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OD buRmISTRZA 

Rewitalizacja rynku

Szanowni Mieszkańcy!
Rozpoczął się remont Rynku. Trwają 

już badania archeologiczne. W temacie tej 
inwestycji pojawiło się jednak dużo nie-
ścisłości po tym, jak Miejski Zarząd Dróg 
opublikował makietę prezentującą wyne-
gocjowane z konserwatorem nasadzenia 
drzew w gruncie. Została ona błędnie pod-
pisana jako wizualizacja całej rewitalizacji. 
Jeszcze raz przypomnę więc ścieżkę prac 
nad rewitalizacją Rynku. 

Jest to część większego projektu, jaki 
realizujemy wspólnie z Czeskim Cieszy-
nem. Uzyskaliśmy dofinansowanie na 
jego realizację ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska Nr proj. CZ.11.2.45/0.0/
0.0/18_029/0001831. W ramach projek-
tu “Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju 
– rozwój transgranicznej turystyki”, bo 
o nim mowa, przeprowadzono już remont  
ul. Głębokiej, trwa budowa Transgranicz-
nego Centrum Informacji Turystycznej 
przy ul. Zamkowej 1, rozpoczął się remont 
i przebudowa Rynku. Przed nami jeszcze 
działania na ul. Wyższa Brama.

Trochę hisTorii
Temat rewitalizacji Rynku rozpoczął się 

w 2014 roku, kiedy przeprowadzono badanie 
ankietowe pt. “Rynek jako miejsce…”. Dys-
trybucja ankiet miała miejsce dwukrotnie 
w Wiadomościach Ratuszowych, dostępna 
była na miejskich stronach internetowych, 
a także w Urzędzie Miejskim i jednostkach 
miejskich. Już wtedy Mieszkańcy wskaza-
li, że mówiąc o Rynku, trzeba wziąć pod 
uwagę jego przeznaczenie, komunikację, 
infrastrukturę, bariery architektoniczne. 
Kolejne rozmowy na ten temat podjęto 
w trakcie prac nad Gminnym programem 
rewitalizacji miasta Cieszyna do 2026 r. 
Diagnoza obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji rozpoczęła się w lutym 
2016 r. Już wtedy wśród powtarzających 
się głosów wybrzmiała potrzeba zwró-
cenia uwagi na ogródki gastronomiczne, 
imprezy, wyeliminowanie ruchu samocho-
dowego, remont nawierzchni, Rynek bez 
parkingu, za to więcej zieleni, ławek i ele-
mentów małej architektury, udogodnienia 
dla osób z niepełnosprawnościami. Prace 
nad rewitalizacją były rozłożone w czasie, 
poza prezentacją badania ankietowego 
miały miejsce branżowe konsultacje – 
m.in. z taksówkarzami, przedsiębiorcami 
z branży gastronomicznej. 

W 2018 r. pojawiła się możliwość prze-
prowadzenia zmian. Opracowując projekt, 
który miałby przyczynić się do stworzenia 

nowego produktu turystycznego w naszym 
mieście, uwzględniono potrzeby uporząd-
kowania przestrzeni publicznej. Aplikując 
o środki zewnętrzne, Cieszyn jest partnerem 
wiodącym, a partnerem Czeski Cieszyn. 
To kolejny wspólnie realizowany projekt, 
pierwszy, który tak mocno związany jest 
historią naszych miast. Tramwaj jako mo-
tyw nie jest przypadkowy. W badaniach 
i rozmowach z Państwem wielokrotnie 
przywoływany jest fakt, że nad Olzą na 
początku XX w. tramwaj kursował i sta-
nowił ważny środek transportu, że warto 
wytyczyć szlak śladami tramwaju po Cie-
szynie i Czeskim Cieszynie. Temat podjęty 
był także podczas prac nad Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
dla Śródmieścia. Od września 2020 r. do 
czerwca 2021 r. odbywały się warsztaty 
dla mieszkańców. Tu także wybrzmiał te-
mat rewitalizacji ścisłego centrum miasta, 
w tym zwiększenia ilości zieleni. 

Projekt ten realizowany jest dzięki 
wspomnianym środkom zewnętrznym, 
zarówno z Unii Europejskiej, jak i programu 
krajowego przebudowy dróg lokalnych, 
a także z budżetu miasta. 

Więcej drzeW na rynku
Opracowując projekt remontu i przebu-

dowy Rynku, projektanci z firmy Palmett 
Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy początkowo 
zaproponowali rozwiązanie ze znacznie 
większą ilością zieleni. Nie uzyskaliśmy 
jednak akceptacji tej propozycji przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Stan obecny, dodatkowych 8 drzew 
w gruncie (przy zachowaniu istniejącego 
już szpaleru 12 drzew, co daje łącznie 20 
drzew po rewitalizacji) to wypracowany 
kompromis, nieingerujący w układ archi-
tektoniczny, a jednocześnie pozwalający 
zachować także kulturalną funkcję Rynku, 
jako miejsca organizacji wydarzeń społecz-
nych i kulturalnych. Rozmowy prowadzone 
były na różnych szczeblach, włączyli się 
w nie także radni i mieszkańcy. Nie bez 
znaczenia było wydanie przez General-
nego Konserwatora Zabytków zalecenia, 
by w przestrzeniach objętych ochroną 
konserwatorską przychylnie patrzeć na 
wnioski o więcej zieleni. 

Poza wspomnianymi nasadzeniami 
w gruncie, pojawi się zieleń w donicach. 

 GAbRIELA 
STASZkIEwICZ

burmistrz Cieszyna

Prace archeologiczne na cieszyńskim rynku, fot. BSK
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Mała architektura będzie utrzymana w stylu 
tej, która już funkcjonuje na wyremonto-
wanej ul. Głębokiej. Prace konserwator-
skie obejmą także fontannę św. Floriana. 
Zakres robót budowlanych przewiduje 
ujednolicenie nawierzchni oraz likwidację 
podziału wysokościowego na jezdnie i plac. 
Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana 
z placem. Ponadto projekt obejmuje ro-
zebranie istniejącej nawierzchni jezdni, 
placu i chodników. Na jezdni i placu prze-
widuje się wymianę konstrukcji drogowej 
oraz odtworzenie nawierzchni granitowej 
z wykorzystaniem materiału pochodzącego 
z rozbiórki, czyli kostki granitowej, która 
znajduje się teraz na rynku. Chodniki wo-
kół rynku projektuje się z płyt granitowych 
na nowej podbudowie. Płyty chodnikowe 
kamienne zostaną ułożone nieregularnie, 
nawiązując do istniejącego układu na  
ul. Głębokiej. Rozdział jezdni i chodnika 
wykonany zostanie z oporników granito-
wych – wtopionych. Szerokość  ́chodników 
zostanie zmienna do min. 2m.

W obrębie płyty rynku umieszczone 
zostaną elementy małej architektury, 
takie jak mobilne donice z zielenią, ławki, 
stojaki na rowery, kosze na odpady, słupki 
informacyjne.

Prace obejmą także poprawę istniejącej 
infrastruktury – zwiększenie m.in. zasi-
lania pod odbywające się w tym miejscu 
wydarzenia kulturalne, społeczne i spor-
towe. Konieczne jest także zapewnienie 
odpowiednich warunków pod urządzenie 
do wyświetlanego na elewacji Ratusza 

mappingu, który opowiadać będzie o hi-
storii cieszyńskiego tramwaju. Nie zabrak-
nie także elementu łączącego wszystkie 
części projektu “Szlakiem Cieszyńskiego 
Tramwaju” – szyny tramwajowej biegnącej 
trasą, którą na początku XX w. kursował 
tramwaj po obu stronach Olzy. 

Wartość tego zadania to 11 381 000 zł. 

harmonogram prac  
i badania archeologiczne

Planując tę inwestycję, staraliśmy się 
zminimalizować uciążliwości z nią zwią-
zane. Jak jednak przy każdym remoncie 
i przebudowie, nie da się ich całkowicie 
wyeliminować. Do października br. prace 
prowadzone będą na wewnętrznej pły-
cie rynku. Pozwala to na funkcjonowanie 
ogródków letnich. Kolejny etap, który 
planowo powinien zakończyć się do po-
czątku czerwca 2023 r., dotyczyć będzie 

zewnętrznej płyty wraz z chodnikami. 
Trzeba jednak podkreślić, że prace właści-
we poprzedzają badania archeologiczne, 
których przebieg będzie determinował 
kalendarz robót. Wszystkie odnalezione 
artefakty zasilą zbiory Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. 

Proszę o Państwa wyrozumiałość i za-
ufanie. To ważne zadanie, część dużego, 
transgranicznego projektu. Mam świado-
mość, że na dzisiejsze wątpliwości wpływ 
mają zewnętrzne okoliczności – skutki pan-
demii, inflacji, napięć związanych z dzia-
łaniami wojennymi w Ukrainie. Patrząc 
na efekty prac na ul. Głębokiej, nie mam 
jednak wątpliwości, że zarówno ten etap, 
jak i cały projekt, są ważne i potrzebne. 
Z całą pewnością finalnie wpłyną na rozwój 
ruchu turystycznego w naszym mieście. 

ROk Z NAPRAwmYTO.PL
Serwis “NaprawmyTo”, którego ideą 
jest łatwa komunikacja między miesz-
kańcami a odpowiednimi służbami 
miejskimi, funkcjonuje w naszym 
mieście od 1 maja 2021 roku. minął 
już zatem ponad rok od czasu uru-
chomienia tego narzędzia. Jak można 
podsumować ten czas? 

Od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2022 
roku w ramach programu “Naprawmy-
To” zgłoszono 510 alertów, z czego 345 
zostało naprawionych. Należy wskazać, 
że 115 alertów pozostaje w trakcie napra-
wiania, a 43 nie będą naprawiane lub też 
zgłoszenia te nie należą do kompetencji 
jednostek podległych gminie Cieszyn. Po-
mimo to zgłoszenia te były wyjaśniane, 
a następnie przekazywane do właściwych 
podmiotów celem zajęcia stanowiska lub 
rozważenia dokonania naprawy. 7 alertów 
na dzień 31 maja 2022 roku było otwar-
tych, czyli ich naprawa była realizowana 
lub zaplanowana do realizacji.

Od początku funkcjonowania serwisu 
zgłoszenia kierowane były najczęściej do 

Miejskiego Zarządu Dróg – 374 alerty 
(w maju 2022 roku – 14 alertów). Dotyczy-
ły one głównie infrastruktury drogowej 
– nieprawidłowego oznakowania drogi, 
uszkodzonych znaków drogowych, a tak-
że niesprawnej kanalizacji deszczowej – 
zatkanych studzienek, nieoczyszczonych 
chodników. 

Straż Miejska otrzymała do realizacji 
66 alertów, z czego w maju 2022 roku – 2. 
Dotyczyły one pozostawionych pojazdów 
na terenie parkingów własności gminy, 
a także czystości i porządku. Samodzielne 
stanowisko ds. architektury otrzymało 
55 alertów, które dotyczyły nielegalnych 
reklam, niezgodnych z uchwałą krajobra-
zową obowiązującą w mieście Cieszy-
nie. Ponadto 2 alerty otrzymał Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, 6 zgłoszeń doty-
czyło kompetencji Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

NaprawmyTo! jest internetowym ser-
wisem, który ma za zadanie pozwolić 
mieszkańcom Cieszyna na łatwe zgła-

szanie spraw, które stanowią dla nich 
problem w przestrzeni miejskiej. Nie 
należy jednak zgłaszać za jego pośred-
nictwem spraw pilnych, wymagających 
natychmiastowych działań – taką należy 
od razu zgłosić odpowiednim służbom, 
np. Policji, pogotowiu ratunkowemu lub 
Straży Miejskiej. Nie może to być także 
sprawa, która po chwili staje się nieak-
tualna, np. nieprawidłowe parkowanie, 
osoba karmiąca gołębie, wałęsający się 
pies itp. Alerty docierają do odpowiedniej 
służby raz na dobę, dlatego w przypadku 
takiego zgłoszenia istnieje prawdopodo-
bieństwo, że w chwili podjęcia interwencji 
zgłoszenie jest nieaktualne. Nie może to 
też być sprawa wymagająca większych 
inwestycji.

Serwis jest prostym narzędziem, które 
można uruchomić smartfonem i dodać 
zgłoszenie, obsługa jest intuicyjna i łatwa. 
Wystarczy wejść na stronę serwisu Na-
prawmyTo.pl i wybrać miasto Cieszyn.  

JaCek Bąk 
komendant straży mieJskieJ w Cieszynie

Prace archeologiczne na cieszyńskim rynku, fot. BSK
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PROGRAm "ROZwóJ LOkALNY" 

konsultacje, rzemiosło, 
zieleń i dostępność 

Realizacja projektu "Cieszyn – miasto samowystarczalne", 
finansowanego ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego 
2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny", znajduje się 
aktualnie w fazie przygotowawczej. Dziś przybliżymy czytelnikom 
projekty, które będzie realizował Zamek Cieszyn. 

szkoŁa rzemiosŁ

Dzięki projektowi “Cieszyn – miasto sa-
mowystarczalne” w Cieszynie powstanie 
Szkoła Rzemiosł. Zostanie ona zorganizo-
wana przez Zamek Cieszyn w partnerstwie 
z Uniwersytetem Śląskim, Urzędem Miej-
skim w Cieszynie, lokalnym środowiskiem 
kreatywnych firm oraz tradycyjnymi zakła-
dami rzemieślniczymi. Szkoła będzie inspi-
rować do rozwoju rzemiosła, poszukiwania 
nowych from jego wykorzystania, a także 
do budowania lokalnej przedsiębiorczości 
w oparciu o to rzemiosło. Oferta Szkoły 
będzie kierowana do osób dorosłych, któ-
re chcą nabyć i poszerzyć umiejętności 
w zakresie tradycyjnego rzemiosła, ale 
z jej zasobów sprzętowych będą też mogli 
korzystać uczniowie cieszyńskich szkół.

Obecnie rozpoczyna się proces inwen-
taryzacji regionalnych zasobów i tradycji 
rzemieślniczych, niezbędny do zaplanowa-
nia zakresu działania Szkoły. Następnym 
krokiem będzie zaprojektowanie modelu 
funkcjonowania Szkoły i usługi, jaką Szkoła 
ma pełnić dla miasta, jego mieszkańców, 
dla rzemieślników i projektantów, sekto-
ra kreatywnego z innych regionów Polski 
i Europy. 

zielone sĄsiedzTWo
Kryzys klimatyczny zmusza nas do re-

wizji dotychczasowych postaw i przyśpie-
szenia koniecznych zmian, czemu sprzyja 
rzetelna edukacja, najlepiej prowadzona 
w praktyce i od najmłodszych lat. Przed-
sięwzięcie o nazwie „Zielone sąsiedztwo” 
ma zachęcić mieszkańców do oddolnych 
działań w najbliższym otoczeniu, umoż-
liwiających praktyczne wdrażanie zasad 
ekologii. Zainteresowani udziałem będą 
mogli liczyć na pomoc doradców w reali-
zacji swoich pomysłów, a także wsparcie 
w postaci zakupu nasion, ziemi, zbiorników 
na deszczówkę, narzędzi ogrodniczych oraz 

urządzeń do domowego przetwórstwa 
itd. Działanie zakłada także stworzenie 
dwóch ogrodów edukacyjnych przy wy-
branej szkole oraz przedszkolu. Na bazie 
zebranych doświadczeń powstanie zbiór 
zasad tworzenia miejsc zielonych w mieście. 
„Zielone sąsiedztwo” ma też być szansą 
do budowania lokalnych wspólnot wokół 
„zielonych” aktywności. 

Jesienią tego roku planowane są spo-
tkania informacyjne dla mieszkańców, tak 
aby wiosną 2023 mogły ruszyć działania 
w terenie. 

dosTępnoŚĆ WzgÓrza 
zamkoWego

Jednym z kluczowych produktów Cie-
szyna jest Wzgórze Zamkowe wraz z za-
bytkami: Rotundą św. Mikołaja i św. Wacła-
wa (XI w.) oraz Wieżą Piastowską (XIV w.). 
Spędzają tu czas turyści oraz mieszkańcy, 
bo tutejszy park jest jednym z najatrakcyj-
niejszych terenów zielonych w mieście. 
Ukształtowanie terenu (wzniesienie liczy 
prawie 300 m n.p.m), a także fakt, że do 
zabytków prowadzą ścieżki z kostki bruko-
wej, nie ułatwiają poruszania się osobom 
z niepełnosprawnościami ruchowymi, se-
niorom, rodzinom z dziećmi w wózkach. 
Projekt wiąże się z pilotażowym wprowa-
dzeniem i przetestowaniem rozwiązań, 
które mają poprawić dostępność, a zara-
zem w ograniczonym zakresie ingerować 
w zabytkową przestrzeń. Stąd pomysł 
stworzenia alternatywnej ścieżki prowa-
dzącej do Rotundy, dzięki której możliwe 
będzie dotarcie do zabytku z ominięciem 
schodów. Projekt umożliwi także moderni-
zację i poprawienie dostępności chodnika 
i ścieżki na odcinku od pobliskiego parkin-
gu do zabytków, czyli całej trasy, jaką ma 
do pokonania osoba planująca odwiedzić 
Wzgórze. Drugą z czołowych atrakcji jest 
Wieża Piastowska z tarasem widokowym – 
na górę wspina się po wąskich i stromych 

schodach, a do pokonania jest ponad sto 
stopni. Osobom, które nie mają możliwości 
wejścia, udostępniony zostanie podgląd 
z kamery zamontowanej na szczycie Wieży. 
Z kolei makieta Zamku, umieszczona na 
Wzgórzu, poszerzy możliwość poznania 
miejsca osobom z dysfunkcjami wzroku. 

 noWy model parTycypacji 
spoŁecznej W cieszynie
Wypracowanie nowego modelu party-

cypacji społecznej ma na celu rzeczywiste 
włączenie mieszkańców w zarządzanie 
miastem, zachęcenie ich do większego 
zaangażowania w procesy konsultacyjne, 
a pracowników administracji do większej 
otwartości na propozycje mieszkańców. 
Model ma być oparty na rozmowie, czyli 
wsłuchiwaniu się w rację każdej strony. 
Usprawnienie procesu jest niezbędne dla 
efektywniejszego projektowania zadań, 
usług i procesów, realizacji przedsięwzięć. 
Wdrożony nowy model partycypacji spo-
łecznej ułatwi dostrzeganie kluczowych 
potrzeb mieszkańców i rozmowy nad pro-
pozycjami ich zaspokajania. Mieszkańcy 
będą współdecydować o kierunkach roz-
woju miasta, o sposobach rozwiązywania 
problemów, co zmierzać ma do budowy 
systemu obywatelskiego współrządzenia 
miastem. 

zamek Cieszyn / red. aB

projekt: "cieszyn – miasto samowystar-
czalne" jest finansowany ze środków 
norweskiego mechanizmu Finansowego 
2014-2014 w ramach programu "roz-
wój lokalny". beneficjent: miasto cieszyn 
wraz z partnerem. cel projektu: wsparcie 
małych i średnich miast w wypracowaniu 
i wdrożeniu przez nie zrównoważonego 
i systemowego podejścia do ograniczenia 
negatywnych zjawisk rozwojowych i pod-
niesienia standardu życia ich mieszkań-
ców. Wartość projektu: 3 369 579,96 eur.



51 lipca 2022 zapoWiedzi

Tu NIE mA mIEJSCA NA NuDę! 

lato w Cieszynie 
Zapraszamy do spędzenia wakacji w Cieszynie – dobry humor i świetna zabawa 
gwarantowane! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydarzeń zorganizowanych 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach Cieszyna i tych nieco starszych. I oczywiście 
życzymy wam wspaniałych wakacji! 

szkoŁy podsTaWoWe

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Półkolonia:

termin realizacji: 27.06-08.07;
godziny zajęć: 8:00-14:00;
wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady);
koszt uczestnictwa: 280 zł.

Warsztaty historyczno-regionalne z wy-
cieczką:

termin realizacji: 05.07;
godziny zajęć: 8:00-19:00.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich
Półkolonia: 

termin realizacji: 27.06-08.07;
godziny zajęć: 8:00-14:00;
wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady);
koszt uczestnictwa: 300 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4
Półkolonia:

termin realizacji: 04.07-08.07;
godziny zajęć: 8:30-14:00;
wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady);
koszt uczestnictwa: 300 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi
Półkolonia:

termin realizacji: 27.06-08.07;
godziny zajęć: 8:00-15:00;
wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady);
koszt uczestnictwa: 260 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami 
Przedszkolnymi
Półkolonia:

termin realizacji: 04.07-15.07;
godziny zajęć: 8:30-14:30;
wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady);
koszt uczestnictwa: 300 zł za tydzień.

organizacje 
pozarzĄdoWe i paraFie

Parafia Rzymsko katolicka pw. św. 
Elżbiety w Cieszynie
Kolonia z programem profilaktycznym:

termin realizacji: 17.07-31.07. 

Parafia Ewangelicko – Augsburska 
w Cieszynie
Obóz dla młodzieży:

termin realizacji: 09.07-18.07. 

klub Sportowy Cieszyn
Wakacje z Hokejem na Trawie – Obóz – 
Międzybrodzie:

termin realizacji: 29.07-07.08.

klub Sportowy marioSport
Beskidy z Mariosport – turnus I i turnus II:

termin realizacji: 11.07-15.07 (turnus 
I), 01.08-05.08 (turnus II).

WydziaŁ sporTu  
urzędu miejskiego

Zajęcia sportowo-rekreacyjne realizo-
wane przez organizacje pozarządowe 
w ramach konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 
2022 z zakresu przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym 
(organizacja cyklicznych zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych) - szczegóły dostępne 
na stronie sport.cieszyn.pl.

Grand Prix w siatkówce plażowej ko-
biet i mężczyzn „Plaża Open”:

data: 01-03.07; 
miejsce: rynek w Czeskim Cieszynie, 

boiska do siatkówki plażowej na terenie 
Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie, bo-
iska na terenie SportParku „Pod Wałką”.

fot. Canva

Dalszy ciąg na stronach 6-7 >>
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„Piknik 3x3 – City”:
data: 02.07; 
miejsce: SportPark „Pod Wałką” (org. 

STELA Cieszyn).

Turnieje piłki nożnej ulicznej:
data: 27.08 – turniej piłki nożnej ulicz-

nej różnych grup i środowisk;
data: 28.08 – turniej piłki nożnej ulicz-

nej o puchar Burmistrza Miasta Cieszyna;
miejsce: boisko do piłki nożnej ulicznej 

(org. Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf).

Rolkowy Piknik z kS LuCE Cieszyn:
data: 27.08; 
miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa 

(Dzień Sportu Organizacji Sportowych 
z terenu Cieszyna).

Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Cie-
szyn 2022:

data: lipiec – wrzesień;
miejsce: korty tenisowe przy Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej.

obiekTy sporToWe 
WydziaŁu sporTu

Hala widowiskowo-Sportowa im. Cie-
szyńskich Olimpijczyków:

rolkowisko (8:00-20:00, pon.-nd.);
korty do badmintona (8:00-20:00 co-

dziennie);
W lecie w hali można skorzystać z rol-

kowiska o wymiarach 60m x 30m lub 
z 4 kortów do badmintona. Hala spor-
towa służyć może również jako boisko 
do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej 
i halowej piłki nożnej po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

kąpielisko miejskie: 
godziny otwarcia: do 31.07 – 9:30-19:30; 

od 01.08 do 04.09 – 9:30-19:00.

boisko wielofunkcyjne w marklowicach:
godziny otwarcia: 15:00-20:00 (pon.-

-pt.), 10:00-20:00 (sob.-nd.).
Na boisku o wymiarach 44 m x 26 

m można grać w koszykówkę, siatkówkę 
i mini piłkę nożną. Nawierzchnia synte-
tyczna, boisko oświetlone.

Ścieżka zdrowia – przy Strażnicy OSP 
w marklowicach.

Ścieżka zdrowia o wymiarach 70 m x 10 
m z urządzeniami typu słupki do slalomu, 
ruchomy pomost, zestaw do wspinania, 
zestaw do pompek, drabinki poziome, 
poręcze gimnastyczne, zestaw do prze-
wrotów, zestaw do podciągania, płotki 
do przeskoków.

korty tenisowe przy Hali widowisko-
wo-Sportowej im. Cieszyńskich Olim-
pijczyków

godziny otwarcia: 9:00-19:30 (codziennie).
Do dyspozycji grających są 4 w pełni 

przygotowane korty tenisowe o nawierzch-
ni ceglanej, w tym dwa oświetlone. 

cok "dom narodoWy"

Od nocy do nocy – koncert muzyki fil-
mowej i musicalowej w wyk. Joanny 
Aleksandrowicz:

termin: 02.07, godz. 20:30; 
miejsce: Wzgórze Zamkowe.

Festiwal filmowy wakacyjne kadry:
termin: wszystkie piątki w lipcu i sierp-

niu projekcje w Kinie „Piast”; godz. 17:30 
– Wakacyjne Kadry Dzieciom – seanse dla 

najmłodszych; godz.: 20:00 – projekcje 
dla młodzieży i dorosłych;

miejsce: projekcje w Kinie „Piast” – 
bezpłatne wejściówki do odbioru na pół 
godziny przed seansem w kasie kina.

Lato z muzyką – koncerty:
termin: lipiec – sierpień (niedziele), 

godz. 16:00;
miejsce: Park Pokoju.

Półkolonie artystyczne – Starożytny 
Egipt: 

termin: 11-15.07, godz. 9:00-16:00;
miejsce: Liceum Sztuk Plastycznych.

Zaczarowany kołowrotek – półkolonie 
z nutką folkloru i tradycji:

termin: 18-22.07, godz. 9:00-16:00;
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5.

warsztaty plastyczne dla dzieci:
termin: 30.06, 7.07, 28.07, 4.08, 11.08, 

godz. 10:00-12:00;
miejsce: COK „Dom Narodowy”.

warsztaty z kinoszkołą dla dzieci 
i młodzieży:

ilość miejsc ograniczona, obowiązują 
wcześniejsze zapisy: tel. 33 851 07 11, 
sekretariat@domnarodowy.pl lub w se-
kretariacie COK.

Animaphone – kręcimy filmy komórką:
termin: 15.07 (wstęp 10 zł, dla dzieci 

od 7 lat). 
Kręcimy filmy animowane metodą 

poklatkową; każdy tworzy własną ani-
mację; uczestnicy pracują na własnych 
smartfonach.

Horror na fejsa:
termin: 23.08 (wstęp 10 zł, dla dzieci 

od 9 do 12 lat). 
Tworzymy krótkie filmy grozy; pozna-

jemy technikę pracy ze światłem i dźwię-
kiem; uczymy się podstaw charakteryzacji; 
wykorzystujemy efekty specjalne. Uczest-
nicy pracują na własnych smartfonach.

Latający COk – wakacyjne warszta-
ty i zabawy dla dużych i małych na 
dzielnicy: 

termin: sierpień (szczegóły na plaka-
tach i www.domnarodowy.pl).

Cieszyński Przekładaniec – festiwal 
organizacji pozarządowych:

termin: 26-28.08;
miejsce: Wzgórze Zamkowe, Stary Targ, 

Hala Widowiskowo-Sportowa.

wakacyjne warsztaty plastyczne dla 
dzieci:

Termin: 30.06, 07.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
godz.: 10:00-12:00.fot. Unsplash
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Koszt: 20 zł/os./1 warsztat. Cena 
obejmuje: opiekę instruktora, materiały. 
Zajęcia poprowadzi Aleksandra Mazur-
-Wilk. Zapisy pod numerem telefonu 
33 851 07 11.

biblioTeka miejska 

warsztaty dla odbiorców indywidu-
alnych:

poniedziałki, godz. 14:00 – wyGRYwa-
my – wakacyjny turniej gier planszowych; 

wtorki, godz. 14:00 – Stacja plastyka 
– warsztaty plastyczne;

środy, godz. 14:00 – DalEkOwzroczni 
– warsztaty ekologiczne;

piątki, godz. 14:00 – Strefa czytania 
– warsztaty czytelniczo-plastyczne;

warsztaty filmowe dla dzieci 6-10 
lat pt. „Rajzy z korfantym”: 12-14.07, 
godz. 9:00-12:00; premiera filmu - 15.07, 
godz. 16:00.

warsztaty dla grup zorganizowanych 
(grupy obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja terminu, tel. 33 85 20 710 wew. 15):

książkowy zawrót głowy – zajęcia 
czytelnicze z cyklu Strefa czytania;

Co nieco o  Japonii – warsztaty po-
dróżnicze z cyklu Palcem po mapie;

Skarby Śląska – warsztaty edukacyj-
no-literackie w ramach obchodów 100. 
rocznicy przyłączenia części Górnego 
Śląska do Polski: 05-08.07;

korfanty (jak) malowany – warszta-
ty artystyczne w ramach obchodów 100. 
rocznicy przyłączenia części Górnego 
Śląska do Polski: 05-08.07.

TeaTr im. a. mickieWicza

bliżej Teatru.
Bezpłatne zwiedzanie budynku teatru. 

Maksymalna ilość uczestników – 25 osób. 
Zwiedzanie teatru wymaga wcześniejszego 
uzgodnienia terminu pod numerem tel.: 
33 858 16 52 lub 33 857 75 90.

ksiĄŻnica cieszyŃska

warsztaty dla grup zorganizowanych 
w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej w godz. 
8:00-14:00 od poniedziałku do piątku. Za 
przeprowadzenie zajęć pobierana jest 
opłata w wysokości 100 zł, niezależnie 
od liczby uczestników danej prezentacji:

konserwacja dawnej książki (zajęcia 
dla starszych dzieci i młodzieży. Grupy do 
20 osób. Prowadzenie: Łucja Brzeżycka 
i Elżbieta Łęgowska, tel. 33 851 38 46 lub 
33 851 38 47);

kolorowy świat mozaiki (zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Grupy do 20 osób. 

Koszt zajęć to 60 zł od grupy. Prowadze-
nie: Łucja Brzeżycka i Elżbieta Łęgowska,  
tel. 33 851 38 46 lub 33 851 38 47);

książka w starożytności. Od kamie-
nia i tabliczki drewnianej do tabliczki 
glinianej (zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Grupy do 20 osób. Prowadzenie: Jolanta 
Sztuchlik, tel. 33 851 38 44);

Tajemnice starych książek (zaję-
cia dla dzieci i młodzieży. Grupy do 25 
osób. Prowadzenie: Witold Kożdoń, tel. 
33 851 38 41);

Skąd się wziął herb Cieszyna? (za-
jęcia dla dzieci i młodzieży. Grupy do 20 
osób. Prowadzenie: Witold Kożdoń, tel. 
33 851 38 41);

Abecadło z pieca spadło, czyli pierw-
sze elementarze do nauki czytania i pi-
sania na Śląsku Cieszyńskim (zajęcia 
kierowane dla dzieci. Grupy do 15 osób. 
Prowadzenie: Agnieszka Laskowska, tel. 
33 851 38 43).

zamek cieszyn

warsztaty dla odbiorców indywidu-
alnych:

cech garncarzy – tworzenie własnych 
naczyń (05.07, godz. 10:00-12:00); 

cech heraldyków / projektowanie wła-
snego herbu (12.07, godz. 10:00-12:00); 

cech farbiarzy / wspólne farbowanie 
tkanin (19.07, godz. 10:00-12:00);

cech tkaczy / projektowanie własnego 
mini arrasu (26.07, godz. 10:00-12:00).

Koszt warsztatów: 40 zł za 1 os. na 1 
warsztat. Wiek uczestników od 8 do 11 
lat. Liczba miejsc na warsztat: 25. Zapi-
sy mailowo: mrussek@zamekcieszyn.pl,  
jmalorny@zamekcieszyn.pl lub tele-
fonicznie: 33 851 08 21. Prowadzenie: 
Joanna Malorny, Aleksandra Obracaj, 
Maciej Russek.

Prelekcja Fundacji "Lepszy Świat", czyli 
jak zadbać o swojego pupila:

termin: 02.08. 
Wspólne spotkanie dotyczące eduka-

cji najmłodszych, jak dbać i opiekować 
się zwierzętami domowymi, szczególnie 
w okresie letnim.

Legendarny zamek, czyli opowieści 
ze wzgórza:

termin: 09.08.
Wyprawa na Wzgórze Zamkowe, gdzie 

dzieci będą mogły posłuchać ciekawych 
legend i zwiedzić poszczególne „stacje” 
historyczne.

bajkowisko, czyli wspólne czytanie bajek:
termin: 16.08. 
Oranżeria, Wieża Piastowska, panorama 

miasta - to tylko niektóre z miejsc, przy 
których można będzie posłuchać bajek do-
tyczących natury i całego leśnego świata.

Piknik na zamku, czyli zdrowe przy-
smaki na ząb:

termin: 23.08. 
Wspólne piknikowanie oraz przygoto-

wanie przekąsek, w duchu bio żywności 
z opowieścią o zdrowym żywieniu w tle.

Pierwsza pomoc, czyli przygotowanie 
do szkolnej pomocy:

termin: 30.08. 
Spotkanie dotyczące udzielania pierw-

szej pomocy. Dzieci będą mogły zapoznać 
się z podstawowymi technikami ratują-
cymi życie.

Strachy na Zamku:
termin: 28.08, godz. 18:00;
miejsce: Wzgórze Zamkowe.
Więcej propozycji znajdą Państwo na 

stronie cieszyn.pl w zakładce „Lato 2022 
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży”. 

red. Bsk / aB

fot. Unsplash
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odkrywaj cieszyn
Jak najlepiej rozpocząć letni weekend? 
Zwiedzaniem! Jak co roku Zamek Cie-
szyn zaprasza na wakacyjne spacery 
z cyklu "Odkrywaj Cieszyn"! Tema-
tyczne wycieczki ruszać będą w lipco-
we i sierpniowe soboty o godz. 10:00 
spod Punktu Informacji Turystycznej 
Zamku Cieszyn przy ul. Zamkowej 3c. 
udział jest bezpłatny!

2 lipca – Wokół miejskich murów
Spacer wokół pozostałości umocnień 

rodem z XVI wieku (prowadzenie: Maciej 
Russek, Zamek Cieszyn)

9 lipca – Rekrut w Cieszynie
Podróż po koszarach cieszyńskich na 

zboczach Małego Jaworowego (uwaga 
– spacer rozpoczyna się przy moście 
Wolności! Prowadzenie: Maciej Russek, 
Zamek Cieszyn)

16 lipca – Spacer z PTTK
Spacer z przewodnikiem PTTK po naj-

bardziej atrakcyjnych częściach Cieszyna

23 lipca – Zamach cieszyński
Śladami zamachowców z 1918 roku 

i początkach Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego (prowadzenie: Maciej Rus-
sek, Zamek Cieszyn)

6 sierpnia – Cieszyńska moderna
Po I wojnie światowej nastał w Cieszy-

nie nowy ład, który przyniósł też nowe 
style w architekturze miasta (prowadze-
nie: Przemysław Czernek)

13 sierpnia – Spacer z PTTK
Spacer z przewodnikiem PTTK po naj-

bardziej atrakcyjnych częściach Cieszyna
20 sierpnia – Spacer przyrodniczy
Natura ożywiona i  ta nieożywiona 

wśród cieszyńskiej przyrody (prowadze-
nie: Aleksander Dorda, Urząd Miejski  
w Cieszynie).

Serdecznie zapraszamy! Zapisy pod 
numerem telefonu 33 851 08 21, wew. 14 
lub mailowo: mrussek@zamekcieszyn.pl 

aB

lato z muzyką
Cieszyński Ośrodek kultury „Dom Narodowy” 
i Cieszyńskie Towarzystwo muzyczne zapraszają na 
tradycyjny cykl niedzielnych koncertów w Parku 
Pokoju „Lato z muzyką”. Początek muzycznej uczty 
zawsze o godz. 16:00. 

Kto wystąpi podczas "Lata z Muzyką" 
w tym roku?

3 lipca – Brass Riders,
10 lipca – Sylwester Art Trio, 
17 lipca – Amadeus Trio, 
24 lipca – Jan Kavka Quartet, 
31 lipca – Tomasz Pala i Krzysztof Czech,

7 sierpnia – Zespół „Lekko”, 
14 sierpnia – Canzonetta Trio, 
21 sierpnia – Trefon Gmyrek Duo. 
W przypadku niepogody koncerty 

odbędą się w sali widowiskowej Domu 
Narodowego. Wstęp wolny! 

Cok

w SkRóCIE

Przewodnik czeka! 

Ulubione wakacyjne wydarzenie 
turystów ponownie w Cieszynie! 
Przewodnik czeka w każdą lipcową, 
sierpniową i wrześniową niedzielę 
o godz. 13:30 przy Punkcie Infor-
macji Turystycznej Zamku Cieszyn. 
Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie 
naszego miasta!

Organizatorem zwiedzania jest 
Miasto Cieszyn przy współpracy Koła 
Przewodników Beskidzkich i Tereno-
wych PTTK w Cieszynie. Dodatkowych 
informacji udziela Cieszyńskie Cen-
trum Informacji (Rynek 1, tel. 33 479 
42 48, mci@um.cieszyn.pl) 

 aB

Rozprawiomy  
po naszymu i ni jyny

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
Miłośników Gwary Cieszyńskiej pod 
hasłem „Rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny”, które 
odbędzie się 5 lipca o godz. 16:00. 

Miejscem comiesięcznych spotkań 
jest Centrum Folkloru Śląska Cieszyń-
skiego, mieszczące się na drugim pię-
trze budynku Domu Narodowego. 
Zawsze jest jakiś temat przewodni, 
ale przede wszystkim chodzi o  to, 
aby mówić „po naszymu”, aby używać 
gwarowych słów i zwrotów. Miłośnicy 
cieszyńskiej gwary spotykają się w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 
16:00, aby „porzóndzić, porozprawioć 
aji pośpiywoć”.

 
 Cok

kup, sprzedaj, 
wymień się!

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” i Cieszyński Klub Hobby-
stów zapraszają na Targi Staroci, które 
odbędą się 3 lipca w godzinach 8:00 
– 14:00. Ze względu na trwającą re-
witalizację cieszyńskiego Rynku, Targi 
Staroci odbywają się w części rolno-
-spożywczej Targowiska Miejskiego. 

Ostatnia edycja imprezy cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wystawców 
i kupujących, mamy nadzieję, że nie 
inaczej będzie tym razem. Zachęca-
my do przyjścia i  życzymy udanych 
transakcji! 

 Cok
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kSIąŻę POwRACA Z ANGLII! 

ii dni Noszaka 
browar Zamkowy Cieszyn zaprasza na II Dni Noszaka, które odbędą się w dniach 
8-10 lipca. w programie między innymi I Średniowieczny Turniej Rycerski, czy 
też II bieg Drużynowy z lektyką. Szykują się zatem trzy dni wspaniałej zabawy 
w historycznych klimatach!

Był rok 1382... Książę Przemysław I Noszak 
powrócił właśnie z Anglii, gdzie uczestniczył 
w ślubie króla Ryszarda II i Anny Luksem-
burskiej. Po drodze odwiedził wiele euro-
pejskich miast, zasiadał przy jednym stole 
z najważniejszymi postaciami w historii śre-
dniowiecznej Europy, bywał w miejscach, 
o których wielu jemu współczesnych mo-
głoby jedynie pomarzyć... Kiedy wrócił do 
Cieszyna, kazał zorganizować wspaniałą 
ucztę i turniej rycerski, żeby uczcić swój 
bezpieczny powrót...

640 lat później, w nawiązaniu do tych 
wydarzeń, Browar Zamkowy Cieszyn or-
ganizuje II DNI NOSZAKA – wydarzenie 
o charakterze historyczno-biesiadnym, 
które rok temu zyskało wielu sympatyków 
i odbiorców na gruncie lokalnym, ogól-
nopolskim, a także międzynarodowym. 
Po raz kolejny będzie można przenieść 
się w czasie i posmakować dawno minio-
nej epoki, a zarazem zabawić się w iście 
współczesnym stylu. 

Tegoroczna impreza rozpoczyna się 
w piątek 8 lipca, równolegle w Bielsku-Białej 
i Cieszynie, a więc miastach nierozerwal-
nie związanych z księciem Przemysławem 
I Noszakiem. W programie zaplanowano 
koncerty, występ Teatru Ognia „Inferis” 
czy historyczny stand up Adama Snopka. 

Główną atrakcją sobotniego popołudnia 
(9 lipca), będzie I Średniowieczny Turniej 
Rycerski w Cieszynie, który zainauguruje 
książęcy orszak, i uczta na terenie Browaru 
Zamkowego. Niedziela (10 lipca) ubiegnie 
pod znakiem zmagań sportowych pod-
czas II Biegu Drużynowego z lektyką, jaki 
rozegra się w tym roku na rynku w Cze-
skim Cieszynie. 

Szczegółowy program przedstawia się 
następująco:

Piątek, 8 lipca
16:30 „Spotkanie mieszczan cieszyń-

skich” – otwarcie wystawy poświęconej 
historii cieszyńskich rodów

17:30 Wspólna biesiada
18:30 Koncert zespołu „Jerna”

19:30 Koncert zespołu „Diaboł Boruta”
21:00 Koncert zespołu „Radogost”

Sobota, 9 lipca
12:00 Orszak z Księciem Noszakiem 

wracającym z Anglii
13:00 Wielka uczta
14:30 Turniej Rycerski
18:00 Dekoracja Zwycięzców Turnieju 

Rycerskiego
19:00 Przemek Orszulik z zespołem
20:00 Koncert „Dziewanna”
21:30 Koncert zespołu „Żywiołak”
23:00 Hulanki i swawole

Niedziela, 10 lipca
12:00 II Bieg Drużynowy z  lektyką 

o Puchar Noszaka (płyta rynku w Cze-
skim Cieszynie)

15:00 Ogłoszenie wyników, rozdanie 
nagród

16:00 Występ nadwornego alchemika
17:00 Tajniki średniowiecznej kuchni 

– Adam Borowicz
18:00 Swawole Książęcego Błazna – 

„Stand Up przy Fortepianie” Adam Snopek
19:00 Słowa podzięki – oficjalne za-

kończenie „Dni Noszaka”
Serdecznie zapraszamy! 

Browar zamkowy Cieszyn

Po raz kolejny będzie 
można przenieść się 

w czasie i posmakować 
dawno minionej epoki, 
a zarazem zabawić się 
w iście współczesnym 

stylu. 

zapoWiedzi
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jubileusz najstarszego  
publicznego muzeum
10 czerwca muzeum 
Śląska Cieszyńskiego 
świętowało 220 lat 
istnienia publicznego 
muzeum w Cieszynie, 
otwierając uroczyście 
wystawę zatytułowaną 
"kolekcja księdza 
Szersznika". 

Na uroczystość przyjechała z Ostra-
wy Konsul Generalna RP Izabella Woł-
łejko-Chwastowicz. Wicestarosta Janina 
Żagan, reprezentująca władze Powiatu 
Cieszyńskiego, organizatora Muzeum, 
przekazała list gratulacyjny od Starosty 
Mieczysława Szczurka. Z Katowic przy-
była Prezes Śląskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Muzealników Polskich, Zofia 
Szota. Radę Muzeum reprezentował jej 
przewodniczący prof. Janusz Spyra oraz 
Michał Bożek, prof. Wacław Gojniczek, 
Irena Kwaśny, prof. Idzi Panic oraz Jan 
Poloczek. Placówkę odwiedzili muzeal-
nicy z kilku śląskich muzeów oraz stali 
współpracownicy.

Po okolicznościowym przemówieniu 
Wicestarosty Janiny Żagan, prof. Janusz 
Spyra wyłożył początki historii Szerszni-
kowskich zbiorów konstatując, że data 
1802 jest datą... niewłaściwą, jako że de-
kret cesarza Franciszka II, odnoszący się 
do upublicznienia cieszyńskich zbiorów, 
nosi datę styczniową roku 1801! Artykuł 
na ten temat ukaże się w najbliższym to-
mie Cieszyńskich Studiów Muzealnych. 
Tak czy inaczej, nie ulega zmianie fakt, 
że Muzeum Szersznikowskie jest najstar-
szym publicznym muzeum w granicach 
dzisiejszej Polski, ale też w dawnej mo-
narchii habsburskiej. 

Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, 
Krzysztof Szelong, przedstawił dzieje 
Szersznikowskiego księgozbioru, zaś 
Jan Paweł Borowski, kierujący Działem 
Historii, opowiedział o dwóch wiekach 
cieszyńskiego muzealnictwa. Następ-
nie Agnieszka Górecka-Przywara, kie-
rowniczka Dz. Naukowo-Oświatowego, 
uraczyła zebranych muzyką dawną na 
flet. O współpracy obu nadolziańskich 
muzeów mówił dyrektor partnerskie-
go Muzeum Těšínska, Zbyšek Ondřeka, 
z okazji jubileuszu przekazując do medal 
wybity na stulecie powstania Czechosło-

wacji, zaś szczegóły kilkunastu wspólnych 
projektów obu muzeów przedstawił ich 
koordynator David Durczok. Następnie 
były dyrektor Muzeum, Marian Dembi-
niok zreferował cztery ostatnie dekady 
działalności kierowanej przez siebie do 
zeszłego roku placówki, na które zło-
żył się najpierw wieloletni jej remont, 
w końcu otwarcie nowej ekspozycji 14 
czerwca 2002 roku. Konferencję dopeł-
niło przedstawienie jubilata w całej jego 
krasie, tj. w postaci trzech oddziałów 
Muzeum: dr Michał Kawulok przedstawił 
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Pod-
żorskiego w Wiśle, Muzeum im. Gusta-
wa Morcinka w Skoczowie przedstawiła 
jego kierowniczka, Rozalia Wawronowicz, 
zaś Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich jego kierowniczka, 
Diana Pieczonka-Giec.

Po konferencji otworzyliśmy jubi-
leuszową wystawę, na którą składają 
się nasze największe muzealne skarby, 
a której kuratorami są Katarzyna Jar-
muł-Niemczyk, Zofia Jagosz-Zarzycka 
oraz Jan Paweł Borowski. Wyśmienita 
"Kolekcja księdza Szersznika" czeka na 
Państwa w Galerii Wystaw Czasowych 
do 25 września!

Wszystkim najserdeczniej dziękujemy 
za obecność, za miłe słowa, za kwiaty, 
prezenty, za wsparcie i współpracę na 
co dzień! 

tekst: irena frenCh

dyrektorka muzeum ŚLąska Cieszyńskiego

zdJęCia: muzeum ŚLąska Cieszyńskiego

Wicestarosta J. Żagan i dyr. MŚC, I. French

Uroczysty wernisaż wystawy "Kolekcja księdza Szersznika"

Z. Jagosz-Zarzycka, J.P. Borowski
Kuratorzy wystawy: K. Jarmuł-Niemczyk, 

Dyr. Muzeum Těšínska Z. Ondřeka i MŚC I. French
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ROZmOwA Z PIOTREm bRODą 

z miłości do fotografii 
Pewien sklepik na ul. Głębokiej, poza pachnącym asortymentem, skrywa jeszcze 
interesujący, artystyczny zakątek – niewielką galerię fotografii. Foto-Galeria Piotra 
brody, bo o tym miejscu mowa, świętowała niedawno rok istnienia. Skąd pomysł 
na taką działalność? Dlaczego warto odwiedzać galerię? Na te i inne pytania 
odpowiedział nam Piotr broda, uznany cieszyński fotograf, członek Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. Zapraszamy do lektury! 

Za nami rok funkcjonowania Foto-Ga-
lerii, która mieści się w mydlarni Pod 
Zamkiem. Jak opisałby Pan to miejsce 
czytelnikom? 

piotr Broda: Moja galeryjka jest nieduża, 
kameralna, jest w niej miejsce na 12 zdjęć. 
Można byłoby oczywiście „upchać” tam 
więcej prac, ale przecież nie o to chodzi. 
Kiedy jesteś na dwóch wystawach, na 
jednej z nich jest 100 zdjęć, na drugiej 20, 
które z nich lepiej zapamiętasz? Ponadto 
najlepsze zdjęcie to te, które pamiętasz 
za pół roku. Kiedyś, gdy pracowałem na 
Uniwersytecie Śląskim, studenci wysta-
wiali swoje prace w łączniku między bu-
dynkami. Tematem wystawy była ekologia. 
Były tam prace przedstawiające ptaki, 
motyle, ale one kompletnie wypadły mi 
z pamięci – tylko jedną z nich zapamięta-
łem do dziś, chociaż minęło już chyba 20 
lat. Była to personifikacja dwóch planet – 
Ziemi i Marsa, które rozmawiają ze sobą. 
I Ziemia skarży się Marsowi: „No wiesz, ja 
mam homo sapiens”. A Mars mówi: „Nie 
martw się, przechodzi”. To, co zapada 
w pamięć, to jest kwestia pomysłu. Ale 
tego nie da się zrobić tłumnie. Często 
bywa tak, że z całej wystawy wybije się 
np. tylko jedna praca. I bardzo dobrze. 

A skąd pomysł na galerię fotografii 
w takim właśnie miejscu?

 – Tu się po prostu trafiła okazja. My-
dlarnię otworzyła moja córka, a w lokalu 
było drugie wolne pomieszczenie, które 
wręcz idealnie pasowało na niedużą gale-
rię. Ponadto fotogaleria nawet pasuje do 
mydlarni – żartujemy, że mamy w jednym 
miejscu i coś dla ciała, i coś dla ducha. 

Czyli jest to miejsce idealne do relak-
su. Jaka jest tematyka jubileuszowej, 
urodzinowej wystawy?

 – Wystawa, która teraz jest prezen-
towana w galerii, nie jest specjalnie ju-
bileuszowa. Przedstawia jednak bardzo 
ciekawe zdjęcia, ich tematyka to „grzyby 
i ptaki”. Jednak ani to typowe ptaki, ani 
to typowe grzyby, jak to zwykle u mnie 
bywa. Wakacje są jednak zarezerwowa-
ne dla zdjęć Cieszyna – Foto-Galeria jest 
miejscu uczęszczanym przez turystów, 
w lecie jest ich więcej, to więc doskonała 
okazja, żeby promować miasto. Wystawa 
zacznie się po 1 lipca, będzie ją można 
oglądać do końca sierpnia. Aktualne in-
formacje o wystawach są zresztą w wie-
lu miejscach, między innymi w witrynie 
apteki na rynku.

kto poza Panem wystawia się w Pań-
skiej galerii?

 – W listopadzie ubiegłego roku pre-
zentowane były prace kolegi z CTF, Je-
rzego Chachlowskiego, pt. „Szkłonność” 
– kolega robi przepiękne fotografie szkła. 
W kwietniu tego roku była pośmiertna 
wystawa Mieczysława Wielomskiego. 
Z kolei po wakacjach będę miał wspólną 
wystawę z koleżanką z Cieszyńskiego To-
warzystwa Fotograficznego – ekspozycja 
będzie nawiązywać do „Prezentacji” CTF, 
które zawsze organizowane są w okolicach 
września. W listopadzie będzie Jurek Pu-
stelnik z CTF i jego jazz. On robi zdjęcia 
przede wszystkim w czerni i bieli, to takie 
naprawdę jazzowe klimaty. 

wróćmy jednak nieco w przeszłość. 
Skąd ten bakcyl? Jak zaczęła się Pana 
przygoda z fotografią?

 – Wszystko zaczęło się – uwaga, wtedy 
jeszcze mamuty chodziły po ziemi! (śmiech) 
– w 1956 roku. Dostałem wówczas pod 
choinkę książkę Włodzimierza Puchal-
skiego „Bezkrwawe łowy”. Puchalski był 
fotografem przyrody, który robił zdjęcia 
najlepszym sprzętem, jaki wówczas był 
dostępny. Tworzył historie, fotografie ty-
powo ekologiczne. Choć sam nie uprawiam 
fotografii w tym stylu, nie robię zdjęć zwie-
rząt, to właśnie od tej książki się zaczęło. 
Potem miałem jeszcze więcej publikacji 
Puchalskiego, kolejne książki o fotografii, 
tym razem już kolorowe, potem dołączy-
łem do kółka fotograficznego w technikum 
budowlanym, które prowadził profesor 
Gołąb, nauczyciel fizyki i chemii, rozmi-
łowany w turystyce i fotografii. 

A sprzęt? Jaki był Pana pierwszy aparat?
 – Zacząłem robić zdjęcia jako 14-latek, 

fotografia wtedy a dziś to dwa zupełnie 
różne światy. Swój pierwszy aparat do-
stałem od rodziców – był to używany 
Rolleicord, dwuobiektywowa lustrzanka, 
amatorska wersja Rolleiflexa, chyba z lat 
30. Potem, by zarobić na kolejny aparat, 
przez całe wakacje pracowałem, malo-
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wałem mieszkania u sąsiadów. Było to 
moja marzenie, moja miłość – aparat Exa, 
uproszczony, amatorski model Exacty 
Varex. Kiedy jednak po czasie zepsuła się 
w nim migawka, nastąpił u mnie swego 
rodzaju dół. Ze względu na brak innych 
możliwości miałem Zenita, ale nie był to 
dobry sprzęt. Aż później kupiłem swój 
pierwszy aparat marki Pentax – od tego 
czasu zaczęły się porządne aparaty. Tro-
chę ich przeszedłem, dużo czasu spędzi-
łem też w ciemni. Tak jak to powiedział 
Jurek Pustelnik, „niejedna rzecz wyjaśni-
ła się w ciemni” (śmiech). No ale teraz już 
w ciemni jest widno.

Zaczęła się wtedy era zdjęć cyfrowych. 
Jak Pan teraz fotografuje?

 – Już 10, 12 lat temu przeszedłem na 
fotografię cyfrową. Daje mi ona dużo 
możliwości. Ktoś kiedyś powiedział, że 
cyfra nie ma duszy. To nieprawda. Fo-
tografia cyfrowa ma ogromny potencjał 
kreacji zdjęć, którego nie było w czasach 
fotografii analogowej, można dodać do 
zdjęć swoje widzenie, swoje spojrzenie, 
można zrobić wszystko. Najlepszym tego 
przykładem jest moja aktualna wystawa. 

A emerytura rozpoczęła nowy rozdział 
w Pańskiej fotograficznej pasji. 

 – Gdy pracowałem jako inspektor bu-
dowlany, często brakowało mi sił i czasu 
popołudniami. Kiedy jednak przeszedłem 
na emeryturę, wiedziałem, że nie mogę 
zaniedbać pasji. Żeby więc nie zalęgnąć 
w domu, włączyłem się do Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. Kolejnym 

etapem, wyrażeniem tej pasji, jest moja 
Foto-Galeria na Głębokiej. Serdecznie 
zapraszam mieszkańców naszego miasta 
do jej odwiedzania! 

rozmawiała anna żertka-Bednarek

Foto-galeria piotra brody mieści się 
w mydlarni pod zamkiem przy ul. głębo-
kiej 54. Wstęp wolny.

koncerty Wyższobramskie
Koncerty Wyższobramskie to 
festiwal, który organizowany 
jest od 2017 r. w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie. 
Obecnie jest jednym 
z najważniejszych punktów 
na muzycznej mapie Śląska 
Cieszyńskiego. 

Koncerty Wyższobramskie to odpo-
wiedź na wakacyjne potrzeby słuchaczy, 
które odbywają się co drugi weekend 
w lipcu i sierpniu. Impreza wyróżnia się 
mistrzowskimi wykonaniami, a obecność 
wybitnych wirtuozów podnosi rangę wy-
darzenia na poziom światowy. Koncerty 
Wyższobramskie dają również możliwość 
zaprezentowania się młodym artystom, 
zwłaszcza w kameralnych produkcjach.

Podczas koncertów prezentowane 
są najbardziej wartościowe utwory, od 
baroku, aż po współczesność. Wszyscy 
soliści zawsze podkreślali, iż gra na od-
restaurowanych organach Kościoła Je-
zusowego jest niezwykłym źródłem in-
spiracji, w związku z czym artyści często 
sięgają do formy, jaką jest improwizacja. 
Melomani chętnie wracają na koncerty 
festiwalowe, ponieważ mogą liczyć na 

niezwykłe wykonania i nieoczekiwane 
emocje za sprawą wirtuozerskich im-
prowizacji. 

Jednakże Koncerty Wyższobramskie 
to nie tylko możliwość delektowania 
się utworami klasycznymi, ale również 
i rozrywkowymi. Jeden z koncertów nosi 
nazwę „Organy inaczej” i jest poświęcony 
prezentacjom popularnych przebojów 
muzyki filmowej. Każde spotkanie mu-
zyczne jest wyjątkowym przeżyciem, 
prawdziwą okazją kontemplowania mu-
zyki i dzielenia się nią.

w tym roku, podczas 5. edycji Festiwa-
lu, wystąpią: 10.07 – Damian Skowroń-
ski, michał markuszewski; 24.07 – Dawid 
Jadamus, Jan Przegendza; 07.08 – Daniel 
Strządała; 21.08 – Arkadiusz bialic. 

Koncertom towarzyszyć będzie II Let-
nia Akademia Improwizacji Organowej 
(5-8 lipca). Zapraszamy na inaugurację 
Akademii – Koncert Wolfganga Seifena – 
który odbędzie się 5 lipca o godz. 19:00. 

Doskonała akustyka, światowi wy-
konawcy oraz życzliwa publiczność to 
gwarancja niezapomnianych impresji 
podczas festiwalu Koncerty Wyższobram-
skie w Kościele Jezusowym w Cieszynie. 
Na koncerty wstęp wolny.

Komitet organizacyjny festiwalu: ks. 
proboszcz Marcin Brzóska, Marcin Ga-
bryś, Wojciech Wantulok, Piotr Sikora, 
Joanna Lazar-Chmielowska, Dariusz 
Chmielowski. 

mat. pras

fot. Wojciech Wandzel
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amatorska liga Tenisa ziemnego 
wydział Sportu urzędu miejskiego w Cie-
szynie serdecznie zaprasza wszystkich 
sympatyków tenisa ziemnego do wzię-
cia udziału w Amatorskiej Lidze Tenisa 
Ziemnego Cieszyn 2022, która odbywać 
się będzie od lipca do września.

Rozgrywki mają na celu popularyzację 
tenisa jako alternatywnej formy spędza-
nia czasu wolnego, promocję aktywności 
fizycznej oraz zasad zdrowej, sportowej 
rywalizacji.

Rozgrywki będą się odbywać w okresie 
lipiec – wrzesień na kortach tenisowych 

znajdujących się przy Hali Widowiskowo-
-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków 
w Cieszynie przy ul. Sportowej 1. Dokładny 
terminarz będzie podany po zakończeniu 
zgłoszeń. 

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie 
drogą elektroniczną poprzez przesłanie for-
mularza zgłoszeniowego na adres mailowy 
sport@um.cieszyn.pl do 8 lipca 2022 roku. 
Udział w rozgrywkach jest płatny i wynosi 
20 zł/osoba. Płatność uczestnicy uiszczają 
w kasie Hali Widowiskowo-Sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie 

przy ul. Sportowej 1 w dniu ich pierwszego 
meczu. Następnie paragon potwierdzający 
dokonanie opłaty oraz podpisane oświad-
czenia i zgody stanowiące załączniki do 
regulaminu należy dostarczyć do biura 
zawodów, które będzie usytuowane przy 
wejściu na korty.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego 
Cieszyn 2022! Wszelkie szczegóły oraz 
niezbędne dokumenty można znaleźć na 
stronie sport.cieszyn.pl 

ws

koszykarskie święto 
2 lipca na terenie kompleksu sporto-
wego przy ul. bolko kantora odbędzie 
się kolejna edycja imprezy PIkNIk 3x3 
CITY TOuR. 

Dla najmłodszych organizatorzy mają 
przygotowane niesamowite nagrody, 
a w kategorii OPEN jest niezła pula do 
zgarnięcia. Nie czekajcie, tylko wysyłajcie 
swoje zgłoszenia!

Organizator przewiduje następujące 
kategorie młodzieżowe:

MU 11 (mix, dziewczyny, chłopcy) – 
rocznik 2011 i młodsi;

MU 13 (mix, dziewczyny, chłopcy) – 
rocznik 2009, 2010;

MU 15 (mix, dziewczyny, chłopcy) – 
rocznik 2007, 2008;

MU 17 (mix, dziewczyny, chłopcy) – 
rocznik 2006, 2005;

Kategoria OPEN (mix).
Zapisy trwają! Pamiętajcie, że liczba 

drużyn jest ograniczona! Szczegóły na 
stronie sport.cieszyn.pl oraz na profilu 
Piknikstreetball na Facebooku. 

steLa Cieszyn

zgłoś drużynę  
na uliczny mundial! 

Na mundial 2022 
w katarze przyjdzie nam 
poczekać aż do listopada, 
ale już w sierpniu 
odbędzie się jego mała 
symulacja w wydaniu 
ulicznym! 

 – Zapraszamy do zgłaszania swoich 
drużyn do Ulicznego Mundialu, który 
odbędzie się 28 sierpnia na boisku do 
piłki nożnej ulicznej przy Hali Widowi-
skowo-Sportowej – zachęca organizator 
wydarzenia, Stowarzyszenie Sportowe 
GramOLajf.

Każda drużyna będzie symbolicznie re-
prezentować wylosowanego przez siebie 
finalistę tegorocznych mistrzostw świata. 
Kto powtórzy zeszłoroczny sukces "Wczo-
rajszych", którzy zwyciężyli Uliczne Euro, 
odgrywając rolę reprezentacji Niemiec? 

Zasady zgłoszeń:
zbierz drużynę do 8 osób,
wyślij nazwę drużyny i numer telefo-

nu na adres – zgloszeniagol@gmail.com,
poczekaj na zwrotny kontakt ze szcze-

gółami.
Zgłoszenia przyjmujemy do zapełnienia 

listy i miejsc rezerwowych. W tym roku 
gramy o Puchar Burmistrz Cieszyna Ga-
brieli Staszkiewicz. Zapraszamy! 

 stow. sportowe gramoLaJf / red. aB

Więcej imprez zawsze na
www.cieszyn.pl
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plaża Open 2022 
weekend 1-3 lipca to 
kolejna edycja Grand Prix 
w siatkówce plażowej – 
Plaża Open 2022! w tym 
roku turniej będzie o tyle 
wyjątkowy, że rozegra 
się w jednym mieście, 
ale w dwóch państwach 
– w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. Nie możecie 
tego przegapić!

Główna arena rozgrywek będzie zloka-
lizowana na Rynku w Czeskim Cieszynie, 
a pozostałe boiska znajdą się w Cieszy-
nie na terenie Kąpieliska Miejskiego i na 
kompleksie boisk "Sport Park". W piątek 
będą rozgrywane eliminacje, a w sobo-
tę i niedzielę turniej główny. Program 
wydarzenia prezentuje się następująco:

Piątek, 1 lipca
09:00-18:00 Eliminacje do turnieju 

głównego
Rynek w Czeskim Cieszynie:
14:00-16:00 Występy artystyczne
16:00 Mecz Czeski Cieszyn kontra 

Cieszyn
21:00-03:00 Beach After Party – Bro-

war Zamkowy Cieszyn

Sobota, 2 lipca
09:00-19:00 Turniej główny
Rynek w Czeskim Cieszynie:
13:00-14:00 Występy artystyczne
13:30 Siatkathlon – mecz rozgrywany 

na siatce w trzech dscyplinach 1 set – 

tenis stołowy, 2 set – badminton, 3 set 
– siatkówka plażowa

14:00-15:00 Występ Cieszyńskich Gwiaz-
deczek (w przerwie między meczami)

18:10 Ostatni mecz dnia
Dla wszystkich kibiców w przerwie – 

dzika bomba, zagrywka do celu, budo-
wanie wieży z puszek

Niedziela, 3 lipca
09:30 Półfinały kobiet
10:30 Półfinały mężczyzn

Rynek w Czeskim Cieszynie: 
11:30 3 miejsce kobiet 
12:20 Występ artystyczny
12:30 3 miejsce mężczyzn (TVP Sport)
13:30 Finał kobiet (TVP Sport)
14:20 Występ artystyczny
14:30 Finał mężczyzn (TVP Sport)
Serdecznie zapraszamy do kibicowa-

nia, zarówno na żywo, jak i przed tele-
wizorami! 

ws / red. aB

w SkRóCIE

kąpielisko miejskie 
już otwarte

Najlepszym sposobem na upał jest wy-
poczynek na basenie – zapraszamy więc 
na Kąpielisko Miejskie! W lipcu basen jest 
czynny codziennie w godzinach 9:30 – 19:30, 
a w sierpniu w godzinach 9:30 – 19:00. 
Wejście na basen jest odpłatne zgodnie 
z cennikiem. Szczegóły można znaleźć na 
stronie sport.cieszyn.pl w zakładce obiekty 
sportowe – baseny – Kąpielisko Miejskie.  

 ws

Tenis ziemny, 
rolkowisko, badminton

Zapraszamy do skorzystania z oferty 
sportowej związanej z Halą Widowisko-
wo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpij-
czyków. To właśnie tam można pojeździć 
na rolkach pod dachem, a także zagrać 
w badmintona na specjalnie przygoto-
wanych kortach. 

Do dyspozycji są także cztery korty te-
nisowe o nawierzchni ceglanej, w tym dwa 
oświetlone. Rezerwacje: tel. 512 120 989.  

 ws

więcej sportu  
na cieszyn.sport.pl

Informacje o wydarzeniach sportowych 
znajdują się na stronie sport.cieszyn.pl 
oraz na Facebooku SportowyCieszyn, 
a także na stronach poszczególnych klu-
bów i stowarzyszeń, których wykaz i linki 
do ich stron internetowych znajdują się 
na stronie sport.cieszyn.pl.

Zachęcamy kluby i stowarzyszenia do 
aktualizowania treści na swoich stronach 
i mediach społecznościowych!  

 ws
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cieszynianka na sportowo
Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka oraz Sm 
Cieszynianka zapraszają do wzięcia udziału w projekcie 
„Cieszynianka na sportowo”, w ramach którego 
odbędą się wakacyjne mistrzostwa Rodzin w biegach 
przełajowych, Rodzinny Turniej Gry w boule (petanque) 
oraz Turniej Gry w Piłkarzyki. 

Biegi przełajowe są podzielone na  
6 kategorii i rozegrają się na dystansach: 
mężczyźni (3 000 m), kobiety (3 000 m), 
młodzież 10-13 lat i kobiety początkujące 
(1 500 m), dzieci 7-9 lat (900 m), dzieci do 
lat 6 (300 m), rodziny.

Biegi odbędą się w 4 terminach: 8, 15, 
22 i 29 lipca o godz. 17:00. trasa bie-
gów jest zlokalizowana w tzw. „jarze” na 
osiedlu Podgórze w Cieszynie (w okolicy 
siłowni terenowej).

Turniej Gry w Piłkarzyki dla drużyn 
dwuosobowych odbędzie się 27 i 28 
lipca o godz. 17:00 w „jarze” na osiedlu 
Podgórze.

Międzypokoleniowy turniej gry w bo-
ule odbędzie się na osiedlu Liburnia 
w Cieszynie, obok pumptracku, w pobli-

żu bloku przy ul. Chopina 22. W turnieju 
mogą wziąć udział pary mieszane: rodzic 
z dzieckiem lub dziadek z wnuczkiem/
wnuczką. Terminy rozgrywek, to: 17 i 18 
sierpnia, godz. 17:00.

Bliższe informacje na temat zawodów 
odbywających się w ramach „Cieszynianka 
na sportowo” można uzyskać w OCKiR, 
tel. 536 050 906 oraz www.bitly.com/ockir.

Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Miasta Cieszyna. 

fas Cieszynianka

polub cieszyn  
na facebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

atlas ziół
Fundacja Aktywności Społecznej Cie-
szynianka wraz z projektem „ATLAS 
ZIóŁ” została laureatem konkursu „moje 
miejsce na Ziemi”, organizowanym 
przez Fundację ORLEN. w tegorocznej, 
IV edycji konkursu wśród ponad 2000 
zgłoszeń, dotację otrzymało 185 pod-
miotów (najwięcej ze Śląska).

Projekt „Atlas ziół” polega na założeniu 
ogólnodostępnego zielnika – 4 klombów 
z wysadzonymi różnymi gatunkami ziół 
(np. bazylia, rozmaryn, mięta, szałwia, 
oregano, tymianek, melisa, kolendra), 
z których mieszkańcy będą mogli korzy-
stać tak, jak ze społecznego ogródka. 
Rośliny można wspólnie uprawiać i korzy-

stać z nich. Oprócz tego będzie to miejsce 
umożliwiające odpoczynek na ławkach.

Ogród społeczny powstał w Cieszynie, 
na osiedlu Podgórze, w pobliżu bloku przy 
ul. Popiołka 5 (po zachodniej stronie). 

fas Cieszynianka

bąDźmY bLIŻEJ
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń 

Blisko Ciebie" zaprasza na kolejne 
spotkanie z cyklu "Bądźmy bliżej...", 
które odbędzie się we wtorek, 5 lipca, 
o godz. 16:00 w nowej siedzibie Sto-
warzyszenia przy ul. Górny Rynek 12. 

 – Spędzimy razem czas, śpiewając 
cieszyńskie piosenki ludowe – zachę-
cają organizatorzy. – Zapraszamy jak 
zawsze seniorów, ale również młodych 
ludzi, gdyż chcielibyśmy, aby wspólny 
śpiew łączył pokolenia. 

W razie pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr 798 345 902. 

stowarzyszenie  
"pomoCna dłoń BLisko CieBie"

Wakacyjny kiermasz książki
Letni urlop to dla wielu osób okazja do 
nadrobienia czytelniczych zaległości. 
biblioteka miejska w Cieszynie po raz 
kolejny organizuje wakacyjny kier-
masz książki. Jego tegoroczna edycja 
potrwa do 31 sierpnia.

Jak zawsze w trakcie kiermaszu będzie-
cie mieć okazję do uzupełnienia Waszych 
księgozbiorów, nie uszczuplając przy tym 
zbytnio domowego budżetu. Liczymy na 
to, że każdy miłośnik książek znajdzie dla 
siebie coś wyjątkowego wśród pozycji 
z wielu dziedzin nauki, a może po prostu 
ciekawą lekturę na letni urlop.

Kiermasz będzie czynny w holu biblio-
teki na I piętrze w godzinach otwarcia 
placówki, czyli w poniedziałki od 8:00 do 
15:00, we wtorki, środy i piątki od 9:00 
do 17:00, a w soboty od 8:00 do 13:00. 
Zapraszamy! 

BiBLioteka mieJska 

fot. Biblioteka Miejska
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Weekend pełen siatkówki 
w dniach 18-19 czerwca na boiskach 
do siatkówki plażowej na terenie ką-
pieliska miejskiego rozegrane zostały 
Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej 
w ramach cyklu pn. VII Otwartych mi-
strzostw Śląska w siatkówce plażowej. 

W sobotę mieliśmy przyjemność po-
dziwiać zaciętą rywalizację pań, a w nie-
dzielę delektowaliśmy się pojedynkami 
mikstów. Do turnieju kobiet zgłosiło się 
11 par, z kolei do mikstów 17 par z całego 
Śląska, ale także np. z Krakowa czy Wro-
cławia. Siatkarki i siatkarze zaprezentowali 
niebywałe umiejętności siatkarskie i za-
pewnili wszystkim kibicom wiele emocji, 
zachwycając co chwilę niesamowitymi 
akcjami. Naprawdę było co oglądać!

Organizatorem imprezy było Miasto 
Cieszyn poprzez Wydział Sportu Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, patronat 
nad turniejami objął Śląski Związek Piłki 
Siatkowej. 

Najlepsze cztery pary turnieju kobiet:
1 miejsce – Dominika Walusza/Marta 

Szajer-Widawska
2 miejsce – Karolina Nowak/Joanna 

Moczko-Knapiak 
3 miejsce – Renata Bekier/Karolina Kmita
4 miejsce – Aleksandra Nowosielska/

Anna Olchawa
Najlepsze cztery pary turnieju mikstów:
1 miejsce – Sandra Łebek/ Mateusz Wikło
2 miejsce – Dorota Rusek/Michał Iwa-

nowicz
3 miejsce – Ewelina Wróbel/Mateusz 

Płaneta 
4 miejsce – Patrycja Bubak-Gamza/ 

Marcin Gamza
Szczegółowe wyniki na stronie sport.

cieszyn.pl.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

turniejów za wielkie sportowe emocje, 
Śląskiemu Związkowi Piłki Siatkowej za 
pomoc w sędziowaniu, wolontariuszom 

z Punktu Wolontariatu przy Stowarzysze-
niu GramOLajf oraz partnerowi imprezy – 
firmie Manaslu Outdoor za ufundowanie 
nagród rzeczowych. 

Widzimy się za rok! 
ws

pantery cieszyn – mistrz polski plhr 2022!
w sezonie zasadniczym w czterech tur-
niejach eliminacyjnych rozegraliśmy 
dwanaście meczy, wygrywając jedena-
ście, jeden mecz przegrany. w turnieju 
finałowym hokeja na rolkach, który od-
był się 18-19 czerwca, rozegraliśmy dwa 
mecze w grupie, wygrywając z PANTE-
RY-TEAm HOCkEY ŁóDź 12:2, PANTERY 
– POLONIA bYTOm 8:5.

W półfinale rozegraliśmy mecz PAN-
TERY – MARSJANIE OPOLE 6:3. W meczu 
finałowym ponownie zmierzyliśmy się 
z drużyną POLONI BYTOM odnosząc 
zdecydowane zwycięstwo 13:7.

Dodatkowo, dwóch naszych zawodni-
ków otrzymało indywidualne wyróżnienia:

KAMIL WAŁĘGA – NAJLEPSZY NAPASTNIK
RADOSŁAW SAWICKI – MVP TURNIEJU 

CJth

PIkNIk RODZINNY w SZkOLE PODSTAwOwEJ NR 7
4 czerwca przy Szkole Podstawowej nr 
7 w Cieszynie odbył się Piknik Rodzinny, 
na który licznie przybyli mieszkańcy 
Cieszyna-krasnej i okolic. 

Przyszli pierwszoklasiści mieli okazję 
poznać wychowawcę i zwiedzić budynek 
szkoły. Wśród atrakcji przygotowanych 
dla dzieci znalazły się m.in. malowanie 
twarzy, rozgrywki rodzinne, dmuchańce, 
turnieje sportowe, występy artystycz-
ne oraz świetnie zaopatrzony punkt 

gastronomiczny. Goście mogli zakupić 
m.in. burgery, hot-dogi, kiełbaski z gril-
la, lody, ciasta, pyszną kawę z ekspresu 
oraz inne napoje. Nie zabrakło również 
zawodowego DJ’a, który zabawiał gości 
przez całą imprezę. 

Dochód z festynu zostanie przezna-
czony na renowację zniszczonego pomni-
ka śp. Franciszka Gawłowskiego, który 
niegdyś oddał ziemię pod budowę ist-
niejącej szkoły. Część środków zostanie 

poświęcona na kompleksowy remont 
jednej z sal lekcyjnych.

Dyrekcja i nauczyciele SP7 składają 
serdeczne podziękowania wszystkim 
rodzicom i sponsorom, którzy przy-
czynili się do uświetnienia tej imprezy. 
Szczególne podziękowania dla firmy 
Burger Brothers oraz Wanicki-Dodávky 
s.r.o, którzy bezinteresownie ofiarowali 
w tym dniu swoje usługi. 

sp7

fot. WS

fot. CJTH

fot. SP7fot. SP7fot. SP7
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generał haller w cieszynie 
i w Pucku – cz. 2
Cieszyn i Puck, 
w 2022 r. świętujące 
dwudziestolecie 
partnerstwa, łączy 
postać gen. Józefa 
Hallera. w poprzednim 
numerze prezentowaliśmy 
pierwszą część 
artykułu o cieszyńskich 
powiązaniach generała. 
Dziś zapraszamy Państwa 
do dalszej lektury. 

Złożona z ochotników Błękitna Armia, 
jak przyjęło się ją nazywać od koloru znaj-
dujących się na jej wyposażeniu francu-
skich mundurów, rychło stać się miała 
najliczniejszą i najnowocześniejszą polską 
formacją zbrojną na emigracji. 4 paździer-
nika 1918 r. jej dowództwo objął gen. Józef 
Haller. Jaką część ochotników, którzy za-
ciągnęli się do Błękitnej Armii, stanowili 
cieszyńscy Ślązacy, nie wiadomo. Jarosław 
Rolak, który swoją pracę magisterską po-
święcił udziałowi Górnoślązaków w Armii 
Polskiej we Francji, szacuje ich liczbę na 
ledwie kilkaset osób. Dane te nie wydają 
się jednak odpowiadać rzeczywistości. 
Przeczy im fakt, iż jesienią 1919 r., kiedy to 
decyzją naczelnego dowództwa cieszyń-
scy Ślązacy służący wówczas w Wojsku 
Polskim zostali zdemobilizowani, aby móc 
wziąć udział w ogłoszonym 27 września 
1919 r. plebiscycie na Śląsku Cieszyńskim, 
z Wojska Polskiego zwolnionych zostało 
w sumie niemal 5000 wywodzących się 
z tego regionu żołnierzy, przy czym – jak 
można się domyślać – większość z nich 
służyła w Błękitnej Armii. Teza ta znaj-
duje potwierdzenie choćby w danych, 
jakimi w kwietniu 1919 r. dysponowała 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 
a z których wynikało, że w Armii Polskiej 
we Francji służy aktualnie 2500 żołnierzy 
i 45 oficerów ze Śląska Cieszyńskiego. Na-
zwiska tych ostatnich ogłosiła 22 kwietnia 
1919 r. „Gwiazdka Cieszyńska”, pisząc: „We 
Francyi znajdują się następujący oficero-
wie polscy, pochodzący z Księstwa Cie-
szyńskiego: kapitan Warta z Frysztatu; 
porucznicy: Gajdzica z Ustronia, Kaleta 
z Cierlicka, Harwot z Nieborów, Kożusznik 
z Bogumina; podporucznicy: Mola z Czecho-

wic, Ożana Jerzy z Cisownicy, Gieruszczak 
z Cieszyna, Wind ze Strumienia, Twardzik 
z Średniej Suchej, Kiszka Jan z Dolnej Suchej, 
Skrzypek Floryan, nauczyciel z Ustronia, 
Pilch Jan z Wisły, Michejda Jan z Nawsia, 
Hławiczka Andrzej z Puńcowa, dr. Kisiała 
Jan z Frysztatu, Karch Jerzy z Wisły, Kubala 
Franciszek z Pruchnej, Wiklicki z Cieszyna, 
Janiurek Jan z Piotrowic, Tłoczek Teofil z Dę-
bowca, Szweda Jan z Dąbrowej, Solich Jan 
z Łazów, Kukucz Rudolf z Dziećmorowic, 
Kubisz Jerzy z Kocobędza, Saszecki Karol 
z Cieszyna, Gabryś Jan z Wędryni, Rymorz 
Paweł z Godziszowa, Kisza Jan z Łazów, Si-
wek Franciszek z Rychwałdu, Poncza Jan 
z Nieborów, Wojnar Jan z Trzyńca, Szewie-
czek Franciszek z Grodziszcza, Zaremba 
Jan z Cieszyna, Balcarek Ludwik z Trzyń-
ca, Śniegoń Józef z Trzyńca, Oszelda Jerzy 
z Ropicy, Drahokoupil Franc z Grójca, Maulc 
Józef z Frysztatu, Sznapka Alojzy z Gór-
nej Suchej; aspiranci: Branny z Bobrku, 
Staszko Adam z Goleszowa i Górnikiewicz 
Władysław z Dziedzic (przebywa jeszcze 
w St. Maria, Włochy). Oprócz powyższych 
znajduje się w wojsku polskiem Hallera 
2.500 żołnierzy ze Śląska Cieszyńskiego. 
Jest to najlepsza odpowiedź na pytanie, 
czy Śląsk chce należeć do Polski”. Przez 
cały 1919 r. w „Gwiazdce” pojawiały się 
kolejne informacje o wywodzących się ze 
Śląska Cieszyńskiego Hallerczykach, którzy, 
zamieszczając na łamach gazety pozdro-
wienia dla swoich krewnych i znajomych, 
starali się w ten sposób powiadomić ich 
o swoich losach.

Licząca 70 tys. doskonale wyekwipowanych 
i doświadczonych żołnierzy, wyposażona 
w nowoczesną broń, w tym również w 120 
czołgów i 98 samolotów, dowodzona przez 
cieszącego się powszechnym szacunkiem 
gen. Józefa Hallera, stanowiła siłę, której 
użycie mogło być rozstrzygające w walkach 
o granice odradzającej się Rzeczpospolitej. 
Najpilniejsza potrzeba w tym zakresie za-
chodziła w owym czasie na froncie ukraiń-
skim, dokąd też Amię Polską skierowano 
natychmiast po przybyciu do kraju. Jej 
wejście do walk przeważyło w ciągu led-
wie dwóch miesięcy szalę zwycięstwa na 
stronę Polski i doprowadziło w lipcu 1919 
r. do odrzucenia wojsk ukraińskich poza 
linię Zbrucza. Dowodzącego przybyłymi 
z Francji żołnierzami gen. Józefa Hallera 
można było teraz przenieść na inny, bar-
dziej zagrożony odcinek granicy. 15 czerw-
ca 1919 r. gen. J. Haller mianowany został 
dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, 
złożonego z dwóch Frontów, Śląskiego oraz 
Cieszyńskiego. Decyzja ta, na mocy której 
pod komendę gen. J. Hallera trafili kolejni 
cieszyńscy żołnierze, stanowiła dość na-

Cezary Haller, brat Józefa Hallera, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na teren Polski 
Armia Hallera 

przetransportowana 
została wiosną 1919 r. 

wyczekiwano ją w kraju 
z wielkimi nadziejami.
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turalną konsekwencję endeckich afiliacji 
generała i nadziei, jakie z jego nazwiskiem 
wiązano na poskromienie Niemców oraz 
powstrzymanie czeskich zakusów wobec 
Śląska Cieszyńskiego.

Kiedy wywodzący się z tego regionu 
żołnierze walczyli jeszcze na wschodzie, 
w Cieszynie pojawił się ich dowódca. Wy-
darzyło się to 12 czerwca 1919 r., a więc 
na trzy dni przed formalnym objęciem 
przez gen. Józefa Hallera dowództwa nad 
Frontem Południowo-Zachodnim. Wizyta 
generała, zapowiadana nad Olzą już od po-
czątku maja, rozpoczęła się o godz. 10:30 
od uroczystego powitania przed dworcem 
w zachodniej części miasta, skąd J. Haller 
udał się na cieszyński zamek, gdzie od 11 
listopada 1918 r. rezydowała Rada Na-
rodowa Księstwa Cieszyńskiego. Witany 
kolejnymi przemówieniami, odnosząc się 
do wypowiedzi ks. Józefa Londzina, który 
stwierdził m.in.: „Wiemy, czem jesteś, jak 
pracowałeś w czasie wojny, jak tworzyłeś 
armię polską we Francyi, a tak podczas 
wojny, jak we Francyi, miałeś też pod sobą 
Ślązaków. Poniosłeś, Panie Generale, ofiarę 
osobistą dla Śląska, gdyż brat Twój położył 
życie swe w obronie Śląska”, Józef Haller 
odpowiedział: „Miecz polski jest mieczem 
prawa i sprawiedliwości i kreśli sprawie-
dliwość. Wspomnieliście o śmierci brata 
mego. Śmierć ta smutkiem przejęła mą 
rodzinę, ale w smutku tym była i radość, 
że nowy węzeł zadzierzgnięty został mię-
dzy Śląskiem a Polską, mogiła ta, to jakby 
nowa twierdza polskości tutaj”. Słowa te, 
wygłoszone po niespełna pięciu latach od 
wymarszu z Cieszyna Legionu Śląskiego, 
którego żołnierze trafili pod komendę J. 
Hallera, uznać można za swoiste odwróce-
nie, a zarazem dopełnienie niegdysiejszej 
deklaracji Jana Łyska, iż czyn legionowy 
to „widoczna, realna ofiara krwi, którą 
Śląsk składa Polsce”. Symboliczny wymiar 
zyskało także przyjęcie na zamku, gdzie 
Tadeusz Reger w emocjonalnym wystąpie-
niu zawołał: „W tej sali, gdzie sprawowali 
polscy Piastowie rządy przez 260 lat, skąd 
podczas wojny wysyłali różni Wilhelmo-
wie, Hindenburgowie, Hotzendorfowie 
miliony ofiar na rzeź wojenną, prosimy: 
Wodzu, wypędź wroga z kraju!”. 

O godz. 16.00 gen. Haller w towarzy-
stwie płk. Franciszka Latinika, dowódcy 
Frontu Cieszyńskiego i głównodowodzą-
cego siłami polskimi podczas styczniowej 
wojny polsko-czechosłowackiej o Śląsk 
Cieszyński, przybyli do Kończyc Małych, 
gdzie odbyła się uroczystość upamiętnia-
jąca śmierć brata generała, kapitana (po-
śmiertnie awansowanego na majora) Ce-
zarego Hallera, który dowodząc niespełna 
240-osobowym półbatalionem, złożonym 
z żołnierzy wadowickiego Pułku Piecho-
ty, ruszył na odsiecz zaatakowanemu 23 
stycznia 1919 r. przez wojska czechosłowac-

kie Śląskowi Cieszyńskiemu i 26 stycznia 
w trakcie walk poległ w Kończycach Ma-
łych. Jego śmierć, w tym czasie owiana już 
legendami, wśród których nie brakowało 
budzących grozę, choć nieprawdziwych 
opowieści o dobiciu rannego kapitana 
czeskim bagnetem, wywołała wstrząs 
w polskiej opinii publicznej, a wśród cie-
szyńskich Polaków rozbudziła nadzieję, iż 
brat poległego, dowodzący najliczniejszą 
i najlepiej uzbrojoną formacją zbrojną, ze-
chce wziąć odwet na najeźdźcy i odzyska 
okupowane przez wojska czechosłowackie 
obszary Śląska Cieszyńskiego. Uczuciom 
tym dał wyraz m.in. proboszcz z Kończyc 
Małych ks. Alojzy Gałuszka, który w miej-
scu śmierci kpt. Cezarego Hallera wręczył 
gen. J. Hallerowi kryształową urnę wy-
pełnioną ziemią z pola bitwy i stwierdził: 
„Generale […] miejsce, na którem stoisz, to 
ziemia naprawdę święta, uświęcona krwią 
za świętą sprawę poległych. […] I krew ta, 
wytoczona zbrodniczą ręką słowiańskiego 
Kaina, woła nieustannie, jak niegdyś krew 
Abla, do niebios: »Ojczyznę, wolność, racz 
nam wrócić Panie!«”. Następnie zaś, nawią-
zując do znanej sceny z „Pana Tadeusza”, 
przekonywał: „Długo, z utęsknieniem 
spoglądaliśmy, spoglądał cały polski Śląsk 
na zachód, skąd, jak ongi przed stu laty 
w owej, brzemiennej nadzieją wiośnie, 
miał przyjść ratunek. I przybyłeś naresz-
cie, Generale, otoczony aureolą zwycięzcy 
i Twoja obecność napawa nas otuchą, że 
tej naszej ziemi drogiej nie będzie deptała 
więcej stopa zdradzieckiego wroga, że z nas 
urodzonych w niewoli, okutych w powiciu 
zdejmiesz raz na zawsze kajdany, spra-
wiedliwości dopomożesz do zwycięstwa, 
a nas wrócisz na Ojczyzny łono”.

Także w Cieszynie na spotkanie z gene-
rałem przybyły rzesze ludności polskiej, 
szacowane na ok. 10 000 osób, które do 
Cieszyna dotarły z odległych niekiedy oko-

lic Zagłębia Karwińskiego, a także z Beski-
dów. Na spotkanie z błękitnym generałem 
przyjechały również delegacje z Górnego 
Śląska, Spisza, Orawy i Czadeckiego. Ge-
nerał, odnosząc się do formułowanych 
pod jego adresem oczekiwań, podczas 
przemówienia wygłoszonego na zamku 
stwierdził: „My wiemy, czem jest Śląsk dla 
Polski. W ludzie drga serce i nerw polski. 
Jak wieczny dzwon, nie skargi, lecz woła-
nia, powinniście podnosić Wasz głos. Wy 
tutaj i lud cały doskonale rozumiecie, gdzie 
jest Wasza obrona, lecz są inne czynniki, 
które nie zawsze to rozumieją. […] Ja je-
stem karnym żołnierzem, który podlega 
rozkazowi. Otrzymałem rozkaz marszu 
na wschód i poszedłem tam, gdy ofenzy-
wa jeszcze nie była skończona, wyszedł 
rozkaz, by mnie podległe wojsko usunę-
ło się i otrzymałem rozkaz obsadzenia 
granicy niemieckiej na zachodzie. Stoję 
tu na straży przeciw Niemcom. Żądajcie 
rozkazu, a ja każdemu rozkazowi karnie 
się poddam i tego, którego wy zażądacie, 
szczególnie się podejmę. Żądania od Was 
powinny wychodzić od ludu, bo Wy naj-
lepiej wiecie, czem jest ta ziemia i kiedy 
chwila odpowiednia”. Nic dziwnego, że 
atmosfera towarzysząca wizycie gen. Jó-
zefa Hallera i wygłaszane w jego trakcie 
deklaracje nie spodobały się Niemcom, 
w tym czasie wraz ze sprzyjającą im czę-
ścią Ślązaków stanowiącym zdecydowaną 
większość mieszkańców Cieszyna. Zaowo-
cować miało to poważnymi perturbacjami 
i – ostatecznie – skandalem. 

tekst: krzysztof szeLong

książniCa Cieszyńska

mat. fot.: narodowe arChiwum Cyfrowe

dalszy ciąg artykułu ukaże się w następ-
nym numerze Wiadomości ratuszowych, 
tj. 15 lipca 2022 r.

Uroczystosci upamiętniające mjr. Cezarego Hallera w Kończycach Małych, 1934, fot. NAC
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Ogłoszenia – nieruchomości
buRmISTRZ mIASTA CIESZYNA INFORmuJE, ŻE PRZEZNACZONO DO 
ZbYCIA, w TRYbIE bEZPRZETARGOwYm, NA RZECZ AkTuALNYCH NA-
JEmCów: 

 lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Głębokiej 54 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 8199/88513 części,

 lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 5656/312144 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni,  
tj. od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 6 lipca 2022 r.

Konsultacje społeczne
uPRZEJmIE INFORmuJEmY, ŻE AkTuALNIE TRwAJą NASTęPuJąCE 
kONSuLTACJE SPOŁECZNE: 

 projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w  sprawie zasad prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach z  mieszkańcami Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.318.2022) oraz 
z  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektu (Zarządzenie Nr 0050.317.2022) – do 
04.07.2022 r.

Informacje na temat wyżej wymienionych konsultacji znajdują się na stronie 
internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl.

PONADTO INFORmuJEmY, ŻE OPubLIkOwANO RA-
PORTY Z kONSuLTACJI SPOŁECZNYCH: 

 projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia strefy płat-
nego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu po-
boru tych opłat z mieszkańcami Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.271.2022 Bur-
mistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 maja 2022 roku) oraz z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu (Zarządzenie Nr 0050.270.2022 z dnia 25 maja 2022 roku).

Raporty zostały opublikowane na stronie internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl w zakładce "Aktualności" oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl.

buRmISTRZ mIASTA CIESZYNA INFORmuJE, ŻE ZATwIERDZIŁA DO 
wYDZIERŻAwIENIA NA CZAS OZNACZONY DO LAT TRZECH w DRO-
DZE bEZPRZETARGOwEJ: 

 wykaz nieruchomości obejmujący część działki położonej w rejonie ul. Przeplińskiego w Cieszynie, 
oznaczonej nr 20/7 obr. 10, o powierzchni 261 m2 z przeznaczeniem na wybieg dla psów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 21 czerwca do 12 lipca 2022 r.

fot. W. Wandzel
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Nabór do Żłobków Miejskich
ŻŁObkI mIEJSkIE w CIESZYNIE OGŁASZAJą NAbóR DZIECI w wIEku 
0-3 LAT DO ŻŁObkA NR 1 PRZY uL. kS. TRZANOwSkIEGO 2 ORAZ DO 

ŻŁObkA NR 2 PRZY uL. mONIuSZkI 13 NA ROk SZkOLNY 2022/2023 
Żłobki Miejskie zapewniają: ciepłą i rodzinną atmosferę, wykwalifikowany personel, smaczne i zdrowe posiłki, ciekawe 
zabawy i zajęcia, atrakcyjne sale i plac zabaw, wszechstronną opiekę i rozwój dziecka.

Karty zgłoszeń będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w Sekretariacie Żłobków 
Miejskich przy ul. Moniuszki 13. Nabór trwa od 20.06.2022 r. do 29.07.2022 r. 

Dokumenty dostępne są na stronie www.zlobkimiejskiecieszyn.pl i w sekretariacie. Informacje udzielane są pod nr 
telefonu 33 851 13 50.

Kino "Piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

01.07, g. 13:30, 15:00 Minionki: Wejście 
Gru – dubbing (animowana, przygodowa 
komedia familijna), USA, b.o.

01.07, g. 17:30 i 20:00 17. Festiwal Waka-
cyjne Kadry: „Kraina smoków” i „Cwaniaki 
z Hollywood” - wstęp wolny

02-07.07, g. 14:00, 16:00, 18:00 Minionki: 
Wejście Gru – dubbing (animowana, przy-
godowa komedia familijna), USA, b.o.

02-07.07, g. 20:00 Fucking Bornholm 
(komediodramat), Polska, 15

08.07, g. 13:00, 15:00 Minionki: Wejście 
Gru – dubbing (animowana, przygodowa 
komedia familijna), USA, b.o.

08.07, g. 17:30 i 20:00 17. Festiwal Wa-
kacyjne Kadry: „Wyrolowani” i „The End” 
- wstęp wolny

09-14.07, g. 14:00, 16:00, 18:00 Minionki: 
Wejście Gru – dubbing (animowana, przy-
godowa komedia familijna), USA, b.o.

09-14.07, g. 20:00 Top Gun: Maverick – 
napisy (film akcji), USA/Hong Kong, 13

15.07, g. 17:30 i 20:00 17. Festiwal 
Wakacyjne Kadry: „Wilk na 100%” i „Wróg 
doskonały”  - wstęp wolny

cinema city
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina Cinema City, miesz-
czącego się w Galerii Stela przy  
ul. Korfantego 23, znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl

książnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

do 26.08 Tadeusz Reger w życiu prywat-
nym i publicznym (wystawa)

cieszyńska rada
seniorów
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

Kolejne posiedzenie Cieszyńskiej Rady 
Seniorów odbędzie się 17.08 o 10:00 w sali 
nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

biblioteKa
miejsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

01.07, g. 14:00 Strefa czytania: warsz-
taty czytelniczo-plastyczne (warsztaty 
w każdy piątek)

01-31.07 Wakacyjny Kiermasz Książki
01-31.07 Książkowy zawrót głowy – 

zajęcia czytelnicze z cyklu strefa czytania 
(warsztaty dla grup zorganizowanych, 
zapisy tel. 33 852 07 10 wew. 15)

01-31.07 Co nieco o Japonii – warsztaty 
podróżnicze z cyklu palcem po mapie 
(obowiązują zapisy tel. 33 852 07 10 wew. 
15)

04.07, g. 14:00 Wygrywamy – wakacyj-
ny turniej gier planszowych (rozgrywki 
w każdy poniedziałek)

05.07, g. 14:00 Stacja plastyka – warsz-
taty plastyczne (warsztaty odbywają się 
w każdy wtorek)

05-08.07 "Skarby Śląska" – warsztaty 
edukacyjno-literackie dla dzieci w ramach 
obchodów 100. rocznicy przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski 

05-08.07 Korfanty (jak) malowany – 
warsztaty artystyczne dla dzieci w ra-
mach obchodów 100. rocznicy przyłącze-
nia Górnego Śląska do Polski 

06.07, g. 14:00 Dalekowzroczni – warsz-
taty ekologiczne (warsztaty odbywają się 
w każdą środę)

12-14.07, g. 9:00-12:00 „Rajzy z Kor-
fantym” – warsztaty filmowe dla dzieci 
w ramach obchodów 100. Rocznicy przy-
łączenia Górnego Śląska do Polski

sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

każda sobota, g. 9:00 parkrun – biegaj, 
truchtaj, maszeruj (przed salą sportową  
al. J. Łyska 21), parkrun.pl/rejestracja

01-03.07 Grand Prix w siatkówce plażo-
wej – Plaża Open 2022

02.07 Piknik 3x3 – City Tour (Parking 
„Pod Wałką”)

08.07, g. 17:00 Sportowa Cieszynianka – 
rodzinne mistrzostwa w biegach przeła-
jowych
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muzeum śląska
cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

wEJŚCIA NA EkSPOZYCJę STAŁą (TYLkO 
Z PRZEwODNIkIEm): pn: nieczynne; wt., 
czw.: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 
12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; pt, sb: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; nd: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00

do 25.09 Kolekcja księdza Szersznika. 
Wystawa jubileuszowa z okazji 220. 
rocznicy założenia publicznego muzeum 
w Cieszynie (Galeria Wystaw Czasowych)

do 28.08 PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 
1920, Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński 
1920-2021 (Sala Rzymska, Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego)

03.07, g. 11:00 Spacery Szersznikowskie 
– Śladami cieszyńskich pomników – Grze-
gorz Studnicki

browar 
zamkowy
www.browarcieszyn.pl, tel. 33 851 64 02

01.07, g. 20:00 Namena Lala – Mobilna 
Scena Anielskiego Młyna

02.07, g. 20:00 Party Lab
07.07, g. 20:00 Duszą Granie – Karaoke
08-10.07 Dni Noszaka
09.07, g. 13:30 Średniowieczny turniej 

rycerski

inne
02-03.07 Święto Herbaty (Wzgórze Zamko-

we)
02.07, g. 10:00-14:00 Warsztaty budo-

wania domków dla owadów (Wzgórze 
Zamkowe)

03.07, g. 13:30 Przewodnik czeka! Zwiedza-
nie Cieszyna z przewodnikiem PTTK (wstęp 
wolny; zbiórka przy Informacji Turystycznej 
Zamku Cieszyn)

05.07, g. 19:00 Koncert prof. Wolfganga 
Seifena – inauguracja II letniej Akademii 
improwizacji organowej (Kościół Jezusowy)

05-08.07 II Letnia akademia improwizacji 
organowej (Kościół Jezusowy)

08.07, g. 17:00 Rozgrywki UNO (Kawiarnia 
Mufka, ul. Srebrna 14)

07.07, g. 20:00 Karaoke z Powerem 
(Otwarty Klub)

09.07, g. 11:00-13:00 Giełda gier – wymień 
się, sprzedaj (Kawiarnia Mufka, ul. Srebrna 
14)

10.07, g. 10:00-15:00 Kiermasz rzeczy 
używanych (Fundacja Rodzinna SIEMANKO, 
ul. Szeroka 3)

03.07, g. 13:30 Przewodnik czeka! Zwiedza-
nie Cieszyna z przewodnikiem PTTK (wstęp 
wolny; zbiórka przy Informacji Turystycznej 
Zamku Cieszyn)

10.07, g. 18:00 5. Koncerty Wyższobram-
skie – Recital mistrzowski (Kościół Jezusowy)

12-13.07, g. 10:30-12:30 Wakacyjne 
warsztaty plastyczne (Kawiarnia Mufka, ul. 
Srebrna 14)

13.07, g. 20:00 Żywa Muzyka (Otwarty Klub)

zameK cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

02.07, g. 10:00 Odkrywaj Cieszyn – 
Wakacyjne spacery z Zamkiem Cieszyn 
– Wokół miejskich murów 

05.07, g. 10:00-12:00 Warsztaty cech 
garncarzy – tworzenie własnych naczyń

do 17.07 Śląska Rzecz. Wystawa pokon-
kursowa

09.07, g. 10:00 Odkrywaj Cieszyn – Re-
krut w Cieszynie: spacer po cieszyńskich 
koszarach (Uwaga! Spacer rozpoczyna się 
od Mostu Wolności)

12.07, g. 10:00-12:00 Warsztaty cech 
heraldyków – projektowanie własnego 
herbu

coK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

02.07, g. 20:30 17. Festiwal Wakacyjne 
Kadry - „Od nocy do nocy” koncert muzyki 
filmowej i musicalowej w wykonaniu Joanny 
Aleksandrowicz (Wzgórze Zamkowe, wstęp 
wolny) 

03.07, g. 8:00-14:00 Targi Staroci (nowa 
lokalizacja Targowisko Miejskie)

03.07, g. 16:00 Lato z muzyką: Brass 
Riders (Park Pokoju)

07.07, g. 10:00 Kulturalne lato z COK: 
warsztaty plastyczne dla dzieci

10.07, g. 16:00 Lato z muzyką: Sylwester 
Art Trio (Park Pokoju)

11-15.07, g. 9:00 Kulturalne lato z COK: 
półkolonie ze sztuką – starożytny Egipt
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ADOPTuJ PRZYJACIELA!
"Nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! Opisy i zdjęcia: Fundacja "Lepszy Świat".

ważne instytuCJe / wiadomoŚCi

 urząd miejski w Cieszynie
Rynek 1, ul. Kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 Cieszyńskie Centrum Informacji
Rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.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 psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. Skrajna 5, pok. 4, 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. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-
16.00), w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

 Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty
ul. Wąska 2, dyżury: każdy wt., 15:30-16:30 
tel. 33 851 45 14; 797 353 207 
www.hospicjumcieszyn.pl

 GRuPA AA
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„DROMADER” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17:00. Grupa „NOWA PERSPEKTY-
WA” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

 klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16:00–20:00 i wt., śr. 11:00–15:00

 Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w śro-
dy w g. 13:00-17:00. w piątki w g. 11:00-15:00

 Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,
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,
Ciepłownicze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994,
Ratunkowe: tel. 999, Policja: tel. 997,
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

 Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,
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.szpitalslaski.pl

 Zakład budynków miejskich Sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, zbm.cieszyn.pl

 Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 Dyżury aptek
Apteka PRIMA, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLub CIESZYN NA FACEbOOku
Oficjalny profil Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMCieszyn.
Oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiWrazenie.
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tel. 33 479 42 00, 
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kOLA wygląda jak miniaturka husky, nie ustępuje też tej rasie tem-
peramentem, energią i ruchliwością. To taka mała pchełka, która 
jest wszędzie, wszystko chce wiedzieć, widzieć i wszędzie zajrzeć. 
Jest łagodna i wesoła, ale też potrafi burknąć na pozostałe pieski, 
jeśli któryś pcha się do jej miski. bardzo lubi dzieci i dogaduje się 
z innymi psami. Nie znamy jej stosunku do kotów. kola jest malut-
kim pieskiem, ma około 35 centymetrów wysokości w kłębie. Jest 
zdrowa, wysterylizowana, zaszczepiona i zaczipowana. ma około 
3-4 lata. Obecnie przebywa w domu tymczasowym w ustroniu. 
kontakt w sprawie spaceru lub adopcji: kasia, tel. 782 717 771.

NORbERT jest śmiałym, po-
godnym i niezwykle zabawo-
wym kocurkiem. Lubi zabawy 
z innymi kotami, do ludzi jest 
niezwykle ufny. wręcz do-
maga się pieszczot, chętnie 
leży na kolanach i  lubi być 
obok człowieka. Często się 
wyleguje, ale lubi też zabawy 
z piłeczką i innymi kocimi za-
bawkami. w przeszłości uległ 
jakiemuś wypadkowi, przez 
co ma uszkodzony bark i ku-
leje na przednią łapę, ale nie 
przeszkadza mu to w zabawie 
i wskakiwaniu nawet na duże 
wysokości. Doskonale radzi 
sobie z kuwetą. Lubi czesanie 
swojej wyjątkowo puszystej 
sierści. Norbert ma około 4-5 
lat. Jest odrobaczony, wyka-
strowany, zachipowany i za-
szczepiony, testy FIV/FeLV ma 
ujemne. kontakt w sprawie 
adopcji lub domu tymczaso-
wego dla kotów: Patrycja, tel. 
605 118 117.
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zbiory muzealne  
księdza Szersznika 
muzeum Śląska Cieszyńskiego zapra-
sza na wystawę zatytułowaną kolek-
cja księdza Szersznika, przygotowaną 
dla uczczenia jubileuszu 220. rocznicy 
założenia publicznego muzeum w Cie-
szynie, jednego z najstarszych muzeów 
w Europie Środkowej. Zgromadzenie 
w jednym miejscu najwspanialszych 
eksponatów Szersznikowskiego mu-
zeum ukazuje nie tylko jego bogactwo, 
ale też potwierdza fakt, iż ks. Szersznik 
pozostanie jednym z najniezwyklejszych 
obywateli Cieszyna w jego historii.

Ksiądz Leopold Jan Szersznik zrealizo-
wał oświeceniową ideę tworzenia muzeów 
o charakterze publicznym. Umieszczając 
zbiory przy bibliotece, nadał im charakter 
naturalnej ilustracji wiedzy teoretycznej. 
Gromadzenie eksponatów rozpoczął 
Szersznik na wiele lat przed jego udostęp-
nieniem publiczności. Pierwsze egzempla-

rze mineralogiczne, a te będą ilościowo 
przeważały w jego zbiorach muzealnych, 
otrzymał już w 1777 r. od Józefa Wussina, 
budowniczego dróg w okolicy Cieszyna. 
W roku 1801 ulokował swoje zbiory w daw-
nym budynku gimnazjum, przylegającym 
do kościoła św. Krzyża, rozmieszczając je 
w osobnej sali na pierwszym piętrze obok 
biblioteki i udostępnił je publiczności. Tak 
o nich pisał: „Przy bibliotece mieści się 
Gabinet Historii Naturalnej. W sześciu 
olchowych szafach z mosiężnymi oku-
ciami, z których każda zawiera 24 dość 
dobre obszerne szuflady, znajdują się 
pozakrajowe [tj. spoza Śląska Cieszyń-
skiego] skamieliny i różne gatunki skał 
(...) Zwierzęce bogactwo ukazuje tamże 
około 100 wypchanych ptaków i płazów 
systematycznie sklasyfikowanych. Ist-
nieje także mały zasób czteronożnych 
zwierząt. W najbliższym czasie nadejdą 
trafiające się w tutejszych wodach wy-
pchane ryby. Do nie gorzej systematycznie 
uporządkowanych zbiorów należą: 1) na-
turalne muszle (mięczaki), 2) skamieniałe 
i zwapniałe muszle, 3) morskie pajęczaki, 
4) raki, 5) chrząszcze, 6) motyle, 7) ptasie 
jaja i gniazda. Zbiór roślin uporządkowa-
ny według Linneusza zaszufladkowany 
jest wraz z roślinami krajowymi: 1) liczne 
rosnące poza krajem żywiczne gatunki 
drzew, 2) liczne krajowe kory, 3) liczący 
100 gatunków zbiór nasion."

Muzeum Szersznika było zbiorem na-
ukowym o ustalonej systematyce, myślą 
przewodnią był dydaktyzm – chęć uka-
zywania określonych elementów wiedzy 
naukowej, gdzie najważniejszy jest cel 
informacyjno-naukowy. 

Ks. Szersznik określał swoje zbiory mia-
nem „Naturalienkabinet” i „Kunstkabinet”, 
wyraźnie oddzielając twory przyrody od 
wytworów człowieka. Jak pisał Mariusz 
Makowski, przejawiał się w tym filozoficzny 
idealizm Szersznika, który pragnął ukazać 
w jednym zbiorze historię naturalną świa-
ta i jej zwieńczenie – geniusz człowieka, 
wyrażając w tym wiarę w jedność świata 
i jego nieustanny postęp. 

Pełny obraz zbiorów muzealnych ks. 
Szersznika obrazuje ich spis, sporządzo-
ny w roku 1815, już po śmierci założycie-
la. W zbiorze naturaliów spisano 6562 
eksponaty, w tym 4619 minerałów, 1279 
skorupiaków i muszli, 108 próbek drzew 
i żywic, 402 wypchane ptaki i zwierzęta 
oraz 155 innych przedmiotów (jaja, kości 

itp.). Zbiór numizmatyczny obejmował 
1905 eksponatów, zbiór sztuki i rzemio-
sła artystycznego (określony jako „oso-
bliwości”) 195 eksponatów, zaś kolekcja 
maszyn, modeli oraz przyrządów nauko-
wych liczyła 90 przedmiotów.

Przeważającą częścią zbiorów były 
naturalia, dziś większość kolekcji Szersz-
nikowskiej stanowią owe wytwory czło-
wieka, w tym m.in. instrumenty astrono-
miczne, elementy uzbrojenia, malarstwo 
i grafika, medale i monety, starożytności 
i osobliwości. Na wystawie, obok kabi-
netu ostatniej cieszyńskiej Piastówny, 
księżnej Elżbiety Lukrecji, czy portretu 
księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego, po-
dziwiać można przyrządy astronomiczne 
z XVII-wiecznym globusem nieba i dwoma 
astrolabiami, półzbroję husarską z kolczu-
gą, inkrustowany arkebuz czy egzotyczną 
broń na czele z tarczą ze skorupy żółwia. 
Pośród naturaliów są minerały, szczęka 
i ząb mamuci; pośród przeróżnych staro-
żytności – grecka ceramika; jest kolekcja 
medali z portretami papieży, mapy Księ-
stwa Cieszyńskiego, szyld z gospody w Ja-
nowicach ze śmiercią Ondraszka i zegar 
księdza Szersznika. Zapraszamy niniejszym 
do obejrzenia tych największych skarbów 
kolekcji cieszyńskiego Muzeum! 

tekst i zdJęCia: muzeum ŚLąska Cieszyńskiego

zdJęCie z LeweJ: mikroskop ŚwietLny, XVii/
XViii w. | zdJęCie z praweJ: rodzina przy stoLe, 

metthe, rysunek Bistrem, ii poł. XViii w.


