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Szanowni Członkowie, Szanowni Goście. Przedstawiam Wam sprawozdanie z działalności
naszego Koła za rok 2015.
Baza członkowska
Nowi członkowie:
Firla Izabela
Brzeżański Damian
Gałuszka Jan
Toman Barbara
Toman Richard
Mikulová Soňa
Mrózková Izabela

Piętak Joanna
Kux Filip
Kwiczala Zbyszek
Vaněk Beata
Stefaniszek Adam
Stefaniszek Nikol
Kriš David

Wystąpili z PZKO:

Zmarli
Mrózek Wanda
Ing. Jonsztová Věra

Mackowska Otylia
Kotula Bronisław

Hawranek Eugeniusz
Kusyn Janina

W dniu 31. 12. 2015 stan bazy członkowskiej naszego koła wyglądał następująco:
Kobiety
Mężczyźni

248
233

Razem

481

Po raz pierwszy od wielu lat zarejestrowaliśmy wynik dodatni w stanie naszej bazy
członkowskiej. Mam nadzieję, iż nie będzie to wyjątkiem, a raczej zasadą.
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 14 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
Marta Bajger
Halina Tomasz
Marta Wawrzyczek
Ilona Kuczera

Renata Łukesz
Halina Klimas
Anna Kružel
Władysław Siuda
Halina Szegecs

Makówka Lech
Małgorzata Kubját
Marta Wróbel
Władysław Czendlik
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KL UB S PO RTO WY
Sportowcy spotykają się w piątki w hali sportowej. Od zeszłorocznego sezonu treningi prowadzi
Adam Preisner. Przewodniczącym Klubu pozostał Kamil Wróbel. W treningach udział bierze
ok. 16 sportowców.
Również w 2015 roku nasi sportowcy brali udział w rozgrywkach Mistrzostw PZKO w
Minipiłce Nożnej, które miały miejsce w pierwszą lipcową sobotę. Drużyna zajęła czwarte
miejsce.
Jednak działalność członków Klubu Sportowego nie polega tylko i wyłącznie na bawieniu się z
piłką. Bardzo aktywnie pomagają też przy organizacji licznych imprez, jak np.: Powitanie Lata,
Dzień Dziecka i inne.
-

20.6.2015 odbył się kolejny rocznik Dnia Dziecka, ponownie przy Remizie Strażackiej.
Fundacja OKD ponownie wsparła to przedsięwzięcie, w tym roku sumą 15.000,- CZK (rok
wcześniej było to 10.000,- CZK). Dzięki wsparciu Fundacji OKD, gminy Sucha Górna i
licznych sponsorów udało się przygotować bardzo atrakcyjny program i bogate zaplecze. Na
zamkach dmuchanych kilkadziesiąt dzieciaków bawiło się do zmroku. W programie
wystąpiły trzy tancerki akrobatyczne Pole Dance, a gdy zapadła już noc, pojawili się na
scenie artyści z ogniem. Łączne koszty imprezy wynosiły ponad 58 tysięcy koron i ponad
95% tych kosztów pokrywają bilety wstępu, sponsorzy i dofinansowania. Trwają już
przygotowania do kolejnego rocznika imprezy.

-

Powitanie Lata odbyło się 27 czerwca 2015, jak zwykle nie brakowało na nim stoiska
naszego Koła, które załatwili sportowcy. Przygotowali i sprzedali 160 sztuk „langoszy”, 140
kiełbas z grilla, 50 porcji gulaszu i 17 kg pieczonego udźca wieprzowego. Goście też sporo
wypili, bo ponad 25 litrów alkoholu. Poniżej krótkie zestawienie z ostatnich trzech lat
sprzedaży na Powitaniu Lata.
rok 2013

rok 2014

rok 2015

19.089,- CZK

15.027,- CZK

18.000,- CZK

-

4.7.2015 była 39. edycja piłkarskiego turnieju „Puhar Lata”, mistrzostwa PZKO w minipiłce
nożnej. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce.

-

Pod koniec roku urządzili sobie sportowcy w świetlicy Domu PZKO wigilijkę, na której
konsekwentnie i starannie podsumowali całoroczną działalność.
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KL UB KO BIE T
Klub Kobiet ma 35 członkiń aktywnych i 4 członkinie honorowe. Spotkania odbywają
się w pierwszą środę w miesiącu. Jednak w przypadku zapotrzebowania spotykamy się też w
innych terminach. Na spotkaniach omawiamy sprawy, które nas czekają w danym miesiącu w
Kole, dokąd trzeba pojechać na wystawy itp.
Przed imprezami Koła panie przychodzą do świetlicy z jedno lub dwudniowym
wyprzedzeniem, by zabezpieczyć imprezy od strony kulinarnej. Trzeba powiedzieć, że imprez
było w roku sprawozdawczym stosunkowo dużo: Walne Zebranie, Bal PZKO, Balik
Przedszkola, Odpust, Koncert Chóru Sucha, Uroczystość gminna z okazji wyzwolenia,
Festiwal PZKO, Wystawa, Festyn Szkolny, Gulasz Fest, Fedrowanie z Folklorem. W
ramach powyższych imprez panie piekły kołacze i ciastka, gotowały niezliczone dania,
przygotowały kanapki, oczka, przekąski itp.
Panie biorą czynny udział w akcjach przygotowywanych przez Sekcję Kobiet ZG PZKO.
W spotkaniu z okazji MDK wzięły udział 3 panie. W wiosennym spotkaniu KK w Mostach koło
Cz. Cieszyna uczestniczyło 5 kobiet. W wycieczce do Frydku-Mistku i do Marlenki w Liskowcu
– 3 panie. W uroczystym akcie odsłonięcia tablicy pamiątkowej pani profesor Wandy Wójcik na
cmentarzu w Orłowej uczestniczyły 2 panie, a w jesiennym spotkaniu KK w Stonawie wzięło
udział 15 pań. W wystawie festiwalowej w Karwinie również nasze 4 panie zaprezentowały swe
prace, a jedna pomagała przy instalacji i dyżurach.
Delegacja pań naszego KK odwiedza każdą wystawę robót ręcznych w innych Kołach. W
tym roku odbyły się w: Karwinie – Raju, Cierlicku – Kościelcu, Hawierzowie – Błędowicach,
Trzyńcu – Kanadzie, Nawsiu, Jabłonkowie, Wędryni, Milikowie – Centrum. Z tego wynika,
że odwiedzamy Domy PZKO w bliskiej, jak również bardziej oddalonej okolicy. Wystawy
odwiedza grupka 3 – 5 pań, ale zdarzają się wyjazdy, gdy na wystawy wyjeżdżają nawet 3 pełne
samochody.
Na bal PZKO panie uszyły 300 kotylionów, zagotowały 95 słoików jabłek, które
potrzebne są do kołaczy oraz przygotowały kilka słoików surówek, które wykorzystamy do dań
mięsnych przy imprezach Koła. W miesiącu październiku zorganizowałyśmy brygadę –
generalne porządki w kuchni.
W tym roku zorganizowałyśmy wystawę: “Co ukrywają szafki w naszych domach“,
która miała miejsce w dniach 11 i 12 kwietnia. Wyników i odgłosów tej wystawy chyba nikt
się nie spodziewał. Odwiedziło ją około 300 osób. Wśród nich delegacje z 23 Klubów Kobiet,
Konsul Generalna pani Anna Olszewska, wicewójt gminy pan Žerdík z małżonką. Zagajenie
wystawy uświetniła swoim śpiewem pani Beata Czendlik Šelowa oraz wnuczki niektórych z
nas. Wystawa była bardzo ładnie przygotowana i oglądanie eksponatów wzbudzało w gościach
entuzjazm, sentyment, przywoływało dawne wspomnienia i przeżycia. Zysk z imprezy –
21.634,- Kč.
Oczywiście nie żyjemy tylko pracą. Potrafimy również odpocząć, zrelaksować się i
odziwedzać przy tym ciekawe miejsca. W lipcu odwiedziłyśmy plener rzeźbiarski w Suchej
Górnej. W miesiącu wrześniu zorganizowano wycieczkę autokarem do Frensztatu, gdzie
naszym celem był Młyn Szmajstra, dalej Rożnow i w Liskowcu nowoczesny zakład
produkujący słynne ciastka noszące nazwę „Marlenka“.
Ręce i wysiłek naszych kobiet potrzebne są przy każdej imprezie. W roku
sprawozdawczym panie przepracowały 1817 roboczogodzin w świetlicy Domu PZKO. Do tej
sumy nie zaliczono czas poświęcany w domu na przygotowanie eksponatów na wystawy itp.
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KL UB CH ŁO PA
Klub Chłopa ma 22 członków, prezesem jest Erwin Mikuła, skarbnikiem Henryk Kośmider i
kronikarzem Zbyszek Przeczek. Chłopi spotykali się raz w miesiącu na regularnych zebraniach
w Domu PZKO. Przeciętnie bierze w nich udział 18 panów. Takie spotkania stanowią tylko
jeden fragment naszej pracy.
Klub Chłopa zorganizował kilka brygad. Celem była pomoc w przygotowaniach licznych imprez
Koła, naprawianie wyposażenia Domu PZKO, sprzątanie itp. Podajemy kilka przykładów:













w marcu chłopi naprawili kioski,
9.4. 2015 pomagali przy wystawie Klubu Kobiet,
3.5. 2015 odbył się Odpust, również tutaj Chłopów nie brakowało.
30.5. 2015 na Festiwalu PZKO pomagali przy instalcji kiosków, obsługiwali w kioskach i
w nocy też ostatni odwozili do Suchej wszelkie wyposażenie,
na Powitaniu Lata tradycyjnie pomagali przy montażu i likwidacji stoisk, ławek,
29.7.2015 bardzo starannie oczyścili panowie oczyścili plandeki i naprawili drobne
usterki na konstrukcji kiosków,
w sierpniu 2015 Erwin Mikuła sporządził skrzynki do przechowywania namiotu
ogrodowego, gdyż wytrzymałość oryginalnych opakowań nie jest zbyt długotrwała i w
porównaniu z „fortelem” wykonania Erwina jest raczej znikoma,
29.8.2015 panowie przygotowywali GULASZ FEST,
przed Fedrowaniem zaplanował im pracę kierownik imprezy - Marian Weiser,
w październiku pomagali przy wyścigu kolarskim dla dzieci, organizowanym SRPŠ
Czeskiej Szkoły,
Przy brygadach odpracowali chłopi 497 godzin.

Panowie robili też coś dla oświaty i sportu.
 2.2.2015 nasza delegacja (Erwin Mikuła, Eugeniusz Faja i Bronek Zyder) odwiedziła
Klub Seniora w MK PZKO Sucha Średnia. Uzgodniono, że współpraca obustronna może
być bardzo pożyteczna.
 4.2.2015 zorganizował nasz klub prelekcję na temat „Drogi Polaków do Kazachstanu.
Prelegentami byli Bogusia i Zbyszek Przeczkowie.
 11.2.2015 udali się chłopi do Ostrawy do Muzeum Kolejnictwa.
 25.3.2015 zorganizowali turniej w bowlingu z dolnosuskim Klubem Seniora. Po turnieju
panowie wspominali na „stare czasy” i planowali też kolejną współpracę.
 17.7.2015 zaprosili chłopi na Zawody Strzeleckie kobiety. Po wręczeniu nagród odbyła
się uroczysta biesiada z odpowiednimi posiłkami i wyborną atmosferą.
 24.7.2015 zwiedzali chłopi „Plener Rzeźbiarski”. Zawitał tam również Klub Kobiet.
 16.10.2015 pojechli panowie do Muzeum Strażackiego w Ostrawie. Niektórzy
przypomnieli sobie o podobnych historycznych egzemplarzach u siebie na strychu.
Oczywiście najdłużej zwiedzali część techniczną. Po obiedzie pokonali niezliczone
schody na wieżę ratusza, jednak widoczność była niestety słaba.
 20.11.2015 obchodzili chłopi Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Zagrali w kręgle i po
męczącym wysiłku zjedli pyszną kolację ugotowaną przez panią Helkę Adamec i Martę
Neděla. Staropolski bigos był wyśmienity. Oczywiście nie zabrakło też ciekawego
5

programu. Józek Klimas przeczytał artykuł z Hutnika o MDM, Bronek Zyder zaś
przygotował pokaz zdjęć z życia Klubu Chłopa. Gościami byli wicestarosta Josef Žerdík,
prezes Jan Zyder, wiceprezes Marek Kriš i kronikarz gminy p. Milena Tvardíková.
29.12.2015 urządzili sobie chłopi wigilijkę. Bez podarunków, z dobrą kolacją.
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C h ó r Mi es z an y S UC H A
Kierownik artystyczny – Tomasz Piwko
Chór liczy 34 chórzystów- 22 pań i 12 panów
Kierownik organizacyjny – Krystyna Faja
Akompaniator – Jadwiga Króliczek
Początek roku w życiu naszego chóru związany jest zawsze z kolędowaniem.
Dnia 11 stycznia wystąpiliśmy na polskim nabożeństwie w kościele katolickim, a 15
stycznia zaśpiewaliśmy w tym samym kościele na koncercie kolęd zorganizowanym przez
miejscową PSP. Była to nowa, bardzo udana inicjatywa szkoły, która wybrzmiała jako spotkanie
międzygeneracyjne po obu stronach - na ,,scenie” i na widowni. Zapełniony do ostatniego
miejsca kościół zgotował dzieciom i nam swojską amosferę, nagradzając występy brawami.
Występ pomimo mniejszych mankamentów należał do udanych.
Nic tak nie mobilizuje chóru, jak zapowiedź kolejnych koncertów. Naszym celem na
wiosnę było wyćwiczenie kilku utworów na Koncert Wiosenny, zaplanowany na 17 maja. Czasu
wydawało się sporo, więc ze spokojem zabraliśmy się do szlifowania wybranych, ale przedtem
już znanych wodewilowych szlagierów. Jednak w marcu z ZG PZKO otrzymaliśmy 6 piosenek
dla połączonych chórów, które zagają Festiwal PZKO. A że tu również należało wywiązać się z
zadania, zaczęło brakować czasu. W tej sytuacji kierowniczka organizacyjna zaplanowała
dwudniowe zgrupowanie.
Początkiem kwietnia Zaolzie obiegła smutna wiadomość o śmierci prezesa stonawskiego
koła PZKO, ś.p. Wiesława Orszulika. Był mężem dyrygentki zaprzyjaźnionego chóru w
Stonawie, pani Marty Orszulik, która niejednokrotnie pomagała bezinteresownie naszemu
chórowi. Udział chóru Sucha w pogrzebie dnia 10 kwietnia był rzeczą oczywistą. Pożegnaliśmy
ś.p. Zmarłego śpiewem dołączając do chóru stonawskiego.
Zaplanowane zgrupowanie odbyło sę w dniach 11-12 kwietnia w pensjonacie Zátiší w
Ligotce Kameralnej. Było wielkim wsparciem dla koncertowego i festiwalowego repertuaru, ale
też bardzo udane pod względem towarzyskim.Od strony organizacyjnej zgrupowanie bez zarzutu
przygotowali Krysia i Bronek Fajowie.
Koncert Wiosenny w dniu 17 maja był pierwszym koncertem, który zorganizował chór
Sucha pod batutą dyrygenta Tomasza Piwki. Przyświecała mu myśl podkreślenia kontynuacji
pracy zespołu, jak również chęć kolejnego zespolenia górnosuskiego śpiewactwa. To dlatego do
programu dołączył Chórek, polskie i czeskie przedszkole i obydwie szkoły. Gościem programu
byli soliści Beata Czendlik-Šelová i Władysław Czepiec, zespół wokalny TA-Grupa oraz
Estarada Ludowa Czantoria z Ustronia. Chórzystów Suchej wsparli chórzyści czeskocieszyńskiej
Harfy, która przed czasem zawiesiła swą działalność. Ze względu na komplikacje zdrowotne
dyrygentki, udział odmówił chór żeński Šárka. Program koncertu, chociaż obszerny, był przez
publiczność dobrze odebrany. Prowadziła go Agata Rzyman. Organizatorem głównym była
kierowniczka organizacyjna chóru Sucha Krystyna Faja, a poczęstunek dla wykonawców
koncertu przygotował Klub Kobiet.
Dwa tygodnie, które dzieliły nas od Festiwalu PZKO wykorzystaliśmy do maksimum.
Wzięliśmy też udział we wspólnej przedfestiwalowej próbie połączonych chórów w auli
polskiego gimnazjum w Cz. Cieszynie. Ta pokazała, że nasz wspólny potencjał jest jeszcze
mocny.
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Zespoleni z innymi zaolziańskimi chórami pod batutą pana Tomasza Piwki zagailiśmy w
amfiteatrze Parku Boženy Němcové w Karwinie Festiwal PZKO. Ten występ był ostatnim przed
wakacyjnym wypoczynkiem.
Jednak 8 sierpnia chór obiegła wiadomość o niespodziewanej śmierci ś.p. Eugeniusza
Hawranka, ojca naszej kierowniczki organizacyjnej. Był zasłużonym, długoletnim chórzystą
chóru męskiego, a potem jego dyrygentem. Kilka razy, pod nieobecność byłej dyrygentki
dyrygował naszemu chórowi .Ś.p. Zmarłego pożegnaliśmy pieśnią w kościele katolickim dnia 13
sierpnia.
Pod koniec wakacji, 29 sierpnia odbył się występ na dożynkach w Suchej Średniej. Tu
chór włączył się do obrządku dożynkowego, a potem zaśpiewał kilka piosenek ludowych.
Zaproszenie, które wpłynęło z parafii kościoła ewangelickiego w Stonawie stawiało przed nami
kolejne niełatwe zadanie. Otóż w niespełna dwa miesiące trzeba wyćwiczyć kilka utworów
sakralnych. Byliśmy pełni wątpliwości, ale udało się. W doszlifowaniu pomogło kolejne
zgrupowanie /24.10./ - tym razem półdzienne i w naszym Domu PZKO. Ale występu w niedzielę
25.10. nie musimy się wstydzić. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów z ust pastora Lucjana
Klimszy. Naszą ozdobą była Beata Czendlik- Šelová.
I znów kolejny rok za nami. Rozpoczynaliśmy go kolędami i kolędami kończymy. Nie
mamy zaplanowanych żadnych występów, ale może właśnie taki oddech nam się należy.
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Z e s p ół Pi eś n i i T a ń ca S US Z A NI E
Do sezonu karnawałowego 2015 tym razem przygotowaliśmy się bardzo rzetelnie i
wyćwiczyliśmy zupełnie nową wiązankę tańców standardowych, zestawioną z walca
angielskiego i walczyka, dalej skorzystaliśmy z bardzo serdecznie przyjmowanych przez
publiczność układów z zeszłorocznej Małej Czarnej. W ten sposób powstała 20-minutowa
wiązanka „Podróż taneczna dookoła świata” składająca się z siedmiu tańców z różnych
zakątków świata, połączona marynarskimi scenkami tanecznymi. Program miał bardzo duże
wzięcie i wystąpiliśmy z nim aż 17 razy (4x w Suchej Górnej, 2x w Karwinie, 2x w Stonawie i
dalej w Kocobędzu, Lesznej Dolnej, Dąbrowie, Olbrachcicach, Czeskim Cieszynie, Lutyni
Dolnej, Wierzniowicach, Suchej Średniej i Śmiłowicach).
Byli suszańscy tancerze (Marian Pilch, Jakub Toman i Marian Bura) wraz z choreografem
Jankiem Mračną i aniołkiem Dominiką Wróbel na dodatek w styczniu i lutym wystąpili jeszcze
3 razy z odnowionym obrazkiem „O przygodzie pasterzy betlejemskich i narodzeniu Jezuska” –
na walnym zebraniu naszego MK PZKO w Suchej Górnej w obecności kamer Telewizji Czeskiej
oraz w poskiej Jasienicy – Rudzicy na przeglądzie konkursowym oraz na gali finałowej.
Pod koniec marca cztery pary z zespołu wystąpiły już z programem ludowym, dolańskim na
spotkaniu partnerskim czeskocieszyńskiego Centrum Służb Socjalnych w Kawiarni Avion w
Czeskim Cieszynie.
Na wiosnę rozpoczęły się na całość przygotowania do Festiwalu PZKO, którego program
tworzyła nasza kierowniczka Basia Mračna Najpierw chodziło głównie o wyćwiczenie
wspólnego programu – standardowego walca wiedeńskiego z udziałem Suszan i kolejnych 3
zespołów, no i potem przygotowanie naszego wstępu do programu głównego. Festiwalowy
program, prócz kilku znikomych niedociągnięć, powiódł się, o czym mogli przekonać się
uczestnicy Festiwalu na Rynku TGM oraz w amfiteatrze w Karwinie – Frysztacie w sobotę
30.5.2015.
Udział w Festiwalu PZKO nie był jedynym występem w okresie wiosenno-letnim. Z ponad
godzinowym programem wystąpił zespół wspólnie z Chórkiem na zagajeniu Maju nad Olzą
1.5.2015 w tradycyjnym już miejscu koło Domu Zdrojowego darkowskiego Uzdrowiska, w
połowie maja odbył najdłuższą tegoroczną podróż na V rocznik Festiwalu Folklorystycznego do
Lovosic i tydzień później wziął udział w „Folklorním majálesu” wraz z ZF Jánošíček w pięknym
środowisku koło Restauraci Sherwood w Brnie (starania organizatorów popsuła niestety
nieprzyjazna pogoda).
W czerwcu odbyły się jeszcze 2 występy – 14.6.2015 na Dniach Gminy Wilkowice w Polsce
oraz 20.6.2015 na Świętojańskim Festiwalu Folklorystycznym w Bystrzycy nad Olzą. Z
niezależnych od nas przyczyn nie doszedł do skutku zaplanowany wyjazd na festiwal
folklorystyczny w niemieckim Erfurcie. Zamiast niego zespół zafundował sobie za wybrane
pieniądze wyjazdowe zgrupowanie z nietypowym programem w areale TJ Slavoj w Velkých
Pavlovicach. Oprócz prób na parkiecie Suszanie oglądali wspaniały występ VUS Ondráš na
rynku za starym Ratuszem w Brnie, zrelaksowali się w Aqualandzie Moravia w Pasohlávkách,
odwiedzili piwniczkę winną w Bořeticach i kto miał ochotę, to również sklep z materiałami do
produkcji strojów w Brumovicach. W żadnym wypadku nie był to zmarnowany czas, o czym
zapewniali wszyscy uczestnicy zgrupowania.
Z programem folklorystycznym zespół wystąpił jeszcze na 3 imprezach w tym sezonie – we
wrześniu na Przeglądzie kapel wraz z 25-leciem Domu PZKO w Trzyńcu – Lesznej Dolnej i na
bardzo udanym pod wszystkimi względami Fedrowaniu z Folklorem i w grudniu jeszcze na
tradycyjnym Koncercie Świątecznym w trzynieckiej Trisii. Oprócz wyżej wymienionego
zespołowi chłopcy zapewnili część programu na PZKO-wskim MDK w świetlicy Domu PZKO.
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Jak zwykle szlifowali tancerze program taneczny na dwóch tradycyjnych zgrupowaniach –
wiosennym i jesiennym, oba odbyły się w Domu PZKO w Gutach. W trakcie wakacji nie było
żadnych wyjazdów czy występów – bardzo dużo czasu zajęła nam inwentaryzacja strojów i
wyposażenia szatni zespołowej, która trwała się od 14. do 31.7.2015 (oprócz niej było jeszcze
kilka brygad w innych terminach). O tym bliżej w załączonych statystykach.
W sierpniu odbyły się też 2 wesela aktywnych członków zepołu: 15.8. Magdzi Pribuli i Ryśka
Mračny oraz 22.8. Lucki Zotyki i Marka Waleczka. I z tego powodu był rok 2015 mniej bogaty
na występy z programem folklorystycznym. Sezon zakończyła tradycyjna Wigilijka zespołu w
niedzielę 20.12.2015.
Pod koniec roku zespół taneczny liczył 35 osób, w tym 27 tancerzy (13 dziewczyn i 14
chłopców), 4 członków kapeli i 4 osoby kierownictwa. Dołączyli do nas 1 dziewczyna i 1
chłopiec, niestety w ciągu roku 7 tancerzy z różnych powodów zrezygnowało z pracy w zespole
(4 dziewczyny i 3 chłopcy). Na szczęście aktualny skład tancerzy jest stabilny i czyni postępy.
Podsumowując występy w roku sprawozdawczym, to było ich w sumie 31, a więc praktycznie
tyle, co w roku poprzednim, w tym 17 występów z programem balowym, 13 występów z
programem folklorystycznym, 1 występ był okazyjny (Dom PZKO – MDK). Próby odbywały
się regularnie w ciągu całego ubiegłego roku w sali byłej „czerwonej” szkoły. Na obu
trzydniowych zgrupowaniach całego zespołu w domu PZKO w Trzyńcu – Gutach wyżywienie
zapewnił nasz były członek zespołu Daniel Neděla przy pomocy kolejnych byłych i aktualnych
członków Mariana Pilcha, Lucki Waleczek Zotyka, Asi Durčák, Romka Mračny.
Jak w każdym roku zespół mógł liczyć na wsparcie finansowe głównie dzięki macierzystemu
kołu PZKO i Gminie Sucha Górna.
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Skład zespołu:
Kierownik:
Współpracujący:
Manager:

CHÓREK
Marcela Toman, Magda Bura, Danka Juchna, Renata Filuś, Danka
Knápek, Graža Wróbel, Mariola Weiser, Bohdan Firla, Jan Juchna, Paweł
Tomiczek, Marian Pilch, Marian Bura
Barbara Weiser
kapela Šmykňa – kierownik Jiří Machač sen., primaš Adam Machač,
Soliści – Monika Juchna Ďurovková, Dominika Wróbel
Marian Weiser

Próby zespołu
Przez cały czas trwania zespołu próby odbywają się w domu Weiserów. I ciągle dołącza do nas
nowy narybek.
Walne zebranie PZKO 11.1.2015
Pierwszy występ w 2015 symbolicznie należał dla patrona Chórku, czyli MK PZKO w ramach
walnego zebrania.
Slovenský bal 7.2.2015
Tradycyjnie już członkowie zespołu uczestniczą w imprezach bratniej kapeli Šmykňa. Tym
razem bez występu, ale służyli pomocą przy organizacji i zabezpieczeniu technicznym balu.
Urodziny Basi 7.3.2015
Jubileusz kierowniczki zespołu był świetną okazją do pokazania, że śpiew, folklor i działalność
społeczną można robić z humorem i z pewnym dystansem.
Tak se tu śpiwało 17.4.2015
W sali restauracji Šimala spotkały się cztery zespoły folklorystyczne – Vonička, Havířovské
babky, kapela Šmykňa i główny organizator - Chórek. Wszystkie starają się o krzewienie
tradycji, a zwłaszcza piosenek z naszego regionu. Każdy z tych zespołów pochodzi z innego
środowiska kulturalnego oraz językowego i prawie nie mają okazji spotkać się na wspólnych
imprezach. Przewodnią myślą imprezy było właśnie pokazanie polskiego i czeskiego sposobu
interpratacji folkloru cieszyńskiego. Spotkały się tutaj 3 pokolenia i różnica wieku między
najstarszym i najmłodszym wykonawcą wynosiła prawie 70 lat. Młodzi przekonali się, że mając
nawet 80 lat można śmiało występować, zaś ci starsi widzieli, że nie brakuje jeszcze młodzieży,
która oprócz gier komputerowych lubi zagrać na skrzypcach.
Każdy z zespołów przedstawił ciekawe utwory ze swego repertuaru. Krótką prelekcję o historii i
charakterze naszego regionu wygłosił współorganizator akcji pan Boris Novotný. Na końcu
wszyscy zagrali i zaśpiewali razem.
Urodziny księdza 19.4.2015
Podobnie jak 5 lat temu Chórek należał do gratulantów ks. Proboszcza suskiej parafii z okazji
jego jubileuszu. Razem z solistami wykonał kilka okolicznościowych pieśni religijnych.
Maj nad Olzą 1.5.2015
Dużą część swego repertuaru przedstawił Chórek w ramach wspólnego programu z Suszanami
na tradycyjnej imprezie karwińskiego MK PZKO - Maj nad Olzą.
Chlebem i solą 16.5.2015
Organizatorem imprezy Festyn Twórczości Artystycznej Kół Gospodyń Wiejskich jest Pałac
Kultury Zagłębia w 120-tysięcznej Dąbrowie Górniczej. Chodzi o podobną imprezę, jak
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spotkanie naszych Klubów Kobiet PZKO. W ramach spotkania poszczególne Koła z 28 dzielnic
i miejscowości miasta prezentują własny program kulturalny. Chórek wyjechał do Dąbrowy
razem ze Šmyknią. Występ odbywał się na scenie na stadionie sportowym w Będzinie. Chórek
przedstawił kilka pozycji z ostatniego albumu i kapela Šmykňa dała popis swych możliwości w
kilku utworach instrumentalnych. Po występie gospodarze zaprosili członków naszych zespołów
na biesiadę do namiotów poszczególnych Kół i tak mogli popróbować wiele u nas nieznanych
regionalnych smakołyków.
Koncert chórów Sucha Górna 17.5.2015
Chórku nie zabrakło oczywiście na największej imprezie śpiewactwa w Suchej Górnej. Oprócz
piosenek z własnego repertuaru wykonanych razem ze Šmyknią zespół zaśpiewał i jeden utwór
razem z chórem Sucha.
Festiwal PZKO 30.5.2015
Po raz pierwszy Chórek jako zespół samodzielny wystąpił na najważniejszej imprezie PZKO.
Może nieco prowokacyjnie, bo oczywiście ze Šmyknią. Najpierw w godzinach dopołudniowych
na karwińskim rynku i po południu na scenie amfiteatru. I miał troszeczkę szczęścia, bo zaraz
po jego występie pogoda zupełnie się popsuła.
Wilkowice 14.6.2015
Razem z Suszanami wystąpił Chórek na ramach XVI dni Gminy Wilkowice.
Gulasz Chórek + urodziny Bohdana 7.8.2015
Coroczne zespołowe spotkanie z kociołkiem gulaszu połączone było tym razem z jubileuszem
najstarszego naszego członka Bohdana. A z przygotowniem gulaszu pomagał oczywiście Janko
Mračna.
Gulaszfest 29.8.2015
Tym razem odwrotnie, bo Marian W. pomógł Jankowi przy gotowaniu i sprzedaży słowackiego
kotlikowego gulasza podczas Gulaszfestu .
Fedrowani z folklorym 19.9.2015
Również w ramach największej imprezy współpracują oba zespoły – Suszanie i Chórek. Marian
Weiser i Janko Mračna są głównymi organizatorami i członkowie zespołów pomagają przy
przygotowaniu sali, organizacji imprezy i oczywiście występują. Tym razem Chórek wrócił
nieco do historii i zaśpiewał zestaw starszych piosenek z kapelą Kamraci, ze Šmyknią zaś
zaśpiewał i razem z Marianem Burą we skeczu wystąpił Paweł Tomiczek.
Urodziny p. Tomiczków 10.10.2015
Występ na jubileuszu rodzinnym
25 lat Šmykňa 7.11.2015
Chórek z kapelą Šmykňa współpracuje już ponad 5 lat, przygotowali razem 2 płyty z piosenkami
cieszyńskimi, jednak Šmykňa to głównie zespół prezentujący folklor słowacki. Chórku nie
mogło zabraknąć pomiędzy gratulantami na koncercie z okazji 25-lecia istnienia zespołu
Zgrupowanie Cierlicko 28. – 29.11.2015
Nowy program najlepiej przygotowuje się w spokoju w ramach weekendowych zgrupowań. To
ostatnie, na którym Chórek ze Šmyknią przygotował kolędowanie, odbyło się dzięki
niebagatelnej pomocy sponsorów w Cierlicku – Grodziszczu na Gruncie państwa Farnych.
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Prawie domowe warunki i świetne zabezpieczenie ze strony gospodarzy pomogło przy
rekordowym opracowaniu 7 tradycyjnych kolęd.
Barbórka 12.12.2015
Początek grudnia to czas górniczych Barbórek. Na jednej z takich imprez polskich firm
pracujących na naszych kopalniach wystąpił Chórek w hawierzowskiej Radosti. Występ ocenił
właściel firmy słowami, że bardziej mu się podobały piosenki i stroje górnicze niż mażoretki,
które również wystąpiły w programie na tej imprezie.
Ostrava – Hrabová 17.12.2015
W ciekawym i pięknym drewnianym budynku kościoła św. Katarzyny w Ostrawie – Hrabowej
odbył się pierwszy koncert z nowym repertuarem. Składał się z trzech części – w pierwszej
zabrzmiały polskie kolędy, w drugiej słowackie w wykonaniu śpiewaczek Šmykni a na
zakończenie wszyscy wykonawcy razem z publicznością zaśpiewali kilka znanych czeskich
kolęd. Opracowanie muzyczne tradycyjnych polskich kolęd, to dzieło kierownika Šmykni Jiřího
Macháča st. Jak można się spodziewać, jest nietradycyjne, jednak na pewno ciekawe. Nasi
wykonawcy i widownia zaskoczyli się chyba nawzajem. Słuchacze nie spodziewali się takiej
dużej porcji polskich pieśni, zaś członkowie Chórku byli mile zaskoczeni długimi brawami.
Valašské Mezíříčí + Kelč 20.12.2015
W niedzięlę Chórek i Šmyknia wykonali dalsze dwa występy dla czeskiej publiczności. Pierwszy
w ramach świątecznych targów na rynku w Valašském Meziříčí i drugi w domu kultury w
niedalekim mieście Kelč. Także tym razem występy spotkały się z dużym zainteresowaniem i po
występie wykonawcy musieli ciekawskim wyjaśnić, z jakiego regionu pochodzą i jak doszło do
tego, że śpiewają polskie kolędy i do tego z prawie słowacką kapelą.
Skrzeczoń 29.12.2015, Karwina – Raj 7.1.2016
Na przełomie roku Chórek wystąpił na 2 zebraniach miejscowych kół PZKO w Skrzeczoniu i
Karwinie – Raju.
Sucha Górna + Olbrachcice 17.1.2016
Przed zespołem jeszcze 2 występy z koledami podczas niedzielnych mszy u nas w Suchej i w
Olbrachcicach.
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Dom PZKO
W 2015 znowu zarząd musiał uporać się z problemem wymiany kierownika Domu PZKO.
Pani Anna Kružel, pierwsza kobieta na tym stanowisku, w styczniu poddała się do dymisji
z ważnością od maja. Po kilku miesiącach poszukiwań, rozmów, przekonywań udało się
przekonać pana Ing. Zbigniewa Przeczka, który niczym świeży emeryt w końcu zgodził
się na objęcie tej funkcji. Trzeba powiedzieć, że zadania podjął się sumiennie i z
zapaleniem. Mamy kolejnego troskliwego gospodarza z bacznym okiem, który opiekuje się
najbardziej wartościowym mieniem naszego koła – Domem PZKO. Mam nadzieję, że losy
potoczą się tak, żeby pan Przeczek mógł wykonywać tą pracę przez ładnych kilka lat.
W roku 2015 odbyło się w Domu PZKO 60 imprez. Każda impreza wymaga przynajmniej
2 odwiedzin kierownika – przekazanie i odebranie lokali. Do tego doliczmy oględziny
okresowe, naprawy i inne niezbędne zabiegi. To żmudna i czasochłonna praca, jednak
nowy gospodarz ma do pomocy kilku pomocników (państwo Kruželowie, B. Zyder), którzy
chętnie mu pomagają. Wszystkim serdecznie dziękuję za wysiłek. Szczególne
podziękowania należą się pani Annie Kružel za ofiarną pracę i panu Przeczkowi za jej
sumienną kontynuację.
Pod koniec roku przeprowadzono również szczegółową inwentaryzację majątku MK PZKO
w Suchej Górnej. W jej trakcie amortyzowano 30 pozycji z poprzedniej inwentaryzacji.
Wartość aktualna Domu PZKO i jego wyposażenia wynosi ok. 5 milionów koron. Do tego
trzeba doliczyć wartość inwentarza garderoby Suszan, która wynosi ok. 1,3 mln. CZK. W
sumie więc nasze koło posiada majątek o wartości 6,3 miliona koron czeskich.
Prócz
-

wynajęć na imprezy były w Domu PZKO:
45 prób chóru SUCHA,
- 1 prelekcja,
10 spotkań Klubu Kobiet,
- 5 wigilijek
12 zebrań zarządu,
- kilka spotkań Klubu Młodych.
14 spotkań Klubu Chłopa,
Po kilka dni przygotowań na Bal PZKO, MDK, Odpust, Wystawa, Powitanie lata,
Dzień Dziecka, Fedrowani i inne, załóżmy następne 30 dni.
Tak na okrągło 180 razy był w roku 2015 wykorzystany nasz Dom PZKO.
Dom PZKO wymaga oczywiście finanse na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. Sumy te są
również pokaźne:
Przytoczę kilka cyfr dotyczących Domu PZKO:
Dochody
Dochody z wynajęcia pomieszczeń
Dochody z wynajęcia namiotu
Dochody z wypożyczenia serwetów
Dochód z wynajęcia piwnicy
Opłata najemców za zużyty prąd el., wodę i gaz
Dotacja SWP
W sumie

23.647,- Kč
500,- Kč
5.356,- Kč
12.000,- Kč
27.799,- Kč
18.564,35 Kč
87.866,- Kč

Wydatki
Sprzątanie i gospodarz
Opłata za gaz ziemny
Opłata za wodę

29.000,- Kč
27.434,39 Kč
5.177,- Kč
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Opłata za prąd elektryczny
Wydatki na drobne naprawy, rewizje, ubrusy
Ubezpieczenie Domu PZKO
Strzeżenie Domu PZKO
Odpady
W sumie

23.322,- Kč
32.596,- Kč
8.130,- Kč
7.260,- Kč
290,- Kč
133.209,39 Kč

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. Gmina znacząco wspiera również wynagrodzenie dla dyrygenta Chóru
Mieszanego Sucha.
Gminie należą się gromkie oklaski i szczere podziękowania za takie wsparcie. W
rozpoczynającym się roku 2016 uchwaliła rada przedstawicieli gminy dofinansowanie
nadzwyczajne na zakup nowego wyposażenia dużej świetlicy – nowoczesnych krzeseł i
stołów – w wysokości 150.000,- CZK, co stanowi 50% przewidywanej ceny kupna tego
sprzętu. Resztę tych środków zamierzamy wypożyczyć w formie niskoprocentowego lub
nieoprocentowanego kredytu.
Jeszcze raz dziękujemy Gminie Sucha Górna 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.
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.
Mimo wszystko czasami brakuje nam ludzi w samym zarządzie i szukamy chętnych do pomocy
również w szerszym gronie członków naszego Koła i wśród naszych przyjaciół. Żeby ułatwić
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sobie takie poszukiwania przygotował zarząd listę osób, które zechcą pomóc nam w trakcie
przygotowań tradycyjnych czy okazyjnych imprez, z poszukiwaniem sponsorów, z
pozyskiwaniem informacji na temat dofinansowania itp. Na tą listę może zapisać się każda
chętna osoba. Wedle zapotrzebowania później będziemy zwracali się z prośbą o pomoc.
Wpisanie się na listę w żadnym przypadku nie oznacza zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań.
Będzie ona dla nas tylko informacją o tym, kto jest chętny do pomocy i w jakim zakresie.
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
86.000 Kč
- Dotacja gminy Sucha Górna na dyrygenta
20.000 Kč
- Dotacja gminy na stroje
25.000 Kč
- Grant Nadace OKD - Srdcovka
15.000 Kč
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska
49.505 Kč
- Konsulat Generalny RP w Ostrawie
0 Kč
- Minigrant ArcelorMittal Ostrava a.s.
0 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.
Jedną z największych i na dodatek nieplanowanych akcji nszego Koła w 2015 roku był wykup
inwentarza z likwidowanej Kostiumerii przy ZG PZKO. W czterech kołach licytacji mogła Basia
Mračna dzięki ogromnemu i niespodziewanemu wsparciu prywatnych sponsorów (zebrało się
ok. 40 000,- CZK), jak również gminy (25 000,- CZK) i naszego zarządu (25 000,- CZK) kupić i
przenieść do garderoby Suszan stroje i akcesoria do nich za ponad 85 tysięcy koron. Wszystkim
należą się olbrzymie wyrazy podziękowania. O czaso- i pracochłonnej inwentaryzacji
wspomniała już Basia w sprawozdaniu Suszan. Obecnie możemy powiedzieć, że posiadamy
najwięklszy zasób strojów ludowych na całym Zaolziu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc przy
ratowaniu tego bezcennego sprzętu.
Kilka danych o imprezach Koła
17. 1. Bal PZKO w Domu Robotniczym. Bal należy do największych imprez naszego koła
i otwiera zawsze nowy rok. W organizacji biorą udział praktycznie wszystkie zespoły i
kluby. Gości było 110. To nie jest cyfra, do której byliśmy przyzwyczajeni w ubiegłych
latach, a więc postanowiliśmy nieco odmienić podejście do organizacji tej tradycyjnej
imprezy i zobaczymy, czy w roku 2016 przywitamy w Sali Domu Robotniczego więcej
balowiczów. Zysk z balu 2015 wynosił 33 458,- CZK.
14. 3. 2015 MDK przygotowali panowie z Klubu Chłopa, zarządu i Suszan. Przyszło 40
pań i tyle samo panów. Prezes Koła złożył paniom życzenia, wręczono kwiaty i później już
wszyscy bawili się wesołym programem. Program otworzyli Suszanie z występem
inauguracyjnym grupy „No Name 2”. Gościem programu był Zespół Pieśni i Ruchu
Nieskoordynowanego ,,Niezapominajki”, który przedstawił 12 znanych piosenek we własnej
aranżacji. Lekko, humorystycznie, z wielkim dystansem do siebie. Uczta kulinarna to
nieodzowna część tego typu spotkań. Ale i tu panie doznały zaskoczenia, bowiem z panami Fają
i Kwiczalą gotował 9- letni kucharz Wojtek Zyder.
3. 5. 2015 był Odpust
W stoiskach sprzedawano : Lagrusy, „hot – dogi“, gofry, alkohol i dwa rodzaje piwa (sprzedano
9 beczek po 30 litrów). Pomagało sporo ludzi spoza szeregów PZKO. Klub Kobiet przygotował
ciastka, obiadów w tym roku nie przygotowywano z powodu braku zamówień – polecenie na
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przyszłość – lepsza promocja. Przygotowanie mięsa: B. Faja, L. Buchta, T. Krużel, J.
Makówka, J. Szczerba, M. Bajger, A. Rzyman. Przygotowano i sprzedano 210 porcji Largusów.
Zysk: 17 609,- Kč.
23. 5. 2015 Wcieczka do Brzegu. Pełny autobus, zadowoleni wycieczkowicze, ciekawy
program i bardzo dobrze zorganizowany wyjazd. To już standart powtórzony 16 razy dzięki
organizatorowi tych wycieczek Alfredu Lotterowi. Niestety pan Lotter ogłosił, iż była to
ostatnia organizowana przez niego wycieczka. Czy uda nam się znaleść jego następcę?
30. 5. 2015 Festiwal PZKO wymagał dużego zaangażowania naszych członków.
Kierownikiem organizacyjnym był Marek Kriš. O przygotowanie i obsługę stoisk Klub Chłopa,
Klub Kobiet i inni niezrzeszoni w zaspołach. Zysk ze stoisk: 32 682,- Kč. Głównym
choreografem programu festiwalowego była Basia Mračna. W programie oczywiście nie
zabrakło Suszan, Chóru SUCHA i Chórku. Wszystkim członkom naszego MK PZKO
zaangażowanym w festiwalu należą się podziękowania za kawał dobrej roboty!!!
29. 6. 2015 Gulasz FEST
Odpow. Jan. Zyder, Wacław Zyder, Paweł Tomiczek. Impreza PZKO zorganizowana przy
współpracy z OSP Sucha Górna. Zarejestrowaliśmy zainteresowanie także innych organizacji,
szczególnie możliwością gotowania gulaszy. Współpraca ze strażakami była bardzo owocna i
przyjemna. Uzgodniliśmy kontynuację dalszych działań i pracujemy już nad kolejnym
rocznikiem festiwalu.
19. 9. 2015 8. Fedrowanie
Do największych imprez naszego MK PZKO dokumentujących nadstandartowy poziom
współpracy z Gminą Sucha Górna należy Fedrowani z folklorym. Fedrowani to wyjątkowe
połączenie tradycji górniczych naszego rejonu z folklorem. Z pierwotnie skromnej imprezy
przekształciło się w wydarzenie, na które przyjeżdżają goście z zagranicy – Polski, Słowacji,
byli nawet Włosi czy Chińczyk. To zobowiązuje organizatorów do przygotowania coraz bardziej
jakościowego i ciekawego programu. Po występach w Suchej Śląska, SĹUKu, Ondráša czy
Lučnicy to już niełatwe zadanie. Nie wystarczy pooglądać filmy na You tube, trzeba wyjechać
na festiwale, premiery programów, spotkać się z gwiazdami i przekonać ich, by zgodzili się na
nasz format programu i nasze warunki. To zadanie dla Mariana Weisera i Janka Mračny i pracę
trzeba rozpocząć ponad rok przed imprezą.
Drugi etap pół roku przed imprezą to spisywanie umów z wykonawcami, przygotowanie
zaproszeń, plakatów, załatwianie transportu, noclegów i oczywiście bagatelka – pieniędzy.
Koszty programu to prawie 300 000 Kč, zaś cena biletów wynosi symbolicznych 50 Kč. Bez
sponzorów czyli Gminy, ale głównie Fundacji ČEZ i Fundacji OKD nie można takiej imprezy
przygotować. Na tym etapie do organizacji wstępują wicewójt Josef Žerdík i pani Slonková
z Urzędu Gminy.
Trzy miesiące przed imprezą Janko z Marianem opracowują scenariusz, którego nieodłączną
częścią stały się skecze pomysłu Wojtka Kadłubca brawurowo wykonane z Agatą Rzyman. A
potem już trzeba przygotować salę, wyszkolić pilotów zespołów, załatwić materiał do
konkursów itd. Tu najwięcej pomagają członkowie naszych zespołów - Suszan i Chórku. Nie
możemy ominąć Klub Chłopa, który przypomniał sobie jak pracuje się na dole z obudową
drewnianą i do historii Fedrowania wszedł ich „Bar na zachránce“.
Najmniej wdzięczne zadanie czeka na tych, którzy starają się o fizyczne potrzeby organizatorów
i występujących. Brónek Faja i Leszek Buchta oraz niezmordowane panie z Klubu Kobiet
przygotowali rekordowych 500 dań i kolejne zaopatrzenie bufetów.
Ostatnie Fedrowani nie było tylko zabawą – niedzielny koncert muzyki sakralnej w błędowickim
kościele w wykonaniu PUĹSu należy do niezapomnianych przeżyć.
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Jak ocenić ostanie Fedrowani z folklorym? Może słowami naszych znaczących gości. Prof.
Daniel Kadłubiec – Głos Ludu:
„W programie nie było słabych miejsc a pojawiły się wręcz znakomite.“
Jan Ryłko – prezes ZG PZKO – Zwrot:
„Profesjonalnie przygotowany scenariusz imprezy, wspaniale przeprowadzony i brawurowo
wykonany bogaty program zaskakiwał wielością pomysłów. Fedrowani zapisało się złotymi
zgłoskami w naszej bogatej kulturalnej historii.“
I w kasie MK PZKO przybyło ponad 40 000 Kč.
Niedziela 29.11.2015, Górnosuski turniej tenisa stołowego zatacza coraz szersze kręgi. W jego
5. edycji w ostatnią listopadową niedzielę wzięło udział rekordowych 49 zawodników.
Reprezentowali oni 12 miejscowości nie tylko z Zaolzia, a przybył również zawodnik z
Wrocławia. W przestronnej, dobrze wyposażonej hali sportowej w Suchej Górnej sześć kategorii
rozegrało na sześciu stołach walkę o zwycięstwo. Dobra organizacja pod okiem pomysłodawcy i
kierownika turnieju z ramienia MK PZKO, Marka Kriša oraz sprawny przebieg, nad którym
czuwał sędzia główny Bohdan Firla sprawiły, że wczesnym popołudniem poznaliśmy
zwycięzców w sześciu kategoriach.
Zwycięzcą absolutnym został Jaromír Buček z Hawierzowa.
Medale i wartościowe nagrody ufundował organizator, MK PZKO, przy wsparciu urzędu
gminnego oraz sponsorów prywatnych. Wypożyczenie hali na dogodnych warunkach, jak
również możliwość skorzystania ze stołów do gry to kolejny bonus, za który organizatorzy
dziękują urzędowi gminnemu oraz szkole czeskiej.
Tyle w skrócie o pracy naszego Koła PZKO. Dokładniejsze informacje o pracy zespołów są w
załącznikach do pisemnego sprawozdania.
Dziękuję wszystkim członkom i nieczłonkom PZKO, którzy jakkolwiek przyczynili się do tak
bogatego dorobku. Dziękuję zespołom za godną reprezentację naszego Koła, dziękuję
zarządowym, klubom i rejonowym za masę pracy, której często nie widać.
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
- Chórek
- Fedrowanie
- 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
- Barbara Weiser, kierownik zespołu
- Marian Weser
- Marek Kriš

W „Sprawozdaniu ...” w formie prezentacji autorami zdjęć są:
Bronisław Zyder
Marian Weiser
Kamil Wróbel
Jan Zyder
Barbara Mračna
Václav Zyder

Alfred Lotter
Krystyna Faja
Jonszta Przybysław
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