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Odrębne obwody głosowania 
w wyborach prezydenckich

Kino na Granicy zaprasza!

Muzyka i Pieśni Średniowiecznej 
Europy 2015

Zgłaszanie uwag do projektu 
przebudowy kanalizacji

Uchwałą nr VII/46/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 lutego 2015 r. dokonano zmiany siedzib Obwodowych 
Komisji Wyborczych nr 9 i nr 17.

1. Obwód głosowania nr 9:

• dotychczasowa siedziba – Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr, ul. Moniuszki 4;

• nowa siedziba – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. J. Kubisza, ul. Szymanowskiego 9.

2. Obwód głosowania nr 17:

• dotychczasowa siedziba – Przedszkole nr 2 – Inte-
gracyjne, ul. ks. Trzanowskiego 4;

• nowa siedziba – Żłobki Miejskie Oddział nr 1, 
ul. Trzanowskiego 2 (siedziba Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej).

Granice obwodów głosowania pozostają bez zmian.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowa-
nia oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach OKW dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, została po-
dana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na tablicach ogłoszeń, a także będzie opubli-
kowana w kolejnych wydaniach „Wiadomości Ratuszo-
wych”.

Sekretarz Miasta Cieszyna
Stanisław Kawecki

Informacja dla wyborców: zmiana 
siedzib dwóch Obwodowych 
Komisji Wyborczych w Cieszynie
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2 kultura

Rok 2015 Rokiem Świętego 
Jana Pawła II: „Przekroczyć 
Próg Nadziei...” 

…Doświadczyliśmy pontyfikatu biblijnego, 
ekumenicznego, pastoralnego, odważnego 
w miłości i napełniającego wiarą tak prostą 
i rzetelną jak katechizm… 

kard. Józef Glemp

Wspominając św. Jana Pawła II w dziesią-
tą rocznicę śmierci, zapraszamy 13 kwietnia 
o godzinie 18.00 do kościoła św. Elżbiety 
w Cieszynie na nastrojowy spektakl słow-
no-muzyczny „Przekroczyć próg nadziei...”.

W wykonaniu artystów Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna 
usłyszymy fragmenty rozważań, wierszy 
i utworów scenicznych Ojca Świętego. Wy-
stąpią także muzycy Domu Narodowego. 
Wstęp wolny!

COK

Uwaga! Zmiana 
godziny występu

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na 
spotkanie z Urszulą Dudziak – jedną z naj-
wybitniejszych współczesnych wokalistek, 
z talentem i dorobkiem wykraczającymi 
daleko poza granice naszego kraju. Dzieliła 
scenę m.in. z Bobbym McFerrinem, Herbie 
Hancockiem i Stingiem. Podbiła serca wi-
dzów swoimi brawurowymi występami 
wraz z jej zespołem w programie „Bitwa 
na Głosy”. Wydana przed rokiem płyta 
„Wszystko gra” to Urszula Dudziak jaką 
znamy i kochamy: jazzowy wulkan radości 
i energii. Niezwykła osobowość, z jeszcze 
bardziej niezwykłą historią, niecodzienną 
skalą głosu, swobodą i perfekcją intonacji 
oraz oryginalną techniką wokalną pozwo-
liły jej zyskać opinię artystki niezwykle 
oryginalnej i kreatywnej. Artystka oczaro-
wuje publiczność swoim poczuciem humo-
ru, dystansem do codzienności, historiami 
o legendach światowego jazzu, muzyce 
oraz niezrównaną energią, którą obdarza 
zgromadzoną publiczność. 

Urszula Dudziak zaśpiewa w Cieszynie 
10 kwietnia (piątek) o godz. 19.00 (re-
zerwacja biletów w cenie 50, 60 i 80 zł: 
tel. 33 857 75 90, www.bilety.teatr.cieszyn.pl).

Teatr

Cafe Teatr zawita po raz kolejny 16 kwiet-
nia o godz. 16.30 do urokliwej Sali Lustrza-
nej, na piętrze „Kamienicy Konczakowskich”, 
mieszczącej się przy Rynku.

„Małżeństwo na próbę” jest kolejną dowcip-
ną angielską komedią nieporozumień autor-
stwa Johna Whitewooda w tłumaczeniu Lu-
cyny Krzanowskiej. Postacie sztuki są pełne 
uroku, dialog – inteligentny, historia – pełna 
powikłań, a sytuacje – zabawne. Ci z Państwa, 
którzy docenili humor poprzednich komedii 
„Taktyki Kobiece” i „Aspazja” będą mieli oka-
zję jeszcze raz spotkać się z tym niezwykłym 
klimatem. Zapraszamy na miły wieczór, by 
– przy stole w eleganckim otoczeniu pięknej 
Sali Lustrzanej – wsłuchać się w uroczą histo-
rię opowiedzianą przez grupę „Bajkarze Trio”.

Formuła „Cafe Teatru” opiera się na tym, by 
ci, którzy mają na to ochotę mogli, w trakcie 
oglądania spektaklu, pić kawę, wino albo za-
jadać się czymś pysznym. Teatr o podobnej 
formule istnieje na świecie. Chcemy, by coś 
podobnego miało szansę zaistnieć również 
w naszym pięknym mieście.

Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja: tel. 
500 099 450.

Organizatorzy

Dziecięce spotkania 
z folklorem

Już 25 kwietnia o godz. 16.00 w Teatrze 
im. A. Mickiewicza odbędzie się koncert 
w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcin-
kowej. Młodzi artyści przedstawią folklor 
z różnych regionów Polski. Cztery grupy 
taneczne wraz z kapelą młodzieżową pra-
cują nad programem artystycznym od kil-
ku miesięcy. Zaprezentują między innymi: 
tańce cieszyńskie, beskidzkie, opolskie, ku-
jawiaka z oberkiem.

Występy „Dziecięce Spotkania z Folk-
lorem” wchodzą w wachlarz imprez roku 
jubileuszowego zespołu. Bilety do nabycia 
w Cieszyńskim Centrum Informacji (Rynek 
1, tel. 33 4794 248) w cenie 15, 20, 25 zł. 
Serdecznie zapraszamy! ZPiTZC

Ksiądz Budniak o ekumenii
Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” 

oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC zapra-
szają 15 kwietnia (środa) o godz. 17.00 do 
sali widowiskowo-konferencyjnej Osiedlo-
wego Centrum Kultury i Rekreacji w Cieszy-
nie przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6 na spotka-
nie i wykład ks. prof. dra hab. Józefa Budniaka 
pt. „Ekumenia „Stela” w kierunku świata”.

Organizatorzy

Symbol ekumenizmu
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Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 mar-
ca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związ-
ku z art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając na wniosek 
Burmistrza Miasta Cieszyna, Rada Miejska Cieszyna uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Dokonuje się utworzenia w Gminie Cieszyn 4 odrębnych obwo-

dów głosowania.
§ 2. 

Numery, granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. 
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisa-

rzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.
§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w „Wiadomościach Ratuszowych” 
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odrębne obwody głosowania w wyborach prezydenckich

Załącznik do uchwały nr VIII/55/15 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 26 marca 2015 r.

Numery i granice odrębnych obwodów głosowania oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Cieszyn

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 
mgr inż. Krzysztof Kasztura

W ślad za zamieszczonym w marcowym 
numerze „Wiadomości Ratuszowych” arty-
kułem informującym o zmianie stawki opła-
ty za śmieci od 1 kwietnia 2015 r. (materiał 
z 27 marca 2015 r. Nr 7), dostrzegając ko-
nieczność bardziej wnikliwego poinformo-
wania mieszkańców Cieszyna o powodach 
podjęcia decyzji o wzroście ww. opłaty in-
formujemy, że w następnym numerze przy-
bliżymy szczegółowo temat wzrostu stawki 
opłaty za śmieci w naszej gminie. 

Jednocześnie przypominamy, że za I kwar-
tał br. (płatny do 15 kwietnia br.) opłatę 
wnosimy według starych stawek, natomiast 
począwszy od II kwartału br. obliczając opła-
tę za śmieci bierzemy pod uwagę  już nowe 
stawki. Wszelkie informacje związane z go-
spodarką odpadami komunalnymi można 
uzyskać:

- bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Ratusz, 
pok. 116 (I p.);

- pod numerami telefonu: 33 4794 273, 275, 
278;

- na stronie www.um.cieszyn.pl/smieci.

UM Cieszyn

Zmiana stawki opłaty 
za śmieci – dlaczego 
płacimy więcej?

Cieszynalia na 
sportowo

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału 
Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydzia-
łu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie zaprasza studentów, miłośni-
ków i fanów piłki nożnej do wzięcia udziału 
w amatorskim, piłkarskim turnieju „Cie-
szynalia na sportowo”.

Akcja ma na celu popularyzację piłki 
nożnej na kampusie „UŚ” oraz w Cieszynie. 
Zawody odbędą się 15 maja. W wydarzeniu 
mogą brać udział zarówno drużyny repre-
zentujące konkretne instytucje, organiza-
cje, jak i ekipy „podwórkowe”.

Areną piłkarskich zmagań będzie hala 
sportowa „UŚ”. Na zgłoszenia czekamy do 
15 kwietnia 2015 r., na adres mailowy: 
magdalenaduleba@interia.pl

Kontakt telefoniczny: 500 767 014 lub 
534 900 378.

RSS WEiNoE

Zostań Ekspertem 
Śląskich Smaków

Śląska Organizacja Turystyczna za-
prasza do wzięcia udziału w konkursie 
kulinarnym Festiwalu „Śląskie Smaki”. 
Uczestnicy konkursu będą rywalizować 
o zaszczytny tytuł Ekspertów Śląskich 
Smaków, statuetkę Złotego, Srebrnego 
i Brązowego Durszlaka oraz nagrody rze-
czowe. Festiwal odbędzie się 6 czerwca 
w Wiśle. 

Konkurs odbywa się w trzech katego-
riach: amatorzy (Koła Gospodyń Wiej-
skich, gotujące rodziny), uczniowie szkół 
gastronomicznych i profesjonalni kucha-
rze. 

Należy przygotować przystawkę lub 
deser, zupę i danie główne, dania muszą 
mieć związek z tradycjami kulinarnymi 
województwa śląskiego.

Regulamin konkursu oraz karty zgło-
szenia dostępne są na www.cieszyn.pl 
w zakładce Konkursy. Po wypełnieniu 
zgłoszenia należy wysłać go do 15 maja 
br. mailem na karolina@silesia.travel lub 
pocztą: Śląska Organizacja Turystycz-
na, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. 
Więcej informacji na stronie www.sla-
skiesmaki.pl.

RK
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Artur Andrus 
ponownie nad Olzą

Zapraszamy na recital Artura Andrusa, 
promujący nową płytę „Cyniczne córy Zu-
rychu”.

Artur Andrus, autor bestselerowego 
albumu „Myśliwiecka”, powraca z nową 
płytą. Album zawiera  kilkanaście piose-
nek – takich, które „uzbierały się” w ciągu 
trzech ostatnich lat. Wszystkie napisane z 
myślą o wywołaniu uśmiechu na twarzy 
słuchacza. Opowieści o Bardotce zamawia-
jącej absynth z rumem w paryskim lokalu 
„Szalona Krewetka”, o steranym biodrze 
ułana, o zrozpaczonym tureckim ojcu sze-
ściu córek, o wakacyjnym podrywaczu, 
którego dziadek był księciem, a zęby ma 

po matce, o kobiecie zakochanej w rudych 
psach, o zającu błądzącym po Manhattanie 
i o tym, że może by wreszcie zacząć śpiewać 
kolędy na jazzowo... I jeszcze kilka innych, 
równie dziwnych. Wszystko w aranżacji 
i muzycznej produkcji Łukasza Borowiec-
kiego i Wojciecha Steca – artystów, którzy 
kilka lat temu stworzyli „Myśliwiecką”. Jak 
zwykle dużo zabawy różnymi stylami mu-
zyki – od tureckiego techno-folku przez 
blues patriotyczny, jazz mokotowski, chor-
wacki pop, szanty narciarskie, chóralny 
śpiew małżeński, piosenkę starofrancuską, 
do słowiańskiego rocka. A przy tym nie 
lada zdarzenie towarzyskie, bo pojawia się 
w tych piosenkach wielu gości, znajomych, 
przyjaciół.

Artura Andrusa posłuchamy w cieszyń-
skim teatrze 23 maja (sobota) o godz. 
18.00. Bilety (35, 45, 65 zł) do nabycia w tea- 

„Wieczorki Cieszyńskie”
Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz 

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne 
zapraszają na wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Patrycji i Marcina Wieczorek „Wie-
czorki Cieszyńskie”. Wystawa stanowi 
kolejne wydarzenie odbywające się w ra-
mach przypadającego na ten rok Jubileuszu 
85-lecia CTF-u.

Wystawę można oglądać do 17 maja. Jak 
mówią autorzy zdjęć, wszystkie fotografie, 
które znajdą się na wystawie, zostały wy-
konane w Cieszynie – zarówno w miejscach 
dobrze znanych cieszynianom, jak i tych 
nieco bardziej ukrytych i tajemniczych...

Patrycja Wieczorek jest artystą plasty-
kiem, absolwentką edukacji artystycznej 
w zakresie sztuk plastycznych na Uniwer-
sytecie Śląskim w Cieszynie, zaś wśród 
jej pasji znajdują się między innymi rę-
kodzieło artystyczne, rysunek (w latach 
2008 – 2011 jej rysunki można było znaleźć 
między innymi w tygodniku „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”, gdzie ilustrowała artykuły) 

oraz właśnie fotografia, którą z powodze-
niem wykorzystuje w pracy artystycznej. 

Z kolei Marcin Wieczorek jest absol-
wentem animacji społeczno-kulturalnej 
na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 
W latach 2008 – 2011 był dziennikarzem, 
fotoreporterem oraz redaktorem technicz-
nym tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 
współpracował też z „Głosem Ludu”, pi-
smem „Wiadomości z ulicy Bielskiej 4”, wy-
dawanym przez Szpital Śląski w Cieszynie, 
pismem literacko-filozoficznym „Trismegi-
sta”, zaś obecnie jest redaktorem naczel-
nym portalu prasowego haloCieszyn.pl. 
Jest również autorem publikacji „Na cie-
szyńską nutę”, wydanej z okazji jubileuszu 
60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. J. Marcinkowej. 

Do Cieszyńskiego Towarzystwa Foto-
graficznego dołączył w 2010 roku, zaś 
obecnie piastuje funkcję prezesa zarządu 
stowarzyszenia. Warto dodać, że jest tak-
że pomysłodawcą i głównym organizato-
rem Cieszyńskich Jarmarków Piastowskich 
i Cieszyńskich Jarmarków Świątecznych, 
cyklicznych imprez promujących rękodzie-

ło artystyczne, odbywających się w sierp-
niu i listopadzie na Rynku w Cieszynie.

mat. pras.

Zapraszamy serdecznie na kolejny Ob-
jazdowy Festiwal WATCH DOCS w Cieszy-
nie!

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH 
DOCS. Prawa Człowieka w Filmie organi-
zujemy przy współpracy z Helsińską Fun-
dacją Praw Człowieka, która każdego roku 
organizuje festiwal główny w Warszawie. 
Podczas festiwalu wyświetlane są filmy 
dokumentalne z całego świata, dotyczące 
praw człowieka. 

Tegoroczny WATCH DOCS to filmy, spo-
tkania, dyskusje i warsztaty. Przygotowa-
liśmy niezwykle różnorodny program: od 
obrazów dotyczących konfliktów w Syrii 
i na Ukrainie, przez filmowy blok romski 
i tematykę aborcyjną, aż po filmy ukazują-
ce symbiozę człowieka z naturą. 

Większość pokazów filmowych łączy-
my ze spotkaniami i dyskusjami, na któ-
re serdecznie zapraszamy! W tym roku 

Prawa Człowieka w 
Filmie, czyli festiwal 
Watch Docs

będą z nami: Tomáš Rafa, dr Anna Drożdż, 
dr Dorota Prysak, Vlada Goncharenko, 
Maurycy Kulak, dr Grzegorz Studnicki, 
dr hab. Marek Rembierz, dr Michał Rau-
szer, dr Grzegorz Odoj, Mgr. et Mgr. Klára 
Brožovičová, Ph.D., dr Łukasz Kwadrans. 
Przygotowaliśmy także warsztaty „Ro-
mowie: w krzywym zwierciadle”, które 
poprowadzi wykwalifikowany edukator 
Amnesty International.

Wstęp na festiwal jest wolny! Zaprasza-
my w dniach 20-25 kwietnia do Świetlicy 
Krytyki Politycznej „Na Granicy” (ul. Zam-
kowa 1), UŚ w Cieszynie (ul. Bielska 62) 
i do Herbaciarni Laja (ul. Zamkowa 3abc).

Więcej informacji oraz program festi-
walu można znaleźć na naszym profilu na 
Facebooku: Watch Docs – Cieszyn.

Koło Naukowe Etnologów
Uniwersytetu Śląskiego

trze lub na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.
mat. pras.
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Wieczór z Jerzym 
Połomskim

Z okazji Dnia Matki zapraszamy na kon-
cert Jerzego Połomskiego „Cała sala śpie-
wa z nami”, który odbędzie się w Teatrze 
im. A. Mickiewicza 22 maja (piątek) o godz. 
17.30. Bilety w cenie 30, 40 i 50 zł do nabycia 
w teatrze i na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

Jerzy Połomski – od prawie 60 lat na sce-
nie! Niezmiennie popularny i kochany przez 
publiczność. Przez te wszystkie lata na es-
tradzie nagrał kilkadziesiąt płyt i wyśpiewał 
piosenki, które zna cała Polska: „Bo z dziew-
czynami”, „Daj”, „Cała sala śpiewa z nami”, 
„Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy znów za-
kwitną białe bzy”, „Moja miła, moja cicha”, 
„Błękitna chusteczka”, „Wszystko dla Pań”, 
„Ta ostatnia niedziela”,  „Czy ty wiesz moja 
mała”, „Woziwoda”, „Komu piosenkę?”, „Ko-
deks” i wiele innych.

Pate Media

Teatr Narodowy to 
znaczy polski (1765 – )

W 2015 roku przypadają dwie ważne 
rocznice związane z historią polskiego te-
atru: 250 lat istnienia Teatru Narodowego 
w Warszawie i dwustupięćdziesięciolecie 
sceny publicznej w Polsce.

Z tej okazji 16 kwietnia (czwartek) o go-
dzinie 17.00 zapraszamy do Domu Naro-
dowego na prelekcję dr Mirosławy Pindór 
z Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu 
wezmą również udział artyści Tĕšínského 
divadla – teatru dwóch różnojęzycznych 
Scen: Polskiej i Czeskiej, z racji sąsiedz-
twa – narodowych.

Termin „teatr narodowy” używany jest 
w dwóch znaczeniach: jako nazwa insty-
tucji – reprezentacyjnej sceny publicznej – 
i jako określenie misji spełnianej przez te-
atr. Intencją spotkania w COK jest skupienie 
się na Teatrze Narodowym jako nosicielu 
tradycji i współczesności kulturowej pol-
skiego narodu i teatrze narodowym jako 
współtwórcy życia narodowego (polskie-
go) poza granicami kraju. 

Mirosława Pindór – teatrolog, absol-
wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ad-
iunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej UŚ 
w Cieszynie, zajmująca się współczesnym 
teatrem polskim, czeskim i słowackim, 
a także dialogiem teatralnych kultur na po-
graniczu polsko-czeskim.

COK

Głosujmy na Górę 
Zamkową!

Portal PolskieSzlaki.pl prowadzi elimina-
cje plebiscytu Top Atrakcje 2015. Wśród no-
minowanych perełek turystycznych znaj-
duje się także Góra Zamkowa w Cieszynie 
(kategoria: zamki i pałace, podkategoria: 
zamki w dużych miastach). Zachęcamy do 
oddawania głosów na cieszyńską atrakcję 
na stronie www.topatrakcje.pl do 14 kwiet-
nia. Głos można oddać po wybraniu po jed-
nym obiekcie w każdej z podkategorii. 

BZ

Aleksander hr. Fredro:  
„Gwałtu, co się dzieje!” 
– spektakl komediowy 
w wyk. Grupy Teatralnej 
„Czwarta Ściana”

Gwałtu, co się dzieje! – kobiety rządzą 
światem, mężczyźni słuchają, czyżby świat 
stanął na głowie? Jak w nowej rzeczywisto-
ści i… spódnicy odnajdą się mężczyźni? Czy 
kobiety poradzą sobie z władzą, Tatarami 
a także młodym, ale jakże podstępnym 
szlachcicem?...

18 i 19 kwietnia (sobota, niedziela) 
o godzinie 16.00 zapraszamy do Domu 
Narodowego na przedstawienie pełne nie-
spodziewanych zwrotów akcji i doskona-
łego humoru. Spektakl Grupy Teatralnej 
„Czwarta Ściana” wyreżyserował cieszyń-
ski ksiądz wikary Mirosław Wądrzyk, pa-
sjonat i miłośnik sztuki teatralnej. Po spo-
tkaniu będzie można złożyć datek na cele 
charytatywne.

Spektakl objęli patronatem honorowym 
Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macu-
ra oraz ksiądz proboszcz Piotr Kocur

COK

Sezon rowerowy 
czas zacząć

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondra-
szek” zaprasza na otwarcie sezonu rowero-
wego. 19 kwietnia o godz. 10.00 zbiórka na 
Rynku w Cieszynie.

Przewidywana trasa to 25 km po ścież-
kach rowerowych Ziemi Cieszyńskiej.

Organizatorzy

Teatr Cieszyński 
znowu z premierą

Scena Polska Teatru w Czeskim Cieszynie 
(ul. Ostravská 67) zaprasza na premierę no-
wego spektaklu 11 kwietnia o godz. 17:30.

„Powsinogi beskidzkie” to stylizowany 
zbiór sześciu ballad, uznany za jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć poetyckich Emila 
Zegadłowicza.

       Autor opisuje Beskidy, ich piękno, urok 
i ludzi, których spotykał podczas swych 
wędrówek. We wstępie do pierwszego wy-
dania tomu Zegadłowicz maluje taki obraz 
powsinogów: „twarze umęczone, oczy wy-
bladłe, wypite słońcem, deszczem zmyte, 
suszone wiatrem - postacie sękate, żylaste, 
twarde i wichrowate, jak łyka drzewinowe 
na wietrznych szczytach rosnące - koślawe, 
grabiate, pokręcone”.

Mat.pras.
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Baw się z nami, Seniorami!
27 kwietnia cieszyńska Fundacja Wska-

zówka organizuje warsztaty pod hasłem 
„Baw się z nami, Seniorami!”, które stanowią 
kolejną inicjatywę Instytutu Edukacji Mię-
dzypokoleniowej, powołanego przez orga-
nizację w sierpniu ubiegłego roku. Tym ra-
zem warsztaty skierowane są do seniorów, 
a ich celem jest poznanie alternatywnych 
sposobów na aktywne spędzanie wolnego 
czasu w gronie rodziny i przyjaciół, dzięki 
prezentacji zasad rozmaitych gier zespoło-
wych i planszowych. Uczestnicy będą mieli 
okazję wypróbować poszczególne gry oraz 
opracować strategię ich wykorzystania 
pod okiem Mateusza Brandysa – certyfiko-
wanego trenera Treningu Skutecznego Ro-
dzica (zgodnie z metodą Gordona) oraz ART 
(Treningu Zastępowania Agresji i Umie-
jętności Psychospołecznych), absolwenta 
Szkoły Trenerów Meritum. Warsztaty będą 
także doskonałą okazją do poznania metod 
współpracy zespołowej i komunikacji, które 
mogą być wykorzystane m.in. podczas za-
bawy z wnukami. A ponadto okazją do roz-
mowy o tym, jak przyjmować zwycięstwa 
i godzić się z porażkami oraz jak dbać o do-

bre samopoczucie dzięki zaangażowaniu na 
rzecz społeczności lokalnej. Umiejętności 
zdobyte podczas warsztatów uczestnicy 
będą mogli wykorzystać, współorganizując 
z Instytutem Edukacji Międzypokoleniowej 
turniej gier i zabaw dla dzieci i sprawdzić się 
w roli wolontariuszy-animatorów, jeśli tylko 
będą mieli ochotę na dalsze zaangażowanie. 

W dzisiejszych czasach obserwujemy 
rozpad tradycyjnego modelu wielopoko-
leniowej rodziny, a także szereg procesów 
społecznych, ekonomicznych i demogra-
ficznych, sprawiających, że dzieci coraz 
rzadziej mają okazję do spędzania czasu 
z dziadkami, z którymi kontakty zastępo-
wane są przez Internet, gry komputerowe 
czy telewizję. Warsztaty „Baw się z nami, 
Seniorami!” stanowią unikalną propozycję 
dla wszystkich zainteresowanych, którzy 
poszukują ciekawych i atrakcyjnych roz-
wiązań na spędzanie wolnego czasu. 

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w ramach 
priorytetu „Promocja zdrowego stylu życia 
z zastosowaniem różnych form i metod ak-
tywności”, dzięki czemu udział w warsz-
tatach jest bezpłatny. Instytut Edukacji 
Międzypokoleniowej serdecznie zaprasza 

do udziału wszystkich zainteresowanych. 
Warsztaty odbędą się 27 kwietnia w Bi-

bliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głębo-
ka 15) w godzinach 11.00-16.00. Zapisy 
już trwają! Chętnych do udziału prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne 
515 261 827 lub mailem fundacja.wska-
zowka@gmail.com, z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc. 

Zapraszamy także na naszą stronę inter-
netową www.wskazowka.org.pl.

Fundacja Wskazówka

Muzyka i Pieśni 
Średniowiecznej 
Europy 2015

Na przełomie kwietnia i maja Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza 
na kolejny cykl koncertów „Muzyka i Pieśni 
Średniowiecznej Europy”.  Po raz kolejny bę-
dziemy gościć w Cieszynie najlepsze polskie 
i czeskie zespoły muzyki dawnej, których 
twórczość inspirowana jest kulturą sakral-
ną i świecką czasów Średniowiecza. Zapra-
szając na tegoroczne koncerty mamy na-
dzieję, że i tym razem spełnią one Państwa 
artystyczne oczekiwania.

Festiwal otworzy 24 kwietnia o godz. 
18.30 (w  Kościele ss. Boromeuszek) Grupa 
Muzyki Dawnej „Jääääär”. Zespół  powstał 
w 2006 roku w czeskim mieście Cvikov. 

Wykonuje muzykę gotyckiej Europy i et-
niczne pieśni ludowe. Występuje w strojach 
z epoki, gra na replikach średniowiecznych  
instrumentów. Koncertuje w Czechach i za 
granicą (kraje bałkańskie, Niemcy, Belgia...)

Na kolejny koncert  zapraszamy do Ko-
ścioła Zielonoświątkowego – Zbór „Elim” 
(ul. Bóżnicza 5).

8 maja o godzinie 18.00 zagra  Zespół 
Muzyki Dawnej „CITHARA SANCTORUM” 
z Poznania. Grupa jest jednym z najciekaw-
szych zespołów chrześcijańskich w Polsce, 
a jej nazwa została zaczerpnięta z ewange-
lickiego kancjonału autorstwa ks. Jerzego 
Trzanowskiego. Jednym z inicjatorów po-
wstania zespołu jest pastor Ewangeliczne-
go Kościoła Reformowanego w Poznaniu, 
Andrzej Polaszek. W swoim repertuarze 
posiada programy adwentowe, kolędowe, 
pasyjne oraz wielkanocne. Są to średnio-
wieczne i renesansowe pieśni luterańskie, 
husyckie, łacińskie i liturgiczne.

Tegoroczne spotkania z muzyką śre-
dniowiecza zakończymy 15 maja w Ko-
ściele św. Elżbiety, gdzie o godzinie 18.00 
wystąpi Zespół  Muzyki Dawnej „EF-
FASCINATO”, działający od 2009 roku 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Raszkowie. Założycielem i instruktorem 
zespołu jest muzyk i dyrygent Łukasz Na-
czke. Repertuar grupy obejmuje muzykę 
średniowiecza, renesansu i baroku – utwo-
ry instrumentalne, średniowieczne pieśni 
liturgiczne, psalmy, dawne tańce renesan-
sowe,  ale też  hiszpańskie pieśni świeckie 
i religijne. Instrumentarium stanowią fle-
ty proste, szałamaja, cornamusa, cymbały 
średniowieczne i instrumenty perkusyjne. 
Formacja jest laureatem wielu nagród na 
Ogólnopolskim festiwalu Muzyki Dawnej 
„Schola Cantorum” w Kaliszu (Grand Prix 
2015, Złota Harfa Eola) Często koncertują, 
występowali w programach telewizyjnych 
(„Must Be The Music” i V edycji „Mam Ta-
lent”).

Na wszystkie koncerty i prelekcję wstęp 
wolny! Zapraszamy!

Koncertom towarzyszą warsztaty dla 
młodzieży i dorosłych „Średniowieczne 
krajki” (27 kwietnia, godzina 16.00, Dom 
Narodowy) prowadzone przez Izabelę 
Probst oraz prelekcja multimedialna  Janu-
sza „Czcibora” Ligockiego „Życie duchowe 
Słowian w czasach przedchrześcijańskich” 
(20 maja, godzina 17.00, COK).

COK

Pierwszy koncert zabrzmi muzyką gotycką.

Cithara Sanctorum uraczy nas najciekawszą w Polsce 
muzyką chrześcijańską.
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Średniowieczne krajki
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Na-

rodowy” zaprasza 27 kwietnia o godzinie 
16.00 na kolejne warsztaty rękodzielnicze 
dla młodzieży i dorosłych.

Krajki to ozdobne pasy tkane z wełny. 
Wykonuje się je na bardku (prymityw-
nym rodzaju krosna) – „krajki bardkowe”, 
charakterystyczne dla Słowian oraz na ta-
bliczkach „krajki tabliczkowe”, typowe dla 
Skandynawów. My zajmiemy się tą pierw-
szą... Średniowieczne krajki można wyko-
rzystać współcześnie jako element zdobni-
czy stroju. 

Warsztaty poprowadzi Izabela „Dam-
roka” Probst – absolwentka etnologii UŚ. 
Interesuje się historią starożytną i śre-
dniowieczną, należy do grupy rekonstruk-
cji historycznej wczesnego średniowiecza 
„Cieszyński Ród z Golęszyc”. Uczestniczyła 
w wielu festiwalach i pokazach historycz-
nych. W domowym zaciszu tka, szyje oraz 
haftuje stroje i elementy do rekonstrukcji. 
(zapisy do 22 IV, bilet 15 zł).

COK

„Nasze fascynacje” – 
wystawa fotografii

W dniach 10-29 kwietnia w Galerii 
Domu Narodowego można będzie zobaczyć 
wystawę fotografii  członków Cieszyńskiej 
Grupy Fotograficznej Format 4.

Członkowie CGF Format4 potrzebowali 
kilku lat, by po okresie wzajemnego uzu-
pełniania wiedzy i doświadczeń fotogra-
ficznych określić własny sposób postrze-
gania i odbioru przetworzonej twórczo 
i emocjonalnie na obraz rzeczywistości. 
Stąd różnorodność tematyczna wystawy 
„Nasze fascynacje”...

Swoje prace prezentują:
Henryka Tomaszczyk – miłośniczka gór-

skich szlaków, dzieląca się wspaniałymi 
zdjęciami krajobrazów z tych wypraw.

Anna i Józef Borowscy  – poznali trud i taj-
niki rejestrowania pięknych scen ptaków 
i owadów w ich naturalnym środowisku.

Renata Majka – w malowniczych pejza-
żach znajduje spokój i wyciszenie od co-
dzienności.

Agnieszka Chachlowska – z pasją pre-
zentuje energię i gorące żywioły zawarte 
w wytworach technicznych, dziełach ludz-
kich rąk.

Patryk Lankocz – uprawiając ekstremal-
nie sport w górach nie zapomina o zabraniu 
aparatu.

Jerzy Chachlowski – poszukuje walorów 
estetycznych w bryłach architektury miej-
skiej i przemysłowej.

 Wernisaż wystawy odbędzie się 
10 kwietnia o godz. 18.00.

Zapraszamy!
COK

Konno przez Gruzję
22 kwietnia o godz. 17.00 w Domu Na-

rodowym odbędzie się multimedialna pre-
lekcja Beaty Tyrny (Indi), która w ubiegłym 
roku konno przemierzyła gruziński Park 
Narodowy Borjomi-Kharagauli. Wędrowała 
też w okolicach Bakuriani... Beata Tyrna jest 
niezależną cieszyńską dziennikarką o korze-
niach zaolziańsko-krakowskich. Współpra-
cuje z lokalnymi mediami po obu stronach 
Olzy, pisze do Kalendarza Beskidzkiego. Dzia-
ła w PTTK „Beskid Śląski” i Sekcji Ludoznaw-
czej PZKO. Wstęp wolny, zapraszamy.

COK

Spotkanie przy 
okrągłym stole

Klub Przedsiębiorcy serdecznie zapra-
sza do udziału w spotkaniu, którego celem 
jest kreatywne rozwiązywanie proble-
mów przez samych właścicieli firm dzięki 
rozmowie z innymi przedsiębiorcami oraz 
wsparciu moderatorów-ekspertów. 

Uczestnicy spotkania zostaną podzieleni 
na dwie grupy – jedną stworzą właściciele 
firm zatrudniający pracowników, drugą – 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność. 

Każda zasiądzie przy wspólnym stole. 
Rolę moderatora i eksperta pierwszego 
z nich będzie pełnić Alina Rakowska, prezes 
zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie. 
Rozmowy przy drugim stole poprowadzi 
Marek Amrogowicz, trener i konsultant 
zarządzania reprezentujący firmę Entre-
preno, specjalizujący się w warsztatach la-
teralnego myślenia.

Spotkanie przy kawie zakończą rozmo-
wy w kuluarach i przedstawienie nowych 
członków Klubu. Do dyspozycji uczest-
ników będą także specjaliści z dziedziny 
prawa, windykacji, HR oraz podatków. Spo-
tkanie zaplanowano na 15 kwietnia, godz. 
16.30-18.30, w sali konferencyjnej Zamku 
Cieszyn.

Udział jest bezpłatny dla członków Klubu 
Przedsiębiorcy, pozostałe osoby: 30 zł. Mile 
widziane będzie potwierdzenie uczestnic-
twa do 13 kwietnia u Anny Kańskiej-Gór-
niak, tel. 33 851 08 21 w. 21 lub biuroklub@
zamekcieszyn.pl. Tam też można uzyskać 
dodatkowe informacje. 

Zamek Cieszyn

VI Międzynarodowy 
Konkurs Duetów z Harfą

W piątek 10 kwietnia na Zamku Cie-
szyn, ul. Zamkowa 3 (Wzgórze Zamkowe) 
od godz. 9.00 rozpocznie się rejestracja 
uczestników (biuro konkursu). O 9.30 
inauguracja konkursu, losowanie kolejności 
dla wszystkich kategorii uczestników.

Od 10.00 – Rozpoczęcie przesłuchań – 
grupa studentów.

O godz. 12.30 – przerwa obiadowa.
14.30 – przesłuchania uczniów grupy za-

awansowanej i średnio-zaawansowanej.
 W Teatrze im. Adama Mickiewicza, Plac 

Teatralny 1.
O godz. 19.00 zabrzmi nadzwyczajny Kon-

cert Inauguracyjny – Urszuli Dudziak z do-
datkiem harfy.

 W sobotę 11 kwietnia na Zamku Cieszyn 
rozpoczną się o godz. 10.00 przesłuchania 
uczniów grupy średnio-zaawansowanej 
oraz starszych z kategorii I.

Następnie o 13.00 przerwa obiadowa, a od 
15.00 – przesłuchania najmłodszych uczest-

ników.
W Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cie-

szyńskiego, ul. Regera 6, o godz. 18.30 od-
będzie się Koncert „Nade wszystko muzyki!” 
Duo Pospieszny: Paulina (skrzypce) i Agata 
(harfa). W przerwie koncertu ogłoszenie 
wyników Międzynarodowego Konkursu 
Duetów z Harfą.

W niedzielę 12 kwietnia na Zamku Cie-
szyn od godz. 10.00 – Konkurs prawykonań, 
a od 13.00 – Ogłoszenie wyników i przerwa 
obiadowa.

W Domu Narodowym, Rynek 12    , 
o godz. 15.00 – Koncert Laureatów i za-
mknięcie konkursu. 

Mat.pras.
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Konkursy dla młodzieży
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego 
do udziału w konkursach:
– „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU”: masz do 
wyboru trzy kategorie: literacką na bajkę, 
teatralną na scenkę rodzajową i na zabawę 
towarzyską lub grę edukacyjną. Możesz 
uczestniczyć we wszystkich lub w wybra-
nej kategorii oddzielnie.
– „ŻYJ BEZ UZALEŻNIEŃ”: jego zadaniem 
jest przygotowanie scenki rodzajowej. 

W obu konkursach wszystkie prace po-
winny zawierać czytelny morał prozdro-
wotny.

Wszelkie informacje są dostępne na stro-
nie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii 
Zdrowie, w zakładce Promocja zdrowia.

Organizatorem konkursów jest Staro-
stwo Powiatowe w Cieszynie (ul. Bobrec-
ka 29, Biuro Promocji Zdrowia, pokój 216, 
tel. 33 47 77 216, e-mail: pz@powiat.cie-
szyn.pl).

Organizator

Kalendarium wydarzeń 
w Cieszynie

Uprzejmie informujemy, że w Cieszyń-
skim Centrum Informacji (Rynek 1) do-
stępne są ulotki z miesięcznymi kalen-
dariami wydarzeń w naszym mieście, 
a w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu 
Miejskiego (pokój 103, I piętro ratusza) – 
również plakaty.

Szczególnie zapraszamy społeczników, 
przedstawicieli stowarzyszeń i animato-
rów kultury do kolportowania tych ma-
teriałów w swoich środowiskach. Istnieje 
również możliwość dodawania imprez do 
miesięcznego kalendarium i współredago-
wania naszego materiału.

W tym celu prosimy o kontakt z Wy-
działem Kultury i Turystyki w celu 
ustalenia szczegółów: tel. 33 4794 340,  
e-mail:  kultura1@um.cieszyn.pl.

Wydział Kultury i Turystyki
UM w Cieszynie

Śpiew i taniec w Domu 
Narodowym

Zapraszamy dzieci i młodzież z Cieszyna 
i powiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach organizowanych 
przez Cieszyński Ośrodek Kultury.

W ramach Cieszyńskiej Ligi Talentów 
2015 czekamy na utalentowanych wokali-
stów i zespoły muzyczne. Eliminacje odbę-
dą się 7 maja o godzinie 9.00, a zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 kwietnia. Finał, jak co 
roku, w drugim dniu Święta Trzech Braci – 
20 czerwca.

Z kolei młodych tancerzy (solistów i zespo-
ły) w wieku do 18 lat, chcących zaprezento-
wać swoje umiejętności w tańcu nowocze-
snym (np. hip-hop, break-dance, funky, jazz...) 
zapraszamy 14 maja do udziału w Między-
narodowym Konkursie Tańca DANCE CIE-
SZYN 2015 (zgłoszenia do 4 maja). 

Regulaminy konkursów oraz karty zgło-
szeń można pobrać ze strony internetowej 
www.domnarodowy.pl (w zakładce Konkur-
sy).

COK

Spektakl „enVogue” - 
czy moda jest maską?

Czym innym jest moda, jeśli nie przybie-
raniem pozy, wchodzeniem w rolę, wkła-
daniem maski?

Sztukę tę do perfekcji opanowała Dana 
(Beata Kawka), 42-letnia archeolożka – 
seksowna, inteligentna, błyskotliwa i nie-
zależna bohaterka sztuki „enVouge”. Oka-
zuje się jednak, że żadna z tych cech nie 
zapewnia kobiecie szczęścia. Dana – pro-
fesor Yale – w czterech ścianach swojego 

penthouse’a zajada nie tylko chipsy, ale 
także samotność i frustrację.

Zamiast brać z życia garściami, wy-
korzystując atrybuty swojej kobiecości, 
Dana czeka… na mężczyznę. To, co dla 

innych jest oczywiste (Artur to niesiony 
przez wiatr dmuchawiec), ona nazywa 
wolnością i przestrzenią w ich związku.

Spektakl na podstawie sztuki Katarzy-
ny Ostrowskiej „VOGUE”. Występują: Be-
ata Kawka, Daria Widawska, Elżbieta Za-
jącówna, Kamil Pruban.

Bilety w cenie 50, 70, 80 zł w sprzedaży 
w kasie teatru, pod numerem tel. 33 857 
75 90 oraz online na stronie: www.bilety.
teatr.cieszyn.pl.

Teatr im. A. Mickiewicza
w Cieszynie

Utrudnienia w ruchu w niedzielę 
26 kwietnia

26 kwietnia Cieszyn gościł będzie uczestników masowych biegów 
ulicznych „7. Cieszyńskiego Fortuna Biegu”. Start do biegu usytuowa-
ny będzie na al. J. Łyska na wysokości trybuny stadionu, następnie 
trasa poprowadzona będzie al. Łyska, ul. Przykopa do ul. Zamkowej, 
dalej w lewo ul. Zamkową do mostu Przyjaźni, ulicami Czeskiego 
Cieszyna do mostu Sportowego i w prawo chodnikiem dla pieszych 
i rowerzystów wzdłuż al. Łyska do campingu „Olza”, potem przez 
parking „Pod Wałką”, następnie nawrót i al. Łyska w stronę stadio-
nu MOSiR, gdzie usytuowana będzie meta biegu. Start do pierwszego 
biegu nastąpi o godzinie 11.00. 

W związku z powyższym informujemy o czasowym wyłączeniu 
z ruchu kołowego odcinka al. Łyska od campingu „Olza” do mostu 
Wolności w godz. 9.30-13.30, mostu Wolności w godz. 10.30-13.30, 
dalszej części al. Łyska od mostu Wolności do ul. Przykopa, fragmen-
tu ul. Przykopa od al. Łyska do ul. Zamkowej, fragmentu ul. Zamko-
wej od wylotu ul. Przykopa do mostu Przyjaźni, a także całkowitego 
wyłączenia z ruchu kołowego mostu Przyjaźni w godz. 11.30-13.30.

Ograniczenia powyższe zostały ustalone w porozumieniu z Poli-

cją, Strażą Graniczną i odpowiednimi służbami miejskimi. Na czas 
trwania imprez sportowych prosimy o korzystanie z objazdów. Za 
powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w cieszyńskim świę-
cie biegowym. W tym roku na najlepszych cieszyńskich biegaczy 
czekają nagrody. Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące 
zapisów dostępne na oficjalnej stronie biegu pod adresem www.for-
tuna.bieguliczny.pl

MOSiR
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Urodziny parkrun 
Cieszyn

W ostatnią sobotę marca miłośnicy bie-
gania zebrali się w sali MOSiR, by wspólnie 
uczcić pierwsze urodziny parkrun Cieszyn. 
Zaraz po sobotnim biegu, który zaliczany 
był już do punktacji na kolejny rok, odbyło 
się spotkanie podsumowujące dotychcza-
sową działalność cieszyńskiej inicjatywy. 
W tym wyjątkowym dniu na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Każda osoba otrzy-
mała urodzinowy balonik i została ura-
czona drobnym poczęstunkiem. Oprócz 
zapalonych biegaczy i kibiców w obchodach 
rocznicy wziął udział burmistrz Cieszyna 
Ryszard Macura oraz wicestarosta Cze-
skiego Cieszyna Stanislav Folwarczny, któ-
rzy swoją osobą uświetnili to jubileuszowe 
wydarzenie. Głównym punktem spotkania 
było wręczenie nagród w kategoriach naj-

lepszych biegaczy oraz „najwytrwalszych” 
wolontariuszy. Nie zabrakło również na-
gród specjalnych dla osób, które w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do rozwoju 
parkrun Cieszyn. Uwieńczeniem rocznicy 
była degustacja jubileuszowego tortu.

Kategoria najlepsi biegacze: kobiety – 
1 miejsce Józefa Chrobok 4244 pkt., 2 miej-
sce Renata Brańczyk 3820 pkt., 3 miejsce 
Bożena Rzepecka 3125 pkt.; mężczyźni 
– 1 miejsce Dawid Wawreczka 4296 pkt., 
2 miejsce Andrzej Łukasiak 3955 pkt., 
3 miejsce Zbigniew Bujok 3332 pkt.

Juniorki: 1 miejsce Emilia Mielke 
1544 pkt.

Juniorzy: 1 miejsce Piotr Rzepecki 
2987 pkt.

Kategoria najwytrwalsi „wolonta-
riusze”: Jagoda Szubarska, Katarzyna Ka-
sprzycka-Szubarska, Krzysztof Szubarski, 
Daniel Śliwka, Przemysław Gibiec, Andrzej Wyróżnione osoby otrzymały w podzięce 

skromne podarunki.

Podczas 1. urodzin parkrun nie zabrakło rów-
nież wsparcia kibiców.

Finał zmagań Cieszyńskiej Amatorskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 2014/2015 
odbył się 28 marca w hali sportowej Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. W spor-
towych rozgrywkach wzięło udział 
16 drużyn, w których zgłoszono ogółem 
212 zawodników. I runda rozgrywek pro-
wadzona była systemem każdy z każdy, zaś 
II runda została podzielona na dwie ligi. 
Tytuł Mistrza Cieszyńskiej Amatorskiej Ha-
lowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2014/2015 
zdobyła drużyna Sferis Skoczów, odbiera-
jąc tym samym Puchar Mistrzów poprzed-

nich dwóch sezonów drużynie CDF TRAK-
TAT Cieszyn. Najlepsze 3 drużyny obu lig 
zostały nagrodzone nagrodami rzeczowy-
mi. Ponadto wyróżniono 6 zawodników, 
którzy uzyskali w tym sezonie największą 
liczbę bramek: (I liga) Bartłomiej Skałka 
z Sferis Skoczów, Tomasz Podgórski z CDF 
TRAKTAT Cieszyn, Michał Borus z CANIS; 
(II liga) Majchrzak Paweł z WZS Kończyce 
Wielkie, Dariusz Wilk z Canea, Łukasz Ma-
łyjurek z Eko-Dom.

Zwycięzcy Cieszyńskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej

Klasyfikacja końcowa:
I Liga: 1. Sferis Skoczów, 2. CDF TRAKTAT 

Cieszyn, 3. EPOMPA.PL & KOSTA Ustroń
II Liga: 1. Canea, 2. Piastowskie, 3. Eko- 

Dom. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

sportowe emocje i udział w lidze oraz życzy-
my podobnych sukcesów w kolejnym sezonie 
rozgrywek.

Organizatorzy CAHLPN

Najlepsze drużyny w lidze zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi.

Rzepecki, Piotr Rzepecki
Nagrody specjalne: Jagoda Szubar-

ska, Katarzyna Kasprzycka-Szubarska, 
Krzysztof Szubarski (nagroda od uczest-
ników parkrun Cieszyn za zaangażowanie 
w organizację i koordynację biegów w ra-
mach parkrun Cieszyn); Andrzej Rzepecki 
(nagroda za pomoc w koordynacji biegów 
w ramach parkrun Cieszyn)

Wyróżnienia: Piotr Kawecki (wyróżnie-
nie dla najmłodszego kibica parkrun Cie-
szyn).

RH MOSiR

Zwycięzcy odebrali okazały puchar mistrza.
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10 miasto

20 marca, jak co roku w samo południe, rozpoczął się Uroczysty 
Apel „Pod Wałką”, poświęcony pamięci 24 żołnierzy Związku Wal-
ki Zbrojnej Armii Krajowej zamordowanych w tym właśnie dniu 
1942 roku przez hitlerowskiego okupanta.

Tegoroczna uroczystość miała szczególną oprawę, bowiem Apel 
został przeprowadzony z udziałem młodzieży klas mundurowych 
dwóch cieszyńskich szkół – Technikum w Cieszynie Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Zespołu Szkół im. Wła-
dysława Szybińskiego. Przygotowaniem młodzieży zajmuje się 
płk Mariusz Kolanko.

Dopisali również zaproszeni goście, wśród których byli między 
innymi: V-ce Wojewoda Śląski  Piotr Spyra i Pełnomocnik Marszał-

ka Województwa Śląskiego Andrzej Krzystyniak oraz radni Sejmi-
ku Województwa Śląskiego – Sylwia Cieślar i Jan Kawulok.

Nie zabrakło także przedstawicieli Związków Kombatanckich 
Ziemi Cieszyńskiej z obu stron rzeki Olzy oraz członków licznych 
lokalnych organizacji i stowarzyszeń, jak również radnych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca Burmistrza 
Miasta Cieszyna Bogdan Ścibut, który przypomniał zebranym na-
zwiska ofiar mordu, zwracając uwagę na ich bohaterską postawę 
jako działaczy lokalnego ruchu oporu. Oprawę muzyczną Apelu 
przygotowała Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”, pod batutą 
kapelmistrza Franciszka Widnica.

Uroczystości zakończyło spotkanie władz miasta i powiatu 
z kombatantami w „Domu Narodowym”, które okolicznościową 
prezentacją uświetnił Czesław Stuchlik.

COK

Uczcili pamięć pomordowanych

Przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty i oddali cześć poległym.

Bogdan Ścibut zwrócił uwagę na bohaterską postawę ofiar okupanta.

BZ

BZ

Rejonowa Rada Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Cieszynie 31 marca zorga-
nizowała na cieszyńskim rynku XV ak-
cję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egza-
min z życia”, adresowaną do tegorocznych 
maturzystów powiatu cieszyńskiego. Ho-
norowy patronat objęli starosta powiatu 
cieszyńskiego, burmistrz Cieszyna oraz 
dziekan WSB Wydziału Zamiejscowego 
w Cieszynie. W tym roku imprezie towa-
rzyszyła wystawa fotograficzna w Domu 
Narodowym, przedstawiająca 15-lecie ist-
nienia akcji.

Do akcji włączyli się uczniowie z  na-
stępujących szkół powiatu cieszyńskiego 
– z Cieszyna: LO im. Mikołaja Kopernika, 
LO im. Antoniego Osuchowskiego, LO To-
warzystwa Ewangelickiego, Katolickie 
LO, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych, Zespół Szkół Budowlanych 
im. Stefana Grota Roweckiego, Zespół Szkół 
im. Władysława Szybińskiego, Zespół Szkół 
Technicznych im. Pułkownika Gwidona 
Langera, a także Zespół Szkół Przyrodni-
czo-Technicznych z Międzyświecia, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Ustronia, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Technicz-
nych ze Skoczowa, Zespół Szkół Gastro-
nomiczno-Hotelarskich z Wisły, Liceum 
Ogólnokształcące z Wisły.

Młodzi ludzie mogli oddać krew oraz 
zarejestrować się jako potencjalni dawcy 
szpiku. Z grupy 252 osób, które zgłosiły się 
do akcji, krew mogły oddać 162 osoby, co 
pozwoliło uzyskać 73 litry krwi! Trzyna-
ście osób dołączyło też do grona potencjal-
nych dawców szpiku. 

„Bardzo chcemy, aby idea przez nas pro-
pagowana zyskiwała coraz szersze gro-
no zwolenników. Jesteśmy świadomi, że 
im więcej będzie nas walczyło w słusznej 
sprawie, tym mniej ludzi pozostanie bez 
pomocy” – komentuje koordynator akcji 
Katarzyna Piwocha.

Organizatorzy

Egzamin z życia - 
zaliczony

Po oddaniu krwi nie zabrakło energii by zachę-
cać innych do pomocy.

Organizatorów nie przestraszył nawet padający 
deszcz.

Z wycieczką do 
Bielska-Białej

Sekcja Emerytów i Rencistów działająca 
przy Związku Nauczycielstwa Polskiego za-
prasza na wycieczkę do Bielska-Białej, któ-
ra odbędzie się 17 kwietnia – w programie 
m.in. zwiedzanie zamku Sułkowskich i Mu-
zeum Włókiennictwa. Szczegóły na plaka-
cie w siedzibie ZNP w Cieszynie (Rynek 18).

Zarząd SEiR ZNP
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W bibliotece o sztuce pisania 
wierszy 

Jak napisać dobry wiersz? Wystarczy zajrzeć do trzech szuflad: 
fantazji, języka i życia – zapewniała poetka, autorka znanych i lu-
bianych wierszy dla młodych czytelników Agnieszka Frączek, która 
po raz kolejny już odwiedziła nasze miasto na zaproszenie cieszyń-
skiej Biblioteki Miejskiej. 

O sztuce pisania wierszy właśnie i fascynującej zabawie w rymo-
wanie Agnieszka Frączek rozprawiała z przybyłymi na spotkanie, 
zorganizowane 23 marca przez dział dziecięcy BM, uczniami cie-
szyńskich szkół podstawowych.

Młodzi czytelnicy wybornie bawili się, rozwiązując z poetką języ-
kowe zagadki, tropiąc leksykalne pułapki i omijając frazeologiczne 
zakręty. Co więcej, uczniowie mieli okazję poznać osobiście autorkę 
wierszy znaną dotąd z kart podręczników szkolnych, a niektórzy 
zdobyli nawet osobistą dedykację w tomiku wierszy.

Wszystkich, którym spodobały się zabawy językowe i słowne 
eksperymenty poetki zapraszamy do Oddziału dla dzieci BM, gdzie 
wypożyczyć można pełne humoru i zaskakujące „Banialuki dla za-

bawy i nauki”, „Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie”, 
„Wyliczanki bez trzymanki” oraz wiele innych książek A. Frączek.

BM

Agnieszka Frączek opowiadała dzieciom o sztuce pisania wierszy.

O mażoretkach – Cieszyńskich 
Gwiazdeczkach

Cieszyńskie Gwiazdeczki to zespół mażoretek, który działa 
w Domu Narodowym już 2 lata. Jego trenerem i choreografem jest 
mgr Kateřina Kubíčková – kilkukrotna mistrzyni Czech i Europy 

IMA (International Majorettes Asociation) z Czech.
Mażoretki i cheerleaderki wykonują rodzaj tańca, w którym 

można się nauczyć kilku technik tanecznych i ćwiczeń baletowych 
z użyciem rekwizytów – batonu (pałeczki) lub pomponów.

Występy Gwiazdeczek upiększają najróżniejsze imprezy na tere-
nie Cieszyna, przede wszystkim występują podczas uroczystości 
państwowych wraz z Miejską Orkiestrą Dętą „Cieszynianka”. Pod-
czas swojej działalności występowały już 32 razy. 

Zespół, pomimo młodego wieku, odnalazł swoich widzów i fanów 
również na Facebooku, a także i za granicą – w zeszłym roku dziew-
czyny wygrały międzynarodowy konkurs mażoretek w Czeskim 
Cieszynie. W tym roku przygotowujemy się do obrony tytułu na 
konkursie, który odbędzie się 30 maja.

Najlepsze dziewczyny rozwijają swój talent także gościnnie 
w starszym zespole z Czech Dram Team, gdzie są wybierane w dro-
dze castingu do występów za granicą. W zeszłym sezonie zwiedzi-
ły Węgry i dwukrotnie Francję. W Poniedziałek Wielkanocny na-
sze reprezentantki wyjechały na fiestę i festiwal do Hiszpanii do 
miasta Murcja, by podczas festiwalu Burial of Sardine z orkiestrą 
z czeskiego Jistebníku występować w tradycyjnym korowodzie na 
zakończenie postu.

Zachęcamy wszystkie młode dziewczyny i dzieci do dołączenia 
do naszego zespołu, który trenuje w każdy poniedziałek w Domu 
Narodowym w godz. 16.00-17.30.

Kinga Handzel
Kateřina KubíčkováMażoretki Cieszyńskie znane są również we Francji, Hiszpanii i na Węgrzech.

Matematyczny 
finalista w „Trójce”

W bieżącym roku szkolnym w SP3 w Cie-
szynie swój talent w naukach ścisłych 
w wybitny sposób odsłonił uczeń klasy 
6b – Jakub Donocik. Pod czujnym okiem 
pani Marii Gawłowskiej rzetelnie przygo-
towywał się do kolejnych etapów konkursu 
przedmiotowego z matematyki. Godziny 
spędzone nad wyjątkowo trudnymi zada-
niami w domu i w szkole przyniosły osza-
łamiające efekty.

Kuba podczas etapu wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego, który miał miejsce 
w Bielsku-Białej, na 50 punktów zdobył 49, 
pozostawiając za sobą wszystkich uczest-
ników konkursu. 27 marca na uroczystej 
Gali Laureatów Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych w Sosnowcu Kuba ode-
brał zasłużoną nagrodę.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dal-
szych sukcesów w krainach królowej nauk. 
Równie serdecznie gratulujemy pani Marii 
Gawłowskiej, która z ogromnym zaangażo-
waniem wspierała swojego podopiecznego 
i pomagała w przygotowaniu do konkursu.

Zespół Promocji Szkoły Jakub Donocik z nauczycielką Marią Gawłowską.

BM
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12 wydarzenia

1. miejsce dziewcząt z Gim3
Gorąca atmosfera, wielkie emocje związane z rywalizacją, ra-

dość z wygranej – tak między innymi przebiegały powiatowe za-
wody pływackie, które odbyły się 16 marca w Skoczowie na krytej 
pływalni „Delfin”. Organizatorem był Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy.

W konkursie wystartowały łącznie cztery drużyny, w tym dru-
żyna z Gimnazjum nr 3 w Cieszynie. Szkołę reprezentowała dzie-
więcioosobowa grupa dziewcząt w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych w składzie: Wiktoria Mołdrzyk, Julia Szwarc, Julita 
Kustra, Karolina Kupka, Kasia Cieślar, Ania Cieślar, Kinga Hess, Lau-
ra Nowak oraz Oliwia Łuczak.

Wśród zawodników zostały rozstrzygnięte następujące konku-
rencje: 50 i 100 m stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym, 
motylkiem oraz sztafeta stylem dowolnym na 50 m. Był to bardzo 
dobry start reprezentacji naszej szkoły. Dziewczyny wywalczyły 
1 miejsce, które dało im awans do zawodów na szczeblu rejonowym.

Gratulujemy zawodniczkom Gimnazjum nr 3, jednocześnie 
wszystkich sympatyków pływania zapraszamy do kibicowania.

Gimnazjum nr 3
Dziewczyny z Gim3 pokonały rywalki zajmując 1. miejsce w zawodach.

Już drugi rok z kolei uczniowie naszej szkoły zaprosili do zaba-
wy kolegów z cieszyńskich szkół, by razem pożegnać zimę. Każdy 
mógł stworzyć kukłę marzanny, która, nawiązując do tradycji lu-
dowej, w sposób symboliczny odwołuje zimę. Rewelacyjne „ma-
donny” zostały umieszczone przed naszą szkołą.

W konkursie wyłoniono zwycięzców:
1. Klasa 1a – Szkoła Podstawowa nr 3
2. Klasa 2c – Martyna Sztuchlik, Iwona Sitek: Szkoła Podstawo-

wa nr 3
3. Klasa 5a – Natalia Skutek, Wiktoria Bartek, Karina Banot, 

Aleksander Banot: Szkoła Podstawowa nr 3
Wyróżnienie: Jakub Leńczuk oraz Adam Franek – Katolicka 

Szkoła Podstawowa w Cieszynie.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wspólnej zabawy za 

rok.
Zespół Promocji Szkoły

Trójka odwołuje zimę!

Marzanny wykonane przez dzieci  biorące udział w konkursie.

Dbają o wizerunek 
cieszyńskich rezerwatów

27 marca odbyło się jubileuszowe – 
15. sprzątanie cieszyńskich rezerwatów 
przyrody, organizowane przez Komisję 
Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Ślaski” 
wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie. Pogoda w tym roku niestety nie dopi-
sała – było deszczowo – dlatego też zrezy-
gnowano ze sprzątania rezerwatu Kopce 
w Marklowicach.

W akcji wzięły udział trzy grupy, któ-
rym deszcz nie przeszkadzał – wraz 
z członkami Komisji Ochrony Przyrody 
i opiekunami. Uczniowie z ZSEG sprzątali 
Lasek Miejski nad Olzą oraz zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy – Lasek w Błogo-
cicach, młodzież z ZSP im W. Szybińskie-
go – teren parkowy i przygarażowy przy 
osiedlu ZOR oraz Lasek Miejski nad Puń-
cówką, a uczniowie z Gimnazjum nr 2 – te-
ren parkowy przy ul. Liburnia i Czarnym 
Chodniku.

Mimo trudnych i grząskich dojść do obję-
tych sprzątaniem terenów, udało się zebrać 
kilkanaście worków z kartonami, butelka-
mi szklanymi i plastikowymi. Przemoczeni 
i zmarznięci wszyscy przybyli na zakończe-
nie akcji do restauracji „Ogrodowa”, gdzie 
mogliśmy się ogrzać i wysuszyć ubrania. 

Przewodniczący KOP Jan Machała wraz 
z Wiktorem Naturskim z Nadleśnictwa 
Ustroń przeprowadzili konkurs wiedzy 
przyrodniczo-krajoznawczej.

Wyniki konkursu: 1. Kasia Waliczek 
z ZSP im. W. Szybińskiego, 2. Patrycja Szoł-
tys z ZSEG, 3. Wiktoria Przybyła z ZSP 
im. W. Szybińskiego, 4. Benek Lewandowski 
z  G2, 5. Patrycja Michnik z ZSEG. Nagrody 
dla konkursowiczów ufundowało Nadle-
śnictwo i Wydz. OŚR UM Cieszyn. Rozloso-
wano też nagrody książkowe dla pozosta-
łych grup, a wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe odznaki. 

Małgorzata Węgierek z Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie oraz honorowy prezes PTTK 
Ryszard Mazur dziękowali uczestnikom za 
wykonanie pracy na rzecz obiektu przy-

rodniczego. Opiekunowie szkolni odebrali 
od organizatorów pamiątkowe dyplomy 
oraz komplety książeczek krajoznawczych.

Warto zaznaczyć, że przez wszystkie 
15 akcji sprzątania rezerwatów przy-
rody przewinęło się kilka cieszyńskich 
szkół, lecz tylko dwie – ZSP im. W. Szy-
bińskiego i ZSEG – uczestniczyły we 
wszystkich.

Jan Machała
Przewodniczący KOP

Zespoły sprzątające cieszyńskie rezerwaty 
przyrody uzbierały pokaźną ilość śmieci.
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Nowa tablica 
pamięci w Cieszynie

Na 17 czerwca planowane jest w Cieszy-
nie odsłonięcie tablicy poświęconej pamię-
ci żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowni-
ków stających w obronie granic Polski na 
Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-2015. 
O wsparcie sfinansowania inicjatywy ape-
luje Komitet Społeczny ufundowania Tabli-
cy Pamięci w składzie: Koło Nr 5 im. Ziemi 
Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, Region w Cieszynie Związku 
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, 
Region IPA Cieszyn II Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji, Zarząd Oddziało-
wy Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej przy Śląsko-Małopolskim Oddziale 
Straży Granicznej, Terenowa Organizacja 
Związkowa NSZZ FSG przy Placówce Straży 
Granicznej w Bielsku-Białej.

Wpłat można dokonywać na rachunek: 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Od-
dział w Cieszynie nr 69 2030 0045 1110 

0000 0405 3560 – Zarząd Rejonowy Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bielsku-
-Białej. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy  plano-
wana jest  na 17 czerwca br. o godz. 12.00 
na terenie obiektu byłej Placówki Straży 
Granicznej w Cieszynie (ul. Wojska Polskie-
go 5).

Informacje: Komitet Społeczny Ufundo-
wania Tablicy Pamięci, ul. Alojzego Mila-
ty 8A/7 w Cieszynie, tel. 606 924 929.

Komitet Społeczny Ufundowania Tablicy 
Pamięci

Elegant. Rodzaj 
męskoosobowy

W fotografiach i fotomontażach Magi 
Sokalskiej męskość zostaje rozebrana 
z wierzchnich warstw tak, by widać było 
samą jej konstrukcję: zostaje rozłożona na 
czynniki pierwsze. Bazując na oryginal-
nych zdjęciach – pochodzących z domowe-
go archiwum Jana Białasa lub z anonimo-
wych źródeł z połowy XX wieku – artystka 
z bliska przygląda się męskiemu ciału: jego 
ułożeniu, językowi gestów i codziennym 
rytuałom. W jakim stopniu nadają rysy płci 
kulturowej, a w jakim to sama płeć domaga 
się serii potwierdzających czy konstytuują-
cych ją działań.

Fundacja Kultury Audiowizualnej 
„Strefa Szarej” zaprasza do swojej Gale-
rii (ul. Srebrna 1) na wernisaż wystawy, 
który odbędzie się 11 kwietnia (sobota) 
o godz. 18.00 oraz na „Śniadanie z artyst-
ką” 12 kwietnia (niedziela) na godz. 11.00. 
Wystawa potrwa do 17 maja.

Anka Herbut

Drodzy Widzowie! Przegląd Filmowy Kino 
na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 
zbliża się wielkimi krokami. Zachęcamy do 
rezerwowania akredytacji (z pakietem star-
towym obejmującym koszulkę, torbę i kata-
log) na naszej stronie www.kinonagranicy.pl. 
Można to zrobić do 9 kwietnia. Tyle formalno-
ści. A co nas czeka wiosną nad Olzą?

Tegoroczne Kino na Granicy (pamiętajcie, 
że nasz weekend majowy trwa sześć dni – 
od 28.04 do 3.05) to aż sześć filmowych 
spotkań z twórcami, dwa cykle tematyczne, 
przegląd czeskich, polskich i słowackich no-
wości, a także filmowe niespodzianki z Wę-

gier i Ukrainy. Jak zwykle festiwalowe życie 
będzie się toczyć także poza salami kinowy-
mi – w przerwach między seansami zapra-
szamy na plenerowe pokazy na Wzgórzu 
Zamkowym, koncerty, wystawy i spotkania 
literackie. I oczywiście nieformalne biesia-
dy połączone z wymianą wrażeń. Bo tych na 
pewno nie zabraknie.

W ramach tegorocznych retrospektyw spo-
tkamy się z:
• Katarzyną Figurą
Zaczniemy od „Pociągu do Hollywood”, a do-
trzemy do tytułów, dzięki którym „polska 
Marylin Monroe” mogła pokazać także wie-
lowymiarowe, dojrzałe aktorstwo (m.in „Żu-
rek” Ryszard Brylski, 2003 , „Ubu Król”, Piotr 
Szulkin, 2003). Dodatkowo pani Katarzyna 
opowie o swojej filmowej podróży na spotka-
niach z publicznością.
• Emílią Vášáryovą
Słowacką aktorkę zobaczymy m.in. w takich 
klasykach jak „Až přijde kocour” (Vojtěch 
Jasný, 1963) i „Pelíšky” (Jan Hřebejk, 1999). 
A 1 maja będzie okazja spotkać się z panią 
Emílią na żywo.
• Bolkiem Polívką
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
i wszechstronnych czeskich aktorów, specjali-
stą od ról komediowych, dramatycznych i ko-
mediodramatów. Mamy nadzieję, że uda się 
porozmawiać z panem Boleslavem na żywo. 
Nie tylko o jego rolach filmowych (grał m.in 
w filmach Věry Chytilovej, Vladimíra Michálka, 
Jana Hřebejka), ale także o pantomimie.
• Marcinem Kryszałowiczem
Reżyserem głośnej „Obławy” i wyświetla-
nej niedawno w kinach „Pani z Przedszkola”. 
Ale także „westernu obscenicznego” pt. „Eu-
kaliptus” i wielokrotnie nagradzanej etiudy 
„Coś mi zabrano”. W programie na ten rok 
mamy wszystkie 4 tytuły i osobiste spotkanie 
z twórcą.  

Kino na Granicy 
zaprasza!

• Ludvíkiem Aškenazym
Pisarzem i scenarzystą urodzonym w Cze-
skim Cieszynie. Po jego teksty sięgali m.in. Ján 
Kadár i Elmar Klos („Tam na konečné”, 1957) 
czy rosyjska animatorka Swietłana Filippowa 
(„Brut”, 2014).
• Stanislavem Párnickým
Reżyserem, scenarzystą, jednym z założycie-
li Wydziału Filmu i Telewizji bratysławskiej 
VŠMU. Spotkanie z twórcą i pedagogiem po-
prowadzi jeden z jego uczniów – Martin Sulik.

Wiosną w cieszyńskich kinach obejrzymy 
też dwa cykle tematyczne:
• Stokrotki: kino kobiet w kinematografii 
czechosłowackiej
W tamtym roku przyjrzeliśmy się filmowej 
twórczości Polek, teraz czas na Věrę Chytilo-
vą („Sedmikrásky”, 1966), Drahomírę Vihano-
vą („Zabitá neděle”, 1969) i Ester Krumbacho-
vą („Vražda Ing. Čerta”, 1970).
• Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej
To okazja, żeby poznać „dorosłą” twórczość 
najważniejszego polskiego studia animacji 
(m.in. filmy Zdzisława Kudły, Bronisława Ze-
mana). Ale też radosna zabawa z bohaterami 
z dzieciństwa, takimi jak Reksio czy Bolek 
i Lolek.

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić filmo-
wo-muzyczną dietę jak zwykle zapraszamy 
na wydarzenia towarzyszące – spotkania 
z autorką książki „Wanda Jakubowska. Od 
nowa” dr Moniką Talarczyk-Gubałą i z twórcą 
opracowania „Perełki i skowronki. Adaptacje 
filmowe prozy Bohumila Hrabala” Maciejem 
Robertem, a także na wystawę przygotowaną 
we współpracy ze Studiem Filmów Rysunko-
wych Bielsko-Biała.

Do zobaczenia po obu stronach Olzy!

Organizatorzy



14 zapowiedzi

Organizatorzy wybrali zespoły, które za-
grają podczas eliminacji – 15 i 29 kwietnia 
w Klubie Studenckim Panopticum w Cie-
szynie.

Finał wraz z występem gościa specjalne-
go odbędzie się 14 maja podczas pierwsze-
go dnia juwenaliów Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie.

Koniecznie zarezerwujcie sobie te dwie 
daty, bo właśnie wtedy na cieszyńskiej 
ziemi ponownie będziecie mogli zostać 
świadkami batalii ośmiu zespołów pod-
czas Pojedynku Rocka - cyklicznego kon-
kursu muzycznego organizowanego przez 
studentów UŚ w Cieszynie we współpra-
cy z miastem Cieszyn, oraz Cieszyńskim 
Ośrodkiem Kultury. 

15 kwietnia będą walczyć o przychylność 
publiczności zespoły: Headdown, Headup, 
High Horse, Subline, natomiast 29 kwietnia 
De Indigo, Drop Pants, Late Again, Pawilon 
Nocnych Zwierząt.

Z każdego dnia eliminacji przechodzi po 
jednym zespole (decyzją jury), natomiast 
o obecności trzeciej kapeli zadecydują gło-
sy internetowe.

Bilety wstępu w cenach 3 zł płacą studen-
ci, a 5 zł reszta uczestników. Organizatorzy 
przewidzieli również dodatkową ofertę na 
finał rockowego grania. 

1. Obecność podczas obu eliminacji upo-
ważnia do tańszego wejścia na finał impre-
zy – 14.05.2015,

2. Kto odda krew podczas Cieszyńskiej 
Wampiriady (21 kwietnia) zyskuje darmo-
wy wstęp na finał „Pojedynku Rocka”, któ-
ry odbędzie się 14 maja.

Mat.pras.

Eliminacje zespołów 
rockowych

105-lecie PTTK 
w Cieszynie

Z przyjemnością informujemy, że z oka-
zji 105 rocznicy powstania PTT-PTTK Od-
dział „Beskid Śląski” w Cieszynie, który jest 
spadkobiercą tradycji Polskiego Towarzy-
stwa Turystycznego „Beskid” w Cieszynie, 
organizujemy  w dniu 11 kwietnia (sobo-
ta) o godz 10:00 uroczyste spotkanie w Sali 
Widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka  
Kultury „Dom Narodowy”.

Program spotkania:
– słowo wstępne, wprowadzenie sztan-

daru, powitanie zebranych i przedstawie-
nie gości;

– wystąpienie okolicznościowe Prezesa 
Honorowego Oddziału PTTK  kol. Ryszarda 
Mazura;

– wystąpienie Prezesa Oddziału PTTK 
kol. Jacka Tyczkowskiego;

– wręczenie odznaczeń  i wyróżnień,  wy-
stąpienia gości, wyprowadzenie sztandaru.

Program artystyczny w wykonaniu:
– damskiej formacji tanecznej „Volta” 

choreograf Dawid Bawor;
– Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-

skiej im. J. Marcinkowej.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do 

udziału w uroczystości zapraszamy przede 
wszystkim tych członków i sympatyków 
dla których przewidziano wręczenie od-
znaczeń i wyróżnień w trakcie spotkania. 
Osoby te otrzymają imienne zaproszenia.

Komitet Organizacyjny

XXII Regionalny 
Przegląd Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie”

15 kwietnia (środa) o godzinie 10.00 
w sali widowiskowej Domu Narodowego 
odbędą się eliminacje konkursowe.

Uczestnicy – soliści, zespoły wokalno-
-instrumentalne, zespoły pieśni i tańca 
i chóry rywalizować będą o nagrodę Grand 
Prix i statuetkę „Szczyglika” Śląskiego Śpie-
wania.

Jury oceni walory wokalne, dobór reper-
tuaru (śląskie pieśni i tańce ludowe, pieśni 
z okresu Powstań Śląskich), zachowanie 
cech gwarowych, akompaniament, ogólny 
wyraz artystyczny.

COK

„Syny” w Galerii 
Szara

18 kwietnia (sobota) o godz. 19.30 swój 
koncert zagra zespół „Syny”, który two-
rzą Robert Piernikowski oraz producent 
– 1988. Robert już trzecią dekadą, a 1988 
drugą eksplorują w róąnych konfiguracjach 
rejony hiphopu, który i tym razem stał sią 
mocnym fundamentem w ich twórczości.

Niejako wracając do korzeni, czerpiąc 
garściami z klasyki i przetwarzając ją przez 
własną oryginalną wrażliwość stworzyli 
niemal filmową płytą „Orient”.

Mistrzowska produkcja i epickie teksty 
łączą się w zwarty, spójny klimat, który 
niesamowicie wciąga. „Orient” to niejed-
noznaczna płyta, w pewnym sensie wy-
magająca, ale i też niepozornie prosta 
w odbiorze.

Galeria Szara

Wystawa ekologiczna 
w COK

Firma Amway zaprasza do Domu Naro-
dowego na wystawę produktów związa-
nych z domem, sprawnością i urodą. Ekspo-
zycja czynna będzie 17 kwietnia (piątek) 
w godz. 15.00-18.00.

BZ
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 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

Przy rozliczaniu się z podatku za rok 2014 
istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz 
wybranych przez siebie organizacji. Zachę-
camy do przekazania tej kwoty na rzecz cie-
szyńskich organizacji pożytku publicznego. 

• KRS 0000070261: Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 
tel. 33 858 13 64, www.psouu.cieszynski.info
• KRS 0000037729: Stowarzyszenie Reha-
bilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Głęboka 
11a, tel. 33 858 12 56, www.strehon.ox.pl
• KRS 0000081114: Stowarzyszenie Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 54, www.bycrazem.com
• KRS 0000032238: Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej – Towarzystwo Miłośników Regionu, 
ul. Stalmacha 14, tel. 33 852 16 59, www.ma-
cierz.cieszyn.pl
• KRS 0000130105: Fundacja Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, tel. 33 852 
05 11 wew. 291, www.fundacja.cieszyn.pl
• KRS 0000134259: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangeli-
sty, ul. Wąska 2a, tel. 33 851 45 14, www.hospi-
cjum.home.pl
• KRS 0000267283: Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kul-
tury Młodzieży „EkoGa”, pl. Londzina 3, 
tel. 33 858 18 73, www.zseg.cieszyn.pl
• KRS 0000347243: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”,  
ul. Bielska 108, tel. 662 010 996, www.hospicju-
motwartedrzwi.com
• KRS 0000304302: Stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Nasze Dzieci”, ul. Wojska Polskiego 3, 
tel. 33 852 07 44, www.naszedzieci.cieszyn.pl
• KRS 0000366266: Fundacja dla Zwierząt 
i Środowiska „Lepszy Świat”, ul. Limanow-
skiego 8/3, tel. 782 71 77 71, www.fundacja-
lepszyswiat.pl
• KRS 0000063101: Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo” św. Jana Sarkandra, pl. Dominikań-
ski 2, tel. 33 852 51 84, www.dziedzictwo.
org.pl
• KRS 0000388684: Fundacja św. Elżbiety 
Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 
tel. 33 852 80 79, www.fundacjaelzbietan-
ki.cieszyn.pl
• KRS 0000017212: Towarzystwo Ewan-
gelickie im. ks. Franciszka Michejdy, 
ul. Sienkiewicza 2, www.tecieszyn.pl
• KRS 0000347067: Stowarzyszenie Wspie-
rające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, ul. ks. Trzanowskiego 2
• KRS: 0000225587 z dopiskiem dla Oddzia-
łu Rejonowego w Cieszynie: Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy w Cieszynie, Rynek 6, 
tel. 33 852 01 74. 
• KRS 0000225641: Stowarzyszenie Cie-
szyński Uniwersytet III Wieku, ul. Bielska 62, 
tel. 33 854 63 33 (czynny w czwartki 13.00-
15.30), www.utwcieszyn.us.edu.pl.   BZ

Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny po-
łożony w Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 17/4 
o powierzchni 97,06 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o. ul. Libur-
nia nr 2a, I p., pok. nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu, nieograniczo-
nego, lokal użytkowy położony na wysokim par-
terze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej w Cie-
szynie (wejście do lokalu od ul. Kominiarskiej) 
o powierzchni użytkowej 26,63 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul.Li-
burnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej Zakładu www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM 
w C-nie Sp. z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, po-
kój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Publiczne Studium Medyczne – 
bezpłatna edukacja 

Publiczne Studium Medyczne przy Szkole Or-
ganizacji i Zarządzania w Cieszynie zaprasza 
w roku szkolnym 2015/2016 do edukacji na na-
stępujących kierunkach:
– opiekun medyczny,
– opiekunka dziecięca,
– terapeuta zajęciowy,
– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– asystent osoby niepełnosprawnej,
– opiekunka środowiskowa,
– opiekun w domu pomocy społecznej,
– technik masażysta,
– technik farmaceutyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
– technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym 
jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia.

Absolwenci ww. kierunków przystępują do 
egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom 
danej specjalności oraz certyfikat uprawniający 
do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych wynosi 
prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posia-
dają uprawnienia średniego personelu medycznego.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc 
pod numer telefonu: 33 851 46 88 lub zaglądając 
na stronę internetową www.soiz.pl. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

SOiZ

Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa zaprasza na dyżury

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa zaprasza mieszkańców na dyżury 
w każdą środę miesiąca w godz. od 16.00 do 
17.00 (za wyjątkiem tygodnia, w którym odbywa 
się sesja). Dyżury odbywają się w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro).

KR CIS

Bezpłatne dyżury 
psychologiczne i prawne

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-
stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie. Dyżury pełnione 
są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie). Zapisy w MOPS 
Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Zmiana opłat za media

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku 
z wprowadzeniem uchwałami nr VII/40/15 oraz 
nr VII/41/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lu-
tego 2015 roku nowych stawek opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik 
o określonej pojemności od 1 kwietnia 2015 roku, 
zmiana opłat za media (woda, ścieki i odpady 
komunalne) dla najemców lokali komunalnych 
została wprowadzona od 1 kwietnia 2015 roku. 

Najem lokali

Zakład  Budynków  Miejskich  w  Cieszynie 
Spółka  z o.o.  informuje,  że  przeznacza  do  naj-
mu,  w  drodze  przetargu  pisemnego -  konkurs  
ofert,  nieograniczonego,  lokal  użytkowy  po-
łożony  na  parterze  w  budynku  nr  4  przy  
ul. Przykopa  w  Cieszynie  ( wejście  do  lokalu  
od  podwórza ),  o  łącznej  powierzchni  użytko-
wej  47.30 m2.

Ogłoszenie o przetargu  zostało  wywieszone  
na  tablicy  ogłoszeń  Zakładu  Budynków  Miej-
skich  w  Cieszynie  Spółka  z o.o. / ul. Liburnia 
2a, parter / oraz  umieszczone  na  stronie  inter-
netowej  Zakładu  Budynków  Miejskich  w  Cie-
szynie  Spółka z o.o.:  www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  
w  Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.,  ul. Liburnia  nr  2a,  I  piętro,  pokój  
nr 18,  tel.33 852 37 52.

Taryfa zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 
Sp. z o.o. informuje, że obowiązywać będzie 
nowa taryfa zbiorowego odprowadzania ście-
ków w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 
7 maja 2016 r.

Wszyscy odbiorcy usługi zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn 
zapłacą 6,69 zł/m3 netto. Do cen, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, dolicza się podatek od 
towarów i usług VAT  ( 8% ).

Przetarg na nieruchomość

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszy-
nie Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nie-
ograniczony na wysokość stawki czynszu za 
dzierżawę nieruchomości gruntowej o po-
wierzchni 10,00 m² położonej przy cmentarzu 
komunalnym na ul. Katowickiej, na czas określo-
ny (12 miesięcy). Przetarg odbędzie się w Dziale 
Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, 
w dniu 15 kwietnia 2015r. o godz. 9.00. Szcze-
gółowych informacji udziela Dział Cmentarzy, 
tel. 33 8521136 .
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta 
Cieszyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Cieszyna 
obejmującego teren położony pomiędzy 
ul.Liburnia, a ul. Czarny Chodnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015, poz. 199) oraz uchwały Rady 
Miejskiej Cieszyna nr XLII/446/14 z dnia 
24 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Cieszyna obejmującego 
teren położony pomiędzy ul. Liburnia, 
a ul. Czarny Chodnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 17 kwietnia 2015 r. do 8 maja 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro 
w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, 
od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 
15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego można się 
również zapoznać na stronie internetowej 
BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w za-
kładce Zagospodarowanie przestrzenne –> 
Projekty miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126, I piętro, 
o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Cieszyna z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura

Płatność za I kwartał 
gospodarki odpadami

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 
15 kwietnia mija termin płatności opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za I kwartał 2015 r.

Wpłaty można dokonać w następujący 
sposób:

- na indywidualny rachunek bankowy 
przeznaczony wyłącznie do opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

- na konto ogólne Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie In-
formacji Publicznej i na stronie interneto-
wej Urzędu,

- gotówką lub kartą płatniczą w kasie 
Urzędu.

Informacja nie dotyczy mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonu 33 479 43 18, 
33 479 43 17,  lub na stronach interneto-
wych: bip.um.cieszyn.pl, um.cieszyn.pl.

UM Cieszyn

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca 
przebudowy systemu kanalizacyjnego  
w śródmieściu Cieszyna

Szanowni Państwo, 
w związku z zakończoną przebudową systemu kanalizacyjnego w śród-

mieściu Cieszyna, trwa czteromiesięczny okres zgłaszania wad, który za-
kończy się 8 maja 2015 r. Obecnie na terenie miasta pojawiają się jeszcze 
ekipy wykonawcy inwestycji usuwające usterki techniczne, które zostały 
wykazane w trakcie odbiorów kanalizacji i nawierzchni. 

Jest to właściwy czas, by zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
wszelkie stwierdzone przypadki nieprawidłowości przy wykonywaniu 

prac kanalizacyjnych lub niewłaściwego jej funkcjonowania. By zapew-
nić dodatkową kontrolę nad wykonaniem prac, w ramach reklamacji 
proszę zainteresowanych mieszkańców o kierowanie korespondencji 
w tej sprawie bezpośrednio do sekretariatu burmistrza miasta, na adres 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, I piętro, p. 111, adres 
e-mail: bscibut@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794301.

Bogdan Ścibut
Zastępca Burmistrza

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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PREMIERY
10-16.04 g. 14.30 2D Asterix I Obelix:  Osie-
dle Bogów (animowana, familijna komedia 
przygodowa, dubbing), Francja, b.o.
10-16.04 g. 16.15 3D Asterix I Obelix:  Osie-
dle Bogów (animowana, familijna komedia 
przygodowa, dubbing), Francja, b.o.
10-16.04 g. 18.00 Body/Ciało (dramat), Pol-
ska, od 15 lat
10-15.04 g. 19.45 Kingsman: Tajne Służby 
(komedia kryminalna/film akcji, napisy), 
Anglia/USA, od 15 lat
17-23.04 g. 14.00 2D Spongebob: Na Su-
chym Lądzie (animowana, familijna kome-
dia przygodowa, dubbing), USA/Indie/Ma-
lezja/Kan., b.o.
17-23.04 g.16.00 3D Spongebob: Na Su-
chym Lądzie (animowana, familijna kome-
dia przygodowa, dubbing), USA/Indie/Ma-
lezja/Kan., b.o.
17-23.04 g.18.00 Discopolo (komedia), Pol-
ska, od 12 lat
17-22.04 g.20.00 Snajper (dramat, napisy), 
USA, od 15 lat
DKF „Fafik”
16.04 g.20.00 Czy boisz się bomby?*
23.04 g.20.00 Polskie filmy dokumentalne 
nominowane do oscara*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

10.04 g. 19.00 Koncert: Urszula Dudziak 
z dodatkiem harfy
13-14.04 g. 9.00 Przegląd Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych 
Śląska Cieszyńskiego
16.04 g. 11.45 Charytatywny Koncert Wio-
senny, Zespół Szkół im. Władysława Szy-
bińskiego w Cieszynie
17.04 g. 18.00 Spektakl enVogue (więcej: 
str. 8)
19.04 g. 16.00 i 19.00 Kabaret Neo-Nówka 
z zespołem muzycznym Żarówki: „Piel-
grzymka do miejsc śmiesznych”
20.04 g. 16.30 Koncert Uczniów Psm I I II 
Stopnia w Cieszynie

10.04 g. 11.00 „Mieszkam w Beskidach” – 
spotkanie z laureatami Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego 
11.04 g. 10.00 105-Lecie Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” W Cieszynie – uroczystość 
jubileuszowa (PTTK, COK)
12.04 g. 8.00 Targi Staroci (Cieszyński 
Klub Hobbystów)
12.04 g. 15.00 Międzynarodowy Konkurs Du-
etów Z Harfą – Koncert Laureatów
13.04 Interdyscyplinarny Program Edukacji 
Medialnej „Kino Szkoła” – warsztaty dla dzieci 
i młodzieży.
13.04 g. 17.00 „W czym może pomóc neurolog” – 
wykład dr nauk med. Krzysztofa Wierzbickiego
13.04 g. 17.00 IV Indywidualne Mistrzostwa 
Cieszyna W Szachach Szybkich
13.04 g. 18.00 Kościół św. Elżbiety Rok 2015 
Rokiem Świętego Jana Pawła Ii: „Przekroczyć 
Próg Nadziei...” – spektakl słowno–muzyczny 
w wykonaniu artystów Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego z Cz. Cieszyna
14.04 g. 9.00 W cyklu: „Poznajemy instrumenty 
muzyczne: klarnet” – koncerty edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży 
14.04 g. 16.00 Spotkanie sekcji geograficzno–
historycznej Uniwersytetu III Wieku
15.04 g. 10.00 XXII Regionalny Przegląd Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie” Im. Prof. Adolfa Dygacza
16.04 g. 9.00 W cyklu: „Poznajemy instrumenty 
muzyczne: klarnet” – koncerty edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży 
16.04 g. 17.00 „Teatr Narodowy To Znaczy Polski 
(1765 – )” prelekcja dr Mirosławy Pindór z Uni-
wersytetu Śląskiego z okazji 250–lecia teatru 
publicznego w Polsce i roku Teatru Polskiego
17.04 g. 15.00-18.00 Wystawa ekologicznych 
produktór firmy Amway
18–19.04 g. 16.00 Aleksander Hr. Fredro 
„Gwałtu, Co Się Dzieje!” – spektakl komediowy 
w wyk. Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”
20–21.04 Interdyscyplinarny Program Edu-
kacji Medialnej „Kino Szkoła” – warsztaty dla 
dzieci i młodzieży.
21.04 g. 16.00 „Eksploracja i odkrywanie ja-
skiń” – prelekcja multimedialna speleologa 
Adama Małachowskiego
22.04 g. 17.00 „Konno przez Gruzję” – prelekcja 
multimedialna Beaty Tyrny (indi)
24.04 g. 18.30 Kościół SS. Boromeuszek, 
(ul. Górny Rynek 6) Muzyka I Pieśni Średnio-
wiecznej Europy: Koncert Zespołu Muzyki 
Dawnej „Jääääär” (Cvikov, Czechy)
WYSTAWY
Galeria 
10-29.04 „Nasze Fascynacje” – wystawa 
fotografii (Cieszyńska Grupa Fotograficzna 
Format 4), wernisaż 10.04 godz. 18.00
Galeria „Na Piętrze”
7-30.04 Wystawa prac z Pracowni Fotogra-
ficznej Gimnazjum Towarzystwa Ewange-
lickiego w Cieszynie

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
8.04-17.05 „Wieczorki cieszyńskie” – wy-
stawa fotografii autorstwa Patrycji i Marci-
na Wieczorków
12.04 g. 18.30 Koncert w ramach Między-
narodowego Konkursu Duetów z Harfą. 
Sala Rzymska

Oddział dla dzieci
10.04 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
13.04 g. 15.00 Fun English - zabawy z języ-
kiem angielskim 
14.04 g. 15.00 Strefa czytania – zajęcia li-
terackie
15.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
15.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
17.04 g. 18.00 Taneczny Andersen - warsz-
taty połączone z nocowaniem w bibliotece 
w ramach cyklu „Noc z Andersenem” (obo-
wiązują zapisy)
20.04 g. 15.00 Fun English - zabawy z języ-
kiem angielskim 
21.04 g. 15.00 Stacja plastyka - warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
22.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
22.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
24.04 g. 9.00 Wizyta studyjna studentów 
Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie
Czytelnia

13.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe (stała grupa)
15.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe (stała grupa)
16.04 g. 9.00 „Komputer dla seniora” – warszta-
ty komputerowe (stała grupa)
16.04 g. 12.00 „Komputer dla seniora” – warsz-
taty komputerowe (stała grupa)
20.04 g. 10.30  „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe (stała grupa)
22.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe (stała grupa)
23.04 g. 12.00 Podsumowanie kursu „Kompu-
ter dla seniora”
Pracownia multimed. YOURmedi@TWOJE-
media
11.04 g. 9.00-11.00 Cieszyński Klub Coder-
Dojo
13.04 g. 16.00 „FOTOmedia” - warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży i dorosłych 
(stała grupa)
14.04 g. 16.00 „VIDEOmedia” - warsztaty 
filmowe (stała grupa)
15.04 g. 16.00 „FOTOmedia50+” - warszta-
ty fotograficzne dla osób 50+ (stała grupa)
18.04 g. 9.00-11.00 Cieszyński Klub Coder-
Dojo
22.04 g. 16.00 „FOTOmedia50+” - warszta-
ty fotograficzne dla osób 50+ (stała grupa)

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 17.04 wystawa „Największe, najstar-
sze, najcenniejsze... Cymelia i osobowości 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztac-
ka 2) możliwe po wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tury-
stycznym (maj-wrzesień) również w soboty 
i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie i udział 
w warsztatach graficznych, introligator-
skich i typograficznych dla grup w każdym 
dniu tygodnia po uzgodnieniu terminu: 696 
652 114 lub osobiście.
Do 14.04 Ekslibrisy cieszyńskie Józefa Golca

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci 
konkursu „Śląska Rzecz”. Możliwość organi-
zacji warsztatów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, 
wew. 30, 35 lub 53
Do 31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna. 
Do 19.04 Graduation Projects 2014; sala 
ekspozycyjna Oranżerii. 
Do 12.04 wystawa „Święta Wielkiej Nocy” 
w Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn
KONCERTY
10-12.04 Rozpoczęcie Międzynarodowego 
Konkursu Duetów z Harfą (więcej: str. 7)
SPOTKANIA/WARSZTATY
15.04 Rozmowy przy okrągłym stole. Wię-
cej: str. 13
24-25.04 ABC Przedsiębiorczości

COK Dom Narodowy
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

Kino Piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

Książnica Cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

Zamek Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21
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Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+ prowadzone przez La-
tarników Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

11.04 g. 20.00 Koncert hip-hop: Kuba Knap. 
Panopticum, ul. Bielska 66
12.04 g. 16.00 Koncert zespołu Wałasi. Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
15.04 g. 17.00 „Ekumenia ”Stela” w kierunku 
świata”, sala widowiskowo-konferencyjna 
Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Cieszynie, ul. Z. Kossak 6 (więcej: str.2)
15 i 29.04 g. 20.00 Pojedynek Rocka - elimina-
cje, Panopticum, ul. Bielska 66 (więcej: str.14)
16.04 g. 16.30 „Małżeństwo na próbę”, Cafe 
Teatr w Sali Lustrzanej Kamienicy Koncza-
kowskich, Rynek (więcej: str.2)
17.04 Wycieczka do B-B z Sekcją Emerytów 
i Rencistów ZNP (więcej: str.10)
20-25.04 Prawa Człowieka w Filmie, czyli fe-
stiwal Watch Docs (więcej: str.4)
24.04 g. 18.30 Muzyka i Pieśni Średniowiecznej 
Europy, kościół ss. Boromeuszek (więcej: str.6)
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

11.04 g. 18.00 Wernisaż wystawy Magi So-
kalskiej „Elegant. Rodzaj męskoosobowy-
”(więcej: str. 13)
12.04 g. 11.00 „Śniadanie z artystką” Magą 
Sokalską
18.04 g. 19.30 Koncert „Syny” (więcej: str.14)

Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn  – bieg na 
5 km. Alejki SportParku (więcej: str. 9)
12.04 g. 10.00 Maraton Zumba Fitness. Sala 
MOSiR, al. Łyska 21
19.04 g. 10.00 Rozpoczęcie sezonu rowero-
wego TKK PTTK „Ondraszek”, Rynek (wię-
cej: str.5)

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
11.04 g, 17.30 Powsinogi Beskidzkie
28.04 g. 10.00 i 19.00 Powsinogi Beskidzkie
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
10.4 g. 17.00 Otwarcie wystawy Darina Kuzmo-
vá: „Ja i moja córka”
22.4 g. 9.00 Lekcja Cooltury, czyli Czytamy Lite-
raturę Niemiecką, wstęp wolny

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
10 IV – 
24 IV

Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-
mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.                    BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich Organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.          BZ

Polub Cieszyn na 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie        BZ

Sport

Różne...

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00,  
www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin 

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29
Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. ks. Janusza 3, tel. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości od pon. do pt.  
w godz. 14.00–20.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,  
www.sm.cieszyn.pl
Szpital Śląski

ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,  
www.zbm.cieszyn.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Puchar Burmistrza pojechał 
do Gdańska

Multum wrażeń czekało na fanów hokeja na lodzie w ostatni mar-
cowy weekend. W sobotę i w niedzielę trwał II Międzynarodowy 
Towarzyski Turniej Minihokeja o Puchar Burmistrza Miasta Cieszy-
na.

Finalnie osiem drużyn z trzech państw uczestniczyło w meczach 
w formule „każdy z każdym”, które przez dwa dni odbywały się 
równolegle na lodowisku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W tur-
nieju udział wzięły drużyny roczników 2006 i młodsi z Jastrzęb-
skiego Klubu Hokejowego, Slavoja Czeski Cieszyn, Podhala Nowy 
Targ, HC Kopřivnice, HK Slovan Gelnica (Słowacja), HC Czarne 
Wilki Rožnov pod Radhostem, Legii Warszawa oraz UKS Olimpia 
17 Gdańsk. 

Do ostatniego niedzielnego meczu trwał pojedynek o kolejność 
na podium. Najlepszy okazał się UKS Olimpia 17 Gdańsk, który 
wprawdzie zdobył taką samą ilość punktów co HC Rožnov, jednak 
wynik bezpośredniego spotkania zadecydował, że Puchar Burmi-
strza Miasta Cieszyna pojechał na Kaszuby. Trzecią najlepszą dru-
żyną turnieju okazała się ekipa z Kopřivnic, zdobywając w ogólnym 
rozrachunku tylko dwa punkty mniej. Smaczkiem tegorocznego 
turnieju był dodatkowy towarzyski mecz seniorów, który w sobotę 

wieczorem można było obserwować na czeskim lodowisku. Wrza-
wa na trybunach oraz tempo meczu nie odbiegało od obecnie trwa-
jących rozgrywek play off w czeskiej ekstralidze. Legia Warszawa, 
pomimo że jej trenerem jest pan Lubomir Vitoszek – wychowanek 
Slavoja, nie znalazła wystarczającej ilości dziur w obronie i w końcu 
przegrała ze TJ Slavoj Czeski Cieszyn 5:4. 

Organizowany wspólnymi siłami turniej przez MOSiR w Cieszy-
nie i TJ Slavoj Czeski Cieszyn, którego głównym inicjatorem jest tre-
ner Milan Mirovski, po raz drugi okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Towarzyskie spotkania na zakończenie sezonu świetnie wpisują się 
w promocję tejże dyscypliny po naszej stronie Olzy. Szczególnie bo-
wiem zależy nam, aby zachęcić rodziców, dziadków, opiekunów, aby 
także oni zachęcali swoich podopiecznych do spróbowania swoich 
sił w tej dyscyplinie sportu, pokazując im jak grają ich nieco starsi 
koledzy, a w efekcie zapisując ich na zajęcia szkółki hokejowej pro-
wadzonej przez trenerów ze Slavoja na lodowisku w Cieszynie. Taka 
wizyta na trybunach skutkuje tylko zdrowymi emocjami, doping 
udziela się wszystkim, gdyż zaciekłość w grze maluchów w niczym 
nie odstępuje dorosłym. Przełamuje również stereotyp, że hokej to 
niebezpieczny sport. 

Mając na uwadze wszystkie pozytywne aspekty tej imprezy, je-
steśmy przekonani, że turniej będzie nie tylko kontynuowany, ale 
również będzie się rozwijać i towarzyska formuła zachęci w przy-
szłym roku jeszcze więcej drużyn do wizyty w naszym niby małym, 
aczkolwiek dwunarodowym mieście. 

MOSiR

Turniej hokejowy jest ciekawym wydarzeniem na cieszyńskim lodowisku.

Drużyny wreszcie mogły odetchnąć spokojnie po zaciętej rywalizacji.
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Młodzież Zapobiega 
Pożarom

Jak zapobiegać pożarom, jak się zacho-
wać, gdy jakiś już niestety wybuchnie – 
z takimi i podobnymi tematami zmagali się 
uczestnicy eliminacji powiatowych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, które prze-
prowadzone zostały w Ochabach 28 marca.

Cieszyn reprezentowali trzej uczniowie: 
Jakub Głuszek (kategoria: szkoły podsta-
wowe), Grzegorz Krzysica z Gimnazjum 
nr 3 (kategoria: gimnazja) oraz Daniel 
Siemienik z Zespołu Szkół Technicznych 
przy ul. Frysztackiej (kategoria: szkoły po-
nadgimnazjalne). Wcześniej udało im się 
przejść zwycięsko eliminacje gminne.

Niestety uczniom z Cieszyna nie udało 
się zakwalifikować do dalszego etapu wo-
jewódzkiego, niemniej jednak gratulujemy 
uczestnictwa w turnieju, a wiedza, którą 
zgromadzili na potrzeby konkursu – z pew-
nością okaże się bezcenna.

BZ

Podczas powiatowej edycji konkursu każdy 
zawodnik przechodził m.in. testy teoretyczne.
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 

zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.

Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 8 sierpnia 1954 roku na Górze św. Anny, zdjęcie ze 
zbiorów Olgi Lorek-Brak

Rozkwit fascynacji artystów 
i literatów folklorem w Polsce 
powojennej był kontynuacją 
tendencji, dość mocno zaakcen-
towanej już w okresie 20-lecia 
międzywojennego. 

Codzienność chłopów i robotników 
– siedloków i hawierzy na Śląsku Cie-
szyńskim stała się przewodnim tematem 
twórczości pochodzącego z Karwiny Gu-
stawa Morcinka. Jego zainteresowania 
literackie związane były przy tym w spo-
sób naturalny z obserwacją ewolucji kul-
tury lokalnej – każda aktywność w tej 
sferze była przez pisarza zauważana 
i  zęstokroć komentowana.

Nic dziwnego, że powstanie Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej nie 
uszło uwadze znanego pisarza. Kon-
takt z cieszyńskimi artystami musiał 
być żywy, zaś stosunek wiekowego już 
w końcu literata do zespołu pozytywny, 
skoro zgodził się wygłosić słowo wstęp-
ne przed pierwszym publicznym wystę-
pem połączonego zespołu, który miał 
miejsce 14 listopada 1954 roku. Z żalem 
należy stwierdzić, iż treść owego wstęp-
nego słowa nie zachowała się, niemniej 
przypuszczać można, że aktywność ar-
tystów-amatorów na niwie propagowa-
nia lokalnego dziedzictwa została przez 
pisarza doceniona.

Ożywione relacje zespołu z Morcin-
kiem z całą pewnością podtrzymywane 
były w latach kolejnych, co skutkowa-
ło między innymi bytnością pisarza na 
najważniejszych artystycznych wyda-
rzeniach z życia zespołu – premierach 
kolejnych programów. Premiery te były, 
co oczywiste, szeroko komentowane 
przez lokalne środowisko kulturalne, 
Morcinek zaś bardzo często występował 
w charakterze krytyka na łamach prasy, 
nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej.

Pierwszą znaną mi relację Gustaw 
Morcinek zamieścił w „Panoramie” 
z 11 sierpnia 1957 roku, po trzeciej 
premierze nowego programu zespołu. 
Zaprezentowano wówczas słynne „On-
draszkowe ostatki” oparte na motywach 
powieści Morcinka, z muzyką Wojciecha 
Kilara. Morcinek w sposób niezwykle 
entuzjastyczny odniósł się do koncepcji 
choreograficznej i artystyczną progra-
mu, chwaląc, że „była to zuchwała próba 
prof. Jerzego Drozda, by przy pomocy 
znanego na terenie Śląska kompozytora, 

Zespół w oczach Gustawa Morcinka

Wojciecha Kilara, stworzyć feerię, jakiej 
jeszcze chyba nie było nigdzie na scenie”. 
Emocjonował się, że „zanikła dotychcza-
sowa różnica pomiędzy chórem a zespo-
łem tanecznym. Chór tańczył i śpiewał, 
zespół taneczny śpiewał i tańczył, do 
swego stukolorowego wiru tanecznego 
porwał dzieci, takich w miarę kudłatych 
mikrusów i dziewczynki z mysimi ogon-
kami”.

Podsumowując, Morcinek pisał, że 
„chociażby Zespół Ziemi Cieszyńskiej 
już nic więcej nie wystawiał, nie śpiewał 
i nie tańczył, jak tylko swoje „Ondraszko-
we ostatki” z „Goiczkiem”, gdyby nawet 
nie było poloneza, mazura, kujawiaka, 
krakowiaka, a pozostał tylko „trojok”, 
„kozok” czy „grożony” z „Ondraszkiem” 
i „Goiczkiem” na czele – to może pójść 
śmiało w zawody ze wszystkimi tego ro-
dzaju zespołami w całej Polsce”.

Recenzję programu z 1957 roku do-
konaną przez Morcinka można posumo-
wać krótko – podziw, entuzjazm i radość 
z uczestnictwa we wspaniałym wyda-
rzeniu, promującym i utrwalającym na-
sze dziedzictwo kulturowe.

Śledzenie kolei losu cieszyńskiego ze-
społu w dalszym ciągu zaprzątać mu-
siało umysł wielkiego pisarza. Mimo, iż 
w kolejnych programach próżno szukać 
jego nazwiska jako gościa wygłaszają-
cego słowo wstępne, to jednak efekty 
cichej, ukradkowej obserwacji raz po 
raz pojawiały się na łamach ówczesnej 

prasy. Warto przytoczyć w tym miejscu 
chociaż krótkie fragmenty bodaj najbar-
dziej literackiego ze wszystkich wzmia-
nek Morcinka o zespole, który ukazał się 
w roku 1958 w „Trybunie Ludu”: „gdzie-
kolwiek pojawi się ów podarzony zespół, 
dzieją się cuda. Podobnie jak z tym legen-
darnym Orfeuszem. Niby nic. Podnosi się 
kurtyna i wtedy przez salę leci głośne: 
– ach!... i nastaje cisza, a oczy błyszczą, 
a wszyscy się dziwią, a chłopcom serca 
dygocą i znowu nic. Ludzie czekają, co to 
będzie. A orkiestra też czeka na czarną 
pałeczkę pana dyrygenta Drozda. A za 
kulisami pani Janina Marcinkowa zaci-
ska drobne kciuki w garściach na przy-
chylną wróżbę i szepce jakieś starobe-
skidzkie zaklęcia czarnoksięskie”.

Od momentu kiedy w ostatnich latach 
życia Gustaw Morcinek pisał te słowo 
upłynęło mnóstwo wody w Olzie, zmie-
nili się ludzie, tancerze, choreografowie, 
muzycy. Zmieniły się czasy! Ale w dal-
szym ciągu każdy występ zespołu jest 
wydarzeniem trącącym starą magią be-
skidzkich ciotek. Wielu ludzi, widząc nas 
na scenie, odczuwa podobnie jak Morci-
nek, nie każdy jednak umie owe uczucia 
przelać na papier tak pięknie, jak czynił 
to jeden z największych pisarzy śląskich 
i niewątpliwie Przyjaciel Zespołu.

Maksymilian Kuśka


