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maraton, a nie sprint

Szanowni Mieszkańcy!
Z powodu wojny u naszych ukraiń-

skich sąsiadów od miesiąca funkcjonu-
jemy w nowej rzeczywistości. Dziękuję 
Wam za wszystkie zaoferowane formy 
pomocy. powoli adaptujemy się do no-
wej okoliczności, a przede wszystkim 
organizujemy konkretne działania skie-
rowane do uchodźców z Ukrainy. przed 
nami maraton współdziałania.

Zbiórka
przez cały czas w siedzibie Straży Miej-

skiej prowadzona jest zbiórka. Aktualnie 
potrzebne są przede wszystkim produkty 
żywnościowe o długim terminie ważno-
ści – mleko, konserwy, kasze, mąka, ma-
karony. przyjmowane są także artykuły 
pielęgnacyjne dla dzieci – pieluszki, mokre 
chusteczki, oliwki. potrzebna jest także 
nowa bielizna dla kobiet i dzieci.

Jesteśmy również przygotowani do or-
ganizacji noclegu m.in. w Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym. Tam prowadzona 
jest zbiórka łóżek polowych, materacy, 
pościeli, śpiworów. Ważne, by rzeczy te 
były w dobrym stanie.

Aktywny jest mail ukraina@um.cieszyn.
pl. Można tam zgłaszać swoje usługi: wo-
lontariat, tłumaczenie, opiekę psycholo-
giczną, ale także możliwość zapewnienia 
noclegu. Adres ten jest także przezna-
czony do kontaktu dla osób, które tej 
pomocy potrzebują. Zebrane produkty 
magazynowane są w Miejskich Halach 
Targowych. Tam też odbywa się wyda-
wanie paczek. Jeśli potrzebują państwo 
przedmiotów ze zbiórki, prosimy napisać 
maila na podany wyżej adres z listą rze-
czy, jakie chcieliby państwo odebrać. po 
skompletowaniu paczki, umówimy się na 
odbiór. W przypadku innej formy pomocy, 
prosimy ją określić i zostawić do siebie 
dane kontaktowe. Magazyn prowadzony 
jest przez Miejski Ośrodek pomocy Spo-
łecznej. Dzięki współpracy z Fundacją 

“Być razem” i Stowarzyszeniem “Kraina 
Marzeń” udało się wydłużyć godziny jego 
funkcjonowania w weekendy. Obecnie 
magazyn otwarty jest od poniedziałku 
do soboty w godz. 9:00-17:00 i w niedziele 
w godz. 9:00-13:00.

Dokumenty
Od 16 marca w Wydziale Spraw Oby-

watelskich i Działalności Gospodarczej 
przy ul. Kochanowskiego 14 uchodźcy 
z Ukrainy mogą wyrobić numer peSel 
i konto w e-pUAp. Są  one niezbędne do 
uzyskania dodatkowych świadczeń, m.in. 
w MOpS czy ZUS. Obywatel Ukrainy musi 
posiadać polski nr telefonu komórkowego 
i adres e-mail pisany alfabetem łacińskim. 
Dołożyliśmy starań, by możliwie ułatwić 
załatwienie formalności. Na miejscu 
wspierają nas wolontariusze posługu-
jący się językiem ukraińskim. Można też 
wykonać fotografię, która jest potrzebna 
do wyrobienia dokumentów. Są także 
pracownicy Miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej. Wstępne informacje o proce-
durze założenia konta bankowego można 
uzyskać od przedstawicieli cieszyńskich 
placówek bankowych. Zainteresowanie 
jest ogromne. Aby usprawnić działanie, 
wprowadzony został system kolejkowy 
na zapisy. Do momentu złożenia tego nu-
meru Wiadomości ratuszowych do druku 
wydano 460 numerów peSel.

Szkoły
Miasto Cieszyn planuje uruchomić od-

działy przygotowawcze dla klas I-III, IV-VI 
oraz VII-VIII dla uczniów przybywających 
z Ukrainy w następujących szkołach:

Szkole podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 4 pułku Strzelców pod-
halańskich przy ul. Chopina 37, tel. 33 852 
17 58, adres e-mail: sp2cieszyn@wp.pl;

Szkole podstawowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi ul. Wojska polskiego 1, tel. 
33 852 17 92, adres e-mail: sekretariat@
sp5.cieszyn.pl;

w których uczniowie będą się uczyć 
zgodnie z podstawą programową kształ-
cenia ogólnego.

W kwestiach związanych z zapisem 
dziecka do konkretnej szkoły, należy 
skontaktować się z dyrektorem placówki. 
Nauczanie w oddziale przygotowawczym 
jest prowadzone według szkolnego pro-
gramu z dostosowaniem metod i  form 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwo-
ści psychofizycznych. Do oddziału przy-
gotowawczego może być zakwalifikowa-
ny uczeń, który ma trudności związane 
z różnicami językowymi i kulturowymi. 
Zajęcia w oddziale przygotowawczym 
prowadzą nauczyciele, którzy mogą być 
wspomagani przez osobę władającą ję-
zykiem ukraińskim.

Od dnia 21 marca 2022 r. do 6 kwiet-
nia 2022 r. trwa rekrutacja do klas I na 
rok szkolny 2022/2023. Celem zapisania 
dziecka, rodzice/opiekunowie dzieci ukra-
ińskich powinni zgłosić się bezpośrednio 
do dyrekcji szkoły w obwodzie, w którym 
dziecko zamieszkuje. Dzieci mogą zostać 
przyjęte również do szkoły innej niż ob-
wodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi 
miejscami.

Obecnie w miejskich przedszkolach 
znajduje się 38 dzieci z Ukrainy, do szkół 
podstawowych zapisanych jest i uczęsz-
cza na zajęcia 80 dzieci.

PrZePisy
12 marca weszła w życie specustawa 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa, która określa także zasady 
refundowania kosztów pobytu w domach 
prywatnych, jednostkach OSp, pensjona-
tach i hotelach itp. Dla osób prywatnych 
przewidziano stawkę 40 zł/osoby/dobę 
płatnej z dołu. Obecnie przygotowuje-
my szczegółowe procedury działania, 
aby zrealizować przedmiotowe zadanie. 
przypominamy, że goszcząc u siebie 
uchodźców dłużej niż kilka dni, jesteśmy 
zobligowani do aktualizacji deklaracji 
śmieciowej. Wspomniane środki rządo-
we są przeznaczone na pokrycie między 
innymi takich kosztów.

W najbliższym czasie zostanie wpro-
wadzona bezpłatna komunikacja miejska 
dla uchodźców z Ukrainy. Uprawnione do 
bezpłatnego przejazdu będą osoby, które 
wyrobią sobie kartę miejską. planuję wpro-
wadzić to rozwiązanie do końca czerwca, 
kiedy kończy się m.in. rok szkolny.

Zachęcam do śledzenia aktualności 
na naszej stronie internetowej w spe-
cjalnej zakładce poświęconej Ukrainie. 
Dbajmy o siebie w tym trudnym czasie, 
pielęgnujmy życzliwość i wrażliwość na 
drugiego człowieka. 

 gabRiela 
sTAszkIewICz

Burmistrz Cieszyna
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Mamy oficjalną kartkę wielkanocną!
Przyszedł czas, żeby ogłosić wyniki 
konkursu na „oficjalną kartkę wiel-
kanocną Cieszyna”. z przyjemnością 
informujemy, że liczba prac, podejście 
do tematu i kreatywność autorów mile 
zaskoczyła jury.

Konkurs już na dobre wpisał się w ka-
lendarz wydarzeń naszego miasta, a do 
grona jego uczestników dołączają coraz 
młodsi mieszkańcy. Warto podkreślić, że 
tegoroczna edycja była pierwszą, w któ-
rej udział wzięli nie tylko uczniowie szkół 
podstawowych, ale również przedszkolaki. 

 – Każdego roku wybór tej jednej jedynej 
kartki, która zyska miano „Oficjalnej kart-
ki Wielkanocnej Cieszyna”, a także prac, 
które zostaną wyróżnione, staje się dla 
nas nie lada wyzwaniem. pomysłowość 
młodych twórców nie zna granic, a dzie-
cięca wyobraźnia ograniczeń – podkreśla 
Łukasz Kazimierowicz, naczelnik Wydziału 
Kultury i promocji Miasta. – Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, którzy wzięli 
udział w konkursie. Mamy nadzieję, że był 
to dla Was naprawdę miły czas i bawili-

ście się dobrze. My, podczas wybierania 
Waszych prac, mieliśmy mnóstwo frajdy. 
Wszystkie kartki były piękne, ciekawe 
i wyjątkowe, ale zgodnie z regulaminem, 
mogliśmy wyróżnić zaledwie kilka z nich. 
Mamy jednak nadzieję, że spotkamy się 
znowu podczas kolejnej edycji. 

Jesteście ciekawi, czyja praca otrzyma 
status „Oficjalnej kartki Wielkanocnej Cie-
szyna”? z przyjemnością informujemy, 
że zwycięska praca należy do Hanny 
łusiak, uczęszczającej do Przedszko-
la nr 7. Mogą państwo ją podziwiać na 
okładce tego numeru Wiadomości ra-
tuszowych.

 – rzeczywiście wybór do łatwych nie 
należał – przyznaje Krzysztof Kasztura, 
I Zastępca Burmistrza – ostatecznie nasze 
serca skradła praca, która najciekawiej 
przedstawia własną wizję, tradycje Świąt 
Wielkanocnych, ich związek z Cieszynem, 
ale także z obecnymi nastrojami. Wy-
różniona praca zostanie wydrukowana 
w formie kartki świątecznej i trafi do za-
przyjaźnionych instytucji.

W tym roku przyznano również pięć 
wyróżnień w kategorii „przedszkola” i pięć 
wyróżnień w kategorii „szkoły podstawowe”. 

Wyróżnieni:
Milena Heller, przedszkole nr 1 
Anastazja Sobel, przedszkole nr 9
Magdalena Studnicka, przedszkole nr 9
Antonina Błanik, przedszkole nr 9
Maja Sobel, przedszkole nr 18
Hubert Dobija, Szkoła podstawowa nr 2
Amelia Niedźwiecka, Szkoła podsta-

wowa nr 2
ewa pelczar, Szkoła podstawowa nr 2
Antoni Majchrowski, Szkoła podsta-

wowa nr 5
Karolina Sztuka, Szkoła podstawowa nr 7
pełna galeria wyróżnionych kartek wiel-

kanocnych została opublikowana na stronie 
internetowej www.cieszyn.pl. Zachęcamy 
do podziwiania prac naszych najmłodszych 
zdolnych artystów!

Gratulujemy nagrodzonym, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za udział 
z konkursie. 

bsk
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wAżNA PolskA oBeCNoŚć w MIędzyNArodowyM kINIe 

Sekcja Polonica
kino na Granicy będzie jednym z pierwszych polskich festiwali, który pokaże 
„Nosorożca” – najnowszy film olega sencowa, ukraińskiego reżysera i prozaika, 
aktywisty społecznego, od 2014 do 2019 roku więźnia politycznego rosyjskich władz.

Sekcja polonica od lat prezentuje 
w Cieszynie najważniejsze światowe filmy 
minionego roku, w powstaniu których 
istotną rolę odegrali polacy. 

 – polskie kino, a zwłaszcza polscy 
twórcy, są istotną częścią filmowego 
świata. Operatorzy z powodzeniem 
pracują w Hollywood, scenografowie, 
kostiumografowie czy kompozytorzy 
doskonale odnajdują się w kinie euro-
pejskim, również polscy reżyserzy coraz 
śmielej funkcjonują na rynku międzynaro-
dowym. Ta sekcja pokazuje najciekawsze 
dokonania polskich twórców za granicą 
– zaprasza Łukasz Maciejewski, dyrektor 
programowy polskiej części festiwalu.

„Nosorożec” Olega Sencowa, którego 
światowa premiera odbyła się jesienią 
na Festiwalu w Wenecji, to dramat kry-
minalny rozgrywający się w Ukrainie 
podczas transformacji Związku radziec-
kiego. Młody człowiek o pseudonimie 
Nosorożec zaczyna jako drobny złodzie-
jaszek, by szybko wspinać się w hierarchii 
przestępczej. Zna tylko przemoc i okru-
cieństwo, nie ma nic do stracenia. Czy 
znajdzie szansę na odkupienie? „To film 
o człowieku, który w latach 90. przeżył 
trudny okres i  teraz nosi w sobie we-
wnętrzne brzemię, z którym próbuje 
się uporać” – mówi sam reżyser. W fil-
mie wystąpili naturszczycy, m.in. byli 
żołnierze i więźniowie. Sencow uznał, 

że będą oni w stanie wcielić się w role 
bohaterów lepiej niż zawodowi aktorzy.

projekt filmu powstał już ponad dziesięć 
lat temu, realizacja przedłużyła się jednak 
w związku z nielegalnym zatrzymaniem 
reżysera i jego kilkuletnim pobytem w ro-
syjskim obozie karnym – Ołeh Sencow 
jest również aktywistą, był symbolem 
oporu wobec aneksji Krymu przez rosję.

Głośny i doceniony na świecie film 
„lamb” to oniryczny folkowy horror, okre-
ślany często jako najoryginalniejszy film 
minionego roku. Jego akcja rozgrywa się na 
osamotnionej owczej farmie prowadzonej 
przez milczącą parę, Maríę i Ingvara. pod 
wpływem niesamowitych zdarzeń owce 
przestaną milczeć, zaś w ludziach obudzi 
się zwierzęcy instynkt. Koproducentką 
filmu jest Klaudia Śmieja. 

Drugi film tej sekcji, w którego produkcję 
zaangażowana była Śmieja, to „Kobieta 
w nocy” rafała Kapelińskiego. pokazuje 
młodą Chinkę mieszkająca w londynie. 
Nocami nielegalnie oprowadza ludzi po 
mieszkaniu zajmowanym kiedyś przez 
seryjnego mordercę. Im mocniej wsiąka 
w towarzystwo społecznych wyrzutków, 
tym dobitniej uświadamia sobie, że ludzie, 
którzy decydują się na odwiedziny tego 
miejsca mogą być równie niebezpieczni 
co jego poprzedni właściciel. 

Z kolei w „Słabszym ogniwie”, w którym 
zagrał Jacek poniedziałek, widzimy letni 

obóz elitarnej religijnej szkoły w Meksy-
ku. pierwszej nocy uczestnicy odkrywają 
dziurę w ogrodzeniu, która uruchamia 
łańcuch tajemniczych wydarzeń. Wszyst-
ko wskazuje na to, że włamał się intruz 
z niebezpiecznej sąsiedniej wioski, i że 
dzieci mogą stać się celem handlu na-
rządami i  satanistycznych rytuałów, 
podsycanych żądzą społecznej zemsty. 

Zaprezentowana w zeszłym roku w pre-
stiżowej sekcji konkursowej le Giornate 
degli Autori 78. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmowego w Wenecji „Anatomia” 
Aleksandry Jankowskiej to nakręcona na 
kamerze cyfrowej, 35mm, VHS i w pod-
czerwieni, kolażowa opowieść o tożsa-
mości, czasie i pamięci. Mika towarzyszy 
choremu ojcu w podróży przez labirynt 
jego gasnącego umysłu. Wkrótce sama 
wyrusza w podróż w czasie przez wła-
sne życie. Film jest koprodukcją polsko-
-francuską. Znaczącą część jego twórców 
stanowią polacy. Główną rolę zagrała 
Karolina Kominek. 

Sekcja polonica 24. Kina na Granicy: 
„Anatomia” (2021, polska-Francja) reż. 

Aleksandry Jankowskiej, zdjęcia: Małgo-
rzata Szyłak, obsada: Karolina Kominek, 
Andrzej poniedzielski, Anna Krotoska, 
Krzysztof Zarzecki, piotr Żurawski, ewa 
Dałkowska, prod. piotr Dzięcioł, Łukasz 
Dzięcioł, edyta Janczak-Hiriat;

„Kobieta w nocy” (2021, Wielka Bryta-
nia-Chiny-polska) reż. rafał Kapeliński, 
zdjęcia: Marcin Koszałka, producent: 
Klaudia Śmieja;

„lamb” (2021, Islandia-Szwecja-pol-
ska) reż. Valdimar Jóhannsson, montaż: 
Agnieszka Glińska, producent: Klaudia 
Śmieja;

„Nosorożec” (2021, Ukraina-polska-
-Niemcy) reż. Oleg Sencow, zdjęcia: Bo-
gumił Godfrejow, montaż: Karolina Ma-
ciejewski, producent: Dariusz Jabłoński;

„Słabsze ogniwo” (2021, Meksyk-pol-
ska) reż. Joaquín Del paso; obsada: Jacek 
poniedziałek.

24. Przegląd Filmowy kino na Granicy 
odbędzie się w dniach 29 kwietnia –  
3 maja 2022 roku w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie. Szczegóły na stronie 
internetowej www.kinonagranicy.pl. 

Kino na Granicy

„Lamb”, fot. Gutek Film
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Spotkanie z piosenką  
poetycką 
Cieszyński ośrodek kultury „dom Narodowy” zaprasza 
na „spotkanie z polską piosenką poetycką”, które 
odbędzie się 2 kwietnia o godz. 19:00. 

Występujący artyści – Kasia Mazur i Ka-
rol pyka – przybliżą publiczności utwory 
znanych i docenianych twórców, takich jak: 
Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Kabaret 
Starszych panów czy Wojciech Młynarski. 

Katarzyna Mazur – aktorka Teatru Ma-
skarada, wokalistka i aktorka głosowa 
(dubbinguje filmy i bajki). Jest laureatką 
wielu konkursów piosenki artystycznej, 
a aktualnie przygotowuje recital polskiej 
piosenki poetyckiej. Często prowadzi 
kreatywne zajęcia dla dzieci i dorosłych. 
W wolnych chwilach spaceruje i uczy się 
gry na gitarze. 

Karol pyka – kompozytor, aranżer, dy-
rygent, pianista, pedagog, adiunkt w In-
stytucie Sztuk Muzycznych na Wydziale 
Sztuki i Nauk o edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego. Jest absolwentem Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
specjalizacji dyrygenckiej w  Instytucie 
Muzyki oraz kierunku Kompozycja i aran-
żacja w Instytucie Jazzu Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Kato-

wicach. W 2015 r. uzyskał stopień doktora 
w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, 
na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i eduka-
cji Muzycznej w Akademii Muzycznej im.  
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 
2009-2020 był dyrygentem Orkiestry re-
prezentacyjnej Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, od 2012 r. do dziś jest 
dyrygentem Cieszyńskiej Orkiestry Dętej 
Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 r. jest 
zatrudniony w Instytucie Jazzu Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Autor licznych 
kompozycji oraz aranżacji na różne składy 
wokalno-instrumentalne, laureat krajo-
wych i zagranicznych konkursów kom-
pozytorskich. 

cOk / red. ab

Bilety w cenie 20 zł dostępne są online na 
www.domnarodowy.pl lub w kasie Cok na 
parterze Domu Narodowego w godzinach 
pracy ośrodka.

zapanuj nad stresem!
Cieszyński ośrodek kultury 
„Dom Narodowy” zaprasza 
na warsztaty ze specjalistą 
z zakresu profilaktyki stresu, 
które odbędą się 28 marca 
o godzinie 18:00. Wstęp 
wolny! 

Coraz częściej, w natłoku negatywnych 
informacji, stajemy bezradni wobec lęku, 
który nie tylko nas blokuje, demotywuje 
lecz także, według rozpoznania lekarzy, jest 
główną przyczyną chorób cywilizacyjnych. 
Zapominamy wtedy, że lęk, czy też stres 
są emocją, bardzo intensywną w swej ma-
nifestacji, jednak tylko emocją, nad którą 
każdy z nas może zapanować, odzyskując 
kontrolę nad własnym sposobem myślenia, 
rozpoznaniem rzeczywistości, czy wręcz 
własnym życiem.

Wystarczy zrozumieć, że każdy z nas jest 
wyjątkowy i poprzez własne indywidualne 
doświadczenie, tak jak nauczył się chodzić, 
jeździć na rowerze, czytać i pisać, może na-
uczyć się kontrolować emocje, gdyż jest to 
tylko umiejętność, którą osiąga się poprzez 
zdobycie podstaw teoretycznych wspar-
tych odrobiną treningu praktycznego oraz 
własnym rozpoznaniem, które z narzędzi 
tej umiejętności wybieram, gdyż najlepiej 
ze mną współpracuje. W doświadczeniu 
tym wesprze nas specjalista z zakresu 
profilaktyki stresu, który krok po kroku, 
w stopniu, zakresie i czasie, który zaplano-
waliśmy na to przeznaczyć, przeprowadzi 
nas przez indywidualny proces rozpozna-
nia i wyborów w ramach warsztatów or-
ganizowanych dla mieszkańców Cieszyna. 
Wiedza i umiejętności tu zdobyte będą 
procentować całe życie nie tylko w pracy 
i nauce, lecz przede wszystkim podniosą 
standard naszego życia i wewnętrznej sa-

tysfakcji, dając umiejętności budowania 
odporności na wszelkiego rodzaju kon-
flikty oraz uwalniania się zapisów tych in-
formacji, które nas degradują lub choćby 
obniżają komfort naszego życia. Warto 
jednak zaznaczyć, że zajęcia nie są alter-
natywą dla osób wymagających pomocy 
lekarskiej ze względu na zdiagnozowaną 
chorobę psychiczną. 

coK
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Harfy jak cieszyńskie  
magnolie 

Przed nami IX 
Międzynarodowy konkurs 
duetów z Harfą, który 
odbędzie się w dniach 8-10 
kwietnia. kto chce poznać 
bliżej ten wyjątkowy 
konkurs, może być jego 
obserwatorem, ponieważ 
przesłuchania będą 
otwarte dla publiczności. 
organizatorzy zapraszają 
także na koncerty. wstęp 
na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. 

Działające w Cieszynie od 2003 roku 
polskie Towarzystwo Harfowe już mocno 
zapuściło korzenie w cieszyńską ziemię 
i upiększa, niczym magnolie, krajobraz 
kulturalny Cieszyna, głównie za sprawą 
organizowanego co dwa lata Międzyna-
rodowego Konkursu Duetów z Harfą oraz 
kilku koncertów harfowych w każdym roku. 

Spiritus movens rozwoju sztuki harfowej, 
nie tylko w Cieszynie, ale i w całej polsce, 
jest ewa Jaślar-Walicka, prezes Towarzy-
stwa. Inspirując się działalnością Amery-
kańskiego Towarzystwa Harfowego, po 
prawie 20 latach światowej kariery w New 
York Harp ensemble, pani ewa organizuje 
życie polskiego środowiska harfowego. Jak 
mówi w wywiadach, powróciła do kraju, 
by uczyć, ale przede wszystkim kształ-
tować i rozwijać z wieloma pedagogami 
szkolnictwa muzycznego międzynarodo-
wy wymiar edukacji na tym wyjątkowo 
pięknym instrumencie. 

przyrównanie harfy do cieszyńskich 
magnolii nie jest przypadkowe. Tak jak na 
Szlak Cieszyńskich Kwitnących Magnolii 
trzeba się wybrać na początku kwietnia, 
tak i do Cieszyna, co dwa lata, na początku 
kwietnia zjeżdżają młodzi harfiści z wielu 
polskich i zagranicznych ośrodków mu-
zycznych. Konkurs ten wyróżnia na świe-
cie formuła występów w duetach. Obok 
dość typowych zestawień harfa-skrzypce, 
harfa-flet, dwie harfy, zdarzają się bardzo 
nietypowe jak harfa-marimba czy harfa-
-puzon. Duety prezentują pełen przekrój 
wiekowy, od najmłodszych po studentów. 
W każdej kolejnej edycji zasięg konkursu 

rośnie za sprawą coraz liczniej zgłaszających 
się duetów. O rosnącej randze konkursu 
decydują także wybitni jurorzy, nagro-
dy i oferty koncertów przygotowane dla 
laureatów przez organizatora i partne-
rów konkursu. Ważnym dla Towarzystwa 
Harfowego partnerem jest Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna polskiego radia 
w Katowicach, która od wielu już lat gości 
na scenie kameralnej laureatów cieszyń-
skiego konkursu. W pierwszych edycjach 
konkursu laureatów gościły studia koncer-
towe radia Ostrava czy radia Katowice. 

Zapraszamy na przesłuchania, które 
są otwarte dla publiczności. To doskona-
ła okazja, by z bliska przyjrzeć się pracy 
jurorów, wśród których w tym roku za-
siądą gwiazdy światowej harfistyki, jak 
prof. letizia Belmondo (Szwajcaria) i prof. 
Geneviève létang (Francja). W składzie jury 
zawsze goszczono kompozytorów, a to 
z racji jednej z kategorii konkursowych,  
tj. konkursu prawykonań odbywających się 
w ostatnim dniu konkursu. W tym roku na 
Zamku w Cieszynie zobaczymy wybitne-
go polskiego kompozytora piotra Mossa. 
W składzie międzynarodowego jury zasiądą 
także znani z europejskich scen kameraliści 
młodego pokolenia: saksofonista Michał 
Knot z Warszawy i wiolonczelista Tomasz 
Jamnik z pragi.

przesłuchania konkursowe odbędą się 
w sali koncertowej państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia w Cieszynie (wejście od 
strony parku na Wzgórzu Zamkowym) od 
8 do 10 kwietnia w godzinach od 10:00 do 
17:00. Jak zawsze konkursowi towarzyszy 

wystawa harf dwóch fabryk z USA i Włoch 
oraz dwa koncerty – w pierwszym dniu 
konkursu (piątek, 8 kwietnia, godz. 19:00) 
wystąpi Harp DUO, czyli Juliusz Wesołowski 
i Carlos pena Montoya, w drugim (sobota, 
9 kwietnia, godz. 18:30) usłyszymy rozryw-
kowe „Harfowe kameralia” z udziałem du-
etu saksofonowo-akordeonowego Michał 
Knot – Bogdan laketica oraz harfistki No-
emi Hańczyk. Konkurs zakończy koncert 
laureatów i rozdanie nagród, jak zwykle 
w niedzielę (godz. 15:00) w COK „Dom Na-
rodowy”. Wszystkie szczegóły znajdują się 
na stronie www.harfa.pl. 

Maraton harfowy zacznie się 6 kwietnia 
o godz. 16:00 w Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go koncertem zatytułowanym „Harfy jak 
cieszyńskie magnolie”, w którym wystąpi 
duet Gabriela Dudziak (harfa) i Małgorzata 
Cieszko (rożek angielski) z Bielska-Białej. 
W finale koncertu wystąpi, bardzo przez 
cieszyniaków lubiany, harfista urodzony 
w Cieszynie – Wojciech Trefon. Na wszystkie 
koncerty wstęp jest bezpłatny. 

POlskie tOwarzystwO HarfOwe

koncerty (wstęp wolny): 
 

 6.04, g. 16:00 – Harfy jak cieszyńskie 
magnolie (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) 

 8.04, g. 19:00 – Harp DUo (Państwowa 
Szkoła Muzyczna) 

 9.04, g. 18:30 – Harfowe kameralia 
(Państwowa Szkoła Muzyczna) 

 10.04, g. 15:00 – koncert laureatów 
(Cieszyński ośrodek kultury "Dom Naro-
dowy")



725 marca 2022 ZaPowieDZi

związki Leopolda Jana Szersznika  
z Michaelem Denisem
książnica Cieszyńska zaprasza na pre-
zentację pt. „związki leopolda Jana 
szersznika z Michaelem denisem, 
bibliografem, poetą i entomologiem, 
profesorem Theresianum – kolegium 
jezuickiego w wiedniu oraz kustoszem 
biblioteki dworskiej w wiedniu”, któ-
ra odbędzie się w piątek, 25 marca, 
o godz. 17:00 w sali konferencyjnej 
książnicy Cieszyńskiej w ramach cy-
klu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów 
książnicy Cieszyńskiej”. 

O życiu oraz naukowych i literackich 
powiązaniach, łączących te dwie wybit-
ne postaci, na podstawie zachowanych 
w księgozbiorze Szersznika starych dru-
ków i rękopisów, opowie Jolanta Sztuchlik. 
Dodatkową atrakcją będzie kuratorskie 
zwiedzanie wystawy pt. „Białe kruki z bi-
blioteki ks. leopolda Jana Szersznika”, 
które rozpocznie się o godz. 16:00.

Książki należące do biblioteki leopolda 
Jana Szersznika można zidentyfikować 
za pomocą znaków własnościowych. 
przeważają wśród nich umieszczone na 
kartach tytułowych jego własnoręczne 
podpisy uzupełnione datą włączenia do 
księgozbioru oraz notatki rękopiśmien-
ne, informujące najczęściej o dacie i ce-
nie nabycia oraz o nazwisku darczyńcy 
z lakoniczną niekiedy adnotacją o jego 
statusie społecznym i zawodowym. 
Innym miejscem, w którym Szersznik 
zamieszczał znaki własnościowe, w gro-
madzonych przez siebie książkach, była 
zazwyczaj wewnętrzna strona przedniej 
okładki. Oprócz ekslibrisu swojej biblioteki 
umieszczał tam także adnotacje o cenie 
oprawy, opisy bibliograficzne, będące 
zapewne częścią procesu katalogowania 
zbiorów oraz recenzje książek.

Ten ostatni rodzaj znaku własno-
ściowego zostawił l. J. Szersznik w kilku 
książkach z działu „Bibliographici” swojej 
biblioteki, który jest oznaczony symbo-
lem literowym „S” i  zawiera literaturę 
księgoznawczą, a więc głównie prace 
dotyczące dziejów książki i drukarstwa 
oraz bibliografie i katalogi księgarskie, 
pozwalające mu na doskonałe rozezna-
nie się w ówczesnym rynku księgarskim 
i antykwarycznym. Na szczególną uwagę 
zasługuje tu zamieszczona w pracy Mi-
chaela Denisa (1727-1800) austriackie-
go jezuity, bibliografa, poety, tłumacza 
i entomologa, profesora Theresianum 
oraz kustosza i bibliotekarza biblioteki 
dworskiej w Wiedniu, następująca notat-
ka rękopiśmienna w języku niemieckim: 
„Des unermüdet arbeitssamen, und zu 
solchen Untersuchungen vorzüglich ge-
schickten Denis Buchdruckergeschich-
te Wiens bis 1560. Wien 1782. gr. 4. ist 
ein Meisterstück dieser Art. Schelhorn. 
Anleit. für Bibliothekäre 1. Th. S. 33. lJS. 
S IV/1.a” („Historia drukarstwa wiedeń-
skiego do 1560 r. niezmordowanego 
i pracowitego Denisa i do takich badań 
znakomita. Wiedeń 1782, duża 4 jest ar-
cydziełem w swoim rodzaju. Schelhorn 

Anleit. für Bibliothekäre Cz. 1, strona 33, 
lJS. S IV/1.a [sygn.]”). Tę bardzo pochleb-
ną recenzję, wyrażającą wręcz podziw 
dla działalności i  literackiego dorobku 
Michaela Denisa, poparł Szersznik cyta-
tą bibliograficzną z instrukcji dla biblio-
tekarzy i archiwistów, opublikowanej 
w dwóch tomach przez Johanna Georga 
Schelhorna wydanej w Ulm w latach 1788 
i 1791 pt. „Anleitung für Bibliothekare 
und Archivare”. Szersznik znał Michaela 
Denisa osobiście, odwiedził go w Wied-
niu i przetłumaczył na język niemiecki 
jego elegię „Fatum Jesuiticum”. O tym, 
jak bardzo go cenił, świadczą zgroma-
dzone prawie w całości jego dzieła na-
ukowe i literackie oraz kilka rękopisów, 
wśród których znajduje się sporządzone 
przez Szersznika niemieckie tłumacze-
nie z łacińskiego oryginału elegii Denisa 
„Fatum Jesuiticum” czy opis podróży do 
Wiednia, podczas której Szersznik miał 
okazję zwiedzić Nadworną Bibliotekę, 
w której Denis pełnił funkcję pierwsze-
go kustosza. 

jOlanta sztucHlik, książnica cieszyńska

ZapRaSZamY!
dyskusyjny klub 
propozycji 

Koło nr 2 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
„Mały Jaworowy” i Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy”, w ramach Dys-
kusyjnego Klubu propozycji, zapraszają 
na spotkanie z autorką książek lidią Czyż, 
pt. „Siła prawdziwych historii”. Wydarze-
nie odbędzie się w środę, 20 kwietnia 
o godzinie 17:00 w Domu Narodowym. 

coK

Bądźmy Bliżej…
29 marca o godz. 16:00 w siedzibie 

Stowarzyszenia "pomocna Dłoń Blisko 
Ciebie" przy ul. Górny rynek 12 odbędzie 
się kolejne spotkanie z cyklu "Bądźmy 
bliżej...", na które Stowarzyszenie zapra-
sza osoby starsze, samotne. 

 – Chcemy być bliżej pomimo dystansu, 
który wymusiła na nas pandemia, być 
bliżej ludzkich potrzeb – mówią organi-
zatorzy. – Spędzimy razem czas, wyko-

namy ozdoby wielkanocne, ale również 
posłuchamy muzyki i tak, jak już wielo-
krotnie to robiliśmy, będziemy wspólnie 
śpiewać oraz rozmawiać. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. Telefon kontaktowy: 
798 345 902.

Org.

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn

Leopold Jan Szersznik (1747-1814)Michael Denis (1727-1800)
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20 lAT wsPółPrACy CIeszyN-PuCk 

zapraszamy do Pucka!
w tym roku obchodzimy 20-lecie partnerstwa miast Puck – Cieszyn, 
warto więc nieco bliżej poznać miasto, z którym Cieszyn współpracuje 
już od dwóch dekad. serdecznie zapraszamy do wizyty w Pucku! 

puck to powiatowe miasto, najstarsze 
na Kaszubach północnych, położone nad 
Zatoką pucką na Kępie puckiej (54°43’N, 
18°5’e). liczba mieszkańców wynosi 10 395 
(stan na dzień 21.02.2022 r.). rozmaitość 
atrakcji, jakie oferuje puck, z pewnością 
zaspokoi wysokie wymagania i oczekiwa-
nia turystów, od sportowych zmagań na 
najwyższym europejskim poziomie, przez 
przybliżanie historii regionu, po wspania-
łe wrażenia kulturalne. Woda, wiatr, plaża 
to niezmienne elementy piękna naszego 
miasta. Umożliwiają to zarówno warun-
ki naturalne Zatoki puckiej, jak i dobrze 
przygotowana infrastruktura.

puck jednak nie uległ nadmiernej eks-
pansji turystycznej. Nawet w środku sezonu 
letniego plaże nie są tutaj przeludnione. 
Takie warunki są idealne do plażowania. 
To miasto, gdzie wypoczywa się spokojnie, 
bez tłoku czy hałasu.

puck jest też dobrą bazą wypadową 
do Trójmiasta (odległość do Gdyni to 30 
km, Sopotu – 40 km, Gdańska – 50 km) 
lub innych nadmorskich miejscowości 
i atrakcji turystycznych znajdujących się 
na terenie Ziemi puckiej. przez miasto 
przechodzą trzy szlaki pTTK oraz trasa 
rowerowa euro Velo 10/13. Najlepszym 
sposobem szybkiego poznania historii 
miasta jest skorzystanie z bezpłatnego 
spaceru z przewodnikiem turystycznym, 
który w piątki, soboty i niedziele wyrusza 
o 11:00 na około 2-godzinną przechadzkę 
(w okresie od czerwca do końca sierpnia).

puck zachował średniowieczny układ 
urbanistyczny starego miasta z rynkiem 

i uliczkami z poł. XIV wieku. We wschod-
niej pierzei rynku uwagę przykuwa ratusz 
(1863-65), wzniesiony w stylu neogotyckim. 
Z ratusza codziennie o 13:48 rozbrzmiewa 
hejnał pucka, przypominając rok lokacji 
miasta (1348). Nad dachami puckich zabu-
dowań góruje fara, gotycki ceglany kościół 
halowy z XIV-XVI wieku z bogatym wypo-
sażeniem wnętrza, głównie barokowym. 
Ta charakterystyczna budowla stoi nad 
brzegiem Zatoki puckiej, nieopodal portu 
rybackiego. Na jego wschodnim nabrzeżu 
usytuowany jest słupek upamiętniający 
Zaślubiny polski z Morzem, które miały 
miejsce 10 lutego 1920 r.

puck zapewnia doskonałe warunki do 
uprawiania sportów wodnych, gwaran-
tujące optymalną sprawność żeglarzom, 
windsurfingowcom i kitesurfingowcom. 
Odbywają się tu prestiżowe zawody na po-
ziomie Mistrzostw Świata, europy i polski. 
Dodatkową poprawę warunków dla żegla-
rzy zapewni rozbudowa puckiej mariny, 
która rozpoczęła się pod koniec 2021 r. 
port jachtowy i molo to piękny punkt wi-
dokowy, horyzont wyznacza linia półwy-
spu Helskiego, który przedziela błękitne 
niebo od tafli wód Zatoki puckiej. Jest to 
idealne miejsce nie tylko dla uprawiających 
sporty wodne, ale i dla amatorów pięknych 
widoków, fotografii, wrażeń estetycznych. 

Dzięki udostępnieniu przez Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku eksponatów, 
wydobytych podczas prowadzonych ba-
dań archeologicznych z dna Zatoki puckiej, 
a także opracowań poświęconych dziejom 
wczesnośredniowiecznego portu w pucku, 

możemy podzielić się cennymi informa-
cjami skrywanymi przez wody zatoki. To 
w pucku zlokalizowane jest jedyne tego 
typu, podwodne stanowisko archeologicz-
ne w polsce. Dzięki nowoczesnej techno-
logii zapraszamy też gości na spacer po 
kutrze rybackim. Suchą stopą zanurzymy 
się w świat 3D i umożliwimy poznanie za-
kamarków, które na co dzień dostępne są 
tylko dla nielicznych osób.

Zatoka pucka, którą uwielbiają rodziny 
z dziećmi i żeglarze, a także ciepła, płytka 
woda naszego „pucyfiku”, warunki wietrzne 
i dobra baza gastronomiczno-noclegowa 
przyciągają turystów. Nadmorskie położenie, 
przyjazny, morski klimat, wspaniałe widoki, 
wyjątkowo zaciszne parki i skwerki, różno-
rodność atrakcji – to wszystko sprawia, że 
w pucku chce się przebywać, wypoczywać 
i zawsze tu wracać. Te elementy pozwalają 
zakwalifikować puck jako miasto slow city, 
czyli miejscowość, w której stawia się na 
niwelowanie takich elementów współ-
czesnych jednostek miejskich jak hałas, 
pośpiech i masowość oraz jednoczesne 
podnoszenie atrakcyjności miasta i  jego 
konkurencyjności. Możliwe jest to dzięki 
wykorzystaniu lokalnych zasobów. To wła-
śnie one stanowią o potencjale slow cities. 

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy państwa 
do odwiedzenia pucka, miasta otwartego 
i serdecznego, które potrafi być zarówno 
spokojną, relaksacyjną oazą, jak i miej-
scem świetnej zabawy oraz aktywnego 
spędzania czasu. 

tekst i zdjęcie: urząd Miasta Puck
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Tropem Wielkanocy
w piątek 8 kwietnia o godz. 17:00 w Bi-
bliotece Miejskiej odbędzie się wykład 
prof. daniela kadłubca „Tropem wiel-
kanocy”. 

Znakomity etnograf i historyk literatury, 
badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cie-
szyńskiego wprowadzi słuchaczy w nastrój 
świąt wielkiej nocy, takich, jakie obchodziło 
się na naszym terenie kiedyś. Skąd wzię-
ły się świąteczne zwyczaje? Które zanikły 
z upływem czasu, a ile z dawnej tradycji 
przetrwało do dziś? prof. Kadłubiec każdy 
temat związany z cieszyńskim folklorem 
potrafi przedstawić w fascynujący sposób, 
a jego olbrzymia wiedza od wielu lat robi 
wrażenie na słuchaczach. 

bibliOteka Miejska

Na gorącym 
uczynku
Biblioteka Miejska w Cieszynie za-
prasza 7 kwietnia o godz. 17:00 na 
spotkanie z  Joanną Jurgałą-Jurecz-
ką, znakomitą badaczką i autorką 
bestsellerów o rodzie kossaków. 
Pisarka będzie promowała swoją 
najnowszą książkę. 

„Na gorącym uczynku” to zbiór fascy-
nujących felietonów o ikonach polskiej 
kultury, bohaterach i autorach lektur 
szkolnych. Jurgała „przyłapuje” swoich 
bohaterów w sytuacjach kłopotliwych, 
ale dzięki temu zostają oni odkurzeni, 
krew w nich zaczyna krążyć, nabierają 
barw, budzą sympatię i wzruszenie. 
Galeria postaci zestawiona jest w za-
skakujący sposób. Tak o nich w szkole 
się nie mówiło, nie uczyło, a znaleźli 
się wśród nich m.in. Mickiewicz, Sien-
kiewicz, Ochorowicz, Iłłakowiczówna 
czy reymont. Książka Jurgały-Jureczki 
to odpowiedź na pytanie Boya – Żeleń-
skiego: kto lepiej służy sprawie pomni-
kowych postaci, czy ten, który im daje 
nowe życie i odnawia ich przymierze 
z czytelnikami, czy ten, kto bezmyślnie 
macha kadzielnicą przed starym, za-
kurzonym posążkiem? Odpowiedź jest 
oczywista. Są nią teksty pełne finezji, 
zbudowane z nieznanych, wygrzeba-
nych w archiwach, często wstydliwie 
zamiecionych pod dywan, faktów. 

bibliOteka Miejska

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

Wałka 1942 – fakty 
nieoczywiste 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na kolejne 
spotkanie szersznikowskie, które odbędzie się 30 
marca o godz. 17:00. zachęcamy również do obejrzenia 
ekspozycji w Galerii wystaw Czasowych.

Tematem najbliższego Spotkania Szersz-
nikowskiego będzie stracenie 24 członków 
polskiego ruchu oporu w parku „pod Wałką” 
w Cieszynie 20 marca 1942 r. – największa 
zbiorowa egzekucja o charakterze poka-
zowym na Śląsku Cieszyńskim podczas 
II wojny światowej. Nieoczywiste fakty 
związane tym wydarzeniem przedstawi 
Wojciech Święs. Wykład ma charakter 
okolicznościowy – na 20 marca 2022 r. 
przypadła 80. rocznica tragedii. 

Wojciech Święs jest także kuratorem 
wystawy "Wałka 1942 – współczesność 
i pamięć", którą można obejrzeć w Galerii 
Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego do 29 maja. Wstęp na ekspo-
zycję jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa została podzielona na dwie 
części. pierwsza prezentuje obiekty zwią-
zane ze współczesnością czasów okupacji 
na Śląsku Cieszyńskim. Omówienie eg-
zekucji „pod Wałką” nie byłoby możliwe 
bez przedstawienia kontekstu – ogólnej 
sytuacji na Śląsku Cieszyńskim podczas 
II wojny światowej, niemieckich zbrodni 
na polskiej ludności w tym okresie, oraz 
działalności ruchu oporu. W tej części 
wystawy zobaczyć można m.in. wybór 

nazistowskich afiszy i obwieszczeń, plan 
Cieszyna z 1940 r. z wyeksponowanym 
miejscem stracenia, kilka egzemplarzy 
replik broni (zarówno tej używanej przez 
hitlerowców, jak i przez polski ruch oporu), 
przykłady konspiracyjnych wydawnictw 
redagowanych przez członków polskiego 
podziemia, zbiór dokumentów ukazujących, 
jak mogły potoczyć się wojenne losy zwy-
kłego cieszyńskiego nastolatka oraz zdjęcia 
z egzekucji „pod Wałką” i biogramy ofiar.

Druga część ekspozycji poświęcona jest 
pamięci o tragedii. Kluczowym ekspona-
tem jest tu blaszana tablica umieszczona 
pod brzozowym krzyżem na miejscu kaźni 
przypuszczalnie w 1950 r., jeszcze zanim 
stanął tam pomnik. Na wystawie omó-
wiono losy miejsca pamięci „pod Wałką” 
od zakończenia II wojny światowej, aż po 
czasy obecne. poruszono również kwe-
stię dokumentowania zbrodni z 20 marca 
1942 r., m.in. przez urodzonego w Brennej 
prawnika ludwika Kohutka, autora jedy-
nej do tej pory zwartej publikacji na temat 
„Wałki” pt. "Gdy drzewa szubienic wyrosły", 
którego spuścizna znajduje się w zbiorach 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

MuzeuM Śląska cieszyńskiegO / red. ab

fot. Biblioteka Miejska
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PreMIerA NoweJ PłyTy CIeszyńskIeGo dueTu sskJeGG 

Dźwięki samotności
Nazwa sskjjeg pochodzi z języka norweskiego i oznacza 
"sbroda". Powstała, kiedy sabina Broda występowała 
jeszcze solo. Teraz, w duecie z kornelem Flisiakiem, 
czarują nas nastrojową muzyką. dziś premiera ich 
pierwszego wspólnego krążka "samotności".

PoCząTki 
Współpraca z Kornelem zaczęła się 

totalnie przypadkowo, ale kiedy już za-
częliśmy tworzyć wspólne dźwięki, wie-
dzieliśmy, że to właściwy kierunek, który 
rozwinie nas oboje. początki były trudne, 
bo byliśmy dla siebie obcymi osobami, ale 
wraz z upływającym czasem, regularnymi 
próbami i coraz to nowymi pomysłami – 
ze zwykłej współpracy zrodziła się nie-
zwykła przyjaźń, dzięki której potrafimy 
dogadać się (lub czasem zdrowo pokłócić) 
i dotrzeć w niedostępne dla nas wcześniej, 
muzyczne zakamarki. 

SaBiNa o PłyCie
płyta "samotności" to zbiór różnych 

historii – tych mniej i bardziej udanych, 
wszystkie mają jednak wspólny mianow-
nik, a jest nim ogromna emocjonalność. 
Inspiracje – to życie. To związki i rezonans 
po rozstaniach. A tak stricte muzycznie – to 
bardzo obszerna odpowiedź. Oboje jeste-
śmy po studiach muzycznych na wydzia-
łach jazzowych. Mnie wokalnie absolutnie 
zaczarowuje Kurt elling, a także Jamie Cul-
lum. Jego wersje znanych numerów (Np. 
Shape of You) to jest kosmos, totalnie nowy 
wydźwięk dla tych utworów. Kocham jego 
wszechstronność i wokalny luz. No i świa-
domość – to u nas słowo klucz. Nie lubimy 
bzdurnej muzyki. lubimy za to pokombi-
nować – Kornel muzycznie, ja wokalnie 
i tekstowo. U nas bardzo te jazzowe wpły-
wy słychać i nas to niesamowicie cieszy. 
Jeśli chodzi o pozostałe inspiracje to na 
bank będą to Disclosure, FKA TWIGS, Oh 
Wonder, Son lux, Kimbra, Mery Spolsky, 
rosalie, SOHN, absolutnie ulubiony polski 
wokal, czyli Vito Bambino. Mogę tak do jutra 
wymieniać, bo mnie na przykład inspiruje 
muzyka w ogóle – słucham masy różnych 
dźwięków, różnych gatunków, UWIelBIAM 
muzykę ukraińską i tutaj myślę, że można 
wymienić Onukę, której Kornel tez jest 
wielkim fanem, zespół Go_A czy Maruv.

korNeL o PłyCie
Kiedy zaczynaliśmy zbierać piosenki, 

a później postanowiliśmy, że piszemy al-
bum, trochę nie wierzyłem w jego ukoń-
czenie, jednak podczas pisania kolejnych 
piosenek bawiłem się przy nim tak dobrze, 
że utwory wypływały z nas jak w transie. 
Na szczęście potrafiliśmy powiedzieć stop 
i zebrać opowieść Sabiny w 10 piosenek, 
a resztę materiału, który się tworzy, zo-
stawić na poczet kolejnych wydawnictw. 
Wierzę, że będzie ich wiele! Muzycznie, 
trochę świadomie, a trochę przypadkowo, 
wyszedł nam typowy synthpop, jednak 
trochę „odkurzony” dzięki poszukiwaniu 
inspiracji w poszerzonym spektrum ga-
tunków. Na albumie znajdziemy brzmie-
nia prosto z klasycznych syntezatorów 
i maszyn perkusyjnych, jak i nowoczesne 
sample i wynalazki, takie jak synteza gra-
nularna. Dla własnej satysfakcji i karmienia 
ego, udało mi się na nim umieścić nawet 
gitary, które sam nagrałem (choć gitarzy-
sta ze mnie taki, jak z Małysza kierowca 
rajdowy). Konstrukcja piosenek jest nie-
spodziewanie prosta (co uważam za atut), 
ale oczywiście przemyciliśmy na nim kilka 
nieoczywistych rozwiązań. Mam nadzieję, 
że słuchacze podczas odsłuchiwania tego 
albumu poczują tą radość przygody, któ-
rą my czuliśmy podczas jej nagrywania.

PLaNy
Marzy nam się granie. Opowiadanie 

muzyką. Kontakt z naszymi słuchaczami. 
Odwiedzanie różnych miejsc i dzielenie się 
tymi historiami, które pojawią się na pły-
cie. W planach również epka na jesień. 

Mt

Płyta „samotności” została wydana dzięki 
współpracy z Cieszyńskim ośrodkiem 
kultury „Dom Narodowy”. Można ją nabyć 
po kontakcie z zespołem pod adresem 
mailowym sskjegg@gmail.com. Utworów 
z najnowszego krążka można również po-
słuchać na Spotify oraz youtube.

fot. Ola Fraś

fot. Ola Fraś
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12. Cieszyński 
ForTuNA Bieg 
24 kwietnia odbędzie się 12. Cieszyński ForTuNA Bieg! 
zapisy są przyjmowane drogą elektroniczną  
na stronach internetowych www.datasport.pl  
oraz www.fortuna.bieguliczny.pl do 11 kwietnia  
lub do wyczerpania limitu 1400 numerów startowych. 

Opłata startowa wynosi 65 złotych – moż-
na ją uiścić wyłącznie za pośrednictwem 
płatności elektronicznych bezpośrednio 
po internetowej rejestracji.

przypominamy, że osoby które zapisały 
się wcześniej do biegu głównego, dokona-
ły opłaty startowej i mają nadany numer 
startowy, nie muszą powtórnie się zgłaszać.

Bieżące i ważne informacje będą za-
mieszczane na stronach: www.fortuna.
bieguliczny.pl oraz na sport.cieszyn.pl, 
a także na Facebooku: SportowyCieszyn 
oraz CieszyńskiFortunaBieg.

Zachęcamy do udziału w 12. Cieszyń-
skim FOrTUNA Biegu! 

Org.

INForMACJe

zajęcia 50+

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie zaprasza osoby powyżej 
50. roku życia na ogólnodostępne za-
jęcia gimnastyczne oraz pilates.

Zajęcia gimnastyczne odbywają się 
w każdą środę (od 16 marca do 30 
czerwca) w godzinach 17:00 – 18:00, 
w małej sali gimnastycznej Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. 
paderewskiego 9.

Zajęcia z pilatesu odbywają się 
w każdy wtorek (od 15 marca do 30 
czerwca) w godzinach 10:00 – 11:00 
w Studio Świadomego ruchu w Cie-
szynie przy ul. Stawowej 6. 

 wydział sPOrtu

ostatnia szansa  
na lodowisko!

Zapraszamy do korzystania z ostat-
nich dni ogólnodostępnych ślizgawek 
na tafli cieszyńskiego lodowiska funk-
cjonującego w Hali Widowiskowo-Spor-
towej im. Cieszyńskich Olimpijczyków 
przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie. 

Z lodowiska będzie można skorzy-
stać do 5 kwietnia, potem nastąpi 
letnia przerwa w funkcjonowaniu lo-
dowiska. Szczegółowy harmonogram 
ślizgawek jest zamieszczony na stronie 
sport.cieszyn.pl. 

wydział sPOrtu

więcej sportu na 
sport.cieszyn.pl

Informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl oraz na 
Facebooku SportowyCieszyn, a tak-
że na stronach i w mediach społecz-
nościowych poszczególnych klubów 
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 społecznościo-
wych oraz o przekazywanie bieżących 
informacji do Wydziału Sportu Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl.

 wydział sPOrtu

Mistrz i Wicemistrzyni!
Mistrzostwa Polski Młodzików 2022, 
czyli najważniejsze zawody w sezo-
nie dla młodych łyżwiarzy, rozgrywa-
ne w klasach wiekowych brązowej, 
srebrnej i złotej, odbyły się w tym roku 
w katowicach w dniach 11-13 marca. 
Nasi cieszyńscy sportowcy jak zwykle 
nie zawiedli – wrócili ze złotym i srebr-
nym medalem! 

Mistrzem polski w kategorii brązowej 
U9 został Mikołaj Słobodzian, natomiast 
Wicemistrzynią polski w kategorii solistek 
klasy brązowej U9 – Julia Jarco! pozostali 
również spisali się dobrze, wyniki wszyst-
kich zawodników, którzy zakwalifikowali 
się do Mistrzostw, można znaleźc na stro-
nie internetowej www.sport.cieszyn.pl. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy! 

ks cieszyn

Więcej imprez zawsze na
www.Cieszyn.Pl

fot. kS cieszyn

fot. kS cieszyn
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Rok SZkolnY 2022/2023 

rekrutacja do pierwszych 
klas szkół podstawowych 
do 6 kwietnia (do godz. 15:00) trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2022/2023. 
zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu 
elektronicznego na stronie cieszyn.podstawowe.vnabor.pl.

rekrUTaCJa Do Szkół 
oBWoDoWyCH

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce 
zapisać dziecko do szkoły w obwodzie 
którego mieszka, wystarczy, że wypełni 
elektroniczny formularz – ZGŁOSZeNIe. 
Następnie wypełnione ZGŁOSZeNIe na-
leży wydrukować wraz z wymaganym 
oświadczeniem o miejscu zamieszkania 
kandydata i dostarczyć w wersji papie-
rowej do szkoły. W szkole zachowane 
są zaostrzone reguły sanitarne: płyn 
do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt 
z pracownikami, zachowanie odpowied-
niego 1,5 m dystansu między obecnymi 
w budynku.

W związku ze stanem epidemii ist-
nieje możliwość wysłania ZGŁOSZeNIA 
i wymaganego oświadczenia o miejscu 
zamieszkania na adres mailowy szkoły. 
W tej sytuacji wypełnione i podpisane 

ZGŁOSZeNIe oraz oświadczenie należy 
zeskanować lub wykonać zdjęcia i przesłać 
na adres mailowy szkoły. Adresy mailo-
we i numery telefonów szkół są dostęp-
ne na platformie naborowej w ofercie 
szkół. Istnieje również możliwość ewen-
tualnej konsultacji udzielanej wyłącznie 
telefonicznie.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kry-
teriów, ponieważ do szkoły obwodowej 
będzie przyjęte z urzędu.

rekrUTaCJa Do Szkół 
PozaoBWoDoWyCH 

rekrutacja odbywa się tylko w przypad-
ku wystąpienia w tych szkołach wolnych 
miejsc. Jeżeli rodzice lub prawni opiekuno-
wie wybiorą szkołę poza obwodem, dzieci 
biorą udział w procesie rekrutacyjnym. 
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kry-
teriami określonymi przez radę Miejską 
Miasta Cieszyn:

1. Miejsce zamieszkania kandydata na 
terenie Gminy Cieszyn poza obwodem 
danej szkoły – 100 pkt. 

Sposób dokumentowania: oświadcze-
nie rodziców/opiekunów prawnych kan-
dydata o miejscu zamieszkania;

2. W danej szkole obowiązek szkolny 
spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt.

Sposób dokumentowania: oświadcze-
nie rodziców/opiekunów prawnych kan-
dydata o miejscu spełniania obowiązku 
szkolnego przez rodzeństwo kandydata.

3. W obwodzie danej szkoły zamiesz-
kują wstępni kandydata wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych) w za-
pewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu zamieszkania jego 
krewnych;

4. Miejsce spełniania przez kandydata 
obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu mającym 
siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu spełniania obo-
wiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego kandydata.

5. Miejsce pracy jednego z rodziców znaj-
duje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt.

Sposób dokumentowania: oświad-
czenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata o miejscu pracy.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie 
maksymalnie do trzech wybranych szkół, 
w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych. Szkoła umieszczona na 
pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą 
pierwszego wyboru. W przypadku, gdy 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany 
do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, 
zostanie automatycznie przydzielony do 
szkoły obwodowej. rodzice/prawni opie-
kunowie składają wydrukowany WNIOSeK 
o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole 
pierwszego wyboru. 

fot. unsplash
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Wypełniony i podpisany WNIOSeK wraz 
z wymaganymi oświadczeniami należy 
wydrukować i dostarczyć w wersji papie-
rowej do placówki. W placówce zachowa-
ne są zaostrzone reguły sanitarne: płyn 
do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt 
z pracownikami, zachowanie odpowied-
niego 1,5-metrowego dystansu między 
obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawiru-
sem istnieje możliwość wysłania wniosku 
i wymaganych oświadczeń na adres ma-
ilowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony 
i podpisany WNIOSeK oraz oświadcze-
nia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia 
i przesłać na adres mailowy szkoły. Ad-
resy mailowe i numery telefonów szkół 
są dostępne na platformie naborowej 
w ofercie szkół. Istnieje również możli-
wość ewentualnych konsultacji, które 
będą udzielane telefonicznie.

rekrUTaCJa DzieCi  
z orzeCzeNieM

rodzice dzieci z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydanym na 
czas nauki w szkole podstawowej mogą 
ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

oddziałów ogólnodostępnych w szkole 
obwodowej – w sekretariacie szkoły ro-
dzice składają wydrukowane z systemu 
naborowego ZGŁOSZeNIe i dołączają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego;

oddziałów ogólnodostępnych w szkole 
pozaobwodowej – rekrutacja następuje 
na zasadach ogólnych, czyli podlegają 
rekrutacji z wykorzystaniem systemu 
elektronicznego,

oddziałów integracyjnych – rekrutacja 
przebiega na zasadach określonych przez 
dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:
w Szkole podstawowej Nr 2 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. 4 pułku Strzelców 
podhalańskich,

w Szkole podstawowej Nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

w Szkole podstawowej Nr 5 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. 

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego do 
oddziału integracyjnego w szkole, ko-
nieczny jest kontakt telefoniczny rodzica 
z dyrekcją danej szkoły. 

centruM usług wsPólnycH

HArMoNoGrAM dokoNywANIA CzyNNoŚCI w PosTęPowANIu rekruTACyJNyM I uzuPełNIAJĄCyM 
na Rok SZkolnY 2022/2023

lp rodzaj czynności Termin postępowania 
rekrutacyjnego

Termin postępowania 
uzupełniającego

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie

1. Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawo-
wej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym.

21 marca  
godz. 8:00

6 kwietnia 
godz. 15:00

10 maja
godz. 9:00

18 maja 
godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokona-
nie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
o których mowa w art.150 ust.7 – prawo Oświatowe.

7 kwietnia 
godz. 8:00

21 kwietnia 
godz. 15:00

18 maja
godz. 9:00

1 czerwca 
godz. 15:00

3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia 
godz. 8:00

2 czerwca 
godz. 8:00

4. potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandyda-
tów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25 kwietnia 
godz. 8:00

29 kwietnia 
godz. 15:00

2 czerwca 
godz. 9:00

8 czerwca 
godz. 15:00

5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych.

6 maja 
godz. 8:00

10 czerwca 
godz. 8:00

fot. unsplash
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Nowe MIeJsCe dlA MłodyCH ludzI w CIeszyNIe 

Sztuka i Szkoła – SiS 
Czy chcesz oderwać się od codziennej rutyny? A może chciałbyś spędzić czas 
z osobami o podobnych zainteresowaniach? szukasz sposobu na lepsze wyrażanie 
siebie słowem i gestem? Może pasjonuje cię dziennikarstwo? Albo zupełnie  
nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem i po prostu pragniesz zrozumienia? 

Jeśli chociaż na jedno z powyższych 
pytań odpowiedziałeś „tak” lub poczułeś 
odrobinę zainteresowania tematem, zaj-
rzyj na warsztaty SiS – „Sztuka i Szkoła”, 
które od niedawna odbywają się w Biblio-
tece Miejskiej w Cieszynie. A wszystko 
to za sprawą pani Joanny litwin, która 
w lutym br. rozpoczęła drugą edycję cy-
klu spotkań dla młodzieży cieszyńskich 
szkół średnich. Już na pierwszym spotka-
niu zapytała nas o oczekiwania. Zgodnie 
odpowiedzieliśmy, że chcielibyśmy wy-
rwać się ze schematów rozumowania, 
z oceniania według kluczy, by móc bez 
stresu wypowiadać się przed ludźmi 
i nawiązywać dialog, by wyrazić swoje 
emocje i przemyślenia. 

 – SiS to projekt, który powstał z prze-
konania o wyjątkowości każdego z was. 
Z pragnienia, aby dać wam przestrzeń 
i kompetencje potrzebne do samoreali-
zacji, skutecznego i pełnego szacunku do 
drugiego człowieka komunikowania się – 
zauważa Joanna litwin. I dodaje – Wielu 
uczestników moich poprzednich projektów 
odkryło swoje pasje, znalazło wymarzony 
kierunek studiów, a nawet pracę w insty-
tucjach kultury. lecz, co najważniejsze, 
otworzyło się na świat i uwierzyło we 
własne możliwości. Uwielbiam młodych 
ludzi, bo oni zmieniają, odświeżają moje 
spojrzenie na rzeczywistość, pozwalają 
mi oderwać się od zmęczenia życiem, 
które towarzyszy dorosłym. Są wolni, 
pełni energii, ich drugie imię to radość. 

radość, którą często starsi przygasza-
ją. Chciałabym, abyście tutaj odnaleźli 
ją na nowo.

 A to spore wyzwanie. podjęliśmy je na 
warsztatach aktorskich (gdyż SiS to dwie 
odrębne, choć czasami współdziałające 
grupy – dziennikarska i aktorska), które 
rozpoczęliśmy od rozgrzewki aparatu 
mowy. Następnie musieliśmy się zado-
mowić we własnym ciele: nauczyć się 
oddychać w sposób świadomy i prawi-
dłowy. po sporym zmęczeniu tymi pro-
stymi, lecz wymagającymi koncentracji 
ćwiczeniami, mierzyliśmy się z pierw-
szymi zadaniami aktorskimi. początkowy 

lęk, który pojawił się po poleceniu: „teraz 
będziecie próbowali przedstawić dziecko, 
które po raz pierwszy je watę cukrową”, 
przerodził się w gotowość do działania. Ze-
braliśmy skojarzenia, omówiliśmy kontekst, 
okoliczności takiego zdarzenia, a chwilę 
później każdy z nas zaprezentował swoją 
interpretację. Były tak różne, jak nasze 
postrzeganie świata, a wszystkie bardzo 
ciekawe. pod koniec warsztatów położy-
liśmy się na podłodze i wsłuchiwaliśmy 
się w otaczającą nas przestrzeń, dając 
wytchnienie naszym emocjom i ciałom. 
Kto by pomyślał, że twórcze zmęczenie 
może przynieść radość? powoli przygo-
towujemy nasz warsztat do inscenizacji 
fragmentów „Ballad i romansów”, których 
premiera odbędzie się podczas najbliż-
szego Narodowego Czytania.

Z kolei na zajęciach dziennikarskich 
stanęliśmy przed zadaniem skonstru-
owania zasad pisania dobrych artykułów. 
Zapoznaliśmy się z budową tekstu praso-
wego, z techniką odwróconej piramidy. 
początkowe trudności przezwyciężyliśmy 
poprzez metody „5W” oraz „5 Why”. roz-
wiązanie, do którego doszliśmy, mocno 
nas zaskoczyło. Zrozumieliśmy, że po 
prostu wystarczy zmienić perspektywę, 
z jakiej patrzymy na sytuację, a wszystko 
pójdzie nam o wiele łatwiej. I naprawdę 
tak się wydarzyło. Z budynku biblioteki 
wyszliśmy z widocznymi uśmiechami 
na twarzach, bogatsi o nowe, bezcen-
ne doświadczenie. Jesteśmy pewni,  

Najbliższą okazją 
będzie spotkanie 

w sobotę 26 marca, 
w sali konferencyjnej 
Biblioteki Miejskiej, 

gdzie od 9:00 do 11:00 
odbywać się będą 

warsztaty aktorskie, 
a dziennikarskie – 
od 11:00 do 13:00. 

uczestnictwo 
w zajęciach jest 

bezpłatne.

fot. org.fot. org.
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że sposoby na szukanie pomysłów, jakich 
nauczyliśmy się ostatnio, przydadzą się 
w wielu sytuacjach życiowych! Ta tech-
nika nie należy do najprostszych, lecz 
wysiłek w nią włożony jest tego wart. 
rozwiązanie problemu, poprzez skupie-
nie się najpierw na jego poszczególnych 
elementach, okazało się świeżą i jakże 
skuteczną metodą.

przed nami jeszcze wiele ciekawych 
projektów: śledztwo dziennikarskie, na-
uka docierania do informacji z odległej 
przeszłości, sztuka selekcjonowania 
materiału, przygotowania do przepro-
wadzania wywiadów, które zaciekawią 
odbiorców, audycje radiowe, tworzenie 
i montaż filmów, wyjazdy wakacyjne… 
i wiele innych. 

– pośród zajęć pozalekcyjnych jest co-
raz mniej ciekawych ofert. Młodzi ludzie 
są wrzucani w ogrom nadprogramowej 
nauki. realizują kolejne cykle korepe-
tycji, a nie mają gdzie dać ujścia swoim 
emocjom. Chciałabym nie tylko nauczyć 
ich aktywnego spędzania czasu w gronie 
rówieśników, ale i korzystania z kultury. 

Kultury szeroko rozumianej – i tej popu-
larnej, i tej wyższej. Co nie jest łatwe, bo 
rozmowy o sztuce kojarzą im się z nudną 
i obwarowaną regułami interpretacją 
dzieł plastycznych czy literackich oraz 
zajęciami praktycznymi, gdzie są tylko 
odtwórcami, rzemieślnikami. poza tym, 
chciałabym, aby docenili swoją tradycję, 
kulturę narodową, które są spychane 
do muzeów, przedstawiane bez osobi-
stego zaangażowania w nie ucznia, tak, 
że sztuka minionych lat zupełnie go nie 
porusza, nie interesuje i jest obca – za-
uważa pomysłodawczyni SiS. – Chciała-
bym, żeby przez pryzmat sztuki młodzi 
mogli pokazać, co w nich drzemie. Żeby 
nauczyli się odbierać sztukę wyższą 
w sposób świadomy. Żeby umieli nie 
tylko analizować, ale też doświadczać 
i kontemplować. Świat sztuki ma pewne 
reguły – dobrze, byśmy je rozumieli, ale 
umieli także mówić własnym głosem. 
Należy dodać, że zajęcia są bezpłatne. 
Tworząc program w 2017 roku, wyszłam 
z założenia, że istotą pracy z młodymi 
ma być bezinteresowność, pasja, a nie 

cyniczne wyrachowanie. W tym miejscu 
dziękuję Dyrekcji Katolickiego liceum 
Ogólnokształcącego w Cieszynie oraz 
Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, którzy 
w 2019 roku dostrzegli sens programu 
SiS, umożliwiając realizację pierwszego 
transgranicznego programu pilotażowego 
TiS, teraz również otwierając mury swo-
ich instytucji. Zespół SiS stanowi grupa 
ponad dwudziestu uczniów cieszyńskich 
szkół, w  tym odważna i wrażliwa Vika 
z Żytomierza. 

Najbliższą okazją, aby doświadczyć 
tego, co nam już było dane, będzie spo-
tkanie 26 marca, czyli w najbliższą so-
botę. W sali konferencyjnej cieszyńskiej 
Biblioteki Miejskiej, która znajduje się na 
drugim piętrze budynku, od 9:00 do 11:00 
odbywać się będą warsztaty aktorskie, 
a dziennikarskie – od 11:00 do 13:00. 

Jeśli chcesz przeżyć coś niezwykłego 
i spędzić czas w miłej atmosferze, dołącz 
do nas, zapraszamy! Zapraszamy rów-
nież przybyłą na nasze tereny młodzież 
z Ukrainy. 

zesPół sis

Pocztówka do anioła
Członkinie Międzynarodowej 
organizacji Soroptimist 
international klub 
w Cieszynie od 2014 roku 
działają na rzecz kobiet 
i dzieci oraz lokalnej 
społeczności, realizując 
wieloletni projekt  
„Bal aniołów”. 

W warunkach pandemii spotkanie 
dzieci z niepełnosprawnościami ze 
wszystkich placówek z terenu powiatu, 
na balu w COK "Dom Narodowy" było 
niemożliwe. Kontynuacją projektu był 
więc konkurs plastyczny pt. „pocztówka 
do Anioła – namaluj swoje marzenia”. 
Formuła konkursu umożliwiła realiza-
cję projektu oraz pozwoliła dzieciom na 
uczestniczenie w corocznym wydarze-
niu, pomimo sytuacji epidemiologicznej.

Zaproszenie dzieci do udziału w kon-
kursie plastycznym przeprowadzonym 
w czasie zajęć w szkołach i ośrodkach, 
zaowocowało licznymi, wyjątkowymi 
pracami. powstanie tych prac wynika 
zarówno z zaangażowania dzieci, jak 
również ich opiekunów i nauczycieli.

Dzięki staraniom członkiń Klubu 
pozyskano fundusze, m.in. dofinanso-
wanie w ramach otwartego konkursu 
Urzędu Miasta w Cieszynie, darowizny, 

wykorzystano środki własne Klubu i 154 
dzieci otrzymało materiały do wykona-
nia prac oraz upominki. partnerstwo 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom 
Narodowy" w Cieszynie przyczyniło się 
do powstania ekspozycji i publicznego 
zaprezentowania prac na wystawie, 
której uroczysty wernisaż miał miejsce 
16 marca. W marcu część prac będzie 
można zobaczyć w Bibliotece Miejskiej 
w Cieszynie. 

sOrOPtiMist internatiOnal klub w cieszynie

fot. org.
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Lokalny animator sportu
Miasto Cieszyn zakwalifikowało się do projektu pn. „lokalny Animator sportu 
2022”, którego operatorem jest Instytut sportu – Państwowy Instytut Badawczy. 
Projekt jest częścią ministerialnego programu pn. „sport wszystkich dzieci”. 

Celem projektu jest upowszechnia-
nie aktywności fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie 
udziału w sportowych zajęciach pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych, dofinansowa-
nych ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Zajęcia te realizowane są 
przez lokalnych animatorów sportu 
w oparciu o  infrastrukturę, powstałą 
w ramach rządowego programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”.

projekt realizowany jest przez Szkołę 
podstawową nr 6 z Oddziałami przedszkol-
nymi w Cieszynie. Zajęcia prowadzone 
są na orliku znajdującym się na terenie 
szkoły podanego obok harmonogramu:

Orlik czynny będzie:
 – do końca marca:
od poniedziałku do piątku w godz. 

16:00 – 21:00
w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 14:00
 – od kwietnia do czerwca:
od poniedziałku do piątku w godz. 

15:30 – 21:00
w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 14:00
 – w czasie wakacji:
od poniedziałku do piątku w godz. 

15:30 – 22:00
w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 14:00
Zajęcia zorganizowane (Weronika pod-

żorska, tel. 791 152 500):
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 

w wieku przedszkolnym: wtorki godz. 
15:45 – 16:30 (wyścigi rzędów, ćwiczenia 
obwodowe, gry, zabawy).

piłka nożna dla klas I – III: wtorki godz. 
16:45 – 17:45 (podstawy piłki nożnej, gry, 
zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe).

Zajęcia fitness: wtorki godz. 18:45 – 19:30 
(rozgrzewka, ćwiczenia zasadnicze, uspo-
kojenie organizmu, rozciąganie).

Gry i zabawy lekkoatletyczne dla dzieci 
przedszkolnych oraz dzieci w wieku szkolnym: 
środy godz. 15:45 – 16:45 (nauka startów, 
rzutów, skoki w dal, sztafety, biegi przez 
płotki, gry i zabawy ogólnorozwojowe).

Zajęcia dla seniorów: środy godz. 17:00 
– 17:45 (teoria poprawnego chodzenia 
z kijkami Nordic Walking, pilates, lekkie 
zajęcia fitness, nauka korzystania z siłowni 
zewnętrznej, stretching). 

szkOła POdstawOwa nr 6 z OddziałaMi Przed-
szkOlnyMi w cieszynie/wydział sPOrtu

your europe, your Say!
18 marca w ii Lo im. M. 
kopernika w Cieszynie 
odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem 
europejskiego komitetu 
ekonomiczno-Społecznego, 
który działa jako organ 
doradczy przy Unii europejskiej. 

pan Krzysztof pater przedstawił uczniom 
klasy 3S o profilu społeczno-prawnym 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
Unii europejskiej oraz eKeSu, a  także 
wprowadził temat dezinformacji, z któ-
rym mierzymy się każdego dnia.

Wizyta ma związek z  tym, że II lO 
w Cieszynie jako jedyna szkoła w polsce 
została losowo wybrana i bierze udział 
w wydarzeniu online „Your europe, Your 
Say!” (Twoja europa – Twoje Zdanie). 
W ramach spotkania, które odbędzie 
się 31 marca oraz 1 kwietnia, nasi trzej 
uczniowie – Zuzanna Chmiel, emilia Dzia-
dek oraz Adam Tyska – będą brać udział 
w warsztatach oraz dyskusjach z rówieśni-
kami z innych europejskich krajów. Zuzia, 
emilia oraz Adam będą mogli sprawdzić 

swoje umiejętności komunikowania się 
w języku angielskim i z pewnością spro-
stają wyzwaniu. W tym roku dyskusja 
będzie się toczyć wokół tematu dezin-
formacji i fałszywych wiadomości, czyli 
zagadnienia niezwykle aktualnego, biorąc 
pod uwagę początek konfliktu zbrojnego 
w Ukrainie. Celem tegorocznego spotka-
nia jest uświadomienie niebezpieczeństw, 
które związane są z dezinformacją oraz 
zachęcenie innych, aby aktywnie działali 
przeciw fake newsom, których jest tak 
wiele w sferze np. Internetu. Będziemy 
dyskutować nad tym, jak przeciwdziałać 
pojawianiu się fałszywych wiadomości, 
a przede wszystkim, jak je wychwycić. 

ii lO iM. M. kOPernika

fot. ii LO im. M. kopernika

fot. ii LO im. M. kopernika
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Przedszkola w Cieszynie 
1 marca rozpoczął się nabór do przedszkoli na terenie Cieszyna. Przy tej okazji 
w kolejnych numerach wiadomości ratuszowych przybliżamy naszym Czytelnikom, 
jakie publiczne przedszkola działają na terenie miasta. dziś prezentujemy placówki 
nr 2 i 17. zapraszamy do lektury! 

Przedszkole nr 2, ul. Trzanowskiego 4
placówka jest pierwszym publicznym 

przedszkolem integracyjnym w powiecie 
cieszyńskim działającym od ponad 20 lat. 
To miejsce, gdzie dzieci zdrowe i niepeł-
nosprawne, w większości pierwszy raz 
w swoim życiu, mogą doświadczać siebie 
w warunkach grupy rówieśników oraz pod 
opieką innych niż rodzice (rodzina, opieku-
nowie) dorosłych. Jest to sytuacja zarówno 
dla dzieci jak i dla rodziców trudna. 

 – Zależy nam bardzo, żeby był to czas 
przeżyty radośnie, w atmosferze pełnej 
szacunku i akceptacji. Dążymy do tego, 
by dziecko w tym czasie zbudowało ob-
raz własnej osoby wierzącej w swe siły, 
godnej szacunku, ciekawej otaczającego 
świata – mówią pracownicy przedszkola. 
– Obejmujemy swą opieką zarówno dzie-
ci zdrowe, jak i posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla 
dzieci z orzeczoną potrzebą kształcenia 
specjalnego prowadzone są zajęcia rewali-
dacyjne, prowadzone przez psychologów, 
logopedów, pedagogów specjalnych (w tym 
tyflopedagoga, surdopedagoga), rehabili-
tanta ruchu i terapeutów pedagogicznych. 
Dodatkowo realizujemy zajęcia z zakresu 
Wczesnego Wspomagania rozwoju (WWr) 
dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego 
wspomagania.

praca placówki jest oparta o autorski 
program organizacyjny i edukacyjny „Od-
krywam siebie i świat” opracowany przez 
kadrę pedagogiczną przedszkola. W co-
dziennej pracy z dziećmi wykorzystuje 
m.in. elementy pedagogiki Montessori, 
Dziecięcej matematyki prof. Gruszczyk-
-Kolczyńskiej, Metodę Dobrego Startu, 
Knillów i wiele innych. W ramach organiza-
cji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
dla dzieci z objawami nadpobudliwości 
psychoruchowej oraz z objawami zaha-
mowania emocjonalnego, organizowane 
są od wielu lat grupowe zajęcia terapeu-
tyczne. Te innowacyjne zajęcia prowadzone 
były na wiele lat wcześniej, zanim wydano 
pierwsze rozporządzenia o pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej.

placówka zapewnia 80 miejsc dla dzieci 
w wieku przedszkolnym (w tym 20 miejsc 
dla dzieci z różnego rodzaju niepełnospraw-

nościami). Do dyspozycji dzieci są duże 
przestronne sale dydaktyczne, wyposażone 
w nowoczesne sprzęty, pomoce dydaktycz-
ne i zabawki. przedszkole posiada także 
gabinet psychologa, logopedyczny oraz 
salę rehabilitacyjną z mobilnym kącikiem 
doświadczania świata, salę do integracji 
sensorycznej. Kolejnym atutem placówki 
jest brak barier architektonicznych oraz 
bardzo duży, dobrze wyposażony ogród 
z zieloną architekturą, w którym znajdu-
je się między innymi: Ścieżka bosych stóp 
i Ogród sensoryczny. 

przedszkole realizuje ciekawe inno-
wacje pedagogiczne: „Stacja zmysłów”, 
„Kuba i Śruba” (współpraca z polską Szko-
łą w portland w Stanach Zjednoczonych. 
realizuje również projekt współfinanso-
wany jest przez Unię europejską „Wybie-
ram cieszyńskie przedszkole”. W ramach 
projektu przedszkole zostało wyposażo-
ne w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
z których dzieci korzystają podczas zajęć:

zajęcia rozwijające kompetencje przy-
rodnicze;

zajęcia usprawniające motorykę małą;
zajęcia usprawniające wielozmysłowe 

poznawanie świata;
zajęcia rozwijające komunikację języ-

kową u dzieci z wykorzystaniem muzyki 
i rytmiki;

zajęcia rozwijające myślenie kompu-
tacyjne u dzieci;

zajęcia rozwijające koncentrację i umie-
jętność logicznego myślenia.

przedszkole bierze udział w licznych 
konkursach (plastycznych, muzycznych, 
recytatorskich) regionalnych i ogólnopol-
skich z wieloma sukcesami. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra nauczycieli i specja-
listów (logopedzi, psycholodzy, terapeuci 
pedagogiczni, pedagodzy specjalni, fizjote-
rapeuci, terapeuci integracji sensorycznej) 
przedszkola chętnie i stale rozwija swoje 
umiejętności, co powoduje, że w pracy wy-
korzystuje najnowsze koncepcje i metody, 
które gwarantują nauczanie i wychowanie 
na najwyższym poziomie.

 – Jeśli rozważają państwo zapisanie do 
nas dziecka i chcą się państwo dowiedzieć 
więcej o naszym przedszkolu, to zaprasza-

my do odwiedzenia nas, zadzwonienia lub 
wysłania wiadomości – zachęca placówka. 
– W celu poszerzenia wiedzy o nas można 
też odwiedzić przedszkolny portal społecz-
nościowy na Facebooku oraz zapoznać się 
z naszą nową stroną internetową p2.cieszy.
szkolnastrona.pl. 

PrzedszkOle nr 2

fot. przedszkole nr 2

fot. Jk

fot. Jk
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lokale użytkowe do najmu
zAkłAd BudyNków MIeJskICH w CIeszyNIe sPółkA z o.o. INForMu-
Je, że PrzezNACzA do NAJMu lokAle użyTkowe PołożoNe:

1. na parterze budynku nr 2 przy ul. sejmowej w Cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 103.93 m2, w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, ograniczonego do prowadzenia w lokalu działalności gastronomicznej;

2. na parterze budynku nr 24 przy ul. zamkowej w Cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 106.17 m2, w drodze 
przetargu pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

Ogłoszenia o przetargach zostały podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zakładu Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog Za-
kład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Budyn-
kami ZBM, tel. 33 852 37 52.

Przedszkole nr 17, ul. Frysztacka 161
przedszkole nr 17 w Cieszynie zlokalizo-

wane jest na obrzeżach miasta, w dzielnicy 
Marklowice w pobliżu rezerwatu Kopce, 
fabryki ppG polifarb Cieszyn SA oraz stacji 
kolejowej Cieszyn Marklowice. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rodziców, którzy 
pracują od godziny 6:00, placówka ofe-
ruje opiekę nad dzieckiem w godzinach 
5:30 – 15:30.

Jesteśmy małym, 2-oddziałowym przed-
szkolem, w którym opiekę nad dziećmi spra-
wuje wykwalifikowana kadra z wieloletnim 
doświadczeniem, rozumiejąca i szanująca 
indywidualne potrzeby każdego dziecka, 
ściśle współdziałająca z rodzicami – infor-
muje placówka. – przedszkole oferuje za-
jęcia dodatkowe: rytmiczne, naukę języka 
angielskiego, zajęcia z logopedą i psycholo-
giem. przedszkolaki przebywają w dwóch 
przestronnych, nowoczesnych salach zabaw, 
mamy także salę do zajęć indywidualnych, 
obszerną szatnię oraz jadalnię i kuchnię, 
przez co dzieci nie korzystają z cateringu, 
ale spożywają zdrowe i smaczne posiłki 
serwowane na miejscu. Uwzględniamy 
indywidualne potrzeby dzieci z zakresu 
diety, np. ze względu na alergie.

W pobliżu budynku, do dyspozycji dzieci 
i rodziców jest nowy, dobrze wyposażony 
ogródek przedszkolny oraz boisko wielo-
funkcyjne do zabaw i gier w piłkę. Bliskość 
rezerwatu Kopce to możliwość spacerów 
i bezpośredniej, bliskiej z naturą obser-
wacji przyrody.

przedszkole tworzy warunki i podejmuje 
działania, które sprzyjają zdrowiu, bezpie-
czeństwu i dobremu samopoczuciu dzie-
ci. promuje zdrowy styl życia, kształtując 
postawy prozdrowotne.

 – Zapewniamy bogatą i ciekawą ofertę 
edukacyjną. Korzystamy z najnowszych 
programów wychowania przedszkolnego, 
wypracowanych własnych metod i form – 

mówią pracownicy przedszkola. – pracujemy 
w oparciu o tematyczne projekty eduka-
cyjne oraz innowacje pedagogiczne. Nasi 
wychowankowie odnoszą sukcesy podczas 
uczestnictwa w różnorodnych konkursach 
organizowanych w kraju, w powiacie oraz 
w mieście. W pracy z dziećmi wykorzystu-
jemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce 
edukacyjne, w tym technologię kompu-
terową i środki multimedialne. W naszej 
pracy realizujemy podstawę programową 
i przygotowujemy dzieci do osiągnięcia 
dojrzałości szkolnej, wykorzystując no-
watorskie metody pracy np. metodę e. 
Gruszczyk-Kolczyńskiej i e. Zielińskiej do 
nauki matematyki, metodę Dobrego Startu 
M. Bogdanowicz, metodę ruchu rozwija-
jącego Weroniki Sherborne, metodę paula 
Dennisona (kinezjologia edukacyjna) itp. 
przygotowanie naszych absolwentów do 
nauki w szkole jest wysoko oceniane przez 
nauczycieli szkolnych.

przedszkolaki czują się tu dobrze, są 
bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, 
a dzięki szerokiej gamie kreatywnych zabaw 
i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający 
świat na miarę swoich potrzeb i możliwo-
ści. Działalność wychowawczo-edukacyj-
na skupia się wokół rozwijania potencjału 
twórczego dziecka, jego talentów, zdolno-
ści czy zainteresowań. przedszkole daje 
dzieciom poczucie, że są potrzebne, że 
mogą, że potrafią.

 – Zapewniamy dzieciom terapię logope-
dyczną, wsparcie psychologa oraz pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną w oparciu 
o indywidualne programy wspomagania 
i korygowania rozwoju dziecka, programy 
dla dzieci zdolnych – informuje przedszko-
le. – Dbamy też o dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, organizując 
dla nich zajęcia rewalidacyjne. 

PrzedszkOle nr 17

fot. Jk

fot. Jk

fot. Jk
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Staż w Urzędzie Miejskim
urzĄd MIeJskI w CIeszyNIe PoszukuJe sTAżysTów w zAwodzIe 
PrACowNIk BIurowy.

Staż będzie finansowany ze środków powiatowego Urzędu pracy w Cieszynie. O przyjęcie na staż mogą ubiegać się 
osoby, które posiadają stosowne skierowanie pUp w Cieszynie.

Miejsca stażowe zostały zorganizowane w Wydziałach: Finansowym (2 stanowiska), Spraw Obywatelskich i Działalności 
Gospodarczej, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gospodarki Nieruchomościami, Strategii i rozwoju Miasta. 

Okres stażu: 6 miesięcy. Termin wyboru kandydatów: 6.04.2022 r. Informacji z ramienia Urzędu Miejskiego udziela 
Biuro Kadr: tel. (33) 4794 205 lub 4794 204. 

Zawiadomienie
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań (przy udziale środków 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach programu priorytetowego: „Ogólno-
polski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, związanych z realizacją przez jednostki samo-
rządu terytorialnego gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, realizowanych.

Wnioski składane poprzez jednostki samorządu terytorialnego przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2022 r., dla 
zadań realizowanych w okresie dwuletnim, tj. w latach 2022 – 2023.

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania, należy wypełnić ankietę opublikowaną na stronie internetowej www.
cieszyn.pl na podstronie "Urząd Miejski" w sekcji "Aktualności". Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. rynek 1, do 29 marca 2022 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu powyższego programu, na 2022 rok wysokość maksymalnej kwoty dotacji wynosi: dla 
demontażu, zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – dla I stopnia pilności – nie więcej niż 320 zł; 
dla demontażu, zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności – nie więcej niż 
288 zł; dla zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – nie więcej niż 240 zł.

W zależności od wskazanym przez państwa terminów, zadanie podzielone będzie na dwa etapy: etap I – zadanie re-
alizowane w 2022 r. – termin zakończenia zadań 30 września 2022 r.; etap II – zadanie realizowane w 2023 r. – termin 
zakończenia zadań 30 września 2023 r.

Wstępne umowy podpisywane będą w terminie 1 kwietnia – 14 kwietnia br. po podpisaniu umów zostanie sporzą-
dzony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku 
niezawarcia (niepodpisania) wstępnej umowy, ankieta nie stanowi podstawy do objęcia państwa nieruchomości wnio-
skiem dotacyjnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach – Anna Mrógała-Głasek, 
tel. 33 4794 278.

Konsultacje społeczne
uPrzeJMIe INForMuJeMy, że TrwAJĄ koNsulTACJe sPołeCzNe
projektu uchwały rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022 (Zarządze-
nie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 marca 2022 roku) – do 28 marca 2022 roku.

Wszystkie informacje na temat prowadzonych konsultacji umieszczone zostały na stronie internetowej Cieszyna  
www.cieszyn.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
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Kwalifikacja wojskowa w 2022 r.
wydzIAł sPrAw oBywATelskICH I dzIAłAlNoŚCI GosPodArCzeJ 
urzędu MIeJskIeGo w  CIeszyNIe INForMuJe, że od 04.04.22 do 

25.05.22 (z  wyłĄCzeNIeM: 15-18.04.22 orAz 02-06.05.22) PrzeProwAdzoNA 
zosTANIe kwAlIFIkACJA woJskowA.
kwalifikacja obejmie mężczyzn urodzonych w 2003 roku zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 
3 miesiące na terenie miasta: Cieszyna, Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia, gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, 
Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice w budynku Starostwa powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III 
piętro, pok. 202) w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

1. Do kwalifikacji wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2001 i 2002, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 
i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej, wnioski o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku 
braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawie-
nia się.

b) komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych 
w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument po-
twierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki. 

5. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) nałoży na nią grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez policję w trybie  
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. 
o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1541). 

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem lub prezydenta miasta przed komisją lekar-
ską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom 
lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

uPrzeJMIe PrzyPoMINAMy o zMIANIe GodzIN oTwArCIA kAsy 
doCHodoweJ urzędu MIeJskIeGo w CIeszyNIe.
Od 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu Miejskiego w Cieszynie znajdująca się przy ul. Srebr-
nej 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.
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cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

do 08.04 ludzie torfowisk – pracownia 
sezonowa: Joanna Zdzienicka, paweł 
Szeibel (Galeria 12)

25.03, g. 16:00 Koncert wiosenny 
Stowarzyszenia Mażoretek „Cieszyńskie 
Gwiazdeczki”

25.03-16.04 Jarmark Wielkanocny 
(rynek)

02.04, g. 19:00 Spotkanie z polską 
piosenką poetycką – koncert Kasi Mazur 
i Karola pyki

05.04, g. 16:00 Koło Miłośników Gwary 
Cieszyńskiej / rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewomy po naszymu i ni jyny

kino "piast"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

25-27.03, g. 15:30 pOTWOrNA rODZIN-
KA 2 – dubbing (animowana komedia 
familijna), Niemcy/Wielka Brytania, 7

25-27.03, g. 17:45 CUD GUADAlUpe – 
lektor (religijny), USA, 12

25-27.03, g. 20:00 MArZeC`68 (romans/
dramat historyczny), polska, 13

28.03, g. 20:00 Filmy na życzenie wi-
dzów: lOKATOrKA (dramat), polska, 15

28-29.03, g. 15:30 pOTWOrNA rODZIN-
KA 2 – dubbing (animowana komedia 
familijna). Niemcy/Wielka Brytania, 7

28-29.03, g. 17:45 CUD GUADAlUpe – 
lektor (religijny), USA, 12

29.03, g. 19:45 DKF Fafik zaprasza: DA-
VID lYNCH FIlM FeSTIWAl: ZAGUBIONA 
AUTOSTrADA, USA, 15

30-31.03, g. 15:30 pOTWOrNA rODZIN-
KA 2 – dubbing (animowana komedia 
familijna), Niemcy/Wielka Brytania, 7

30-31.03, g. 17:45 CUD GUADAlUpe – 
lektor (religijny), USA, 12

30-31.03, g. 20:00 MArZeC`68 (romans/
dramat historyczny), polska, 13

1-6.04, g. 15:30 TO NIe WYpANDA – dub-
bing (animowana komedia przygodowa), 
USA, 7

1-5.04, g. 17:45 MArZeC`68 (romans/
dramat historyczny), polska, 13

1-5.04, g. 20:15 INNI lUDZIe (dramat), 
polska, 15

6.04, g. 19:45 Filmy na życzenie widzów: 
pOUFNe leKCJe perSKIeGO – napisy (dra-
mat wojenny), Niemcy, 15

6.04, g. 17:45 WYSTAWA NA eKrANIe: 
WIelKANOC W SZTUCe – napisy (dokumen-
talny film o sztuce), Wielka Brytania, 12

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

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

do 24.04 Wystawa Graduation projects

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

30.03, g. 17:00 Spotkanie szersznikow-
skie. Wojciech Święs: Wałka 1942. Fakty 
nieoczywiste

od 20.03 Wystawa: Wałka 1942. Współ-
czesność i pamięć

BiBlioteka
miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

 01.04, g. 18:00 Noc z Andersenem – 
całonocna impreza dla zaproszonych 
czytelników Oddziału dla Dzieci

06.04, g. 17:00 OCAlIĆ OD ZApOMNIe-
NIA – Zbigniew Wodecki (goście muzyczni: 
Klaudia Boniakowska, Artur papierski)

07.04, g. 17:00 Na gorącym uczynku – 
spotkanie z Joanną Jurgałą-Jureczką (spo-
tkanie autorskie i promocja najnowszej 
książki autorki)

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

01.04, g. 17:00 premiera: O 3 królewnach 
i 3-głowym smoku (Scena lalek "Bajka")

02.04, g. 17:30 Nasze miasto (Scena 
polska)

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

01.04, g. 17:00; 02.04, 03.04 g. 16:00; 
04-07.04, g. 17:00 Misterium Męki pań-
skiej

Nieruchomość do zbycia
BurMIsTrz MIAsTA CIeszyNA INForMuJe, że PrzezNACzoNo do 

zByCIA, w TryBIe BezPrzeTArGowyM, NA rzeCz AkTuAlNyCH NAJeMCów:
lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Świeżego 10 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 13442/84147 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 21 marca 2022 r. do dnia 11 kwietnia 2022 r.

urzĄd MIeJskI w CIeszyNIe PoszukuJe PrACowNIkA NA sTA-
NowIsko ds. oBsłuGI oBIekTów – koNserwATorA w wydzIA-
le SpoRTu.
Miejsce pracy: referat Obiektów Sportowych Wydziału Sportu – Wielofunkcyjna Hala Widowisko-

wo-Sportowa oraz Kąpielisko Miejskie. praca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w syste-
mie równoważnym. Termin składania ofert pracy: 31 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje zostały zamieszczo-
ne na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce „praca”.
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sport
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

27.03, g. 9:00 Amatorska liga Siatkówki – 
zima 22 (Sala Sportowa SSM, al. J. Łyska 21)

02.04, g. 15:00 Mecz piłki nożnej – se-
niorzy (Stadion miejski przy al. J. Łyska 21, 
CKS piast Cieszyn)

ockir
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

28.03, g. 09:00 Otoczeni przez chemię – 
pożytki i zagrożenia. prelekcja multimedial-
na Wojciecha Szczepankiewicza w ramach 
spotkań Sekcji Miłośników Nauki i Techniki 
(org. UTW, SITpChem, FAS Cieszynianka, SM 
Cieszynianka)

31.03, g. 18:30 Kąpiel w dźwiękach gon-
gów i mis tybetańskich – koncert (org. FlOW 
Szkolenia i Treningi. Zapisy: tel. 609 753 590)

poniedziałki, środy, g. 9:00, 10:30 JOGA 
DlA SeNIOrA – prowadzenie Damian 
Krzempek

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, 
g. 14:00-18:00; środy, g. 13:00 – 17:00 
ŚWIeTlICA ŚrODOWISKOWA – prowadzenie 
Towarzystwo przyjaciół Dzieci

wtorki, g. 11:00 SeKCJA GrY W BOUle 
(org. UTW, OCKir)

wtorki, g. 16:30 TAI-CHI – prowadzenie 
Danuta ryłko

wtorki, g. 14:30 (2 razy w miesiącu) prA-
COWNIA ArTYSTYCZNA DlA DOrOSŁYCH 
– prowadzenie Dorota Wojtasik

środy, g. 16:00 SeKCJA GIer STOlIKO-
WYCH (org. UTW, OCKir)

czwartki, g. 15:30 JĘZYK ANGIelSKI 
W ZABAWIe I pIOSeNCe – prowadzenie Anna 
Niedzielska

czwartki, g. 17:00 prACOWNIA KrAWIeC-
KA – prowadzenie Katarzyna Stafińska

piątki, g. 11:00 TANIeC lINIOWY (org. 
UTW, OCKir)

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
prZYJĘCIA UrODZINOWe – prowadzenie 
ewelina pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

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

posiedzenia Cieszyńskiej rady Seniorów III 
kadencji odbywają się w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godz. 12:00 w sali nr 
205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

uniwersytet
trzeciego wieku
www.utwcieszyn.us.edu.pl, tel. 536 257 624

zAPrAszAMy wszysTkICH CHęTNyCH 
seNIorów, NIe Tylko CzłoNków 
uTW!

28.03, g. 17:00 "Otoczeni przez chemię-
pożytki i zagrożenia". Spotkanie z dr hab. 
prof pŚ Wojciechem Szczepankiewiczem 
(SM CIeSZYNIANKA, sala konferencyjna 
OCKIr, ul.Zofii Kossak-Szatkowskiej 6)

31.03-7.04, g. 10:00 parking "pod Wałką" 
– spotkanie z sekcją NOrDIC WAlKING 
i spacer. prosimy o zabranie własnych 
kijków

07.04, g. 16:00 Wykład dr Izabeli Zając-
-Gawlik na temat "ABC zdrowego kręgosłu-
pa" (sala konferencyjna UŚ, ul. Bielska 62)

inne
25.03, g. 17:30 Koncert mis kryształowych 

w otuleniu aromaterapii dla dzieci i mło-
dzieży (pracownia Galimatias, ul. Mostowa 
4, zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com)

25.03, g. 18:00 Mężczyzna Totalny. Wy-
zwania współczesnego faceta (org. Fundacja 
ZIelONe pOJĘCIe, ul. Górna 16, koszt 35 zł/
os. (poczęstunek w cenie), zapisy renata 
Weber – renia@zielone-pojecie.com, tel. 502 
310 990; Katarzyna Wojciechowska – kasia@
zielone-pojecie.com, tel. 519 323 928)

26.03, g. 13:00 Spotkanie planszówkowe 
vol. 1 (Herbaciarnia laja)

27.03, g. 17:00 i 10:30 Spektakl iluzji dla 
dzieci z polski i Ukrainy, wstęp wolny, zapisy 
(KreATIVO, ul. Bielska 136, tel. 799 881 456)

28.03, g. 17:00 Słuchowisko na żywo – Jaś 
i Małgosia (Fundacja SIeMANKO, ul. Szeroka 
3, zapisy: 790 471 608)

29.03, g. 15:00 robotyka i programowanie 
– warsztaty dla dzieci (Fundacja SIeMANKO, 
ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

30.03, g. 16:30 Wygrane popołudnie – gry 
offline, koszt 15 zł/os. (pracownia Galima-
tias, ul. Mostowa 4, zapisy, tel. 606 325 903

30.03, g. 17:00 Figielki – zabawy ruchowo-
-muzyczne dla dzieci (Fundacja SIeMANKO, 
ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

31.03, g. 17:00 robotyka i programowanie 
– warsztaty dla dzieci (Fundacja SIeMANKO, 
ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

02.04, g. 09:30 przebudzenie. Warsztat 
dla kobiet, koszt 230 zł/os. (Hufiec Ziemi 
Cieszyńskiej, ul. Żwirki i Wigury 2, org. Joga 
Cieszy, MoonAura/Design&Art i Ciałoczu-
łość – Kasia Koczwara)

02.04, g. 10:00-12:30 Klub Młodego 
rękodzielnika – światowy dzień autyzmu 
(pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4, zapi-
sy: tel. 606 325 903)

 04.04, g. 8:00-16:00 „Zdaj egzamin 
z życia” – XX akcja honorowego oddawania 
krwi (rynek, org.: pCK – Oddział rejonowy 
Bielsko-Biała)

05.04, g. 16:30 Miednica – moje kobiece 
centrum – warsztaty z fizjoterapeutką 
(pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4, zapi-
sy: tel. 606 325 903)

05.04, g. 18:00 „Siemaki” – warsztaty 
z robotyki i kodowania, grupa młodsza 
(Fundacja SIeMANKO, ul. Szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

05.04, g. 17:00 Bezpłatna szkoła rodze-
nia (Fundacja SIeMANKO, ul. Szeroka 3, 
zapisy: 790 471 608)

06.04, g. 17:30-19:00 Koncert mis 
kryształowych w otuleniu aromaterapii 
(pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4, zapi-
sy: tel. 606 325 903)

06.04, g. 16:00, 17:00 FIGIelKI. Zabawy 
ruchowo muzyczne dla dzieci (Fundacja 
SIeMANKO, ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 
608)

07.04, g. 17:00-19.00 Spotkanie ze 
stylistką Bernadetą Weber-warsztaty (pra-
cownia Galimatias, ul. Mostowa 4, zapisy: 
tel. 606 325 903)

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

25.03, g. 17:00 Cymelia i osobliwości ze 
zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – prezenta-
cja Jolanty Stuchlik „Związki ks. leopolda 
Jana Szersznika z Michaelem Denisem, 
austriackim bibliografem, poetą i ento-
mologiem, profesorem Theresianum – 
Kolegium Jezuickiego w Wiedniu, kusto-
szem i głównym bibliotekarzem Biblioteki 
Dworskiej w Wiedniu”

do 31.05 Białe kruki z biblioteki ks. le-
opolda Jana Szersznika – wystawa
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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.
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inka jest bardzo spokojną 
suczką, spragnioną przytu-
lania i głaskania, chce po 
prostu być blisko człowie-
ka. lubi spacery i chodzi 
spokojnie na smyczy. Jest 
obojętna w stosunku do 
psów rezydentów w dom-
ku tymczasowym. Bardzo 
rzadko szczeka, dużo śpi, 
leży i odpoczywa. Inka to 
suczka około 12 letnia, zo-
stała znaleziona w styczniu 
tego roku w Andrychowie 
i trafiła do cieszyńskiego 
schroniska "Azyl". Nieste-
ty nikt nie głosił się po tą 
uroczą babulinkę, dlatego 
też szukamy dla Inki nowe-
go domu na ostatnie lata 
życia. suczka przebywa 
w domu tymczasowym 
w okolicy Cieszyna. Jest 
zaczipowana, zaszczepiona 
i wysterylizowana. kon-
takt w sprawie spaceru 
lub adopcji: Magda, tel. 
608 889 447.

sylIA to mała, 5-letnia sunia 
z temperamentem dużego 
owczarka. zdecydowanie dla 
ludzi aktywnych, lubiących 
długie spacery. sylia zamiesz-
kuje obecnie w naszym domu 
tymczasowym w ustroniu. 
urodzona najprawdopodob-
niej w 2016 roku. została zna-
leziona w czerwcu 2021 roku 
w Pierśćcu. w kłębie ma około 
40 cm, ale jest silnym psem! 
krótkowłosa, czarna podpala-
na. Potrafi chodzić na smyczy, 
ale w momentach ekscytacji 
ciągnie. Ma skarłowaciałe, 
krótkie łapki, reszta jej ciał-
ka przypomina dorodnego 
wilczura. Jest uroczą ulubie-
nicą wolontariuszy. lubi ludzi, 
toleruje inne psy, ale nie da 
sobie w kaszę dmuchać i to 
ona rządzi. Jest wesoła i po-
godna, wie czego chce. Jest 
zaczipowana, zaszczepiona 
i wysterylizowana. . kontakt 
w sprawie spaceru lub adopcji: 
kasia, tel. 782 717 771.
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szerszNIkowskIe CyMelIA I osoBlIwoŚCI (Cz. III) 

Modlitewnik cieszyńskiej 
księżnej 
w 1802 r. ks. leopold Jan szersznik oddał 
do publicznego użytku mieszkańców 
Cieszyna swe gromadzone latami bezcenne 
zbiory biblioteczne i muzealne. z okazji 
przypadającej w bieżącym roku 220 rocznicy 
tego historycznego wydarzenia przechowująca 
jego księgozbiór książnica Cieszyńska chce 
przybliżyć mieszkańcom Cieszyna postać ks. 
szersznika oraz najcenniejsze cymelia z jego 
biblioteki. 

Wiosenną wystawę Książnicy Cieszyń-
skiej zatytułowaną „Białe kruki z biblioteki 
ks. leopolda Jana Szersznika” otwierają 
zgromadzone nad Olzą średniowieczne 
rękopisy. Wśród nich uwagę zwiedzających 
przykuwa należący – według tradycji – do 
ostatniej piastowskiej księżnej cieszyńskiej 
elżbiety lukrecji (1599-1653), miniaturo-
wy modlitewnik. Książeczka ma wymiary 
zaledwie 4,5 x 4 cm i została napisana na 
pergaminie pod koniec XV wieku przez 
trzech anonimowych kopistów. 

pierwszy z ich zapisał staranną gotycką 
teksturą modlitwy w języku niemieckim, 
drugi pod koniec XV lub na początku XVI 
wieku dopisał modlitwę w języku czeskim, 
natomiast trzeci kopista, prawdopodob-
nie na przełomie XVI i XVII wieku, dopisał 
na wcześniej niezapisanych kartach kilka 
dalszych modlitw w języku niemieckim. 
Zrobił to przy tym – jak zauważyli współ-
cześni specjaliści – mało starannym, wy-
płowiałym pismem.

Kodeks zdobi ponadto pięć całostro-
nicowych miniatur z religijnymi scenami. 

pierwsza z nich przedstawia orszak świę-
tych, druga ofiarowanie Jezusa w świąty-
ni, trzecia Chrystusa na krzyżu, czwarta 
scenę udzielenia komunii św., a ostatnia 
Matkę Boską z Dzieciątkiem, tzw. apoka-
liptyczną. Kompozycje ikonograficzne 
oraz stylistyka wskazują, że ich autor znał 
sztukę niderlandzką i nadreńską przeło-
mu XV i XVI wieku. Nieznane pozostaje 
natomiast miejsce powstania rękopisu, 
a także sposób nabycia tego miniaturo-
wego dzieła przez księdza Szersznika. Nie 
wiadomo też na pewno, czy rzeczywiście 
należał on do księżnej elżbiety lukrecji.

Jak wiadomo, była ona ostatnią przedsta-
wicielką piastów cieszyńskich. początkowo 
wychowywana w wierze protestanckiej, 
w wieku 12 lat razem z ojcem i rodzeń-
stwem przeszła na katolicyzm. po śmierci 
brata Fryderyka Wilhelma w 1625 r. objęła 
rządy w Księstwie Cieszyńskim. Niestety 
na lata jej panowania przypadła wojna 
trzydziestoletnia – jeden z najgorszych 
okresów w historii ziemi cieszyńskiej. 
przeciągające się działania wojenne wy-

wołały epidemie i klęski głodu, te z kolei 
doprowadziły księstwo do załamania 
ekonomicznego i katastrofy demogra-
ficznej. W  latach 1645-1646, w trakcie 
okupacji szwedzkiej, zniszczeniu uległ 
zamek książęcy w Cieszynie. Utracono 
wówczas większość przechowywanych 
tam obiektów związanych z rodziną pa-
nującą. pomimo skomplikowanej sytuacji 
militarnej i politycznej, elżbieta lukrecja 
utrzymywała dwór oraz prowadziła me-
cenat artystyczny. I tak obiektem trady-
cyjnie uznanym za jej własność jest m.in. 
miniaturowy Modlitewnik. Jako pierwszy 
w taki sposób jego pochodzenie określił 
autor inwentarza rękopisów Szersznika 
Albin Heinrich (1785-1864). Za nim infor-
mację tę powtarza większość później-
szych autorów. Księżna nie pozostawiła 
jednak na książeczce żadnych widocz-
nych śladów, brak zresztą na kodeksie 
jakichkolwiek śladów innych właścicieli. 
Nie wiemy także, czy książęta cieszyńscy 
posiadali jakąś większą bibliotekę, choć 
jest to prawdopodobne. Jeżeli Modlitew-
nik faktycznie był własnością elżbiety 
lukrecji, zapewne odziedziczyła go po 
swych katolickich przodkach. A może po 
prostu kupiła? 

OPrac. witOld kOżdOń

zdj. POwyżej: arc. książnicy cieszyńskiej

Wystawa „Białe kruki z biblioteki ks. 
Leopolda Jana Szersznika” jest czyn-
na w książnicy Cieszyńskiej do 31 maja 
2022 r. Można ją zwiedzać od wtorku do 
piątku w godz. 8:00-18:00 oraz w soboty 
w godz. 9:00-15:00.

Wystawa „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika”. Fot. ARC KC


