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Szanowni Członkowie, Szanowni Goście. Przedstawiam Wam sprawozdanie z działalności
naszego Koła za rok 2016.
Baza członkowska
Nowi członkowie:
Santariusowa Sabina
Zachwieja Zbigniew
Gałuszka Dominik

Żyła Karolina
Kontír Sebastian

Wystąpili z PZKO:
Szostok Marek, Prymus Ela, Lincer Małgorzata
Zmarli
Parzyk Władysław
Mackowski Jakub

Suchanek Helena
Neděla Rudolf

Siuda Władysław

Na dzień 31. 12. 2016 baza członkowska naszego koła wygląda następująco:
Kobiety
Mężczyźni

246
231

Razem

477

Rejestrem członków naszego Koła już przez wiele lat opiekuje się pani Janina Rzyman,
która wykonuje swą funkcję sumiennie i starannie. Comiesięcznie wyszukuje jubilatów i
przygotowuje dla nich życzenia, komunikuje z rejonowymi, załatwia znaczki członkowskie,
wielokrotnie wybiera się do ZG PZKO po legitymacje dla nowych członków. To
benedyktyńska praca, której nie widać, ale jest bardzo ważna. Wielkie dzięki za to wszystko!
REJONOWI
Kierownikiem rejonowych i zarazem rejonowym jest Władysław Czendlik.
Praca 15 rejonowych jest niezastąpiona. Kontaktu osobistego nie można zastąpić
SMSem lub emailem. Wiele rzeczy zawiadomień, zaproszeń i życzeń można przekazać
elektronicznie, ale czasami osobiste ich przekazanie jest po prostu konieczne. Nie
mówiąc już o znaczkach członkowskich. Naszymi rejonowymi w roku 2015 byli i mam
nadzieję, że nadal nimi pozostaną:
Romuald Reli
Renata Łukesz
Makówka Lech
Marta Bajger
Halina Klimas
Małgorzata Kubját
Halina Tomasz
Anna Kružel
Marta Wróbel
Marta Wawrzyczek
Władysław Siuda
Kubjat Małgorzata
Ilona Kuczera
Halina Szegecs
Władysław Czendlik
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KL UB S PO RTO WY
Klub sportowy spotyka się każdy piątek w hali sportowej. Treningi prowadzi Adam Preisner
(zdjęcie). Przewodniczącym Klubu pozostał Kamil Wróbel. Na treningi przychodzi około 16
chłopaków. Klub Sportowy również w tym roku reprezentował nasze Koło na Mistrzostwach
PZKO w Minipiłce Nożnej, które odbyły się w pierwszą lipcową sobotę, gdzie znowu udało się
zdobyć pierwsze miejsce (zdjęcie). Wysiłek sportowców nie polega tylko na bawieniu się
z piłką,a takže na organizacji i współorganizacji znaczących imprez, do których należą: gminne
Powitanie lata - Vítání léta, tradycyjny Dzień Dziecka (zdjęcie), w grudniu członkowie KS
sprzedawali też w stoisku przy okazji zapalenia gminnej choinki.
Pod koniec roku odbyło się spotkanie wigilijne w Domu PZKO, gdzie sumiennie i starennie
przeanalizowano całoroczny wysiłek.
- PUCHAR LATA:
Drużyna Miejscowego koła PZKO w Suchej Górnej zwyciężyła w jubileuszowej 40. edycji
Pucharu Lata, czyli otwartych mistrzostwach PZKO w piłce nożnej. Mecze rozegrano w sobotę
na boisku szkoły zawodowej w Trzyńcu-Kanadzie. W turnieju wzięło udział 7 drużyn.
- DZIEŃ DZIECKA:
Tradycyjna impreza odbyła się dnia 18.6.2016. W tym roku znów był program bardzo ciekawy:
klaun, zamki dmuchane, laserowa strzelnica, występ Wędryńskich Gimnastów, pokaz techniki
ratowniczej HZBS,
- POWITANIE LATA / VÍTÁNÍ LÉTA:
również w tym roku zorganizowaliśmy stoisko na gminnej imprezie – 25.6.2016. Tradycyjnie
już sprzedawaliśmy langosze, mięso z rożna i kiełbaski. Oczywiście nie zabrakło baru
z rozmaitymi trunkami.
- WIGILIJKA:
odbyła się 2.12.2016 w lokalach domu PZKO. Uczestniczyło w niej 15 członków KS i zarazem
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KL UB KO BIE T
Klub Kobiet liczy 35 pań aktywnych i 4 członkinie honorowe.
Spotkania odbywają się w pierwszą środę w miesiącu. Wedle aktualnego zapotrzebowania
spotykamy się też w innych terminach. Na spotkaniach klubowych oceniamy imprezy, które
odbyły się w zeszłym miesiącu i omawiamy, co trzeba zrobić w miesiącu bieżącym lub
nadchodzącym. Spotkania odbywają się w miłej, przyjemnej atmosferze. Prawidłowych
spotkań w tym roku było 12.
Przed imprezami Koła panie przychodzą do świetlicy z dwu lub trzydniowym wyprzedzeniem,
by zabezpieczyć imprezy od strony kuchni.
Do sztandarowych imprez trzeba zaliczyć: Zebranie Sprawozdawcze, Bal PZKO, Balik
Przedszkolaków, Odpust, Spotkanie Absolwentów, Festyn Szkolny, Gulasz Fest, Wykopki.
Na wyżej wymienione imprezy panie pieką ciastka, kołacze, przygotowują kanapki, gotują
rozmaite dania, wytwarzają kotyliony itp….
Delegacja pań wyjeżdża na Wiosenne i Jesienne Spotkanie Klubów Kobiet, które
organizuje Sekcja Kobiet ZG PZKO razem z wyznaczonym Klubem Kobiet. Wiosenne
spotkanie odbyło się w Wędryni a jesienne w Bukowcu. W tych spotkaniach zawsze delegacja
naszego KK jest najliczniejsza (od 5 do 10 pań bierze udział w tych spotkaniach).
Przedstawicielki naszego KK biorą udział w wycieczce, którą organizuje Sekcja Kobiet. W
2016 roku 7 pań pojechało do Zakopanego. Wycieczka była bardzo udana, zwiedziłyśmy
ciekawe miejsca w Zakopanem. 4 panie wzięły udział w spotkaniu z okazji MDK, które
organizuje ZG PZKO.
Oprócz tego organizujemy też własne wycieczki.
W lipcu spotykamy się na zakończeniu pleneru rzeźbiarskiego w Klubie Emerytów w Suchej
Górnej, podziwiamy cuda rzeźbiarskie i przedpołudnie spędzimy w miłej atmosferze. W
sierpniu wybrałyśmy się do Muzeum w Hawierzowie, by zwiedzić wystawę kapeluszy. Kilka
pań skorzystało z zaproszenia panów z Klubu Chłopa i pojechały na wycieczkę do Muzeum
Górniczego na Landeku i do Koblowa.
Klub Kobiet zorganizował 1 września wycieczkę na Łysą Górę i do Příbora, gdzie zwiedzano
Muzeum im. Z. Freuda. Zaprosiłyśmy też panów z Klubu Chłopa. W wycieczce wzięły udział
prawie że wszystkie panie. Razem pojechało 49 osób. Wycieczka bała bardzo udana, dopisała
nam wspaniała pogoda, dzięki czemu mogliśmy się cieczyć z uroczych widoków z szczytu Łysej
Góry.
W okresie wiosennym przygotowano dla zainteresowanych pań warsztaty, na których nauczyły
się robić korale i różne ozdoby z perełek. Niektóre panie potrafią wykonać przepiękne cuda i
cudeńka, które będzie można podziwiać w rozpoczynającym się 2017 roku na wystawie robót
ręcznych.
Przed balem panie uszyły razem 350 kotylionów.
1 czerwca KK odwiedział przedszkolaków i każde dziecko mogło sobie wybrać szytą zabawkę
– przytulankę (w sumie było ich 34 sztuk). Na ognisku pożegnalnym
pod koniec czerwca żegnamy starszaków, wręczając każdemu drobny upominek.
Delegacja pań odwiedza też wystawy robót ręcznych w innych Kołach. W tym roku było ich
niewiele, jednak miały miejsce w oddalonych wioskach: w Milikowie, Lesznej Dolnej i
Boconowicach. Na wystawy wyjeżdżamy zawsze dwoma lub trzema samochodami, bo nasze
panie są ciekawe, co zrobiły koleżanki w innych klubach, czego jeszcze można się nauczyć.
Pomoc pań z Klubu Kobiet potrzebna jest przy każdej imprezie. W 2016 roku panie
przepracowały 1720 godzin brygadniczych w świetlicy Koła.

4

KL UB CHŁ O PA
Klub Chłopa w styczniu liczył 22 członków. W lutym dołączył do niego nowy członek –
Wincenty Miczka, niestety we wrześniu zmarł Władysław Siuda. Na dzień 31.12.2016 jest
panów znowu 22.
W roku 2016 Chłopi spotkali się 12 razy, najczęściej w pierwszy wtorek miesiąca. Czasem
przypadną na spotkanie czyjeś okrągłe lub półokrągłe urodziny. Wiek panów sięga łącznie 1503
lata, przeciętna wieku jest 65,4 lat. W spotkaniach bierze udział średnio 17 panów.
Prócz regularnych spotkań chłopi brali udział w 10 brygadach, najczęściej w ramach
przygotowań imprez Koła, jak np. Bal PZKO, MDK, Odpust, Dzień Dziecka, Gulasz Fest, albo
przy utrzymaniu Domu PZKO. Odbyła się też brygada na rzecz gminy przy ul. Wolonterskiej,
gdzie 9 chłopów wykarczowało zarośla i udostępnili w ten sposób stary chodniczek do Żywocic.
Jako koleżeńską pomoc Bronkowi Zyder można uznać tzw. „bulani szopy u Zydrów”.
Jakoś stało się zwyczajem, że KCH organizuje prelekcje. W roku sprawozdawczym były dwie.
2.2.2016 prelekcja p.t. „Przepisy drogowe”. Dotyczyła skomplikowanych sytuacji na
skrzyżowaniach. Chłopi zaprosili na prelekcję panie z Klubu Kobiet i mieszkańców gminy.
Plakaty przygotował „kandydat na członka KCH” Jakub Toman. W dużej świetlicy zasiadło 50
słuchaczy. Karol Mrózek wyjaśnił ostatnie zmiany w znakach i przepisach drogowych i
przedstawił najczęstsze błędy kierowców. Oczywiście było miejsce dla pytań, które zwykle
dotyczyły problematycznych miejsc na terenie naszej gminy.
W drugiej części pani Krystyna, małżonka p. Mrózka, omówiła w skrócie kwestię pierwszej
pomocy przy wypadkach drogowych. Nie chodziło tylko o stronę medyczną, a także prawną. Po
zakończeniu prelekcji kilka ciekawskich miało i tak wiele pytań do p. Karola i Krystyny.
Niektórzy nawet osobiście wypróbowali I pomoc przedmedyczną na manekinie. Ten przydatny i
ciągle aktualny temat prelekcji na pewno będzie w przyszłości powtarzany.
5.4.2016 odbyła się prelekcja na temat książki pt. „W cieniu Żywocic” autorstwa panów Karola i
Józefa Mrózków. Opowiadania o przeżyciach z okresu przed, podczas i po II wojnie światowej
były bardzo sugetsywne zwłaszcza, gdy czytano fragmenty wspomnień mamy obu Mrózków.
Trudno sobie wyobrazić przeżycia i uczucia tej kobiety. Wyrzucona przez faszystów z domu,
poniewierana w lagrach, przeżywająca strach a raczej trwogę o męża, troskę o dwóch synów.
Na prelekcji obecnych było niemal 50 słuchaczy. Bardzo dobrze, że panowie napisali tą książkę,
że ich mama zapisała swe wspomnienia z tego trudnego i ciemnego okresu historii. To nie jest
książka o Mrózkach. To są fakty o wielu podobnych rodzinach z owych czasów.
KCH organizuje również wycieczki, małe i większe. Do tych małych należą np.:
wycieczka do Opawy na wystawę o Lucemburczykach (16.2.), tam pojechało 8 chłopów
do Jaworzynki wyjechała mała grupka chłopów 4.9.2016
22.9. zwiedzili chłopi pociąg legionistów czeskich, który stacjonował w Cz. Cieszynie
pod koniec roku zbadali chłopi stan gospody U Bulacza na peryferiach Suchej Górnej. Niektórzy
tam byli po raz pierwszy w życiu.
Do tych większych zaliczamy wycieczkę do Ostrawy na Zamek Ostrawski, do Muzem
Górniczego i piwnicy w Koblowie. Chłopi zaprosili panie z Klubu Kobiet i zarząd ufundował
autokar. Część wydatków ponosił Klub Chłopa. Wycieczkowicze zwiedzili ujście Łucyny do
Ostrawicy, potem Zamek. Każdy zwiedzał wedle własnej woli i ochoty, niektórzy nawet
wypróbowali eksponaty. Muzeum w Landeku było również ciekawe, chyba najbardziej
interesowała kolejka górnicza. Potem był czas na piwnicę i obiad, gdzie wycieczkowicze zjedli,
wypili, pogawędzili i nawet sobie zaśpiewali.
Klub Chłopa także reprezentuje nasze koło.
1.3.2016 zaprosił nas Klub Seniora z PZKO Sucha Średnia na turniej w bowlingu do Suchej
Górnej. Dla nas lepiej, bo było to tylko przez ulicę. Nasi reprezentanci wydali ze siebie
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wszystko, co owocowało zwycięstwem Klubu Chłopa (827 : 672). Najlepszy zawodnik: Tadek
Krużel. Po turnieju odbyła się biesiada w Domu PZKO.
22.10.2016 w Domu Robotniczym odbył Bier to Fest – imreza organizowana przez grupę z
Suchej Górnej. Do Domu Robotniczego przybyły drużyny z Góralii i Dolan. Z naszej gminy
reprezentowały drużyny „SUSZY NAS”, „Skoro młodsi Sucha Górna”, „Piyrszopióntkowcy
Sucha Górna” oraz nasz Klub Chłopa. (Mikuła, Klimas, Rychlik, Miczka W., Kożusznik T.
Krużel Tadek, Kriš Ignac, Kania J. i 2 sąsiedzi z Podołkowic). Nasi chłopi po raz pierwszy byli
na takiej imprezie i byli o wiele lat starsi od reszty drużyn. Dyscypliny były naprawdę trudne.
Jednak chłopi reprezentowali nasz klub godnie. Nie zajęli ostatnie miejsce, a przedostatnie.
15.7.2016 zorganizował KCH zawody strzeleckie, już tradycyjną imprezę letnią. Zeszło się 38
osób - chłopi, nasze panie i goście. Tym razem to zorganizował prezes w restauracji „Na
císařství”. Zawodami strzeleckimi kierował Zbyszek Przeczek a głownym sędzią był
wypróbowany na tym stanowisku Henio Kośmider. Najlepszym strzelcem wyborowym wśrod
panów był Erwin Mikuła, drugi Leszek Buchta i trzeci Zbyszek Przeczek. Wśród pań była
najlepsza Marta Wróbel, druga Danka Kwiczala i trzecia Basia Pilch. Marta Wróbel była
najlepszym strzelcem wśród kobiet i panów.
Po zawodach trzeba było uzupełnić kalorie i płyny. Trunki zapewniła kierowniczka gospody,
kalorie musiał sobie upic każdy we własnym zakresie.
18.11.2016 obchodziliśmy już po raz drugi Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Klub Chłopa
przygotował go we własnym zakresie i też przeprowadził. Najpierw odbyły się rozgrywki w
kręglach. Podczas gry Helka Adamec i Marta Niedziela przygotowały nam kolację a Vašek
Zyder zainstalował komputer i projektor.
Po turnieju przenieśli się chłopi do Domu PZKO, złożyli sobie gratulacje z okazji swego święta i
od babek dostali kolację.
W programie był film szkoleniowy „Żniwa u Mikułów”, nakręcony w roku 2015, kiedy to
rodzina Mikułów zorganizowała żniwa po staru z kosami, grabiami, młócarką, burdakiem, jak za
czasów minionych. Zaprosili znajomych, których przybyło wiele. W ten sposób powstał film o
żniwach. Chłopi wspominali jak „kosili, stawiali panoki, młócili, przewozili ręcznie młócarkę”.
Dla uzupełnienia trzeba wspomnieć, że smażono też jajecznicę i urządzono Mikołajówkę.
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C h ó r Mi es z an y S UC H A
Zmniejszył się w tym roku nasz stan posiadania. Chór w chwili obecnej liczy 30 członków, z
czego pań jest 21, a panów 9.
Kierownikiem artystycznym jest mgr Tomasz Piwko, kierownikiem organizacyjnym Krystyna
Faja, a akompaniatorka Jadwiga Króliczek w razie nieobecności dyrygenta zamienia się w
kierownika artystycznego i akompaniatora w jednej osobie.
W roku 2016 chór spotykał się 40 razy na dwugodzinnych wtorkowych próbach. Zaliczył pięć
występów, ale uczestniczył też w dwu pogrzebach, odbył jednodniowe zgrupowanie, świętował
okrągły jubileusz najmłodszego z panów- Bronka Faji, zorganizował jajecznicę i wigilijkę.
Jak wyżej wymienione przedstawiają się na przestrzeni roku:
10 stycznia chór zaprezentował krótki repertuar kolędowy na zebraniu sprawozdawczym.
31 stycznia zaśpiewał 5 kolęd na polskim nabożeństwie w górnosuskim kościele katolickim.
3 maja wystąpił chór w Parku Bohaterów na uroczystości wspomnieniowej z okazji 71. rocznicy
wyzwolenia Suchej Górnej.
31 maja usmażyli chórzyści jajecznicę.
Nie zafundowaliśmy sobie prawdziwego wakacyjnego wypoczynku, bowiem 25 lipca i 1
sierpnia spotkaliśmy się z chórem stonawskim na próbach poprzedzających występ w
Żywocicach. Próby zaplanowaliśmy sprawiedliwie- pierwszą w Stonawie, drugą w Suchej.
6 sierpnia obydwa chóry zaśpiewały na uroczystości upamiętniającej Tragedię Żywocicką pod
pomnikiem w Żywocicach.
Dnia 11 lipca zespół pożegnał służąc pieśnią swą długoletnią chórzystkę śp. Olgę Buława. Pani
Olga zmarła po dłuższej chorobie w wieku 74 lat.
Pomimo wakacji rozpoczęły się próby przygotowawcze na występ z okazji jubileuszu Šarki,
która zaprosiła nas do udziału w programie.
Jubileusz czeskiego chóru żeńskiego odbył się w Domu Robotniczym w dniu 16 września. Nasz
repertuar był dobrze dobrany i dobrze przyjęty przez publiczność. Po programie skorzystaliśmy z
zaproszenia Šarki do wspólnej biesiady. Było miło, sympatycznie i smacznie.
Dnia 3 października pożegnaliśmy w kościele katolickim i na cmentarzu naszego długoletniego
tenora śp. Władysława Siudę. Był to kolejny bardzo smutny dzień naszej wspólnej historii.
Jednodniowe zgrupowanie w Ligotce Kameralnej w dniu 15 października posunęło naszą pracę
znacząco do przodu. Na zajęciach w dobrze nam już znanej świetlicy pensjonatu Zátiší
ugruntowaliśmy znajomość kilku kolęd. Przerywnikiem był smaczny obiad.
W dniu 20 grudnia podsumowaliśmy mijający rok na zespołowej wigilijce. Były podarunki,
dużo humoru i bliska, bo towarzysząca nam przez całe życie wspólna piosenka.
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Z e s p ół Pi eś n i i T ań ca S US Z A NI E
W sezonie karnawałowym na początku roku 2016 było bardzo dużo występów. Ciągle trwało
zapotrzebowanie na występy z popularnym programem „Podróż taneczna dookoła świata” –
występowaliśmy z nim tam, gdzie nie byliśmy w 2015 roku. Znów tam, gdzie występowaliśmy
w zeszłym roku, trzeba było pokazać coś nowego. I tak powstała nowa wiązanka pt. „Rosyjskie
klimaty” z wątkiem scenicznym z popularnej bajki „Mrozik” i rosyjskimi tańcami ludowymi. Ten
temat wybrano też dla tego, że w szatni uzbierało się więcej strojów rosyjskich, które
zamierzaliśmy jakoś wykorzystać. Również ta wiązanka cieszyła się dużą popularnością.
Cały program uzupełniała zeszłoroczna wiązanka standartowa z walcem i walczykiem,
dla odmiany tańczona w przerobionych sukienkach z kostiumerii PZKO. Z programem
karnawałowym wystąpił zespół aż 17 razy, równo po 8x ze starym programem i 8x z programem
nowym, 1 występ był kombinowany z programem ludowym (6x w Suchej Górnej – w tym po raz
pierwszy na Balu Strażackim, 3x w Karwinie, 2x w Hawierzowie – Błędowicach i dalej w
Lutyni Dolnej, w Starym Boguminie – też po raz pierwszy, w Dąbrowie, Olbrachcicach, w
Ropicy i w Stonawie).
Pod koniec Karnawału przyszła ciekawa propozycja od Bogdana Kokotka – dyrektora
SPTC, czy by nasz zespół, a konkretnie dziewczyny, nie chciały wziąć udział w nowo
przygotowywanym spektaklu muzycznym Sceny Polskiej pod tytułem „Powróćmy jak za
dawnych lat”, czyli polska piosenka międzywojenna. Potem okazało się również, że ma być
zaangażowana również nasza kierowniczka, konkretnie w przygotowaniu choreografii dla
dziewczyn do ok. 1/3 piosenek z 30, które w spektaklu zostały wykorzystane. Było to całkiem
duże wyzwanie, ale zgodziło się 7 dziewczyn, no i kierowniczka też. Było to bardzo
pracochłonne, bo trzeba było przygotować i wyćwiczyć układy na osobnych próbach – najpierw
tylko z dziewczynami, potem również z aktorami wprost na scenie w teatrze w Czeskim
Cieszynie – takich prób było aż 21. Premiera spektaklu odbyła się w sobotę 16.4.2016 i od razu
okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo do końca roku 2016 repryz z udziałem naszych
tancerek było aż 13, co nie często się zdarza (spektakle były nawet w Pradze i Ustroniu).
Żeby tego wszystkiego nie było za mało, to 3 chłopcy i 6 dziewczyn zgodziło się zrobić
zastępstwo za tancerzy Ziemi Cieszyńskiej w 2 plenerowych przedstawieniach SPTC
„Ondraszek – Pan Łysej Góry” dnia 24.6.2016 w Chorzowie i 25.6.2016 na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie. Na szczęście to przedsięwzięcie poprzedzała tylko jedna wspólna
próba w teatrze po uprzednim przygotowaniu w zespole. Do tego doszły przygotowania do
występów z programem folklorystycznym.
Po bardzo długim czasie, bo chyba 35 latach, zespół przedstawił się na Dniu Oszeldy w
Nieborach w sobotę 21.5.2016, ponownie na Festynie Ogrodowym PZKO w Orłowej – Porębie
w niedzielę 26.6.2016 oraz po raz pierwszy na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w
amfiteatrze w Rudzicy w Gminie Jasienica w Polsce.
Potem już finiszowały przygotowania do najbardziej prestiżowego festiwalu
folklorystycznego w tym roku, mianowicie do Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zespół wyjechał
na 4 dni, od 6. do 9.8.2016 i występował z 45 min. programem wraz z Chórkiem na estradach w
Szczyrku, Wiśle, Makowie Podhalańskim oraz Oświęcimiu. W związku z tym, że jeden
zagraniczny zespół nie przybył, to również zespół zaliczył występ na całkowicie zapełnionym
Starym Rynku w Bielsku – Białej, wziął też udział w korowodzie w Wiśle. Nasze występy były
bardzo dobrze przyjmowane przez publiczność, szkoda, że całkowity pozytywny obraz imprezy
zakłóciło zakwaterowanie w DW Storczyk w Wiśle, a raczej jego fatalne warunki higieniczne.
Koniec sierpnia i wrzesień też był bogaty na występy – zespół zapewniał program na
trzech Dożynkach: na tych tradycyjnych w Trzyńcu – Gutach w niedzielę 21.8.2016 (cały czas
lało jak z cebra), po długim czasie na Dożynkach w Hawierzowie – Błędowicach w sobotę
27.8.2016 z programem dolańskim i nietradycyjnie z „Podróżą taneczną dookoła świata”, która i
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w letniej scenerii bardzo się podobała oraz po raz pierwszy na Dożynkach w Kaczycach w
Gminie Zebrzydowice.
Prestiżowe też było zaproszenie na Dni Mniejszości Narodowościowych „Babylonfest” w
Brnie, gdzie zespół przedstawił się z tańcami rozbarskimi wraz z dalszymi przedstawicielami
mniejszości w sobotę 17.9.2016 na Rynku Morawskim. Ostatnim występem w tym okresie był
raczej komercyjny występ na Winobraniu obok Restauracji „Na Lapačce” w Szonowie.
Po dwu latach Suszanie zaplanowali na listopad kolejną dużą imprezę, mianowicie już
bardzo popularne „Spotkanie przy Małej Czarnej“ dnia 19.11.2016 w sali Domu Robotniczego.
Tematem przewodnim były czasy międzywojenne w tańcu i piosence, pod ten temat był
przygotowywany program główny. Inspiracją do niego był udział dziewczyn w spektaklu SPTC
„Powróćmy jak za dawnych lat“, podobały im się charlestonowe rytmy, kostiumy, klimat
tamtych lat. Program dostosowaliśmy i do tego, żeby mógł być tańczony na balach w
nadchodzącym Karnawale. Zaprosiliśmy też aktorów, by wypełnili lukę do przebierania
piosenkami z powyższego spektaklu, co chyba było dobrym pomysłem, sądząc po reakcji
widzów. A tych było na sali wraz z dziećmi i członkami zespołu koło 200. Czyli pełna
satysfakcja. Ale na tym program się nie kończył, bo w programie miał miejsce również występ
najnowszych członków zespołu w wiązance z lat 70-tych w stylu Hippies oraz choreografie i
pomysly własne członków zespołu. Zwłaszcza balet wodny w wykonaniu 8 zespołowych
chłopców w choreografii Marka Waleczka spotkał się z gromkimi brawami publiczności. Marek
też świetnie poradził sobie z aukcją przedmiotów, którą przygotował wraz z żoną Lucką. I
zabawa przy muzyce DJ Romana Kriša była także przednia i trwała prawie do świtu. Za świetne
wybrzmienie programu i zabawy trzeba podziękować zwłaszcza firmie BB Group agency, która
wypożyczyła w ramach sponsoringu duży led ekran na scenę oraz światła na salę. Efekt był
niesamowity. A za organizację imprezy Marianowi Pilchowi, Lucce i Markovi Waleczkom,
Marceli i Kubowi Tomanom, Romkowi i Jankowi Mračnom, Klubowi Kobiet za ciastka i
barszcz, Dance Suchej, Teresce Tomasz z przyjacielem i Marianowi Pilchowi za harówkę w
barze. Impreza pod każdym względem była udana.
Ostatnim folklorystycznym występem był w grudniu tradycyjny Koncert Świąteczny w
trzynieckiej Trisii w sobotę 17.12.2016. Ten koncert był w tym roku wyjątkowy. Grupka
kierowników zespołów i folklorystów w składzie Roman Kulhanek, B. i J. Mračnowie oraz
Danka i Michał Milerscy spróbowali zrealizować w tym roku długoletni plan, mianowicie
przygotować program, który by charakteryzował cały nasz region od Mostów po Bogumin. I tak
powstał program, w którym uczestniczy 7 zaolziańskich zespołów pod nazwą „Z biegiem Olzy”.
Czy się udał ten zamiar, będzie wiadomo zaraz po koncercie. A nuż się przytrafi wyjechać z nim
na jakiś prestiżowy festiwal?
Oprócz wyżej wymienionego zespołowi chłopcy zapewnili część programu na PZKOwskim MDK w świetlicy Domu PZKO w dniu 5.3.2016, grupka 7 tancerzy uczestniczała w
odpustowym korowodzie i mszy w dniu 1.5.2016. Kierowniczka zespołu złożyła też gratulacje i
kwiaty na koncertach jubileuszowych Dziecek ze Stonawy (22.10.2016) oraz na koncercie
jubileuszowym ZF „Vonička” z Hawierzowa w dniu 26.11.2016.
Tancerze też jak zawsze szlifowali układy taneczne na dwóch tradycyjnych
zgrupowaniach – wiosennym i jesiennym, oba odbyły się w Domu PZKO w Gutach.
Zgrupowanie zespołów przed Koncertem Swiątecznym odbyło się w DK PZKO w Mostach koło
Jabłonkowa. Sezon zakończyła tradycyjna Wigilijka zespołu w niedzielę 18.12.2016.
Skład członkowski wynosił pod koniec roku 39 osób, w tym 31 tancerzy (18 dziewczyn i
13 chłopców), 4 członków kapeli i 4 osoby kierownictwa. Pozytywnie zadziałała kampania
naborowa w internecie, bo na próby zapoznawcze na początku września przyszło aż 9 nowych
członków (6 dziewczyn i 3 chłopcy), w ciągu roku 2 chłopców z różnych powodów
zrezygnowało z pracy w zespole i 2 kolejni zakończyli zespołową karierę. Po długim czasie jest
w zespole pokaźnie mniej chłopców.
9

Podsumowując występy w tym roku, to ich było w sumie 32, czyli mniej więcej tak
samo, jak w ubiegłym roku, w tym 17 występów z programem „balowym“, 13 występów
z programem folklorystycznym, okazyjny był 1 (PZKO-wskie MDK) a specjalny w ramach
Małej Czarnej też 1. Do tej liczby trzeba jednak doliczyć występy dziewczyn w ramach spektakli
„Powróćmy jak za dawnych lat”, których było w tym roku 14 oraz 2 występy w ramach
przedstawienia „Ondraszek” – po zliczeniu wychodzi zawrotna suma 48 występów.
Próby odbywały się regularnie w ciągu całego ubiegłego roku w sali byłej „czerwonej”
szkoły. Normalnych prób było 51, specjalnych (Powróćmy, Ondraszek) było 22, czyli razem 73.
Na pierwszym zgrupowaniu zapewnił wyżywienie Daniel Neděla, na drugim
zgrupowaniu nasz prezes PZKO Jan Zyder przy pomocy, brata Vaška, Jarka Vranki, państwa
Żyłów i Tomanów, pomagali też Maryś Pilch, Lucka Waleczek Zotyka, Iza Mrózek, Romek
Mračna.
Podsumowując pierwszy cały rok czynności szatni – wypożyczalni Suszan trzeba
stwierdzić, że docierają już do publicznej wiadomości godziny otwarcia we wtorki od 16:00 do
18:00, obsługę zapewniają 4 panie na zmianę – oprócz kierowniczki Janka Rzyman, Urszula
Słowik i Marcela Toman. W sumie było 53 wypożyczeń, wychodzi więc przeciętnie 1
wypożyczenie tygodniowo. W ciągu całego roku są naprawiane uszkodzone czy zużyte stroje i
buty, są też doszywane nowe części kostiumów – w tym aktywnie pomaga Halina Klimas.
Sprawozdanie finansowe z czynności Suszan i wypożyczalni oraz spis występów i akcji
jest w załączniku.
Jak w każdym roku zespół mógł liczyć na wsparcie finansowe głównie dzięki
macierzystemu kołu PZKO i Gminie Sucha Górna.
SUSZANIE – sprawozdanie finansowe z działalności zespołu 2016
Dochody:
Wynagrodzenie za występy
Wypożyczenia z szatni
Składki członków na wyżywienie na zgrupowaniu
Dochód z aukcji na Małej Czarnej
Razem
Wydatki:

Kč
39.000,15.000,7.730,5.770,67.500,Kč

Drogowe członkom zespołu za wyjazdy na występy
1.350,Zakupy strojów, kostiumów, butów, ich naprawy, szycie, czyszczenie
29.324,Prowadzenie kroniki, zakupy papierów, kredek, klejów, itd.
1.090,Inne (zakup prowiantu na zgrupowanie, biletów na SPTC, podarunków i kwiatów na jubileusze
16.579,- zespołów, podarunków dla najlepszych członków na Wigilijkę, pocztowe, zakup
żarówek do świateł, wynagrodzenie za granie na występach Marcel Palowski, itd.)
Wywołanie zdjęć z występów
5.151,_____________________________________________________________________________
Razem
53.494,Dochody – wydatki:
Przelew z roku 2015:
Stan kasy Suszan na dzień 31.12.2016

14.006,783,14.789,10

CHÓREK
Skład zespołu:

Kierownik:
Współpracujący:

Marcela Toman, Magda Bura, Danka Juchna, Renata Filuś, Graża Wróbel,
Mariola Weiser, Danka Knápek – występuje już tylko gościnnie, ponieważ
mieszka na Morawach. Nowym członkiem zespołu jest Graża Dostal.
Jan Juchna, Paweł Tomiczek, Marian Pilch, Marian Bura, pod koniec roku
odszedł Bohdan Firla a aktualnie panom pomaga Roman Filuś.
Barbara Weiser
kapela Šmykňa – kierownik Jiří Machač sen., primaš Adam Machač,

Manager:

Marian Weiser

Próby zespołu
Próby cały czas trwania zespołu odbywają się u Weiserów. I ciągle przybywa na nich
najmłodszego narybku. Oprócz naszej „maskotki“ Natalki Bura, która nie opuszcza prawieże
żadnej próby, w próbach uczestniczą również córki państwa Wróblów, Tomanów i Pilchów. To
właściwie dalszych 6 małych śpiewaczek.
Występy
7.1.2016
Chórek rozpoczął rok 2017 występem na zebraniu MK PZKO w Karwinie – Raju.
17.1.2016
Początek roku to również kontynuacja Świąt Bożego Narodzenia i czas kolęd. Chórek razem
z kapelą Šmykňa i jej śpiewaczkami wystąpił z tradycyjnymi polskimi i słowackimi kolędami w
ramach niedzielnych nabożeństw w kościołach w Olbrachcicach i Suchej Górnej.
7.5. i 20.8.2016
Rok 2016 bogaty był na jubileusze członków Chórku. To też okazje do występu, ale i do
przygotowania specjalnego programu. Danka Juchna popłynąć chciała w daleki rejs, więc zespół
przeistoczył się w załogę parowca.
Renia Filuś i Paweł Tomiczek niczym gospodarze zaprosili na zakończenie zbiorów i dożynki.
Zespół wyruszył na pole odpowiednio ubrany i uzbrojony w kosy, cepy i grabie.
14.5.2016
Członkowie zespołu to wszystko absolwenci suskiej podstawówki. Nie mogło ich więc
zabraknąć na spotkaniu absolwentów tej placówki. Szkoda, że występ troszkę popsuły problemy
z nagłośnieniem.
28.5.2016
Chórek wystąpił dla niedużego dąbrowskiego MK PZKO w przepięknym budynku Domu
Narodowego.
22.6.2016
Marian Pilch mógł przedstawić się na meetingu w Łomnej kolegom z firmy INSTAR ITS nie
tylko jako zdolny IT specjalista, ale również jako wybitny solista Chórku.
6. – 10.8.2016
W sierpniu Chórek wyjechał razem z Suszanami na Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wspólnie
uczestniczyli w korowodzie w Wiśle, wystąpili w Szczyrku, Wiśle, Makowie Podhalańskim,
Oświęcimiu i Bielsku Białej. Chórek zaliczył też kolejny występ z suszańską kapelą na rynku w
Wiśle. Jak zawsze świetną atmosferę TKB nie mogły popsuć nieco problematyczne warunki
zakwaterowania a Chórek wykorzystał i wolne chwile do realizacji miniwycieczki po atrakcjach
uzdrowiska.
12.8.2016
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TKB to również Gorolski Święto. Chórek ty razem już ze Šmyknią przedstawił piosenki
cieszyńskie ze swego CD „W tej naszej dziedzinie“ w ramach piątkowego programu „Był tu
jedyn gazdosziczek“.
18.9.2016
We wrześniu Chórek powrócił do Polski, a to na Szóste Zamarskie Biesiadowanie – impreza
organizowana przez Radę Sołectwa Zamarski, gminy Hażlach i Koło Gospodyń Wiejskic.
Chórek razem z kapelą Šmykňa zaproszony został przez sołtysa, który był członkiem chóru
prowadzonego przez Jana Chmiela ze Strumienia , autora śpiewnika, z którego często korzysta
Chórek. Publiczność miała więc możliwość wysłuchania znanych piosenek w nieco
nietradycyjnych aranżacjach Jiřího Macháče starszego.
11. – 13.11.2016
W listopadzie 2016 w Łomnej Dolnej odbyło się zgrupowanie zespołu. Głównym zadaniem
było przygotowanie nowego repertuaru, z którym Chórek występować będzie w 2017 roku.
Kierowniczka zespołu wybrała 20 mało znanych piosek ludowych z cieszyńskiego regionu,
najczęściej znów ze zbioru kolekcjonera Jana Chmiela. Chórek mógł przygotować się do
zgrupowania dzięki uprzejmności pana Adama Farany, który nagrał melodie na organkach.
Jednak właściwą atrakcyjną formę jak zawsze otrzymują piosenki dzięki aranżacjom kierownika
kapeli Šmykňa pana Jiřího Macháče. Aranżacje te są jednak bardzo wymagające i potrzeba było
wiele godzin sumiennego treningu do ich opanowania.
Drugim zadaniem zgrupowania była powtórka tradycyjnych polskich kolęd, które zespół
przygotował w ubiegłym roku. Z tym repertuarem zaznajomić się musieli przed oczekiwanymi
występami w nowi śpiewacy i członkowie Kapeli.
11.12.2016
Rok 2016 Chórek ze Šmyknią zakończył koncertem adwentowym przygotowanym przez MK
PZKO w Orłowej Lutyni i Urząd Miasta w kościele w starej Orłowej.
Członkowie Chórku w ubiegłym roku upiększyli też w miejscowym kościele katolickim
obrządki w ramach nabożeństwa dożynkowego i chrzest wnuczki członków chórku.
Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że członkowie zespołu udzielają się nie tylko w ramach
górnosuskiego MK. Prawie połowa zespołu to członkowie MK w Hawierzowie – Suchej.
Państwo Burowie byli gazdami tegorocznych Śląskich Dożynek.
Pięknym wspomnieniem na rok 2016 dla Chórku będzie seria profejsonalnych fotografii p.
Siedlaczka, które powstały w ramach sesji do przygotowania kalendarza Gminy Sucha Górna na
rok 2017.
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KÓŁKO TANECZNE
We wrześniu 2016 roku do rodziny klubów i zespołów naszego koła dołączył nowy
członek – Kółko Taneczne, którego inicjatorem i zarazem kierowniczką jest Monika
Labudková, była wychowawczyni tutejszego przedszkola i zawodowa tancerka.
Zainteresowanie wśród dzieci i rodziców wyprzedziło nasze oczekiwania i po zgłoszeniu
21 dzieciaków wstrzymano na razie przyjmowanie nowych członków. Próby odbywają się w
parzyste tygodnie w poniedziałek i piątek w sali gimnastycznej PSP Sucha Górna. Dziękujemy
dyrektorowi placówki B. Prymusowi za przychylność i udostępnienie pomieszczeń szkoły.
Dzieci ćwiączą z pasją i pierwszy program powoli się kształtuje. Premierowy występ
kółka zaplanowany jest na Baliku PSP Sucha Górna, w sobotę 21.1.2017 w Domu Robotniczym.
Trzymamy kciuki i życzymy dzieciom i kierowniczce powodzenia oraz wiele udanych
występów.
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Dom PZKO
Kierownikiem Domu PZKO jest Ing. Zbigniew Przeczek, który wykonuje swą funkcję
bardzo sumiennie i starannie. Pod jego bacznym okiem Dom PZKO utrzymywany jest w
niezawodnym stanie. Przy wykonywaniu tej żmudnej i czasochłonnej pracy może liczyć na
pomoc np. B. Zydra, A. Krużel, oczywiście wysiłek Klubu Chłopa.
W lipcu 2016 roku miała miejsce kolejna istotna inwestycja w mienie naszego Koła –
zakupiono nowe, wygodne i bezpieczne krzesła oraz stoły. Są one identyczne z
wyposażeniem sali Domu Robotniczego, a więc w razie zapotrzebowania możemy
pożyczyć gminie nasze meble i odwrotnie.
Koszt całej inwestycji wynosił 301 653,- CZK i trzeba podkreślić, że inwestycja ta nie
byłaby możliwa bez wsparcia naszej Gminy! Z budżetu gminy Sucha Górna Miejscowe
Koło PZKO w Suchej Górnej otrzymało dofinansowanie w wysżkości 150 000,- CZK i
kolejne 150 000,- CZK stanowi zwrotna pomoc finansowa, która będzie zwracana do
budżetu gminy w 5 ratach rocznych w wysokości 30 000,- CZK. Znowu widać bardzo
dobrą współpracę i stosunki pomiędzy naszym Kołem i Gminą Sucha Górna, której n ależą
się ogromne podziękowania.
Tak pokaźny i wartościowy majątek, jakim jest DOM PZKO musi zostać też odpowiednio
ubezpieczony. Roczna składka ubezpieczeniowa od 2017 roku wynosi 9 903,- CZK,
najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia złożyła ubezpieczalnia UNIQUA, która ubezpiecza
nasz dom już od trzech lat.
Imprezy w Domu PZKO w Suchej Górnej w 2016 roku:
Wynajmy lokali
Imprezy własne
Łącznie

47
23
70 (w 2015 roku: 61)

Kolejne wydarzenia w Domu PZKO:
prób chóru SUCHA
spotkań Klubu Kobiet
zebrań zarządu
spotkań Klubu Chłopa
spotkań Klubu Młodych
Lącznie

40
12
11
12
5
80

Po kilka dni przygotowań na Bal PZKO, MDK, Odpust, Wystawa, Powitanie lata, Dzień
Dziecka, Fedrowani i inne, załóżmy następne 30 dni.
Licząc na okrągło Dom PZKO wykorzystywany był przez 180 dni.

14

Współpraca z urzędem gminy
Współpraca z Gminą Sucha Górna jest przez wiele lat na bardzo wysokim poziomie i
prawie każde inne koło PZKO może nam jej tylko zazdrościć. Dofinansowanie działalności
MK PZKO Sucha Górna porusza się corocznie w granicach 80 tysięcy koron, dzięki czemu
nasze zespoły mogą wyjeżdżać na występy, brać udziały w wystawach, odnawiać swe
wyposażenie itp. Jak już wspomniano wcześniej, otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup
nowych krzeseł i stołów do dużej świetlicy w wysokości 150 000,- CZK, kolejne 150 000,CZK stanowi zwrotna pomoc finansowa, która spłacana jest w 5 ratach rocznych w
wysokości 30 000,- CZK.
Gminie należą się gromkie oklaski i szczere podziękowania za takie wsparcie. Jeszcze raz
dziękujemy za takie ogromne wsparcie i obiecujemy swą pomoc przy organizacji licznych
imprez gminnych i rozwoju kultury w naszej miejscowości.
Współpraca ze szkołą i macierzami
Współpraca jest długotrwała, stabilna. Szkoła i przedszkole zapraszają nas na swe imprezy, jak
np. Ognisko Pożegnalne, Festyn Szkolny i liczne imprezy odbywające się w auli PSP.
Rekrutacja nowych członków PZKO odbywa się przy czynnym wsparciu kierownictwa szkoły i
grona pedagogicznego. W programie Wykopek nie może brakować dzieci ze szkoły i
przedszkola.
Bardzo dobra jest współpraca również z Kołami Macierzy Szkolnej i Macierzy Przedszkola, o
czym była już mowa w sprawozdaniach zespołów i klubów.
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Z A R Z Ą D KO Ł A I KO M I S J A R E W I Z Y J N A
Pracę zarządu ocenią Państwo na dzisiejszym zebraniu. Ja uważam, że zarząd naszego koła i
komisja rewizyjna działają bardzo sprawnie i skutecznie, co zresztą widać w sprawozdaniach
zespołów i opisach licznych imprez. Nie można obliczyć ilości godzin poświęcanych przez
członków zarządu na przygotowanie imprez, opracowanie wniosków o dofinansowanie oraz ich
rozliczanie, naprawianie wyposażenia, drobnych usterek w Domu PZKO, nie wspominając już o
czasie spędzanym na próbach i wyjazdach.
Bardzo ważnym elementem finansowania naszej działalności jest dofinansowanie, które
pozyskujemy z różnych źródeł. Przytaczam zestawienie dofinansowania w ubiegłym roku:
Grant gminy Sucha Górna na działność
Dofinansowanie krzeseł z gminy Sucha Górna
Zwrotna pomoc finansowa
Grant Nadace OKD - Srdcovka
Grant NADACE ČEZ
Stowarzyszenie Wspólnota Polska

86.000,- CZK
150.000,- CZK
150 000,- CZK
15.000,- CZK
30 000,- CZK
49.505 Kč

W sumie na grantach udało nam się zyskać 195.505 Kč. Opracować grant to jedna sprawa a
potem następuje opracowanie rozliczenia. To też jest niezmiernie czasochłonne.
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Kilka danych o imprezachi wydarzeniach Koła
23. 1. Bal PZKO w Domu Robotniczym. Bal należy do największych i najważniejszych
imprez naszego koła i otwiera zawsze nowy rok. W organizacji biorą udział praktycznie
wszystkie zespoły i kluby. Gości było 130 (w 2015 r.: 110). Bardzo nas cieszy wzrastająca
liczba goóci i mamy nadzieje, że taki trend będzie kontynuowany. Wielką atrakcją była
kapela JOKER BAND Ivana Muchy, która cieszy się wśród balowiczów z całego kraju
dużą popularnością. W 2017 roku gości w Domu Robotniczych rozbawiać będzie znowu ta
kapela, a więc spodziewamy się jeszcze większej ilości gości. Trzeba powiedzieć, że
członkowie kapeli również byli mile zaskoczeni entuzjazmem naszych balowiczów i w
powodu naszego balu wyściczyli kilka polskich przebojów.
5. 3. MDK - Święto kobiet w naszym Kole od lat jest gwarancją kameralnej atmosfery i dobrej
zabawy. Nie inaczej było i w tym roku. Owiane do końca tajemnicą zgromadziło w Domu PZKO
komplet pań. Program, którego wykonawcą od lat jest kabaret dawnych tancerzy „Suszan” nie
tylko rozbawił. Jego celem było też wywołać refleksję nad wadami ludzkimi czy zjawiskami
społecznymi. Pomysłodawca i reżyser programu Jakub Toman potrafi trafić w dziesiątkę.
Propozycję programową kontynuował Bronisław Zyder przedstawiając multimedialną
prezentację działalności Klubu Chłopa. Trafny komentarz do prezentowanych fotografii potrafił
wywołać salwy śmiechu, ale też wzbudzić uznanie. Smaczny poczęstunek autorstwa panów z
Klubu Chłopa potwierdził znany fakt, że gotowanie nie jest tylko domeną pań.
9.3. Sejmik Gminny Kongresu Polaków
Odbył się w naszym Domu PZKO przy udziale 15 osób. Prowadził go prezes KP Józef
Szymeczek. Na sejmiku dyskutowano o znaczeniu i zakresie działalności KP, o tożsamości
narodowej, poziomie języka ojczystego i o „Wizji 2035”. Pełnomocnikiem gminnym w
następnej kadencji będzie Jan Gałuszka, w Zgromadzeniu Ogólnym KP weźmie udział czterech
wybranych delegatów/ Gałuszka, Weiser, Kiedroń, Zachwieja/.
15.4. Barbara Mračna wśród finalistów „ Inicjatyw PZKO”
Nominowana przez zarząd Koła w kategorii osobowości Barbara Mračna znalazła się na
podstawie werdyktu komisji Zarządu Głównego w ścisłej czołówce konkursu „Inicjatywy
PZKO” – wśród jedenastu finalistów. Po podliczeniu głosów głosowania publicznego zwycięzcą
został „ Dolański Gróm”- projekt muzyczny pezetkaowców z Karwiny.
27.4. Srebrne Spinki dla Barbary Mračna
Niewątpliwie kolejnym zasłużonym sukcesem naszej kierowniczki artystycznej ZPiT „
Suszanie” było odebranie przez nią z rąk konsula generalnego RP Janusza Bilskiego nagrody
Srebrnych Spinek. Basia otrzymała je za opracowanie scenariusza programu Festiwalu PZKO
2015 oraz za jego realizację.
1.5. Odpust w Suchej Górnej
Włączyło się nasze Koło jak co roku w udział i doposażenie kulinarne gminnego odpustu. Przed
południem 7 członków zespołu ”Suszanie” wzięło
udział w pochodzie odpustowym i mszy świętej w kościele katolickim, natomiast w Domu
PZKO i w jego bezpośrednim sąsiedztwie odpustowych gości w swoje podwoje zapraszały
kawiarenka oraz stoiska z mięsem i napojami. Czysty zysk w wysokości 15 712 Kc świadczy o
17

zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. Organizatorem stoisk był prezes Jan Zyder, Klub
Kobiet zorganizował i poprowadził kawiarenkę.
3. 5. 2015 Uroczystość wspomnieniowa w Parku Bohaterów
Sporo górnosuszan zeszło się na uroczystości upamiętniającej 71. rocznicę wyzwolenia Suchej
Górnej spod okupacji faszystowskiej. Zabrzmiały hymny, przemówienia, a potem pieśni w
wykonaniu chóru „ Sucha”. Delegacja naszego Kola złożyła pod pomnikiem ofiar faszyzmu
kwiaty.
3.5. Nasza delegacja w Bielsku-Białej
Z okazni „Dnia Flagi” na koncert Bielskiej Orkiestry Kameralnej wyjechali wójt gminy Jan
Lipner, prezes koła Jan Zyder oraz wiceprezesowie Edward Rychlik i Marian Pilch.
14.5. III Spotkanie Absolwentów PSP w Suchej Górnej
Nie wyczerpała się po dwu poprzednich wola międzygeneracyjnego spotkania absolwentów PSP
w Suchej Górnej. W sobotę 14 maja przybyli do Domu Robotniczego w rekordowej ilości 290
osób. Najmłodszych absolwentów z roku 2011 i najstarszych z roku 1953 dzieliło 58 lat.
Absolwenci mieli możliwość spotkać się również ze swymi opiekunami, bowiem z zaproszenia
skorzystało 10 wychowawców. Swe umiejętności pokazały dzieci przedszkola , uczniowie
szkoły oraz Chórek, też grupa absolwencka miejscowej PSP, który zaśpiewał kilka piosenek i
zaprosił do wspólnego odśpiewania ,, Ćwierkających wróbelków” - piosenki pierwszoklasistów
i „ Płyniesz Olzo”. Przebieg III Spotkania Absolwentów PSP w Suchej Górnej, ale też opinie o
nim to powód, dla którego główny organizator spotkania Marek Kriš może poczuć się w pełni
usatysfakcjonowany.
3.6. Dni Bielska-Białej
Uroczystość, w której udział wzięli wójt gminy Jan Lipner oraz E. Rychlik i Z. Przeczek z
żonami odbyła się w Ratuszu, po czym goście i licznie zgromadzona publiczność wysłuchali na
Placu Ratuszowym koncertu orkiestry Zbigniewa Górnego z wyśmienitą obsadą aktorską i
piosenkarską.
18.6. Dzień Dziecka
Od lat organizuje go Kamil Wróbel, od lat wkłada w tę organizację swój talent organizatorski,
ale też kulinarny. To impreza wielogeneracyjna, z atrakcyjnym programem i dobrą kuchnią. W
tym roku podziwiano kunszt zespołu gimnastyków z Wędryni, zaś dreszczyk emocji udało się
zasiać ekipie ratowników górniczych. Ze względu na większą ilość sponsorów organizatorzy nie
wykorzystali dotacji zarządu Koła w wysokości 5000 CZK.
25. 6. 2015 Powitanie Lata
To impreza gminna, na której nasze Koło pod kierownictwem Kamila Wróbla od lat organizuje
stoisko kulinarne. Zawsze cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem uczestników „powitania”,
co przekładało się na efekt finansowy przedsięwzięcia. Niestety w ostatnich latach
zainteresowanie imprezą spada, czego doświadczyła ekipa Kamila w tym roku. Czysty zysk w
wysokości 4818 Kc nie zrównoważył wielogodzinnych przygotowań kilkuosobowej grupy. Nic
zatem dziwnego, że Kamil zdecydował się zrezygnować z tej formy promocji naszego Koła.
3.9. Gulasz Fest
Odbył się po raz drugi przy współudziale miejscowej Organizacji Straży Pożarnej. Jest
imprezą konkursową , w której wystartować może każdy, kto potrafi ugotować porcję gulaszu
dla kilkudziesięciu osób. O zwycięzcy decyduje publiczność poprzez głosowanie.
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Z czterech rodzajów gulaszu każdy znalazł grono zwolenników, jednak zwycięzcą został
tak, jak rok wcześniej, Dušan Kupčík, który po części zdradził tajemnicę sztuki kulinarnej.
Drugie miejsce zdobyła ekipa pezetkaowska- Marian i Marek Krišowie, którzy gotując
również gulasz wołowy wystartowali w konkursie po raz pierwszy. Kolejne pozycje zajął gulasz
z kapustą, a potem gulasz z dzika.
24.9. Wycieczka w miejsca mało znane
W sposób aktywny spędziła ostatnią wrześniową sobotę 45- osobowa grupa naszych członków
oraz pezetkaowców z Olbrachcic. Razem z panem Alfredem Lotterem, organizatorem i
kierownikiem wycieczki, odkrywała mało znane uroki Gór Złotych / Rychlebské hory/
położonych w Sudetach Wschodnich pomiędzy Jesionikami a Kotliną Kłodzką. Jaskinia Na
Pomezí to największy systemem jaskiń w Republice Czeskiej. Wycieczka, której dodatkowym
atutem była ładna pogoda zadowoliła jej uczestników. Ten mało znany zakątek, jego przyrodę i
historię warto było poznać.
2.10. Wykopki
Były prawdziwym spotkaniem z tradycją. Zasługa to pięknego programu w wykonaniu dzieci
przedszkola i szkoły oraz grupki młodocianych muzyków z fundacji braci Golec, zasługa
wspaniałej, opartej o tradycyjne śląskie dania kuchni, loterii na ludowo, wystawki plonów i
całego wystroju Domu Robotniczego.
Wieńczyły również 30-lecie współpracy MK PZKO i gminy z Bielskiem-Białą,
niekwestionowanej owocnej przyjaźni, która na przestrzeni tych lat obfitowała w wymianę
kulturalną i krajoznawczą. To dlatego gościliśmy wśród nas długoletniego dyrektora bielskiego
Domu Kultury p. Zygmunta Czernka z żoną oraz wójta gminy p. Jana Lipnera.
Wykopki pokazały, jak ważna jest więź międzygeneracyjna i że to ona potrafi zapełnić
salę Domu Robotniczego do ostatniego miejsca. Kilkudniowe przygotowania / tu warto
podkreślić wielki wkład pracy Klubu Kobiet oraz ekipy organizacyjnej z Markiem Krišem na
czele/ nie poszły na marne. Bo dla tej jedności warto było.
19.11. Spotkanie przy Małej Czarnej
Cykl dwuletni „Spotkań przy Małej Czarnej” od lat zdaje egzamin. Jesienny termin spotkania ma
swoje uzasadnienie. Był podsumowaniem roku obfitującego w występy na balach, imprezach
folklorystycznych, festiwalach, roku wyjątkowego, bo ukoronowanego udziałem zespołowych
tancerek w spektaklu Sceny Polskiej „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Program był wspaniały, rozmaity, kolorowy. Sprowadzał widzów do okresu II Rzeczypospolitej,
by znowu powrócić w teraźniejszość. Uwieńczeniem były własne próby choreograficzne
członków zespołu. Szczególniej program opisany jest w sprawozdaniu ZPiT Suszanie.
27.11. Turniej tenisa stołowego
To była szósta edycja Turnieju Tenisa Stołowego w Suchej Górnej. Udział w nim wzięlo
47 zawodników, głównym organizatorem z ramienia MK PZKO była Marek Kriš, sędzią
głównym zaś Bohdan Firla. Sprawna organizacja i dobre warunki w górnosuskiej hali sportowej
spowodowały, że pomimo sporej liczby uczestników rywalizujących w sześciu kategoriach, już
wczesnym popołudniem poznaliśmy zwycięzców w kategorii dziewcząt, chłopców, pań, oraz
trzech kategoriach wiekowych panów. W ufundowaniu medali, pucharów i nagród wsparł MK
PZKO w Suchej Górnej miejscowy Urząd Gminny, który równocześnie umożliwił
wypożyczenie sali na dogodnych warunkach. Stołów do gry użyczyła szkoła czeska.
Szósty rocznik Turnieju tenisa stołowego był imprezą pod każdym względem udaną.
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27.11. Zapalenie Choinki przy urzędzie gminy
Był to pierwszy rocznik tej imprezy, której organizatorem jest Urząd Gminy Sucha Górna, w
mianowicie Komitet ds. Kultury i Sportu pod kierownictwe wiceburmistrza J. Žerdíka.
Ustrojono choinkę przed „czerwoną szkołą“, nowe lampi świąteczne zostały zainstalowane
również w całym wyremontowanym centrum gminy.
Mimo bardzo zmiennej i niepewnej pogody przybyła ogromna ilość mieszkańców naszej gminy,
których trzeba było zagrzać. W stoisku naszego koła sprzedawano wino grzane, miód pitny,
herbatę (nawet z rumem) i panowie z Klubu Sportowego ugotowali bardzo zmaczną
„prdelónkę”. Przygotowaniem stoiska zajmowali się J. Zyder i A. Wróbel.

Jan Zyder
Prezes MK PZKO Sucha Górna

Na podstawie sprawozdań:
- Baza członkowska
- ZPiT SUSZANIE
- Chóru Mieszanego SUCHA
- Klubu Kobiet
- Klubu Sportowego
- Kierownika Domu PZKO
- Klubu Chłopa
- Kółko Taneczne
- Chórek
- Turniej w ping pongu

- Janina Rzyman, metrykarz
- Barbara Mračna, kierownik ZPiT SUSZANIE
- Bogumiła Przeczek, Mgr.
- Eugenia Kaňa, Mgr., kierownik Klubu Kobiet
- Kamil Wróbel, kierownik Kółka Sportowego
- Zbysław Przeczek, kierownik Domu PZKO
- Bronisław Zyder i Erwin Mikuła
- Jan Zyder, Mgr.
- Barbara Weiser, Marian Weiser, kierownik i manager zespołu
- Marek Kriš
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