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W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej na Śląsku, w poniedziałek 29 czerwca 
czeski rząd zdecydował o zniesieniu kontroli granicznych na czesko-polskich 
przejściach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.             Więcej na s. 14 >>
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Tak zmienia się 
Cieszyn – cz. 3
W tym numerze prezentujemy Państwu część robót drogowych zrealizowanych w pierwszym 
półroczu 2020 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (fot. MZD).

Ulica Konopnickiej przed remontem

Ulica Strzelców Podhalańskich przed remontem

Ulica Hallera po remoncieUlica Hallera przed remontem

Ulica Strzelców Podhalańskich w trakcie remontu

miasto

Ulica Konopnickiej po remoncie
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kultura w mieście nad Olzą
W grudniu 2019 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta. Już 
wtedy głowę miał pełną planów dotyczących kulturalnej przyszłości Cieszyna. Nie ostudził ich 
nawet czas pandemii, a wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej uświadomił, że bez kultury, jak 
bez powietrza – nie da się funkcjonować. Jak obecnie rysuje się kulturalna przyszłość naszego 
miasta? – o to zapytaliśmy Łukasza kazimierowicza, naczelnika Wydziału.

wiadomości Ratuszowe: z „kulturą” 
związany jest Pan od….? 
Łukasz kazimierowicz: Pierwsze świa-
dome kontakty z kulturą to połowa lat 
90-tych, czas dorastania, kiedy to jako 
nastolatkowi zaczęły kształtować się gusta 
muzyczne. to uczestnictwo w pierwszych 
koncertach w nieistniejącym już domu 
kultury, który kiedyś funkcjonował „za 
torami” w rodzinnym Skoczowie, przy 
budynkach obecnego teksidu. Później-
sze studia humanistyczne ugruntowały 
te zainteresowania, skłaniając mnie rów-
nież do podjęcia próby znalezienia takiej 
pracy zawodowej, która łączyłaby moje 
zainteresowania samorządem teryto-
rialnym z szeroko pojętą kulturą. udało 
się to właśnie w ówczesnym wydziale 
edukacji i kultury w urzędzie miejskim w 
cieszynie, gdzie w 2006 r. rozpocząłem 
swą pracę jeszcze jako stażysta. 

wR: Od samego początku był Pan osobą 
zaangażowaną we wsparcie realizacji 
różnorodnych projektów kulturalnych.D
- dokładnie tak – rozpoczynając od eta-
pu pozyskiwania środków zewnętrznych, 
kończąc na realizacji projektów. tak też 
było w przypadku takich wydarzeń jak 
jubileusz 1200-lecia legendarnego zało-
żenia cieszyna, Festiwal Filmowy „wa-
kacyjne kadry”, Festiwal europejskich 
Szkół artystycznych i twórczości kręgi 
Sztuki” czy moje ulubione wydarzenie – 
młodzieżowy festiwal muzyki alternatyw-
nej – Gotta Go Festival. Oczywiście przez 
te wszystkie lata wraz z bezpośrednim 
przełożonym panem Piotrem Gruchelem 
koordynowaliśmy i realizowaliśmy dzie-
siątki mniejszych i większych wydarzeń 
kulturalnych. Od 2013 roku związany 
jestem również z najbardziej prestiżową 
w cieszynie i jedną z najważniejszych 
imprez filmowych w kraju – Przeglądem 
Filmowym „kino na Granicy”, przy którym 
od kilku lat działam jako jego dyrektor 
organizacyjny. 

wR: w grudniu  2019 roku objął Pan 
stanowisko naczelnika wydziału kul-
tury i Promocji Miasta, decyzja ta była 
poprzedzona kilkumiesięczny okresem, 
kiedy jeszcze jako główny specjalista, 

pełnił Pan obowiązki zwierzchnika 
tego wydziału. Jednym słowem stanął 
Pan przed zawodowym wyzwaniem.
- rzeczywiście tak było i przyznaję, że 
cały czas jest to ogromne wyzwanie za-
wodowe, gdyż zmiany strukturalne w 
naszym urzędzie połączyły dotychczaso-
wy wydział kultury oraz Biuro Promocji, 
informacji i turystyki w jeden wydział 
kultury i Promocji miasta, co wymogło i 
nadal wymaga ciągłej pracy nad doskona-
leniem koordynacji działań kulturalnych 
i promocyjnych oraz integrowaniem na-
szego zespołu.  

wR: Obejmując stanowisko z pewno-
ścią snuł Pan plany i zamierzenia doty-
czące kulturalnej przyszłości miasta. 
zapytam więc, w którą stronę zmierza 
dziś Cieszyn?
- Sytuacja w dzisiejszych czasach jest na 
tyle dynamiczna, że plany, programy a 
nawet strategie należy bardzo szybko 
weryfikować, choć czasem rzeczywistość 
weryfikuje ich aktualność nawet za nas, 
tak jak dzieje się to obecnie. Oczywiście 
jako inspektor w wydziale kultury, koor-
dynowałem prace nad projektem Pro-

gramu dla kultury cieszyna i czeskiego 
cieszyna, który postawił sobie za cel dia-
gnozę stanu kultury w miastach po obu 
stronach Olzy i wypracowanie pewnych 
rozwiązań, które w przyszłości pozwoliły-
by nam na efektywniejszą pracę na rzecz 
kultury. i do wspomnianego dokumentu 
będę chciał sie odnosić w swojej dalszej 
pracy. nie można tutaj nie wspomnieć o 
ważnych działaniach na rzecz wypraco-
wania rozwiązań dla kultury w cieszynie 
prowadzonych już w latach 2012 i 2013 
przez świetlicę krytyki Politycznej w 
cieszynie w ramach kongresów kultury 
i komunikacji. 

wR: niezmiennie stoi Pan na stano-
wisku, że kultura to przede wszyst-
kim ludzie.
- i zawsze będę bronił tej tezy, zwłaszcza, 
że to wśród środowiska działaczy, ani-
matorów, twórców i odbiorców kultury 
chciałbym się poruszać i szukać inspiracji 
dla rozwoju kultury w cieszynie. uważam, 
że dobrym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie pewnego klastra kultury, który 
nawet nieformalnie, dawałby nam możli-
wość do lepszej komunikacji i koordynacji 

wywiad

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Łukasz Kazimierowicz
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działań. Staram się to oczywiście robić 
na bieżąco, na tyle, aby wspólnie wyda-
wać miesięczne kalendarium wydarzeń 
czy informować się wzajemnie o planach 
realizacji imprez, ale zdaję sobie z tego 
sprawę, że zawsze można robić to sku-
teczniej. wspomniany Program dla kul-
tury wskazał natomiast kilka postulatów, 
z którymi się zgadzam, i które chciałbym 
realizować w przyszłości oraz inspirować 
nasze instytucje kultury i współpracu-
jące podmioty do prowadzenia swoich 
działań zgodnie z zapisami Programu, 
co moglibyśmy robić choćby w oparciu 
o programy grantowe dla organizacji 
pozarządowych.

wR: Jednym z postulatów było m.in. 
przypisanie wydziałom kultury w 
urzędach miasta w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie nie tylko funkcji koor-
dynowania działalności kulturalnej, 
ale także funkcji koordynowania i 
kreowania wydarzeń kulturalnych o 
wysokiej randze. 
- chodzi o działania ukierunkowane na 
wspieranie, inicjowanie, współfinansowanie 
przedsięwzięć o charakterze misyjnym w 
zakresie tzw. kultury wysokiej, unikato-
wej, podkreślającej odrębność kulturową 
regionu oraz wspierającą wyróżniających 
się lokalnych twórców i artystów. myślę, 
że jest to jeden z moich priorytetów, choć 
obecnie muszę przyznać, że z uwagi na 
intensywność i wielość prowadzonych 
działań promocyjnych i informacyjnych, 
to właśnie na nie został położony akcent. 
integrując te działania przypisane wy-
działowi, chciałbym przede wszystkim 
znaleźć swoistą równowagę pomiędzy 
prowadzonymi przez nas działaniami 
kulturalnymi, działaniami statutowymi 
naszych instytucji kultury, które skiero-
wane są w główniej mierze do naszych 
mieszkańców, z działaniami, które mia-
łyby charakter promocyjny, wzmacnia-
jąc cieszyn jako atrakcyjny kierunek dla 
przyjezdnych, szukających ciekawych 
wydarzeń oraz dla turystów, których od 
kilku lat przybywało. innym postulatem, 
z którym zgadzam się w pełni i chciał-
bym eksplorować ten kierunek działań 
jest rozszerzenie współpracy z gminami 
sąsiednimi celem wymiany informacji o 
ofercie kulturalnej i turystycznej. myślę, 
że współpraca cieszyna z ustroniem, 
Brenną, wisłą czy marką turystyczną 
śląsk cieszyński da nam wszystkim obo-
pólne korzyści.

wR: w naszej rozmowie pojawił się 
temat edukacji kulturalnej. Może Pan 
powiedzieć coś więcej?
- temat edukacji kulturalnej – chciałbym 
potraktować jako ogromne wyzwanie dla 
wydziału i podległych miastu jednostek. 
cieszyn bowiem, w mojej opinii, jak na 

miasto tej wielkości (jeśli chodzi o sferę 
kultury) obfituje w bogactwo zarówno 
instytucji, jak i oferty różnych podmiotów 
i naszym zadaniem powinno być budo-
wanie świadomych odbiorców kultury, jej 
współtwórców oraz przyszłych jej twór-
ców i animatorów. celem zawsze powin-
na być troska o to, aby w przyszłości te 
wszystkie miejsca tętniły życiem i żeby 
udało się wykreować swoistą modę na 
„bycie w kulturze”. 

wR: Przyznaję, że brzmi to ciekawie. 
Dopytam więc jeszcze – jak wygląda 
świat kultury w czasie pandemii i w 
jaki sposób ocenia Pan sieciową ofertę 
cieszyńskich instytucji?
- jednym z postulatów Programu dla 
kultury było między innymi umożliwie-
nie odbioru najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych osobom, które nie mogą 
wziąć w nich bezpośredniego udziału, 
właśnie poprzez transmisje on-line. jest 
to swoisty chichot losu, bo oczywiście 
teraz już wiemy, jak zmieniła się w tym 
aspekcie nasza rzeczywistość i jak wzglę-
dy bezpieczeństwa ograniczyły naszą 
aktywność w sferze kultury, zwłaszcza 
w jej żywym odbiorze. wszystkim nam 
przyszło mierzyć się z czymś nowym i 
przede wszystkim i w pierwszej kolej-
ności należało się poddać wytycznym 
strony rządowej. jak się później okazało 
negatywne konsekwencje koronawirusa 
dotknęły prawie wszystkie sfery naszego 
życia. kultura ucierpiała bardzo mocno, a 
skali tego, jakie pandemia odciśnie pięt-
no na niej jeszcze długo nie poznamy. 
Obawiam się, że część osób nie wróci 
już ze sfery on-line. w tym świetle uwa-
żam, że w cieszynie robimy tyle na ile 
pozwalają nasze budżety i możliwości 
technologiczne, logistyczne oraz względy 
bezpieczeństwa. cOk „dom narodowy” 
ze swoimi transmisjami czy to domo-
wego Grania czy różnorodnych działań 
warsztatowych i edukacyjnych doskonale 
wpisał się w modelowe działania w sieci. 
także książnica cieszyńska, która już od 
dawna prowadzi swoją działalność także 
w internecie, realizowała je w szerszym 
zakresie. Z drugiej strony nasz Zespół 
Pieśni i tańca Ziemi cieszyńskiej niestety 

musiał mocno zrewidować swoje plany 
na obchody jubileuszu 70-lecia swego po-
wstania i przełożył większość koncertów, 
a ze względu na obostrzenia sanitarne 
również zawiesił próby.

wR: Możemy więc powiedzieć, że 
wszyscy przechodzimy obecnie pró-
bę swoich sił.
- jest to z pewnością czas, który pokazuje, 
że potrzebna jest refleksja nad tym, jak i 
na ile możemy prowadzić działalność kul-
turalną w internecie i na ile jesteśmy na to 
przygotowani. Zarówno – my, organizując 
te aktywności, jak i nasi odbiorcy. Są to 
wyzwania związane z naszymi stronami 
internetowymi, oprogramowaniem, ob-
sługą różnorodnych aplikacji i generalną 
umiejętnością poruszania się w sieci. w 
pewnym zakresie pomocnym okazał  się 
Program ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego - „kultura w sieci”, z którego 
dofinansowania uzyskało kilka cieszyń-
skich instytucji kultury.  

wR: Czy uważa Pan, że jako miasto 
jesteśmy dobrze przygotowani na 
taki rodzaj kontaktu z mieszkańcami? 
Mówię oczywiście o kontakcie online.
- jak już wspomniałem uważam, że na 
skalę naszych możliwości radzimy so-
bie całkiem nieźle. Oczywiście prze-
dłużający się stan pandemii wymusiłby 
zwiększenie zakresu tych działań oraz 
przemodelowanie całego systemu pla-
nowania wydarzeń, organizacji imprez 
czy komunikacji z pracownikami. mamy 
w cieszynie bardzo zróżnicowane in-
stytucje i podmioty działające w sferze 
kultury, w bardzo rożnych niszach. część 
z nich bez problemów i wręcz z marszu 
może przejść do sieci, a dla części z nich, 
jak wspomnianego Zespołu Pieśni i tań-
ca czy choćby Biblioteki miejskiej byłoby 
to nie lada wyzwaniem. dlatego do tej 
sprawy należy podchodzić bardzo in-
dywidualnie. dochodzi do tego również 
aspekt, który jest od nas niezależny czyli 
wspomniane obostrzenia nakładane na 
nas przez instytucje nadrzędne, które w 
dużej mierze decydują m.in. o możliwej 
aktywności danej instytucji, jak i o tym 
ilu widzów jest w stanie przyjąć.

wR: wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z tego, że czas pandemii stanowi nie-
wiadomą i spore ograniczenia dla ar-
tystów, organizatorów, twórców – czy 
wiemy już, jak będzie wyglądała nasza 
kulturalna rzeczywistość w Cieszynie?
- to bardzo trudne pytanie, ponieważ 
dotyczy przyszłości związanej z korona-
wirusem, której nie sposób przewidzieć. 
tak, jak nie przymierzając, do niedawna 
wielką niewiadomą było otwarcie granicy 
pomiędzy cieszynem i czeskim cieszy-
nem. Z pewnością cała branża kulturalna, 

Cieszyn powoli 
zaczyna wracać  
do bogatej oferty 
sprzed pandemii. 
Świadczą o tym  
zgłoszone wydarzenia
i propozycje działań 
do kalendarium  
na miesiąc lipiec. 

wywiad
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eventowa, wszystkie firmy, które świadczą 
usługi dla tej sfery odczuły ogromnie to, 
że od marca nie mogliśmy tak naprawdę 
działać dla naszej publiczności i odbior-
ców kultury. w cieszynie idąc za ciosem 
już jakiś czas planowaliśmy jak najlepiej 
przygotować się do tego momentu, kiedy 
przekazane zostaną informacje o „od-
mrożeniu” tej branży i wydane zostaną 
wytyczne, co do sposobu działania  in-
stytucji i organizowania imprez. chcąc 
już otwierać się na publiczność każdy 
organizator musi wprowadzić pewne pro-
cedury postępowania podczas wydarzeń 
i opracować sposoby dostępu do swojej 
placówki. liczymy na to, że odbiorcy kul-
tury są spragnieni jej odbioru na żywo, 
nawet w kameralnym wymiarze.

wR: Cieszyn przed pandemią koro-
nawirusa przyciągał gości z rożnych 
stron Polski i nie tylko, czy tegoroczna 
oferta na czas wakacji będzie na tyle 
atrakcyjna, by zachęcić turystów do 
wizyty w mieście nad Olzą?
- Od kilku lat, przynajmniej jeśli chodzi 
o dane naszego cieszyńskiego centrum 
informacji zwiększała się liczba odwiedza-
jących nasze miasto turystów. Odpowia-
dając na te sygnały, już w zeszłym roku 
organizowane były wakacyjne spacery z 
Zamkiem cieszyn czy akcja Przewodnik 
czeka. intensyfikujemy nasze działania 
też w sieci przybliżając atrakcje
cieszyna potencjalnym turystom i za-
chęcając ich do sprawdzenia klimatu 
cieszyna „na żywo”.

wR: z jaką propozycją kulturalną spo-
tkają się mieszkańcy miasta?
- cieszyn powoli zaczyna wracać do bo-
gatej oferty sprzed pandemii. świadczą 

o tym choćby zgłoszone wydarzenia i 
propozycje działań do kalendarium na 
miesiąc lipiec. Skupiamy się promocyjnie 
na weekendach w cieszynie, kiedy to od-
bywa się gro wydarzeń. kino plenerowe i 
kameralne koncerty w różnych miejscach 
miasta w ramach „wakacyjnych kadrów”, 
lato z muzyką w pięknych okolicznościach 
Parku Pokoju, wspomniane spacery zam-
kowe i oprowadzanie z przewodnikiem 
w ramach akcji „Odkrywaj cieszyn”. w 
tym miejscu serdecznie zachęcam do 
stałego śledzenia naszych wiadomości 
ratuszowych, nad którymi nieustannie 
pracujemy chcąc dostarczać mieszkań-
com aktualnych informacji o mieście w 
jak najbardziej atrakcyjnej i dostępnej 
formie. dodatkowo polecam naszą stro-
nę internetową – www.cieszyn.pl, gdzie 
znajdziecie Państwo najbardziej aktualne 
wiadomości o wydarzeniach i imprezach. 
Zdradzę także informację, że pracujemy 
nad jej nową, bardziej atrakcyjną wersją. 

wR: Ponieważ z kulturą nierozerwalnie 
związana jest również promocja… Jak 
promuje się obecnie Cieszyn?
- aktualnie działalność wydziału mocno 
skupia się właśnie na działaniach pro-
mocyjnych i informacyjnych, licząc, jak 
zresztą wiele gmin tego typu, że uda się 
odbudować potencjał turystyczny i „przy-
jeżdżalność” do cieszyna. działania reali-
zowane są w wielu kanałach komunikacji. 
realizujemy  kampanię radiową w radio 
90, radio ccm i radio Opole zachęcającą 
do odwiedzenia naszego miasta, bierze-
my udział w różnego rodzaju działaniach 
tVP 3 katowice, przymierzamy się do fil-
mu promocyjnego wraz z Grupą Polska 
Press, materiały o naszym mieście ukażą 
się w sprofilowanych turystycznie wyda-

niach czasopism „tramwaj turystycznie” 
czy „dziennik Zachodni”. nawiązaliśmy 
kontakt z kolejami śląskimi i planujemy 
wspólną akcję rabatową realizowaną w 
naszym mieście. kierujemy dedykowany 
mediom newsletter promujący właśnie 
weekendy w cieszynie. dochodzą do tego 
oczywiście standardowe materiały promo-
cyjne dystrybuowane w naszym centrum 
informacji. wykorzystujemy również po-
pularne social media, gdzie nasze profile 
na Facebooku oraz instagram, zyskują 
coraz to nowych odbiorców. Poprzez te 
media realizujemy mniejsze akcje takie, 
jak np. #Zawszebędziecieszyn, zachęca-
jąc do robienia zdjęć w naszym mieście. 
Podjęliśmy również próbę kontaktu z biu-
rami podróży i agencjami turystycznymi, 
oferując pomoc przy projektowaniu ewen-
tualnych wycieczek do cieszyna. 

wR: Przyznaję, że brzmi to ambitnie. 
na koniec dopytam jeszcze o to, czym 
dla Pana jest kultura?
- Ostatnio usłyszałem gdzieś, stwierdze-
nie że kultura dla kogoś jest jak tlen. nie 
da się bez niej funkcjonować. myślę, że 
to dobrze odzwierciedla również moje 
podejście do tej kwestii. dzień bez kul-
tury w jakiejkolwiek formie, szczególnie 
muzyki, jest niepełny. tak więc staram 
się, choćby w najmniejszym wymiarze 
obcować z kulturą i sztuką i z niecier-
pliwością czekam na taki czas, kiedy 
stanę w tłumie na koncercie rockowym 
takich legend muzyki jak choćby Pearl 
jam czy rage against the machine, na 
koncerty których to zespołów, bilety w 
dalszym ciągu leżą w mojej szufladzie.  

Rozmawiała Barbara Stelmach-kubaszczyk

Biblioteka otwiera wakacje!
niektórzy  twierdzą, iż ze względu na 

rozliczne ograniczenia związane z reżi-
mem sanitarnym, to lato będzie inne, nie 
tak szalone, trochę nijakie, może nawet 
nieco smutne ... Bibliotekarze jednak nie 
poddają się ponurym myślom i pesymi-
stycznym wizjom i postanowili hucznie, 
radośnie i kolorowo zainaugurować te-
goroczne wakacje.

 uwaga, uwaga - spragnione waka-
cyjnych przygód dzieciaki - Biblioteka 
miejska w cieszynie ogłasza uroczyście 
pełne optymizmu i dobrej energii uroczy-
ste otwarcie czasu kanikuły pod hasłem 
"wakacje na start!". już 8 lipca Oddział 
dla dzieci Biblioteki miejskiej w cieszy-
nie zaprasza  najmłodszych czytelników i 
sympatyków Biblioteki na ulicę Głęboką 
15, gdzie będzie czekało na was mnóstwo 
atrakcji. teatr w plenerze, a w repertuarze 
"niezwykłe przygody kota i karoliny", 
gry i zabawy z animatorem, zamykanie 

w bańkach mydlanych, modelowanie 
balonów, kiermasz używanej książki dla 
dzieci i ... oczywiście małe conieco czyli 
wata cukrowa i popcorn!

Serdecznie zapraszamy dzieciaki, całe 
rodzinki, grupy półkolonijne i kolonij-
ne ... słowem wszystkich spragnionych 
dobrej zabawy. Spotkajmy się przed 
Biblioteką już 8 lipca! impreza plenero-
wa "wakacje na start!" zorganizowana 
będzie we współpracy z  Hollywoodzka 
Family cieszyn. w przypadku nieko-
rzystnych warunków pogodowych im-
preza odbędzie się w innym terminie! 

kiermasz książki
lato to czas urlopów, a pogoda, wiado-

mo, bywa kapryśna, więc zawsze warto 
mieć pod ręką dobrą książkę. Od 1 lipca 
do 31 sierpnia przed siedzibą biblioteki 
przy ul. Głębokiej 15 stanie stragan, na 
którym miłośnicy książek będą mogli 

znaleźć dla siebie coś interesującego. 
kiermasz będzie czynny w godzinach 
otwarcia biblioteki. Serdecznie zapra-
szamy!                                                    BM

WAKACJE NA START!

8 LIPCA 2020

 

Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 
zaprasza do wspólnego powitania wakacji

11.00-12.00 ZAMYKANIE W BAŃCE, 
                       MODELOWANIE BALONÓW

Gotowi? Uwaga!

 

13.00-14.00 WATA CUKROWA I POPCORN

12.00-13.00 SPEKTAKL TEATRALNY

10.00-11.00 GRY I ZABAWY Z ANIMATOREM

W programie:

wywiad/zapowiedzi
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„Meldunek stały.  
Sympozjum realnych postaw”

idea stojąca za tytułem wystawy od-
nosi się do pojęcia miejsca zamieszkania, 
przynależności, tożsamości - czy takie 
rozumienie miejsca, ma jeszcze sens we 
współczesnym świecie? 

Pomysł na wystawę związany jest z 
istotą zamieszkiwania czy też długiego 
przebywania w pewnej lokalizacji/obsza-
rze utożsamianym z „własnym”. czy jest 
to świadoma decyzja czy sytuacja, która 
po prostu się wydarzyła i trwa? czy mia-
sto w jakiś sposób „działa” na artystów? 
w jakim stopniu ta, a nie inna lokalizacja 
wpływa na artystyczne realizacje, które 
można zobaczyć w projektach, galeriach 
etc.? czy w dzisiejszych czasach częstego 
przemieszczania się ludzi, stały pobyt jest 
czymś „dobrym” dla artysty? to miejsce 
zmieniane jest poprzez sztukę, czy sztuka 

zmieniana poprzez miejsce?
w projekcie biorą udział: krzysztof 

Gawlas, jerzy kronhold, Zbigniew libe-
ra (obserwator), krystyna Pasterczyk, 
Paulina Poczęta, tadeusz Sławek, agula 
Swoboda i joanna wowrzeczka. korato-
rem jest tom Swoboda we współpracy z 
Barbarą Głydą.

wystawa, którą można oglądać w dniach 
8 lipca – 14 sierpnia w miejskiej Galerii 
Sztuki współczesnej 12, mieszczącej się w 
domu narodowym, towarzyszy projektowi 
realizowanemu przez cieszyński Ośrodek 
kultury dom narodowy „#Zdalankultura. 
meldunek stały” dofinansowanemu przez 
narodowe centrum kultury w ramach 
programu „kultura w sieci”.

Barbara Głyda

Kup, sprzedaj, 
wymień się!

Po przerwie związanej z pandemią ko-
ronawirusa wraca cieszyński targ Staroci! 
kolekcjonerzy i wielbiciele starych przed-
miotów spotkają się na rynku 5 lipca.

cieszyński Ośrodek kultury „dom 
narodowy” i cieszyński klub Hobbystów 
zapraszają na targi Staroci, które odbędą 
się w pierwszą niedzielę lipca w godzinach 
8.00 - 14.00. w ramach targów cOk dom 
narodowy wystawi pamiątki po znanym 
cieszyńskim malarzu Bolesławie nitrze 
(1923-1989) - kolekcję obrazów, porce-
lanę, szkło, kryształy, biżuterię i medale 
pamiątkowe. Zachęcamy do odwiedze-
nia stoisk i życzymy udanych transakcji!

regulamin wydarzenia, uzupełniony o 
zapisy zgodne z wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa podczas epidemii koro-
nawirusa, dostępny jest na stronie www.
domnarodowy.pl oraz na profilu cOk na 
facebooku. apelujemy o stosowanie się 
przez wystawców i uczestników targów 
do regulaminu!

(COk)

Młodzieżowa 
Grupa Twórcza

w okresie wakacyjnym zapraszamy 
cieszyńską młodzież (12-16 lat) na zaję-
cia do cOk „dom narodowy”. Pierwsza 
grupa spotka się 27-31 lipca, druga 3-7 
sierpnia w godzinach 9.00-16.00.

Proponujemy zajęcia, które będą 
projektem twórczym obracającym się 
w temacie człowieka w kosmosie i prze-
kraczania własnych granic i ograniczeń. 
tematem zajęć jest „Pierwszy człowiek 
na marsie, czyli kosmologiczne projek-
ty twórcze”. Będziemy rzeźbić w opar-
ciu o interdyscyplinarne projekty sztu-
ki współczesnej. w programie: rzeźba  
(w tym ceramika), sztuka performatywna, 
fotografia szlachetna. Zajęcia poprowa-
dzi weronika świerczyna – czyż. Zapisy 
pod nr tel. 668 860 354. koszt udziału  
w tygodniowych zajęciach wynosi 200 zł 
(w cenie drugie śniadanie, obiad, mate-
riały na zajęcia oraz opieka instruktora).

(COk) 

zapowiedzi

 c
o

k
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15. FESTIWAL wakaCyJne 
kaDRy
W lipcu i sierpniu odbędzie się Festiwal Wakacyjne Kadry. Nie zabraknie znakomitego kina, a 
dodatkową atrakcją będą kameralne koncerty w przestrzeni śródmieścia Cieszyna.

cOk „dom narodowy” przygotował 
plenerowe projekcje kinowe na rynku, 
które odbywać się będą w piątki o godz. 
21:30. wśród propozycji filmowych nie 
zabraknie prawdziwych hitów. - jestem 
przekonany, że proponujemy repertuar, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 
w ubiegłym roku frekwencja na naszych 
pokazach była znakomita, więc mam na-
dzieję, że i tego lata mieszkańcy cieszyna 
i turyści przyjdą na nasze pokazy – mówi 
adam cieślar, dyrektor cOk 

dodatkową atrakcją tegorocznej edy-
cji festiwalu będą koncerty kameralne 
w różnych miejscach śródmieścia. Od-
bywać się one będą w soboty o godz. 
19:00. - to dodatkowa atrakcja, wzbo-
gacająca naszą imprezę. mam nadzieję, 
że piątkowe pokazy filmowe oraz nasze 
sobotnie propozycje muzyczne ściągną 
do centrum mieszkańców i turystów – 
przekonuje szef cOk-u.

wstęp na wszystkie pokazy filmowe i 
koncerty jest darmowy. 

15. Festiwal wakacyjne kadry dofi-
nansowano ze środków ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji kultury.  

wkrótce:
Piątek 3.07

21:30 wakacyjne kadry - „w labiryncie”, 
reż. donato carrisi/ thriller/ włochy/ 
2019/ 130 min./ od 12 lat

Sobota 4.07
19:00 wakacyjne dźwięki – koncert: ma-
dame jean Pierre – miejsce: Zamek cie-
szyn (przed Presso)

Piątek 10.07
21:30 wakacyjne kadry - „joker”, reż. todd 
Phillips/ kryminał/ uSa /2019/  122min./ 
od 15 lat

Sobota 11.07
19:00 wakacyjne dźwięki – koncert: ki-
doń/Pala/Stuchlik – miejsce: Stary targ

Piątek 17.07
21:30 wakacyjne kadry - „kod dedala”, 
reż régis roinsard /thriller/ Francja-Bel-
gia/ 2019/ 105 min./ od 15 lat

Sobota 18.07
19:00 wakacyjne dźwięki – koncert: ma-
ciejowski/Szewczuga/ Ghostman – miej-
sce: Plac teatralny

więcej informacji na stronie:  
www.facebook.com/wakacyjnekadry/

                                                COk/BSk

Odkrywaj Cieszyn
cieszyn skrywa wiele tajemnic,  

nie tylko przed turystami, ale również 
przed mieszkańcami, którzy codziennie 
przechadzają się jego uliczkami. Prze-
konajcie się sami, jak wiele jest naszym 
mieście do odkrycia! Zapraszamy na 
wspólne odkrywanie cieszyna podczas 
„wakacyjnych spacerów z Zamkiem cie-
szyn”, a także akcji „Przewodnik czeka”! 

wakacyjne spacery z zamkiem Cie-
szyn będą się odbywać we wszystkie so-
boty od 27 czerwca do końca sierpnia. 
miejscem zbiórek będzie Punkt informacji 
turystycznej na Zamku cieszyn, zwiedza-
nie rozpoczynać się będzie o godz. 10:00. 
udział jest bezpłatny. uczestników mogą 
obowiązywać określone ograniczenia 
związane z epidemią cOVid-19.
wakacyjne spacery z Zamkiem cieszyn:

27 Vi | Był sobie cieszyn...
4 Vii | Szlakiem drzew i pomników 

przyrody 
11 Vii | Szlak cieszyńskiej secesji
18 Vii | tajemniczy cieszyn...
25 Vii | Spacer szlakiem cieszyńskich 

świątyń cz. 1
1 Viii | Spacer szlakiem cieszyńskich 

świątyń cz. 2
8 Viii | Szlakiem dizajnu
22 Viii | Był sobie zamek...
29 Viii | śladami cieszyńskich Żydów

Zachęcamy do kontaktu z Punktem in-
formacji turystycznej Zamku cieszyn, ul. 
Zamkowa 3c, 33 851 08 21 wew. 14 lub 
wzagan@zamekcieszyn.pl.

Przed nami również kolejna akcja 
„Przewodnik czeka”, która odbywać się 
będzie w każdą niedzielę do 27 września. 
Zwiedzanie rozpoczynać się będzie o godz. 
14:00 spod Punktu informacji turystycz-
nej Zamku cieszyn. Przewodnik będzie 
oprowadzał chętnych po najważniejszych 

miejscach cieszyna. terminy zwiedzania 
są następujące: 

5, 12, 19, 26 lipca, 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia,
6, 13, 20, 27 września.
dodatkowe informacje można uzyskać 

w cieszyńskim centrum informacji, ul. ry-
nek 1, tel. 33 479 42 48, mci@um.cieszyn. 

Po zwiedzaniu zapraszamy na niedzielne 
koncerty z cyklu „lato z muzyką”, któ-
re rozpoczynać się będą o godz. 16.00. 
muzyka na żywo w pięknej scenerii Parku 
Pokoju będzie wspaniałym zwieńczeniem 
zwiedzania naszego miasta. 

imprezę zainaugurował zespół niVel 
a w kolejnych odsłonach cyklu usłyszy-
my: cocobolo clarinet Quartet, Symetrio, 
kwintet śląskich kameralistów, canzonet-
ta trio, art music trio, zespół lunatyp i 
jazz dinos. wstęp wolny! Zapraszamy!     
                                                               BSk

zapowiedzi
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Garderoba teatru stała się... pracownią krawiecką
Po zawieszeniu artystycznej działalności 

teatru na czas koronawirusa pomieszczenia 
zaplecza zmieniły czasowo swoją funkcję. 
Garderoba goszcząca zazwyczaj znakomi-
tych artystów stała się doraźnie - pracow-
nią krawiecką. dwie Panie z obsługi, które 
na co dzień dbają o utrzymanie czystości 
w obiekcie, odpowiedziały na inicjatywę 
władz miasta i podjęły się uszycia 2.500 
maseczek na potrzeby mieszkańców cie-
szyna i jednostek miejskich.

Pomieszczenia znakomitego rzemieślni-
ka teatru – pełnią teraz funkcję pracowni 
tapicerskiej. wykorzystał on ten czas na 
wyremontowanie ponad 100 sztuk foteli, 
których stan z uwagi na historyczną już 
czasowo eksploatację tego wymagają. 
należy zaznaczyć, że co roku zasiada na 
nich ponad 84.000 widzów.

mat. pras.

„MegaMisja” Fundacji Orange w Szkole Podstawowej  
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 

uczniowie z klasy 1b wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie Fundacji 
Orange „megamisja”, a efektem ich 
starań będą zajęcia w roku szkolnym 
2020/2021 według programu edukacji 
cyfrowej „megamisja” Fundacji Orange.  
   „megamisja” to 10-miesięczny cykl 
zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych. 
Podczas zajęć uczniowie nauczą się jak 
bezpiecznie posługiwać się nowymi 
technologiami m.in.: jak chronić swoją 
prywatność, jakie treści można publiko-
wać w sieci, jak znaleźć w internecie kom-
petentne wiadomości, jak dbać o dobre 
maniery w sieci oraz jak zachować umiar 
w spędzaniu czasu online. Za realizację 
zajęć szkoły dostają nagrody: tablety, 
gry książki i inne materiały. Honorowym 
ambasadorem „megamisji” jest Grzegorz 
kasdepke, autor popularnych książek 
dla dzieci. dzieciaki przygotujcie się na 
niezapomnianą edukacyjną przygodę! 

Joanna Duda-kazimierowicz

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

wydarzenia
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Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  

Lato, lato, lato czeka! cz.2
Nadeszło upragnione lato, a wraz z nim czas na aktywny wypoczynek i przygody, które 
wspomina się latami. Jeśli jesteście ciekawi wakacyjnej oferty dla najmłodszych mieszkańców 
Cieszyna – zachęcamy do lektury. Z pewnością wśród wielu propozycji nie zabraknie takich, 
które wypełnią wakacyjne dni uśmiechem, niosąc radość i zabawę naszym pociechom. Bawcie 
się więc dobrze i korzystajcie z atrakcji.

WaKacyjNe zajęcia  
W KSiążNicy cieSzyńSKiej 

- HarMoNograM zajęć  
i WarSztatóW

w czasie wakacji książnica cieszyńska 
zaprasza wszystkich zainteresowanych, 
szczególnie zaś uczniów szkół podsta-
wowych, do udziału w zajęciach i warsz-
tatach poświęconych dziejom książki. 
Zajęcia, ilustrowane mini pokazami in-
teresujących rękopisów i druków, wzbo-
gacone multimedialnymi prezentacjami 
oraz nauką praktycznego korzystania ze 
zbiorów biblioteki, odbywać się będą w 
każdy poniedziałek, poczynając od 6 lip-
ca aż do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie 
książnicy cieszyńskiej, przy ul. menni-
czej 46 w cieszynie. udział w pokazach i 
warsztatach jest bezpłatny (z wyjątkiem 
warsztatów: malowanie na wodzie, czyli 
kolorowy świat marmurków).

Spotkania dla zorganizowanych grup 
będą się rozpoczynać o godz. 9.00 oraz 
11.00. Pomiędzy spotkaniami wyznaczona 
jest przerwa przeznaczona na zdezynfe-
kowanie pomieszczenia. jednorazowo w 
spotkaniu może uczestniczyć nie więcej 
niż 15 osób (z wyjątkiem warsztatów: 
malowanie na wodzie, czyli kolorowy 
świat marmurków, w których udział 
wziąć może nie więcej niż 12 osób). w 
przypadku zwiększonego zaintereso-
wania określonymi zajęciami, możliwe 
jest ich powtórzenie w innym terminie 
po uzgodnieniu z prowadzącym biblio-
tekarzem lub konserwatorem. Opieku-
nowie grup zorganizowanych proszeni 
są o wcześniejsze uzgodnienie terminu 
udziału w zajęciach pod nr. tel. +33 851 
38 43 (w godz. 10.00-15.00) lub bezpo-
średnio z prowadzącymi zajęcia pod 
wskazanymi przy każdym spotkaniu 
numerami telefonów.

książnica nie zapomina również o 
indywidualnych odbiorcach, których 
zaprasza w każdy poniedziałek o godz. 
13.00. Oferta dotycząca tematyki otwar-
tych spotkań została również ujęta w 
poniższym harmonogramie. udział 

w zajęciach jest bezpłatny. Gotowość 
udziału w zajęciach należy zaanonsować 
telefonicznie, dzwoniąc do prowadzące-
go dane spotkanie najpóźniej w piątek 
poprzedzający termin tegoż spotkania. 
w zajęciach może brać udział nie więcej 
niż 12 osób jednocześnie.

LIPIEC
06.07.2020

zajęcia grupowe

Godz. 9.00
książka w starożytności. Od kamienia i 

tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej 
jakich materiałów pisarskich używali sta-
rożytni rzymianie i Grecy czy mieszkańcy 
mezopotamii? w jaki sposób wpływały one 
na rodzaj pisma i formy książki, którymi 
się posługiwali? co to jest ostrakon i co łą-
czy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką, 
tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te 
i inne pytania związane z historią książki 
w starożytności będzie można uzyskać 
w trakcie warsztatów, składających się z 

krótkiej prezentacji multimedialnej oraz 
z części praktycznej, podczas której każ-
dy uczestnik będzie miał okazję podjąć 
próbę pisania hieroglifami lub alfabetem 
łacińskim na woskowej tabliczce, a na-
stępnie samodzielnie wykonać glinianą 
tabliczkę i zapisać ją pismem klinowym. 
na zakończenie lekcji będzie możliwość 
odczytania wyrazów zaszyfrowanych 
hieroglifami lub pismem klinowym.  
Prowadzenie jolanta Sztuchlik, tel. +33 
851 38 44.

Godz. 11.00
ekologiczne przyciski - wykonanie 

z materiałów typu: kamienie, kawałki 
drewna, buteleczki, piasek etc. prezentu 
dla rodziny czy przyjaciół.
indywidualny, jednorazowy, bezpieczny 
pakiet do wykorzystania (przygotowany 
przez prowadzącego, alternatywnie ist-
nieje możliwość przyniesienia własnych 
materiałów zebranych w domu lub na 
spacerze).
Prowadzenie aleksandra Golik-Prus, tel. 
+33 851 38 43.

zapowiedzi

 k
c



10 Wiadomości Ratuszowe

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych

Godz. 13.00
Pierwsze kroki do biblioteki – jak ko-

rzystać ze zbiorów książnicy Cieszyńskiej  
zajęcia w przystępny sposób przybliżają 
wiedzę o korzystaniu ze zbiorów biblio-
tecznych (nie tylko książnicy cieszyńskiej) 
i pozwalające zyskać umiejętność posłu-
giwania się bibliografiami, katalogami, 
komputerowymi bazami danych, zaso-
bami cyfrowymi itd. uczestnicy zdobędą 
kompetencje niezbędne do wyszukiwania 
różnego rodzaju wiadomości, w tym i 
tych wydawałoby się trudno dostępnych.
(prowadzenie Halina morawiec, tel. +33 
851 38 41)

13.07.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
Palcem po mapie – ciekawostki dawnej 

i współczesnej kartografii – odkrywanie 
białych plam na dawnych mapach (zajęcia 
na reprodukcjach, puzzle..., gra „państwa 
miasta”). Prowadzenie krzysztof kleczek, 
tel. +33 851 38 43.

Godz. 11.00
Regionalne wyklejanki - uczestnicy 

zajęć wykonają zakładki, jednorazowej 
podkładki lub serwetki z papieru koloro-
wego lub kolorowych gazet w kształcie 
np. gwiazdki cieszyńskiej czy czosnku 
niedźwiedziego. indywidualny, jednora-
zowy, bezpieczny pakiet do wykorzystania 
(przygotowany przez prowadzącego, alter-
natywnie istnieje możliwość przyniesienia 
własnych materiałów zebranych w domu 
lub na spacerze).
Prowadzenie aleksandra Golik-Prus, tel. 
+33 851 38 43

zajęcia dla odbiorców
 indywidualnych:

Godz. 13.00
Biblioteka jednocześnie naukowa, 

zabytkowa oraz publiczna – czym jest 
książnica Cieszyńska?

czym jest książnica cieszyńska? jakie 
są jej dotychczasowe dzieje, a jakie pla-
ny na przyszłość? czym na co dzień zaj-
mują się jej pracownicy? jakie inicjatywy 
badawcze podjęła nasza biblioteka oraz 
jakie projekty zrealizowała? jak wygląda 
praca w zabytkowej, a jednocześnie w 
pełni nowoczesnej bibliotece naukowej? 
w trakcie prelekcji połączonej ze zwie-
dzaniem biblioteki będą mogli Państwo 
dowiedzieć się szeregu podstawowych 
informacji na temat historii, zadań oraz 
funkcjonowania książnicy cieszyńskiej, 
co umożliwi poznanie wyjątkowej specy-
fiki tego miejsca oraz pełnego spektrum 

naszej oferty i działalności. Prelekcja + 
zwiedzanie, hall i antresola wokół biblio-
teki Szersznika.
Prowadzenie artur lewandowski, tel. 
+33 851 38 42.

20.07.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
Malowanie na wodzie, czyli kolorowy 

świat marmurków -warsztaty wykony-
wania barwnych wzorów marmurkowych 
na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat. Papier 
marmurkowy wykorzystywany jest w 
introligatorstwie od wieków, narodził 
się na terenie dalekiego wschodu, a 
swój rozkwit przeżywał w europie w XiX 
i na początku XX w. uczestnicy warsz-
tatów samodzielnie skomponują wzór 
używając farb akrylowych i przeniosą 
go na papierowe podłoże. kilka słów 
o historycznych aspektach marblingu 
oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące 
samego ich wykonania. warsztaty w 
grupach do 10-12 osób, potrwają ok. 
2 godziny. uczestnicy dostaną wszyst-
kie niezbędne materiały oraz fartuchy 
ochronne, wskazane jest jednak posia-
danie własnych ubrań roboczych. 
Prowadzenie dorota majowska, tel. +33 
851 38 47.
koszt (dla całej grupy): 200 zł.

Godz. 11.00
Poznajemy swoje zwierzątka domowe 

- uczestnicy narysują l swojego psa, kota, 
myszkę, żółwia i opowiedzą innym wy-
braną historyjkę z jego życia. indywidu-
alny, jednorazowy, bezpieczny pakiet do 
wykorzystania (przygotowany przez pro-

wadzącego, ewentualnie propozycja przy-
niesienia ze sobą materiałów zebranych 
w domu lub na spacerze).Prowadzenie 
aleksandra Golik-Prus, tel. +33 851 38 43.

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
Imponująca biblioteka epoki oświe-

cenia – dzieło życia ks. leopolda Jana 
Szersznika

kim był założyciel najstarszej biblio-
teki publicznej w cieszynie? jakie były 
koleje życia tego wybitnego uczonego i 
bibliofila doby oświecenia? Skąd brała się 
jego miłość do książek i kolekcjonerska 
pasja, która zaowocowała skompleto-
waniem bezcennego księgozbioru sta-
nowiącego po dziś dzień perłę wśród 
ocalałych XViii-wiecznych bibliotek na 
świecie, a także najbardziej unikatowy z 
księgozbiorów historycznych książnicy 
cieszyńskiej? w trakcie prelekcji przy-
bliżona zostanie zarówno biografia naj-
wybitniejszego cieszyńskiego naukowca 
oraz pionierskiego fundatora jednej z 
najstarszych bibliotek publicznych w 
europie, jak również omówiony zosta-
nie jego światopogląd odzwierciedlo-
ny na kartach publikacji naukowych i 
zachowanych dokumentów. Podczas 
zajęć przedstawiona zostanie również 
charakterystyka księgozbioru zgroma-
dzonego przez l. j. Szersznika wraz z 
prezentacją najcenniejszych cymeliów 
pochodzących z jego biblioteki. wykład 
+ zwiedzanie biblioteki Szersznika (z 
perspektywy antresoli) + prezentacja 
multimedialna.
Prowadzenie artur lewandowski, tel. 
+33 851 38 42.

27.07.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
Palcem po mapie - ciekawostki daw-

nej i współczesnej kartografii – odkrywa-
nie białych plam na dawnych mapach 
(zajęcia na reprodukcjach, puzzle..., gra 
„państwa miasta”)
(prowadzenie krzysztof kleczek, tel. +33 
851 38 43)

Godz. 11.00
ekologiczne przyciski - uczestnicy 

zajęć wykonają z materiałów typu: ka-
mienie, kawałki drewna, buteleczki, piasek 
etc. prezentu dla rodziny czy przyjaciół. 
indywidualny, jednorazowy, bezpieczny 
pakiet do wykorzystania (przygotowany 
przez prowadzącego, alternatywnie istnieje 
możliwość przyniesienia własnych materia-
łów zebranych w domu lub na spacerze).
Prowadzenie aleksandra Golik-Prus, tel. 
+33 851 38 43

z pewnością wśród 
wielu propozycji nie 
zabraknie takich, które 
wypełnią wakacyjne 
dni uśmiechem, 
niosąc radość i zabawę 
naszym pociechom. 
Jesteśmy pewni że 
jeszcze długo będziecie 
mieli co wspominać i 
spotkamy się razem 
znów w przyszłym 
roku. Gotowi? no to 
zaczynamy.

zapowiedzi
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zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych::

Godz. 13.00
najcenniejsze rara avis ze zbiorów 

książnicy Cieszyńskiej 
jakie bogactwo skrywają zbiory książni-
cy cieszyńskiej? które spośród tysięcy 
zachowanych białych kruków są naj-
starsze, najrzadsze, najcenniejsze i dla-
czego? Odpowiedź na te pytania będą 
mogli Państwo uzyskać w trakcie zajęć 
poświęconych prezentacji najcenniejszych 
zabytków piśmiennictwa pochodzących 
z księgozbiorów historycznych książnicy 
cieszyńskiej. Podczas prelekcji uczestnicy 
będą mieli okazję zapoznać się z panora-
mą najrzadszych i najwartościowszych 
starych druków oraz rękopisów znajdu-
jących się w bogatych zbiorach biblioteki.
Prowadzenie artur lewandowski, tel. 
+33 851 38 42)

SierPień
03.08.2020

zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
znam moje miasto – herb Cieszyna 

wykonanie własnej propozycji herbu mia-
sta (farby, kredki, plastelina, szablony).
Prowadzenie krzysztof kleczek, tel. +33 
851 38 43)

Godz. 11.00

Malowanie na wodzie, czyli kolorowy 
świat marmurków - warsztaty wykony-
wania barwnych wzorów marmurkowych 
na papierze. Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. 
Papier marmurkowy wykorzystywany jest 
w introligatorstwie od wieków, narodził 
się na terenie dalekiego wschodu, a swój 
rozkwit przeżywał w europie w XiX oraz 
na początku XX w. uczestnicy warsz-
tatów samodzielnie skomponują wzór 
używając farb akrylowych i przeniosą go 
na papierowe podłoże. usłyszą też kilka 
słów o historycznych aspektach marblin-
gu oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące 
samego ich wykonania. warsztaty odby-
wać sie będą w grupach do 10-12 osób, 
potrwają ok. 2 godziny. uczestnicy dosta-
ną wszystkie niezbędne materiały oraz 
fartuchy ochronne, wskazane jest jednak 
posiadanie własnych ubrań roboczych. 
Prowadzenie: dorota majowska tel +33 
851 38 47.
koszt (dla całej grupy): 200 zł.

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
zbiory biblioteczne książnicy Cie-

szyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
czym jest digitalizacja i jak wygląda w 

praktyce? jakie są najważniejsze biblioteki 
i archiwa cyfrowe w Polsce i na świecie? 
jakie są najciekawsze zdigitalizowane 
kolekcje i obiekty w cyfrowych zbiorach 
książnicy cieszyńskiej? jak praktycz-
nie korzystać z bibliotek cyfrowych na 
przykładzie śląskiej Biblioteki cyfrowej 
(kolekcja książnicy cieszyńskiej)? wykład 
+ prezentacja multimedialna.
Prowadzenie rafał cholewa, tel. +33 
851 38 42.

10.08.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
książka w starożytności. Od kamie-

nia i tabliczki drewnianej do tabliczki 
glinianej
jakich materiałów pisarskich używali sta-
rożytni rzymianie i Grecy czy mieszkańcy 
mezopotamii? w jaki sposób wpływały one 
na rodzaj pisma i formy książki, którymi 
się posługiwali? co to jest ostrakon i co 
łączy woskowe tabliczki z dzisiejszą książką, 
tabletem czy laptopem? Odpowiedź na te 
i inne pytania związane z historią książki 
w starożytności będzie można uzyskać 
w trakcie warsztatów, składających się z 
krótkiej prezentacji multimedialnej oraz z 
części praktycznej, podczas której każdy 
uczestnik będzie miał okazję spróbować 
pisania hieroglifami lub alfabetem łaciń-
skim na woskowej tabliczce, a następnie 
samodzielnie wykonać glinianą tabliczkę 
i zapisać ją pismem klinowym. na zakoń-
czenie lekcji będzie możliwość odczytania 
wyrazów zaszyfrowanych hieroglifami 
lub pismem klinowym. 
Prowadzenie jolanta Sztuchlik, tel. +33 
851 38 44)

Godz. 11.00
kim jestem – historia rodzinna 

- uczestnicy zajęć wykonają własne drze-
wa genealogiczne w oparciu o przygo-
towane szablony oraz przekonają się, 
że każdy może zajmować się historią  
i odkryć niezbadane do tej pory dzieje 
własnej rodziny.
Prowadzenie krzysztof kleczek, tel. 33 
851 38 43)

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
Jak wyglądał Cieszyn w średnio-

wieczu? 
ciekawostki związane ze średniowiecz-
nym cieszynem. jak wyglądał cieszyński 
zamek, co stało na wzgórzu Zamkowym 
przed nim, jak przebiegały mury miejskie, 
a gdzie chowano zmarłych? co zostało w 
cieszynie po tamtych czasach?) 
Prowadzenie wojciech święs, tel. +33 
851 38 42)

zapowiedzi
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17.08.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
książka w starożytności. Od pa-

pirusowego zwoju do papirusowego 
kodeksu
jak nazywał się najstarszy mate-
riał pisarski, którym posługiwali się 
mieszkańcy starożytnego egiptu? 
jak powstawały wykonywane z niego 
książki i dlaczego zwijano je w zwoje? 
dlaczego najstarsze pismo egipskie 
nazywamy hieroglifami? Odpowiedź 
na te i inne pytania z będzie można 
uzyskać w trakcie warsztatów, skła-
dających się z krótkiej prezentacji 
multimedialnej oraz z części prak-
tycznej, podczas której każdy uczest-
nik będzie miał okazję zabawić się w 
starożytnego pisarza i samodzielnie 
wykonać zwój papirusowy, a następ-
nie zapisać go hieroglifami i ozdobić 
egipskimi motywami dekoracyjnymi. 
miłośnicy rozwiązywania zagadek będą 
mieli też okazję spróbować swych sił 
w odczytywaniu najstarszego pisma 
egipskiego. 
Prowadzenie jolanta Sztuchlik, tel. +33 
851 38 44)

Godz. 11.00
Regionalne wyklejanki 

uczestnicy zajęć pod kierunkiem instruk-
tora wykonają zakładki, jednorazowej 
podkładki lub serwetki z papieru koloro-
wego lub kolorowych gazet w kształcie 
np. gwiazdki cieszyńskiej czy czosnku 
niedźwiedziego.
indywidualny, jednorazowy, bezpieczny 
pakiet do wykorzystania (przygotowany 
przez prowadzącego, ewentualnie propo-
zycja przyniesienia ze sobą materiałów 
zebranych w domu lub na spacerze).
Prowadzenie aleksandra Golik-Prus, 
tel. +33 851 38 43) 

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
najkrótsza historia Śląska Cieszyń-

skiego - uczestnicy zajęć poznają podsta-
wowe informacje na temat historii śląska 
cieszyńskiego od czasów najdawniejszych, 
przez rządy Piastów i Habsburgów, aż do XX 
w. i podział regionu, a także najwybitniejsze 
postacie związane ze śląskiem cieszyńskim. 
Zajęcia zostaną zilustrowane materiałem 
ze zbiorów książnicy cieszyńskiej.
Prowadzenie wojciech święs, tel. +33 851 
38 42)

24.08.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
książka w starożytności. Od pa-

pirusowego zwoju do papirusowego 
kodeksu
jak nazywał się najstarszy materiał pisar-
ski, którym posługiwali się mieszkańcy 
starożytnego egiptu? jak wykonywano 
z niego książki i dlaczego zwijano je w 
zwoje? dlaczego najstarsze pismo egip-
skie nazywamy hieroglifami? Odpowiedź 
na te pytania będzie można uzyskać  
w trakcie warsztatów. każdy uczestnik 
będzie miał okazję zabawić się w staro-
żytnego pisarza i samodzielnie wykonać 
zwój papirusowy, a następnie zapisać go 
hieroglifami i ozdobić egipskimi moty-
wami. miłośnicy rozwiązywania zaga-
dek będą mieli też okazję spróbować sił  
w odczytywaniu najstarszego pisma 
egipskiego. Prowadzenie jolanta Sztu-
chlik, tel. +33 851 38 44.

Godz. 11.00
Poznajemy swoje zwierzątka do-

mowe uczestnicy narysują swojego 
psa, kota, myszkę, żółwia i opowiedzą 

innym wybraną historyjkę z jego życia. 
indywidualny, jednorazowy, bezpieczny 
pakiet do wykorzystania (przygotowa-
ny przez prowadzącego, alternatywnie 
istnieje możliwość przyniesienia wła-
snych materiałów zebranych w domu 
lub na spacerze).
Prowadzenie aleksandra Golik-Prus, tel. 
+33 851 38 43)

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
Regionalna prasa jako źródło wie-

dzy o przeszłości
uczestnicy zajęć poznają ogólną histo-
rię prasy na śląsku cieszyńskim, będą 
mogli porównać kilka tytułów historycz-
nych ze współczesnymi gazetami oraz 
spróbować znaleźć w nich informacje 
o swoich przodkach. Zajęcia zostaną 
zilustrowane materiałem ze zbiorów 
książnicy cieszyńskiej. 
POSTULOWANE JEST POSIADANIE WŁA-
SNEGO LAPTOPA
Prowadzenie wojciech święs, tel. +33 
851 38 42.

31.08.2020
zajęcia grupowe:

Godz. 9.00
Malowanie na wodzie, czyli kolorowy 

świat marmurków 
warsztaty wykonywania barwnych wzo-
rów marmurkowych na papierze. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 
7 do 18 lat. Papier marmurkowy wykorzy-
stywany jest w introligatorstwie od wieków, 
narodził się na terenie dalekiego wschodu, 
a swój rozkwit przeżywał w europie w XiX i 
na początku XX w. uczestnicy warsztatów 
samodzielnie skomponują wzór używając 
farb akrylowych i przeniosą go na papiero-
we podłoże.  warsztaty w grupach do 10-12 
osób, trwają ok. 2 godziny. uczestnicy do-
staną wszystkie niezbędne materiały oraz 
fartuchy ochronne, wskazane jest jednak 
posiadanie własnych ubrań roboczych. 
Prowadzenie: dorota majowska tel. +33 851 
38 47) koszt (dla całej grupy): 200 zł.

Godz. 11.00
znam moje miasto – herb Cieszyna

wykonanie własnej propozycji herbu miasta.
Prowadzenie krzysztof kleczek, tel. +33 
851 38 43)

zajęcia dla odbiorców 
indywidualnych:

Godz. 13.00
tajniki pracy konserwatora

uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces 
konserwacji książek i rękopisów oraz jakie 
tajemnice kryją w sobie stare oprawy ksiąg.

zapowiedzi
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PTTK w CIESZYNIE
110 lat Oddziału Pttk 
„Beskid Śląski” – cz. 13

w wydaniu z dnia 17 stycznia br. przed-
stawiono strukturę organizacji Oddziału 
„Beskid śląski” w cieszynie. teraz bliżej 
poznamy poszczególne koła,  kluby i 
komisje działające w naszej organizacji.

koło Miejskie nr 1 w Cieszynie.
koło powstało w roku 1955 w wyniku 

administracyjnych przetasowań struktur 
Pttk, które wymusiło powstanie kół na 
bazie Oddziałów. na koniec 2019 roku w 
jego szeregach było 177 członków. Pre-
zesem Zarządu koła od 1999 toku jest 
kol. jan konieczny. Od wielu lat koło or-
ganizuje 1 majowe rozpoczęcie sezonu 
w „Schronie na kamiennym”. kontakt z 
kołem można uzyskać w biurze Oddziału 
w cieszynie, ul. Głęboka 56.

koło terenowe nr 2 w Skoczowie.
koło powstało w 1930 roku, i jest 

najstarszym kołem Pttk w Polsce. w 
2019 roku koło liczyło 123 członków. 
Prezesem Zarządu koła od 1999 toku do 
czerwca 2020 roku był krzysztof Greń, 
którego zastąpił kol. Piotr Stebel. koło 
znane jest m.in. z „ Pieczenia Barana na 
Starym Groniu” oraz z cyklu prelekcji o 
tematyce turystycznej. Przez wiele lat 
koło prowadziło akcję „Zdobywaj góry, 
zdobywaj GOt”, która wniosła duży wkład 
w propagowanie górskiej turystyki wśród 
mieszkańców Skoczowa.

koło posiada swoją stronę interneto-
wą: www.pttk.skoczow.ox.pl

koło terenowe nr 3 „Salamandra” 
w Cieszynie.

Zakładowe koło Pttk  przy dawnych 
zakładach „celma” w cieszynie powsta-
ło w 1952 roku.  jednym z ważniejszych 
wydarzeń był zakup „Bacówki na małym 
Stożku”, która po dzisiejszy dzień funk-
cjonuje jako turystyczna baza noclego-
wa. w 2013 roku, w wyniku  kolejnych 
przekształceń własnościowych zakładu, 
koło uzyskało status koła terenowego, 
któremu nadano nazwę „Salamandra”. 
Obecnie Prezesem Zarządu kola jest 
jacek matuszyński. koło liczy obecnie 
50 członków.

działacze koła powołali klub turystyki 
Górskiej „człapoki” oraz klub Żeglarski 
„Sternik”. 

więcej: www.pttk.pl. 
Zbigniew HucZała

teatr iM adaMa 
MicKieWicza

wszystkich – zarówno tych nieco star-
szym, jak i młodszych zapraszamy na 
spotkania pn."BliŻej teatru". jeśli jeste-
ście ciekawi, jakie tajemnice skrywa ten 
ponad stuletni budynek, ta propozycja z 
pewnością was zaciekawi. Zapraszamy w 
niedziele o godz. 12.00: 5 lipca, 19 lipca, 
9 sierpnia, 6 września.

teatr im. a. mickiewicza oferuje gru-
pom kolonijnym (w okresie wakacyjnym) 
możliwość zorganizowania warsztatów 
teatralnych. Szczegóły dostępne są pod 
numerem tel. 33 858 16 52.

zaMeK cieSzyN
Zamek cieszyn zaprasza na Zamkowe 

spotkania z historią, czyli wakacyjne warsz-
taty przygotowane z myślą o dzieciach.

w Gołęszyckim grodzie, 13-17.07.2020 
(X wiek): w ramach wydarzenia uczestnicy 
warsztatów wezmą udział w przygoto-
waniu stroju wczesnośredniowiecznego 
oraz warsztatach farbowania tkanin. nie 
obejdzie się bez pasowanie na mieszkańca 
wczesnośredniowiecznego grodu a także 
wyrobu słowiańskiej biżuterii i wypalania 
ceramiki w ogniu. Organizatorzy zaplano-
wali na ten czas wycieczkę do grodziska w 
Strumieniu, warsztaty kuchni słowiańskiej 
i obrzęd dziękowania bóstwom za uro-
dzaj. nie zabraknie również gier i zabaw 
wczesnośredniowiecznych.

na książęcym dworze, 3-7.08.2020 
(XiV wiek): w ramach wydarzenia dzie-
ci zmierzą się z pasowanie na rycerza i 
damę dworu, będą projektować własny 
herb a także budować makiety zamku. 
Sporym wyzwaniem z pewnością będą 
również warsztaty średniowiecznej ka-
ligrafii i konkurs wiedzy o Piastach cie-
szyńskich. uczestnicy będą spacerować, 
gotować smakołyki dawnej kuchni i po-
znawać tajniki zielarstwa. nie zabraknie 
również tańca, gier i zabaw.

legendarny, straszny i magiczny zamek, 
24-28.08.2020: jeśli jesteście ciekawi czym 
były starożytne runy i głagolica, jak nimi 
pisano, a także, jak przebiegała nauka 
pisania pismem runicznym i głagolicą, 
czym jest niewidzialne pismo, jak szy-
frować wiadomości – te warsztaty są dla 
was. dowiecie się również, jak wyglądały 

dawne wróżby i praktyki magiczne oraz 
staniecie w szranki w konkursie wiedzy o 
postaciach legendarnych. Oczywiście nie 
zabraknie magicznej mocy ziół i strasznej 
kuchni. atrakcyjnie zapowiada się rów-
nież projektowanie strasznych komiksów 
i wspólne opowiadanie mrożących krew 
w żyłach historii. 
warsztaty przeznaczone są dla dzieci w 
wieku 8-12 lat. cena: 200 zł/os
informacje i zapisy (do 10.07.2020): Punkt 
informacji turystycznej, tel. 33 851 08 21 
wew. 14 lub wzagan@zamekcieszyn.pl

zPitzc 
iM. jaNiNy MarciNKoWej

Przed nami półkolonie z ZPitZc, które  
w tym roku zaplanowano w terminie: 17-21 
sierpnia (ilość miejsc: 15 osób) oraz 24-28 
sierpnia (ilość miejsc: 15 osób). Organi-
zatorzy zapewniają opiekę od godz. 8.30 
do 15.30. w ramach półkolonii odbywać 
się będą zajęcia artystyczne: taneczne, 
muzyczne, plastyczne,  a także gry i za-
bawy ruchowe (na świeżym powietrzu). 
nie zabraknie wyjść do muzeum, kina, 
na ściankę wspinaczkową i wyświetlania 
bajek.  Zapisy pod nr tel. : 606 636 815.

SzKolNe ScHroNiSKo 
MŁodzieżoWe

do dyspozycji mieszkańców i gości 
pozostają obiekty sportowe (boiska tra-
wiaste, boisko do piłki plażowej, boisko 
ze sztuczną nawierzchnią) oraz baza 
noclegowa. kontakt: tel. 33 852 16 29, 
783 298 399.

StoWarzySzeNie 
cieSzyńSKiej MŁodzieży 

tWórczej

20-24.07, godz. 8.00-16.00 
Półkolonie twórcze lato – era dinO-

zauRÓW
27-31.07.2020, godz. 8:00-16:00 

Półkolonie twórcze lato – cZekOlada
03-07.08.2020, godz. 8:00-16:00 

Półkolonie twórcze lato – POSZuki-
wacZe SkarBÓw
10-14.08.2020 godz. 8:00-16:00 

Półkolonie twórcze lato – POlicjanci 
i ZŁOdZieje
Szczegóły: zajęcia płatne, zapisy:  
http://polkoloniecieszyn.blogspot.com/

Organizujesz wydarzenie w naszym mie-
ście? Podziel się z nami swoją wakacyjną 
ofertą. Dzięki temu trafi ona do szerszego 
grona zainteresowanych osób. kontakt 
media@um.cieszyn.pl, tel. 33 47 94 244. 
Przypominamy, że całościowa oferta na 
wakacje znajduje się na stronie cieszyn.pl.

zapowiedzi

 k
c
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Wakacyjne spacery z Zamkiem Cieszyn 
w ostatnią sobotę czerwca wyruszyliśmy 

na pierwszy z  zaplanowanych spacerów. 
jego uczestnicy, razem z  władysławem m. 
Żaganem pracownikiem Zamku cieszyn i 
autorem bloga Principatus teschinensis, 
wędrowali śladami  średniowiecznego 
miasta. dzięki temu dowiedzieli się m.in. 
gdzie mieścił się stary ratusz, jakie bra-
my prowadziły do miasta, kto zajmował 
ważną pozycję wśród średniowiecznego 
cieszyńskiego półświatka.  uczestników 
spaceru trzeba było także wykupić z rąk 
zbójów, którzy szybko przeobrazili się 
w strażników bram miejskich. wszystko 
skończyło się dobrze – o dawkę dodatko-
wych emocji zadbali zamkowi wojowie z 
cieszyńskiego rodu z Golęszyc. a miło-
śników spacerów  kolejne atrakcje. 4 lipca 
szlakiem drzew i pomników przyrody w 

cieszynie poprowadzi Stanisław kawec-
ki, współautorem publikacji „Pomniki 
przyrody cieszyna” i pracownik urzędu 
miejskiego w cieszynie. tydzień później, 
w sobotę 11 lipca, będzie można pospace-
rować z przewodnikiem Pttk  szklakiem 
cieszyńskiej secesji. natomiast 18 lipca 
zapraszamy razem z władysławem m. 
Żaganem na letnią edycję myszkowania 
po cieszynie, czyli zaglądanie do miejsc 
niedostępnych na co dzień. 

cały program spacerów można zna-
leźć na: www.zamekcieszyn.pl wszystkie 
odbywają się w soboty o godz. 10.00. 
Organizatorami są: Zamek cieszyn, mia-
sto cieszyn oraz koło Przewodników 
Beskidzkich i terenowych Pttk.  udział 
jest bezpłatny, ale obowiązują określo-
ne ograniczenia związane z epidemią 

cOVid-19. dlatego wprowadziliśmy limit 
liczby uczestników spaceru do 30 osób.  
Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się 
w Punkcie informacji turystycznej Zamku 
cieszyn, ul. Zamkowa 3c lub  tel. 33 851 
08 21 wew. 14.  
                                           zamek Cieszyn

wydarzenia
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W końcu bez granic
w związku z poprawą sytuacji epide-

miologicznej na śląsku, w poniedziałek 
29 czerwca czeski rząd zdecydował o 
zniesieniu kontroli granicznych na czesko-
-polskich przejściach zlokalizowanych na 
terenie województwa śląskiego. decyzja o 
otwarciu śląskiej granicy z czechami we-
szła w życie o północy z 29 na 30 czerwca. 
w spontaniczny i symboliczny sposób 
znikającą granicę zaznaczyli przedstawi-
ciele euroregionu śląsk cieszyński oraz 
czeskiego stowarzyszenia Člověk na hra-
nici, którzy zaproponowali mieszkańcom 
obu miast wspólne „wygaszanie granicy”.

„wygaszanie granicy” polegało na 
zorganizowaniu spotkania wzdłuż rze-
ki Olzy, po obu jej brzegach, pomiędzy 
mostami wolności i Przyjaźni i włączenie 
latarek w telefonach lub innych źródeł 
światła w ostatnich dziesięciu minutach 
obowiązywanie kontroli granicznych na 
czesko-polskim pograniczu łączącym 
ze sobą kraj morawsko-śląski oraz wo-
jewództwo śląskie.

- Fizyczna granica oraz związane z nią 
kontrole stanowiły wątpliwą atrakcję 
cieszyna i czeskiego cieszyna. Granica 
generowała wiele trudności w codzien-
nym życiu na granicy, gdyż przez lata 
swojej nieobecności stała się czymś 
nienaturalnym i dziwnym. w symbolicz-
ny sposób chcieliśmy się z nią rozstać, 
a poprzez jej podświetlenie i wygasze-
nie dodatkowo pokazać wszystkim, że 
nawet w ramach zjednoczonej europy 
granica może równie szybko pojawić 
się i zniknąć – wyjaśnia Stefan mańka 
reprezentujący stowarzyszenie Člověk 
na hranici.

Punktualnie o północy mieszkańcy 
cieszyna i czeskiego cieszyna wyłączyli 
latarki, a następnie spotkali się na mo-
ście. czy było to jednak radosne święto 
obu miast i jej mieszkańców? - trudno 
mówić o radości. jest to raczej ulga. w 
końcu udało się „wygasić” granicę i teraz 
musimy dbać o to, by nikt nam jej znowu 
nie „rozświetlił”. kiedy tylko uporamy się 
z pozostałymi problemami związanymi 
z obowiązkowymi wciąż testami dla pra-
cowników transgranicznych i osób zarob-
kujących po stronie czeskiej przyjdzie 
nam odbudowywać relacje, bo to chyba 
one najmocniej ucierpiały na zamknięciu 
granicy. trochę tę współpracę trzeba 
będzie poukładać od nowa, coś zmienić, 
ale ona będzie. Oby nadal była naszą siłą 
napędową – komentuje Bogdan kasperek  

z euroregionu śląsk cieszyński.
w nocnym wydarzeniu na granicy wzię-

ło udział kilkadziesiąt osób, które mimo 
późnej godziny chciały pożegnać granicę, 
a także na własne oczy zobaczyć jej zani-
kanie. Spontaniczna akcja do ostatniego 
momentu stała pod znakiem zapytania. 
informacja o organizacji wydarzenia 
przekazywana była przez media społecz-
nościowe z uwagi na brak wcześniejszej 
decyzji, co do terminu otwarcia czesko-
-polskiego przejścia granicznego. Od 30 
czerwca granicę czesko-polską przebie-
gającą przez województwo śląskie i kraj 
morawsko-śląski mogą już przekraczać 
wszyscy zainteresowani. dotyczy to za-
równo przejść pieszych, jak i drogowych.

                                                mat. pras.
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Odnaleźć siebie – odc. 3
Rozdział trzeci: Duety

Pod koniec stycznia Paweł odwiedził Zuzannę z samego rana. 
już przy powitaniu kobieta zorientowała się, że coś go gryzie. 
nie umiał sobie znaleźć miejsca, chodził po pokoju, aż w końcu 
Zuza straciła cierpliwość, usadowiła go w fotelu i stanowczo 
zażądała wyjaśnień. Z ociąganiem wyznał jej, że ma problem z 
kotletem. wyobraźnia natychmiast podsunęła jej widok cho-
rego zwierzaka i jej twarz nagle posmutniała.

 – Pani Baj, co się stało? Skąd ta smutna mina? – mężczyzna 
natychmiast się znalazł przy niej, lecz ona aż podskoczyła i za-
częła zbierać się do wyjścia. 

– jak mogłeś go zostawić samego? trzeba było po mnie za-
dzwonić. – Powiedziała Zuzanna ostrym tonem i nagle go oświe-
ciło, że ona najzwyczajniej w świecie źle zrozumiała jego wypo-
wiedź. Podszedł, wziął z jej rąk kurtkę i zaprowadził na kanapę. 

–  nie martw się, nic mu nie jest, źle się wyraziłem. jak wiesz, 
zazwyczaj pracuję w domu i do tej pory kotlet i ja nie rozsta-
waliśmy się na dłużej niż na kilka godzin. jednak teraz firma, 
dla której pracuję, zaproponowała mi miesięczne wyjazdowe 
szkolenie w wielkiej Brytanii. to szkolenie to szansa na mój 
rozwój, jednak będę chyba musiał odmówić, ponieważ nie wy-
obrażam sobie, żebym mógł zostawić przyjaciela na tak długo 
w psim hotelu.

Zuza z ulgą przyjęła wyjaśnienie i rzuciła w Pawła poduszką. 
– a to za co? – spytał zaskoczony mężczyzna.
– nawet o tym nie myśl! na pewno nie możesz zrezygnować 

z takiej okazji, a dla mnie opieka nad kotletem to będzie sama 
przyjemność. Przecież wiesz, że bardzo się lubimy, a jak będzie 
za tobą tęsknił, to będzie mógł usłyszeć cię przez telefon – po-
wiedziała Zuzanna.

Ostatniego stycznia obaj panowie zjawili się w jej mieszka-
niu, a wraz z nimi dwie miski, kocyk i zapas psiej karmy. Gdy 
oni omawiali sprawy związane z odbiorem poczty, sprawdza-
niem domu Pawła, kotlet rozgościł się na dobre, zanosząc koc 
do pokoju, w którym Zuza zazwyczaj pracowała i ułożywszy się 
na nim, natychmiast zasnął.

Pomimo iż od nowego roku spotykali się dość często, to 
nie zdarzyło im się spędzić wspólnie ani jednej nocy, więc tym 
razem postanowili, że Paweł zostanie u Zuzanny. jej łóżko, w 
porównaniu z tym z domu Pawła, było mikroskopijne, jednak 
im to nie przeszkadzało; teraz kochali się nieśpiesznie, czer-
piąc przyjemność z każdego pocałunku, każdej pieszczoty, a 
gdy równocześnie doznali spełnienia, wtuleni w siebie zasnęli.

kotlet ze smutkiem patrzył za odjeżdżającym Pawłem i aż do 
wieczora nie chciał nic jeść. następnego dnia wczesnym ran-
kiem wybrali się na długi spacer, który zaostrzył obojgu apetyt, 
dlatego po powrocie kotlet pochłonął swoją porcję karmy, a i 
Zuzanna nie ociągała się z przygotowaniem dla siebie śniadania.

kiedy rozdzwonił się telefon, była pewna, że to Paweł, lecz 
z zaskoczeniem stwierdziła, że dzwoni maciek.

– jestem w cieszynie, czy moglibyśmy się spotkać? chciał-
bym z tobą porozmawiać i wszystko ci wyjaśnić.

Podała mu adres i zachodząc w głowę, co przywiało przy-
jaciela aż tutaj, zabrała się za przygotowanie obiadu. maciek 
nie wyglądał za dobrze - schudł i po brzuszku nie pozostał 
nawet ślad. Gołym okiem jednak było widać, że nie był to 
efekt ćwiczeń na siłowni. Pomimo, iż była ciekawa powo-
dów takich zmian, to nie pozwoliła mu jednak na rozpoczę-
cie rozmowy ani przed, ani w trakcie posiłku. dopiero przy 
kawie zapytała go, co się stało.

– widzisz Zuzka, ja cię przepraszam za moje zachowanie 

podczas twojego pobytu w naszym mieście. jestem głupcem, 
ale może zacznę od początku. Po powrocie z mazur zacząłem 
się spotykać z magdą, wszystko było dobrze, lecz magda nie 
chciała żadnego ślubu. Ona dużo podróżowała, ja zająłem się 
ekologiczną żywnością, lata mijały, a nam było dobrze ze sobą. 
kiedy madzia skończyła trzydzieści pięć lat, oświadczyła mi, 
że niestety nie możemy być razem, a na moje pytanie o przy-
czynę takiej decyzji podała szereg bzdurnych powodów, które 
najzwyczajniej w świecie były wymówkami. drążyłem temat, 
bo nic mi się nie zgadzało, aż któregoś dnia odwiedziłem jej 
rodziców i wtedy powiedzieli mi, że ich córka nie może mieć 
dzieci, nie chce mnie unieszczęśliwić i dlatego zdecydowała o 
rozstaniu. nie pomogły tłumaczenia, że jest dla mnie najważ-
niejsza i tak jest do dziś. wciąż słyszę niezmienną odpowiedź 
– znajdź sobie kobietę, która da ci potomka. Gdy przyjechałaś, 
pogubiłem się zupełnie, powróciły wspomnienia, a wraz z nimi 
tęsknota za bliskością drugiego człowieka i to stąd te moje 
żałosne podchody. wiem, że pomimo tak długiej przerwy w 
naszych kontaktach nadal mam w tobie przyjaciółkę, dlatego 
przyjechałem. Proszę, pomóż mi. może tobie uda się przekonać 
tego uparciucha. nie wyobrażam sobie życia bez magdy, a czas 
płynie i każde z nas jest nieszczęśliwe. wiem, że znów wybiera 
się do Pragi. Proszę, pomóż.

Zuzanna, słuchając maćka, doznała nagle olśnienia. Prze-
cież gdy zaczynała rozmowę z przyjaciółką o nim, ta sprytnie 
zmieniała temat, a wyraz jej twarzy stawał się nieodgadniony.

– Postaram się zrobić co w mojej mocy, jednak wiesz, że jest 
z niej uparty kłapouch – powiedziała. - trzeba jednak próbować, 
bo jak sam mówisz, czas się nie zatrzymał.

Zmęczony maciek, po zrzuceniu z siebie ciężaru, o którym do 
tej pory nie miał z kim porozmawiać, poczuł się lepiej. Skorzy-
stał z łazienki Zuzy, biorąc prysznic, przespał się trzy godziny i 
ruszył w drogę powrotną.

Zima na dobre zagościła na śląsku, a biały puch pokrył cieszyn 
grubą warstwą. czapy śniegu zwisały z drzew, a w miejscach, 
gdzie Olza nie zamarzła, pływały kaczki, co chwila szukając pod 
wodą pożywienia. choć aura nie sprzyjała spacerom, Zuza po-
stanowiła, że zajrzy do domu Pawła. nie namyślając się długo, 
ubrała wygodne buty, ciepła kurtkę oraz czapkę i rękawiczki, 
które dostała od mężczyzny. na widok domu kotlet, zaczął biec, 
radośnie merdając ogonem. radość ta nie trwała jednak długo. 
Pies obszedł cały dom, pokój po pokoju, zajrzał do kuchni oraz 
łazienki i wrócił ze spuszczonymi uszkami.

Zuzka, widząc, jak pies tęskni za swoim panem, postano-
wiła zadzwonić do Pawła. nie czekała długo, bo już po trzech 
sygnałach odebrał.

 – ktoś za panem tęskni, zrobił obchód domu i teraz siedzi 
z nosem przy podłodze – powiedziała bez żadnych wstępów, 
a gdy w słuchawce rozległo się przeciągłe gwizdnięcie, kotlet 
aż podskoczył z radości, obwąchał telefon, oglądając go z każ-
dej strony. kiedy zadowolony położył się na fotelu, oni mogli 
wreszcie spokojnie porozmawiać.

– co ja bym dał, żeby być teraz z wami – mówił Paweł. – Szko-
lenie jest niczego sobie, nie powiem, jednak pogoda nie zachęca 
do wyjścia z hotelu. jest szaroburo, nie tak, jak w Polsce. chętnie 
ulepiłbym bałwana, a i codziennych spacerów też mi brakuje.

Zuzanna opowiedziała mu o wizycie maćka w cieszynie i o 
zadaniu, jakiego się podjęła. na jego wyraźną prośbę prze-
czytała mu korespondencję, której już uzbierał się pokaźny 
stosik. kończąc rozmowę, zdecydowali, że będą do siebie 
dzwonić każdego wieczora.
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dopiero teraz uświadomiła sobie, jak tęskni za Pawłem. 
Brak jest jej jego głosu, żartów, dotyku. co się ze mną dzieje, 
myślała, czy nie marzyło mi się samotne życie? Przecież on jest 
młodszy ode mnie o całe pięć lat! w jej głowie zabrzmiał głos 
byłego męża: „jak mnie nie będzie, to nikt się za tobą nawet nie 
obejrzy, bo kto by chciał taką pokrakę?”.

Łzy napłynęły jej do oczu na samo wspomnienie tych okrut-
nych słów. Pozbierała się jednak szybko, pozamykała dom i 
razem z kotletem wróciła do swojego mieszkania. wspinając 
się po schodach, zauważyła, że ktoś okupuje jej wycieraczkę. Z 
głową ukrytą w ramionach siedziała magdalena.

 – kogo moje piękne oczy widzą? jakie to dobre wiatry cię do 
nas przywiały? - na te pytania przyjaciółka podniosła głowę i 
Zuzka zauważyła, że tak jak maciek, tak i ona nie wygląda najle-
piej. Bez zbędnych dalszych słów podeszła do niej i ją uściska-
ła. – nie będziemy tu tak stały, chodź do środka – powiedziała 
i wprowadziła magdę do mieszkania. – na długo przyjechałaś? 
czy mogę liczyć na możliwość zrewanżowania się i pokazania ci 
uroków Ziemi cieszyńskiej? – Pytała z nadzieją w głosie Zuza, a 
kiedy przyjaciółka oznajmiła jej, że wzięła dwa tygodnie urlopu, 
stanowczo nalegała, aby ta spędziła go w cieszynie. 

kotlet, widząc, że szykują się zmiany, najpierw obwąchał 
samą magdę, a następnie jej bagaż i usadowił się u jej stóp. 

– widzę, że na brak towarzystwa nie możesz narzekać, od 
kiedy masz to urocze zwierzę? Przecież kiedy jesienią byłaś u 
mnie, jeszcze go nie miałaś – dopytywała przyjaciółkę magdalena. 

Zuza z ociąganiem opowiedziała jej o Pawle i ich znajomości, 
licząc na to, że ta słysząc jej zwierzenia, sama się otworzy i w na-
turalny sposób przejdą do tematu maćka. nie pomyliła się i już 
po godzinie magda ze łzami w oczach opowiadała swoją historię.

– kiedy maciek po trzech latach wrócił z mazur, coś między 
nami zaiskrzyło, staliśmy się nierozłączni, mieliśmy wspólne pla-
ny, marzenia. nieraz widziałam, jak bawił się z dziećmi naszych 
przyjaciół i wiem, że marzyła mu się duża gromadka własnych, 
czas mijał, a pomimo iż się nie zabezpieczaliśmy, to ja wciąż nie 
mogłam zajść w ciążę. w końcu lekarz zlecił wykonanie wszyst-
kich niezbędnych badań, w wyniku których okazało się, że to 
ja jestem bezpłodna. kiedy dotarło do mnie, że nigdy nie będę 
mogła spełnić marzenia maćka o wyczekiwanym przez niego 
potomstwie, postanowiłam zwrócić mu wolność. nie mówię, 
że nic do niego nie czuję, nadal jest w moim sercu, brak mi go 
z roku na rok coraz bardziej. nie wiem, co mam robić. On wciąż 
nie odpuszcza, a ja czuję, że oboje nieodwracalnie tracimy coś 
pięknego. 

wieczorem zadzwonił Paweł, lecz Zuzanna tylko chwilę z nim 
porozmawiała, przeprosiła, wyjaśniając mu, że ma gościa i bez 
wdawania się w szczegóły zakończyła rozmowę.

dużymi krokami zbliżała się wiosna, a wraz z nią przybywa-
ło zamówień na lżejszą odzież i Zuza miała ręce pełne roboty. 
nie przeszkodziło jej to jednak w codziennych wypadach z 
przyjaciółką na zwiedzanie cieszyna i jego okolic. celem kolej-
nego wypadu był ustroń. Przyjaciółki wyciągiem wyjechały na 
czantorię, skąd – dzięki słonecznej pogodzie – mogły podziwiać 
piękne widoki. Będąc na górze, zawędrowały również pod wie-
żę widokową, jednak Zuza nie miała ochoty wdrapywać się na 
nią, więc postanowiła zaczekać na przyjaciółkę na ławeczce. 
Gdzieniegdzie spacerowali turyści, a ona myślami powróciła do 
wydarzeń z ostatnich miesięcy. Powrót na mazowsze otworzył 
dawno już zamknięte drzwi, lecz to, co było za nimi, było zbyt 
bolesne i nie chciała, by znów do niej powróciło. tak więc mi-
mowolnie skierowała swoje myśli w stronę Pawła i pierwsze, co 
przyszło jej do głowy, to spostrzeżenie, że tak naprawdę nic o 
nim nie wie poza tym, co sam jej o sobie powiedział. Przez myśl 
przemknęło jej, że może zbytnio się zagalopowała i za bardzo 
przed nim otworzyła. Przemyślenia przerwało nagłe pojawie-
nie się przy niej magdy. Przyjaciółka była zamyślona, jednak po 
krótkiej chwili cichym głosem powiedziała:

 – wiesz, jak tak stałam tam na górze, to dotarło do mnie, 
że chciałabym, żeby był tu ze mną maciek. wyobraziłam sobie, 
jak wspólnie zwiedzamy oraz włóczymy się po górach. najzwy-
czajniej tęsknię za nim.

Za radą Zuzki magdalena zdecydowała, że po powrocie do 
cieszyna zadzwoni do maćka, tak więc gdy tylko wróciły, Zuzan-
na postanowiła, że nie będzie jej przeszkadzać i wybierze się 
razem z kotletem do domu Pawła. w skrzynce na listy znalazła 
kopertę zaadresowaną odręcznie, bez nadawcy. Zadzwoniła do 
mężczyzny, pozwalając, aby ten mógł w pierwszej kolejności 
przywitać się z przyjacielem, krótko porozmawiali o bieżących 
sprawach, aż dotarli do stałego punktu, jakim była przychodzą-
ca do niego korespondencja. Paweł, tak jak wcześniej, tak i tym 
razem poprosił ją o otwarcie i przeczytanie listu, lecz gdy tylko 
otworzyła kopertę już wiedziała, że nie powinna tego robić. w 
środku było zdjęcie wysokiej, szczupłej blondynki, do którego 
dołączone było walentynkowe serduszko. nie wiedziała, jak ma 
to rozumieć, więc gdy zaczął ją ponaglać, oświadczyła tylko, że 
była u niego walentyna i szybko odłożyła list na blat stołu, tak, 
jakby ją parzył.

w drodze powrotnej wciąż miała przed oczami zawartość 
koperty, a w głowie kłębiły się niechciane myśli. czy po raz ko-
lejny źle oceniłam faceta? dlaczego nie potrafiłam zapanować 
nad emocjami i otoczyć się większym murem? kiedy dochodziła 
do klatki schodowej, miała już gotowe postanowienie: będzie 
ostrożna, zwiększy dystans i już nigdy więcej nie rzuci się na 
głęboką wodę.

wchodząc do mieszkania, słyszała jak jej przyjaciółka pod-
śpiewuje i już wiedziała, że ta podjęła decyzję. nie pomyliła 
się, bo gdy magda ją zobaczyła, od razu wypaliła, że maciek 
już jedzie i razem wyruszają na tydzień do wiednia. radość ze 
szczęścia dwojga najlepszych przyjaciół przyćmiewała zawar-
tość koperty, którą było jej dane oglądać.

Po wyjeździe magdy i maćka zrobiło się nagle zbyt cicho, a ją 
ogarnęła pustka i jakiś dziwny żal. jakby tego jeszcze było mało, 
każdej nocy pojawiały się sny, a w nich Paweł pieszczący ją de-
likatnie , skubiący zębami płatek ucha, odnajdujący wszystkie 
wrażliwe miejsca na jej ciele. Budziła się rozdrażniona, przez co 
mijało nieraz kilka godzin, zanim udawało się jej dojść do rów-
nowagi. wieczorne telefony też nie ułatwiały zadania. Paweł 
chyba wyczuł, że coś jest nie tak, bo zaczął wypytywać Zuzkę 
o to, co się stało, ta jednak konsekwentnie unikała odpowiedzi.

– co ja sobie myślałam? Przecież on jest młody! do czego 
mu potrzebna kobieta po przejściach? – ta myśl wracała do 
niej co jakiś czas. 

nie mogąc sobie znaleźć miejsca, rzuciła się w wir pracy i, o 
dziwo, to, co wychodziło spod jej rąk, było na tyle oryginalne, 
że natychmiast znajdowała na nie klientki. na finansowe efekty 
długo nie trzeba było czekać i nie tylko uregulowała wszystkie 
bieżące rachunki, ale jeszcze odłożyła pokaźną sumkę.

rozmowy telefoniczne z Pawłem były coraz krótsze i rzad-
sze, a gdy ten zjawił się po kotleta, od razu zauważyła, że nie 
przyjechał do niej prosto z podróży. Stał przed nią odświeżony 
i wypoczęty, a w jego zachowaniu była jakaś rezerwa. kotlet 
rzucił się na niego, jednak, kiedy opuszczali jej progi, z tęskno-
tą oglądał się za siebie.

Po ich wyjściu Zuzce zaczęły płynąć z oczu łzy i natychmiast 
jak bumerang powróciły do niej słowa, które słyszała przez 
lata – jesteś nikim, po co w ogóle istniejesz, kto by cię chciał…

czy wraz z końcem świątecznego okresu przyjdzie również 
koniec tego, czego jeszcze sama nie potrafię nazwać? – pomy-
ślała, zasypiając.

iwona włodarcZyk 
 

następny roZdZiał ukaże się w kolejnym numerZe wiadomości ratusZowycH
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SPorT
Plażówka ponownie 
zawita do Cieszyna

od 25-26 lipca wydział Sportu urzę-
du miejskiego w cieszynie organizuje  
cieszyńskie turnieje Siatkówki Plażowej w 
ramach cyklu pn. „V Otwarte mistrzostwa 
śląska w siatkówce plażowej”. rozgrywki 
odbywać sie będą od godz. 9.30 na bo-
iskach do siatkówki plażowej, znajdujących 
się na kąpielisku miejskim w cieszynie przy 
al. jana Łyska 23. Patronat nad turniejami 
objął śląski Związek Piłki Siatkowej.

Zgłoszenia przyjmowane są przez sys-
tem beach.szps.pl, do 24 lipca godz. 18.00 
oraz w miarę wolnych miejsc w dniu za-
wodów. Potwierdzenie zgłoszeń i ewen-
tualnych zapisów dokonać można w dniu 
turnieju między godz. 8.00-9.00 w biurze 
zawodów. Opłata startowa wynosi 20 zł/
para w przypadku zgłoszeń internetowych. 
w przypadku zgłoszenia się do turniejów 

w biurze zawodów opłata startowa wy-
nosi 40 zł/para. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie sport.cieszyn.pl                                                     
organizator

trwają zapisy do 
Cieszyńskiej ligi Piłki 
nożnej Ulicznej

Zapraszamy dzieci i młodzież z cieszyń-
skich szkół podstawowych z roczników 
2005-2009 do wzięcia udziału w cieszyń-
skiej lidze Piłki nożnej ulicznej, która roz-
grywana będzie w okresie lipiec – sierpień 
2020 r. na boisku do piłki nożnej ulicznej 
znajdującym się za Halą widowiskowo-
-Sportową im. cieszyńskich Olimpijczyków 
przy ul. Sportowej 1 w cieszynie.

w lidze może wziąć udział max. 10 drużyn, 
w skład których może wejść max. 10 osób z 
roczników 2005-2009. kartę zgłoszeniową 

należy przesłać na adres e-mail: sport@
um.cieszyn.pl do 6 lipca do godz. 15:30. 
liczy się kolejność zgłoszeń. kartę zgłosze-
niową, regulamin ligi, zgody do pobrania 
znaleźć można na stronie sport.cieszyn.pl. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
odwołania rozgrywek w przypadku wprowa-
dzenia dodatkowych obostrzeń w związku  
z epidemią.                                                 WS

zapraszamy na 
kąpielisko Miejskie 

kąpielisko miejskie będzie funkcjo-
nowało w miesiącu lipcu w godzinach 
09.30-19.30 oraz sierpniu w godzinach 
09.30 – 19.00. Szczegółowe zasady ko-
rzystania z kąpieliska miejskiego w cie-
szynie w trakcie epidemii SarS-coV-2 
znajdują się na stronie www.sport.cie-
szyn.pl.                                                    WS

URząD MIeJSkI w CIeSzynIe  
POSzUkUJe PRaCOwnIka

urząd miejski w cieszynie poszukuje pracownika na stanowi-
sko ds. obsługi obiektów – konserwatora w wydziale Sportu. 
Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę 
w wymiarze 1/1 etatu. miejsce pracy: wielofunkcyjna Hala wi-
dowiskowo-Sportowa oraz kąpielisko miejskie w cieszynie. 
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie bip.
um.cieszyn.pl w zakładce „Praca”.

wakaCyJny kURS kOMPUteROwy Dla 
SenIORów

Biblioteka miejska w cieszynie serdecznie zaprasza na wa-
kacyjny kurs komputerowy dla seniorów. Spotkanie organi-
zacyjne odbędzie się 8 lipca 2020 r. o godz.10.00 w Pracowni 
multimedialnej, sala 207. Zakres tematyczny zajęć zostanie 
ustalony podczas spotkania organizacyjnego. Gorąco zapra-
szamy do biblioteki!

SPIS ROlny - naBóR kanDyDatów na 
RaCHMIStRzów

Burmistrz miasta cieszyna - Gminny komisarz Spisowy 
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy 
wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy cieszyn.
kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać nastę-
pujące warunki:

być osoba pełnoletnią,
zamieszkiwać na terenie Gminy cieszyn,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
więcej informacji: https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/21/28644/

nabor-na-rachmistrzow-spisowych-w-powszechnym-spisie-
rolnym-w-2020-r

nIeRUCHOMOŚCI  PRzeznaCzOne  DO  
zByCIa

Burmistrz miasta cieszyna informuje, że przeznaczono do 
zbycia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego działkę 
nr 49 obr. 45 o pow. 84 m2 zabudowaną budynkiem miesz-
kalnym przy ul. Błogockiej 3 zapisaną w księdze wieczystej nr 
BB1c/00053043/7 Sądu rejonowego w cieszynie oraz udział wy-
noszący 16/384 części w nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 68 obr. 45 zapisana w księdze wieczystej nr BB1c/00005098/6 
Sądu rejonowego w cieszynie.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego w cieszynie / 
rynek 1, i piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu infor-
macji Publicznej um w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 
21 dni, tj. od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r.

StyPenDIa MaCIeRzOwe na ROk 
SzkOlny 2020/2021

rada Funduszu Stypendialnego śląska cieszyńskiego przy 
Zarządzie Głównym macierzy Ziemi cieszyńskiej informuje 
uczniów klas maturalnych (w roku szk. 2020/2021) oraz tego-
rocznych absolwentów o otwarciu kolejnej edycji składania 
wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycz-
nych i pomostowych oraz nagrody specjalnej na rok szkolny 
2020/2021. regulamin przyznawania i przekazywania stypen-
diów pomostowych „dyplom z marzeń” dla studentów w roku 
akademickim 2020/21, zamieszczony jest na stronie interneto-
wej:  www.stypendia-pomostowe.pl i cieszyn.pl. 

BIURO  StOwaRzySzenIa  nIeCzynne
Zarząd  Stowarzyszenia  rehabilitacji  kultury  Fizycznej  

turystyki i  integracji  Osób  niepełnosprawnych  w  cieszynie  
informuje, że w  dniach  1 – 12  lipca  2020r. biuro  Stowarzy-
szenia  będzie  nieczynne.

sport/ogłoszenia
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InfORMaCJa O PRzetaRGU

Zakład Budynków miejskich w cieszynie  Spółka z o. o.  in-
formuje, że przeznacza do najmu  lokal użytkowy położony na  
parterze budynku nr  31  przy ul.  Głębokiej  w  cieszynie  o  
łącznej  powierzchni  użytkowej  15.47 m2,  w  drodze  przetargu  
pisemnego - konkurs  ofert, nieograniczonego  do  prowadzenia  
w  lokalu dowolnej działalności  gospodarczej.  

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu  Budynków  miejskich      w cieszynie  Spółka  z o. o. / ul. 
liburnia 2a,  parter / oraz  umieszczone  na  stronie  interneto-
wej Zakładu  Budynków  miejskich  w  cieszynie  Spółka  z  o. o.  
www.bip.um.cieszyn.pl  =  zakładka  jednostki  Organizacyjne  =  
katalog  Zakład  Budynków  miejskich  w  cieszynie  Sp.  z  o. o..

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budyn-
ków miejskich w cieszynie  Spółka   z  o. o., ul. liburnia nr 2a, 
pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

zakOŃCzOne kOnSUltaCJe SPOŁeCzne 
z MIeSzkaŃCaMI CIeSzyna

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały rady miejskiej 
cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVi/383/13 rady 
miejskiej cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 
gminy cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, z:

1) radami działalności pożytku publicznego lub organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(zarządzenie nr 0050.237.2020 Burmistrza miasta cieszyna z 
dnia 1 czerwca 2020 roku),

2) mieszkańcami cieszyna (zarządzenie nr 0050.238.2020 
Burmistrza miasta cieszyna z dnia 1 czerwca 2020 roku).

raporty z przeprowadzonych konsultacji zostały opublikowane:
w Biuletynie informacji Publicznej,
na stronie internetowej  urzędu miejskiego w cieszynie,
na stronie internetowej cieszyna.

ODwOŁanIe   PRzetaRGU  na  SPRzeDaŻ    
nIeRUCHOMOŚCI

Burmistrz miasta cieszyna odwołuje ustny przetarg ograniczo-
ny na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w cieszynie 
w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki obrębu 64: nr 117/1 o pow. 1,0195 ha   oraz nr 118/1 o pow. 
0,4032 ha (łączna pow. 1,4227 ha) obj. kw nr BB1c/00026581/2 
Sądu rejonowego w cieszynie, którego termin został ustalony 
na dzień  6 lipca 2020 r.  o godz. 10.00.

nIeRUCHOMOŚĆ na SPRzeDaŻ
Burmistrz miasta cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w cieszynie 
w rejonie ul. Frysztackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki obrębu 64 nr 117/1 o pow. 1,0195 ha i nr 118/1 o pow. 
0,4032 ha (łączna pow. 1,4227 ha) obj. kw nr BB1c/00026581/2 
Sądu rejonowego w cieszynie. 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wie-
czystych  nieruchomości przyległych do działek 117/1 i 118/1 
obr. 64. uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości 
w przetargu ograniczonym jest  brak prawnie uregulowanego 
dostępu do drogi publicznej. dostęp do działek możliwy jest 
przez działki sąsiednie.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. w sali nr 126 
urzędu miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) o godz. 10.00 .

cena wywoławcza do przetargu wynosi 481 000,00 zł.
warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie 

do wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego 
w cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające 
warunki przetargu (właściciele lub użytkownicy wieczyści dzia-
łek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium   w 
wysokości 48 100,00 zł, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. 
dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl 

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało zamieszczone 
na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl 
miastocieszyn.geoportal2.pl oraz wywieszone na tablicy ogło-
szeń urzędu miejskiego  w cieszynie (rynek 1, i piętro).

Burmistrz miasta zastrzega sobie prawo do odwołania prze-
targu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym nie-
zwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

dodatkowych informacji udziela wydział Gospodarki nieru-
chomościami um w cieszynie, tel. 33 4794 230 lub 33 4794 234.

zBM InfORMUJe - wOlne lOkale
Zakład Budynków miejskich w cieszynie Spółka z o.o. infor-

muje, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne poło-
żone w cieszynie:

1. przy ul. Frysztackiej nr 5/2      -  32.50 m2,  
2. przy ul. Górnej nr 17/15       -  40.04 m2,
3. przy ul. Błogockiej nr 30a/12                  -  21.13 m2,
4. przy ul. Górnej nr 30/11  -  28.20 m2,
5. przy ul. wyższa Brama nr 29/1                  -  30.51 m2,

których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się 
do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny 
koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków miejskich w  cieszynie Spółka z o.o. oraz umieszczone 
na stronach internetowych Zakładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz 
bip.um.cieszyn.pl (dział jednostki Organizacyjne,  zakładka Za-
kład Budynków miejskich w cieszynie Sp. z o.o.)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budyn-
ków miejskich w cieszynie Spółka z o.o. ul. liburnia nr 2a, i pię-
tro, pokój nr 8, tel. 0338511886.

zMIany w wySOkOŚCI OPŁat 
za PaRkOwanIe POJazDów 

SaMOCHODOwyCH na PŁatnyCH 
PaRkInGaCH

w 13 wydaniu wiadomości ratuszowych z dnia 19 czerwca 
2020 r. w ogłoszeniu zmieszczonym na stronie 22 „Zmiany w 
wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
płatnych parkingach” wystąpiły błędy:

1. w informacji o wysokości opłaty za abonament roczny dla 
mieszkańca oraz właściciela nieruchomości SPP podano błędnie 
kwotę 250 zł. Zgodnie z podjętą uchwała nr XViii/204/20 rady 
miejskiej cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, 
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, 
opłata za abonament roczny dla mieszkańca oraz właściciela 
nieruchomości położonej w SPP wynosi 200,00 zł.

2. nie zamieszczono informacji o możliwości nabycia przez 
mieszkańca oraz właściciela nieruchomości położonej w strefie 
płatnego parkowania abonamentu rocznego obowiązującego 
na płatnych parkingach poza drogami publicznymi.Zgodnie 
z podjętą uchwała nr XViii/205/20 rady miejskiej cieszyna z 
dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza 
drogami publicznymi, istnieje możliwość nabycia abonamentu 
rocznego w cenie 200,00 zł. 

ogłoszenia
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wAŻNE INSTYTUCJE / wIADoMoŚCI
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 
psychoaktywnych oraz ich rodzin
ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31

zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Punkt konsultacyjno-Informacyjny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)
ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29

Punkt Interwencji kryzysowej
ul. ks. janusza 3, tel. 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 niedzie-
lę o godz. 17.00. grupa „NoWa PerSPeKtyWa” – 
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 środy
w godz. 13:00-17:00. w piątki w godz. 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

Urząd Miejski
rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl

Samodzielne stanowisko ds. osób 
starszych, niepełnosprawnych 
i organizacji pozarządowych
Maria Sobiecka, tel. 33 4794 221, 
Urząd Miejski w cieszynie, rynek 1

zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,
www.zbm.cieszyn.pl

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

Dyżury aptek
apteka PriMa, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POlUB CIeSzyn na faCeBOOkU
oficjalna strona Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMcieszyn.
oficjalna strona miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i sportowych: www.facebook.com/cie-
szynrobiWrazenie.

 
InfORMaCJa SMS
chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj po-
wiadomienia SMS o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.

Bezpłatny informator Urzędu Miejskiego 
w cieszynie, iSSN: 1234-1746, Nakład: 6.000 szt
wydawca: Urząd Miejski w cieszynie 
ratusz, rynek 1, 43-400 cieszyn, tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
zespół redakcyjny: Barbara Stelmach-Kubasz-
czyk, Łukasz Kazimierowicz, jacek Kasperczyk
Redaktor naczelna: anna żertka-Bednarek
Projekt layoutu: andrzej Pasierbski
Druk: drukarnia „Kolumb”, ul. Kaliny 7, 
41-506 chorzów

RySIU to ok. dwuletni, wykastrowany kocurek. Jak na rock’ow-
ca przystało jest totalnym dzikusem niestety takie kotki maja 
bardzo małe szanse na adopcje, ale zdarzają się cuda! wy-
starczy przypomnieć sobie historię naszych dwóch whiska-
sowych kotków, albo panienki tricolor, które pomimo swej 
dzikiej natury i strachu przed ludźmi zostały adoptowane i 
mają swoje domki. tak więc ogłaszamy Rysia, wszystkim mi-
łośnikom Dżemu i nie tylko ;) kocurek jest odrobaczony, wy-
kastrowany i zaszczepiony. Przebywa obecnie w naszej kociar-
ni w Cieszynie i z niecierpliwością czeka na prawdziwy dom.
ko n t a k t  w s p r a w i e a d o p c j i  l u b d o m u t y m -
czasowego: Sabina: 881 798 630, Marta: 605 118 117.

etna - suczka trafiła do cieszyńskiego schroniska jako „agre-
sywna”, tak naprawdę była tylko przerażona i nieprzyzwycza-
jona do bliskości człowieka. Panicznie bała się smyczy. Podczas 
robienia zdjęć kuliła się w sobie, chowała za nogi wolontariusz-
ki, w czasie szczepień sikała ze strachu. ta kupka psiego stra-
chu tak bardzo chwyciła nas za serce, że 28 października 2014 
roku trafiła pod naszą opiekę. Obecnie suczka nie wykazuje 
już żadnej agresji. Jest jedynie odrobinę nieufna do obcych i za-
zdrosna o swojego opiekuna, ale z tym spokojnie można sobie 
poradzić, wystarczy odrobina czasu i cierpliwości. Jest wesoła, 
radosna i przepiękna! Świetnie dogaduje się i z psami i z kotami.
kontakt w sprawie adopcji lub domu tymcza -
sowego: kasia, tel. 782 717 771, Iwona 793 555 194.

zwIeRzakI DO aDOPCJI
Pod opieką fundacji „lepszy Świat” znajduje się dużo psów i kotów, które czekają na nowy, kochający dom.
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20 Wiadomości Ratuszowe

Od składu soli  
do Muzeum těšínska 

w zbiorach muzeum śląska cieszyń-
skiego znajduje się jedna z najstarszych 
fotografii lewobrzeżnej części naszego 
miasta (dziś to czeski cieszyn), które no-
siło wówczas nazwę teschen. Fotografię 
wykonał w roku 1880 richard jastrzemb-
ski, którego atelier mieściło się przy ul. 
ks. Prutka (dziś wyższa Brama). 

akcentem pierwszego planu tej panora-
my są dwie budowle należące do komory 
cieszyńskiej (w al. t.G. masaryka). dalej 
rysuje się po skosie zarys zabudowy Sa-
skiej kępy (dziś ul. Głównej), choć – uwa-
ga! – na jej początku, czyli z lewej strony 
fotografii nie ma jeszcze w ogóle drukarni 
Prochasków! ulica w końcu dochodzi do 
rozwidlenia, a każdą z trzech dróg od nie-
go biegnących wyznaczają rzędy topoli. 
Podążając w lewą stronę kierujemy się 
na jabłonków, mijając dworzec kolejo-
wy, ale ten pierwotny, który znajdował 
się przy tejże ul. jabłonkowskiej (czyli 
po przeciwnej stronie torów niż dziś). 
Przedłużeniem ul. Głównej jest aleja to-
polowa biegnąca do Frydku. w widłach 
tych dwóch ulic widzimy już zabudowa-
nia fabryki mebli giętych jakoba i josefa 
kohnów. Z kolei w prawo biegnie droga 
w kierunku Frysztatu. i ta część widoku 
kryje za drzewami wielki, dwuspadowy 
dach, o połaciach skąpanych w słońcu, 
tuż przy prawej krawędzi fotografii, w 
połowie jej wysokości. co krył ten dach?

jak pisze prof. janusz Spyra: „Habsbur-
gowie, mając dostęp do soli z Gmündu, a 
potem z maramurosz na węgrzech, blo-
kowali import tańszej soli z wieliczki, a w 
1657 roku, kiedy objęli żupy wielickie ty-
tułem zastawu, zakazali bezpośredniego 
zakupu soli przez śląskich kupców. efektem 
był powszechny przemyt soli przez śląsk 
cieszyński na morawy, trwający także w 
XViii w., chociaż karol Vi uznał to za prze-
stępstwo zagrożone gardłem.” dopiero 
po włączeniu Galicji do austriackiego sys-
temu celnego w 1784 roku galicyjską sól 

sprzedawały cesarskie składy w Bielsku 
i cieszynie. ten ostatni krył się niegdyś 
pod wspomnianym dachem.

w cieszyńskich magazynach soli urzą-
dzono swego czasu bal! towarzyszył on 
obradom kongresu pokojowego kończącego 
tzw. wojnę o sukcesję bawarską, zakoń-
czonym podpisaniem traktatu zwanego 
Pokojem cieszyńskim. Odbył się, jak pi-
sał późniejszy burmistrz cieszyna, aloys 
kaufmann, 2 maja 1779 roku właśnie w 
magazynach soli na kamieńcu. Był to ów 
słynny bal, na którym i te szlachetnie uro-
dzone niewiasty, i cieszyńskie mieszczki, 
wystąpiły w nakryciach głowy i sukniach 
sprowadzonych z wiednia! choć, jak wspo-
mina kronikarz, ich mężowie i ojcowie nie 
przyjęli tych nowinek z entuzjazmem... 
motyw balu w magazynach soli spektaku-
larnie zaistniał w przedstawieniu renaty 
Putzlacher „těšínské niebo – cieszyńskie 
nebe”, oparty na kanwie piosenki „ma-
škarní ples” jaromíra nohavicy.

tymczasem częste wylewy Olzy, której 
wody wdzierały się na kamieniec pod mo-

stem zalewowym i docierały aż do owych 
magazynów, doprowadziły do decyzji o 
ich przeniesieniu w roku 1796. w tym celu 
zakupione zostały dwa budynki na Gór-
nym Przedmieściu, a prowadząca do nich 
ulica z czasem nazwana została Solną.

dawny skład na kamieńcu został za-
mieniony na magazyny wojskowe. Służył 
też kwaterunkowi oddziałów wojskowych, 
m.in. w 1801 roku kwaterował tu 56 pułk 
piechoty hrabiego colloredo. 

Po południu 27 maja 1891 w magazyn 
uderzył piorun, wywołując pożar, który 
strawił całą budowlę. Ochotniczej stra-
ży ogniowej, która od dwóch dekad już 
wówczas w cieszynie działała, udało się 
powstrzymać pożogę zagrażającą sąsied-
nim zabudowaniom. rok później na miej-
scu spalonego składu rozpoczęto budowę 
6-klasowej „podwójnej” szkoły ludowej 
(elementarnej), czyli doppel-Volksschule: 
budowla, złożona z dwóch identycznych 
części posiadała dwa wejścia – jedno dla 
chłopców, drugie dla dziewczynek. na 
projekcie widnieje podpis ówczesnego 
miejskiego architekta, markusa dalfa. 

Od kilku lat w dawnym gmachu szkol-
nym, przypisanym do al. t.G. masaryka, 
mieszczą się biura i magazyny muzeum 
těšínska w czeskim cieszynie. 

irena FrencH

muZeum śląska ciesZyńskiego

(po lewej Fragment planu cieszyna z lat 90. XiX w.,: na środ-

ku przy dolnej krawędzi na prostokątnym zarysie dawnego 

składu soli naniesiono czarnym kolorem rzut szkoły) 

lewobrzeżna część miasta, fot. richard jastrzembski, 1880 
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Fragment planu cieszyna z lat 90. XiX w.
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