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Zimowa beztroska

PODSUMOWANIE DWUTYGODNIOWYCH FERII BYŁ BARWNY BAL KARNAWAŁOWY W FILII GOK W ZAMARSKACH.

Uczniowie gminy Hażlach
nie nudzili się podczas ferii
zimowych. Gminny Ośrodek
Kultury przygotował bogatą ofertę
wydarzeń i atrakcji, z których
młodzi mieszkańcy gminy chętnie
skorzystali. W sumie w zajęciach
uczestniczyło ponad sto osób.
Na młodych uczestników Ferii z GOK-iem
czekały różnorodne formy spędzenia wolnego czasu we wszystkich filiach GOK,
czyli w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach. Zorganizowano tematyczne konkursy plastyczne, gry i zabawy
rekreacyjno- sprawnościowe. Dużym powodzeniem cieszyły się maxi gry: Chińczyk, Twister, zabawy z użyciem chusty
Klanza. Korzystając ze śnieżnej aury najmłodsi prześcigali się w tworzeniu śniegowych rzeźb.
Dla miłośników smacznych przekąsek
urządzono ognisko integracyjne. Nie
zabrakło warsztatów kulinarnych, pod-

czas których dzieci, pod czujnym okiem
Łukasza Kocura szefa bistra „Żarełko”
w Pogwizdowie, lepiły pierogi i tworzyły
figurki z masy solnej. Specjalne zajęcia
poprowadził także Tomasz Bylok, treser
psów z firmy TomDog, który opowiadał
o relacjach człowieka z psem.
Podczas ferii nie brakowało wycieczek
rekreacyjno-edukacyjnych. Dzieci zobaczyły najbardziej tajemnicze zakątki
cieszyńskiego teatru, bawiły się w Parku
Wodnym oraz Figloparku w Bielsku-Białej, odwiedziły multimedialne Muzeum
Ognia w Żorach, Palmiarnię Miejską
i radiostację w Gliwicach.
Dwutygodniową zabawę podsumowano dwoma wydarzeniami: uroczystym
balem karnawałowym w filii GOK w Zamarskach oraz III Memoriałem im. Mariana Solarza – Turniejem Szachowym
Młodzieży Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego. Obie imprezy cieszyły
się dużym powodzeniem.
HBB

Szkubaczki pierze
szkubały
s. 11

Zbrodnia pod Wałką
1942 r.
s. 14
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Wiadomości Gminy Hażlach

S A MOR Z Ą D

Opłata za odpady komunalne
a współwłasność budynku
mieszkalnego
Szanowni Mieszkańcy, informujemy iż
w przypadku współwłasności budynku
mieszkalnego za uiszczenie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi współwłaściciele nieruchomości
odpowiadają solidarnie.
Opłata kwartalna stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, stawki opłaty oraz 3 miesięcy
(przykładowo w przypadku nieruchomości na której odpady są segregowa-

Szanowni
Jubilaci
W związku z przygotowywaniem
wniosków o nadanie Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
uprzejmie proszę pary małżeńskie, które w 2018 roku obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego, a nie otrzymały
pisma Wójta Gminy Hażlach
w tej sprawie, o zgłaszanie się do
Urzędu Stanu Cywilnego w Hażlachu do dnia 15 marca 2018 r.
w celu wypełnienia stosownego
formularza.
Liliana Matloch
Kierownik USC Hażlach
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ne, zamieszkanej przez 4 osoby, opłata
kwartalna wynosi: 4 mieszkańców x
8,8 zł x 3 miesiące = 105,60 zł).
Blankiety opłat dla współwłaścicieli
nieruchomości są generowane z opłatą
dotyczącą całej nieruchomości. Jeżeli
właścicielem budynku jest małżeństwo
i obaj współmałżonkowie złożyli deklarację, wówczas blankiety zostały wygenerowane na każdego ze współmałżonków z identyczną opłatą dotyczącą

całej nieruchomości. W takim przypadku opłatę uiszcza tylko jeden ze współmałżonków. Podobnie w przypadku
innych współwłasności, posiadających
jedno konto ewidencyjne (nr ewidencyjny jest drukowany na blankietach),
opłatę uiszcza jeden ze współwłaścicieli
w wysokości podanej na blankietach.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Mienia

Zajączki i baranki,
czyli warsztaty wielkanocne
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
zaprasza dzieci i młodzież na doroczne warsztaty
wielkanocne.
Instruktorzy filii GOK-u zapewniają świetną zabawę
podczas tworzenia niebanalnych ozdób wielkanocnych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Kończyce Wielkie – 26 marca o godz.: 16:00
Pogwizdów – 23 marca o godz.: 15:30
Zamarski – 26 marca o godz.: 15:00
Swoje ozdoby wielkanocne mogą przygotować także
dorośli. Na twórczy Babski Wieczór z Ingą Gańczą
zapraszamy 13 marca. Podczas marcowego spotkania
uczestniczki nauczą się tworzyć wyjątkowe ozdoby
z siana. Szczegóły wkrótce.
W zamarskiej filii GOK wystartowały także zajęcia
z robótek ręcznych. Kolejne spotkanie już 20 marca.
Zapraszamy.

3

KU LT U R A
KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Uczniowie zapraszają na teatr
To wydarzenie przygotowywali od
miesięcy. Już 27 marca uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kończycach
Wielkich wystawią sztukę pt. „Mały
Książę” na motywach opowieści
Antoine de Saint- Exupéry .
Uczniowie w ramach zajęć artystycznych prowadzonych pod kierunkiem

Małgorzaty Banot mieli trudne zadanie
do wykonania. Nie tylko opanowali poszczególne role, które z dużym zaangażowaniem ćwiczyli, ale do przedstawienia zaangażowano również chór szkolny
i przygotowano ścieżkę dźwiękową.
„Mały Książe” to powiastka filozoficzna,
która należy do klasyki światowej literatury. Przetłumaczona na 270 języków

i sprzedana w ponad 140 mln egzemplarzy zyskała ogromną sympatię czytelników. Interpretacja kończyckich uczniów
opowiada o relacjach międzyludzkich,
przyjaźni i miłości, niezmiennych od
wieków.
Zapraszamy we wtorek 27 marca
o 17:00 do sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Kończycach Wielkich.

O łowiectwie na Śląsku
Cieszyńskim
Jak się polowało w dawnych czasach na Śląsku Cieszyńskim – o tym opowiedział podczas spotkania z historią
Józef Stoszek, mieszkaniec Hażlacha.

Fot. GOK

Gmina Hażlach jest regionem bardzo docenianym i niejednokrotnie polecanym przez kręgi związane z łowiectwem. Jest
to związane nie tylko z bogactwem inwentarza ale również ze
wspaniałymi widokami. Jak się okazuje sama nazwa miejscowości Hażlach ma dosyć ścisły związek z myślistwem i jego tradycjami. To na terenie naszej gminy i miejscowości ościennych
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku odbywały się
uroczyste polowania prezydenckie w których uczestniczył Prezydent Ignacy Mościcki.
Historię tradycji łowieckich na Śląsku Cieszyńskim zgłębił
Józef Stoszek jeden z pasjonatów historii i tradycji naszych

Fot. GOK

PASJONAT HISTORII JÓZEF STOSZEK OPOWIADAŁ O TYM JAK
DAWNIEJ POLOWAŁO SIĘ W HAŻLASKICH LASACH.

PRELEKCJĘ UBARWIAŁY HISTORYCZNE FOTOGRAFIE
I DOKUMENTY.
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terenów, który przygotował na ten temat bardzo ciekawą prelekcję połączoną z wystawą. Spotkanie odbyło się 25 stycznia
w bibliotece w Pogwizdowie. Prelekcja obfitowała w wiele ciekawych informacji zilustrowanych cennymi fotografiami. Jak
zapowiedzieli organizatorzy to nie ostatnie takie spotkanie.
Kolejna zaplanowano na 2 marca w filii GOK w Zamarskach.
Zapraszamy.
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Niepodległościowa
wystawa

Fot. UG

Wójt Gminy Hażlach zaprasza do zwiedzania objazdowej wystawy
planszowej „Polski my naród, polski lud”, przygotowanej w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Książnicę
Cieszyńską.

WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
MOŻNA OGLĄDAĆ W BUDYNKU URZĘDU GMINY.

Wystawa przybliża wydarzenia z lat
1918-1920, które zadecydowały o powrocie Śląska Cieszyńskiego do Polski, co
nastąpiło po blisko 600 latach oderwania od Macierzy. Poszczególne plansze
przedstawiają przełomowy w dziejach
naszego regionu okres pod następującymi hasłami: Polski żywioł, Przedświt,
Ziemi śląskiej nie odstępujemy, Rada
Narodowa, Reprezentanci polskiego

ludu, Przewrót, W odrodzonej Polsce,
Trzy miesiące samostanowienia, W koszarach i na froncie, Trudne sąsiedztwo,
Powiew wielkiej polityki, Najazd czeski,
Podział i Pamięć. Ekspozycja jest czynna
do 15 marca w korytarzu na I piętrze budynku Urzędu Gminy Hażlach. Wystawa
została dofinansowana ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz
budżetu Miasta Cieszyna.

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach , tel. 33 85 69 768
Projekt graficzny: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn,
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13, www.digitalartstudio.pl

Krótko
ze szkół
KO Ń C Z YC E
WIELKIE
Sukces Kacpra Siąkały
Uczeń klasy III c Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kończycach Wielkich –Kacper
Siąkała, jest finalistą konkursu
przedmiotowego z chemii. Przed
nim jeszcze trzeci etap konkursu,
w którym ma szanse stać się laureatem przedmiotowego konkursu
kuratoryjnego. - Kacper świetnie
radzi sobie z chemicznymi zagadnieniami, a rozwiązywanie większości zadań wywołuje uśmiech
na twarzy chłopca – mówi jego
nauczycielka Agnieszka Kohutek.
Gratulujemy!

ZAMARSKI
Kibicujemy Oli Ruckiej
Aleksandra Rucka – uczennica
VII klasy Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Zamarskach
zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Konkurs
przeprowadzony został 22 lutego.
Uczennicę przygotowuje p. Iwona
Cieślik. Trzymamy kciuki za sukces zdolnej uczennicy.

bezpłatny informator
samorządowy

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Dziękujemy za udostępnianie zdjęć.
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 marca 2018 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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Pracownia Orange otwarta

Wniosek o stworzenie Pracowni Orange napisali nauczyciele
hażlaskiej podstawówki. Potem mieszkańcy głosowali na projekt, udowadniając tym samym, że jest to bardzo ważne miejsce dla rozwoju miejscowości. Udało się. Rozpoczęły się prace,
w ramach których odnowiono całe wnętrze pracowni, zainstalowano komputery, konsole do gier, telewizor i meble.
W otwarciu Pracowni Orange uczestniczyły władze gminy na
czele z Wójtem Grzegorzem Sikorskim i przewodniczącą Rady
Gminy Bożeną Bury. Nie zabrakło radnych, dyrektorów z pozostałych gminnych szkół podstawowych oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu Cecylii Gasz-Płońskiej. Był
tort, przecinanie wstęgi i przemówienia. Od tego momentu
Pracownia zaczęła oficjalnie funkcjonować, a jej kierownikiem
jest Patrycja Grzybek.

Fot. SP.

Walczyła o nią cała gmina – teraz nowiutka i błyszcząca
na pomarańczowo została otwarta w Szkole
Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu. Mowa
o Pracowni Orange, do której stworzenia przyczyniła
się nie tylko szkoła, ale także mieszkańcy.

DYREKTOR SZKOŁY AGNIESZKA PILCH OFICJALNIE PRZECIĘŁA
WSTĘGĘ PODCZAS OTWARCIA PRACOWNI.

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
zaprasza na
W programie:

Spotkanie z Władysławą
Magierą
Stoiska dla kobiet

Możliwość
drobnych
zakupów
na stoiskach

Wystawa fotografii kobiet
Śląska Cieszyńskiego

9 marca 2018r, godz.17.30

Kawiarenka KGW

Sala widowiskowa
OSP Zamarski
Bilety w cenie 15,00 zł.
Do nabycia w GOK oraz w filiach.

Atrakcyjne
nagrody dla
„ Kobiet
w czepku
urodzonych”
np.
wejściówki
do fitness
i do spa.

Fundatorzy nagród: Lucyna Szkutek, Kwiaciarnia „ Flowerpower”,
Sklep z czekoladą „ Nie Lada”, Lawendowe Spa, Klub „ Top Fitness”,
Gabinet kosmetyczny Lanc Marzena.

6
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Koncert „Wspomnień Czar”- polskie piosenki w wykonaniu
„Dżentelmenów”: Bogusław Haręża , Arkadiusz Sztwiertnia,
Piotr Sikora, Tadeusz Kraszewski, Piotr Gruchel

W NOWYCH WNĘTRZACH MŁODZIEŻ I DOROŚLI MIESZKAŃCY
BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH.

W Pracowni Orange szkoła planuje przeprowadzać zajęcia
integrujące społeczeństwo, do czego pretekstem stanie się
poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje z zakresu
programowania. Seniorzy znajdą tam możliwość zaprezentowania i rozwijania wspólnych pasji. Będą spotkania dla różnych grup wiekowe połączone wspólnymi celami, takimi jak
przeżywanie, odkrywanie, poczucie satysfakcji z podejmowanych działań i rozwijania własnych skrzydeł.
HBB
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Dumny skok w Nowy Rok
Mijający rok 2017 przyniósł wiele zmian w zamarskiej szkole. Jedną z największych było objęcie stanowiska
dyrektora placówki przez Agnieszkę Pisiut 1 września 2017 r. Bardzo dziękujemy Grażynie Babińskiej za wieloletnie
przewodniczenie naszej placówce, życzliwość i stworzenie serdecznej oraz mobilizującej do działania atmosfery.
Uczniowskie osiągnięcia
W ciągu ostatnich kilku miesięcy w szkole sporo się działo!
Wśród największych osiągnięć naszych uczniów należy wymienić wielkie sukcesy matematyczne uczennicy z klasy VII – Aleksandry Ruckiej, która m.in. została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, zdobyła tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym Sola Scriptura oraz
zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
Mistrz Tabliczki Mnożenia. W tym roku szkolnym dzieci z klas
I-VII brały udział w różnorodnych konkursach, np. ogólnopolskim konkursie „Tysiąc powodów by czytać”, Stypendiadzie Polonistycznej, konkursie gwar, konkursie biblijnym, konkursach
plastycznych, recytatorskich, czytelniczych i literackich. Nasi
uczniowie aktywnie uczestniczą w szkolnych i międzyszkolnych
zawodach sportowych, np. w Świątecznej Olimpiadzie dla klas
I-III, Gminnym Turnieju Badmintona czy Igrzyskach Dzieci
Szkół Gminy Hażlach w Tenisie Stołowym, Pucharze Tymbarku,
Olimpiadzie Przedszkolaków.

łon pt. „Dziewczynka w zielonym płaszczyku” z Fundacji „Brama Nadziei” oraz spotkanie dzieci z Franklinem w ramach Dnia
Pluszowego Misia. W grudniu odwiedzili nas górnicy i strażacy. W tym roku szkolnym realizujemy również wiele innowacji
i organizujemy liczne imprezy okolicznościowe m.in. Festyn
Jesienny, Święto kropki, Andrzejki, Dzień postaci z bajek, Mikołajki, Jasełka, Wigilijki.

Wycieczki i atrakcje
Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych wycieczkach
edukacyjnych. Były to m.in.: zajęcia warsztatowe w Książnicy
Cieszyńskiej pt. „Jak powstaje papier”, rajd górski „Pożegnanie
lata”, wycieczka do Jumpcity w Katowicach, wyjazd do teatru
Banialuka w Bielsku - Białej na spektakl pt. „Calineczka” oraz
do cieszyńskiego kina Piast na mikołajkowy seans pt. „Mikołaj
w każdym z nas”.
Uczniowie uczestniczyli również w różnych wartościowych i kreatywnych akcjach – Międzynarodowym Dniu Kropki, Światowym
Dniu Tabliczki Mnożenia, Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„My nie gryziemy” zorganizowanej przez Fundację Ewy Naworol, Dniu Seniora, akcji promującej zdrowe nawyki żywieniowe
„Śniadanie daje moc”, akcji pt. „Kartka dla Rodaka” oraz lekcji
upamiętniającej Rok Tadeusza Kościuszki
Spotkania z mądrymi i ciekawymi ludźmi, prelekcje, apele
i zajęcia od zawsze były stałym elementem życia szkolnego-przedszkolnego w Zamarskach. We wrześniu odwiedzili nas:
policjant Rafał Ponikowski i projektant mody Roch Matuszek,
natomiast w listopadzie w auli odbyła się prelekcja Barbary Ba-

Prospołecznie i charytatywnie
Ucząc dzieci wrażliwości uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki uczestniczyli w akcji zbiórki pieniędzy potrzebnych na operację chorego Szymonka, przyłączyliśmy się do akcji „Adopcja
na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare”, uczestniczyliśmy
w akcji Diakonii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego „Prezent
pod choinkę”, pomagamy także czworonożnym przyjaciołom ze
schroniska.
Działalność szkoły i oddziałów przedszkolnych aktywnie wspiera
Rada Rodziców, która wychodzi naprzeciw potrzebom placówki.
Dzięki zaangażowaniu i wielkim sercom zamarskich rodziców
możliwe są m.in. wyjazdy, wycieczki, organizowane są paczki
świąteczne, sponsorowane są nagrody. To rodzice stanowią siłę
sprawczą wielu eventów i inicjatyw. Od czterech lat działa tu „Teatrzyk Rodzicielski”, który stanowi atrakcję kolejnych festiwali
„Roztańczone Przedszkolaki” i lokalnych uroczystości.
Nasza szkolno – przedszkolna rodzina serdecznie dziękuje
wszystkim sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom naszej placówki. Dziękujemy za dobroć, pomoc, życzliwość i wsparcie.
Agnieszka Pisiut
dyrektor SP im. Orła Białego w Zamarskach
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Projekt: Niepodległość
Jesienią zamarska szkoła realizowała we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury projekt zatytułowany „11 listopada
- czas wolności, czas pamięci”. Był to czas wielu ambitnych działań, nowych wyzwań i ciekawych zajęć, w które włączeni byli
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. W ramach projektu odbył
się m.in. Międzyszkolny Bieg Niepodległości, spotkanie autorskie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko, wyjazd do Warszawy,
spotkanie z historykiem Mariuszem Makowskim, warsztaty
plastyczne lekcje historii i patriotyzmu.
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DAW NIE J W GMINIE

Pierw ta szubienica miała powstać na
Rynku miasta Cieszyna, ale ze względu
na protesty mieszkających tam Niemców, kolejne miejsce wyznaczono w Lasku Miejskim nad Olzą „Pod Wałką”. Był
to rok 1942, kiedy hitlerowski terror
trwał we wszystkich zakątkach świata.
Henryk Jasiczek
STOJĄ NA WARCIE
W Cieszynie, w dzień słoneczny,
Akurat w przeddzień wiosny,
Na łące zamiast kwiatów
Drzewa szubienic wyrosły.
Dwudziestu czterech ich było…
W szeregu … odkryte głowy…
Lekarz daje zastrzyki,
By stali jak niemowy.
Dwadzieścia cztery zastrzyki
W język bez drżenia ręki.
Słów – broni bezbronnych
Kaci się widać przelękli.

Już jesienią 1940 roku Luftwafe przegrała bitwę o Anglię. Jesienią następnego roku została zahamowana ofensywa
hitlerowska w głębi Związku Radzieckiego, wcześniej korpus gen. Rommla nie
osiągnął zamierzonych celów w Afryce
Północnej. Plan wojny błyskawicznej
(Blitzkrieg) nie powiódł się. Wojna przeciągała się. Ruch oporu we wszystkich
okupowanych krajach wzrastał. Nie inaczej było na Śląsku Cieszyńskim.
Już 20 lutego 1942 roku w obozie oświęcimskim, po ogromnych torturach stracony został mieszkający w Pogwizdowie
nauczyciel Rudolf Krzystek, który nie
podpisał folkslisty i nie wiadomo nawet,
czy należał do ruchu oporu. Na skutek
zdrady łączniczki i przybycia do jego
domu dowódcy grupy konspiracyjnej
Franciszka Potysza, został aaresztowany,
podobnie jak jego żona Krystyna i córka
Kazimiera. Franciszek Potysz dość długo
się ukrywał, ale został ujęty i osadzony w
więzieniu w Mysłowicach i na mocy gestapowskiego wyroku, po wielkich torturach, został ścięty gilotyną.

Żeby nie mogli mówić,
Prawdy wykrzyczeć światu,
Żeby ktoś „…nie zginęła”
Nie rzucił prosto w twarz katom.
Dwudziestu czterech ich było
Z całej cieszyńskiej ziemi –
Krzyż brzozowy tam stoi
I kwitną przebiśniegi.
Czy słyszycie ich głos?
Polegli wciąż stoją na warcie –
Czy słyszycie ich głos?
„Ludzie słuchajcie!”
Obuszkiem ciosane, Czeski Cieszyn 1955 r.
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Aby wykazać ruchliwość i inicjatywę
NSDAP wraz Komendą Gestapo w Katowicach postanowiły urządzić zbiorową
egzekucję publiczną i do tego wybrano
miasto Cieszyn, a dzień 20 marca 1942
roku. Wcześniej, na podstawie obserwacji i donosów konfidentów i różnych
szpicli, pod różnymi pozorami zaaresztowano wielu Polaków i rozmieszczono ich w różnych więzieniach na Górnym Śląsku i w cieszyńskim więzieniu.
W tym dniu 24 więźniów zwieziono
do Cieszyna, aby w pokazowej egzekucji ich stracić. W tej grupie aż pięciu
więźniów pochodziło z gminy i parafii

Fot: www.fotopolska.eu

Zbrodnia pod Wałką
20 III 1942 r.
UKRADKIEM WYKONANA FOTOGRAFIA
Z 20 MARCA 1942 R. ZDJĘCIE POCHODZI
Z KSIĄŻKI: NA PŘÍKAZ GESTAPA.

pogwizdowskiej. Byli to Wilhelm Dworok, Rudolf Gabzdyl, Benedykt Kabiesz,
Karol Przywara i Alojzy Żebrok. Jeżeli
do nich dodamy wspomnianego Rudolfa Krzystka, komendanta pogwizdowskiego posterunku policji Jana Mitręgę,
Emila Puchełkę i Jan Gawłowskiego,
którzy zginęli w innym czasie i innych
okolicznościach to ten wskaźnik jeszcze
bardziej wzrośnie. Na drugim miejscu
plasuje się miasto Cieszyn (po obu stronach Olzy). Z pozostałych 12 miejscowości zginęło po 2 z 3 miejscowości i po
1 z 9-ciu miejscowości.
Tragedia ta, pomimo tego, że jej rocznica obchodzona jest corocznie, stopniowo przechodzi w zapomnienie,
a młode pokolenie mało o niej wie. Dla
niektórych osób, które nagle przez podpisanie Volkslisty stały się Niemcami,
był to „szumny teater” lub „kino”. Dla
Polaków, a nawet niektórych starych
austriackich Niemców, a spędzono ich
tam około 10 tysięcy, była to ogromna
tragedia i koszmarne widowisko. Ludzie mdleli, płakali, rwali włosy z głowy,
a niektórzy na znak protestu głośno
krzyczeli. Niektórzy później chorowali, nie mogli spać. Ojciec zamordowanego Koźby zmarł z rozpaczy, a matka
Piechaczka doznała szoku nerwowego
i przez 5 lat mówiła od rzeczy. Józef
Chlebek doznał wstrząsu nerwowego
i przez 10 lat, do swej śmierci, cierpiał
na bezwład nóg. Młody Pogwizdowianin, który tam był zapędzony, wracając
do domu całą drogą wymiotował. O tej
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tragedii nie wolno zapomnieć, trzeba ją
wciąż przypominać, aby podobna sytuacji nigdy już się nie powtórzyła.
W zeszłym roku Wójt Grzegorz Sikorski uczynił bardzo piękny gest i po raz
pierwszy jako włodarz Gminy Hażlach
wziął udział w tej smutnej, ale jakże
ważnej uroczystości, bo upamiętniającej
te tragicznie stracone osoby. Czułem się
wielce zaszczycony, że zaproponował mi
wzięcie udziału w dwuosobowej delegacji. Za ten zaszczyt składam Panu Wójtowi serdeczne podziękowanie. Mam
głębokie przekonanie, że w następnych
latach ten ceremoniał, w szerszym zakresie będzie kontynuowany.
W 2014 roku, kiedy obecna dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu
Pani Cecylia Głasz-Płońska była dyrektorem Cieszyńskiego Ośrodka Kultury

„Dom Narodowy” w Cieszynie zaproponowałem jej wyświetlenie pokazu multimedialnego z fotografiami zamordowanych osób z Pogwizdowa i miejsc z nimi
związanych, na spotkaniu z kombatantami z władzami Starostwa i Miasta
Cieszyna po oficjalnych uroczystościach
w Domu Narodowym w Cieszynie. Bardzo chętnie na tę propozycję przystała.
Podczas dyskusji padła propozycja, aby
takie pogadanki głosić w szkołach, ale zaraz pojawił się głos, iż to jest nie możliwe,
gdyż nauczyciel musi się ściśle trzymać
programu określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale ja żadnego
programu nie mam i chętnie w każdym
naszym sołectwie, a szczególnie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych jestem chętny taki pokaz multimedialny wyświetlić i pogadankę wygłosić,
bo o tej tragedii nie wolno zapomnieć.
Czesław Stuchlik

Emilia Michalska
POSTAWILI SZUBIENICE…
Postawili szubienice pod Cieszynem,
Pożegnej się, staro matko, ze swym synem.
Pożegnejcie się, dzieciczki, ze swym ojcem.
już on tam związany stoi pod ogrojcem.
Pożegnej ty, babo miła, chłopa swego,
nie będziesz już obłapiała głowy jego.
On cię nigdy nie obejmie ramionami,
już stanęła szubienica między wami.
Pożegnej se, galaneczko, swego synka,
już ci więcej nie zapuko do okienka.
Pobłogosław im, ziemeczko, na skonanie,
niech ich pamięć tu na wieki pozostanie.

ZAMARSKI

Pierwsze spotkanie „Szwungu Młodych” odbyło się
w piątkowe popołudnie 2 lutego na poddaszu budynku
OSP w Zamarskach. 15 śmiałków w półrocznej
przygodzie zmierzy się z wieloma wyzwaniami
i zadaniami, które doprowadzi ich do zamierzonego
celu. A jaki to cel? Każdy ma swój, bo każdy człowiek
jest inny. Mocno wierzę, że po półrocznych wspólnych
działaniach każdy go zdobędzie.
Rozpoczęliśmy od tajemniczych kopert i opracowania zasad
dla całej grupy projektowej. Następnie w ruch poszły nożyczki, klej i stare gazety, by odpowiedzieć na pytanie - „Czym jest
dla mnie sukces?”. Powstały piękne plakaty, w których niektóre hasła się powtarzały - miłość, przyjaźń, marzenia, pasja.
I to jest niezwykłe i budujące, że młodzież kieruje się właśnie
takimi wartościami. Kolejnym zadaniem było przygotowanie
nazwy naszego projektu. Wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem doskonale, choć dźwięk ciętego styropianu dawał niektórym popalić. Dodatkowo wokoło zrobiło się biało mimo braku
śniegu. Omówiony został również plan działania na poszczególne miesiące oraz budżet jaki mamy do rozdysponowania na
nasze działania.
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Fot. KZ

Szwung Młodych

MŁODZI, AKTYWNI I KREATYWNI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ
ZMIENIAĆ SWOJE OTOCZENIE SPOTKALI SIĘ W ZAMARSKACH
W PROJEKCIE „SZWUNG MŁODYCH”.

I tak oto młodzież w Zamarskach ruszyła z kopyta ze swoim
projektem. Trzymajcie za projekt i całą grupę kciuki. A oto
nasza grupa: Arkadiusz Broda, Krzysztof Bylok, Damian Handzel, Kinga Handzel, Kuba Klimosz, Zbigniew Kocoń, Bartłomiej Obracaj, Łukasz Pniok, Magdalena Stawarska, Anna
Szczypka, Marcin Tomica, Remigiusz Walica, Sandra Wiecheć,
Julia Zawada, Kamil Żebrok.
Projekt SZWUNG MŁODYCH Stowarzyszenia Miłośników
Zamarsk realizowany jest w ramach Programu Równać Szanse
2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Klaudiusz Zawada
Koordynator projektu
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Zaśpiewali maleńkiemu Jezusowi

Zebranych gości przywitał ks. Marcin Podżorski. Odniósł się
on do aktualnie przeżywanego tygodnia modlitw o jedność
chrześcijan, nadając tym samym koncertowi charakter ekumeniczny. Podczas koncertu wystąpiły chóry, zespoły śpiewacze
i instrumentalne, które wprowadziły słuchaczy w ciepły, świąteczny klimat.
W koncercie wzięło udział 9 zespołów. Gościnnie wystąpił zespół instrumentalny„ Dzwonki” działający przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie, prowadzony przez Dorotę
Podżorską. Zespół ma za sobą liczne występy w kraju i za granicą. Występ zespołu był prawdziwą ucztą dla uszu, a wydzwonione kolędy ”Wśród nocnej ciszy”, „Cicha Noc”, „W żłobie
leży” i „Dzwońże, dzwoń” będą długo brzmiały słuchającym
tego wspaniałego występu.
Licznie zgromadzeni słuchacze, z przedstawicielami władz
gminnych na czele, wysłuchali również kolęd i pastorałek
w wykonaniu: szkolnego zespołu wokalnego” TOCCATA” ze
Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, połączonego chórku
dziecięcego z Zamarsk i ewangelickiej grupy „GLORIA” z Hażlacha, młodzieżowego zespołu przy kościele ewangelicko-augsburskim w Hażlachu, męskiego zespołu śpiewaczego przy
OSP w Zamarskach, chóru katolickiego parafii św. Jana Ne-

Fot. GOK

To już tradycja, że w okresie świątecznym w gminie
Hażlach odbywa się ekumeniczny koncert kolęd
i pastorałek. Tym razem wspólne śpiewanie
zorganizowano w kościele ewangelicko-augsburskim
w Hażlachu.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE GMINNYCH ZESPOŁÓW
ŚPIEWACZYCH I CHÓRÓW NA STAŁE WPISAŁO SIĘ DO
KALENDARZA WYDARZEŃ GMINY HAŻLACH.

pomucena w Pogwizdowie, chóru katolickiego parafii św. Bartłomieja w Hażlachu, zespołu instrumentalnego przy kościele
ewangelicko- augsburskim w Hażlachu oraz chóru ewangelickiego Hażlach-Zamarski.
Na zakończenie koncertu wszyscy obecni w kościele odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”.
Po koncercie była możliwość zakupu płyt zespołów: „Toccata”,
„Allegrija” i „ Dzwonki”.
Dziękujemy wszystkim zespołom, chórom i ich kierownikom
muzycznym, które wzięły udział w koncercie oraz wspólnocie
ewangelicko-augsburskiej za umożliwienie zorganizowania
koncertu.
WK

Starcie szachistów
Najlepsi młodzi szachiści z całego
powiatu zjechali się do Pogwizdowa,
by wziąć udział w III Memoriale Mariana Solorza, czyli Mistrzostwach
Powiatu Cieszyńskiego w Szachach
Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych.
Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przy
wsparciu Euroregionu Śląski Cieszyński oraz sekcji szachowej MUKS „SZS”
Cieszyn. Zawody rozgrywane były na
dystansie 7 rund po 10 minut na za-
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wodnika. W rozgrywkach uczestniczyło
29 szachistów ze szkół podstawowych
klas I-VII. O tytuł najlepszego zawodnika toczyły się bardzo zacięte pojedynki
o czym świadczy wyrównana klasyfikacja końcowa. Na przebiegiem rozgrywek
czuwał Łukasz Foltyn sędzia klasy I.
Wyniki turnieju:
1. Kinga Greń SP Pogwizdów 6,0 pkt.
2. Bartosz Goszyk SP Ochaby 6,0 pkt.
3. Maja Nieckarz SP 6 Ustroń 6,0 pkt.
4. Mateusz Gabzdyl SP Skoczów 5,0 pkt.
5. Anna Wąsowicz SP 2 Cieszyn 5,0 pkt.
6. Jeremi Gębusia SP Drogomyśl 5,0 pkt.

Wyniki klasy 5-7
1. Kinga Greń S Pogwizdów
2. Bartosz Goszyk SP w Ochachach
3. Mateusz Gabzdyl SP w Skoczowie
Wyniki klasy 3-4
1. Maja Nieckarz SP 6 Ustroń
2. Anna Wąsowicz SP 2 Cieszyn
3. Jakub Kuczera SP 6 Cieszyn
Wyniki klasy 1-2
1. Mateusz Macura SP Cisownica
2. Radosław Sobik Katolicka SP Cieszyn
3. Michał Niesyt SP 1 w Ustroniu
Zwycięzcom gratulujemy!
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Koncert kolęd
- 21 stycznia
2018 r.
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ZAMARSKI

Szkubaczki pierze szkubały
Obchody przypadającego w tym roku 795-lecia wsi
Zamarski „ruszyły z kopyta”. W ramach jubileuszu,
w sobotę 17 lutego miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
zorganizowało „Starodowne Szkubaczki”, będące
przypomnieniem tej starej wiejskiej tradycji.
O 15.00 sala wypełniła się po brzegi „szkubaczorkami”, czyli gospodyniami, które wyposażone w „fortuchy”, „szatki”
i „lawory” przybyły do strażnicy, by „skubać” pióra na pierze.
Wszystkich uczestników imprezy przywitała przewodnicząca
KGW Anna Więcek w towarzystwie sołtysa Klaudiusza Zawady, który przybliżył historię owej niegdyś popularnej, lecz już
odchodzącej w przeszłość tradycji. Wśród gości nie zabrakło
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Piekara, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Zamarskach Agnieszki Pisiut oraz zaproszonych artystów, czyli Kapeli Sikorki, Dariusza Itnera,
Męskiego Zespołu Śpiewaczego z panem Rudolfem Mizią oraz
przedszkolaków i uczniów miejscowej szkoły. W końcu były to
„Szkubaczki wybłyszczone”, czyli z muzyką.
Przez trzy godziny udało się wypełnić pierzem całą poduszkę,
która trafi na posag dla przyszłej Pani Młodej. Czas umiliła nie
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tylko muzyka, lecz również pyszne „kołocze”, pączki i gulasz,
którymi częstowały panie z KGW.
Sobotnia impreza to żywa lekcja historii dla najmłodszych.
Wszystkie maluchy z wielkim zaangażowaniem i skupieniem
„skubały” gęsie pióra. Dzięki temu stara tradycja „sztubaczek”
została przekazana kolejnemu pokoleniu.
W organizację „szkubaczek” włączyło się również Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, a także Piekarnia Zebrzydowice Romana Somerlika.
Klaudiusz Zawada
Sołtys Zamarsk
R E K L A M A
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