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Szanowni Państwo!

Przyznam szczerze, że osiągnięty wynik 

jest dla mnie uwieńczeniem czteroletniej 

pracy na rzecz WSPÓLNOTY, którą two-

rzymy. 

Państwa poparcie na poziomie prawie 80% 

traktuję jako absolutorium dla realizowa-

nej strategii rozwoju naszej Małej Ojczy-

zny jaką jest Gmina Hażlach. Jednak nie 

możemy spoczywać na laurach, dlatego po-

przeczkę stawiam sobie wyżej tak aby nie 

zawieść Państwa oczekiwań.

Motto mojego komitetu: „Rozwijać gminę 

Hażlach słuchając jej Mieszkańców” deter-

minować będzie, iż przedstawiony program 

wyborczy będzie na bieżąco modyfikowany, 

tak aby był odpowiedzią na realne Państwa 

potrzeby. Nie będę stronić od dyskusji oraz 

polemiki, ponieważ wierzę w to, że chociaż 

w demokracji różnimy się w poglądach, to 

przede wszystkim wspólnotę buduje wza-

jemny szacunek i życzliwość. Dlatego dzię-

kuję Państwu za każdy gest wsparcia, dobrą 

radę oraz konstruktywną krytykę. Dzię-

kuję mojemu Komitetowi i gratuluję Panu 

Aleksandrowi Matysiak oraz Kandydatom 

z KWW Razem Dla Mieszkańców uzyska-

nych wyników. W tym miejscu deklaruje 

chęć współpracy, ponieważ łączy nas mi-

łość do naszej Małej Ojczyzny!

Razem możemy więcej!

Grzegorz Sikorski

W wyborach w naszej Gminie wzięło udział 4125 osób z uprawnionych 8290 
mieszkańców, co stanowi 49,77 %, a ważnych głosów oddano 4073.
Grzegorz SIKORSKI dzięki 3182 głosom (ponad 78%) został wójtem Gminy 
Hażlach. 
W Gminie osoby ubiegające się o mandat Radnego startowali z dwóch list:
nr 22 – KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
nr 23 - KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH.
Radę Gminy tworzą: 
Okręg 1 – Barbara Kuchta (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 2 – Sebastian Chrapek (KWW Razem Dla Mieszkańców)
Okręg 3 – Mirosława Witoszek (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 4 – Sławomir Kolondra (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 5 – Anna Chwolek (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 6 – Sylwia Hawełka (KWW Razem Dla Mieszkańców)
Okręg 7 – Leszek Wawrzyczek (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 8 – Monika Buczkowska (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 9 -  Aleksandra Melcher (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 10 – Mariusz Krzyżanek (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 11 – Piotr Krupa (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 12 – Piotr Trzaskalski (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 13 – Zdzisław Jarosz (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 14 – Klaudiusz Zawada (KWW Dla Mieszkańców Gminy Hażlach)
Okręg 15 – Katarzyna Palac (KWW Razem Dla Mieszkańców)

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Kto nas będzie reprezentował 
czyli wybory w Gminie Hażlach
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Biesiadnicy wspominali Jana 
Chmiela
W niedzielę 16 września br. w zamar-
skach odbyło się 8 Zamarskie Biesiado-
wanie. Imprezę poprzedziło uroczyste 
odsłonięcie kolejnej, trzeciej już gwiaz-
dę w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyń-
skiej Pieśniczki Ludowej, która znajduje 
się w Parku. W tym roku postanowiono 
upamiętnić Jana Chmiela.  Jest to po-
stać znana na Śląsku Cieszyńskim. Pro-
wadził wiele zespołów regionalnych, pi-
sał wiersze. Wydał cztery tomiki poezji, 
które są napisane gwarą cieszyńską. Był 
laureatem wielu nagród m.in. Leopolda 
Jana Szersznika. W 2013 roku został od-
znaczony Laurem Srebrnej Cieszynian-
ki. Niestety nie doczekał, by odebrać ją 
osobiście. Zmarł nagle 30 września tego 
samego roku w Strumieniu. Miał 70 lat. 
W swoim ostatnim koncercie uczestni-
czył 29 września  w Zamarskach. W tym 

ZAMARSKIE BIESIADOWABNIE 

roku przypada 5. rocznica jego śmierci, 
a także 75. urodzin. 
W odsłonięciu gwiazdy brały udział cór-
ki Jana chmiela wraz z rodzinami, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena 
Bury, Radny Gminy Tomasz Bylok, Radny 
Powiatu Cieszyńskiego Karol Folwarczny, 
sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada, prze-
wodnicząca KGW Anna Więcek, zespoły 
regionalne oraz mieszkańcy.
Po tych uroczystościach w sali OSP od-
była się kolejna edycja Zamarskiego 
Biesiadowania. Przed licznie zgromadzo-

Na sesji Rady Gminy 24 października odbyło się uroczyste wręczenie złotych 
„Odznak honorowych za zasługi dla województwa śląskiego”. Na wniosek 
Wójta Grzegorza Sikorskiego i Rady Gminy wyróżnienie to zostało przyznane 
księdzu kanonikowi  Andrzejowi Papoń – proboszczowi  parafii św. Bartło-
mieja w Hażlachu i księdzu kanonikowi Andrzejowi Wieliczka – proboszczo-
wi parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. Uroczystego 
wręczenia odznaczeń dokonała Sylwia Cieślar – Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Śląskiego.  GRATULUJEMY!

Wyróżnieni przez Sejmik 
Województwa Śląskiego

17 października w Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odbyła się uroczysta gala 
podczas której zostały wręczone nagrody 
oraz wyróżnienia w konkursie „Ambasador 
Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 
2018”. Celem konkursu jest docenienie osób 
mogących stanowić godny do naśladowania 
wzór dla innych seniorów, wyróżniających 
się wybitną działalnością i postawą w życiu 
społecznym. Jednym  z nominowanych do 
tego zaszczytnego tytułu był lokalny dzia-
łacz, historyk i regionalista pan Czesław 
Stuchlik z Pogwizdowa. Szanowny laure-
at odebrał wyróżnienie w obecności Wójta 
Grzegorza Sikorskiego, który był inicjato-
rem zgłoszenia kandydatury Pana Czesława 
do tej nagrody. 

Srebrne 
pokolenie

ną publicznością na zamarskiej scenie 
zaprezentowały się: Zespół Regionalny 
„Strumień” ze Strumienia, Zespół Regio-
nalny „Niezapominajki” z Pielgrzymo-
wic, Kapela Góralska „Wista” z Wisły oraz 
Męski Zespół Śpiewaczy OSP z Zamarsk. 
Tradycyjnie na stołach nie zabrakło pysz-
nego poczęstunku – śląskiego kołacza 
i kwaśnicy, serwowanego przez panie 
z KGW Zamarski.
Serdecznie podziękowania dla firmy 
„Wrzos” Bogusławy i Sławomira Wita-
lis za wykonanie kolejnej gwiazdy, Pań 
z KGW, wszystkich sponsorów biesiady: 
Sklep „Lewiatan” Wojciech Luber, „Pie-
karnia Zebrzydowice” Roman Somerlik, 
CopyArt Marek Morawiec, KLIMOSZ – 
Kotły z Polski, Ewa Kaleta  oraz zamar-
skiej młodzieży za pomoc organizacyjną.

SOŁTYS

Sołectwa Zamarski

Klaudiusz Zawada
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Dom Ludowy w Pogwizdowie to miejsce z bogatą historią, 
którą doskonale zna nie tylko pogwizdowskie społeczeństwo. 
Działkę pod budynek, który powstał w czynie społecznym, 
przekazała rodzina jednego z mieszkańców Pogwizdowa. 
Przez wiele lat Dom Ludowy był własnością miejscowego koła 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które funkcjonowało tutaj do 
2008 roku. Jednakże z biegiem lat budynek wymagał grun-
townego remontu, na który Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nie 
było stać. Dlatego też w 2016 roku na Walnym Zjeździe Dele-
gatów Zarząd Główny MZC uzyskał zgodę na zbycie budynku 
Domu Ludowego w Pogwizdowie.

Dom Ludowy w Pogwizdowie 
własnością Gminy Hażlach

Październik 1935: „Dom Ludowy nad granicą polsko-czeską. 
Całe społeczeństwo polskie winno Kołu Macierzy Szkolnej 
w Pogwizdowie koło Cieszyna nad granicą polsko-czeską złożyć 
uznanie, że nad brzegami Olzy zbudowano nową strażnicę 
ducha polskiego w postaci okazałego Domu Ludowego im. 
wojewody śląskiego dra M. Grażyńskiego”. Za: „Ilustrowany 
Kuryer Codzienny. Dodatek Tygodniowy” 11, 1935, nr 45, s. 2.
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położenie w centrum miejscowości było sprawą oczywistą – mówi 
Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 
Informacja o nabyciu nieruchomości została przez włodarza 
gminy przekazana społeczeństwu podczas wrześniowego ze-
brania wiejskiego w Pogwizdowie. Wiadomość ta wśród zgro-
madzonych mieszkańców wywołała ogromne zadowolenie 
i gromkie brawa dla wójta Sikorskiego, za to że realizuje postu-
laty mieszkańców, równocześnie dbając o dorobek historycz-
no-kulturalny regionu. Decyzja włodarza została oceniona 
przez mieszkańców jako realna odpowiedź na realne potrzeby. 
Zanim doszło do przejęcia budynku Domu Ludowego, poczy-
niono starania umożliwiające późniejsze wykorzystanie na-
bytego majątku. W pierwszej kolejności, po wielu miesiącach 
debat i rozmów, uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Hażlach, który umożliwia pozyskanie środków na re-
mont przejętego budynku. Nie bez znaczenia były również kil-
kumiesięczne rozmowy z konserwatorem zabytków w kwestii 
możliwości ingerencji w bryłę budynku oraz zakresu możli-
wych do przeprowadzenia prac budowlanych. 
- Dużo wysiłku kosztowało nas wypracowanie kompromisu odnośnie 
ceny nabycia, która w kontekście wyceny majątku przez biegłego rze-
czoznawcę jest niezwykle atrakcyjna i stanowi  ułamek wartości nie-
ruchomości. Równolegle do prowadzonych negocjacji opracowaliśmy 
wniosek aplikacyjny, w oparciu o który będziemy chcieli sfinansować 
generalny remont przejętego budynku. Wszystko to trwało kilka 
miesięcy, jednak finał sprawy jest po naszej myśli. Warto dodać, że 
przejęcie nieruchomości umożliwi nam w przyszłości przebudowę 
układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ulic Cieszyńskiej 
oraz Katowickiej. Od Pana Starosty Janusza Króla otrzymałem za-
pewnienie, że odpowiednie kroki w tym temacie zostaną podjęte już 
w 2019 roku – informuje Grzegorz Sikorski.  

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Cieszynie
Zaprasza na bezpłatne szkolenie

28 listopada 2018 r. (środa), od godziny 10.00
w Domku Wiejskim na Brzezówce ul. Jagodowa 3

Tematyka szkolenia:
• Sprzedaż Bezpośrednia i Rolniczy Handel Detaliczny- wykładowca Anna Zawadzaka (ODR Bielsko-Biała)
• Ubezpieczenia społeczne rolników i BHP w gospodarstwach rolnych- wykładowca Karina Balcar (KRUS Cieszyn)

- Przez blisko dwa lata z ramienia samorządu gminy Hażlach 
przewodniczyłem rozmowom z Zarządem MZC odnośnie warun-
ków przejęcia budynku. To, że należało to zrobić i chciałem przejąć 
budynek z uwagi na jego historyczne znaczenie oraz strategiczne 
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Ks. Emanuel Grim
Rota śląska

Nie damy śląskiej ziemi rwać,
ni kruszyć jej w kawały,

bronić jej pójdzie swojska brać  
 i ruszy naród cały,-

nie chcemy znowu roli sług,
tak nam dopomóż Bóg!  

Pisał się rok 1918 i był to już czwarty rok 
koszmarnej wojny jakiej do tej pory jesz-
cze nie było.  W całej Europie i części Azji 
nie było domu i rodziny z której by nie 
został „wykradziony”, jak to mówi dobry 
wojak Szwejk Jarosława Haszka, ojciec 
i pełnoletni synowie (później już 16–lat-
kowie), a także konie, rekwirowano bydło 
i trzodę chlewną. A trzeba pamiętać, iż 
w owym czasie cała gospodarka opierała 
się na na rolnictwie i spadła ona na bar-
ki żon, matek i starców. W całej Europie 
mnożą się pobojowiska i cmentarze woj-
skowe, a do domów wracają  inwalidzi 
wojenni, niezdolni do jakiejkolwiek pracy. 
Niewielka gmina, jaką był Pogwizdów 
nie była wyjątkiem. Z 26 strażaków, 
18 zostało powołanych do wojska. Młody 
nauczyciel, a zarazem sekretarz zarządu 
OSP Jan Poncza pochodzący z Koco-
będza poległ na polu walki już 10 paź-
dziernika 1914 roku. W maju 1918 roku  
ówczesny prezes OSP, a zarazem wójt 
z 18  młodych dziewczyn utworzył ko-
biecą drużynę sanitarną w miejsce tych 
nieobecnych strażaków. Mimo braku na-
uczycieli nauka w szkołach trwa. 10 lipca 
1918 roku 36 uczniów pogwizdowskiej 
szkoły uczestniczy w wycieczce do Mar-
klowic do  Ondraszkowej jamy. A wojna 
nadal trwa. 
Aż nastał deszczowy dzień 31 paździer-
nika 1918 roku.            
W cesarskich „kasarniach” w Cieszynie, 
późnym popołudniem, pełniący służbę 
radiotelegrafista przyjmuje przez tele-
fon rozkaz brygadiera Bolesława Roji, 

Święto Niepodlegości 
który w międzyczasie przejął komendę 
w Krakowie, nakazujący przejmowa-
nie dowództwa w innych garnizonach 
przez najstarszego rangą oficera-Polaka. 
A trzeba pamiętać, że w garnizonie cie-
szyńskim aż 60 % żołnierzy to Polacy.  
Dowódca 100 Pułku Piechoty pułkow-
nik Gernt nie wrócił jeszcze z obiadu, 
który zazwyczaj spożywał w którejś cie-
szyńskiej restauracji. Telegrafista jako 
lojalny podoficer austro-wegierskiej 
armii posyła żołnierza – łącznika, aby 
poszukał dowódcę, ale nie podaje mu 
miejsca jego pobytu, gdyż chodzi mu o 
to, aby to szukanie trwało jak najdłużej. 
W międzyczasie telefonuje do Domu 
Narodowego, gdyż przypuszcza, że tam 
znajdują się  jeszcze oficerowie – Polacy, 
ponieważ w  tym dniu Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego, która powstała 
19 października, zdecydowała na zaak-
ceptowanie planu zamachu wojskowego 
w cieszyńskich koszarach. Zamach ten 
przygotowała grupa oficerów – Pola-
ków, w większości z cywilnego zawodu 
nauczycieli, na czele z por. Klemensem 
Matusiakiem, Franciszkiem Barteczkiem 
i Ludwikiem Skrzypkiem. Podobne plany 
mieli oficerowie niemieccy. 
Ten telegrafista, a późniejszy pisarz, 
piewca Ziemi Cieszyńskiej, sierżant Gu-
staw Morcinek, (a właściwie Augustyn 
Morcinek, bo takie było jego chrzestne 
imię), po latach sam tak wspomina ten 
moment: „Zdumienie moje nie miało gra-
nic. Nie tracąc czasu, zażądałem połączenia 
telefonicznego z Domem Narodowym w Cie-
szynie, gdzie -  jak przypuszczałem – znaj-
dowali się jeszcze oficerowie nasi. Zgłosił się 
porucznik Matusiak. Odczytałem depeszę. 
I tam musiało być wrażenie piorunujące. Za 
kilka minut zjawiło się kilku oficerów w kan-
celarii u mnie. Ogień im się palił w oczach. 
- Pokażcie fonogram! Pokazałem. Następo-
wały krótkie, kategoryczne, nie znoszące 
sprzeciwu  rozkazy por. Matusiaka skiero-

wane do oficerów: ty pójdziesz tam, a ty tam, 
a wy ludzi zbierzcie itd. W dwóch minutach 
wszyscy znikli. Zostałem sam przy telefo-
nie. Znów cichuteńko  wszędy, jeno deszcz 
nieustannie dzwonił w rynnach, a serce tak 
się dziwnie tłukło w piersiach. Za niedługo 
słychać głosy – jakby miarowy biegł tłum. 
To żołnierze zaalarmowani i zebrani biegli 
po ulicy na boisko przedkoszarowe, gdzie był 
punkt zborny wyznaczony...”
Zaskoczony pułkownik Grent zrezygno-
wał z oporu i złożył komendę. Następne-
go dnia wraz z 800 żołnierzami nie pol-
skiej narodowości opuścił Cieszyn. 
Rankiem 1 listopada nowy komendant 
cieszyńskiego garnizonu por. Matusiak 
w specjalnym rozkazie wezwał żołnie-
rzy Polaków, Czechów i Niemców aby: 
„.. wzajemnie się szanowali i bezwzględnie 
poddali się dyscyplinie. Jestem jak najlep-
szym przyjacielem żołnierzy, którzy już 
tyle z powodu wojny wycierpieli i było by 
mi bardzo przykro, gdybym z powodu nie 
wykonania obowiązków służbowych mu-
siał karać żołnierzy – obywateli. Zapowia-
dam stanowczo poprawę co do wiktu i jeżeli 
w pierwszym dniu pozostanie przy starym, 
to tylko z powodu wielkiej pracy przy objęciu 
władzy. Niech żyje dzielne wojsko garnizo-
nu cieszyńskiego, które tyle siły i sprawności 
tej nocy wykazało”.
W tym samym dniu Radzie Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego podporządko-
wał się dopiero co mianowany nowy 
starosta cieszyński Zygmunt Żurawski, 
a następnie starosta bielski Jakub Pod-
czaski. Toczyły się rokowania ze staro-
stwem w  Frysztacie. Lojalność obiecał 
prezydent Sądu Obwodowego w Cieszy-
nie Johann Harbich i opanowane przez 
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Niemców władze miasta, którym  RNKC 
obiecała pozostawienie dotychczasowe-
go systemu administracji.
W międzyczasie i w następnych dniach 
polscy oficerowie i żołnierze, podobnie 
jak w zaborze rosyjskim, rozbrajali po-
zostałe garnizony wojskowe. Szczególnie 
ważne było opanowanie  węzła  kolejo-
wego w Boguminie, co uprzedziło takie 
same działanie Czechów. 
Nad Cieszynem załopotały biało – 
czerwone  flagi.    
Ówczesny Kierownik a zarazem kro-
nikarz pogwizdowskiej szkoły Józef 
Buchta w 1918 roku w tejże kronice 
zanotował trzy wydarzenia: pod datą 
10  lipca - Wycieczka do Marklowic do 
jamy Ondraszka. Uczestniczyło 36 dzie-
ci. 29 października – Rozpadnięcie się 
Austro-Węgier. Ogłoszenie wskrzeszenia 
zjednoczonej niepodległej Polski. 13 li-
stopada – Ślubowanie nauczycielstwa 
Radzie Narodowej. 
Ale radość z uzyskanej wolności nie 
trwała długo. Wydarzenia społeczno-
-polityczne, a szczególnie powstanie 
nowego dotychczas nie istniejącego 
państwa – Czechosłowacji, spowodowa-
ły podział Księstwa. W wyniku decyzji 
Rady Ambasadorów z dnia 28 lipca 1920 
roku Polska uzyskała słabiej uprzemy-
słowioną część Śląska Cieszyńskiego, 
zamieszkiwaną przez 94 tys. Polaków 
(67,5%), 2 tys. Czechów (1,7%) i 43 tys. 
Niemców (30,4  %). Czechosłowacja 
otrzymała  ponad połowę obszaru tej zie-
mi, całe karwińsko-ostrawskie zagłębie 
węglowe i przemysłowe, kompleks hut-
niczy w Trzyńcu, połączenie kolejowe ze 
Słowacją i wiele innych dóbr. A teren ten 
zamieszkiwało 140 tys. Polaków (48,6%) 
(niektóre źródła podają 150, a nawet 160 
tys.), 113 tys. Czechów (39,5%) i 34 tys. 
Niemców (11,9%). Teren ten zaczęto 
nazywać Zaolziem, a dla wielu rodzin, 
oprócz ich podziału, zaczęły się przesie-
dlenia, represje i prześladowania. I tak 
pozostało aż do czasów współczesnych, 
a  ostatni spis ludności wykazał, że do 

narodowości polskiej przyznaje się ok. 
30 tys. obywateli.       
Na portalu internetowym pod hasłem 
„niepodległość” istnieją informacje, że 
Polska  odzyskała niepodległość po 123 
latach zaborów i niewoli oraz że data 
11  listopada jest dość arbitralna, ale  
tego samego dnia nastąpiła kapitulacja 
Niemiec na froncie zachodnim, a także, 
iż 7  października  1918 roku Rada Re-
gencyjna ogłosiła niepodległość Polski. 
Święto to Sejm I Rzeczpospolitej ogłosił 
dopiero 23 kwietnia 1937  roku i tylko 
dwa razy je obchodzono w 1937 i 1938 r. 
W 1945 roku władze komunistyczne 
przyjęły dzień 22 lipca, a więc datę pod-
pisania Manifestu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN) jako 
święto Odrodzenia Polski. W 1989 roku 
Sejm ponownie ustalił to święto na dzień 
11 listopada i od tego czasu corocznie, 
uroczyście jest obchodzone w Warszawie 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.   
Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że na 
forach internetowych brak jakiejkolwiek 
wzmianki o tym, że ziemia ta (Księstwo 
Cieszyńskie) przed 584 laty sprzedana 
obcemu królowi za 20 tys. kop groszy, 
dzięki staraniom tutejszego społeczeń-
stwa odzyskała  wolność i niepodległość 
i, że tutejsi ludzie po tylu latach pierwsi 
zawołali: „my do Polski chcemy!”, co wy-
raziło się powstaniem Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego i przewrotem 
wojskowym. Nie ma wzmianki o tym jak 
łatwo Rzeczpospolita zaprzepaściła cały 
ten wysiłek tutejszego społeczeństwa po 
obu stronach Olzy, pozostawiając ponad 
50% powierzchni Księstwa i 150 tysię-
cy swoich obywateli bez jakiegokolwiek 
wsparcia i pomocy, wyzbywając się przy 
tym Zagłębia Karwińsko – Ostrawskiego, 
hutnictwa trzynieckiego, kolei koszycko 
– bogumińskiej i wielu innych dóbr. 
Nie spełniły się słowa i nawoływanie ks. 
Emanuela Grima aby tej ziemi „nie rwać 
i  kruszyć jej w kawały”, została jednak 
podzielona choć broniła jej „swojska 
brać” po obu stronach Olzy.   

Kiedy początkiem lat 90-tych ub. wieku 
w Pogwizdowie powstało osiedle blo-
ków mieszkaniowych dla pracowników 
Kopalni Węgla Kamiennego im. Gu-
stwa Morcinka w Kaczycach i w związku 
z  tym zaszła konieczność nadania tam-
tejszym ulicom jakichś nazw, ówczesny 
radny gminy Hażlach lekarz weteryna-
rii śp.  Bronisław Kania zaproponował, 
a  Rada Gminy propozycję przyjęła i za-
twierdziła, aby tym ulicom nadać nazwy 
tych ludzi, którzy przyczynili się do uzy-
skania niepodległości ówczesnego Księ-
stwa Cieszyńskiego. Tak więc mamy tam 
ulice Pawła Stalmacha, Gustawa Morcin-
ka i Klemensa Matusiaka. 
W centrum Pogwizdowa znajduje się 
pomnik poświęcony pamięci poległych 
w I  i  II wojnie światowej. Pierwotnie na 
tym pomniku była umieszczona tablica 
z następującym napisem: „Poległym bo-
jownikom z Pogwizdowa, którzy z ludu 
i dla ludu położyli swe życie. Cześć ich 
pamięci”. Po drugiej Wojnie Światowej 
tablicę tę zdemontowano i poprzez wy-
grawerowanie nowego napisu na tym sa-
mym pomniku upamiętniono poległych 
w obu wojnach światowych.
Na frontowej ścianie wieży strażnicy OSP 
Pogwizdów znajduje się tablica upamięt-
niająca 4 strażaków, którzy w tej wojnie 
zginęli są to: Franciszek Kunc, Jan Pon-
cza, Franciszek Rojek, Jan Szczygieł. 

Czesław Stuchlik

Do opracowania niniejszego artykułu wykorzy-

stano następujące publikacje:

Praca zbiorowa – „Pierwsza Niepodległość - Po-

lacy na Śląsku Cieszyńskim” 

Wydawca: Biuro Promocji i Informacji - Urząd 

Miejski w Cieszynie, 

Szotek Halina – „Trudna droga do Polski- 

90 rocznica bitwy pod Skoczowem”.

Wydawca: Urząd Miejski w Skoczowie, 

Ks.Zbigniew Macura „Dzieje Parafii Pogwiz-

dów”.

Kronika pogwizdowskiej Szkoły. 

Kronika i protokoły zebrań Zarządu OSP Po-

gwizdów. 
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Ogólnopolski dzień 
przedszkolaka
W dniu 20.09.2018 r. w Przedszkolu w Hażlachu 3 i 4-latki obchodziły 

Dzień Przedszkolaka. Dzień ten był pełen niespodzianek i wspaniałej za-

bawy. Na dużym ekranie dzieci obejrzały swoja ulubiona bajkę.  Następ-

nie bawiły się w kolorowo udekorowanym ogrodzie- były bańki mydlane, 

armatki z confetti, zabawy z chustą animacyjną, konkursy i gry zespo-

łowe. W nagrodę za zgodną i radosną zabawę przedszkolaki otrzymały 

medale oraz jesienne upominki- kolorowe wiatraczki. Dzień zakończony 

został słodkim poczęstunkiem dla naszych dzielnych przedszkolaków.

Przedszkole w Hażlachu

Z okazji obchodzonego niedawno Dnia 
Edukacji Narodowej zostały oficjalnie 
oddane do użytku dwa oświatowe za-
dania inwestycje. Przy Powszechnej 
Szkole Podstawowej w Rudniku, prowa-
dzonej przez miejscowe Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, 15 paź-
dziernika otwarto ogólnodostępny plac 
zabaw. Następnego dnia w Pogwizdowie 
podsumowano ostatni etap rozbudowy 
budynku Przedszkola.
Plac zabaw w Rudniku został zbudo-
wany kosztem 22 168,47 zł, z czego 
9984,67 zł pochodziło z pomocy finan-
sowej Województwa Śląskiego w ra-
mach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw 
lokalnych, zaś 12 183,80 zł z gminnego 
funduszu sołeckiego. W uroczystym 
przecięciu wstęgi uczestniczyli: Wójt 
Gminy Grzegorz Sikorski, prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Rudnik Sylwia Grzebień, dyrektor 
szkoły Beata Starzyk, radna Katarzyna 
Czendlik, emerytowana Sekretarz Gmi-
ny Hażlach Wanda Sojka oraz sołtys 
Rudnika Zdzisław Jarosz. Uroczystość 
w Rudniku poprzedziła akademia, pod-
czas której do szkolnej społeczności zo-
stali przyjęci uczniowie klasy I.
W oficjalnym oddaniu do użytku in-
westycji w Pogwizdowie wziął udział 
Wójt Grzegorz Sikorski, radni Rady 

Kolejne inwestycje oświatowe 

Gminy, dyrektorzy gminnych placó-
wek oświatowych, w tym dyrektor 
Przedszkola w  Pogwizdowie Danuta 
Natkaniec oraz emerytowana Sekre-
tarz Gminy Wanda Sojka. Poświęcenia 
rozbudowanego obiektu dokonał ks. 
dr Karol Mozor, proboszcz miejscowej 
Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana 
Nepomucena.
Podzielona na dwa etapy rozbudowa 
Przedszkola w Pogwizdowie, obejmująca 
wykonanie dwóch nowych segmentów, 
prowadzona była w latach 2014-2018. 
Zadanie uzyskało finansowanie w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 2 839 015,33 zł, z tego wydatki 

kwalifikowane stanowiły 2 046 671,6 zł, 
a dofinansowanie 1 719 204,21 zł. 
Pogwizdowska placówka należy do naj-
większych w powiecie cieszyńskim, za-
pewnia miejsce i odpowiednią opiekę dla 
wszystkich dzieci w wieku przedszkol-
nym na terenie Gminy Hażlach, w szcze-
gólności dla 3-4-latków. Posiada piękne 
sale o najwyższych standardach z łazien-
kami przy salach zajęć. Do dyspozycji 
dzieci starszych jest duża jadalnia, a dla 
maluchów do wydawania posiłków wyko-
rzystywana jest winda. Od nowego roku 
szkolnego posiłki przygotowywane są dla 
wszystkich grup w nowocześnie wyposa-
żonej kuchni, znajdującej się w ukończo-
nym ostatnio segmencie.

GK
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Kończy się projekt „Męskie sprawy”,  
współfinansowany przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności, realizo-
wany w Rudniku, a poświęcony ludziom 
i otaczającej nas przyrodzie. To już 
kolejny etap tego działania. We wrze-
śniu i  październiku tatusiowie wraz 
z  dziećmi spotykali się na warsztatach 
popołudniowych pod wiatą przy OSP 
w Rudniku, aby wspólnie stworzyć bud-
ki dla ptaków. Na pierwszych zajęciach 
gościliśmy Państwo Krystynę i Walde-
mara Czyż. Pan Waldemar to znawca 
i zapalony obserwator życia i zwyczajów 
ptaków, który opowiadał o gatunkach 
chronionych występujących na tych te-
renach i o wielkości i rozmiarach budek 
lęgowych. Po wykładzie tatusiowie wraz 
z dziećmi zabrali się do przygotowywa-
nia materiału na budowę budek, rozbie-
rając drewniane palety. Młotki poszły 
w ruch - aż miło było popatrzeć. Kolejne 
warsztaty były okazją do spotkania się 
przy ognisku. Zajęliśmy się przycina-
niem desek ich obróbką i szlifowaniem. 
Po pracy można było się wzmocnić 
kiełbaskami i ciastem przygotowanym 
przez rodziców. W następnym tygo-
dniu wybraliśmy się do lasu, aby znaleźć 
odpowiednie miejsce na powieszenie 
budek. Pani Kasia i  pani Klaudia przy-
gotowały podchody w terenie i wszyscy 
uczestnicy mieli za zadanie przejść wy-
znaczoną trasę, wykonując poszczegól-
ne zadania. Liczyła się wiedza, spryt 
i spostrzegawczość. Zabawa była przed-
nia, a i rodzice wiele mogli się od dzie-
ci nauczyć. Na kolejnych warsztatach 
było głośno i pracowicie. Powstawały 

Budki już wiszą

bowiem nowe domki dla ptaków, praw-
dziwe dzieła sztuki. Niesamowite jest 
to, z jakim zapałem i zaangażowaniem 
pracowały dzieci pod czujnym okiem do-
rosłych i jaką satysfakcję miały z ukoń-
czonego dzieła. Ostatnie warsztaty były 
okazją do podsumowania całego projek-
tu i podzielenia się własnymi przemy-
śleniami na temat tego typu działań. Na 
początku wspólnie zatańczyliśmy „Bel-
gijkę”, zrobiliśmy ptaszki metodą ori-
gami, a potem, przy wsparciu naszych 
cudownych strażaków z OSP w Rudniku 
zawieszaliśmy budki na wcześniej wy-
branych drzewach. Jedna budka zawisła 
też na dębie przed budynkiem szkoły, 
a jedna, zgodnie z  obietnicą, została 
podarowana Wójtowi Gminy Hażlach, 
Grzegorzowi Sikorskiemu i zgodnie 
z  zapewnieniem zostanie powieszona 
przy Urzędzie Gminy.
Projekt był wspaniały, służył bowiem 
nie tylko integracji społeczeństwa, ale 
wzbogacił naszą wiedzę na temat pta-
ków i pozwolił zrobić coś wspaniałego 
dla tych małych, bezbronnych istot. 

Wierzymy, że nowe domki spodobają się 
ptaszkom i już na wiosnę będziemy ob-
serwować ich nowych lokatorów.

Opracowanie : Katarzyna Czendlik

Uwaga dziennik elektroniczny 
- darmowe szkolenia !!!

W wielu placówkach edukacyjnych 
naszej gminy wprowadzony został 
system dziennika elektroniczne-
go. Z  tego wspaniałego narzędzia 
monitorowania osiągnięć naszych 
pociech warto korzystać na bieżą-
co, niestety wielu z nas ma z tym 
problem. Z pomocą przychodzą bi-
blioteki publiczne, które zaprasza-
ją rodziców na bezpłatne szkolenia 
dzięki którym szybko i w sposób 
przystępny nauczycie się obsługi 
dziennika. Zapraszamy do naszych 
placówek w Pogwizdowie, Kończy-
cach Wlk. i w Hażlachu.  
Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 033 8568 360.
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SPORT

Już po raz dziesiąty, w  słoneczną niedzielę 9 września 2018 ro-

werzyści z Polski i z Republiki Czeskiej stanęli na starcie imprezy 

organizowanej cyklicznie na terenie Gminy Hażlach- Lutnia Bike 

Maraton. Tegoroczne zawody były częścią cyklu imprez rowerowych 

odbywających się pod hasłem „ZaSkocz na rower” (druga część za-

wodów odbyła się 16 .09 2018 w Skoczowie). Organizatorami jubi-

leuszowej imprezy popularyzującej kolarstwo, turystykę rowerową 

oraz aktywny wypoczynek a także promującą Gminę Hażlach byli: 

Gmina Hażlach, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Stowarzy-

szenie „Lutnia” w Zamarskach, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 

Szkoła Podstawowa w Zamarskach.

W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 175 zawodników i za-

wodniczek oraz 111 chłopców i dziewcząt. 

Zawody dla najmłodszych rozgrywane były na terenie boiska szkol-

nego oraz w jego okolicach natomiast wyścigi główne na dystansach 

18 i 36 km biegły trasami przygotowanymi przez organizatorów.

Na miejscu I w wyścigu głównym uplasował się Filip Pegrim (Czeski 

Cieszyn), II miejsce zajął Michał Ficek (Mysłowice), a III miejsce Re-

migiusz Ciok (Bielsko-Biała). Na dystansie 18 km kolejność miejsc 

była następująca: I Robert Skrobol (Pawłowice Śląskie), II Patryk 

20 września w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyła się uroczy-

stość, podczas której władze powiatowe za wyniki uzyskane w ubiegłym 

roku nagrodziły i wyróżniły najlepszych sportowców Śląska Cieszyń-

skiego oraz uhonorowały najlepsze pod względem współzawodnictwa 

sportowego placówki oświatowe. W gronie wyróżnionych znaleźli się 

także zawodnicy z terenu naszej gminy. W spotkaniu z udziałem Sta-

rosty Cieszyńskiego Janusza Króla, przewodniczącego Rady Powiatu 

Ludwika Kuboszka, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli gminnych 

władz samorządowych, brał także udział Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 

Sikorski oraz członkowie Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia 

Rady Gminy Hażlach, przewodniczący jej Franciszek Bierski oraz Józef 

Piekar, wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Wyróżnieni przez Powiat Cieszyński zostali następujący zawodnicy 

z naszej gminy: 

Balbina Sikora, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Aquatica w Pawłowicach oraz Stowarzyszenia „Klub Sportowy Nau-

tilus - Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju: Mistrzostwo Polski w pływa-

niu w płetwach do lat 17, 400 m BF – dwie płetwy, MP w  pływaniu 

w płetwach do lat 15, 200 m BF, MP w pływaniu w płetwach do lat 

13, 400 m BF, MP w pływaniu w płetwach do lat 13, 200 m BF, MP 

w pływaniu w płetwach do lat 13, 100 m BF, rekord Polski 400 m BF 

w pływaniu do lat 15, Brązowy Medal MP w pływaniu 100 m BF do 

lat 15, brązowy medal MP w pływaniu 50 m BF do lat 13, IV miejsce 

generalnie w Pucharze Europy w pływaniu w płetwach (II miejsce 

Dziesiąta edycja Lutnia Bike Maraton w Zamarskach

Mitręga (Brenna), III Wojciech Rensza (Cieszyn). W grupie kobiet 

tryumfowała: Zuzanna Krzystała (Rydułtowy) , II miejsce zajęła 

Małgorzata Kustra-Kapol (Jastrzebie-Zdrój), a III była Zuzanna Di-

kow-Iwanow ( Szczyrk).

Nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczał Wójt Gminy 

Hażlach Grzegorz Sikorski.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do or-

ganizacji imprezy w szczególności panu Ryszardowi Hodurze 

oraz sponsorowi nagród rzeczowych firmie SZUWAR BIKE 

z Cieszyna.

GOK  

W gronie najlepszych sportowców

100 m BF i II miejsce 200 m BF), wicemistrzostwo (brązowy medal 

Mistrzostw Śląska) na dwóch dystansach: 50 i 100 m stylem dowol-

nym,

Wojciech Probst: brązowy medalista Mistrzostw Polski w Ultrady-

stansowym Biegu Górskim,

Małgorzata Błaszczyk, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego Nakano Pogwizdów: brązowy medal Mistrzostw Europy w ju-

-jitsu w kategorii młodzieżówek, brązowy medal w kategorii senio-

rek i tytuł Mistrzyni Polski młodzieżowców w ju-jitsu,

Mateusz Herrman, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Nakano Pogwizdów: mistrz Polski juniorów w ju-jitsu.

Przedstawiciele naszej gminy, którzy wzięli udział 
w uroczystości (od lewej): radny Józef Piekar, Grzegorz Sikora 
(w zastępstwie córki Balbiny), radny Franciszek Bierski, Izabela 
Herrman (w zastępstwie syna Mateusza), Małgorzata Błaszczyk, 
Wojciech Probst i wójt Grzegorz Sikorski.

Fo
t. 

G
K
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SPOŁECZEŃ ST WO

W dniu 15 września na boisku sportowym w Skoczowie miały miej-

sce powiatowe zawody sportowo- pożarnicze drużyn Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych. Naszą Gminę reprezentowała drużyna 

dziewcząt i chłopców z MDP OSP Hażlach. W zawodach brało udział 

30 drużyn, 12 drużyn dziewcząt i 18 drużyn chłopców z powiatu 

cieszyńskiego. Bardzo dobre 3 miejsce wywalczyła drużyna dziew-

cząt, natomiast drużyna chłopców uzyskała 13 miejsce. Czołowe 

uzyskane miejsca poszczególnych drużyn:

Drużyna dziewcząt  Drużyna chłopców

1. Ustroń Nierodzim  1. Skoczów

2. Koniaków Centrum 2. Zbytków

3. Hażlach  3. Wisła Jawornik

   13. Hażlach

Gratuluję uzyskanych wyników oraz  dziękuję za udział w zawodach.

Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu

Sebastian Chrapek

08 września 2018 roku o godzinie 09:00 w Zamarskach odbyły się 

Gminne zawody sportowo- pożarnicze, Gmin Dębowiec i Hażlach. 

Sześć drużyn z naszej gminy brało udział w konkurencjach sztafety, 

bojówki i osobno punktowanej musztry.

W ogólnej klasyfikacji najlepszą drużyną została drużyna z OSP 

Kończyce Wielkie, broniąc trzeci raz z rzędu puchar przechodni 

Prezesa OG ZOSP RP w Hażlachu. Wraz z OSP Hażlach będą naszą 

Gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się w czerwcu przy-

szłego roku. Klasyfikacja ogólna (według zajętych miejsc):

1. Kończyce Wielkie - 122 pkt;

2. Hażlach - 136 pkt;

3. Pogwizdów. - 143 pkt;

4. Zamarski - 143 pkt;

5. Brzezówka - 153 pkt;

6. Rudnik - 157 pkt.

W osobnej konkurencji jaka była musztra, I miejsce zdobyła dru-

żyna z OSP Kończyce Wielkie, II OSP Hażlach, III OSP Pogwizdów, 

IV OSP Zamarski. Gratulacje dla zawodników i powodzenia na za-

wodach powiatowy.

W dniach od 23 lipca do 2 sierpnia br. w Kokotku k. Lublinca, miał 

miejsce obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży 

z  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  210, tyle uczestników 

było tego obozu, tak że członkowie MDP z Gminy Hażlach, sześcio-

ro  z MDP OSP Pogwizdów, pięcioro z MDP OSP Hażlach oraz po 

dwóch członków z MDP OSP Kończyce Wielkie i MDP OSP Rud-

nik oraz wychowawca i opiekun druh Sebastian Chrapek. Podczas 

obozu dzieci i młodzież byli podzieleni na trzy kursy: członka MDP, 

dowódcę  drużyny MDP oraz kurs  podstaw technik linowych wraz 

z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy poszerzali swoją wie-

dzę na temat pożarnictwa który był zakończony egzaminem. Wszy-

scy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie.  Organizatorem obozu 

była komisja d/s dzieci i młodzieży powiatu bielskiego.

OSP Hażlach informuje
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„Ale to już było i nie wróci więcej, i choć tyle się zdarzyło to do przodu 

wciąż wyrywa głupie serce...”. Ty mi słowami piosenki Maryli Rodo-

wicz można by podsumować naszą imprezę na zakończenie projektu 

SZWUNG MŁODYCH, która odbyła się w sobotę 8 września br.

Impreza zgodnie z planem ruszyła o 18.00. Wszystkich gości przywi-

tała Magda, a obecny był Pan Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikor-

ski, Państwo Katarzyna i Sebastian Palac, Pani Sławomira Godek ze 

SCMT, nasi przyjaciele i koledzy. Pan Klaudek przybliżył krótką histo-

rię naszej półrocznej przygody projektowej oraz podziękował wszyst-

kim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły nam w realizacji 

SZWUNGU MŁODYCH. Wraz z Wójtem wręczył nam pamiątkowe Li-

sty Gratulacyjne za udział w projekcie. Była też okazja do rozwinięcia 

naszej długiej rolowanej kroniki, która nam przez te wszystkie spotka-

nia towarzyszyła. Było przy tym wiele śmiechu i wspomnień. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Stowarzyszenie Cieszyń-

skiej Młodzieży Twórczej przygotowało dla dzieci i młodzieży wspa-

niałe warsztaty, gdzie każdy mógł się poczuć jak cyrkowiec. Była żon-

glerka, chodzenie na szczudłach oraz kręcenie talerzami. O godz. 19.00 

chłopaki rozpalili ognisko i uczestnicy mogli sobie upiec kiełbaskę. Tuż 

przed 20.00 wszystkie przygotowane miejsca w naszej strefie kinowej 

były zajęte przez dzieciaki, które z niecierpliwością wyczekiwały bajki 

na wielkim ekranie. Nim na ekranie pojawili się wszystkim znani Bo-

lek i Lolek, uczestnicy mogli obejrzeć krótki filmik o naszym projekcie 

przygotowany przez Sandrę. Wtedy to uświadomiliśmy sobie, że na-

prawdę zrobiliśmy razem przez te pół roku fajne rzeczy. A wracając do 

imprezy. Przed naszym stoiskiem z popcornem zrobiła się wielka kolej-

ka. Wszystko jednak poszło sprawnie, bo Łukasz z Kingą uwijali się jak 

Szwungowcy podsumowali projekt

W słoneczną sobotę, w dniu 29 września 2018 roku na terenie Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Pogwizdowie w obecności Wójta Gminy 

Hażlach Grzegorza Sikorskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-

tury Pani Cecylii Gasz- Płońskiej oraz pracowników GOK - dokona-

no oficjalnego otwarcia „Wymarzonego Podwórka” a tym samym 

odbył się finał projektu. Symboliczne przecięcie wstęgi przypadło 

w udziale Wójtowi Gminy Hażlach Grzegorzowi Sikorskiemu oraz 

liderowi projektu Jakubowi Matusiakowi. W ten sposób dzieciom 

i młodzieży oraz mieszkańcom  pobliskiego osiedla oddano do użyt-

ku miejsce gdzie w  sposób atrakcyjny będą mogli spędzić czas na 

wolnym powietrzu. Wolontariusze aktywnie pracowali nad zmianą 

wyglądu tego miejsca: odnowiono  ogrodzenie, powstał krąg ogni-

skowy, wyznaczono boisko do gier i zabaw a na ścianie pojawił się 

oryginalny mural autorstwa Dawida Małachowskiego. Na podwór-

ku zainstalowano wygodne ławki oraz wygodne siedzenia - pieńki 

do wykorzystania w czasie imprez. Wymalowano również elewację 

budynku. 

Finał projektu ”Wymarzone Podwórko” w Pogwizdowie
Na imprezę zostały zaproszone dzieci, które aktywnie uczestniczyły w za-

jęciach letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Czekały 

na nich liczne atrakcje. Przygotowano dla nich czekoladową fontannę, 

a wielką frajdę sprawiała im zabawa z bańkami mydlanymi. Na zakończe-

nie zrobiono grupowe zdjęcie. W imprezie, którą także pożegnano lato, 

a powitano jesień uczestniczyło ponad 30 dzieci oraz niektórzy rodzice.

Wielkie podziękowania za aktywny udział w projekcie należą się 

wszystkim wolontariuszom, druhom OSP Pogwizdów, Firmie 

LAKMA oraz Leroy Merlin, leśniczemu Teofilowi Macurze i wszyst-

kim angażującym się w realizację projektu.

Projekt jest współfinansowany z programu grantowego Działaj Lo-

kalnie Ośrodek Działaj Lokalnie Cieszyn oraz Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności wdrażany przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przy 

wsparciu Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie 

i Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz  gmin: Chybie, Goleszów, 

Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.     

profesjonaliści. O godz. 20.30 rozpoczął się seans dla nieco starszej pu-

bliczności. Był to film alternatywny pt. LUNATYCY o historii młodego 

człowieka walczącego z uzależnieniem. Przed seansem mieliśmy okazję 

poznać Normana czyli jednego z głównych bohaterów.

I tak oto wyglądała nasza impreza podsumowująca projekt SZWUNG 

MŁODYCH. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, pomoc 

i  wsparcie oraz wszystkie wpisy do kroniki. Dziękujemy Cieszyń-

skiemu Ośrodkowi Kultury „Dom Narodowy”, Stowarzyszeniu Cie-

szyńskiej Młodzieży Twórczej, Stowarzyszeniu Miłośników Zamarsk 

i Normanowi. Wielkie podziękowania dla naszego koordynatora Pana 

Klaudka za wspaniałą przygodę, cierpliwość i wspólnie spędzony czas. 

Mamy nadzieję, że przed nami SZWUNG 2. A więc do zobaczenia.

Szwungowcy

Projekt SZWUNG MŁODYCH Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk realizowany jest 

w ramach Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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