Udzielał się społecznie, 

prowadził badania etnograficzne, 
z żoną założył Muzeum Mazurskie.

Nauczycielem był też daleki 
krewny wspomnianych braci – Pa-
weł Biedrawa (1878-1939), urodzo-
ny w Trzycieżu, kierownik szkoły w 
Ropicy. 
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Michael Morys-Twarowski Biedrawowie
Skąd ten ród?
Przypuszczam, że korzeni większości Biedrawów należy 
szukać w granicach dawnej parafii w Trzycieżu (Trzycież, Ol-
drzychowice). W XVII wieku osoby o tym nazwisku mieszkały 
również w Cieszynie i w Skoczowie (w 1697 roku Adam Bie-
drawa, wdowiec ze Skoczowa, poślubił Ewę Hess z Cieszyna). 
Z czasem rodzina bardziej się rozgałęziła, na pewno pod 
koniec XIX wieku istniała linia z Dębowca (w 1883 roku Jan 
Biedrawa z Dębowca służył w wojsku austriackim).

Gdzie doczytać?
 Z Vlastimil Ciesar, „120 let evangelického kostela v Třinci”, 

„Trzyniecki Hutnik”, 71, 2019 (3. 7. 2019), s. 9 (artykuł o 
Józefie Biedrawie, 1825-1883)

 Z http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2015/03/
biedrawa-genealogia.html (materiały do genealogii 
Biedrawów)

Skąd to nazwisko?
Etymologia nazwiska Biedrawa 
nie jest pewna. Najbardziej 
przemawia do mnie wywód od 
gwarowego słowa oznaczającego 
„nazwę krowy łaciatej”. Pojawiają 
się też pomysły, że pochodzi od 
słowa „biodro” albo od Bierawy, 
wioski na Opolszczyźnie.

• Józef Biedrawa (1825-1883) z 
żoną Marią z domu Kozieł. Zdjęcie 
pochodzi z albumu ks. Jana Stonaw-
skiego/Śląska Biblioteka Cyfrowa.

• Metryka ślubu Szymona Biedrawy i Zuzanny Fójcik z 1772 roku. Źródło: 
Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów parafii 
ewangelicko-augsburskiej, t. 1. Zdjęcia: ARC

Testy na »zdał« lub «nie zdał« 
Dokończenie ze str. 1

Na tym jednak nowinki zwią-
zane z maturą 2021 się nie 

kończą. Istotnym zmianom ule-
gnie również profilowa, czyli tzw. 
szkolna część matur. W jej w skład 
wejdą bowiem również te przed-
mioty, które uczniowie zdają we 
wspólnej, państwowej części. Cho-
dzi konkretnie o języki. – Egza-
miny z języka czeskiego i języka 
obcego odbędą się w formie pracy 
pisemnej oraz odpowiedzi ustnej 
przed komisją maturalną – wyja-
śnia „Cermat”. To dopiero od ich 
wyniku zależeć będzie ocena na 
świadectwie maturalnym. Nato-
miast jaki będzie obowiązywać 
kanon literatury z języka czeskie-
go, jakie wymagania będą musia-
ły spełniać prace pisemne i jaki 
będzie ich przebieg, to wszystko 
będzie zależało od dyrektora szko-

ły. On zadecyduje również o ofer-
cie przedmiotów wchodzących w 
skład profilowej części matur. 

Maria Jarnot, dyrektor Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie, opublikowa-
ła decyzję w sprawie matur już w 
połowie października. Uczniowie 
oprócz wspominanych języków 
będą jak co roku obowiązkowo zda-
wali maturę z języka polskiego (pi-
semną i ustną) oraz jednego przed-
miotu wybieralnego. Jasność w tej 
materii mają już także nauczyciele 
i uczniowie Akademii Handlowej w 
Czeskim Cieszynie. – Matura szkol-
na z języków będzie bardzo podob-
na do tej z minionych lat, kiedy 
języki w całości wchodziły w skład 
matury państwowej. Na to, aby 
wprowadzać w tym zakresie jakieś 
rewolucyjne zmiany, potrzebowali-

byśmy o wiele więcej czasu, by pod 
tym kątem przygotować również 
uczniów. Natomiast na pewno wię-
cej pracy będą mieli nauczyciele. 
Do nich będzie należało przygoto-
wanie tematów prac pisemnych, 
a przede wszystkim ich poprawie-
nie, co wcześniej robił „Cermat” 
– zaznaczyła dyrektor czeskocie-
szyńskiej „handlówki”, Krystyna 
Bonček. Dodała, że w zakresie ma-
turalnych przedmiotów fachowych 
szkoła nie szykuje żadnych zmian. 
– Pozostają ekonomia oraz księgo-
wość i, oczywiście, język polski dla 
polskich uczniów – sprecyzowała.

Jak naprawdę będzie wyglądała 
matura 2021, pokaże czas. Nie jest 
bowiem wykluczone, że podobnie 
jak w tym roku to COVID-19 będzie 
rozdawać karty. 

 (sch)

W OBIEKTYWIE...

• Nowe tężnie solankowe powstają w Międzyrzeczu Dolnym i Rudzicy w gmi-
nie Jasienica. To kolejne miejsca na mapie naszego regionu, gdzie będzie moż-
na skorzystać z walorów solanki leczniczej. Jako pierwsze tężnię wybudowało 
Jaworze, następnie Dębowiec. Fontanny solankowe są również w Strumieniu, 
Chybiu i Jaworzu.  (Ox.pl)
Fot. ARC
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S P O R T Tomasz Świątek, 
ojciec tenisistki Igi Świątek

Jestem na kwarantannie, obecnie z nikim się nie spotykam. 
W weekend przeszliśmy wraz z Igą testy, którym zostaniemy 
poddani ponownie w czwartek lub piątek 

W SKRÓCIE

Zdjęcia: mfkkarvina

Fot. ARC

RETROSKOP 

„Trzeba bardziej opierać się na 
intuicji, na zmysłach słuchu, 

zapachu, temperatury, niż na my-
śleniu. Owszem, decyzje trzeba po-
dejmować odważne, ale im mniej 
refleksji, myślenia w trakcie zawo-
dów, tym dla mnie lepiej. Można 
być intelektualistą przed, albo po, 
ale nie w trakcie” – to słowa Ro-
berta Korzeniowskiego, ubiegłoty-
godniowego bohatera Retroskopu. 
Czterokrotny mistrz olimpijski w 
chodzie na 50 i 20 km, trzykrotny 
mistrz świata i dwukrotny mistrz 
Europy jest zarazem najbardziej 
utytułowanym polskim sportow-
cem pod względem zdobytych ty-
tułów mistrza olimpijskiego. Nie 
ma co ukrywać, pytanie należało 
do kategorii łatwiejszych w tej ru-
bryce i co za tym idzie – wszyst-
kie odpowiedzi, jakie napłynęły 
do mojej elektronicznej skrzynki 
pocztowej, były poprawne. Niektó-
rzy z Was dołączyli jeszcze w odpo-
wiedzi pełne nazwisko byłego re-
prezentanta Polski – Robert Marek 
Korzeniowski. 

Pora jednak pochylić się nad 30. 
pytaniem konkursowym w naszej 

retro-zabawie, w której ponownie 
pytam o imię i nazwisko „tajem-
niczej” postaci na archiwalnym 
zdjęciu. Po raz drugi w historii tej 
rubryki trafiamy na czeskie po-
dwórko sportowe, a dokładnie na 
korty tenisowe do Parku Komeń-
skiego w Ostrawie. 

PYTANIE NR 30
Młody chłopak, który na zdjęciu 
zajmuje się zbieraniem i poda-
waniem piłek zawodnikom pod-
czas ekstraligowego meczu tenisa 
ziemnego w Parku Komeńskiego w 
Ostrawie, w dorosłym wieku osią-
gnął w sporcie prawie wszystko. W 
latach 80. XX wieku należał do naj-
lepszych tenisistów świata, a jego 
atletyczny styl gry sprawiał trud-
ności bez wyjątku wszystkim prze-
ciwnikom. Znakiem rozpoznaw-
czym jego gry był mocny forehand, 
a także świetna gra z głębi kortu. 
W karierze zdobył osiem tytu-
łów wielkoszlemowych, ale nigdy 
(m.in. z powodu specyficznej gry 
nastawionej na długie wymiany 
piłek zza linii końcowej kortu) nie 
udało mu się triumfować na tra-

wiastych kortach w Wimbledonie, 
turnieju uchodzącym przez wielu 
za najważniejszy w całym sezonie. 

Pierwsze tenisowe kroki stawiał 
w Ostrawie pod wodzą bardzo wy-
magającego ojca, który pilnował 
naszego bohatera na każdym kro-
ku. Karierę sportową rozpoczął w 
barwach reprezentacji Czechosło-
wacji, a zakończył w 1994 roku już 
jako obywatel USA. Po raz ostatni 
zagrał 1 września 1994 roku w dru-
giej rundzie wielkoszlemowego 
turnieju US Open w Nowym Jorku 

przeciwko Niemcowi Berndowi 
Karbacherowi. – Niektórzy rodzi-
ce mają wygórowane oczekiwania 
wobec swoich dzieci. To dotyczy 
również sfery sportowej. Ważne, 
żeby dzieci uprawiały sport, ale nie 
każdy zostanie mistrzem świata, 
a o tym wielu z nas zapomina – 
stwierdził nasz bohater w jednym 
z wywiadów. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem 
e-mailowym: bittmar@glos.live. 

 (jb) 

VLADIMÍR NEUMAN, BRAMKARZ MFK KARWINA, DLA »GŁOSU«:

Przeżywamy podwójne déjà vu 
Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Baniku Olbrachcice, gdzie znaczną część swojej kariery spędził też jego ojciec, 
Vladimír Neuman st. W marcu bieżącego roku 20-letni bramkarz Vladimír Neuman podpisał długoletni kontrakt 
z pierwszoligowym klubem MFK Karwina. Pierwszoligowe statystyki młodego golkipera są imponujące: w trzech 
meczach, które zdążył zagrać w barwach „A” zespołu w Fortuna Lidze, nie puścił ani jednej bramki. 

Janusz Bittmar

Po raz ostatni bronił bramki 
Karwiny 3 października w 
wygranym 2:0 wyjazdowym 

spotkaniu z Brnem. Młody golki-
per w rozmowie z „Głosem” zdra-
dził m.in., który idol z dzieciństwa 
wpłynął na jego styl bramkarski.

To już prawie miesiąc bez futbolu, 
jeśli nie liczymy treningów, które 
wprawdzie mogą się odbywać w 
dużych grupach, ale na pewno nie 
zastąpią spotkania o pierwszoligo-
we punkty. Karwińska „B” drużyna 
resztę jesiennego sezonu spisała 
już na straty, pierwszoligowcy 
wciąż wierzą w cud. Ty też?
– Sytuacja zmienia się jak w ka-
lejdoskopie. Najpierw nie można 
było trenować w dużych grupach, 
co bardzo utrudniło nam zajęcia, 
bo futbol jest sportem zespoło-
wym. Kiedy Sanepid pozwolił nam 
pod gołym niebem trenować bez 
ograniczeń, oczywiście z dotrzy-
maniem sanitarnych obostrzeń, 
pojawiła się też szansa, że uda się 
jeszcze uratować przerwany jesien-
ny sezon. Z tego, co czytałem w 
prasie, rozgrywki Fortuna Ligi mo-
głyby wrócić w najbliższy weekend, 
ale wszystko będzie zależało od de-
cyzji kluczowych osób w Minister-
stwie Zdrowia. Faktem pozostaje, 
że aktualna sytuacja epidemiczna 
w naszym kraju nie wygląda najle-
piej, jest wręcz najgorsza na całym 
świecie i w tej sytuacji są ważniej-
sze sprawy od futbolu. 

Dla was to takie déjà vu, bo iden-
tyczna sytuacja wydarzyła się już 
w marcu, kiedy też zatrzymano 
wszystkie rozgrywki sportowe…
– To w zasadzie podwójne déjà 
vu, bo wtedy też prezentowaliśmy 
niezłą formę, zespół był głodny 
kolejnych sukcesów, ale wszystko 
spaliło na panewce. Po restarcie 
rozgrywek byliśmy już tylko cie-
niem drużyny z początku wiosny. 
Mam nadzieję, że teraz przerwa 
będzie krótsza i wrócimy tak samo 
mocni, jak we wrześniu i na po-
czątku października, kiedy to uda-
ło nam się wygrać z Brnem i zre-
misować z Libercem oraz Mladą 
Bolesławią. 

Zwłaszcza wyjazdowy pojedynek 
z Brnem, wygrany 2:0, należał do 
twoich majstersztyków w krótkiej 
jak na razie karierze. Momentami 
przyprawiałeś gospodarzy o pal-
pitację serca. Czy wróciły wspo-
mnienia z debiutu przeciwko FK 
Przybram z marca br., kiedy rów-
nież zostałeś bohaterem meczu?
– Po części tak, spotkania z Przy-
bramią nie zapomnę do końca 
życia. Debiut w pierwszej lidze 
okupiony został dużą tremą, ale 
bardzo pomogli mi koledzy z bo-
iska. Pamiętam, że rywal miał 
niewiele do powiedzenia, a ja bro-
niłem niczym w transie. Kiedy w 
tym sezonie kontuzji nabawił się 
Petr Bolek, a trenerzy postawili na 
mnie w meczach z Mladą Bolesła-
wią i Brnem, trema była już mniej-
sza. Wiem, na co mnie stać, a przy 
odpowiednim wsparciu całego ze-

społu bramkarz może się czuć bar-
dziej komfortowo, niż chociażby 
stoperzy. Wygrany mecz z Brnem, 
trzeci z czystym kontem, dodał 
nam wiary. W zasadzie zaliczy-
liśmy w tym sezonie tylko jedno 
zwariowane spotkanie, a mianowi-
cie ze Spartą przegrane 2:5. 

W swojej pierwszoligowej karie-
rze jeszcze nie miałeś okazji wy-
łowić piłki z siatki. Jak dużą wagę 
przywiązujesz do statystyk?
– Jak już podkreślałem, w pojedyn-
kę, bez wsparcia całego zespołu 
bramkarz niewiele zdziała. Czyste 
konto to taka wisienka na torcie, 
ale dla mnie liczy się zwycięstwo 
drużyny. 

Jeśli w listopadzie wrócą pierw-
szoligowe rozgrywki, to na pew-
no bez udziału publiczności na 
stadionach, a my, dziennikarze, 
pomeczowe pytania będziemy 
mogli zadawać wyłącznie w trybie 
on-line. Dziwny jest ten świat?
– Nie ma się co łudzić, futbol gra-
my dla widzów. Na pustych sta-
dionach brakuje odpowiedniej at-
mosfery, ale z drugiej strony, jeśli 
mecze będą transmitowane w te-
lewizji, to przynajmniej w domach 
kibice będą mogli trzymać za nas 
kciuki. Jeśli zaś chodzi o drugą 
część pytania, to w swojej karierze 
chyba tylko dwukrotnie zostałem 
zaproszony do strefy dla dzienni-
karzy po meczu. Po raz pierwszy 
po swoim debiucie z FK Przybram. 
Na pewno też macie trochę utrud-
nione zadanie, ale wszyscy musi-

my się dostosować do aktualnych 
zaleceń. 

Do głównych zaleceń w waszym 
przypadku należy regularny test 
na obecność koronawirusa przed 
meczem. Czy można się w ogóle 
do tego przyzwyczaić?
– Tak, ale przyznam się, że to wcale 
nie należy do przyjemności. Testy 
są jednak kluczowe, są warunkiem, 
żeby można było przeprowadzić 
rozgrywki według zasad bezpie-
czeństwa w stanie wyjątkowym. 

Ostatnimi czasy przyjęło się 
twierdzić w różnych dyskusjach, 
moim zdaniem niesłusznie, że 
młoda generacja bagatelizuje całą 
pandemię koronawirusa. Czy z ra-
cji własnych doświadczeń starasz 
się wpływać na swoich rówieśni-
ków?
– W swoim otoczeniu nie spotka-
łem osób, które bagatelizowały-
by obecną epidemię. To trochę 
niesprawiedliwe, kiedy słyszę, że 
my, młodzi, nie przejmujemy się 
zbytnio restrykcjami, że chodzi-
my bez maseczek ochronnych. To 
nieprawda. Osobiście bardzo zale-
ży mi na zdrowiu własnym, a tak-
że rodziców i dziadków. W klubie, 
a także poza stadionem, również 
stosujemy się do wszystkich zale-
ceń. 

Wróćmy jeszcze do futbolu. W 
odróżnieniu od sparaliżowanej 
piłkarskiej wiosny, teraz przynaj-
mniej można oglądać w telewizji 
mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy 

czy Ligi Narodów. Czy wykorzy-
stujesz tę możliwość na maksa?
– Jak najbardziej. Jestem zago-
rzałym fanem Realu Madryt, ale 
kibicuję też wszystkim czeskim 
drużynom grającym na arenie 
międzynarodowej. Na pewno 
niespodziankę sprawili w ze-
szłym tygodniu piłkarze Liberca, 
którzy w pierwszym meczu fazy 
grupowej Ligi Europy pokonali u 
siebie belgijski Genk 1:0. Intere-
sują mnie też oczywiście wyniki 
drużyny narodowej, aczkolwiek 
szczyt sezonu zaplanowany jest 
dopiero na przyszły rok. Sam je-
stem ciekaw, czy uda się w 2021 
roku przeprowadzić wyczekiwane 
przez wszystkich piłkarskie mi-
strzostwa Europy. 

Będący od półtora roku na spor-
towej emeryturze Petr Čech zdra-
dził ostatnio, że jeśli FC Chelsea 
zgłosi taką potrzebę, to w trybie 
awaryjnym wróci do bramki. Za-
skoczyła cię ta informacja?
– Raczej nie. Petr Čech na pewno 
nie zapomniał piłkarskiego rze-
miosła. Zresztą my, bramkarze, nie 
musimy biegać po całym boisku. W 
naszym przypadku liczą się zupeł-
nie inne walory, niż przebyte kilo-
metry. Zwinność, gibkość, szybka 
reakcja, to nasze atuty. Lubiłem 
oglądać mecze z udziałem Petra 
Čecha, ale nigdy nie był moim 
głównym idolem z dzieciństwa. 
Kiedy stawiałem swoje pierwsze 
piłkarskie kroki, moim idolem był 
Iker Casillas, golkiper Realu Ma-
dryt. To prawdziwa legenda. 

VLADIMÍR 
NEUMAN
Urodzony:  
10. 2. 2000
Wzrost: 196 cm
Waga: 78 kg
Kariera: Banik Ol-
brachcice,  
MFK Karwina

Maszyna  
do strzelania goli
Co 37 minut gol do siatki rywala. I tak od początku sezonu. Robert Lewandowski rozpoczął 
nowy sezon piłkarskiej Bundesligi z przytupem, potwierdzając opinię jednego z najlepszych 
napastników świata. A może w końcu ustalmy, że faktycznie najlepszego?

Janusz Bittmar

W niemieckiej Bundesli-
dze, traktowanej przez 
wielu ekspertów jako 

najtrudniejsza liga świata, polski 
snajper na usługach Bayernu Mo-
nachium zdążył w nowym sezonie 
strzelić 10 bramek. Wystarczyło 
mu do tego zaledwie pięć kolejek, 
co jest nowym rekordem tych roz-
grywek. 

W ostatniej kolejce niemiec-
kiej najwyższej klasy rozgrywek 
„Lewy” skompletował hat tricka w 
wygranym różnicą klasy pojedyn-
ku z Eintrachtem Frankfurt (5:0). 
Polak po raz trzeci z rzędu został 
wyróżniony prestiżową nagro-
dą przyznawaną przez niemiecki 
dziennik „Kicker” dla najlepszego 
zawodnika tygodnia Bundesligi. 

Lewandowskiemu do ustrzele-
nia hat tricka w sobotnim spotka-
niu wystarczyło 68 minut. Prawie 
każdą okazję w meczu „Lewy” za-
mienił w gola. Jest jak maszyna do 
strzelania bramek, o której marzą 
wszyscy trenerzy na świecie, a tak-
że wszyscy gracze na PlayStation 
– gdzie polski napastnik należy do 
najdroższych „on-line” zakupów. 

Polak w przyjacielskim geście 
sam zasugerował w 68. minucie 

spotkania z Eintrachtem zmia-
nę, a trener Hansi Flick skrzętnie 
wykorzystał okazję, tym bardziej, 
że już dziś Bayern zmierzy się w 
fazie grupowej Ligi Mistrzów na 
wyjeździe z Lokomotiwem Mo-
skwa. 

– Co ja jeszcze mogę powiedzieć 
o  Lewandowskim? Co najwy-
żej mogę dodać, że dziś poprosił 
o  zmianę. To jest coś, co nie zda-
rzyło się chyba nigdy wcześniej 
– powiedział na pomeczowej kon-
ferencji prasowej trener Bayer-

nu Monachium. – Granie o  pół 
godziny mniej znaczy dużo, jeśli 
występujesz co trzy dni i  chcesz 
zachować swoje najlepsze wyniki 
– podkreślił Robert Lewandowski 
cytowany przez „Sueddeutsche Ze-
itung”. 

• Hat trick? Dla „Lewego” nic trudne-
go. Fot. ARC

Gramy czy nie?
W tym tygodniu mają się rozstrzy-
gnąć losy jesiennego sezonu w pro-
fesjonalnych sportach w Republice 
Czeskiej. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z pierwotnym planem, usta-
lonym wstępnie z ministrem zdrowia 
Romanem Prymulą, w najbliższy 
weekend mogłyby ruszyć przerwane 
na początku października rozgrywki 
w piłkarskiej Fortuna Lidze. 
Nadziei nie tracą również hokeiści 
– sezon w Tipsport Ekstralidze też 
zostanie zrestartowany wyłącznie 
pod warunkiem, że wszystkie hokejo-
we kluby będą regularnie poddawane 
testom na koronawirusa, a mecze od-
będą się bez publiczności. Sytuację 
może skomplikować tylko brany pod 
uwagę ogólnokrajowy „lockdown” 
związany z pogarszającą się sytuacją 
epidemiczną w kraju. 
Najgorszego scenariusza obawiają się 
piłkarze ręczni Banika Karwina. – W 
zeszłym tygodniu sytuacja wyglą-
dała w miarę korzystnie. Pojawiła 
się nadzieja, że moglibyśmy zaliczyć 
w jesiennym sezonie przynajmniej 
mecze w europejskich pucharach, 
ale po aferze z udziałem Romana 
Prymuli obawiam się, że rozmowy z 
ministerstwem wrócą na początek – 
powiedział wczoraj „Głosowi” Marek 
Michalisko, szef klubu HCB Karwina. 
 (jb)

IGA ŚWIĄTEK Z NEGATYWNYM 
TESTEM. Zwyciężczyni tegorocz-
nego French Open, polska tenisist-
ka Iga Świątek, otrzymała w nie-
dzielę wyniki badań na obecność 
koronawirusa. Testy, które zostały 
przeprowadzone kilka godzin po 
wizycie u prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, były negatywne. Andrzej 
Duda odznaczył Igę Świątek Zło-
tym Krzyżem Zasługi, za osiągnię-
cia sportowe.  (jb)
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W naszych sercach i wspomnieniach 
stale żyjesz z nami…
Dnia 29 października minie 5. rocznica, kiedy odszedł 
od nas na zawsze 

śp. STANISŁAW SIKORA
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-598

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
23 października 2020 zmarł nagle w wieku 82 lat nasz 
Kochany Ojciec, Brat, Teść, Starzik, Prastarzik, Szwa-
gier, Wujek i Kuzyn

śp. JOSEF FILIPEK
z Piosecznego

Ostatnie spotkanie najbliższej rodziny z Kochanym 
Zmarłym odbędzie się we wtorek 27. 10. 2020 o godz. 
15.00 w kościele parafialnym w Jabłonkowie.

Resztę rodziny oraz wszystkich znajomych w związku z pandemią za-
praszamy do uczestnictwa w żałobnej mszy świętej za pośrednictwem 
Internetu na www.farnost-jablunkov.cz
Zasmucona rodzina. GŁ-597

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia Szanownej Pani Marcie Pilich 
z powodu odejścia do Domu Ojca Jej Męża 

śp.  JÓZEFA PILICHA
składa Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie. GŁ-594

Nic żech tej ziymi nie zostoł dłóżny,
bo ji siebie dóm za to, co óna mi dała.
A óna na swojim grzbiecie zaniesie mnie
tam, kaj trzeba…

     Władysław Młynek

Najbliżsi przekazują, że w dniu 20 października 2020 
w wieku 87 lat odszedł do Domu Pana nasz Kochany 
Mąż, Tatuś, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. JÓZEF TADEUSZ PILICH
inż. leśnictwa, prezes Rodziny Katyńskiej w Republice Czeskiej, 

społecznik, 
członek chóru „Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie  

oraz chóru parafialnego w Jabłonkowie,
Człowiek Wielkiego Serca, Góral z wyboru, zakochany w Zaolziu,

zamieszkały w Dolnej Łomnej
Ostatnie spotkanie najbliższej rodziny z Kochanym Zmarłym odbędzie 
się w piątek 30 października 2020 o godz. 15.00 w kościele parafialnym 
w Jabłonkowie.   Resztę rodziny, członków Rodziny Katyńskiej, człon-
ków obu chórów oraz wszystkich przyjaciół i znajomych w związku z 
pandemią zapraszamy do uczestnictwa w żałobnej mszy świętej za po-
średnictwem internetu http://www.farnost-jablunkov.cz/pl/zive-vysi-
lani  
…ho, ho, ho, Józeczku…  GŁ-588

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

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23 
października 2020 zmarła po krótkiej i ciężkiej cho-
robie w wieku 73 lat nasza Ukochana Żona, Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

JANA CHORZEMPOWA
zamieszkała w Karwinie-Granicach

Pożegnanie ze Zmarłą odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym. Pro-
simy znajomych i bliskich o chwilę wspomnień. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-602

Umilkło na zawsze szlachetne serce
naszej Drogiej Mamy.

Z  bólem w sercu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23 października 
2020 zmarła w wieku 82 lat nasza Kochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia i Szwagierka

śp. BRONISŁAWA RECMANIOK
z Olbrachcic

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 29 października 
2020 o godzinie 14.00 w kościele rzymskokatolickim w Olbrachcicach. 
W smutku pogrążone córki z rodzinami. AD-030

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. JÓZEFA PILICHA
Rodzinie i bliskim przekazuje wyrazy współczucia Rodzina Katyńska 
w RC. GŁ-601

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym z powodu zgonu Kochanej

śp. JANINY CHORZEMPY
długoletniej członkini naszego Koła PZKO składa Zarząd MK PZKO 
w Karwinie-Granicach. GŁ-596

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym z powodu śmierci

śp. ANNY KLUSOWEJ
składają Maria Przywara i Helena Cienciała. GŁ-600

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy rodzinie i bliskim z po-
wodu śmierci

śp. ANNY KLUSOWEJ
długoletniej działaczki w zarządzie Klubu Nauczycieli Emerytów

składa zarząd oraz członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów. GŁ-599

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

NEKROLOGI PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Wszystko-party 
10.30 Cyrk Humberto (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko, 
co lubię 14.30 Uśmiechy L. Baarovej 
15.05 Zawodowcy (s.) 16.00 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.05 Źródło życia 
(film) 22.55 Koło pełne gwiazd 23.50 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčíTelka 12.00 Nie 
poddawaj się plus 12.25 Nie poddawaj 
się 12.55 Cudowna planeta 13.45 Po-
wstanie cywilizacji 14.40 Mistrzowie 
budowniczy 15.35 Jak się porozumie-
wają zwierzęta 16.30 Niegościnna 
planeta 17.20 Świat z lotu ptaka 18.15 
Manu i Maciej jadą z Rzymu na wyspę 
Capri 18.45 Wieczorynka 18.55 Co 
Czech, to hodowca 19.10 Na rowero-
wym szlaku 19.20 Magazyn religijny 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Rosyjska wojna 20.50 
Generał in memoriam 21.50 Dynastia 
Kennedych 22.35 W imię ojczyzny (s.) 
23.25 Dicte (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 16.00 Castle (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.45 Weekend 
22.45 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
23.25 Castle (s.) 0.30 Dowody zbrod-
ni (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Gdzie 
zaczęła się miłość (film) 12.25 Straż-
nik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.15 Słonecz-
na (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 22.50 Złote rączki 23.25 Poli-
cja w akcji 0.20 Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 28 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Leśna panna (bajka) 7.15 Na-
rzeczona diabła (bajka) 8.30 Przę-
dziemy złotą nitkę (bajka) 9.45 Ło-
buziaki (film) 11.10 Niebo i Vincek 
(bajka) 12.15 O śpiącej królewnie 
(bajka) 13.10 Trzy serca (bajka) 14.30 
Stał przy kasie… (film) 16.05 Perłowa 
panna (bajka) 17.25 Spotkanie w lipcu 
(film) 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Wręczenie na-
gród państwowych przez prezydenta 
21.00 Rašín (film) 23.25 Komicy na 
piątkę 0.20 Ojciec Brown (s.). 
TVC 2 
6.00 Folklorika 6.25 Na muzycznym 
szlaku 6.55 Nasza wieś 7.20 Historia 
tablicy pamiątkowej 7.35 W rękach 
Masaryka 8.30 Cudowne przedszkole 

9.00 100 cudów świata 9.55 Niego-
ścinna planeta 10.45 Dynastia Kenne-
dych 11.30 Kwartet 11.55 Telewizyjny 
klub niesłyszących 12.25 Upadek 
Habsburgów 13.20 Jak się likwiduje 
monarchię 14.15 T.G. Masaryk 15.00 
Modlitwa za dom 2020 (transmisja) 
16.00 W cieniu Jana Opletala 16.35 
Spotkanie z Libušą 17.30 Niezwykła 
planeta 18.15 Znane i nieznane histo-
rie czeskich zamków 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Babel 19.25 Znikające 
strony rodzinne 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 20.55 Podróż po Holandii 
21.20 Na jednośladzie do Afryki 21.50 
Afganistan: 40 lat wojny 22.45 Lotni-
cze katastrofy 23.30 W potrzasku (s.) 
0.25 Zaginięcie (s.). 

NOVA 
6.00 Tom & Jerry i Willy Wonka (film 
anim.) 7.30 Diabeł i trzy złote włosy 
(bajka) 8.35 Kopciuszek – roztańczo-

na historia (film) 10.25 Bajka o smoku 
i pięknej królewnie 12.15 Urlop z An-
dělem (film) 13.55 Merida Waleczna 
(film anim.) 15.40 Sześć niedźwiedzi 
i klown Cebulka (film) 17.30 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Ślub od 
pierwszego spojrzenia (reality show) 
21.50 Zamieńmy się żonami 23.15 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 0.05 
Po zachodzie słońca (film). 
PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Nin-
jago (s. anim.) 7.15 Meteor Monster 
Truck (s. anim.) 7.30 Podróże Guliwe-
ra (film) 9.20 Heca w zoo (film) 11.25 
Szaleństwa panny Ewy (film) 13.20 I 
że ci nie odpuszczę (film) 15.45 Niech 
się boi (film) 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.15 Pielęgniarki. Błękitny kod (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.50 Gli-
niarz (s.) 0.10 Szaleństwa panny Ewy 
(film). 

CZWARTEK 29 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Stał przy kasie… 
(film) 10.35 Wszystko, co lubię 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Złoty chleb (baj-
ka) 13.40 Dick Whittington (bajka) 
14.55 Niech żyją rycerze! (film) 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Gej-
zer 21.35 Pr. dyskusyjny 22.30 Pr. roz-
rywkowy 23.30 Ku’damm 56 (s.) 1.00 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčíTelka 12.00 
Znikające strony rodzinne 12.20 Ma-
gazyn chrześcijański 12.45 Wtajemni-
czeni 13.15 Południowy Pacyfik 14.05 
Niezwykła planeta 14.50 Świat z lotu 
ptaka 15.45 Pancerniki 16.30 Upadek 
Habsburgów 17.20 Generał in memo-
riam 18.15 Zielnik 18.45 Wieczorynka 
19.00 Przygody nauki i techniki 19.30 
Tajna mowa pieniądza 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Afryka 20.55 Manu i Maciej jadą z 
Rzymu na wyspę Capri 21.25 Izrael 
21.55 Rozmowy z TGM 23.10 Queer 
23.40 Palec na cynglu. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 Ślub od pierwszego spojrze-
nia 11.05 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 16.00 Castle (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
23.00 Gwiezdne życie 23.35 Castle 
(s.) 0.30 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 I stała 
się miłość (film) 12.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Słoneczna (s.) 
21.35 Winogrodnicy (s.) 22.55 Szef 
wkracza do akcji 23.40 Jak się pozbyć 
długów 0.10 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Stał przy kasie...
Środa 28 października,  
godz. 14.30  
TVC 1

• Manu i Maciej jadą z Rzymu na 
wyspę Capri
Czwartek 29 października,  
godz. 20.55  
TVC 2

• Niegościnna planeta
Środa 28 października,  
godz. 9.55  
TVC 2

Znajdź nas 
na Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

CO NA ANTENIE

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

KARWINA – Biblioteka Regional-
na informuje, że z dniem 22. 10. jest 
dla czytelników, ale również dla 

potencjalnych ogłoszeniodawców 
nieczynna. Podajemy numer kon-
taktowy sekretariatu gazety:  775 
700 897. Aktualne informacje moż-
na znaleźć na stronie www.rkka.
cz oraz w mediach społecznościo-
wych karwińskiej biblioteki. Dzię-
kujemy za zrozumienie.
PTTS „BŚ” – Informuje, iż związku 
z obostrzeniami zaprowadzonymi 
przez Rząd RC z powodu nasileń 
zachorowań na koronawirusa zmu-
szeni jesteśmy odwołać wszystkie 
wycieczki i imprezy zaplanowane 
do 3. 11. włącznie. Życzymy wszyst-
kim zdrowia, sił, optymizmu, 
uśmiechu i samych pozytywnych 
myśli!

Nowy Ratusz  
ma 90 lat
Choć nadal nazywany jest Nowym, to z punktu widzenia długości ludzkiego życia 
można by o nim mówić „stary”. Ostrawski Nowy Ratusz, stojący na morawskim brzegu 
Ostrawicy, będzie w środę obchodził 90-lecie oddania do użytku. 

Budynek nowego 
ratusza w stylu 
funkcjonalistycz-

nym wzniesiono w latach 
1925-1930. Uroczystość 
jego otwarcia odbyła się w 
dniu święta państwowe-
go, 28 października 1930 
roku. Obiekt o dwóch 
skrzydłach, z  wieżą wi-
dokową, zaprojektowa-
ło trzech architektów: 
František Kolář, Jan 
Rubý i Vladimír Fischer. 
Nowy Ratusz jest jednym 
z  najbardziej rozpozna-
walnych ostrawskich 
budynków. Główne za-
sługi w jego budowie miał 
ówczesny burmistrz Jan 
Prokeš, dlatego też plac, 
przy którym stoi, nazwano jego na-
zwiskiem. 

– Jan Prokeš obronił swoją wizję, 
chociaż zarzucano mu usytuowa-
nie budynku, jego wygląd, cenę, jak 
i finansowanie budowy za pośred-

nictwem kredytu. Obiekt wybu-
dowano, a my dzisiaj możemy być 
dumni z jednej z najpiękniejszych 
budowli okresu pierwszej republi-
ki – powiedział prezydent Ostrawy, 
Tomáš Macura. 

Nim wybudowano Nowy Ratusz, 
Urząd Miasta korzystał z  ratusza 
przy dzisiejszym Rynku Masaryka. 
W tym budynku ma dzisiaj siedzi-
bę muzeum. 

 (dc)

• Nowy Ratusz znany jest m.in. dzięki wieży widokowej. Fot. Magistrat Ostrawy

»Kino na Granicy« on-line
Po dwóch nieudanych próbach 

zorganizowania „Kina na Gra-
nicy” w tradycyjnej formie jego 
organizatorzy podjęli decyzję o 
realizacji tegorocznej edycji festi-
walu w formie on-line. Wiadomo, 
że odbędzie się ona w dniach 23-
29 listopada. 

– Początkowo mieliśmy się spo-
tkać na 22. „Kinie na Granicy” 
na początku maja. W związku z 
ogólnopolskim lockdownem za-
proponowaliśmy drugi termin – 
koniec sierpnia. Kiedy jednak w 
Cieszynie ogłoszono tzw. strefę 
żółtą, zrozumieliśmy, że obowią-
zujące obostrzenia nie pozwolą 
nam na organizację imprezy tak, 
by oprócz prezentacji kina stano-
wiła ona także spotkanie widzów 
i święto kultury na granicy Polski 
i Czech. Zrezygnowaliśmy więc z 
prac nad imprezą w tradycyjnej 
formie i ostatecznie „Kino na Gra-
nicy” odbędzie się w listopadzie w 

wersji on-line – tłumaczą organi-
zatorzy festiwalu. 

– W marcu znaleźliśmy się wszy-
scy w dziwnej i nierealnej rzeczywi-
stości, która zaskoczyła wszystkich, 
zmieniła świat, zamknęła nas w 
domach, zweryfikowała plany i po-
kazała ich kruchość. Przypomniała 
też o priorytetach, jakimi są życie, 
zdrowie i poczucie bezpieczeństwa. 
Ale kultura też jest ważna. Są wyda-
rzenia, w przypadku których rów-
nie ważne jak program są miejsce i 
atmosfera – u nas magiczne. Teraz 
doceniamy to jeszcze bardziej. Dla-
tego pracujemy nad powrotem do 
tradycyjnego spotkania na granicy 
w przyszłym roku – podkreśla Jo-
lanta Dygoś, dyrektorka „Kina na 
Granicy”. 

Organizatorzy festiwalu zapro-
ponują więc widzom seanse wy-
branych filmów z zakładanego 
wcześniej programu. – Liczymy, 
że taka forma obcowania z pol-

skim i czeskim kinem, bezpieczna 
i wygodna, będzie listopadową 
alternatywą dla tradycyjnych spo-
tkań w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie – stwierdzają.

Widzowie „Kina na Granicy” 
zobaczą on-line około 50 filmów 
stanowiących mozaikę tego, co 
zaplanowano w tegorocznym 
programie. Będzie to także swo-
ista „przystawka“ przed czekającą 
widzów 23. edycją. – Pokażemy 
po jednym z filmów z retrospek-
tyw Miloša Formana i Andrzeja 
Żuławskiego, po trzy Jána Kadára 
i Elmara Klosa oraz Warszawskiej 
Szkoły Filmowej, a także repre-
zentację cykli tematycznych „Ła-
skotki” i „W sieci”. W listopadzie 
nie zabraknie akcentu węgierskie-
go, ale najwięcej będzie nowych 
polskich, czeskich i słowackich 
filmów sezonu 2019/2020 – za-
powiadają gospodarze festiwalu. 
 (wik)



Głos   |   wtorek   |   27 października 202012   ♩

UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

P O S T  S C R I P T U M 

MINIKWADRAT MAGICZNY I ROZETKA

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 6 listopada 2020 r. 
Nagrodę z 13 października otrzymuje Józef Nastul-
czyk z Karwiny-Mizerowa. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 13 października: 1. JOTA 2. OKTAN 3. TARAN 4. ANNA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 13 października: 1. ŁUNA 2. UDZIEC 3. NIEŻYT 4. ACTA
Rozwiązanie kwadratu magicznego z 13 października: CHEŁM
Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 13 października: 
KAPOK, LIRA, ŁADNY, NAPAR, BALON, KANTOR
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 13 października: BAŁTYK

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. część maszyny 
poruszająca się 
w cylindrze lub 
ciasnota

2. do siedzenia w 
parku

3. określony czas, 
epoka lub próbny 
dla stażysty

4. fiskalna, rejestru-
je utarg

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: TŁOK

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. nagłe, szczęśliwe 
zrządzenie losu, 
traf

2. pochylenie głowy 
dla okazania sza-
cunku

3. część karabinu 
lub kwiatostan 
kukurydzy

4. album zespołu 
„Nazareth”

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: SNAZ
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Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Wiosną zachwyceni, zapominają o czarach...!”

1. miejscowość kojarząca się ze świętym Tomaszem
2. A dla fizyka i elektryka, czyli jednostka natę-

żenia prądu elektrycznego
3. jadowity wąż z zygzakiem wzdłuż 

grzbietu
4. jaskrawe, odbijające się świa-

tło
5. Kurt..., profesor nauk che-

micznych i laureat Nagrody 
Nobla z dziedziny chemii

6. płynie przez Wilno i Kow-
no

7. uliczna budka z gazetami
8. nietoperz o dużych 

uszach
9. Barbara dla znajomych
10. obfity, szczodry, sowity
11. brat Lolka z popularnej 

kreskówki
12. Hood, legendarny boha-

ter z lasu Sherwood
13. respektowany, otaczany sza-

cunkiem, poważany
14. papier wartościowy lub działa-

nie bojowe

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ALDER, GODNY

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger  (1904-
1970) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa oraz tłumacz:
„Historię w legendę zmienia, żelazne prawo...” 

1. wąska taśma we włosach lub na biodrach
2. część prostej ograniczona jednym punktem
3. grzyb hodowlany o białej skórce
4. chora pod opieką lekarza
5. odczyt, prelekcja, wykład
6. dział medycyny zajmujący się chorobami 

dziecięcymi i metodami ich leczenia
7. stojący na czele organizacji, lider, kierownik
8. kobieta w parze tanecznej

9. ptak z rzędu kuraków; pantarka
10. ceramika chińska
11. krewni należący do tego samego rodu
12. uczestniczka konkursu chopinowskiego
13. wytwórnia chleba i bułek

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
PARANTELA, PERLICZKA, PÓŁPROSTA
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