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od bUrmistrza 

Witamy nowych  
dyrektorów

drodzy Mieszkańcy,
w sierpniu pracę w naszym mieście 

rozpoczęli: Magdalena chorąży-suchy, 
która objęła stanowisko dyrektora zam-
ku cieszyn oraz zbigniew kubala, który 
rozpoczął pracę jako dyrektor Miejskiego 
zarządu dróg. jeszcze raz serdecznie gra-
tuluję, życzę satysfakcji i odwagi w podej-
mowanych działaniach, a także przychyl-
ności i wsparcia ze strony mieszkańców. 

magdalena chorąży-
suchy – nowa dyrektor 

Zamku ciesZyn

zamek cieszyn to ważna instytucja kul-
tury prowadzona od 2012 roku wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim województwa 
Śląskiego. zakres jej działalności jest bar-
dzo szeroki: od projektowania, wzornic-
twa, rzemiosła przez przedsiębiorczość, 
po działalność turystyczną. Podczas spo-
tkania z przedstawicielami mediów pani 
Magdalena chorąży-suchy podkreślała, 
że już pierwsze dni spędzone w zamku 
cieszyn pokazały, że jej interdyscyplinar-
ne doświadczenie, a także wykształcenie 
(jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego 
w dziedzinie m.in. zarządzania projekta-
mi międzynarodowymi, prawa, filologii 
francuskiej) oraz znajomość języków 
obcych (także włoskiego i angielskiego) 
będą pomocne na obecnie zajmowanym 
stanowisku. 

nowa dyrektor chce zwiększyć rozpo-
znawalność marki zamek cieszyn, a pod 
względem turystycznym otworzyć insty-
tucję na ściślejszą współpracę z Ustroniem 
i wisłą. rozmawiałyśmy o większym za-
angażowaniu zamku cieszyn w działa-
nia na terenie miasta - mam tu na myśli 
przede wszystkim włączenie się w prace 
projektowe na etapie planowania, projek-

towania, korzystania z dobrych praktyk 
i  innowacyjnych rozwiązań. jej ambicją 
jest, by w zabytkowe i historyczne prze-
strzenie miasta mądrze wkomponowywać 
nowoczesne i przyjazne rozwiązania ar-
chitektoniczne. Ponieważ zamek cieszyn 
ma bogatą sieć kontaktów, obie z panią 
dyrektor mamy nadzieję, że zamek szerzej 
otworzy swoje drzwi. to właśnie w naszym 
mieście będzie można, liczę na to, że już 
wkrótce, zobaczyć innowacyjne projekty 
oraz zapoznać się z prototypami lepiej 
funkcjonujących urządzeń i rozwiązań.
chodzi przede wszystkim o projekty czy-
niące przestrzeń publiczną przyjazną dla 
wszystkich grup społecznych, włączającą 
w życie miasta i integrującą mieszkańców. 

w związku z tym, że bardzo ważną 
częścią działalności zamku jest przedsię-
biorczość, liczę na owocną współpracę in-
stytucji z Pauliną Ligocką-andrzejewską, 
koordynującą działania Urzędu Miejskiego 
w zakresie wspierania inwestorów. sama od 
kilku tygodni spotykam się z cieszyńskimi 
przedsiębiorcami i dostrzegam potrzebę 
stworzenia im możliwości wzajemnego 
poznania się. to buduje lokalność i napę-
dza regionalny rozwój. ze względu na to, 
że w Urzędzie Miejskim powołany został 
zespół ds. obsługi inwestora, w szeregach 
którego jest także przedstawicielka zam-
ku cieszyn, mam nadzieję, że będziemy 
w stanie zbudować mocną wzajemną 
platformę współpracy.

Zbigniew kubala –  
nowy dyrektor 

miejskiego ZarZądu dróg

nie mniej wyzwań stoi przed dyrek-
torem Miejskiego zarządu dróg. wiele 
koniecznych i wyczekiwanych zmian już 
udało się wcielić w życie w ciągu ostat-
nich miesięcy. w tym miejscu chciałam 
podziękować pani dyrektor Beacie sobik, 
która od października z wielkim zaanga-
żowaniem kierowała tą jednostką. Mam 
nadzieję, że z panem zbigniewem kuba-
lą stworzą zgrany zespół. Miejski zarząd 
dróg jest zaangażowany m.in. w trwającą 
rewitalizację ul. Głębokiej. w najbliższym 
czasie będzie ogłaszać przetarg na mo-
dernizację 5 kolejnych ulic: kościuszki, 
szarotka (boczna), Motelowa, zaleskiego, 

Górny chodnik - kwotę 2,6 mln zł pozyska-
liśmy ze środków rządowych. Będziemy 
ubiegać się o finansowanie z Programu 
inwestycji strategicznych “Polski ład”, 
z których chcielibyśmy zmodernizować 
m.in. ulicę zofii kossak-szatkowskiej i uli-
cę Mickiewicza. Pan kubala ma szerokie 
doświadczenie nie tylko w prowadzeniu 
inwestycji, ale także kierowaniu zespołami 
ludzi. jest absolwentem wydziału trans-
portu Politechniki Śląskiej, posiada m.in. 
uprawnienia budowlane, które z pewno-
ścią przydadzą się na tym kluczowym dla 
miasta stanowisku. nastawiony jest na 
usprawnienie działań Miejskiego zarzą-
du dróg, wprowadzenie dobrych praktyk 
i podnoszenie standardów wykonywanych 
prac. Mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie uda mu się zbudować mocny i za-
angażowany zespół, który poradzi sobie 
z wyzwaniami, jakie stanowi nasza infra-
struktura drogowa i nie tylko. 

#sZcZepimysię
cały czas zachęcam do szczepienia się 

przeciwko coVid-19. 14 sierpnia przy 
osp krasna (ul. bielska 160a) i przy 
miejskim ośrodku pomocy społecznej  
(ul. skrajna 5) w godzinach 10:00-15:00 
funkcjonować będą mobilne punkty 
szczepień, w których bez wcześniejszej 
rejestracji będzie można skorzystać 
z darmowych szczepień przeciwko co-
Vid-19. Przygotowano preparaty Pfizer 
oraz johnson&johnson. 

Miło mi również poinformować, że 
aktualnie jesteśmy najliczniej w powiecie 
cieszyńskim w pełni zaszczepioną spo-
łecznością. to niezwykle ważne, bo to 
jeden ze sposobów zwalczania pandemii 
i wzajemnej troski o zdrowie. 

 Gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

nowym dyrektorom 
gratuluję, życzę dużej 
satysfakcji i odwagi 
w podejmowanych 

działaniach, a także 
przychylności i wsparcia 
ze strony mieszkańców. 
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Wesele po naszymu 
21 sierpnia o godz. 20:00 na wzgórzu zamkowym odbędzie się "wesele po naszymu" 
– widowisko plenerowe w reżyserii bogdana kokotka, na podstawie powieści 
stanisława wyspiańskiego "wesele". w widowisku udział wezmą: aktorzy z teatru 
w czeskim cieszynie, tancerze, chórzyści i kapela zespołu pieśni i tańca ziemi 
cieszyńskiej im. J. marcinkowej oraz kapela pana Janka z Hażlacha. 

co nas czeka? Połączenie gry aktorskiej, 
tańca i muzyki, czyli wszystkiego tego, cze-
go brakowało nam w tych pandemicznych 
czasach! widowisko jest efektem współ-
pracy Gok hażlach, teatru z czeskiego 
cieszyna oraz zespołu Pieśni i tańca zie-
mi cieszyńskiej im. janiny Marcinkowej 
w ramach projektu "wesele po naszymu" 
dofinansowanego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów euroregionu Śląsk cie-
szyński. wstęp na imprezę jest wolny! na 
wszystkich zacnych, weselnych gości czeka 
słodki, cieszyński poczęstunek. serdecz-
nie zapraszamy! widowisko odbędzie się 
również w czeskim cieszynie, 20 sierpnia, 
o godz. 20:00 w Parku sikory.

zespół Pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej 
im. janiny Marcinkowej powstał w 1950 
roku. jest zespołem, który zrzesza za-
równo profesjonalistów, jak i amatorów. 
członkowie są osobami w różnym wieku 
– uczniami, studentami i ludźmi różnych 
zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja 
– umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie 
piękna małej ojczyzny, wiatru na groniach, 
uroku cieszyńskich kamieniczek, całego 
piękna dziedzictwa przodków. zespół jest 
wizytówką i ambasadorem (bez granic) 
ziemi cieszyńskiej i cieszyna – koncertuje 
w Polsce, europie i w najdalszych zakąt-
kach świata. 

mat pras. / red. aB

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

lato z muzyką na finiszu
przed nami ostatnie koncerty z cyklu 
„lato z muzyką”. przez dwa najbliższe, 
niedzielne popołudnia w cieszyńskim 
parku pokoju będzie rozbrzmiewać 
muzyka na żywo w najlepszym wy-
konaniu! 

koncerty rozpoczną się tradycyjnie 
o godzinie 16:00. 15 sierpnia zagra can-
zonetta trio, a 22 sierpnia, na zakoń-
czenie muzycznego lata w Parku Pokoju, 
usłyszymy jazz Bar Band. zaznaczamy, 

że koncerty odbędą się wyłącznie przy 
warunkach atmosferycznych sprzyjają-
cych delektowaniu się dźwiękami w ple-
nerze. w przypadku deszczu zostaną 
przeniesione do sali widowiskowej cok 
dom narodowy.

Udział w koncertach jest bezpłatny, 
a zapraszają na nie cieszyński ośrodek 
kultury „dom narodowy” i cieszyńskie 
towarzystwo Muzyczne. 

COK fot. COK
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wakacyjne kadry
kończą się wakacje, kończy 
się również 16. Festiwal 
wakacyjne kadry. na finiszu 
spotkań z filmem i muzyką 
nie zabraknie ciekawych 
propozycji. 

w najbliższych tygodniach w ramach 
„Filmowych piątków” na cieszyńskim 
rynku, o godz. 21:30 pokażemy filmy: 
„Gentleman z rewolwerem” (13 sierp-
nia), „dżentelmeni” (20 sierpnia) oraz 
„tajemniczy ogród” (27 sierpnia). Przed 
ostatnim filmem o godz. 20:00 scena Bajka 
cieszyńskiego teatru z czeskiego cieszy-
na zaprezentuje spektakl „kasia i diabeł”.

w ramach „koncertowych sobót” 
w sierpniu wystąpią: Madame jean Pierre 
trio (14 sierpnia o 19:00 na ulicy sejmo-

wej) oraz ireneusz Głyk i Piotr Matusik (21 
sierpnia o 19:00 na zamku, koło her-
baciarni laja). z kolei w ramach „kina na 
dzielnicy” o godz. 21:30 pokażemy jesz-
cze film „Był sobie pies” (19 sierpnia na 
dziedzińcu zamku cieszyn).

wstęp na wszystkie projekcje filmo-
we i koncerty jest wolny. w przypadku 
niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych zarówno projekcje filmowe, jak 
i koncerty odbędą się w sali widowiskowej 
domu narodowego (za wyjątkiem projek-
cji w ramach cyklu „kino na dzielnicy”). 
wszystkie wydarzenia będą się odbywać 
zgodnie z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa w związku z epidemią 
coVid-19. organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian programu. 

COK

dyskUsyJny
klUb propozycJi

koło nr 2 Macierzy ziemi cieszyń-
skiej „Mały jaworowy” i cieszyński 
ośrodek kultury „dom narodowy” 
zapraszają na spotkanie dyskusyjne-
go klubu Propozycji, które odbędzie 
się w domu narodowym w środę,  
18 sierpnia o godzinie 17:00.

Gościem będzie red. danuta chlu-
pová z zaolzia, autorka nowej powieści 
„organista z martwej wsi”. wstęp na 
spotkanie jest wolny, ale nadal obo-
wiązują obostrzenia związane z epide-
mią koronawirusa, dlatego odbędzie 
się ono zgodnie z obowiązującym re-
żimem sanitarnym. należy pamiętać 
o maseczkach ochronnych i dezynfekcji 
dłoni przed wejściem na salę. w razie 
zaostrzenia obostrzeń istnieje również 
możliwość odwołania wydarzenia.

 COK

rozśpiewany cieszyn
płyta „to co cieszyn” to 
inicjatywa wokalistów 
skupionych wokół 
czwartkowych spotkań 
karaoke w komnacie 
browaru zamkowego. coś, 
co zaczęło się od zwykłego 
śpiewania, przerodziło 
się w olbrzymią pasję, 
gdzie amatorzy wraz 
z doświadczonymi 
wokalistami stworzyli 
wspaniałą atmosferę do 
działań otwartego klubu. 

dodatkowego smaczku dodaje fakt, iż 
wszystkie piosenki, które wokaliści zaśpie-
wali na płycie, to produkcje autorskie, czę-
ściowo napisane przez nich samych, bądź 
pozyskane od uznanych twórców. wśród 
tych drugich znaleźli się m.in.: Marek ra-
duli, łukasz Pietsch (kabaret hrabi), woj-
ciech kamiński (kabaret jurki), krzysztof 
Gabłoński i kasia Lorenc (ex tomasz szwed, 
Banda i wanda). Gościnnie wystąpił rów-
nież wokalista grupy Luxtorpeda, hans.

każdy z uczestników projektu sam 
finansował produkcję swojej piosenki 
w wybranym przez siebie studio. a pośród 
muzyków, uczestniczących w tym przed-

sięwzięciu, przewinęły się takie nazwiska 
jak arek wiech (turnioki), tomasz Pala 
i Bartek stuchlik (shakin dudi), krzysz-
tof "kmieta" kmiecik (Luxtorpeda), artur 
konwiński (uznany i  jeden z nielicznych 
w Polsce grający na steel guitar), dominik 
Bieńczycki (znany m.in. z dikandy) oraz 
janusz Śliwka czy wspomniani już wyżej 
krzysztof Gabłoński i kasia Lorenc. Gotowy 
materiał to zaledwie początek długiej drogi 
do wydawnictwa. okładkę zaprojektowa-
ła, również bywalczyni otwartego klubu, 
Milena Maria rita. natomiast do jej wyda-
nia najbardziej przyczynił się cieszyński 
ośrodek kultury „dom narodowy”, który 

finansuje ostatni etap. nie jest to zresztą 
pierwszy tego typu projekt, gdyż cok na 
początku roku wydał także płytę „cieszyn 
śpiewa skaldów”, na której znalazły się 
piosenki legendarnej polskiej grupy wy-
konane przez artystów z cieszyna i okolic, 
podczas ubiegłorocznego cieszyńskiego 
Przekładańca.

Piosenki znajdujące się na krążku oscy-
lują wokół zainteresowań muzycznych ich 
wykonawców, nawiązując często do sa-
mego cieszyna. znajdziemy tutaj piosenki 
rockowe, popowe, ale i country, blues czy 
heavy metal, oraz… poezję śpiewaną. 

artur papierski / cok
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amazonia na wariackich 
papierach 

biblioteka miejska 
w cieszynie zaprasza  
18 sierpnia br.  
o godz. 17:00 na prelekcję 
podróżnika emila 
witta w ramach cyklu 
wakacyjne podróże 
z biblioteką.

emil witt zaprezentuje swoją pierwszą 
wyprawę do amazonii, kiedy mając 18 
lat, samodzielnie wybrał się na 2 miesią-
ce do brazylijskich lasów deszczowych. 
jest to opowieść o brawurowej eskapa-
dzie, podczas której każdy dzień uczył 
młodego podróżnika zasad panujących 
w bezkresnym lesie deszczowym.

emil, pytając napotkanych ludzi, gdzie 
można spotkać tubylcze plemiona, tra-

fił finalnie 800 km od miejsca przylotu, 
w niezwykłe miejsce, gdzie żyli indianie 
yanomami oraz zbieracze piasawy tuż 
przy granicy Brazylii z wenezuelą. tam 
przeżył lekcje życia. dreszcze i ubaw po 
pachy gwarantowane!

autor amatorskiego filmu – wolny 
duch, od 8 lat eksploruje amazońską 
puszczę. Pierwszą wyprawę zorganizo-
wał samodzielnie w wieku lat 18, kiedy 

to wybrał się na 2 miesiące do brazylij-
skich lasów deszczowych. od tamtego 
czasu publikuje reportaże i  fotografie 
w czasopismach takich jak: national 
Geographic traveler, Magazyn Podró-
że, angora. Udzielał wywiadów w tVP, 
tVn, radio Poznań, radio trójka. jako 
storyteller odwiedza placówki kultury 
i szkoły. Poza warsztatami survivalowy-
mi w Polsce, organizuje też dwa razy do 
roku wyprawy do peruwiańskich andów 
i amazonii. w międzyczasie komponuje 
muzykę elektroniczną i udziela się na 
wielu eventach i festiwalach. Prowadzi 
stronę emil-witt.com. tyle przeżył, że 
mówią o nim „70-latek po przejściach”. 

BiBlioteka miejska

sverige på längden – szwecja wzdłuż
biblioteka miejska w cieszynie zapra-
sza 25 sierpnia o godz. 17:00 na pre-
lekcję podróżniczki agnieszki dziadek 
w ramach cyklu wakacyjne podróże 
z biblioteką. 

inaczej niż w przypadku poprzednich 
przejść agnieszki dziadek, wędrówka 
przez szwecję nie prowadziła jednym 
szlakiem, lecz liczącą 3000 km autorską 
trasą, łączącą skrajne punkty szwecji: cy-

pel smygehuk na południu i treriksröset 
na północy. agnieszka pokonała ją w 90 
dni, brnąc przez nieskończone połacie 
bagien i opędzając się od hord koma-
rów. trasa łączyła urokliwe ścieżki leśnej, 
pełnej jezior, południowej części kraju 
z dzikimi bezdrożami Gór skandynaw-
skich. na trasie znalazły się m.in. masyw 
Vindelfjällen (największy rezerwat przy-
rody w europie), Park narodowy sarek, 
uznawany za ostatnie dzikie miejsce na 
kontynencie oraz trudno dostępne pła-
skowyże rostu i duiobal.

agnieszka dziadek jest cieszynianką. 
Podróżuje od kilku lat, pokonując pieszo, 
najczęściej samotnie wielokilometrowe 
trasy na całym świecie i potrafi o tym opo-
wiadać w fascynujący i dowcipny sposób, 
wzbogacając swoje prelekcje pięknymi 
zdjęciami dzikiej przyrody. 

BiBlioteka miejska

fot.: emil-witt.com

fot.: org.
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chodźcie na spacer 
spacerowy sezon trwa, 
a z nim okazja do 
odkrywania cieszyna. 
Zapraszamy na kolejne 
mikro wyprawy, w tym 
dwie transgraniczne. 
pierwsza z nich odbędzie 
się 14 sierpnia, a jej 
uczestnicy będą mieli 
okazję posłuchać 
o czasach, które wywarły 
największy wpływ na 
strukturę oraz kulturę 
współczesnego cieszyna. 

Mowa o czasach, których definityw-
ny kres nastąpił wraz z końcem i wojny 
światowej, a mimo to nadal odbijają się 
szerokim echem pomiędzy cieszyńskimi 
kamienicami. spacer „Był sobie cieszyn... 
czas habsburgów” poprowadzi włady-
sław M. Żagan. 

tydzień później, 21 sierpnia, o secesyj-
nym cieszynie opowiedzą przewodnicy 
cieszyńskiego koła Pttk. na przełomie 
XiX i XX wieku cieszyn przeszedł radykalną 
przebudowę. stare domy mieszczańskie 
zostały dostosowane do obowiązującej 
wówczas na terenie europy mody i sty-
lu architektonicznego. Podczas spaceru 
będzie można się dowiedzieć, czym wy-
różniała się cieszyńska secesja. 

28 sierpnia Przemysław czernek 
poprowadzi spacer transgraniczny: Mo-
dernistyczny cieszyn. Po i wojnie świa-
towej nastał w cieszynie nowy ład, który 
przyniósł też nowe style w architekturze 

miasta. o nich będzie można posłuchać 
w trakcie spaceru wśród międzywojennych 
willi cieszyńskich fabrykantów. 

na pierwszy we wrześniu spacer, który 
odbędzie się 9 września, zaprasza wła-
dysław M. Żagan. cieszyński danse Ma-
cabre będzie szansą, by poznać historie 
najstarszych w cieszynie cmentarzy, zwy-
czaje związane z dawnymi pochówkami, 
a także dowiedzieć się, jak nasi przod-
kowie oswajali się z tym, co ostateczne. 

wszystkie wędrówki rozpoczynają się 
o godz. 11:00 sprzed Punktu informacji 
turystycznej zamku cieszyn i  trwają 
około 3 godzin. Udział jest bezpłatny, 
ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Liczba 

uczestników ograniczona (maks. 30 osób). 
zgłoszenia przyjmuje Punkt informacji 
turystycznej zamku cieszyn, tel. 33 851 
08 21 wew. 14. informacje także na: www.
zamekcieszyn.pl 

Przypominamy również, że w każdą 
niedzielę do końca września w ramach 
akcji: „Przewodnik czeka – odkrywaj 
cieszyn z przewodnikiem” można także 
wybrać się na około 2,5-godzinny spa-
cer z przewodnikami Pttk. Udział jest 
bezpłatny. start o 13:30 sprzed Punktu 
informacji turystycznej zamku cieszyn. 

zamek cieszyn

sir Jerzy i demon
cieszyński ośrodek kultury oraz działająca w domu na-
rodowym amatorska Grupa teatralna „scena otwarta”, 
zapraszają na spektakl pt. „sir Jerzy i demon”. wydarze-
nie odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia o godzinie 18:00 
w domu narodowym. 

„sir jerzy i demon” to najnowsza sztuka autorstwa johna 
whitewooda, brytyjskiego dramaturga mieszkającego w cie-
szynie i prowadzącego Grupę teatralną „scena otwarta” w cok 
„dom narodowy”. to bajka dla młodzieży i dorosłych, komedia, 
ale zmuszająca do myślenia i poruszająca wiele nieoczywi-
stych tematów. Bilety na spektakl w cenie 15 zł dostępne są 
w kasie cok lub online na stronie www.domnarodowy.pl. 

COK

fot.: Zamek Cieszyn



13 sierpnia 20218rozmoWa

rozmowa z moniką liGocką 

odkrywamy perłę historii 
naszego regionu 
co powiedzieliby państwo na podróż w czasie, w daleką przeszłość, w ii połowę 
XiV wieku? czy chcieliby państwo usłyszeć historię o władcy, który sztandar 
w sztandar jeździł z cesarzem karolem iV i sławił naszą ziemię na największych 
europejskich dworach? o chorągwi księstwa cieszyńskiego rozmawiamy 
z panią moniką ligocką, wiceprezes stowarzyszenia rekonstrukcji historycznych 
„Golęszyce”. 

na początku wytłumaczmy czytelni-
kom, którzy nie słyszeli jeszcze o wa-
szej inicjatywie, czym jest chorągiew 
księstwa cieszyńskiego?

monika liGocka: chorągiew księstwa 
cieszyńskiego to projekt, którego ce-
lem jest próba rekonstrukcji historycz-
nej czasów drugiej połowy XiV wieku 
oraz początków XV wieku w ówczesnym 
księstwie cieszyńskim. chcemy po-

kazać, jak mogli wyglądać mieszkańcy 
XiV-wiecznego wzgórza zamkowego. 
jako region mamy wspaniałą historię do 
opowiedzenia. wybitny cieszyński Piast 
– książę Przemysław i noszak, który był 
prawą ręką cesarza karola i Luksembur-
skiego, wspaniałe rody rycerskie u jego 
boku. do tego nasze magiczne wzgórze 
zamkowe. trudno o bardziej sprzyjają-
ce okoliczności do stworzenia bractwa 

rycerskiego. często kiedy zwiedzamy 
zamki, mamy okazję zobaczyć postacie 
rycerzy i dam dworu w ramach poka-
zów czy warsztatów. dlaczego cieszyn 
nie miałby ożyć w tak cudowny sposób? 
chorągiew księstwa cieszyńskiego jest 
częścią stowarzyszenia rekonstrukcji 
historycznych „Golęszyce”. do tej pory 
zajmowaliśmy się, niektórzy z nas już 
16 lat, odtwarzaniem epoki wczesnego 
średniowiecza terenów słowiańszczy-
zny jako znany już Państwu cieszyński 
ród z Golęszyc. razem z autorem bloga 
Principatus teschinensis, we współpracy 
z Browarem zamkowym cieszyn i przy 
wsparciu zamku cieszyn, wiosną tego 
roku zaczęliśmy działać w kierunku tego, 
żeby właśnie takie bractwo rycerskie 
małymi krokami powstawało na Pań-
stwa oczach jako chorągiew księstwa 
cieszyńskiego.

co chcecie zaoferować mieszkańcom 
i turystom?

– Lubię myśleć o tej inicjatywie jako 
o podróży w czasie. chcemy cofnąć się 
do okresu świetności księcia Przemy-
sława i noszaka. Pokazać, jak cieszyn 
mógł wyglądać w czasach świetności 
jego panowania. Proszę sobie wyobrazić 
wzgórze zamkowe, na którym można 
spotkać rycerza i damę, trafić na rycerski 
pojedynek, warsztaty tańca dworskiego, 
książęcą ucztę. obejrzeć wystawę her-
bów i chorągwi rycerskich, wybić wła-
snoręcznie pamiątkowy halerz księcia, 
a nawet spróbować swoich sił w szran-
kach. Marzy nam się turniej rycerski, 
który na stałe wpisze się w cieszyński 
kalendarz wydarzeń. kto wie, może na-
wet w przyszłym roku? nasze doświad-
czenie pokazuje nam, że ta „żywa” lekcja 
historii to jedno z działań. drugi obszar 
to zorganizowane spotkania w  formie 
wykładów, prelekcji multimedialnych dla 
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zainteresowanych zgłębieniem tematu. 
napakowane wiedzą, z przestrzenią na 
wspólne rozważania, zapoznanie się 
z dostępną literaturą. takie działania 
planujemy już jesienią tego roku. warto 
śledzić nasz profil na FB: www.facebook.
pl/choragiewksiestwacieszynskiego. na 
bieżąco będziemy o tego typu wydarze-
niach informować. 

dlaczego urządziliście zbiórkę, jaką 
kwotę chcecie zebrać? 

– stworzenie rzetelnej i wartościowej 
rekonstrukcji jest bardzo kosztowne. 
Mamy już niezbędne stroje, uzbrojenie, 
przedmioty użytku codziennego potrzeb-
ne do odtworzenia epoki wczesnego śre-
dniowiecza. Musimy jednak pamiętać, że 
jako rekonstruktorzy robimy na osi czasu 
przeskok o niemal 400 lat. zmieniło się 
przez ten czas bardzo dużo w kulturze 
materialnej. zmieniła się moda, zwyczaje, 
mówimy o innym uzbrojeniu. XiV-wiecz-
ny rycerz pił i jadał z innych naczyń, niż 
wczesnośredniowieczny woj. o ile miesz-
kańcy słowiańskiego grodu niekoniecznie 
posiadali wiedzę na temat tego, co dzieje 
się w pozostałej części europy, o tyle na 
dworze księcia Przemysława i noszaka 
mogli o tym rozmawiać. Mówimy o szer-
szym horyzoncie geograficznym. do tego 
szeroka działalność dyplomatyczna na-
szego wspaniałego księcia, czyni intere-
sujący nas obszar bardziej atrakcyjnym. 
kto wie, jakie nowinki przywiózł książę ze 
swoich wypraw? jako młode stowarzy-
szenie nie dysponujemy wystarczającymi 
środkami. według naszych wstępnych 
wyliczeń, stworzenie w pełni ubranego 
i uzbrojonego rycerza, który mógł stać 
u boku księcia Przemysława i noszaka to 
koszt nawet kilkunastu tysięcy złotych. 
rycerzy u boku księcia było przynajmniej 
kilku, do tego damy dworu. oczywiście 
można by zrobić to taniej i na przykład 
uszyć kostiumy, zorganizować rekwizy-
ty. to jednak w dłuższej perspektywie 
nie niesie ze sobą wartości edukacyjnej. 
Ludzie, którzy przychodzą na nasze wy-
darzenia, chcą zobaczyć, jak to kiedyś 
naprawdę wyglądało. zdecydowanie 
lepiej opowiadać o stroju czy uzbrojeniu 
stworzonym przez rzemieślnika, który 
tworzy, wykorzystując metody dostępne 
na przykład w XiV wieku, niż pokazywać 
Państwu atrapy czy stylizowane kopie. 
aktualnie prowadzimy zbiórkę na por-
talu www.wspieram.to/noszak w formie 
kampanii finansowania społecznościo-

wego. Można na tej stronie przeczytać 
o tym, co chcemy zrobić, obejrzeć film 
promocyjny, wpłacić datek, wybierając 
przy tym konkretną nagrodę. Ustawili-
śmy cel na 60 000 złotych. zdajemy sobie 
sprawę, że to zuchwały cel i w pewnym 
sensie zaciągamy w ten sposób dług 
wśród naszej społeczności. jednak bar-
dzo wierzymy w naszą misję i w to, że 
wzgórze zamkowe i region w ogóle, po-
trzebuje swoich postaci historycznych.

dlaczego waszym zdaniem średnio-
wieczna historia cieszyna ma potencjał 
do tego, by stać się istotnym produk-
tem turystycznym? nie mamy zamku 
z prawdziwego zdarzenia, zachowało 
się niewiele pamiątek po piastach, 
a sama architektura miasta przywo-
dzi na myśli raczej czasy habsburskie.

– historia Przemysława i noszaka jest 
moim zdaniem perłą historii naszego re-
gionu. Mam wrażenie, że jako społecz-
ność, dopiero ją odkrywamy. Mówimy 
o władcy, który sztandar w sztandar jeź-
dził z cesarzem karolem iV po europie. 
jego kompetencje dyplomatyczne miały 
realny wpływ na historię naszego kon-
tynentu. jego imię pojawia się na ponad 
300 zachowanych do naszych czasów do-
kumentach, które znajdują się obecnie 
w kilku europejskich archiwach. to jest 
historia, która pobudza wyobraźnię. Mało 
jest pamiątek po Piastach cieszyńskich, 
ale te źródła, do których mamy dostęp, 
pokazują, jakie znaczenie księstwo cie-
szyńskie miało w XiV i XV wieku. Myślę, że 
pozostałości po zamku piastowskim na 
wzgórzu zamkowym tworzą to miejsce 
na tyle urokliwym, że stanowi ono wyma-
rzone tło do rekonstrukcji historycznej. 

Historia cieszyna a historia polski, 
której uczymy się w szkołach, to tak 
naprawdę w dużej mierze kompletnie 
dwie różne opowieści. Jak oceniacie 
poziom wiedzy cieszynian na temat 
historii miasta, w którym żyją? czy 
mieszkańcy są zainteresowani tym 
tematem?

– Faktycznie trudno historii naszego 
regionu szukać w podręcznikach. w mo-
jej opinii mieszkańcy cieszyna i  regio-
nu mają silne poczucie tożsamości ze 
swoją mała ojczyzną. nasze spotkania 
z mieszkańcami podczas wszelkich ini-
cjatyw pokazują, że zainteresowanie 
tematem jest bardzo duże. Mamy do 
czynienia także z pasjonatami historii. 

Bardzo dużo ludzi zna temat ogólnie 
i kiedy może doświadczyć historii w for-
mie rekonstrukcji historycznych, mam 
wrażenie, że odkrywa temat na nowo, 
łączy pewne fakty. nawet jeśli ktoś nie 
interesuje się historią, i tak znajduje coś 
dla siebie w naszej działalności. Uważam, 
że tempo czasów w jakich przyszło nam 
współcześnie funkcjonować, jest na tyle 
szybkie, że pojawia się potrzeba poczucia 
tożsamości. a poszukiwania w naszych 
korzeniach są częścią tej tożsamości. 

czy planujecie edukować dzieci 
w szkołach?

– Mamy na swoim koncie już warszta-
ty dla dzieci związane z epoką, którą już 
odtwarzamy. Formuła godziny lekcyjnej 
przy tak obszernym temacie jest bardzo 
trudna, to tylko 45 minut. zdecydowa-
nie wolimy kilkugodzinne warsztaty. 
Mamy wtedy możliwość zaprezentowa-
nia „żywej lekcji historii”. to pozwala na 
zasmakowanie tego, jak kiedyś mogło 
wyglądać życie. dzieci, młodzież, dorośli, 
kiedy mogą wziąć w dłoń miecz i tarczę, 
odczuć na sobie ciężar zbroi, napić się 
wody z glinianego naczynia czy nawet 
poczuć zapach ogniska w obozie – to 
jest moment, w którym doświadczanie 
minionych czasów jest najsilniejsze. to 
nasza misja, nie tylko jako chorągwi 
księstwa cieszyńskiego, ale również i na 
ten moment przede wszystkim, cieszyń-
skiego rodu z Golęszyc. Żeby edukować, 
pokazywać, po prostu dzielić się naszą 
wiedzą z innymi. Myślę, że to szczegól-
nie ważne wśród tych najmłodszych 
pokoleń. w dobie galopującej cyfry-

tempo czasów, 
w jakich przyszło 

nam współcześnie 
funkcjonować, jest na 
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się potrzeba poczucia 

tożsamości.  
a poszukiwania 

w naszych korzeniach 
są właśnie częścią tej 

tożsamości. 

 Dokończenie na str. 10. >>
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Śląska rzecz: laureaci 
do 12 września w zamku cieszyn można oglądać zwycięskie i zakwalifikowane 
do wystawy projekty spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu Śląska 
rzecz. w konkursie są doceniane nie tyle dobre pomysły, co jakość ich wdrożenia. 

jurorzy oceniają zgłoszenia pod kątem: 
innowacyjności rozwiązań, zrównowa-
żonego rozwoju, dostrzeżenia potrzeb 
użytkowników, w tym osób starszych 
i niepełnosprawnych, procesu projekto-
wego, funkcjonalności i ergonomii, jakości 
wykonania i użytych materiałów, estetyki. 

w kategorii produkt nagrodzono przy-
czepę do przewozu psów z aneksem sy-
pialnym. wśród nominowanych do wy-
stawy w tej kategorii znalazły się także: 
urządzenie openair – asystent jakości 
powietrza; infotower, czyli system przyzy-
wowy przeznaczony dla szpitali i domów 
opieki; modułowe meble szkolne; dwa 
modele krzeseł z elementami giętymi 
oraz model fotela; kolekcja ekologicznych 

tapet Biolen terra; dottka czyli kreatywna 
zabawka sensoryczna; wstawka ciążowa 
z puchową kurtką; dwa modele ciężkich 
specjalnych samochodów ratowniczoga-
śniczych; kistenberg – linia uniwersalnych 
skrzynek narzędziowych; sukienka lniana 
Uskrzydlona krystyna; koszulka prostują-
ca – przeciwdziałająca garbieniu się oraz 
marka herbat: dziki smak. 

w kategorii grafika użytkowa Śląską 
rzeczą nagrodzono system informacji 
wizualnej funkcjonujący w trzech budyn-
kach asP w katowicach. w kategorii tej 
zakwalifikowano do wystawy także: sys-
tem informacji wizualnej osiedla Giszo-
wiec w katowicach; identyfikację wizual-
ną marki dziki smak; identyfikację marki 

skrzynek narzędziowych i produktów 
warsztatowych kistenberg. Ponadto na 
ekspozycji goszczą publikacje i wydawnic-
twa książkowe, m.in. dziennik rezydencji 
kosmicznych; obrazy zmieniającego się 
świata. Fotografie Górnego Śląska; Pa-
triotki ze Śląska. historia polskiego ruchu 
kobiecego na Górnym Śląsku.

nagrody nie przyznano w kategorii 
usługa, ale do udziału w wystawie za-
proszono projekt: ckliwie na szkliwie 
– osobista kolekcja wspomnień na cera-
micznych talerzach oraz markę: damma 
dom aukcyjny. Śląską rzeczą w kategorii 
wystawiennictwo uhonorowano wystawę 
„Życie ludzi”. w zamku można zobaczyć 
też nominowanych: wystawy „krucha 
sztuka, czyli od kurzego jajka do opolskiej 
kroszonki" oraz „wzornictwo huty szkła 
zawiercie po 1945 roku”; kistenberg – 
projekt showroomu i stoiska targowego, 
a także: projekt wirtualnych wystaw wiele. 
w tej edycji wyróżnienie przyznało także 
stowarzyszenie twórców Grafiki Użytko-
wej – partner konkursu. a wyróżniło inte-
raktywną instalację świetlną: saw – stacja 
audio-wizualna katowice. 

wystawę można oglądać codziennie 
w budynku a (oranżerii) w godz. 10:00-
17:00. wstęp jest bezpłatny. informacje 
o nagrodzonych i nominowanych pro-
jektach można znaleźć na: www.zamek-
cieszyn.pl. 

zamek cieszyn

zacji to wyzwanie, żeby przekierować 
uwagę na historię i zrobić to w sposób 
atrakcyjny. Liczymy na to, że czasy ry-
cerstwa są same w sobie pociągające. 
z pewnością damy możliwość doświad-
czenia czasów średniowiecznych także 
dzieciom i młodzieży.

dziś niewielu podejmuje się tworze-
nia takich inicjatyw jak wasza, gdyż 
wymaga to zaangażowania wielu sił, 
emocji i czasu. dlatego zapytam – po 
co to wszystko? dlaczego to robicie?

– to prawda. tego typu inicjatywa 
pochłania wiele zasobów. każdy z nas, 
członków stowarzyszenia, na co dzień 
pracuje, w większości jesteśmy także 

rodzicami małych dzieci. rekonstruk-
cja historyczna to nasza ogromna 
pasja. na organizowanych przez nas 
wydarzeniach związanych z  czasami 
wczesnego średniowiecza, podczas 
rozmów z mieszkańcami, dostajemy 
mnóstwo pozytywnych informacji. sam 
ten rok to: trzy edycje spotkań z historią 
wczesnego średniowiecza na wzgórzu 
zamkowym, dni noszaka z Browarem 
zamkowym, w  trakcie których po raz 
pierwszy jako chorągiew księstwa cie-
szyńskiego zaprezentowaliśmy wraz 
z naszymi przyjaciółmi z  innych grup 
rekonstrukcji czasy XiV wieku, otwarta 
wystawa rodów rycerskich księstwa 
cieszyńskiego, możliwość wybicia pa-
miątkowej monety opartej o zabytkowy 
halerz Przemysława i noszaka i wiele 

innych spotkań. za każdym razem sły-
szymy: „niesamowite! róbcie to dalej!” 
wiemy wtedy, że nasz trud ma sens 
i jest potrzebny. Przyznam, że bywają 
chwile zmęczenia i  zwątpienia. Mimo 
tego, że projekt chorągwi w zasadzie 
dopiero ruszył, wymaga nakładu pracy. 
do tego istnieje jeszcze nasza pozostała 
działalność. kiedy słyszymy od innych, 
że to co robimy jest ważne, wszystko 
mija i pojawia się energia. jesteśmy 
cieszyniakami i mieszkańcami regionu, 
rekonstruujemy historię od lat. kto jak 
nie my, miałby tworzyć chorągiew księ-
stwa cieszyńskiego?

z moniką liGocką rozmawiała  
anna Żertka-Bednarek

>> Dokończenie ze str. 9.

fot.: Marcelina Wróbel-Urbaś dla Zamek Cieszyn
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HappeninG i debata w cieszynie 

problemy opieki  
okołoporodowej
19 sierpnia nieformalny ruch społeczny „tulimy mamy” organizuje happening 
polegający na czytaniu historii porodowych na ulicach miast. – opieka 
okołoporodowa w polsce mierzy się z wieloma problemami, które nie mogą być 
marginalizowane. nie zakładajmy, że to tylko kobiece sprawy. to ważny temat dla 
kobiet i mężczyzn, bo rzutuje na jakość zdrowia całego naszego społeczeństwa – 
apelują organizatorki. 

– historie czytane w ramach happe-
ningu są autentyczne, ale w większości 
anonimowe, bo tak zadecydowały ich 
autorki pochodzące z  różnych stron 
Polski – wyjaśnia Małgorzata Bryl-si-
korska, jedna z  liderek ruchu „tulimy 
Mamy”, która razem z olgą Vitoš po-
wołała tę inicjatywę do życia w maju 
2021. – opowieści porodowe wybrzmią 
w centrach miast, w godzinach szczytu, 
kiedy ludzi na ulicach jest najwięcej – 
dodaje Bryl-sikorska.

historie porodowe zostały zebrane 
w toku prac, których celem jest możli-
wie jak najpełniejsze zdiagnozowanie 
aktualnych problemów w polskiej opiece 
okołoporodowej.

– Przy okazji happeningu wychodzimy 
już z trzema postulatami reform – mówi 
Bryl-sikorska. – napisałyśmy petycje do 
ministra zdrowia w sprawie poszerzenia 
koszyka świadczeń gwarantowanych 
o poradę laktacyjną oraz fizjoterapię 
uroginekologiczną. Petycje są na naszej 
stronie tulimymamy.pl. Postulujemy też 
dołączenie do standardu organizacyjnego 
opieki okołoporodowej tzw. „załącznika 
pandemicznego”, który reguluje pod-
stawowe prawa pacjentek, niezależne 
od poziomu zaostrzenia pandemii, np. 
prawo do opieki lekarskiej i diagnostyki 
w ciąży, prawo do kontaktu z dzieckiem 
zaraz po porodzie lub prawo do poro-
du rodzinnego. dokument konsultuje-
my obecnie ze środowiskiem – dodaje.

– historie w ramach happeningu będą 
pozytywne i negatywne. taka jest bo-
wiem polska rzeczywistość porodowa. 
na co dzień słyszę o szpitalach, w któ-
rych są pogwałcane podstawowe pra-
wa pacjentek. te negatywne zdarzenia 
spotęgowała też pandemia – zaznacza 
olga Vitoš, która jest doulą i wieloletnią 
strażniczką Fundacji rodzić po Ludzku. 
– jednocześnie napływają do nas pozy-
tywne i piękne świadectwa porodów, 

dowody wzorcowej współpracy na linii 
personel medyczny – pacjentka. war-
to nagłaśniać też takie dobre praktyki 
– dodaje.

 – jako Miasto cieszyn włączamy się 
w organizację debaty. jako kobieta, mat-
ka dwóch córek, nie jestem obojętna na 
standardy opieki okołoporodowej w na-
szym mieście i regionie. wierzę w moc 
rozmowy i wypracowania satysfakcjo-
nujących zmian. Mam świadomość, że to 
początek – mówi Gabriela staszkiewicz, 
Burmistrz Miasta cieszyna

cieszyński happening „tulimy mamy” 
odbędzie się 19 sierpnia, o godz. 15:00, 
na rynku. po happeningu o godz. 16:00 
w cok „dom narodowy” odbędzie 
się debata o problemach okołopo-
rodowych w powiecie cieszyńskim, 
w której wezmą udział lokalni i ponad-
lokalni decydenci. wstęp na happening 

i debatę jest wolny, a oba wydarzenia 
będą transmitowane na Facebooku. 

mat. pras,

proGram wydarzenia
 15:00 – happening „tulimy Mamy” 

na płycie cieszyńskiego rynku,
 16:00 – rozpoczęcie debaty „Pro-

blemy okołoporodowe mieszkanek-
powiatu cieszyńskiego w pandemii 
coVid-19 i po pandemii – konkretne 
rozwiązania” i rozmowa z zaproszo-
nymi gośćmi w cok„dom narodowy”,

 17:00 – pytania publiczności i/lub 
internautów oraz odpowiedzi zapro-
szonych gości debaty,

 18:00 – uroczyste podpisanie „Paktu 
dla opieki okołoporodowej w powiecie 
cieszyńskim” i zakończenie debaty. 

fot.: Juan Encalada (Unsplash)
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50 lat filii UniwersytetU ŚląskieGo w cieszynie

pedagogiczne kierunki  
studiów w cieszynie (cz. 1)
filia Uniwersytetu Śląskiego w cieszynie jest spadkobierczynią bogatych tradycji 
edukacyjnych i naukowych ziemi cieszyńskiej. pięćdziesięcioletni okres działalności 
w rytmie kształcenia uniwersyteckiego jest kontynuacją istniejącego w tym mieście 
seminarium nauczycielskiego (1911-1936), liceum pedagogicznego (1937-1963) oraz 
studium nauczycielskiego (1960-1971). 

w publikacjach z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi akcentuje się potrze-
bę zadbania o większą jakość i profesjo-
nalizm w zawodach ściśle powiązanych 
z pracą z drugim człowiekiem, w tym rów-
nież w zawodzie nauczyciela, opiekuna, 
wychowawcy. Przekłada się to na wypo-
sażenie tych osób w szereg konkretnych 
kompetencji przydatnych w relacjach 
międzyludzkich (kompetencje komuni-
kacyjne, współdziałania, moralne) oraz 
niezbędnych do wykonywania zadań edu-

kacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych (kom-
petencje pomocne podczas opracowywa-
nia programu, organizowania przestrzeni, 
warunków w ramach procesu edukacyj-
nego, kompetencje kreatywne odznacza-
jące się niestandardowością działań, m. 
in. podczas rozpoznawania problemów 
i twórczego ich rozwiązywania, doboru 
metod, technik, form organizacji zajęć). 

zasygnalizowane podejście uwzględnia 
się na pedagogicznych studiach realizowa-

nych na cieszyńskim wydziale Uniwersyte-
tu Śląskiego, które są dostostosowane do 
zmieniających się ministerialnych przepisów 
regulujących kwalifikacje pedagogiczne, 
do zapotrzebowania na rynku pracy oraz 
pojawiających się nowych możliwości wy-
konywania pracy zawodowej i obejmują 
opisane dalej kierunki.

pedagogika prZedsZkolna 
i wcZesnosZkolna 

są to jednolite 5-letnie studia magi-
sterskie stacjonarne i niestacjonarne – 
przygotowujące do pracy w charakterze 
nauczyciela przedszkola, klas i-iii w szko-
łach podstawowych, w systemie szkolnic-
twa publicznego i niepublicznego oraz 
wszelkich przedsięwzięciach związanych 
z edukacją i wychowaniem na poziomie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym – gdyż 
tylko tak od roku akademickiego 2019/2020 
można realizować program kształcenia na 
tym kierunku zgodnie z rozporządzenia 
Ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
z dnia 25 lipca 2019. 

absolwent tych studiów posiada przygo-
towanie pedagogiczne i pełne kwalifikacje 
nauczycielskie. jednolite studia magisterskie 
były prowadzone w początkowych latach 
funkcjonowania Filii Uniwersytetu Śląskiego 
w cieszynie, a mianowicie w roku akade-
mickim 1976/1977 uruchomiono kierunek 
wychowanie przedszkolne, a w roku aka-
demickim 1983/1984 kierunek nauczanie 
początkowe (potem przekształcony na 
edukację wczesnoszkolną), przy czym od 
roku 1992 Uchwałą rady Głównej szkol-
nictwa wyższego został powołany inte-
gralny kierunek pedagogika, w ramach 
którego dotychczasowe kierunki pozostały 
w ofercie edukacyjnej jako specjalności. 
ze względu na wprowadzony do polskie-
go szkolnictwa wyższego system boloń-
ski przygotowanie kadry pedagogicznej 
z uprawnieniami do pracy w przedszkolu 
i/lub na i etapie edukacyjnym było realizo-
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wane w ramach studiów licencjackich na 
specjalnościach: zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkol-
ne (2007/2008–2020/2021); zintegrowana 
edukacja wczesnoszkolna i terapia peda-
gogiczna (2013/2014-2018/2019) oraz stu-
diów uzupełniających (magisterskich) na 
specjalnościach: zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkol-
ne (od 2007/2008) – ostatnia rekrutacja, 
dopuszczona jeszcze przez ministerialne 
przepisy, trwa aktualnie na rok akademicki 
2021-2022, ale tylko dla absolwentów stu-
diów licencjackich w zakresie pedagogiki, 
które kształciły pod kątem przygotowa-
nia do wykonywania zawodu nauczycie-
la w przedszkolu i w klasach i-iii szkoły 
podstawowej; zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i  terapia pedagogicz-
na (2013/2014-2018/2019); wychowanie 
przedszkolne z wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dziecka (2014/2015-2018/2019).

pedagogika 
kandydaci na studia mają do wyboru 

wiele specjalności, składających się na 
zróżnicowaną ofertę edukacyjną w ramach 
tego kierunku. wśród nich na studiach 
licencjackich znajduje się: 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
i wychowanie do życia w rodzinie,

pedagogika korekcyjna (terapia pe-
dagogiczna)

pedagogika resocjalizacyjna i socjo-
terapia.

z kolei na studiach magisterskich (uzu-
pełniających) jest pedagogika opiekuńczo-
-wychowawcza z terapią pedagogiczną 
oraz resocjalizacja z edukacją między-
kulturową (w wersji językowej polskiej 
i angielskiej). każda ze specjalności na 
studiach licencjackich zapewnia pełne 
wymagane przygotowanie psychologicz-
no-pedagogiczne, pełne przygotowanie 
dydaktyczne oraz podstawowy zakres 
merytoryczny i metodyczny na pierwszym 
etapie kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu: nauczyciela przed-
miotu wychowanie do życia w rodzinie, 
nauczyciela pedagoga specjalnego w za-
kresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz 
socjoterapeuty, nauczyciela pedagoga 
specjalnego w zakresie terapii pedagogicz-
nej. specjalności na studiach uzupełniają-
cych na kierunku pedagogika umożliwiają 
absolwentowi uzyskać przygotowanie 
pedagogiczne, a także podjąć pracę nie 
tylko w szkole w charakterze pedagoga, 
czy wychowawcy na świetlicy, lecz także 
w samorządowych instytucjach opieki, 

pomocy, resocjalizacji, wsparcia wzglę-
dem osób w różnym wieku, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w otwartym 
środowisku zróżnicowanym kulturowo 
oraz w organizacjach pozarządowych. 
Przygotowanie w zakresie działań opie-
kuńczo-wychowawczych, terapeutycz-
nych, profilaktycznych, interwencyjnych 
studenci uzyskują nie tylko podczas zajęć 
przewidzianych w planie studiów danej 
specjalności (np. warsztatu umiejętno-
ści interpersonalnych, projektowania 
działań w środowisku, metod twórczej 
resocjalizacji, terapii pedagogicznej), ale 
uczestnicząc w akcjach, przedsięwzięciach 
w ramach edukacji nieformalnej, podejmo-
wanej w kołach naukowych (studenckie 
koło naukowe zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej, koło naukowe eduka-
cji Międzykulturowej, koło resocjalizacji 
i socjoterapii). Przede wszystkim były/są 
to wydarzenia, imprezy podejmowane we 
współpracy z instytucjami, organizacjami 
funkcjonującymi w cieszynie, czy powie-
cie cieszyńskim. 

nie sposób w tym miejscu pominąć 
wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci 
z centrum Profilaktyki edukacji i terapii 
„kontakt” oraz domu Matki i dziecka „sło-
necznik” – dwóch wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych stowarzyszenia Pomocy 
wzajemnej „ByĆ razeM”, penitencjarnych 

programów w zakładzie karnym w cie-
szynie, akcji ze służbami mundurowymi 
regionu na rzecz dzieci i młodzieży, warsz-
tatów i seminariów współorganizowanych 
ze stowarzyszeniem rodzin zastępczych 
i adopcyjnych „tęczowa Przystań” oraz 
projektów edukacyjnych (projektu uwraż-
liwiającego dzieci ze sP 1 w cieszynie na 
potrzeby osób starszych p.t. „łączymy się” 
w Powiatowym domu Pomocy społecznej 
„Pogodna jesień” w cieszynie; projektu re-
alizowanego z myślą o potrzebach rodzin 
podopiecznych hospicjum „otwarte drzwi” 
mieszczącego się w skoczowie), czy imprez 
okolicznościowych („Ustroniaczek” – im-
preza współorganizowana z ośrodkiem 
socjoterapeutycznym wsparcia dzienne-
go „Można inaczej” z okazji dnia dziecka). 
to tylko wybiórcze przykłady, biorąc pod 
uwagę, że kształcenie na cieszyńskiej Filii 
w zakresie pedagogiki opiekuńczej rozpo-
częto już w roku akademickim 1997/1998. 
konkretnie uruchomiono wówczas jed-
nolite studia 5-letnie magisterskie na 
specjalności pedagogika pracy socjalno-
-opiekuńczej (przekształcona następnie 
w pracę socjalną i opiekuńczo-wycho-
wawczą). na przestrzeni lat specjalność ta 
zmieniała swoją nazwę m. in. ze względu 
na nowe akty prawne regulujące proces 
kształcenia na studiach wyższych – była 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
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(lata 2006-2016 na studiach i i ii stopnia), 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
z asystentem rodziny (lata 2014/2015-
2020/2021).

pedagogika specjalna
Uwzględniając obowiązujące prawo – 

załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształ-
cenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (dz. U. nr 1450 z 2 
sierpnia 2019r.) – studia na tym kierunku 
realizowane są jako stacjonarne/niesta-
cjonarne jednolite 5-letnie magisterskie, 
a absolwent uzyskuje zawodowy tytuł 
magistra pedagogiki specjalnej w zakre-
sie wybranej specjalności: 

edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną (umożliwia 
zdobycie kwalifikacji i kompetencji w za-
kresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
umożliwiających podjęcie pracy w oświa-
cie – przedszkola i szkoły specjalne oraz 
jako nauczyciel współorganizujący (wspo-
magający) proces kształcenia w przed-
szkolach i szkołach ogólnodostępnych, 
integracyjnych – a także w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych oraz 
w instytucjach opieki całkowitej (np. do-
mach pomocy społecznej) i dziennej (np. 
warsztatach terapii zajęciowej), organiza-
cjach pozarządowych) 

surdopedagogika z arteterapią (pozwala 
przygotować pracowników placówek re-
sortu oświaty, poradni psychologiczno-
-pedagogicznych i innych specjalistycznych 
podejmujących zadania opieki, edukacji 
i  terapii osób niedosłyszących i niesły-
szących). Początkowo, w latach 90-tych 
ubiegłego stulecia, były prowadzone tylko 
studia podyplomowe z pedagogiki spe-
cjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, 
które aktualnie też są w ofercie edukacyj-
nej na wydziale cieszyńskim (Pedagogika 
specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną (oligofrenopedagogika) dla nauczy-
cieli przedmiotu; Pedagogika specjalna 
w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika) dla pedagogów 
specjalnych; edukacja i rehabilitacja osób 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; ar-
teterapia). z kolei od roku akademickiego 
2009/2010 przeprowadzony był nabór 
na specjalność asystent osoby niepełno-
sprawnej w ramach kierunku pedagogika. 

pedagogika osób 
niepełnosprawnych  

Z arteterapią
został on uruchomiony w roku akade-

mickim 2017/2018 na studiach drugiego 
stopnia – stacjonarnych (początkowo 
jako specjalność surdopedagogika z ar-
teterapią, a obecnie surdopedagogika 
i edukacja plastyczna, która pozwala 
uzupełnić kwalifikacje w zakresu peda-
gogiki specjalnej z uwzględnieniem osób 
z niepełnosprawnością słuchu oraz na-
być kwalifikacje nauczycielskie do pro-
wadzenia edukacji plastycznej w szkole 
podstawowej) i niestacjonarnych (jako 
specjalność surdopedagogika z artetera-
pią, przygotowująca studentów specjali-
zujących się w pomocy i wsparciu osób 
z niepełnosprawnością narządu słuchu, 
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
zajęć i działań o charakterze arteterapeu-
tycznym). ten autorski kierunek studiów 
daje możliwość kontynuacji kształcenia 
m. in. absolwentom studiów licencjackich 
na kierunku oligofrenopedagogika z arte-
terapią (lata 2014-2021). w tworzeniu tej 
oferty edukacyjnej uczestniczyła kadra 
pedagogów specjalnych, z doskonałym 
przygotowaniem zarówno od strony teore-
tycznej, jak i praktycznej, pod kierunkiem 
prof. dra hab. zenona Gajdzicy. nauczy-
ciele akademiccy z tego grona, wpisując 
się w działalność organizacyjną wydziału 
sztuki i nauk o edukacji UŚ, odpowiedzialni 
są przede wszystkim za cyklicznie podej-
mowane wraz ze studentami – w murach 
uczelni, na rynku w cieszynie, a ostatnio 
w formie on-line – warsztaty w ramach 
dnia Godności osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie, regularne Przeglądy Małych 
Form teatralnych „teatr na schodach”, 
w których osoby niepełnosprawne (z in-
stytucji w regionie Śląska cieszyńskiego 
i nie tylko) prezentują swoją twórczość 
artystyczną, czy ciągły wkład w rozwój 
pierwszego w Polsce Uniwersyteckiego 
„niemego” chóru, skupiającego studen-
tów, absolwentów i pracowników Uniwer-
sytetu Śląskiego.

w ramach wymienionych kierunków 
studiów kształci się nie tylko fachowców 
w określonych specjalnościach zawodo-
wych, ale przede wszystkim uczestników 
życia publicznego, odznaczających się po-
stawami obywatelskimi, prospołecznymi, 
które ułatwiają podejmowanie aktywności 
na rzecz szeroko rozumianego otoczenia 
społecznego. 

BarBara chojnacka-synaszko

dyrektor kierunków studiów: pedaGoGika, 
pedaGoGika przedszkolna i wczesnoszkolna, pe-
daGoGika specjalna, pedaGoGika osóB niepełno-

sprawnych z arteterapią, 
wydział sztuki i nauk o edukacji

uniwersytet śląski w katowicach



Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w samospisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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rolki czy badminton?
Jazda na rolkach jest bez wątpienia 
wspaniałą formą aktywnego spędzania 
czasu podczas wakacji. ruch korzyst-
nie wpływa na nasze zdrowie – mięśnie 
intensywniej pracują, krew szybciej 
płynie, a dawka adrenaliny sprawia, 
że uśmiech gości na naszej twarzy. 

rolkowisko ma wymiary 30m x 60m, 
a  jego dodatkowym atutem są bandy, 
które pomogą początkującym oraz za-
pewnią bezpieczeństwo w trakcie jazdy. 
na płycie obiektu są również dostępne  
4 pełnowymiarowe korty do badmintona.

jeśli nie posiadają Państwo własnego 
sprzętu, polecamy odwiedzić naszą wy-
pożyczalnię. dysponujemy rolkami w roz-
miarach 32 – 44, a także udostępniamy 
kaski. wypożyczamy również sprzęt do 

badmintona. opłaty według cennika 
podanego na stronie sport.cieszyn.pl.

na terenie obiektu znajduje się pierw-
sza w cieszynie sportowa kawiarnia. 
w ofercie znajdują się między innymi 
aromatyczne kawy na wynos, przeką-
ski, smoothie, a także sprzęt sportowy.

rolkowisko/korty do badmintona 
w sierpniu będą czynne od poniedziałku 
do niedzieli według harmonogramu na 
stronie sport.cieszyn.pl.

istnieje również możliwość organizacji 
nietypowych imprez np. sportów ekstre-
malnych – zawody na rolkach, deskorol-
kach i  rowerach akrobatycznych, przy 
wykorzystaniu nawierzchni betonowej 
i montażu specjalnego wyposażenia. 

ws

klUby sportowe w cieszynie 

sekcja skata ks cieszyn 
skat jest grą karcianą, w polsce często nazywaną 
„śląskim brydżem”. Gra w skata pozwala rozwijać 
umiejetności matematyczne (liczenie), taktyczne 
czy też strategiczne (w jaki sposób pokonać solistę). 
koncentracja jest bardzo ważnym elementem gry. 

sekcja skata ks cieszyn powstała w 2008 
roku przy Mosir cieszyn. obecnie jeste-
śmy sekcją stowarzyszenia ks cieszyn. 
jako sekcja podlegamy pod okręg tychy, 
który zrzesza 175 zawodników grających 
w 17 klubach/sekcjach (stan na rok 2021). 

tworząc sekcję skata, zaczynaliśmy od 5 
zawodników. na dzisiaj mamy zgłoszonych 
7 zawodników i gramy w rozgrywkach 
ligowych w iii lidze.

organem centralnym zrzeszającym 
grających skata jest isPa worLd. isPa 
Polska powstała w 2001 roku i liczyła 100 
członków. Po połączeniu się z Polskim 
związkiem skatowskim w 2004 roku po-
wstała duża organizacja skatowa zrze-
szająca 1600 członków.

co 2 lata odbywają się Mistrzostwa 
Świata, których gospodarzami są kraje 
członkowskie (Polska pierwszy raz była 
gospodarzem w 2012 roku, w karpaczu). 
Między tymi okresami rozgrywane są 
Mistrzostwa europy (Polska była gospo-
darzem dwukrotnie). w europie wzorem 
innych dyscyplin rozgrywane są również 
rozgrywki champions-League, w których 
spotykają się po dwie najlepsze drużyny 
z każdego kraju.

okres nauki – tzw. frycowe – obrodził 
kolejnymi awansami, sukcesami pucha-
rowymi (zdobyliśmy dwukrotnie Puchar 
Polski na szczeblu okręgu) oraz sukcesami 
indywidualnymi. największym sukcesem 

było Mistrzostwo Polski w kategorii junior 
(2012), w tym samym roku Mistrzostwo 
Polski Górników kategoria junior, ii Vice 
Mistrz Świata – (karpacz 2012), oraz Vice 
Mistrzostwo Polski w kategorii junior 
(2011) zdobyte przez Pawła jabłońskiego.

jabłoński jacenty został dwukrotnym 
Mistrzem okręgu tychy, wygrywając fi-
nałowe turnieje odbywające się w skła-
dzie 16 najlepszych zawodników cyklu 
Grand Prix okręgu tychy – 2016, 2018 r. 
wielokrotnie zwyciężaliśmy w turniejach 
okolicznościowych jak i z cyklu GPo tychy.

dużym zainteresowaniem cieszy się 
turniej rozgrywany w cieszynie o Puchar 
Burmistrza Miasta cieszyna, na którym 
mieliśmy nawet 100 zawodników. odbyło 
się już 14 edycji turnieju.

kierownikiem drużyny jest jacenty 
jabłoński, a zastępcą kierownika stani-
sław jabłoński. 

niestety ze względu na panującą sytu-
ację pandemii nie możemy się spotykać 
osobiście, w związku z tym trenujemy 
rozgrywając gry internetowo. 

jacenty jaBłoński /red. mt

fot.: Sekcja skata KS Cieszyn

fot.: WS
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korty tenisowe czekają!
zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w tenisie oraz 
doświadczonych w tej dyscyplinie sportu, do skorzystania z oferty kortów 
tenisowych. korty znajdują się przy Hali widowiskowo-sportowej im. cieszyńskich 
olimpijczyków przy ul. sportowej 1 w cieszynie. 

do Państwa dyspozycji są cztery 
w pełni przygotowane korty teniso-
we o nawierzchni ceglanej, w tym dwa 
oświetlone, pozwalające na aktywne 
spędzanie czasu.

raz na dwa lata korty ziemne wyma-
gają generalnej renowacji, która pozwoli 
na profesjonalne przygotowanie do se-
zonu letniego. w ramach tegorocznej 
renowacji kortów znajdujących się przy 
hali widowiskowo-sportowej im. cieszyń-
skich olimpijczyków w cieszynie prze-
prowadzono prace, które obejmowały 
m.in. usunięcie starej nawierzchni oraz 
zanieczyszczeń, rekultywację i wertyku-
lację gruntu, przeprowadzenie analizy 

składu mączki ceglanej na powierzchni 
kortów, poziomowanie płyty kortów, 
walcowanie, przesypanie powierzchni 
mączką o odpowiedniej granulacji i do-
sypanie mączki o grubszej frakcji.

korty znajdujące się przy ul. sportowej 
1 w cieszynie będą czynne od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 9:00 
– 20:00. rezerwacji można dokonywać 
pod numerem telefonu: 512 120 989.

regulamin kortów tenisowych oraz 
cennik jest dostępny na stronie sport.
cieszyn.pl. zasady funkcjonowania kor-
tów zgodne z obowiązującym reżimem 
sanitarnym. 

ws

zapraszamy 
do kontaktU

informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują 
się na stronie www.sport.cieszyn.pl 
oraz na Facebooku sportowycieszyn, 
a także na stronach i w mediach spo-
łecznościowych poszczególnych klubów 
i stowarzyszeń, których wykaz i linki 
do ich stron internetowych znajdują 
się na www.sport.cieszyn.pl.

zachęcamy kluby i stowarzyszenia 
do aktualizowania treści na swoich 
stronach i mediach społecznościo-
wych oraz o przekazywanie bieżących 
informacji do wydziału sportu Urzędu 
Miejskiego w cieszynie na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl. 

ws

informaCja sms
Aktywuj na www.cieszyn.pl

fot.: WS

sprostowanie
w wydaniu nr 15 "wiadomości ratu-

szowych" z 30 lipca 2021 w artykule na 
stronie 9 o tytule "Plaża open – warsztaty 
dla młodzieży" wystąpił błąd, który może 
naruszać dobre imię Fundacji edukacji 
i Bezpieczeństwa "saLUs".

Błąd dotyczy zdania: "w pierwszym 
zespół ratownictwa medycznego za-
prezentował zasady udzielania pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym".

wspomniane w artykule warsztaty 
z zakresu pierwszej pomocy prowadzili 
wolontariusze korpusu ratowniczego Fun-
dacji edukacji i Bezpieczeństwa "saLUs" 
z Bielska-Białej z oddziałem w cieszynie. 
Prowadzący mają tytuł ratownika kPP 
(kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), nie 
są ratownikami medycznymi.

również samo sformułowanie "zespół 
ratownictwa medycznego" jest błędne, 

gdyż zespół ratownictwa Medycznego 
(zrM) to minimum dwie osoby (ratow-
nik medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz) 
i środek transportu – karetka pogotowia 
ratunkowego.

za powyżej opisany błąd przepra-
szamy. 

redakcja "wiadomości ratuszowych"

podgórze na sportowo
fundacja aktywności społecznej cie-
szynianka oraz sm cieszynianka za-
praszają do wzięcia udziału w turnieju 
Gry w piłkarzyki oraz kolejnych bie-
gach wakacyjnych mistrzostw rodzin 
w biegach przełajowych. wszystkie 
zawody odbywają się w ramach pro-
jektu „podGÓrze na sportowo”.

Biegi przełajowe są podzielone na 
6 kategorii i rozegrają się na 3 dystan-
sach: mężczyźni (3000 m), kobiety  
(3000 m), młodzież 10-13 lat i kobiety 
początkujące (1500 m), dzieci do 9 lat 
(900 m), rodziny.

Biegi odbędą się 13 i 20 sierpnia, 
godz. 17:00. trasa biegów jest zlokalizo-

wana w tzw. „jarze” na osiedlu Podgórze 
w cieszynie (w okolicy siłowni terenowej). 

turniej Gry w Piłkarzyki dla drużyn 
dwuosobowych odbędzie się 16 i 17 
sierpnia o godz. 17:00, również w „ja-
rze” na osiedlu Podgórze.

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

zadanie jest współfinansowane ze 
środków Miasta cieszyna. 

OCKIR
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Budżet obywatelski 2022 
zapraszamy mieszkańcÓw cieszyna do składania proJek-
tÓw w ramacH bUdżetU obywatelskieGo miasta cieszyna 
na 2022 rok. 

w  ramach Budżetu obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne, remontowe, edukacyjne, integracyjne 
o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej 
architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub projekty integrujące społeczność lokalną (np. warsztaty, wydarze-
nia) itp.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co naj-
mniej 20 mieszkańców cieszyna. oprócz opisu projektu, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realiza-
cji. dodatkowo należy załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.

koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Formularze zgłoszenia projektu, formularze kart poparcia dla projektu w wersji elektronicznej, jak również wszystkie in-
formacje dotyczące budżetu obywatelskiego są dostępne na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org. 

Ponadto, w Punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w cieszynie można uzyskać formularze w wersji papierowej.

termin zgłaszania projektów:

Projekty należy zgłaszać od dnia 30.08.2021 r. do dnia 13.09.2021 r. w następujący sposób:

  elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.
org, lub

  osobiście, w Punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 cieszyn, w godzinach 
pracy Urzędu, lub

  pocztą, na adres: Urząd Miejski w cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 cieszyn, z adnotacją na kopercie „Budżet obywa-
telski” (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego).

UwaGa!!!
w terminie od 23.08.2021 r. do 26.08.2021 r. planowane są konsultacje projektów z zespołem ds. budżetu 
obywatelskiego.

oznacza to, że każdy mieszkaniec, zamierzający zgłosić projekt do Budżetu obywatelskiego, może wystąpić do Urzędu 
Miejskiego w cieszynie o jego skonsultowanie, a konsultacje prowadzić będą członkowie zespołu ds. Budżetu obywa-
telskiego na umówionych spotkaniach.

aby umówić się na spotkanie z  członkami zespołu ds. Budżetu obywatelskiego w  celu skonsultowania projek-
tu, prosimy o kontakt z pracownikami referatu strategii i  infrastruktury Miejskiej (e-mail: strategia@um.cieszyn.pl,  
tel. 33 479 42 55, 33 479 42 56) w godzinach pracy Urzędu.

Lokal użytkowy  
do wynajęcia 

zakład Budynków Miejskich w cieszynie spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położony na 
parterze budynku nr 9 przy ul. stary targ w cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 33.20 m2, w drodze przetargu 
pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodarczej. 

ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej zakładu Budyn-
ków 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 dziale Gospodarki Budynkami zBM, tel. 33 852 37 52.
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nieruchomości do zbycia 
Burmistrz Miasta cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym, na 
rzecz aktualnego najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Głębokiej 15 w cieszy-

nie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 10702/242119 części.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w cieszy-
nie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej UM w cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. 
od dnia 28 lipca 2021 r. do dnia 18 sierpnia 2021 r.

zakończone konsultacje 
zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami cieszyna (zarządzenie nr 0050.402.2021) oraz 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymie-

nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zarządzenie nr 0050.401.2021) 
projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr XLiii/459/14 rady Miejskiej cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości. 

raporty podsumowujące z  przeprowadzonych konsultacji został opublikowany na stronie BiP Urzędu Miejskiego 
w cieszynie, na stronie internetowej cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w cieszynie.

nowe dowody osobiste 
w związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która weszła w życie 2 sierpnia 2021 
roku, nie ma już możliwości złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego drogą elek-

troniczną (w formie dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem platformy ePuap). 

osobiste złożenie oraz odbiór dowodu osobistego w urzędzie wynika z konieczności złożenia odcisków palców jako 
tak zwanej drugiej cechy biometrycznej, którą będzie zawierał nowy dowód osobisty, a także potrzeby odwzorowania 
podpisu posiadacza dowodu.

wyjątkiem od tej zasady będzie składanie wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych dla dzieci poniżej 12 roku 
życia, co, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa cyfryzacji, wdrożone zostanie w najbliższym czasie (jeszcze nie obo-
wiązuje). wynika to z faktu, iż dzieci nie będą składać odcisków palców.

Przypominamy, że przy obsłudze klientów w wydziale spraw obywatelskich i działalności Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego (budynek przy ul. kochanowskiego 14), gdzie wydawane są dowody osobiste, należy korzystać z systemu ko-
lejkowego, który umożliwia także wcześniejszą rezerwację wizyty drogą internetową (www.bezkolejki.um.cieszyn.pl).

dodatkowe informacji w tym zakresie można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonu: 33 470 43 71 lub 33 479 43 74.

stanisław kawecki, sekretarz miasta cieszyna

Godziny otwarcia kasy UM
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 roku kasa dochodowa Urzędu Miejskiego w cieszy-
nie znajdująca się przy ul. srebrnej 2, służąca do obsługi poboru podatków, opłat i dochodów budże-

towych, zostanie otwarta w godzinach: poniedziałek 13:00 – 16:00; wtorek – piątek 9:00 – 12:00.

wspieramy działania mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego w  trosce 
o mieszkańców oraz pracowników bardzo zachęcamy – jeśli jest to możliwe – do regulowania wszelkich płatności po-
przez bankowość elektroniczną.
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nagroda w kulturze 2021 
przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Miasta cieszyna 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody:

1. nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. nagrodę może otrzymać artysta, twórca lub animator działający w różnych dziedzinach sztuki na podstawie oceny 
całokształtu dorobku lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

3. wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

4. nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy przez radę Miejską.

5. nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

6. w roku kalendarzowym przyznaje się jedną nagrodę.

7. wnioski zawierające: dane osobowe oraz opis dokonań kandydata przyjmuje Biuro rady Miejskiej cieszyna do 31 sierp-
nia każdego roku. wnioski można składać w Punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, parter).

8. wnioski wstępnie analizuje komisja społeczna i przedstawia radzie Miejskiej opinie co do przyznania nagrody.

9. nagrodę przyznaje rada Miejska cieszyna.

10. nagrodzony otrzymuje również medal miasta cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. nagroda jest wręczana podczas uroczystej sesji rady Miejskiej lub przy innej stosow-
nej okazji.

Link do przedmiotowej uchwały (Uchwała nr XVii/148/15 z 30.12.2015 można znaleźć na stronie www.cieszyn.pl w sek-
cji strefa mieszkańca w zakładce „jak załatwić sprawę – wydział kultury i Promocji Miasta”. informacji udzielają pracow-
nicy wydziału kultury i Promocji Miasta (kultura2@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794 332).

trwające konsultacje społeczne
Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwają następujące konsultacje społeczne:

  z mieszkańcami cieszyna (zarządzenie nr 0050.419.2021 Burmistrza Miasta cieszyna z dnia 5 sierpnia 2021 roku) 
oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. Urz. woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., 
poz. 3472) (zarządzenie nr 0050.420.2021 Burmistrza Miasta cieszyna z dnia 5 sierpnia 2021 roku) w sprawie zmiany 
uchwały rady miejskiej cieszyna nr XXiX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług.

termin konsultacji: 11 sierpnia 2021 r. – 24 sierpnia 2021 r.

  z mieszkańcami cieszyna (zarządzenie nr 0050.428.2021 Burmistrza Miasta cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku) 
oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. Urz. woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., 
poz. 3472) (zarządzenie nr 0050.427.2021 Burmistrza Miasta cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku) w sprawie opłat 
rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w cieszynie.

termin konsultacji: 11 sierpnia 2021 r. – 25 sierpnia 2021 r. 

informacje na temat w/w konsultacji oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w cieszynie, na stronie internetowej cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w cie-
szynie. 
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cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

13.08, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 
kadry – filmowe piątki: Gentleman z re-
wolwerem (rynek)

14.08, g. 19:00 16. Festiwal wakacyjne 
kadry – koncertowe soboty: Madame jean 
Pierre trio (ul. sejmowa)

15.08, g. 16:00 Lato z muzyką: canzonet-
ta trio (Park Pokoju)

18.08, g. 17:00 dyskusyjny klub Propozycji: 
danuta chlupova „organista z martwej wsi”

19.08, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 
kadry – kino na dzielnicy: Był sobie pies 
(dziedziniec zamku cieszyn)

20.08, g. 21:30 16. Festiwal wakacyj-
ne kadry – filmowe piątki: dżentelmeni 
(rynek)

21.08 Festiwal kolorów (Park sikory)
21.08, g. 19:00 16. Festiwal wakacyjne 

kadry – koncertowe soboty: ireneusz 
Głyk / Piotr Matusik (dziedziniec zamku 
cieszyn)

22.08, g. 16:00 Lato z muzyką: jazz Bar 
Band (Park Pokoju)

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

14.08, g. 11:00 Był sobie cieszyn… czas 
habsburgów. spacer z cyklu: odkrywaj 
cieszyn bez granic (trasa transgraniczna)

21.08, g. 11:00 secesyjny cieszyn. spacer 
z cyklu: odkrywaj cieszyn bez granic (trasa 
transgraniczna)

do 12.09 Śląska rzecz – wystawa pokon-
kursowa

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

nieruchomość na sprzedaż 
Burmistrz Miasta cieszyna ogłasza rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 5/1 obr. 25 
o pow. 0,0460 ha położonej w cieszynie przy ulicy Frysztackiej zapisanej w księdze wieczystej nr 

BB1c/00053002/8 sądu rejonowego w cieszynie. 

rokowania odbędą się w dniu 23 września 2021 r. w sali nr 126 Urzędu miejskiego w cieszynie (rynek 1, i pię-
tro) o godz. 12:00 . cena wyjściowa do rokowań wynosi: 25 000,00 zł. sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat  
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. warunkiem przystąpie-
nia do rokowań jest dokonanie zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wys. 2 500,00 zł, w terminie do 17 września 2021 r., 
na konto Urzędu Miejskiego inG Bank Śląski s.a. w cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w wydziale Gospodarki nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w cieszynie (parter, pokój nr 6), gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące rokowań (tel. 33 479 42 37 lub 33 479 42 32).

Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z ogłoszeniem o rokowaniach, które w pełnej treści zostało wywie-
szone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w cieszynie (rynek 1, i piętro) oraz zamieszczone na stronach interneto-
wych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl, ox.pl.
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książnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

14.08, g. 14:00 „Posłuchaj jak mówią 
wieki” – zwiedzanie książnicy cieszyńskiej 
z przewodnikiem

16.08, g. 11:30 zajęcia grupowe w ra-
mach cyklu „Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne książnicy 
cieszyńskiej” znam moje miasto – herb 
cieszyna

inne
14.08, g. 15:30 warsztaty makramowe 

– drzewo życia (Pracownia Galimatias, ul. 
Mostowa 4, wejście od ulicy rzeźniczej, 
obowiązują zapisy, zajęcia płatne. infor-
macje pod numerem 606 325 903 lub 668 
282 409 lub pracowniagalimatias@gmail.
com)

15.08, g. 09:00-18:00 cieszyński jarmark 
Piastowski (rynek)

15.08, g. 13:30 Przewodnik czeka – 
zwiedzanie miasta (zbiórka przy informacji 
turystycznej zamku cieszyn)

16.08, g. 17:00 warsztaty tworzenia 
biżuterii z żywicy (Pracownia Galimatias)

21-26.08 Międzynarodowy studencki 
Festiwal Folklorystyczny – online

20-26.08 Festiwal teatralny nad rzeką 
(Park sikory, czeski cieszyn)

21.08, g. 20:00 wesele po naszymu 
(wzgórze zamkowe, org. zespół Pieśni 
i tańca ziemi cieszyńskiej)

22.08, g. 13:30 Przewodnik czeka – 
zwiedzanie miasta (zbiórka przy informacji 
turystycznej zamku cieszyn)

22.08, g. 19:00 iV koncerty wyższo-
bramskie – recital mistrzowski – Marcin 
armański (organy) (kościół jezusowy)

do 31.08 1. studencki artystyczny Plener 
„wizje” (prace plenerowe na rynku w pod-
cieniach oraz na płocie w Parku Pokoju)

do 30.09 zbigniew solarski – fotografie 
„Piękno tkwi w szczegółach, fotografie ar-
chitektury cieszyna” („Galeria w Przejściu”, 
szkolne schronisko Młodzieżowe

mUzeUm 4. pUłkU strzelcÓw pod-
HalańskicH, ul. Frysztacka 2. Bezpłatne 
zwiedzanie muzeum po wcześniejszym 
kontakcie, tel. 604 833 667, krzysztof 
neścior

browar zamkowy cieszyn,  
ul. dojazdowa 2, tel. 33 851 64 02, zwie-
dzanie w piątki (g. 16:00, 18:00), soboty (g. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00) i niedziele (g. 
12:00, 14;00, 16:00)

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

13.08, g. 17:00 Podgórze na sportowo – 
rodzinne mistrzostwa w biegach przełajo-
wych (os. Podgórze)

14-15.08 turniej tenisa ziemnego – 10 
amatorskie Mistrzostwa cieszyna i cze-
skiego cieszyna 2021 (korty tenisowe 
tkkF ogniwo)

16-17.08, g. 17:00 Podgórze na sportowo 
– turniej gry w piłkarzyki (os. Podgórze)

20.08, g. 17:00 Podgórze na sportowo – 
rodzinne mistrzostwa w biegach przełajo-
wych (os. Podgórze)

co? gdzie? kiedy?

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

od wtorku do niedzieli wejścia na eks-
pozycję stałą w g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00; 
środa – wejścia bezpłatne

kino "piast"
www.kino.cieszyn.pl, tel. 33 852 04 26

13-15.08, g. 15:30 MUstanG z dzikiej 
doLiny: droGa do woLnoŚci – dub-
bing (animowany/ familijny/ przygodowy), 
Usa, 4

13-15.08, g. 17:30 kosMiczny Mecz: 
nowa era – dubbing (aktorsko-animowa-
ny/ komedia/ science-fiction), Usa, 7

13-15.08,g. 20:00 weseLny toast – na-
pisy (komedia), Francja/ Belgia, 15

16-17.08, g. 10:30 wakacyjne kino 
familijne. Bilety: 10 zł. MUstanG z dzikiej 
doLiny: droGa do woLnoŚci – dub-
bing (animowany/ familijny/ przygodowy), 
Usa, 4

18-19.08, g. 10:30 wakacyjne kino 
familijne. Bilety: 10 zł. kosMiczny Mecz: 
nowa era – dubbing (aktorsko-animowa-
ny/ komedia/ science-fiction), Usa, 7

19.08, g. 15:30 MUstanG z dzikiej 
doLiny: droGa do woLnoŚci – dub-
bing (animowany/ familijny/ przygodowy), 
Usa, 4

19.08, g. 17:30 weseLny toast – napisy 
(komedia). Francja/ Belgia, 15

19.08, g. 19:30 Filmy na życzenie widzów. 
Bilety: 14 zł. LUdzki Głos – napisy (dra-
mat), hiszpania, 15

20-22.08, g. 15:30 wojna z dziadkieM – 
dubbing (komedia familijna), Usa, 7

20-22.08, g. 17:30 wyPrawa do dŻUn-
GLi – dubbing (przygodowy/ familijny), 
Usa, 10

20-22.08, g. 20:00 zieLony rycerz – 
napisy (przygodowy/ fantasy), irlandia/ 
kanada/ Usa, 15

23-24.08, g. 10:30 wakacyjne kino fami-
lijne. Bilety: 10 zł. wojna z dziadkieM – 
dubbing (komedia familijna), Usa, 7

25-26.08, g. 10:30 wakacyjne kino fami-
lijne. Bilety: 10 zł. wyPrawa do dŻUnGLi 
– dubbing (przygodowy/familijny), Usa, 10

25-26.08, g. 15:30 wojna z dziadkieM – 
dubbing (komedia familijna), Usa, 7

25-26.08, g. 17:30 wyPrawa do dŻUn-
GLi – dubbing (przygodowy/familijny), 
Usa, 10

25.08, g. 20:00 zieLony rycerz – napisy 
(przygodowy/ fantasy), irlandia/ kanada/ 
Usa, 15

26.08, g. 20:00 Filmy na życzenie 
widzów. Bilety: 14 zł. Pan t. (komediodra-
mat), Polska, 15

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

18.08, g. 17:00 wakacyjne podróże 
z Biblioteką – emil witt „amazonia na 
wariackich papierach”

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

15.08, g. 12:00 „Bliżej teatru” – bez-
płatne zwiedzanie budynku teatru im. a. 
Mickiewicza

21.08, g. 14:00 „Posłuchaj jak mówią 
wieki” – zwiedzanie książnicy cieszyńskiej 
z przewodnikiem

24.08, g. 10:00 zajęcia grupowe w ra-
mach cyklu „Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne w książnicy 
cieszyńskiej” Malowanie na wodzie, czyli 
kolorowy świat marmurków

do 02.10 wystawa ars Belli – sztuka 
wojny

25.07, g. 17:00 wakacyjne podróże z Bi-
blioteką – agnieszka dziadek „sverige pa 
Langden, czyli szwecja wzdłuż”

do 31.08 wakacyjny kiermasz książek
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Jeszcze miesiąc temu, kiedy 
fiGa do nas przyjechała razem 
z siostrą, obie były strachul-
cami, nie dawały się nawet 
pogłaskać. na szczęście trafiły 
w dobre ręce (a także dziecię-
ce rączki), które wytrwale 
pracowały, by zrobić z nich 
nakolankowe przytulanki.
figa to kotka z bardzo cieka-
wym umaszczeniem – z jedną 
połową pyszczka rudą. Jest 
bardziej odważna od sio-
stry, ciągnie ją do ludzi, bez 
problemu pozwala się brać 
na ręce, a głaskana zaczyna 
mruczeć. Jest też wulkanem 
energii, biega wszędzie, gdzie 
tylko może i próbuje wejść na 
wszystko, na co się da. czę-
sto ogląda się za druga kotką 
i prowokuje ją do zabawy.
figa na ten moment ma 3 
miesiące. Jest zdrowa, odro-
baczona, zachipowana i za-
szczepiona, testy fiV/felV 
ma ujemne.
kontakt w sprawie adopcji 
lub domu tymczasowego 
dla kotów – patrycja, tel. 
605 118 117.

psy i koty do adopcJi
"nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: fundacja "lepszy Świat".

waŻne instytucje / wiadomości

 Urząd miejski w cieszynie
rynek 1, ul. kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 cieszyńskie centrum informacji
rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.pl

 miejskie centrum zarządzania 
kryzysowego
ul. kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70, 
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
Po godzinach pracy dyżur pełni straż Miejska.

 miejski ośrodek pomocy społecznej
ul. skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

 punkt konsultacyjno-informacyjny dla  
osób nadużywających środków psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. skrajna 5, pok. 4, tel. 33 479 49 31

 zespół interdyscyplinarny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i punkt konsultacyjno-informacyjny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
ul. skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18,  
33 479 49 19

 powiatowy ośrodek wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)
ul. Mała łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 
29 29

 punkt interwencji kryzysowej
ul. ks. janusza 3, tel. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-
16.00), w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

 Hospicjum domowe
ul. wąska 2, tel. 691 771 892

 GrUpa aa
cieszyn, ul. ks. janusza 3, tel. 33 479 53 54

Grupa„droMader” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17.00. Grupa „nowa PersPekty-
wa” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

 klub abstynenta „familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00

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

 centrum profilaktyki edukacji i terapii 
„kontakt”
ul. ks. janusza 3, tel. 33 479 54 55,
www.bycrazem.com

 miejski zarząd dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,
www.mzd.cieszyn.pl

 pogotowia
energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992,
ciepłownicze: tel. 993, wodociągowe: tel. 994,
ratunkowe: tel. 999, Policja: tel. 997,
straż Pożarna: tel. 998,
europejski numer alarmowy: tel. 112

 Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29, szeroka 13,
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl

 straż miejska
ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

 szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpitalslaski.pl

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

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

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

PolUb cieszyn na facebookU
oficjalny profil Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMcieszyn.
oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/cie-
szynrobiwrazenie.
 
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: 5.500 szt
wydawca: Urząd Miejski w cieszynie 
ratusz, rynek 1, 43-400 cieszyn, 
tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
zespół redakcyjny: anna Żertka-Bednarek, 
Barbara stelmach-kubaszczyk, Malwina tomica
redaktor naczelna: anna Żertka-Bednarek
projekt layoutu: MaLoF design agnieszka 
krasicka
druk: wydawnictwo "triada" wojciech wicher, 
42-580 wojkowice, ul. Plaka 34

piesek, którego dzisiaj polecamy 
państwu do adopcji, jest… wyjąt-
kowy! pako jest uroczym kundlem, 
który nieco przypomina hienę cęt-
kowaną. z boksu schroniskowego 
trudno go wyciągnąć, przeżywa 
wtedy duży stres, chowa się do 
budy w obawie przed tym, co może 
go spotkać. kiedy już opuści boks 
i pozna teren, otwiera się na ludzi. 
na spacerach z wolontariuszami 
rozdaje buziaki i tuli się, bardzo 
lubi kontakt z człowiekiem. na 
smyczy spaceruje bardzo specyficz-
nie – przyjmuje posturę jakby „stał 
na baczność”. trudno to wyjaśnić, 
trzeba to zobaczyć! 
serdecznie zapraszamy na spacer 
zapoznawczy z pako. Jeśli w domu 
urzęduje pies rezydent, konieczne 
będzie wcześniejsze zapoznanie. 
choć podkreślamy, iż w trakcie 
spacerów z wolontariuszami pako 
bardzo pozytywnie reaguje na inne 
psiaki, a to duży plus!
pako ma 11 lat, został znaleziony 
w 2015 roku. od tego czasu przebywa 
w schronisku. Gładkowłosy, średniej 
wielkości, w kłębie ma około 45 cm. 
numer ewidencyjny w schronisku 
azyl w cieszynie 534/2015. infor-
macje w sprawie spaceru i adopcji 
– basia, tel. 515 261 827.



13 sierpnia 202124historia

krótka historia  
cieszyńskiego amfiteatru 
w ostatnich dekadach XiX w. w okolicach skrzyżowania dzisiejszych ulic karola 
miarki i 3 maja graniczyły ze sobą tereny dwóch cegielni: alfonsa mattera i fritza 
fuldy. na przełomie wieków ta pierwsza została przeniesiona do ropicy, ta druga – 
do mostów pod cieszynem. po cegielniach pozostało wyrobisko gliny, które ponad 
pół wieku później postanowiono przekształcić w amfiteatr. 

teza o możliwości wybudowania amfite-
atru w ramach czynu społecznego została 
po raz pierwszy publicznie przedstawiona 
na posiedzeniu Miejskiego komitetu Frontu 
narodowego w roku 1956. Po jej przyjęciu 
i zainicjowaniu prac pojawiła się pierwsza 
dotacja z Funduszu odbudowy stolicy 
w wysokości 300 tysięcy złotych, a inżynie-
rowie-architekci w miejsce prostej okrągłej 
areny zaprojektowali muszlę koncertową 
z obrotową sceną, okalaną przez rzędy 
miejsc siedzących. w roku 1957 zawiązał 
się społeczny komitet Budowy Urządzeń 
kulturalnych w cieszynie. By przyspieszyć 
efekt, wynajęto spychacze pracujące przy 
regulacji Bobrówki i wówczas zaczęły się 
nad projektem zbierać chmury. Fatalne 
decyzje personalne kierownikiem budo-
wy uczyniły osobę skazaną wcześniej na 
3,5 roku więzienia za nadużycia. Pojawiły 
się fikcyjne podpisy kwitujące odbiór pie-

niędzy czy wypracowane godziny. „afera 
amfiteatralna” skończyła się dla kilku osób 
wyrokami sądowymi od 4 miesięcy do 3 
lat pozbawienia wolności.

Początkiem lat 60. temat powrócił – bu-
dowa amfiteatru uznana została za drugą 
po remoncie teatru najpilniejszą sprawę 
„z zakresu budownictwa kulturalnego 
w cieszynie”. nadzór na pracami przy po-
wstającym amfiteatrze przejęli pracownicy 
Fabryki Maszyn elektrycznych ceLMa. ze 
względu na charakter tych prac – a były to 
prace społeczne – czas realizacji oczywiście 
się wydłużał. zawiedziony czytelnik „Głosu 
ziemi cieszyńskiej” cytował wrocławską 
gazetę: „Przy wrocławskiej szkole (...) zbu-
dowano, nakładem kolosalnych pieniędzy, 
amfiteatr. nie pomyślano tylko wprzódy, 
czemu takowy ma służyć i wobec tego 
przez kilka lat nie służył niczemu. wobec 
tego postanowiono przerobić amfiteatr na 

kryty basen pływacki. z basenu, jak wiado-
mo, bardzo już łatwo będzie można zrobić 
tramwaj”; dodając już od siebie: „Śmiem 
wątpić, czy z naszego, cieszyńskiego zaląż-
ka amfiteatru udałoby się skonstruować 
tramwaj, obawiam się jednak, że i z basenu 
też nic nie wyjdzie. tak to już u nas bywa”. 
kierownik wydziału Gospodarki komunal-
nej zapewnił w odpowiedzi:

„w parku przy ul. 1-go Maja nie po-
wstanie basen kąpielowy ani tramwaj 
ani nawet kolejka linowa, powstanie tam 
jedynie amfiteatr, budowany skromnymi 
środkami finansowymi”.

Prace ożywiły się znacznie w 2. połowie 
lat 60. XX w. trzon nadal stanowili pracow-
nicy ceLMy, ale prac społecznych okazjo-
nalnie podejmowali się też inni mieszkańcy 
miasta. na skarpach amfiteatru ułożono 
darninę, rozpoczęto obkładanie stopni 
widowni piaskowcem brenneńskim, wy-
lano asfalt. zimą 1967 roku po raz pierw-
szy w niecce amfiteatru udostępniono 
ślizgawkę. niekończąca się jednak inwe-
stycja prowokowała niektórych do za-
miany nazwy z amfiteatru na... antyteatr. 
wciąż niedokończony obiekt na początku 
lat 70. wykorzystywano na pokazy jazdy 
zręcznościowej czy turnieje gigantycznych 
szachów parkowych. Po zamontowaniu 
ławek, mogących pomieścić ponad tysiąc 
widzów, wysypaniu alejek żwirem i ogro-
dzeniu terenu siatką, estrada amfiteatru 
służyła wiele lat imprezom kulturalnym 
i sportowym, koncertom, projekcjom fil-
mów, dyskotekom, „chrztom” drukarzy 
czy spotkaniom harcerskim. 

ostatnim tchnieniem życia na począt-
ku nowego tysiąclecia był dla tego miejsca 
festiwal filmowy „era nowe horyzonty”, 
którego klub festiwalowy znajdował się 
na terenie amfiteatru. dziś jako parking 
miejsce to prowokuje co najwyżej do sprze-
czania się o jego przyszłe losy. czasy jego 
świetności zobaczą Państwo w albumach 
fotograficznych z serii „czy mnie jeszcze 
pamiętasz?”, wydanych przez Muzeum 
Śląska cieszyńskiego. 

irena French, muzeum śląska cieszyńskieGo

piąty z lewej – naczelnik miasta, S. Łuczkiewicz (fot. Henryka Tomaszczyk, ze zb. MŚC).
Dni Folkloru, 1979. Na widowni trzeci z lewej – sekretarz KM PZPR w Cieszynie, T. Tomiczek;


