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Wiadomości Ratuszowe

Cieszyńskie studia
muzealne
7. tom wydawnictwa „Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník”, przygotowanego
przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum Těšínska w Czeskim
Cieszynie jest już do nabycia w kasie Muzeum! Trzon jego zawartości stanowią materiały
z konferencji naukowej „Polskie organizacje społeczne na Śląsku Cieszyńskim a Niepodległość”,
zorganizowanej w ramach obchodów stulecia Niepodległości.
muzeum śląska cieszyńskiego

J

ak pisze redaktor naukowy tomu,
prof. dr hab. Janusz Spyra, nie negując
w żadnym razie zasług najznamienitszych polskich przywódców, możliwości
skutecznego oddziaływania narodowych
i społecznych liderów byłyby znikome,
gdyby nie cała rzesza mało znanych albo
wręcz anonimowych aktywistów. Ich polem działania były zarówno organizacje
finansowe (nie tylko Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie, ale też liczne kasy oszczędnościowo-pożyczkowe,
kredytujące działalność ekonomiczną),
kulturalne (zwłaszcza Macierz Szkolna
dla Księstwa Cieszyńskiego), dobroczynne i charytatywne (tu prym wiodły różne
organizacje kobiece), wreszcie samopomocowe, jak Kasa Wzajemnej Pomocy
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
tzw. towarzystwa krajcarowe czy oddziałujące najszerzej jednostki ochotniczych
straży pożarnych. O działalności tychże
polskich organizacji traktuje 9 tekstów
pokonferencyjnych.

Ponadto w tomie znalazły się artykuły
dokumentujące działalność badawczą
pracowników obu muzeów, poświęcone m.in. XVII-wiecznemu fletowi z ciosu
mamuciego, znalezionemu w kamienicy

przy cieszyńskim rynku, duńskiemu okresowi wojny trzydziestoletniej w księstwie
cieszyńskim czy działalności czeskich
stowarzyszeń na terenie wsi Rzepiszcze
w XIX i XX w. W cyklu „Sylwetki cieszyńskich muzealników” przypomniana została postać nieodżałowanego Mariusza
Makowskiego.
Przy okazji informujemy, że jest już
otwarta dla zwiedzających ekspozycja
stała Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
zatytułowana „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”:
wejścia: wtorek, czwartek, sobota, niedziela – godz. 10.00, 12.00, 14.00; środa,
piątek – godz. 12.00, 14.00, 16.00;
liczba zwiedzających nie może przekroczyć 15 osób, obowiązuje reżim sanitarny;
grupy zorganizowane przyjmowane
będą TYLKO na podstawie rezerwacji z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Zapraszamy w nasze progi!
Irena French
Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Rada Funduszu Stypendialnego Śląska
Cieszyńskiego przy Zarządzie Głównym
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej informuje
uczniów klas maturalnych (w roku szk.
2020/2021) oraz tegorocznych absolwentów o otwarciu kolejnej edycji składania
wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych oraz nagrody specjalnej na
rok szkolny 2020/2021.
Macierz Ziemi Cieszyńskiej będzie uczestniczyć w XIX edycji Programu Stypendiów
Pomostowych „Dyplom z Marzeń”. Zgodnie
z Regulaminem o jego otrzymanie ubiegać
się mogą maturzyści, którzy mieszkają na
terenach wiejskich lub w miastach do 20
tys. mieszkańców, są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; posiadają
rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu; pochodzą
z rodzin, w których dochód w przeliczeniu
na osobę lub dochód osoby uczącej się nie
jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony

z czerwca 2020 r.; osiągnęli na egzaminie
maturalnym liczbę punktów nie niższą
niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do
Regulaminu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada
Funduszu podjęła decyzję, że w miarę
posiadanych środków będzie starać się
obejmować pomocą również studentów
mieszkających w Cieszynie. Stypendia te,
fundowane w całości przez Macierz Ziemi
Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej
wysokości 1800 zł na rok dla studentów
I roku oraz 900 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni
maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium
artystyczne w wysokości 2700 zł na rok.
Prosimy o składanie wniosków, w terminie do 24 września, przez:
tegorocznych maturzystów, zwłaszcza
mieszkających w Cieszynie,

przyszłorocznych maturzystów (spełniający warunki regulaminowe + wysoka
średnia ocen + niski dochód);
tegorocznych maturzystów, którzy chcą
ubiegać się o stypendium artystyczne;
uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi,
sportowymi), którzy nie muszą spełniać
ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej.
Regulamin oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia
o sytuacji rodzinnej i materialnej są zamieszczone (do pobrania) na stronie internetowej:
www.macierz.cieszyn.pl. Wydrukowany
z systemu wniosek wraz z załącznikami
należy przesłać na adres Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej (43-400 Cieszyn, ul. Stalmacha
14) do 24 września 2020 r.
Prezes ZG MZC, Przewodnicząca RFSŚC
Marta K awulok

