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od burmistrza 

Cieszyn w internecie

szanowni Mieszkańcy!
wirtualna rzeczywistość stała się istot-

nym elementem naszego życia codzien-
nego. Dziś szukamy bieżących informacji 
na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych. To często tam dowia-
dujemy się o istotnych wydarzeniach z re-
gionu i kraju. Również urzędnicy w swojej 
codziennej komunikacji z mieszkańcami 
korzystają z przestrzeni wirtualnej. i wła-
śnie tym działaniom chciałabym poświęcić 
dziś uwagę.

Strona miaSta a Biuletyn 
informacji PuBlicznej

Bieżące informacje przekazujemy Pań-
stwu za pośrednictwem oficjalnej strony 
internetowej Miasta Cieszyn – www.cie-
szyn.pl. strona podzielona jest na cztery 
strefy, dedykowane konkretnym grupom 
odbiorców – mieszkańcom, turystom 
i przedsiębiorcom; dla ułatwienia wyróż-
niliśmy także zakładkę „Urząd Miejski”. 
na każdej z tych podstron pojawiają się 
ważne ogłoszenia, komunikaty, ale także 
zapowiedzi wydarzeń, relacje z imprez itd. 
Osobną stronę stanowi Biuletyn infor-
macji Publicznej, w którym publikowane 
są dokumenty urzędowe, takie jak m.in. 
konkursy ofert, przetargi i  ich rozstrzy-
gnięcia, informacje związane z pracami 
Rady Miejskiej Cieszyna, sprawozdania 
finansowe czy konsultacje społeczne. Cha-
rakter publikowanych tam materiałów jest 
urzędowy. Obowiązek publikowania w tej 
formie nakładają na nas obowiązujące 
przepisy, m.in. ustawa z dnia 6 września 
2011 r. o dostępie do informacji publicznej.

Profile na Portalu 
faceBook.com

Urząd Miejski, instytucje kultury, jed-
nostki organizacyjne oraz służby miejskie 
wykorzystują media społecznościowe do 
informowania o realizowanych przez siebie 
zadaniach, podejmowanych inicjatywach, 
a także do komunikacji z mieszkańcami. 
najpopularniejszym portalem tego rodza-
ju jest Facebook.

Oficjalnym profilem Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie na Facebooku jest “Miasto 
Cieszyn”. Publikowane na nim są przede 
wszystkim wiadomości o charakterze in-
formacyjnym, nie tylko z Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, ale także miejskich jednostek 
kultury, spółek i innych instytucji. znajdują 
się tam również komunikaty o awariach, 
kwestiach bezpieczeństwa czy ewentu-
alnych zagrożeniach. Obserwowanie tej 
strony jest dobrym sposobem na to, by 
być na bieżąco z informacjami z życia mia-
sta. zachęcam do polubienia profilu, a na 
pewno nic Państwa nie ominie.

Profil “Cieszyn robi wrażenie” prowa-
dzony jest w bardziej swobodny sposób, 
ma charakter promocyjny, kierowany jest 
do turystów i sympatyków naszego miasta. 
staramy się tam pokazywać ciekawe zdję-
cia, informować o ważnych wydarzeniach 
kulturalnych, publikować ciekawostki na 
temat Cieszyna.

Jest jeszcze profil “Gabriela staszkie-
wicz”, na którym publikowane są przede 
wszystkim informacje związane z pełnio-
nymi przeze mnie obowiązkami Burmi-
strza Miasta Cieszyna. staram się także 
udostępniać tam informacje o ciekawych 
inicjatywach społecznych, akcjach charyta-

tywnych, także z działalności na szerszym 
niż nasze miasto czy powiat polu samorzą-
dowym. Podobnie jak na wymienionych 
wyżej profilach, można komentować po-
sty oraz wysyłać wiadomości prywatne. 

na oficjalnych profilach miejskich prze-
strzegamy kultury wypowiedzi. Osoby m.in. 
naruszające ogólny regulamin Facebooka, 
używające wulgaryzmów, obrażające inne 
osoby, piszące wiadomości wprowadzają-
ce w błąd, są blokowane. Komentarze nie 
na temat, dyskryminujące inne osoby są 
ukrywane bądź usuwane. 

wyżej wymienione profile, a także 
Budżet obywatelski w Cieszynie, zapla-
nuj przestrzeń - konsultacje społeczne, 
Cieszyn w sieci kultury, nGO.cieszyn.pl, 
sportowy Cieszyn oraz grupa Cieszyn robi 
wrażenie to oficjalne kanały komunikacji. 
nie administrujemy innych profili i grup, 
poza wyżej wymienionymi. na wiele z nich 
zaglądamy, ale nie zarządzamy nimi i nie 
jesteśmy w stanie reagować na wszystkie 
kierowane tam zapytania. zachęcamy do 
korzystania z oficjalnych kanałów miasta. 
na naszej stronie i na BiP podane są także 
numery telefonów oraz adresy mailowe.

urząd w czaSie Pandemii
Trwająca pandemia i kolejne wytycz-

ne rządowe w sprawie funkcjonowania 
administracji wywołują pytania o zmia-
ny w funkcjonowaniu Urzędu Miejskie-
go. Działamy bez zmian czasowych. Od 
dłuższego czasu obsługujemy Państwa na 
parterze Ratusza. To pracownicy urzędu, 
z konkretnego wydziału, przychodzą do 
Punktu Obsługi. Apeluję jednak, by wcze-
śniej umówić wizytę telefonicznie, być 
może istnieje możliwość załatwienia jej 
mailowo bądź przez ePUAP. Osoby przy-
chodzące do Urzędu obowiązuje nakaz 
noszenia maseczek.

z niepokojem przyjmuję informacje 
o zachorowaniach i przebiegu kolejnej fali 
pandemii. niezmiennie proszę, dbajmy 
o siebie, szanujmy się nawzajem i poma-
gajmy sobie. Życzę dużo zdrowia.

 gabriela 
staszkiewicz

Burmistrz Cieszyna

Dziś szukamy bieżących 
informacji na stronach 

internetowych 
i portalach 

społecznościowych.
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kulturalne ferie  
w Cieszynie
nadchodzi czas, na który czekali najmłodsi mieszkańcy – ferie zimowe! W drugiej 
połowie lutego cieszyńskie instytucje kultury zadbają o to, by żadne dziecko się 
nie nudziło. W ofercie znalazły się między innymi warsztaty rękodzieła, zwiedzanie 
muzeów oraz teatru. Słowem – jest w czym wybierać! 

zimowe hiStorie  
w zamku cieSzyn

zamek Cieszyn zaprasza na warsztaty 
pod wspólnym tytułem „zimowe historie 
w zamku Cieszyn”. na wasze pociechy 
czeka m.in. projektowanie masek we-
neckich, własnej mini szklarni, czy też 
tworzenie ozdób z masy porcelanowej. 
Brzmi interesująco, nieprawdaż?

warsztaty organizowane są w ponie-
działki, środy i piątki w obu tygodniach 
ferii w godzinach od 10:00 do 12:30. za-
jęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
7-12 lat, liczba miejsc jest ograniczona 
– w jednym spotkaniu może uczestni-
czyć maksymalnie 12 osób. zapisy przyj-
mowane są mailowo lub telefonicznie 
(wzagan@zamekcieszyn.pl, jmalorny@
zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21) najle-
piej na 3 dni przed wybranymi zajęciami. 
Koszt udziału w warsztacie: 25 zł/os.

szczegółowy program jest następujący:
14 lutego (poniedziałek): Śnieżna 

makrama, czyli zimowe wyplatanie.
Historia i początki wyplatania jako 

starożytnej sztuki wiązania sznurków. 
nawiązanie do tkactwa lokalnego. 
wspólne wyplatanie ozdób naściennych 
na bazie drewna. Kolor sznurków: od-
cienie zimy. Oprowadzenie po wysta-
wach (Dizajn w Przestrzeni Publicznej, 
Cieszyńskie ciasteczka).

16 lutego (środa): Do stołu podano, 
czyli projekt własnego menu.

Prezentacja i pokaz savoir-vivre sto-
łowego dawniej i dzisiaj. nakrycie stołu 
z pokazem i wspólną zabawą na przy-
kładzie menu z restauracji Pod Brunat-
nym Jeleniem w Cieszynie z roku 1920 
(okazja Dnia Republiki Francuskiej). Pro-
jektowanie odświętnego menu różnymi 
technikami plastycznymi. Pokaz niety-
powych sztućców (projekty) oraz quiz. 
Oprowadzenie po wystawach.

18 lutego (piątek): Bal na zamku, 
czyli projektowanie masek weneckich.

Historia masek weneckich i prezentacja. 
Odniesienia do dworu w Cieszynie (elż-
bieta Lukrecja). Projektowanie własnych 
masek, wspólna zabawa, oprowadzenie 
po wystawach.

21 lutego (poniedziałek): zimowy 
ogród, czyli projekt własnej mini szklarni.

Opowieści o roślinności Cieszyna i wzgó-
rza zamkowego, ciekawostki o oranżerii 
zamkowej, pokaz. Projekt mini ogrodu 
w szkle. Różnorodne dodatki, takie jak 
kamyczki, drewienka, rośliny. Oprowa-
dzenie po wystawach.

23 lutego (środa): z czym na zimowy 
spacer, czyli własny projekt plecaka.

Opowieść o tkaninach, pokaz strojów 
(historia). wystawa strojów, warsztaty 
malowania/stemplowania wzorów na 
tkaninie, oprowadzenie po wystawach, 
wykorzystanie liter z kroju pisma silesiana.

25 lutego (piątek): Ulepimy dziś bał-
wana, czyli ozdoby z masy porcelanowej.

Kilka słów o „zimnej porcelanie” 
(źródła od XViii w.), warsztat tworzenia 
ozdób i malowania farbami perłowymi, 
oprowadzenie po wystawach, pokaz lub 
wystawa projektów.

ferie wśród  
Starych kSiążek

Książnica Cieszyńska ponownie zapra-
sza wszystkich zainteresowanych, szcze-
gólnie zaś młodzież szkolną, do udziału 
w pokazach i warsztatach poświęconych 
dziejom książki, kulturze piśmienniczej 
i historii Śląska Cieszyńskiego. zajęcia 
odbywać się będą od 15 do 24 lutego 
w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej przy 
ul. Menniczej 46. Udział w pokazach 
i warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia będą się rozpoczynać o godz. 
11:00. w przypadku zwiększonego zainte-
resowania określonymi zajęciami możliwe 
jest ich powtórzenie w innym terminie po 
uzgodnieniu go z prowadzącym bibliote-
karzem lub konserwatorem. indywidualni 
uczestnicy powinni swoją obecność za-
anonsować w Czytelni Ogólnej Książnicy 
Cieszyńskiej co najmniej 10 minut przed 
rozpoczęciem zajęć (w przypadku pokazu 
konserwacji – co najmniej 30 minut). Opie-
kunowie grup zorganizowanych proszeni 
są o wcześniejsze uzgodnienie terminu 

fot. Unsplash
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udziału w zajęciach. Udział w co najmniej 
pięciu lekcjach uprawnia ich Uczestników 
do otrzymania nadawanego przez Książ-
nicę Cieszyńską indywidualnego „Certy-
fikatu młodego znawcy dawnej książki”.

Harmonogram pokazów i warsztatów:
15 lutego (wtorek): Czym jest i czym 

zajmuje się Książnica Cieszyńska? 
Prowadzenie: witold Kożdoń (tel.  

33 851 38 41; zajęcia adresowane do 
uczniów szkół podstawowych, młodzieży 
szkół średnich, studentów).

skąd w Cieszynie wzięły się stare książ-
ki? Jaką mają wartość? Czy współcześnie 
mogą być użyteczne? Po co powołano 
Książnicę Cieszyńską i czym zajmują się 
jej pracownicy? Czy trzeba być naukow-
cem, żeby znaleźć w Książnicy coś inte-
resującego dla siebie?

16 lutego (środa): Pierwsze kroki 
do biblioteki – jak korzystać ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej?

Prowadzenie: Halina Morawiec (tel.  
33 851 38 41; zajęcia przeznaczone dla 
młodzieży licealnej i studentów, ewen-
tualna wersja dla szkół podstawowych).

warsztaty w przystępny sposób przy-
bliżające wiedzę o korzystaniu ze zbio-
rów bibliotecznych (nie tylko Książnicy 
Cieszyńskiej) i pozwalające zyskać umie-
jętność posługiwania się bibliografiami, 
katalogami, komputerowymi bazami 
danych, zasobami cyfrowymi itd. Uczest-
nicy warsztatów zdobędą kompetencje 
niezbędne przy prowadzeniu kwerend 
oraz pisaniu referatów, prac semestral-
nych, magisterskich.

17 lutego (czwartek): Fantastyczne 
zwierzęta i nie tylko w zbiorach Książni-
cy Cieszyńskiej. 

Prowadzenie: Aleksandra Golik-Prus 
(tel. 33 851 38 43, zajęcia adresowane do 
uczniów szkół podstawowych).

Uczestnicy przy pomocy farb, kredek 
lub papieru kolorowego spróbują w sposób 
twórczy wypełnić kolorem kopie ilustra-
cji ze starych ksiąg ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej. nie zabraknie też części 
teoretycznej w formie prezentacji mul-
timedialnej poświęconej egzemplarzom 
książek, z których pochodzą ilustracje. 
Dodatkową atrakcją będzie wspólne wy-
konanie mapy obowiązków związanych 
z posiadaniem domowych zwierzątek 
i możliwość opowiedzenia o swoim pupilu. 

18 lutego (piątek): Konserwacja daw-
nej książki. 

Prowadzenie: Łucja Brzeżycka i Anna 
Fedrizzi-szostok (tel. 33 851 38 47).

Pokaz konserwacji starych ksiąg i do-
kumentów z elementami warsztatowy-
mi. Uczestnicy w niewielkim zakresie 
pomagają w pracach konserwatorskich, 
obserwują szkodniki niszczące książ-
ki pod mikroskopem i odpowiadają na 
szereg pytań rozwijających ich wiedzę 
na temat starych pamiątek rodzinnych. 
Prowadzące pokażą, jak w nowoczesny 
sposób uzupełnia się dziury w papierze 
zanurzając je w wodzie oraz jak oprawia 
się księgi starymi metodami.

21 lutego (poniedziałek): Dlaczego 
ludzie czytają gazety? 

Prowadzenie: witold Kożdoń (tel.  
33 851 38 41, zajęcia adresowane do 
uczniów szkół podstawowych i średnich).

Prezentacja pozwoli prześledzić dzieje 
prasy drukowanej, historię gazet ukazu-
jących się na Śląsku Cieszyńskim, zapre-
zentowane zostaną tytuły pozostające 
w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej oraz 
sposoby ich udostępniania. Uczestnicy 
prezentacji dowiedzą się również, jak 
gazeta powstawała kiedyś i jak powsta-
je obecnie. no i jak rysuje się przyszłość 
prasy cieszyńskiej?

22 lutego (wtorek): Mamo, Tato, góry 
wzywają, muszę iść. 

Prowadzenie: Agnieszka Laskowska 
(tel. 33 851 38 43, zajęcia adresowane do 
uczniów szkół podstawowych i średnich).

 Prezentacja najstarszych przewodników 
po Beskidzie Śląskim ze zbiorów Książni-
cy Cieszyńskiej połączona z twórczymi 
warsztatami wykonania mapki zimowej 
wędrówki górskiej dla całej rodziny. Po 
prezentacji multimedialnej uczestnicy 
spróbują obudzić w sobie ducha zdobyw-
cy, samodzielnie przygotowując mapkę 
zimowej wędrówki górskiej dla całej ro-
dziny. Będą wybierać cel wyprawy, wy-
cinać, kleić, rysować, by tak zaopatrzeni 
wyruszyć śladami beskidzkich pionierów 
na spotkanie z przygodą. 

23 lutego (środa): Książka w starożyt-
ności. Od kamienia i tabliczki drewnianej 
do tabliczki glinianej. 

Prowadzenie: Jolanta sztuchlik (tel.  
33 851 38 44, zajęcia adresowane do 
uczniów szkół podstawowych i średnich).

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakich 
materiałów pisarskich używali starożyt-
ni Rzymianie i Grecy, co to jest ostrakon 
i co łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą 
książką, tabletem czy laptopem. Każdy 
uczestnik będzie miał też okazję pisania 
hieroglifami lub alfabetem łacińskim na 
woskowej tabliczce, a następnie samo-
dzielnego wykonania glinianej tabliczki 
i zapisania jej pismem klinowym. na 
zakończenie lekcji będzie możliwość od-
czytania wyrazów zaszyfrowanych hie-
roglifami lub pismem klinowym. 

24 lutego (czwartek): Perły światowej 
humanistyki w księgozbiorze ks. Leopol-
da Jana szersznika. 

fot. Unsplash

fot. Unsplash
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Prowadzenie: dr Artur Lewandowski 
(tel. 33 851 38 42, zajęcia adresowane do 
grup szkół licealnych i/lub indywidualnych 
zainteresowanych).

Uczestnicy zajęć będą mieli sposobność 
zapoznania się z najcenniejszymi arcy-
dziełami światowej humanistyki znajdu-
jącymi się w księgozbiorze ks. Leopolda 
Jana szersznika. Po zakończeniu wykładu 
przewidziane jest zwiedzanie biblioteki ks. 
L. J. szersznika z poziomu antresoli w hallu 
głównym, w trakcie którego wiadomości 
przedstawione podczas wykładu wzboga-
cone zostaną o informacje na temat życia 
oraz twórczości największego uczonego 
w dziejach Cieszyna.

ferie z BiBlioteką
Biblioteka Miejska w Cieszynie zapra-

sza dzieci i młodzież na zajęcia w trakcie 
ferii! Oferta jest tak zróżnicowana, że na 
pewno nikt nie będzie się nudził. zresztą, 
przekonajcie się sami! Udział w spotka-
niach jest bezpłatny.

Program zajęć jest następujący:
14 lutego (poniedziałek), godz. 14:00 

– stacja plastyka – warsztaty plastyczne
15 lutego (wtorek), godz. 14:00 – strefa 

czytania – warsztaty czytelniczo–plastyczne
16 lutego (środa), godz. 14:00 – Da-

leKOwzroczni – warsztaty ekologiczne
18 lutego (piątek), godz. 14:00 – stacja 

plastyka – warsztaty plastyczne
21 lutego (poniedziałek), godz. 14:00 

– strefa czytania – warsztaty czytelniczo–
plastyczne

22 lutego (wtorek), godz. 14:00 – Kul-
turalnie – warsztaty edukacyjno-wycho-
wawcze

23 lutego (środa), godz. 14:00 – stacja 
plastyka – warsztaty plastyczne

25 lutego (piątek), godz. 14:00 – strefa 
czytania – warsztaty czytelniczo–plastyczne

Dla grup zorganizowanych Biblioteka 
Miejska proponuje warsztaty:

Lato w zimie – zajęcia o charakterze 
ekologicznym z cyklu DaleKOwzroczni,

strasznie smoczne opowieści – warsz-
taty literackie z cyklu Kulturalnie

Grupy obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja terminu, tel. 33 852 07 10. 

Pracownia multimedialna TwOJeme-
dia zaprasza dzieci z klas 1-3 na zajęcia:

14 lutego (poniedziałek), godz. 12:00 
– Lego fun – warsztaty robotyki i progra-
mowania z wykorzystaniem klocków Lego

16 lutego (środa), godz. 12:00 – Buduj 
w 3D – przestrzenne warsztaty z wykorzy-
staniem drewnianych klocków LinDen

18 lutego (piątek), godz. 12:00 – Roz-
brykane ferie – kreatywne gry i zabawy 
z animatorem

21 lutego (poniedziałek), godz. 12:00 
– Lego fun – warsztaty robotyki i progra-
mowania z wykorzystaniem klocków Lego

23 lutego (środa), godz. 12:00 – Buduj 
w 3D – przestrzenne warsztaty z wyko-
rzystaniem drewnianych klocków LinDen

25 lutego (piątek), godz. 12:00 – Roz-
brykane ferie – kreatywne gry i zabawy 
z animatorem

Obowiązują wcześniejsze zapisy: ewe-
lina Pustówka, tel. 577 912 179, 33 852 07 
10 w. 12, e-mail: twojemedia@biblioteka.
cieszyn.pl.

Bliżej teatru

wasze pociechy marzą o karierze ak-
tora, reżysera, scenografa, a może po 
prostu interesuje je to, co dzieje się za 
kulisami? Mamy dla nich świetną propo-
zycję – zwiedzanie Teatru im. A. Mickie-
wicza „od kuchni”!

Dyrekcja placówki zaprasza na bezpłat-
ne spotkania w ramach cyklu „BLiŻEJ 
teatru” obejmujące:

zwiedzanie budynku teatru – przejście 
po teatralnych zakamarkach;

przedstawienie krótkiej historii obiektu;
przestawienie charakteru i zakresu 

działalności teatru impresaryjnego;
prezentacja mechanicznych urządzeń 

scenicznych;
prezentacja zabezpieczeń p.poż. bu-

dynku.
zwiedzanie będzie się odbywało przy 

zachowaniu aktualnie obowiązujących 
reżimów sanitarnych. Maksymalna ilość 
uczestników w grupie: 25 osób. zwie-
dzanie teatru wymaga wcześniejszego 
uzgodnienia terminu pod numerem tel. 
33 858 16 52 lub 33 857 75 90.

ferie z muzeum 
drukarStwa

Jesteście ciekawi świata? Chcecie do-
wiedzieć się, dlaczego Jan Gutenberg, 
Ottmar Mergenthaller i wielu innych zy-
skało miano wielkich odkrywców? A może 
zastanawiacie się, jaki ślad pozostawili 

po sobie ojcowie drukarstwa na Śląsku 
Cieszyńskim – między innymi Fabian Be-
inhauer i ród Prochasków? 

Jeśli ciekawi was wpływ drukarstwa na 
nasze dzieje, pasjonuje „czarna sztuka” 
i chcecie kreatywnie, ciekawie oraz od-
krywczo spędzić czas – Miasto Cieszyn 
wraz ze stowarzyszeniem Muzeum Dru-
karstwa zapraszają na “Ferie z Muzeum 
Drukarstwa”.

Oferta skierowana jest zarówno do 
mieszkańców, jak i do turystów. Muzeum 
czynne jest w soboty i niedziele w godz. 
10:00-16:00. W pozostałe dni tygodnia 
(poniedziałek-piątek) pozostaje do 
Waszej dyspozycji w godz. 11:00-14:00. 
Wstęp jest bezpłatny.

zwiedzanie, które odbywa się z prze-
wodnikiem, rozpoczyna się o pełnych 
godzinach. Przewodnik opowie o druku 
archaicznym sposobem – od podstaw, 
czyli od ręcznego składania czcionek po-
czynając, a na wydruku kończąc.

Przypominamy również, że istnieje 
możliwość rezerwacji wejść dla grup zor-
ganizowanych (grupa z rezerwacją ma 
pierwszeństwo przed turystami chcącymi 
zwiedzać Muzeum bez rezerwacji). Jedno-
razowo Muzeum może zwiedzać 15 osób. 

Możliwa jest również rezerwacja dla 
grup zorganizowanych poza godzinami 
wskazanymi w harmonogramie. Dodatko-
we godziny wymagają jednak wcześniej-
szego uzgodnienia terminu. Pamiętajmy 
również o tym, że nadal obowiązują nas 
obostrzenia sanitarne.

zachęcamy do spędzenia ferii z Mu-
zeum Drukarstwa! Kontakt do osoby 
oprowadzającej: muzeum.drukarstwa.
cieszyn@gmail.com.

kulturalne ferie z cok
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom na-

rodowy” i szkoła Podstawowa nr 5 w Cie-
szynie zapraszają dzieci do zaczarowane-
go świata sztuki! Podczas artystycznych 
półkolonii uczestnicy poznają nowych 
twórców, ich świat oraz kierunki w sztuce. 
w programie tworzenie niepowtarzalnych 
dzieł, zabawa i wspólne działanie. 

zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat będą 
odbywały się w szkole Podstawowej  
nr 5 od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9:00-16:00. Podczas i  turnusu 
(14-18 lutego) tematem przewodnim bę-
dzie „sztuka egiptu” a podczas ii (21-25 
lutego)  -„street Art”. Każdy z turnusów 
trwa 5 dni. Cena za jeden turnus wy-
nosi 400 zł za osobę i obejmuje: drugie 
śniadanie, obiad, opiekę wychowawcy 
oraz instruktorów i materiały na zajęcia. 
zapisy pod numerem telefonu 33 851 07 
11 lub 668 860 354.

red. ab na podstawie inFormaCji przesłanyCh 
przez organizatorów

fot. Unsplash
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Więcej imprez zawsze na
www.cieszyn.pl

polub cieszyn  
na facebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

Blask neonów na plakacie 
24. Kina na Granicy 

Zaprezentowano plakat 24. edycji Przeglądu filmowego 
"Kino na Granicy", która odbędzie się w dniach 29 
kwietnia – 3 maja 2022 roku w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. akcentuje kolor, światło i blask – symbole 
energii, ruchu i zabawy. 

Tak właśnie organizatorzy zapowiadają 
tegoroczny festiwal: jako pełen radości 
ze spotkania z kulturą. w jego programie 
znajdą się bowiem nie tylko filmy, ale tak-
że, jak zawsze, koncerty, wystawy oraz 
bogaty program literacki. Równie ważne, 
jak te wydarzenia, będą dyskusje o sztu-
ce z twórcami i przyjaciółmi, którzy co 
roku odwiedzają polski i Czeski Cieszyn. 
właśnie z powodu tych spotkań "Kino na 
Granicy" wraca na prośbę uczestników 
do organizacji imprezy w majówkę. To 
termin, który wpisał się już w kalendarz 
polskich i czeskich kinomanów. 

 – w tym roku podeszłam do plakatu 
dość symbolicznie. wracamy do majo-
wego terminu, do którego widzowie są 
przyzwyczajeni. Bo "Kino na Granicy" 
zmienia miasto. w jego czasie Cieszyn 
dosłownie się ożywia i na wskroś tętni 
życiem: spotkaniami, rozmowami, fil-

mami i muzyką przez całą dobę. stąd 
też pomysł na wykorzystanie motywu 
neonu, którego żywe kolory budzą po-
zytywne skojarzenia z zabawą, pięk-
nie rozświetlonym, żywym także nocą 
miastem. Tak, jak na plakacie, u nas też 
nie brakuje feerii barw i świateł, czy to 
podczas koncertów i  imprez w klubie 
festiwalowym, czy też w trakcie projek-
cji plenerowych, kiedy świeci nie tylko 
ekran projekcyjny, ale i gwiaździste niebo. 
wyobrażam sobie neon Kina na Granicy 
na cieszyńskim Rynku albo w okolicach 
wzgórza zamkowego… – rozmarza się 
iwona Cichy, autorka plakatu i oprawy 
graficznej tegorocznego Przeglądu.

sprzedaż akredytacji i pakietów na 
tegoroczny festiwal trwa. szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie 
https://kinonagranicy.pl. 

mat. pras.

zaPowiedzi

koncert walentynkowy 
cieszyński ośrodek kultury 
„dom narodowy” zaprasza 
na koncert walentynkowy 
„otwarty klub śpiewa 
piosenki o miłości”, który 
odbędzie się 13 lutego 
o godz. 18:00 w sali 
widowiskowej domu 
narodowego. 

na scenie zobaczymy wokalistów 
Otwartego Klubu karaoke, którzy wyko-
nają piosenki Alicji Majewskiej, Grażyny 
Łobaszewskiej, zbigniewa wodeckiego, 
edyty Górniak, Mieczysława szcześniaka 
i  innych znanych polskich wokalistów. 
Utwory te zaśpiewają: ewa Richczajt, 
wojtek Baraniok, Agata iluk, Darek Lekki, 
Beatriss, wiktoria szul-Jakieła, Mike, Ada 
Gierula, Artur Papierski, Boston, Kamila 

Ciupek, Klaudia Boniakowska, Krzysiek 
Puda i norman Power. 

Bilety w cenie 15 zł (przedsprzedaż) 
i 25 zł (w dniu koncertu) są już w sprze-
daży w recepcji Domu narodowego w go-
dzinach pracy Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury oraz online na stronie www.
domnarodowy.pl.

wydarzenie odbędzie się zgodnie 
z obowiązującymi obostrzeniami. Or-
ganizator zastrzega sobie prawo do od-
wołania koncertu lub ograniczenia ilości 
dostępnych miejsc. 

Cok
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komediowe Dni Teatru 
Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa, do Teatru  
im. a. Mickiewicza wracają 
Dni Teatru! Podczas XXV 
edycji imprezy, która 
odbędzie się w dniach 
4-6 marca, wystąpi dla 
Państwa Teatr Capitol 
z Warszawy. 

Teatr Capitol powstał w 2008 roku 
w warszawie dzięki pasji i odwadze jego 
założycieli – aktorki teatralnej i filmowej 
Anny Gronostaj i  jej męża, stanisława 
Mączyńskiego. "To jest dzieło naszego 
życia!" – tak sami przyznają. Capitol ofe-
ruje swoim widzom rozrywkę na wyso-
kim poziomie, a repertuar opiera się na 
doskonałych sztukach i gwiazdorskich 
obsadach. Co zatem podczas tegorocz-
nych Dni Teatru będą mogli zobaczyć 
widzowie z Cieszyna?

4 marca (piątek), godz. 18:00
Małżeństwo to morderstwo 
Reżyseria: Olaf Lubaszenko
Obsada: Anna Gronostaj, Olaf Luba-

szenko
"Małżeństwo to morderstwo" to bra-

wurowa komedia kryminalna w reżyserii 
Olafa Lubaszenki. eksmałżonkowie Paul 
i Polly spotykają się po kilku latach w ob-
skurnym mieszkaniu na Manhattanie, po 
to, aby... robić to, co zawsze! Bałaganiarz 
(Olaf Lubaszenko) i "wszystkowiedźma" 
(Anna Gronostaj) uwielbiają kryminały 
i marzą o przeżyciu kolejnej ekscytującej 
historii. zafascynowani dokonywaniem 
zbrodni doskonałych snują marzenia o in-
trygującym, tajemniczym i zagadkowym 
morderstwie, któremu będzie towarzy-
szyc gęsta atmosfera i osobliwe narzędzie 
zbrodni... Postaramy się ustalić, kim są 
najbardziej prawdopodobni zabójcy oraz 
czy lepszym narzędziem zbrodni są ramy 
od roweru, czy może zatrute pralinki?

5 marca (sobota), godz. 18:00
O co biega?
Reżyseria: Marcin sławiński
Obsada: Anna Czartoryska-niemczycka/

Aleksandra Domańska, Maciej Damięcki, 
Olga Bończyk/Viola Arlak, Marek Kaliszuk/
Dariusz wieteska, Katarzyna Ptasińska/
Delfina wilkońska, stefan Pawłowski/
Michał Rolnicki, wojciech Majrzak/Piotr 

zelt, Marcin Troński/Tomasz Gęsikowski, 
Piotr Miazda/Rafał szałajko

"O co biega?" to jedna z najzabawniej-
szych światowych fars autorstwa Philipa 
Kinga. Pełna zaskakujących zwrotów akcji 
historia, z minuty na minutę, choć wydaje 
się to niemożliwe, staje się jeszcze śmiesz-
niejsza. Do samego końca nie wiadomo, 
kto jeszcze pojawi się nagle w drzwiach 
lub niespodziewanie wyskoczy z szafy!

spokojne angielskie miasteczko. Dom 
pastora Lionela Toopa oraz jego pięknej 
i wyzwolonej żony, byłej aktorki, Pene-
lopy Toop, budzącej zgorszenie wśród 
nobliwych mieszkańców. niechęć do niej 
przejawia zwłaszcza jedna wścibska, stara 
panna skillon, skrycie podkochująca się 
w przystojnym duchownym. Gdy podczas 
nieobecności pastora jego żonę odwiedza 
niezapowiedziany gość – kolega sprzed 
lat, z czasów teatralnych, rozpoczyna się 
lawina nieoczekiwanych zdarzeń.

6 marca (niedziela), godz. 18:00
a mi to rybka
Reżyseria: Marcin sławiński
występują: Joanna Koroniewska/Da-

ria widawska, Łukasz nowicki/Andrzej 
Deskur; Olga nowicka/Michalina sosna, 
Paweł Koślik/wojciech solarz, Cezary 
Pazura – głos rybki

Małżeństwo z wieloletnim stażem, 
w którym rutyna wypełnia codzienne 
życie, postanawia zakupić sobie przy-
jaciela. Życzeniem żony Christine był co 
prawda rasowy york, jednak małżonek 
Jaques wybiera w sklepie zoologicznym 
mniej absorbujące zwierzę, a mianowicie... 

rybkę. Od tego momentu ich mieszkanie 
codziennie powiększa się o kolejnego 
lokatora.

i tak pod ich dach trafia długoletni zna-
jomy, od lat podkochujący się w Christine 
oraz bezdomna kobieta, szukająca pomocy. 
A wraz z kolejnym gościem pojawiają się 
nowe tajemnice, których powiernikiem 
staje się pływająca w akwarium rybka. 
Co mąż będzie chciał ukryć przed żoną? 
i co ona sama zrobiła nieprzyzwoitego? 
Czy wszystkie skrywane sekrety w koń-
cu wyjdą na jaw, czy rybka zachowa je 
dla siebie? 

mat. pras. / red. ab
autor zdjęCia na 1 stronie: Cezary piwowarski 

(mat. pras. teatru Capitol)

Sprzedaż biletów w kasie teatru i syste-
mie on-line na www.bilety.teatr.cieszyn.pl. 
rezerwacja biletów pod numerem tel.  
33 857 75 90, 33 858 16 52.

Kadr ze spektaklu "A mi to rybka!", fot. Cezary Piwowarski.

fot. Cezary Piwowarski
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Przodkowie z Cieszyna 
„Przodkowie z Cieszyna” 
to jedyna strona 
internetowa poświęcona 
poszukiwaniom 
genealogicznym na Śląsku 
Cieszyńskim. 

Genealogia to druga najpopularniejsza 
kategoria stron internetowych, a w księ-
garniach dostępne są podręczniki, z któ-
rych można nauczyć się „genealogicznego 
abecadła”. Potem jednak trzeba zmierzyć 
się z konkretnymi pytaniami. Gdzie znaleźć 
źródła na temat naszych przodków? Do 
jakiej parafii należała dana miejscowość? 
Czy zachowały się księgi metrykalne?

w przypadku Śląska Cieszyńskiego po-
mocą służy strona „Przodkowie z Cieszy-
na” (http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/). założyłem ją w 2012 roku, chcąc 
podzielić swoim doświadczeniem i ma-
teriałami zebranymi w polskich, czeskich 
i austriackich archiwach.

Część tych materiałów to niewykorzy-
stane wypisy ze źródeł, sporządzone przy 
okazji pracy nad doktoratem o elitach 
chłopskich w dawnym Księstwie Cieszyń-
skim, a później nad trzytomową mono-
grafią wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 
1864–1918. studium prozopograficzne 
(dostępna też online).

Obecnie baza „Przodkowie z Cieszyna” 
zawiera dane dotyczące ksiąg metry-
kalnych z 30 parafii z naszego regionu, 
informacje na temat ponad 1300 rodzin 
oraz ponad 7000 biogramów. Jest to do-
bry punkt zaczepienia – nawet jeżeli nie 

znajdziemy tu naszych przodków, to same 
informacje o stanie zachowania metryk 
mogą okazać się bardzo przydatne.

Projekt jest rozwijany społecznie. Od 
czasu do czasu uzyskuje wsparcie ze 
strony samorządów, w tym miasta Cie-
szyn, dzięki czemu można opracować 
i opublikować większe partie materiału. 
Obecnie priorytetem jest rozbudowa bazy 
biogramów w wersji polskiej i angielskiej.

Jak szukać przodków z Cieszyna i okolic?
Podstawowym źródłem genealogicz-

nym są księgi metrykalne parafii rzym-
skokatolickich i ewangelicko-augsburskich 
(większość miejscowych rodów ma linie 
katolickie i ewangelickie). Metryki kato-
lickie zachowały się dla części parafii od 
XVii wieku (np. w Cieszynie od 1628 roku), 
dla wszystkich od XViii wieku. Co ważne, 
w metrykach katolickich aż do wiosny 
Ludów (1848) notowano również prote-
stantów. Metryki ewangelickie zachowały 
się od 1709 roku.

Księgi metrykalne z czeskiej części Ślą-
ska Cieszyńskiego po ii wojnie światowej 
zostały w całości przejęte przez Archi-
wum Krajowe w Opawie i od kilku lat są 
dostępne online pod adresem www.digi.
archives.cz. nowsze metryki („metryki 
żywe”) przechowywane są według wła-
ściwości terytorialnej przez poszczególne 
urzędy gmin.

Księgi metrykalne z polskiej części Ślą-
ska Cieszyńskiego sprzed 1890 roku prze-
chowywane są w archiwach parafialnych. 
Jedynie metryki parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Cieszynie zostały zamieszczo-
ne online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

Pozostałe trzeba przeglądać na miejscu. 
wielu proboszczów i pastorów ze zrozu-
mieniem podchodzi do badań genealo-
gicznych, ale nie jest to, niestety, reguła.

Metryki dla okresu od 1890 roku 
(wyjątkowo też starsze księgi) trafiły do 
Urzędów stanu Cywilnego, a stamtąd po 
upływie odpowiednio 100 lat dla narodzin 
(chrztów) i 80 dla ślubów i zgonów prze-
kazywane są do archiwów państwowych 
– albo w Cieszynie (z powiatu cieszyń-
skiego), albo w Bielsku-Białej (z powiatu 
bielskiego). Część metryk z cieszyńskiego 
archiwum została zdigitalizowana przez 
wolontariuszy ze stowarzyszenia silius 
Radicum i udostępniona na stronie siliu-
sradicum.pl.

nie tylko „Przodkowie z Cieszyna”.
Genealogom szukającym przodków 

z naszego regionu poleciłbym swoje 
dwie publikacje: Dzieje rodu Morysów 
ze Śląska Cieszyńskiego od XViii do po-
czątku XX wieku (Chorzów 2016) i dzieje 
rodu Tomanków ze Śląska Cieszyńskiego 
od XVii do początku XX wieku (Chorzów 
2020). we wstępie do jednej i drugiej dość 
szczegółowo omawiam, jak prowadzić 
badania genealogiczne na Śląsku Cie-
szyńskim, z kolei same książki pokazują 
w praktyce, jak opracować i prezentować 
zebrany materiał. Oba tytuły znajdują się 
w zasobach Książnicy Cieszyńskiej.

Jednak genealogia to nie jest zajęcie dla 
„samotnych wilków”. Prowadząc poszuki-
wania nawet na tak relatywnie niewielkim 
obszarze jak Śląsk Cieszyński, nie sposób 
w pojedynkę ogarnąć całości materiału. 
Od 3 stycznia 2020 roku działa facebo-
okowa grupa „Cieszyńskie Koło Genealo-
giczne: Cieszyn, Bielsko, Ostrava, Karviná, 
Beskidy”, której spiritus movens są Leon 
Jojko i edward zagóra. Artur Cielecki i Łu-
kasz Kominiak wykonują wspaniałą i nie-
wdzięczną zarazem pracę, opracowując 
i publikując indeksy ksiąg metrykalnych 
w serwisie Geneteka. wojciech Grajewski 
zamieścił w internecie sporo danych na 
temat dawnych mieszkańców Brennej. 
Obszerny materiał genealogiczny zgro-
madzili m.in. Andrzej Hanzel, Czesław 
Hławiczka i izabela Olesiak. wyliczać tak 
zresztą można długo.

sądząc po odzewie, strona „Przod-
kowie z Cieszyna” w ostatniej dekadzie 
pomogła setkom genealogów, poszukują-
cych swoich korzeni na terenie dawnego 
Księstwa Cieszyńskiego. Mam nadzieję, 
że druga dekada istnienia serwisu będzie 
równie owocna. 

miChael morys-twarowski

Metryka chrztu Adama Lipy, urodzonego w 1797 roku w Kalembicach, syna Adama 

i Katarzyny z domu Tomiczek (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie).

kultura
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Promocja reprintu  
wspomnień Jamesa Roya 
3 lutego o godz. 18:00 w sali Pod Brunatnym Jeleniem odbędzie się promocja 
wyjątkowej książki – zapisków kpt. Jamesa Roya, sekretarza Międzysojuszniczej 
Komisji Kontrolującej, przybyłej do miasta po wojnie polsko-czechosłowackiej. 
Bezpłatne wejściówki są dostępne w kasie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

James Alexander Roy (1884-1973) był 
szkotem, do roku 1914 wykładał historię 
literatury angielskiej na najstarszej szkockiej 
uczelni – University of st Andrews. z uwagi 
na biegłą znajomość języka niemieckiego 
w roku 1915 znalazł się w służbach brytyj-
skiego wywiadu wojskowego, a w lutym 1919 
roku został wysłany do Cieszyna, by pełnić 
funkcję sekretarza Międzysojuszniczej Ko-
misji Kontrolującej, przybyłej do miasta po 
wojnie polsko-czechosłowackiej. zadaniem 
Komisji było egzekwowanie postanowień 
umowy paryskiej z 3 lutego, w tym dopro-
wadzenie do wycofania czeskich wojsk za 
Olzę, ale przede wszystkim przygotowanie 
raportu o sytuacji na Śląsku Cieszyńskim 
na potrzeby konferencji pokojowej w Pa-
ryżu. Dwa lata po tych wydarzeniach kpt. 
Roy wydał drukiem część spisanych przez 

siebie wspomnień, opatrując je tytułem 
„Pole and Czech in silesia”. Okazały się 
one niezwykle ciekawym i błyskotliwym, 
ale też czasami zaskakującym obrazem 
tej części europy Środkowej. są subiek-
tywnym spojrzeniem autora na miejsca, 
ludzi i ten wyjątkowy, pełen napięcia czas, 
w którym ważyły się losy dawnego Księ-
stwa Cieszyńskiego. 

w ramach projektu realizowanego przez 
Uniwersytet Śląski w Opawie oraz Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, a finan-
sowanego z grantu Międzynarodowego 
Funduszu wyszehradzkiego, zapiski kpt. 
Roya zostały przetłumaczone z języka an-
gielskiego na język czeski i polski i wydane 
razem. Powstała w ten sposób publikacja 
zawiera tekst w trzech wersjach językowych, 
wzbogacony dodatkowo materiałem ilu-

stracyjnym. zapraszamy na promocję tej 
wyjątkowej książki w czwartek, 3 lutego 
o godz. 18.00 do sali Pod Brunatnym Je-
leniem (wejście od rynku), czyli tam, gdzie 
członkowie Komisji Kontrolującej bywali 
codziennie, gdyż hotel Pod Brunatnym 
Jeleniem był ich siedzibą.

ze względu na pandemię promocja 
odbędzie się z zachowaniem obowiązu-
jących zasad reżimu sanitarnego. Liczba 
gości będzie ograniczona, zainteresowa-
ni proszeni są o kontakt z kasą Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego w celu pobrania 
bezpłatnych wejściówek, zapewniających 
wstęp na promocję (do ich wyczerpania). 
spotkanie będzie rejestrowane. 

tekst: muzeum Śląska Cieszyńskiego

zdjęCie: maj 1919, Fot. ze zbiorów mŚC

Członkowie Komisji Międzysojuszniczej przed hotelem Pod Brunatnym Jeleniem, kpt. J.A. Roy w środku (w rozkroku, na tle drzwi hotelu).
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powstanie nowy tom serii wydawniczej 

Bibliotheca Tessinensis 
na początku roku Książnica Cieszyńska odniosła duży sukces. Ministerstwo 
Edukacji i nauki ogłosiło, że jej projekt, zatytułowany Walka, rywalizacja, 
koegzystencja. Źródła do dziejów wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVi do 
połowy XiX wieku). Kontynuacja procesu edycji źródeł historycznych w ramach 
transgranicznej serii wydawniczej "Bibliotheca Tessinensis" został zakwalifikowany 
do udziału w narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. 

„na realizację projektu Minister przy-
znał środki finansowe w wysokości 829 
771 zł, z czego w 2022 r. kwotę 1 200 zł” 
– poinformowała Beata Pukas-Turek, za-
stępca Dyrektora Departamentu Progra-
mów naukowych i inwestycji Ministerstwa 
edukacji i nauki.

Ogółem do konkursu zgłoszono 268 
wniosków, natomiast cieszyński projekt 
znalazł się wśród 39 naukowych przedsię-
wzięć wspartych finansowo przez ministra 
edukacji i nauki. Łącznie resort wyda na 
ten cel kwotę 39 mln 660 tys. zł.

„Bibliotheca Tessinensis” jest wydawniczą 
serią źródłową mającą na celu upowszech-
nianie nieznanych lub trudnodostępnych 
źródeł historycznych odnoszących się 
do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od 
średniowiecza po czasy najnowsze, a po-
nadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, 
przechowywanych na Śląsku Cieszyńskim 
i stanowiących trwały składnik dziedzictwa 
piśmienniczego regionu. „Bibliotheca Tes-
sinensis” ukazuje się od 2004 r., w dwóch 
podseriach, z których jedną – zatytułowaną 
„series Polonica” – wydaje Książnica Cie-
szyńska, a drugą – zatytułowaną „series 
Bohemica” – Ośrodek Dokumentacyjny 
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. 
Do tej pory w ramach serii „Bibliotheca 
Tessinensis” ukazało się 9 tomów łącz-
nie w 13 woluminach, m.in. „Protokoły 
posiedzeń plenarnych Rady narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920) czy 
„Malo invidian quam misericordiam. 
wybór pism i dokumentów dotyczących 
Leopolda Jana szersznika”.

nowy projekt wydawniczy Książnicy 
Cieszyńskiej stawia sobie za zadanie udo-
stępnienie światu naukowemu oraz szer-
szej publiczności najważniejszych źródeł 
historycznych pozwalających rozwijać 
badania nad przeszłością funkcjonujących 
na Śląsku Cieszyńskim wyznań (katolików, 
protestantów i Żydów) oraz ich wzajem-
nych relacji, które rozwijały się od otwartej 
walki, przez niechętną tolerancję, po różne 
formy koegzystencji. Kierownikiem przed-
sięwzięcia jest prof. dr hab. Janusz spyra. 

– „Źródła do dziejów wyznaniowych 
Śląska Cieszyńskiego od XVi wieku do 
1848 roku” będą się składać z sześciu 
woluminów, z których trzy dotyczyć mają 
Kościoła Katolickiego, dwa ewangelicko-
-augsburskiego, a jeden wyznawców ju-
daizmu – stwierdza Krzysztof szelong, 
dyrektor Książnicy Cieszyńskiej.

Pierwszy z nich będzie zawierać źródła 
normatywne do dziejów Kościoła Katolic-
kiego, które wywoływały skutki prawne 
i faktyczne dla ludzi Kościoła oraz jego 
wiernych. Kolejny tom obejmie kilka źró-
deł bliżej ukazujących różne dziedziny 
życia Kościoła Katolickiego w omawianym 
okresie. –najbardziej palącego problemu 
w stosunkach obu chrześcijańskich wyznań, 
czyli akcji „nawracania” protestantów do-
tyczyć będzie natomiast edycja dziennika 
Leopolda Tempesa sJ – informuje Krzysz-
tof szelong.

z kolei z dwóch woluminów poświęconych 
Kościołowi ewangelicko-Augsburskiemu 
jeden także zawierać będzie akta norma-
tywne, natomiast drugi źródła narracyjne 
ilustrujące życie ewangelików w okresie ich 
dominacji, prześladowań i tolerancji. Część 
poświęcona Żydom zgromadzi rozproszone 
w wielu archiwach ślady ich obecności na 
Śląsku Cieszyńskim, m.in. o organizowaniu 
wspólnego życia religijnego. 

ksiąŻniCa Cieszyńska

GWaRą W PiERWSZy
WTOREK MiESiąCa

zapraszamy na kolejne spotkanie 
Miłośników Gwary Cieszyńskiej pod 
hasłem „Rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny”, które 
odbędzie się 1 lutego o godz. 16:00. 
Głównym organizatorem przedsię-
wzięcia jest Henryk nowak.

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

fot. Unsplash
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cieszyńskie akcenty
20 stycznia w przestrzeni 
Galerii Ceglanej 
Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury „Dom narodowy” 
odbył się wernisaż 
wystawy „Cieszyńskie 
akcenty”, prezentujący 
prace malarsko-
hafciarskie agnieszki 
Pawlitko.

Motywem przewodnim zebranych prac 
stało się piękno naszego regionu, tym 
razem zaprezentowane w formie stroju 
i tańców cieszyńskich. ich wyjątkowość 
zatrzymana została na płótnach, które 
powstały jako szybkie szkice, bardzo 
ekspresyjne i wyrażające to, co w danym 
momencie autorka miała na myśli. Eks-
pozycję będzie można podziwiać do 
10 lutego. Pozostało więc jeszcze trochę 
czasu, by zobaczyć z bliska obrazy, któ-
re powstały w tonacji ekspresjonizmu 
współczesnego, z połączenia tradycji ze 
nowoczesnością. 

 – Uzupełnieniem całości jest haft na 
płótnach – charakterystyczny dla regionu 
Śląska Cieszyńskiego i samego Cieszyna, 
który stosowany jest do wykonywania 
żywotków cieszyńskich, stanowiących 
element naszego stroju regionalnego. 
warto dodać, że ten wyjątkowy, złoty, 
srebrny lub kolorowy haft współcze-
śnie wykonuje już tylko kilka hafciarek. 
Umiejętność wykonania go przez autor-
kę projektu to dodatkowy atut całego 
przedsięwzięcia – wyjaśniają organiza-
torzy wydarzenia. 

Podkreślić należy, że malarsko-hafciar-
skie prace powstały w ramach przyznane-
go w 2021 roku stypendium Burmistrza 
Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania kultury 
oraz opieki nad zabytkami. – Ogromnie 
cieszy mnie fakt, że nasze stroje ludowe 
są pokazywane w tak nietypowy sposób 
i że jest wśród nas osoba, która prezen-
tuje naszą tradycję w zupełnie nowej od-
słonie – podkreślała podczas wernisażu 
Gabriela staszkiewicz, Burmistrz Miasta 
Cieszyna. 

bsk

Shana tova – dobrego roku!
16 stycznia grupa Klezmer, wraz z ze-
społem Chaim, zaprosiła nas do Domu 
narodowego na noworoczny koncert: 
"Shana Tova – Dobrego Roku".

zespół Klezmer od 15 lat działa przy 
Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 
narodowy”. Jest jednym z trzech zespo-
łów tańca żydowskiego i  izraelskiego 
w Polsce. występował ponad 130 razy 
na różnych prestiżowych wydarzeniach 
związanych z kulturą żydowską w Pol-
sce i za granicą. Jego repertuar tworzy 
ponad sześćdziesiąt tańców izraelskich, 
żydowskich, stylizowanych na chasydz-
kie, jemeńskich, orientalnych. 

zespół "Chaim" powstał w 2015 roku. 
Przez te lata wiele razy koncertował i za-
pewniał oprawę muzyczną wydarzeniom 
związanym z kulturą żydowską i święta-
mi żydowskimi na Śląsku Cieszyńskim. 
wiele razy współpracował również z ze-
społem "Klezmer".

niedzielny program był okazją do 
prezentacji kilkunastu tańców żydow-
skich i izraelskich o różnej tematyce – od 
biblijnej po związaną z kulturą czy co-
dziennym życiem. Oczywiście nie mogło 

również zabraknąć utworów związanych 
między innymi ze świętami żydowskimi. 

 – Chcemy rozpocząć ten nowy Rok 
w atmosferze radości i dobrych myśli, 
które przekażemy przez muzykę, śpiew 

i tańce, życząc wszystkim właśnie shana 
Tova – Dobrego nowego Roku! – pod-
kreślali organizatorzy. 

bsk

fot. Krzysztof Puda (COK)

fot. Krzysztof Puda (COK)

infORMaCJa TURySTyCZna W CZESKiM CiESZyniE
POnOWniE DZiała!

Od 28 stycznia centrum informacji 
turystycznej w Czeskim Cieszynie po-
nownie służy mieszkańcom i turystom. 
Punkt został przeniesiony z powrotem 
do budynku przy ulicy Głównej (Hlavní 
třída) nr 1a (naprzeciw kawiarni AViOn). 

w czeskocieszyńskim centrum infor-
macji turystycznej znajdą Państwo książki, 
czasopisma, broszury, ulotki o Czeskim 
Cieszynie i Śląsku Cieszyńskim, pamiątki 
dla turystów. na miejscu można też nabyć 
publikację „ČesKÝ TĚŠÍn“, która została 

wydana w ubiegłym roku. wszystkie in-
formacje zebrane przez czeskocieszyńskie 
centrum informacji turystycznej można 
znaleźć również na stronie internetowej 
www.ic-tesin.cz. Częścią przestrzeni jest 
również Galeria Most, w której można 
zobaczyć wystawy, głównie artystów 
regionalnych. Operatorem centrum 
informacyjnego jest Biblioteka Miejska 
w Czeskim Cieszynie. zapraszamy! 

jana galášová, městská knihovna  
Český těšín /red. ab



1328 stycznia 2022 wydarzenia

UCZniOWiE LOTE i SPTE naGRODZEni W PROJEKCiE! 

Projekt śląsk cieszyński  
w Wikipedii
16 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych wikipedystów oraz 
otwarcie wystawy w Sali Centrum Polskiego na „fasalówce” w Czeskim Cieszynie. 

Projekt „Śląsk Cieszyński w wikipedii” 
prowadził zespół edukacji w stowarzysze-
niu wikimedia Polska z inicjatywy Cen-
trum Polskiego przy Kongresie Polaków 
w Republice Czeskiej, przy współpracy 
z zespołem edukacji wikimedia Czechy. 
Celem projektu było zainspirowanie 
uczniów do samodzielnego, odpowie-
dzialnego tworzenia treści w wikipedii, 
co umożliwia im poznawanie dziedzictwa 
swojego regionu, kulturowo oraz histo-
rycznie bogatego, a o którym informacji 
na wikipedii jest nadal niewiele.

zwieńczeniem projektu było nagro-
dzenie i wyróżnienie uczniów podczas 
wystawy. Laureatami pierwszych trzech 
nagród w konkursie fotograficznym stali 
się uczniowie szkół Towarzystwa ewange-
lickiego; Filip Radziszewski (LOTe) – pierw-
sze miejsce, Maja stępień (sPTe) – drugie 
miejsce, Ana da Costa (LOTe) – trzecie 
miejsce, a także pierwsze miejsce za naj-
lepsze nowe utworzone hasło “Żywotek” 
i najlepszy wkład edycyjny w polskoję-
zycznej wikipedii. na wystawie został 
też wyróżniony Maciej nowak (sPTe) za 
hasło „Państwowa szkoła Muzyczna im. 
ignacego Paderewskiego w Cieszynie”. 
Dodatkowo, podczas projektu, Dominik 
woltman (LOTe) stworzył hasło „Liceum 

Ogólnokształcące Towarzystwa ewange-
lickiego w Cieszynie”. 

Projekt rozpoczął się 16 września 
warsztatami online, kiedy uczniowie 
ósmych klas szkoły Podstawowej i pierw-
szych klas Liceum Ogólnokształcącego 
Towarzystwa ewangelickiego połączyli 
się z Klarą sielicką-Baryłką, specjalist-
ką ds. edukacji wikimedia Polska, oraz 
uczniami z Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza słowackiego w Czeskim Cieszy-
nie i zespołem szkolno-Przedszkolnym 
w Hażlachu. Do projektu dołączyły rów-
nież szkoła Podstawowa i Przedszkole 
Gustawa Przeczka z Polskim Językiem 
nauczania w Trzyńcu.

w ramach projektu zainteresowani 
uczniowie szkół Towarzystwa ewangelic-
kiego wzięli udział w warsztatach w Biblio-
tece Miejskiej w Cieszynie, prowadzonych 
przez zespół działu edukacji wikipedii 
m.in. wiolettę Matusiak i wikipedystów 
z Polski i z Czech oraz podczas lekcji 

szkolnych pod okiem zofii sobczyńskiej, 
poznając niezbędne umiejętności z zakre-
su edytowania wirtualnej encyklopedii 
i dodawania materiałów graficznych na 
wolnej licencji na wikimedia Commons.

wsparcie dla projektu i młodzieży za-
oferowały również instytucje kulturowo-
-oświatowe działające na rzecz rozwoju 
Śląska Cieszyńskiego w szerokim zakresie, 
m.in. Książnica Cieszyńska, Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego, Biblioteka Tschamme-
ra. w ramach spotkań odbyły się wizyty 
w tych instytucjach, spacer po Cieszynie 
– wszystko pod okiem przewodników.

wiosną, wikipedia Polska planuje 
kolejną akcji edukacyjną “(nie)znane 
kobiety w wikipedii”. Będzie to okazja 
do wzbogacenia wikipedii o hasła doty-
czące kluczowych kobietach z regionu 
Śląska Cieszyńskiego – wszystkich chęt-
nych uczniów zapraszamy do stworze-
nia haseł! 

lote

I nagroda w konkursie fotograficznym, autor: Filip Radziszewski
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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reaguj na sprzedaż alkoholu  
dzieciom i młodzieży
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Cieszyna 
przeprowadzono terenowe szkolenie z audytem w punktach sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

Celem szkolenia było: 
po pierwsze zapobieganie sytuacjom, 

w których sprzedawca podałby alkohol 
osobie wyglądającej na nieletnią bez 
poproszenia jej o okazanie dowodu toż-
samości,

po drugie, szkolenie bezpośrednio we 
wszystkich punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych.

Jednym z elementów szkolenia był 
tzw. „mystery client” (tajemniczy klient), 
którym była osoba w wieku 18-20 lat (wy-
glądająca znacznie młodziej), dokonująca 
audytu, mającego na celu weryfikację 
przestrzegania przez sprzedawców za-
sady niesprzedawania alkoholu osobom 
poniżej 18 r. ż. Metoda badawcza „tajem-
niczy klient” jest wykorzystywana w wielu 
państwach do badania dostępności alko-
holu oraz używana jako jedna z metod 
ograniczania podaży alkoholu dla osób 
nieuprawnionych do kupowania.

w 109 punktach przeprowadzony zo-
stał audyt, którego wyniki wskazały, iż w:

65 punktach sprzedawcy nie poprosili 
o dowód osobisty,

44 punktach sprzedawcy poprosili 
o okazanie dowodu osobistego.

warto podkreślić, iż sprzedaż alkoholu 
nieletnim jest przestępstwem, konsekwen-
cją jest kara grzywny oraz utrata zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
sprzedawca ma prawo, zgodnie z art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, zażądać do-
kumentu stwierdzającego wiek nabywcy. 
Aby minimalizować i zapobiegać takim sy-
tuacjom, w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania nar-
komanii organizowane są szkolenia dla 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie miasta 
Cieszyna, m.in. w celu uwrażliwienia ich 
na podobne sytuacje, a także przekazy-
wania wiedzy na temat ich ustawowych 
obowiązków. 

wyżej wymienione działania tzw. „ta-
jemniczego klienta” mają na celu, w dłuż-
szej perspektywie ograniczenie naruszeń 

prawa w zakresie sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych osobom nie-
uprawnionym, w szczególności dzieciom 
i młodzieży, a także zwiększenie liczby 
sprzedawców, którzy kontrolować będą 
osoby wyglądające na nieletnie, poprzez 
pokazywanie dowodu tożsamości. Mają 
także na celu uwrażliwienie nie tylko sa-
mych sprzedawców i przedsiębiorców, ale 
i ogół lokalnej społeczności na zwraca-
nie uwagi na tego rodzaju sytuacje (kie-
dy sprzedawany/podawany jest alkohol 
osobom nieletnim), ponieważ stanowi to 
element zbiorowej odpowiedzialności. 
istotne jest, by każdy, kto jest świadkiem 
sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzie-
ży, reagował.

zadanie sfinansowane zostało ze środ-
ków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania narkomanii 
Miasta Cieszyna na rok 2021 i  jest ele-
mentem szerszych działań profilaktycz-
nych realizowanych przez gminę na rzecz 
mieszkańców gminy. 

mops

warsztaty multimedialne w bibliotece 
W roku 2021 Pracownia Multimedial-
na, działająca przy Bibliotece Miejskiej 
w Cieszynie, rozpoczęła cykl warsz-
tatów dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i średnich. Uczniowie, 
pracując z trenerką, podejmowali trud-
ne tematy w formie zabawy. Młodzież 
rozmawiała m. in. o hejcie i mowie nie-
nawiści w sieci. 

stacjonarnie przeprowadzono ok. 60 
warsztatów, w których udział wzięło 1175 
uczniów. na fali frekwencyjnego sukcesu 
Pracownia Multimedialna przygotowała 
dla szkół ciekawą ofertę warsztatową na 
rok 2022. Tym razem jednak młodzież roz-
mawiać będzie nie tylko o hejcie i mowie 
nienawiści, ale też o depresji młodzieńczej 
oraz wpływie THC i CBD na mózg mło-
dego człowieka. Klasy będą miały moż-
liwość wziąć udział nie tylko w jednym, 
ale wszystkich czterech warsztatach, we 
wcześniej umówionych terminach i wcze-
śniej ustalonych odstępach czasowych. 

w roku 2022 warsztaty prowadzone będą 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy Biblioteki Miejskiej. nauczyciele 
mogą zapisywać swoje klasy osobiście, 
telefonicznie lub mailowo: Biblioteka 
Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15, tel. 
33 852 07 10, tel. kom. 577 912 179, adres 
e-mail: twojemedia@biblioteka.cieszyn.
pl. zapraszamy!

Proponowane przez Bibliotekę Miejską 
tematy warsztatów: 

#zsieCiOwAni – o hejcie i mowie nie-
nawiści w sieci. 

#ORTOGRAFiAnAwesOŁO – gry i za-
bawy językowe. 

#wezsiewGARsC (?) – o depresji mło-
dzieńczej. 

#THC/CBD – wpływ THC i CBD na mózg 
młodego człowieka. 

warsztaty odbywają się w siedzibie 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie i trwają 
ok. 2 godzin. Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. warsztaty prowadzi ewelina 

Pustówka – mł. bibliotekarz, specjalista 
ds. edukacji multimedialnej i promocji Bi-
blioteki Miejskiej w Cieszynie, wieloletni, 
doświadczony animator kultury i anima-
tor czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

biblioteka miejska

fot. Biblioteka Miejska
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CiESZyńSKiE KLUBy SPORTOWE 

mukS SzS cieszyn  
Sekcja Szachy 
Prawdziwa gra rozpoczyna się po wyjściu z debiutu po 12 ruchach, jednak żeby 
zapamiętać wszystkie możliwe kombinacje, trzeba by mieć komputer w głowie, 
ale to i tak nie zagwarantowałoby sukcesu. Szachy to nie tylko sportowa pasja, ale 
i sposób na życie. Można powiedzieć, że szachy to zarówno gra, sport, jak i sztuka. 
Uczymy się od nich dyscypliny myślenia. 

hiStoria

Jesienią 2002 roku w Miejskim Uczniow-
skim Klubie sportowym powstała seKCJA-
-szACHOwA. Ówczesny zarząd powołał na 
stanowisko Kierownika sekcji szachowej 
Piotra Foltyna, a trenerami zostali Alek-
sander Urbański i Leszek Cieślar.

zanim formalnie sekcja została powołana, 
uczniowie z cieszyńskich szkół zdobywali 
czołowe miejsca w szkolnej Podbeskidzkiej 
Lidze szachowej, w której rywalizowało 
160 uczniów z 30 szkół, między innymi ze 
strumienia, skoczowa, wisły. 

w 2003 roku Drużyna MUKs szs Cieszyn 
została zgłoszona do iii Ligi Drużynowych 
Mistrzostw Śląska Juniorów. Rywalizację 
w gronie 11 zespołów cieszyńska drużyna 
wygrała z dorobkiem 52,5 pkt., jednocze-
śnie zdobywając Awans do ii ligi Drużyno-
wych Mistrzostw Śląska Juniorów 2004 r. 

zwycięski skład i medale na szachow-
nicach: 

1 miejsce, złoty medal – Grzegorz Urbań-
ski (1 szachownica);

1 miejsce, złoty medal – Łukasz Foltyn 
(2 szachownica); 

1 miejsce, złoty medal – Michał Cieślar 
(3 szachownica); 

1 miejsce, złoty medal – Marcin Urbań-
ski (4 szachownica); 

4 miejsce – Monika Cieślar (5 sza-
chownica);

2 miejsce, srebrny medal – Aleksandra 
Urbańska (6 szachownica).

Tabela Końcowa DMŚJ 2003 r.: 
1 miejsce – MUKs szs Cieszyn (52.5 pkt.);
2 miejsce – Mat zabrze Grzybowice 

(50.0 pkt);. 
3 miejsce – Jedynka Tychy (35.0 pkt.); 
4 miejsce – MOsiR Ruda Śląska (32.5 pkt.); 
5 miejsce – Pionier Jastrzębie zdrój 

(28.0 pkt.); 
6 miejsce – Unia Bieruń (27.5 pkt.); 
7 miejsce – Pszczyńskie stow-szacho-

we (26.0 pkt.); 

8 miejsce – LGKs Podlesianka Katowi-
ce (25.5 pkt.); 

9 miejsce – Trójkąt Mysłowice (22.0 pkt.);
10 miejsce – Dors Ruda Śląska (19.0 pkt.); 
11 miejsce – Mat zabrze Grzybowice 

ii (12.0 pkt.).

SukceSy
Jesienią tego roku przypada 20 roczni-

ca powstania sekcji szachowej MUKs szs 
Cieszyn. Klub posiada licencję Polskiego 
związku szachowego, co pozwala na udział 
we wszystkich zawodach kalendarza Pol-
skiego związku szachowego. 

Cały ten 19-letni okres obfitował w wie-
le sukcesów. Do największych sukcesów 
można zaliczyć pięciokrotny udział w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
ii LiGA oraz wyniki w indywidualnych Mi-
strzostwach Polski Juniorów.

wyniki i składy w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski:

20 miejsce: DMPJ 2012 r. Borowice, 
skład: M. Cieślar, M. Klus, T. Dobrucki,  
s. Marczak, s. sobótka, M. szablicka,

25 miejsce: DMPJ 2013 r. szczyrk, skład: 
M. Klus, w. Kopel, T. Dobrucki, s. Marczak, 
M. szablicka, s. zamarska,

28 miejsce: DMPJ 2016 r. iwonicz, skład: 
s. Marczak, K. Franek, B. Goszyk, M. Grzy-
bek, s. zamarska, w. szczypka,

28 miejsce: DMPJ 2018 r. szczyrk, 
skład: s. Marczak, K. Franek, M. Gabzdyl,  
M. Grzybek, K. Kindler, K. Greń, A. wąsowicz,

26 miejsce: DMPJ 2019 r. szczyrk, skład: 
s. Marczak, M. Gabzdyl, K. wieczorek,  
M. Grzybek, s. zamarska, A. wąsowicz,

wyniki w indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Juniorów

2009 r.:
9 miejsce: Monika Cieślar, szachy kla-

syczne,
2013 r.:
20 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

klasyczne,
2015 r.:
25 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

klasyczne,
34 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

szybkie 15+10 sekund,

od lewej: K. Greń, K. Kindler, Sz.Marczak, M.Gabzdyl, K.Franek, M.Grzybek.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga Szczyrk 2018 r., 
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2016 r.:
19 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

szybkie 15+10 sekund,
24 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

błyskawiczne 3+2 sekundy,
29 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

klasyczne.
2017 r.:
24 miejsce: szymon Marczak, szachy 

błyskawiczne,
25 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

szybkie,
27 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

błyskawiczne,
27 miejsce: szymon Marczak, szachy 

klasyczne,
28 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

klasyczne,
36 miejsce: szymon Marczak, szachy 

szybkie.
2019 r.:
2 miejsce: 4 szachownica Mikołaj Grzy-

bek Drużynowe Mistrzostwa Polski ii Liga,
23 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

szybkie, 
27 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

błyskawiczne,
29 miejsce: sylwia zamarska, szachy 

klasyczne, 

40 miejsce: szymon Marczak, szachy 
klasyczne.

w Mistrzostwach województwa Ślą-
skiego drużyna zdobyła łącznie ponad 
60 medali we wszystkich kategoriach 
wiekowych. największą ilość medali dla 
klubu wywalczyli:

Michał Cieślar – 14 medali: 9 złotych 
i 5 brązowych,

sylwia zamarska – 10 medali: 3 złote, 
6 srebrnych i 1 brązowy,

szymon Marczak – 7 medali: 3 złote,  
3 srebrne i 1 brązowy,

Monika Cieślar – 7 medali: 3 złote,  
1 srebrny i 3 brązowe.

Treningi i szkolenia zawodników prowa-
dzone są w Cieszyńskim Ośrodku Kultury 
„Dom narodowy” w każdy czwartek od 
godz.16:00 do 18:00. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny, Klub prosi jedynie o opła-
cenie statutowych składek klubowych 
(aktualnie 20 zł/m-c). Treningi prowadzi 
Łukasz Foltyn, instruktor Dyscypliny 
sportu szachy (email: foltyn@op.pl), tel. 
696 464 460. 

muks szs Cieszyn

sekCja szaChy
Ł.Foltyn, A.Wąsowicz, R.Sobik, M.Grzybek.

Półfinały Mistrzostw Polski, od lewej:

Łyżwiarstwo figurowe  
w czeskim cieszynie
W pierwszym tygodniu lutego zaprasza-
my na Mistrzostwa Czech 2022 i Grand 
Prix Czeskiego Cieszyna w łyżwiarstwie 
figurowym, które odbędą się w dniach 
3-5 lutego. Organizatorem wydarzenia 
jest Tj. Slavoj Český Těšín, drużyna 
łyżwiarstwa figurowego.

w czwartek 3 lutego Burmistrz Cze-
skiego Cieszyna Gabriela Hřebačková 
przywita wszystkich uczestników w bu-
dynku KAss střelnice podczas ceremonii 
otwarcia i rysowania. Przez kolejne dwa 
dni od godziny 09:00 będą odbywały się 
mistrzostwa w ośmiu kategoriach. w zma-
ganiach weźmie udział 60 najlepszych 
łyżwiarzy figurowych z całej Republiki 
Czeskiej, którzy zakwalifikowali się do 
konkursu na podstawie punktów zdoby-
tych w pucharowych zawodach Czeskiego 
związku Łyżwiarstwa Figurowego.

5 lutego o godz. 14:00 odbędzie się 
Grand Prix Czeskiego Cieszyna w łyżwiar-
stwie figurowym. w sześciu kategoriach 
zobaczymy 120 uczniów w wyścigu o Pu-
char Czech w Łyżwiarstwie Figurowym. 
zapraszamy – przyjdź i zobacz czeską 
elitę łyżwiarstwa figurowego! 

mat. pras. 
Czeski Cieszyn

Velké ceny Českého Těšína 
6. ročník

v krasobruslení žactva

5. 2. – 6. 2. 2022

W SKRÓCiE

Lodowisko zaprasza!

zapraszamy do korzystania z ogól-
nodostępnych ślizgawek na tafli cie-
szyńskiego lodowiska funkcjonującego 
w Hali widowiskowo-sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. 
sportowej 1 w Cieszynie. szczegółowy 
harmonogram ślizgawek jest zamiesz-
czony na stronie sport.cieszyn.pl.

 ws

Więcej sportu na 
sport.cieszyn.pl

Przypominamy, że informacje o bie-
żących wydarzeniach sportowych 
i rekreacyjnych znajdują są na stronie 
sport.cieszyn.pl oraz na Facebooku 
sportowyCieszyn.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich stro-
nach oraz o przekazywanie informacji 
do wydziału sportu na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl.

 ws
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PTTK W 2022 ROKU – SKłaDKi i niE TyLKO 
zarząd Główny PTTK informuje, że 

ustalił składkę dla członków zwyczajnych 
za 2022 rok w wysokości obowiązującej 
w roku poprzednim, tj. 65,00 zł – składka 
normalna (n) dla osób pracujących, 40,00 
zł – składka ulgowa (U) dla emerytów, 
rencistów i osób niepełnosprawnych oraz 
30,00 zł – składka ulgowa młodzieżowa 
(UM) dla dzieci oraz młodzieży w wieku 
szkolnym.

Co daje członkostwo w PTTK? wymień-
my cztery obszary, w których zyskuje się 
wymierne korzyści.

Obszar finansowy – wszystkie osoby 
posiadające ważną legitymację z opłaco-
ną składką mogą oczekiwać 20% zniżki 
za pobyt w schroniskach PTTK. zniżka 
dotyczy kosztów noclegu, a nie kosztu 
wyżywienia.

Obszar rekreacyjny – członkowie PTTK 
mają pierwszeństwo uczestnictwa w im-
prezach organizowanych przez poszcze-
gólne koła i kluby zrzeszone w PTTK.

Obszar emocjonalny – uczestnictwo 
w imprezach organizowanych przez PTTK 
ułatwia kontakty z osobami posiadają-
cymi podobne zainteresowania.

Obszar bezpieczeństwa – zapłacenie 
składki PTTK za dany rok jest równoznacz-
ne z zawarciem polisy ubezpieczeniowej 
od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(nnw). Polisa ważna jest od dnia zapła-
cenia składki do dnia 31 grudnia roku, 
za który zapłaciliśmy składkę. Polisa 
obejmuje nieszczęśliwe wypadki, które 
miały miejsce na obszarze całej europy, 

zarówno w trakcie imprez organizowa-
nych przez PTTK, jak i wypadów indywi-
dualnych lub zdarzeń w naszym miejscu 
zamieszkania. Ubezpieczenie obejmuje:

śmierć w nnw do 12 500 PLn,
trwały uszczerbek na zdrowiu w nnw 

do 25 000 PLn, 
śmierć w wyniku zawału serca lub 

udaru do 12 500 PLn,

koszt protez do 3 000 PLn,
ubezpieczenie bagażu w KL do  

2 000 PLn,
koszty operacji kosmetycznych w nnw 

do 3 000 PLn,
koszty ratownictwa na terenie całego 

świata do 5 000 eUR,
koszty leczenia i assistance poniesio-

ne w następstwie nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku podczas 
wyjazdów poza granice RP wraz z wyłą-
czeniem amatorskiego uprawiania spor-
tów letnich i zimowych do 10 000 PLn.

więcej na temat ubezpieczenia nnw 
wraz z pełnym tekstem zawartej umo-
wy znajdziecie na stronie www.pttk.pl 
w zakładce "ubezpieczenia". wszystkim 
należy jednak życzyć aby nie mieli po-
trzeby skorzystania z w/w świadczeń. 

To wszystko członkowie PTTK otrzy-
mują w ramach zapłaconej składki człon-
kowskiej na dany rok. zapraszamy do 
biura przy ul. Głębokiej 56 w poniedziałki 
i środy w godzinach 10:00-16:00. 

zbigniew huCzała

zarząd oddziału pttk

nowa metoda działania oszustów – 
bądź ostrożny!
Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać 
pieniądze metodą „na wnuczka”. Tym 
razem jednak wykorzystują „sposób 
na koronawirusa”. 

 – Dzwonią głównie do starszych osób 
podając się za członka rodziny, który za-
chorował na COViD-19 i jest w bardzo złym 
stanie. Po chwili do rozmowy wkracza 
rzekomy lekarz, który potwierdza tę sy-
tuację wskazując na pilną potrzebę wdro-
żenia terapii ratującej życie – informuje 
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.

informując o konieczności poniesienia 
sporych nakładów finansowych, próbują 
wyłudzić pieniądze, żerując na dobrym 
sercu rozmówcy i  jego strachu o życie 
swoich najbliższych. Chcąc wymusić szyb-
ką reakcję, wywierają słowną presję na 
starszych osobach. By osiągnąć swój cel, 
potrafią płakać do słuchawki, czy wręcz 
krzyczeć na rozmówcę, który nie chce 
przekazać im pieniędzy. 

Pamiętajmy, że żaden pacjent chory 
na COViD-19 nie musi płacić za swoje 
leczenie. zarówno diagnostyka, pobyt 
w szpitalu, jak i podawane leki są dar-
mowe. Jeśli dzwoni do nas osoba, która 

próbuje wmówić nam, iż musimy zapła-
cić za leczenie najbliższych – powinniśmy 
jak najszybciej przerwać połączenie i za-
dzwonić pod numer 112, by poinformo-
wać o próbie oszustwa policję. 

Przypominamy o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa, które uchronią 
przed staniem się ofiarą takiego oszustwa.

1. Bądź ostrożny w kontakcie z nie-
znajomym.

2. nigdy nie przekazuj pieniędzy oso-
bom, których nie znasz. nie ufaj osobom, 

które telefonicznie podają się za krewnych 
lub ich przyjaciół.

3. zawsze potwierdzaj „prośbę o po-
moc”, kontaktując się osobiście: wykonaj 
telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

4. wszelkie telefoniczne prośby, w tym 
z zagranicy o pomoc, grożą utratą pieniędzy.

5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie 
i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, 
że to może być oszustwo, koniecznie 
powiadom Policję (nr 112)!

kpp Cieszyn

fot. Pixabay
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zmiana godzin otwarcia kasy
UPRZEJMiE PRZyPOMinaMy O ZMianiE GODZin OTWaRCia KaSy 
DOCHODOWEJ URZęDU MiEJSKiEGO W CiESZyniE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu Miejskiego w Cieszynie znajdująca 
się przy ul. srebrnej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budżetowych, jest otwarta w godzinach: 
poniedziałek 13:00-16:00; wtorek – piątek 9:00-12:00.

ZaCHęCaMy DO PłaTnOŚCi ELEKTROniCZnyCH 
Pandemia COViD-19 niezaprzeczalnie zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów naszego życia. wspieramy działania ma-
jące na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego w trosce o mieszkańców oraz pracowników 
bardzo zachęcamy – jeśli jest to możliwe – do regulowania wszelkich płatności poprzez bankowość elektroniczną.

Ogłoszenie
O PRZySTąPiEniU DO SPORZąDZEnia MiEJSCOWEGO PLanU Za-
gospodarowania przestrzennego miasta cieszyna dla 

TEREnÓW POłOŻOnyCH W REJOniE ULiC ZOfii KOSSaK – SZaTKOWSKiEJ i na 
WZGÓRZU 
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały nr 
XXXV/430/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Zofii Kossak – Szatkowskiej 
i na Wzgórzu, obejmujących działki nr 40/34, 41/2, 41/3, 42/3, 42/6, 42/7, 43/3, 43/5, 43/7, 43/8, 44/1, 45/1, 
obręb nr 39.

zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. 

wnioski należy składać:

 na piśmie w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;

 elektronicznie poprzez platformę ePUAP;

 elektronicznie, wypełniając formularz zamieszczony w BiP przy ogłoszeniu, następnie wysyłając go na adres urzad@
um.cieszyn.pl.

składając wniosek, należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyj-
nej – nazwę oraz adres siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Cieszyna. 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200,  
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. Ue L 119 z 4.05.2016, str.1), 
zamieszczona została w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce 
„zagospodarowanie przestrzenne/bieżące informacje”, oraz w obwieszczeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu. 

z up. burmistrza miasta Cieszyna przemysław major ii zastępCa burmistrza
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Płatności i opłaty
UPRZEJMiE PRZyPOMinaMy O ZaSaDaCH i TERMinaCH PłaTnO-
ŚCi PODaTKÓW i OPłaT:

' podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

15 marca upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kolejne terminy płatności zgodnie z de-
cyzją. wpłaty należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta bankowego podany w decyzji.

' opłata od posiadania psa za rok 2022 

31 marca upływa termin płatności opłaty od posiadania psa za rok 2022, opłatę należy uiścić na konto nr 91 1050 1083 
1000 0022 7607 6284 Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Opłata od posiadanego psa wynosi 40,00 zł rocznie od posiadanego psa. Opłatę w połowie stawki uiszczają:

 – emeryci i renciści, którzy nie przekroczyli 65 roku życia pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowią jedyne 
źródło ich przychodów,

 – osoby, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym 
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzającego fakt bycia bezrobotnym.

zwolnione z opłaty z tytułu jednego psa są osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby, które 
ukończyły 65 rok życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe oraz osoby niepełnosprawne posiadające 
psa asystenta.

Prawo do ulgi lub zwolnienia uzyskuje się po dokonaniu pisemnego zgłoszenia udokumentowanego odpowiednimi 
dokumentami.

' opłata z tytułu wieczystego użytkowania

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na konto nr 25 1050 
1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

31 marca upływa termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania, opłatę należy uiścić na 
konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

' opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15 kwietnia upływa termin płatności i raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn 
opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące. Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowe-
go wskazany w przesłanym Państwu piśmie bądź na konto nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960 Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie.

Przypominamy, że opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego oraz opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania.

nieruchomości – ogłoszenia
BURMiSTRZ MiaSTa CiESZyna infORMUJE, ŻE PRZEZnaCZOnO DO 

ZByCia, W TRyBiE BEZPRZETaRGOWyM:
nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Odległej, oznaczoną jako działka nr 43/5 obr. 59 o pow. 0,0187 ha, zapisa-
ną w księdze wieczystej nr BB1C/00053015/2 sądu Rejonowego w Cieszynie.

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 19 stycznia 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r.
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stypendia, nagrody,  
wyróżnienia w sporcie 

WyDZiał SPORTU PRZyPOMina, ŻE ZGODniE Z UCHWałą nR XXXViii/370/17 
RaDy MiEJSKiEJ CiESZyna Z Dnia 26 PaŹDZiERniKa 2017 ROKU, WniOSEK 
O PRZyZnaniE:

 stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku może składać klub sportowy dla zawod-
nika, który nie ukończył 19 roku życia w roku, w którym osiągnął wysoki wynik sportowy, do dnia 31 stycznia 2022 roku,

 stypendium sportowego celowego, w związku z wyjazdem zawodnika na imprezę międzynarodową rangi igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw europy może składać klub sportowy lub pełnolet-
ni zawodnik przed planowanym startem w zawodach,

 nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku oraz za całokształt działalności sportowej 
dla zawodnika, trenera, drużyny i pozostałych osób może składać klub sportowy lub grupa co najmniej 5 osób zamiesz-
kałych na terenie Gminy Cieszyn w terminie od dnia 3 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 roku.

wniosek należy złożyć z zachowaniem ww. terminów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. szczegółowe 
informacje wraz plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce nagrody i stypen-
dia/dokumenty do pobrania.

stypendia w kulturze
PRZyPOMinaMy, ŻE BURMiSTRZ MiaSTa CiESZyna PRZyZnaJE STy-
PEnDia DLa OSÓB ZaJMUJąCyCH Się TWÓRCZOŚCią aRTySTyCZną, 
UPOWSZECHnianiEM KULTURy ORaZ OPiEKą naD ZaByTKaMi. 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXi/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
24 września 2020 r. – do pobrania ze strony internetowej www.cieszyn.pl strefa Urząd Miejski – zakładka „Jak załatwić 
sprawę” – „wydział Kultury i Promocji Miasta” – „stypendia w kulturze”. 

wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 stycznia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego znajdującym się na parterze ratusza, drogą pocztową bądź za pośrednictwem platform elektronicznych (eUrząd, 
ePUAP, seKAP, itp.). w przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data jego wpływu. 

szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. tel. 33 4794 
340, 33 4794 332 lub e-mail kultura@um.cieszyn.pl.

Konsultacje społeczne
UPRZEJMiE infORMUJEMy O KOnSULTaCJaCH SPOłECZnyCH:

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej 
Cieszyna w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników  
(1 lutego 2022 – 14 lutego 2022) zarządzenie nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 stycznia 2022 roku

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (1 lutego 2022 – 14 lutego 2022). zarządzenie nr 0050.53. 
2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 stycznia 2022 roku.

wszystkie informacje na temat prowadzonych konsultacji społecznych można znaleźc na stronie internetowej Cieszy-
na w zakładce "Aktualności" oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

29.01, g. 17:00 Mecz siatkówki i Ligi 
Śląskiej Mężczyzn Drużyny Talent sferawent 
Cieszyn Fundacji Talent (sala sportowa ssM)

29.01, g. 17:00 Mecz iii ligi koszykówki 
mężczyzn: Redwood stela Cieszyn – Ruda 
Śląska (Hala sportowa UŚ)

oCKIr
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

07.02, g. 17:00 słodkie, kwaśne, gorz-
kie – warsztaty multisensoplastyczne dla 
rodziców i dzieci

Inne
do 30.01 wystawa „sonata księżycowa” 

Piotr Broda (Foto Galeria Mydlarnia pod 
zamkiem, ul. Głęboka 52)

01.02, g. 18:00 „zeszklone fantazje” – 
Jerzy Chachlowski i Krzysztof woźniak. 
wernisaż wystawy fotografii i spotkanie 
z autorami (Restauracja eKOtradycja, ul. 
Bobrecka 15)

do 30.01 zbigniew solarski – fotografie 
„Piękno tkwi w szczegółach, fotografie ar-
chitektury Cieszyna” (szkolne schronisko 
Młodzieżowe przy ul. Błogockiej 24)

MUZEUM 4. PUłKU STRZELCÓW POD-
HaLańSKiCH ul. Frysztacka 2 – zwiedza-
nie możliwe po wcześniejszym kontakcie: 
Krzysztof neścior, nr tel. 604 833 667

MUZEUM PROTESTanTyZMU, CZy-
TELnia BiBLiOTEKi i aRCHiWUM B.R. 
TSCHaMMERa ul. Plac Kościelny 6 – wej-
ście po wcześniejszym kontakcie, nr tel. 
502 495 835.

iZBa CiESZyńSKiCH MiSTRZÓW  
ul. stary Targ 2, nr tel. 603 217 533

browar zamkowy cieszyn,  
ul. Dojazdowa 2. zwiedzanie: soboty: 12:00, 
14:00, 16:00, niedziele i święta 12:00, 14:00

teatr cieszyński
w cz. cieszynie
www.tdivadlo.cz/program-pl

08.02, g. 19:00 spektakl „Dom Otwarty” 

teatr im.
a. mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

05.02, g. 17:00 noworoczny Koncert 
wiedeński

bIblIoteKa
mIejsKa
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

28.01, g. 15:00 Rodzinny turniej gier 
planszowych

 28.01, g. 18:00 Gorole – piyrwszych 20 – 
2000-2020 (prelekcja podróżnicza)

04.02, g. 17:00 „Ocalić od zapomnienia” 
wspominamy życie i twórczość Krzysztofa 
Krawczyka

07-14.02 zakochaj się w… książce – kon-
kurs walentynkowy

11.02, g. 17:00 „zdrowym krokiem 
w nowy rok” – spotkanie edukacyjne z pro-
motorem zdrowia w zakresie medycyny 
prewencyjnej

muzeum śląska
cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

03.02, g. 18:00 „Polacy i Czesi na Śląsku” 
– promocja przekładu wspomnień J. A. 
Roya

do 27.02 Upamiętnieni. Płaskorzeźbio-
ne portrety Jana Hermy (Galeria wystaw 
Czasowych)

do 13.02 Czas apokalipsy na Śląsku 
Cieszyńskim – 40 rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

WEJŚCia na EKSPOZyCJę STałą (TyLKO 
Z PRZEWODniKiEM): pn: nieczynne; wt: 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; śr: 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; 16:00; czw: 10:00; 11:00; 
12:00; 13:00; 14:00; pt, : 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; sb: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00; 15:00; nd: 10:00; 11:00; 12:00; 
13:00; 14:00

KawIarnIa avIon
www.knihovnatesin.cz/pol

do 11.02 interpretacje literacko-naukowe 
wyzwań społeczno-enwironmentalnych 
w twórczości stropkowskiego rodaka Fran-
tiska Veseleho (1938-2001). wystawa Prof. 
PaedDr. Jaroslava Vencálka, Csc. z Uniwer-
sytetu w Preszowie

10.02, g. 17:00 zabawy i strategie regulują-
ce emocje – warsztaty dla rodziców dzieci do 
10. roku życia – prowadzenie Jolanta Dróżdż-
-stoszek – psycholog, trenerka „szkoły dla 
Rodziców”

11.02, g. 17:00 zabawy i strategie regulują-
ce emocje – warsztaty dla rodziców dzieci do 
10. roku życia – prowadzenie Jolanta Dróżdż-
-stoszek – psycholog, trenerka „szkoły dla 
Rodziców”

KIno "pIast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

Pełny repertuar Kina "Piast" mieszczą-
cego się na ul. Ratuszowej 1 znajduje się 
na profilu kina na Facebooku, tj. www.
facebook.com/kinocieszyn.

CInema CIty
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina Cinema City 
mieszczącego się w Galerii stela przy ul. 
Korfantego 23 znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl.

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

do 27.02 Dizajn w przestrzeni publicznej. 
nasza zima zła? – wystawa

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

30.01 30. Finał wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy (Rynek, Aleja Łyska, COK 
„Dom narodowy”)

do 10.02 Cieszyńskie akcenty – wystawa 
prac malarsko-hafciarskich Agnieszki 
Pawlitko (Galeria Ceglana)

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

28.01, g. 17:00 Prezentacja Haliny Mora-
wiec „Jan Broda i jego spuścizna w zbio-
rach Książnicy Cieszyńskiej” w ramach 
cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej”

do 29.01 wystawa „Uratować dla nauki 
i od zapomnienia… 120 lat historii Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego”

komunikat
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 120.83.2021 z dnia 
15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2022 
roku, Urząd Miejski w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) będzie czynny do godz. 15:30.

sekretarz miasta stanisław kaweCki

muzeum
druKarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl

Muzeum czynne w soboty i niedziele 
w godz. 10:00-16:00. poniedziałek-piątek 
w godz.11:00-14:00. wstęp jest bezpłatny. 
Kontakt do osoby oprowadzającej: mu-
zeum.drukarstwa.cieszyn@gmail.com.
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PSy i KOTy DO aDOPCJi
"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 Domowe
ul. wąska 2, tel. 691 771 892

 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.
 

Bezpłatny informator Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, iSSn: 1234-1746, 
nakład: 5.500 szt

Wydawca: Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny: Anna Żertka-Bednarek, 
Łukasz Kazimierowicz, Barbara stelmach-Ku-
baszczyk, Malwina Tomica
Redaktor naczelna: Anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: MALOF design Agnieszka 
Krasicka

Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne "MODe-
nA" sp. z o. o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaak-
ceptowanych do druku.

milka to przeogromny piesz-
czoch! Jest ciekawa świata, musi 
zajrzeć w każdy kąt i do każde-
go garnka. Uwielbia zarówno 
zabawy z wędką, jak i z innymi 
kotami. Jest bardzo towarzyskim 
kotem, a jej ulubione miejsce 
do spania to ludzkie kolana. To 
wyjątkowy kociak, który trafił 
do nas, mając zaledwie kilka 
dni, wychowany i wykarmiony 
przez człowieka, i bez niego żyć 
nie potrafi. Milka jest małym 
psotnikiem, którego wszędzie 
pełno. Odnajdzie się zarówno 
w domu z innymi kotami, jak 
i sama, ale będzie wtedy po-
trzebowała znacznie więcej 
uwagi i zabaw. Polecamy ją 
również w dwupaku z bratem 
fifim. Milka ma 6 miesięcy, jest 
zaczipowana, odrobaczona, 
zaszczepiona, testy fiV/feLV 
ma ujemne. niedługo zosta-
nie również wysterylizowana. 
informacje w sprawie adopcji 
i domu tymczasowego dla ko-
tów – Patrycja, tel. 605 118 117.

GOnia to około 5-letnia sunia, która 
poleca się do adopcji! Gonia – jaka 
jest – każdy widzi - urocza i ślicz-
na. Schroniskowa rzeczywistość 
nieco ją stresowała, ale gdy trafiła 
do domu tymczasowego, z lękowej 
suni przeobraża się w energiczną, 
kontaktową psicę. Bardzo lubi spa-
cerować! na widok smyczy cieszy 
się całym swoim psim ciałkiem. 
W trakcie schroniskowych space-
rów z wolontariuszami początkowo 
była nieśmiała, ale zachęcona spo-
kojnym tonem głosu, pochwałami, 
szła krok w krok, obok psiaków, 
prowadzona przez wolontariuszkę. 
nawiązuje kontakt z człowiekiem, 
słucha. Gonia przebywa obecnie 
w domu tymczasowym w Ustroniu. 
Osoby potencjalnie zainteresowane 
adopcją obowiązuje co najmniej 
jeden spacer zapoznawczy z Gonią 
oraz wizyta przedadopcyjna. Gonia 
nie jest polecana do domu z małymi 
dziećmi. idealny dla niej byłby dom, 
w którym mieszkają dorosłe, aktyw-
ne osoby, które mają czas i chęci 
na spacery. informacje w sprawie 
spaceru i adopcji – tel. 782 717 771.
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SZERSZniKOWSKiE CyMELia i OSOBLiWOŚCi (CZ. i) 

jak miłośnicy Szersznika 
pomnik mu zbudowali... 
W 1802 roku ks. Leopold Jan Szersznik oddał do publicznego użytku mieszkańców 
Cieszyna swe gromadzone przez lata bezcenne zbiory biblioteczne i muzealne. 
Z okazji przypadającej w bieżącym roku 220 rocznicy tego historycznego 
wydarzenia przechowująca jego księgozbiór Książnica Cieszyńska zamierza 
przybliżyć mieszkańcom Cieszyna postać ks. Szersznika i najcenniejsze cymelia 
z jego biblioteki. na początek warto przypomnieć historię powstania pierwszego 
szersznikowskiego pomnika. 

Ks. Leopold Jan szersznik zmarł nagle 
21 stycznia 1814 r., a już w 1818 r. w gro-
nie jego przyjaciół zrodziła się idea ufun-
dowania upamiętniającego go pomnika. 
Przedsięwzięcie zainicjowali jeden z bli-
skich przyjaciół zmarłego, adwokat Adam 
nechay oraz kustosz szersznikowskiej bi-
blioteki Albin Heinrich, inicjując publiczną 
zbiórkę (tzw. subskrypcję) funduszy prze-
znaczonych na wzniesienie monumentu. 
z grona subskrybentów wyłoniony został 
wydział – komitet organizacyjny, w któ-
rego gestii spoczywały zarówno decyzje 
związane z wydatkowaniem funduszy, jak 
i wyborem kształtu monumentu. w prace 
wydziału włączyli się cieszyński burmistrz 
Alojzy Kaufmann, starosta obwodowy 
Karl Czikann, a później jego następca 
Konstantin Münch von Bellinghausen, 
a także ks. dziekan Jan Brzuska, ernest 
Lyro – wicedyrektor gimnazjum katolic-
kiego oraz prefekt gimnazjum Alexius 
Diwisch, inżynier obwodowy Kuffay, rek-
tor gimnazjum ewangelickiego Jan Jerzy 
Lumnitzer, lokalista z Ropicy ks. Tomasz 
Kortan oraz Ludwik Kmetty, nauczyciel 
rysunku w cieszyńskiej szkole Głównej.

Pomnik, zaprojektowany przez pasto-
ra Jana Jerzego Lumnitzera i wykonany 
przez Franza Kähßmanna, akademickiego 
rzeźbiarza z wiednia, został uroczyście 
odsłonięty 29 grudnia 1824 r. Ulokowa-
ny został w czytelni szersznikowskiej bi-
blioteki, mieszczącej się wówczas w bu-
dynku byłego gimnazjum katolickiego, 
przylegającym do kościoła św. Krzyża. 
Przybrał kształt piramidy o wysokości 310 
cm, wykonanej z drewna i pomalowanej 
na kolor zielony. na przylegającym do 
jednej ze ścian piramidy marmurowym 
postumencie umieszczony został odlany 
z metalu owalny portret ks. szersznika, 
wykonany na podstawie rysunku ks. Le-
opolda Korompaya. Postument wieńczyła 

pomalowana na czarno drewniana urna, 
przykryta rzeźbioną w drewnie białą 
udrapowaną tkaniną, symbolizującą ża-
łobny całun. 

Pod portretem umieszczony został napis: 
LeOPOLDO. sCHeRsCHniCK. Hujus. 

Bibliothecae. Fundatori. C. R. Praeposito. 
et. Gymn. Teschinfensis. Praefecto, Ob. 
subsidia. scholis. Civibus . Patriaeque. Tri-
buta. Amicorum. et Discipulorum. Grata. 
Memoria. Posuit. natus Teschinii V. Kal. 
Mart . MDCCXLVii. Obiit. Xii. Kal. Febr. 
MDCCCXiV. (Leopoldowi szersznikowi 
fundatorowi tej biblioteki, c. k. nadzorcy 
i prefektowi gimnazjum cieszyńskiego za 
wsparcie udzielone szkołom, obywatelom 
i krajowi wystawiła wdzięczna pamięć 
przyjaciół i uczniów. Urodzony w Cieszynie  
3 marca 1747 r., zmarł 21 stycznia 1814 r.).

Koszty wzniesienia pomnika pochłonę-
ły niemal całą zebraną kwotę wynoszącą 
1310,31 florenów. złożyły się na nią datki 
przekazane przez 40 ofiarodawców, spośród 
których największe kwoty złożył cieszyń-
ski magistrat i mieszczanie (355,10 fl) oraz 
urzędnicy Komory Cieszyńskiej (184 fl). 

Pomnik znajduje się w zbiorach Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, a przebieg 
jego budowy można dokładnie odtworzyć 
dzięki unikalnym materiałom zachowa-
nym w Książnicy Cieszyńskiej. są tu m.in. 
ogłoszona w 1818 r. drukowana odezwa 
informująca o ogłoszeniu subskrypcji na 
budowę pomnika, a także opracowana 
przez A. Heinricha broszura „schersch-
nick's Denkmahl. errichtet von seinen 
Freunden, Verehrern und ehemaligen 
zöglingen” („Pomnik szersznika. wznie-
siony przez jego przyjaciół, wielbicieli i by-
łych uczniów”), wydana drukiem w 1824 r. 
w zbiorach Książnicy zachowała się także 
sporządzona przez A. Heinricha doku-
mentacja związana z budową monumen-
tu, a w niej rękopis wspomnianej wyżej 

broszury, wyszczególnienie wydatków na 
budowę pomnika, a także związana z tą 
sprawą korespondencja.

wszystkie wymienione materiały zo-
stały przez Książnicę zdigitalizowane i są 
udostępniane za pośrednictwem Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej 

opraC. małgorzata szelong

ksiąŻniCa Cieszyńska

Odezwa do przyjaciół, wielbicieli 
i byłych uczniów ks. L. szersznika 
apelująca o przekazywanie skła-
dek budowę pomnika. 

(oryg. w zbiorach Książnicy Cie-
szyńskiej, sygn. PM ii 19474)


