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 I. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
1. Sprawy Ogólne
Rok sprawozdawczy 2017 rozpoczął trzeci rok czteroletniej kadencji (2014-

2018) Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośni-
ków Regionu w Cieszynie. Spotkania członków Zarządu Głównego odbywały się 
w pełnym 17-osobowym składzie, a po śmierci Tadeusza Szwedy – w 16-osobo-
wym, jeden raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Organy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w  roku 2017 działały w  następującym 
składzie:

Zarząd Główny:
Marta Kawulok prezes
Bronisław Brudny wiceprezes ds. kontaktów 
 z Kołami Terenowymi MZC
Karol Franek wiceprezes ds. wydawniczych
Leszek Pindur wiceprezes ds. organizacyjno-gospodarczych
Jadwiga Wąsowicz wiceprezes ds. edukacji regionalnej, 
 szkolnictwa i młodzieży
Krystyna Dziadek skarbnik
Aleksandra Czajkowska  sekretarz
Edward Cichy członek
Henryk Franek członek
Regina Kapała członek
Józef Król członek
Władysława Magiera członek
Halina Sajdok-Żyła członek
Tadeusz Szweda członek (zmarł 28 lutego 2017 r.)
Grażyna Tomecka członek
Jerzy Wałga członek
Zdzisław Wyleżuch członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Herok przewodniczący
Stanisław Kubicius zastępca przewodniczącego
Stefan Król sekretarz
Lucyna Bałandziuk członek Komisji
Małgorzata Karasińska  członek Komisji
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Sąd Koleżeński:
Mateusz Czupryna przewodniczący
Honorata Kuś zastępca przewodniczącego
Bogusław Francuz sekretarz
Edward Figna członek Sądu
Leszek Gańczarczyk członek Sądu

W roku sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Głównego MZC, 
na których podjęto 8 uchwał. Tematem posiedzeń Zarządu Głównego były naj-
ważniejsze sprawy wynikające z  planu pracy, założeń statutowych, jak również 
problemy wynikające z bieżącej działalności, między innymi takie jak:

– realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów oraz uchwał podejmowanych 
na zebraniach Zarządu Głównego MZC;

– ustalenie planu pracy na rok 2017 oraz stałe monitorowanie jego realizacji;
– przeprowadzenia wpisu w  księgach wieczystych w  Sądzie Rejonowym 

w Cieszynie, w związku z przejęciem budynku „Domu Macierzy” przy ul. 
Stalmacha 14 od Skarbu Państwa.

Kolejne realizowane zadania to:
– powołanie Komisji ds. Inwentaryzacji Wydawnictw;
– prowadzenie rozmów i negocjacji z Gminą Hażlach dotyczących sprzedaży 

nieruchomości w Pogwizdowie;
– rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego MZC i Zarządów Kół tereno-

wych Macierzy o przyznanie wyróżnień i odznaczeń macierzowych;
– opracowanie i wydanie drukiem Sprawozdania z działalności Zarządu Głów-

nego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za rok 2016;
– przygotowanie wniosków – ofert o wsparcie finansowe (granty) dla projek-

tów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, skierowanych do Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz innych jednostek samorządu teryto-
rialnego;

– współpraca i współdziałanie z organizacjami polskimi na Zaolziu (PZKO, 
Macierz Szkolna, Kongres Polaków w Republice Czeskiej);

– przygotowanie i  organizacja „Koncertu Noworocznego” w  styczniu 2017 
roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (pozyskiwanie sponso-
rów, sprzedaż biletów, zawieranie umów z wykonawcami, dekoracja, bufet, 
afisze, programy itp.);

– organizacja spotkania noworocznego dla prezesów i Zarządów Kół tereno-
wych Macierzy, połączonego z promocją Kalendarza Cieszyńskiego 2017;

– podejmowanie uchwał w  sprawie ilości fundowanych stypendiów macierzo-
wych oraz współfinansowanie stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” 
razem z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi;

– organizacja uroczystego wręczania stypendiów macierzowych z Funduszu 
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Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego w  sali Zamku Cieszyn, połączonego 
z częścią artystyczną;

– organizacja zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów 
Macierzy;

– kolportaż wydawnictw własnych oraz ich nieodpłatne przekazywanie w for-
mie darów dla bibliotek jak również w charakterze nagród w konkursach, 
w których jurorami są przedstawiciele Zarządu Głównego Macierzy;

– udział przedstawicieli Zarządu Głównego w zebraniach Kół oraz imprezach 
organizowanych przez Koła;

– składanie wniosków o przyznanie „Lauru Srebrnej…” i „…Złotej Cieszynian-
ki” oraz innych nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych i resortowych;

– delegowanie pocztu sztandarowego do uroczystości państwowych i pogrze-
bowych członków honorowych Macierzy oraz członków Zarządu Głównego 
MZC;

– wynajmowanie sali konferencyjnej w „Domu Macierzy” przy ul. Stalmacha 14 
na zebrania i spotkania Kół terenowych i innych organizacji;

– zwoływanie posiedzeń Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego;
– udzielanie wywiadów prasowych, radiowych i  telewizyjnych, zgłaszanie 

udziału Macierzy do różnych inicjatyw społecznych podejmowanych na 
szczeblu miejskim, regionalnym lub krajowym;

– udział przedstawicieli Zarządu Głównego w uroczystościach państwowych, 
kulturalnych, samorządowych, w walnych zjazdach organizacji i stowarzy-
szeń, konferencjach, w wernisażach itp.;

– podejmowanie starań o  uzyskanie dokumentów sądowych, potwierdzają-
cych prawo własności do obiektów zarządzanych przez Zarząd Główny;

– ubezpieczenie Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14 oraz innych obiektów 
będących własnością Macierzy;

– organizacja VII Złazu Górskiego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Włady-
sława Orszulika do schroniska w Wiśle na Kamiennym;

– udział członków Zarządu Głównego w kweście na odbudowę i renowację za-
bytkowych pomników na cmentarzu komunalnym w Cieszynie;

– ustalenie polityki finansowej na rok 2017, w związku z posiadanym przez 
Macierz statusem organizacji pożytku publicznego (OPP).

 
Sprawy istotne i  ważne znajdowały odzwierciedlenie w  podejmowanych 

uchwałach Zarządu Głównego MZC. Dyskusje i analizy prowadzone w czasie ze-
brań Zarządu rzutowały zawsze na ostateczne decyzje i wnioski. Wszystkie posie-
dzenia były protokołowane, a następnie, po ich odczytaniu, zatwierdzane.

Zarząd Główny podjął uchwały, które dotyczyły nadania „Złotej Odznaki 
MZC” i „Medalu Pawła Stalmacha” oraz wnioskował do Walnego Zebrania De-
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legatów o nadanie godności „Członka Honorowego Macierzy”, a wyróżnienia te 
zostały wręczone podczas Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 27 maja 2017 roku.

Godnością „Członka Honorowego Macierzy” uhonorowano:
- Bronisława Franka z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie 

„Medalem Pawła Stalmacha” uhonorowano:
Bronisława Świeżego z Koła MZC w Strumieniu
Zbigniewa Wałacha z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Zespół Regionalny „Strumień” z Koła MZC w Strumieniu

„Złotą Odznakę Macierzy” otrzymali:
Ewa Czepita z Koła MZC w Krakowie
Ryszard Czyż z Koła MZC w Zebrzydowicach
Łucja Dusek-Francuz z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Leszek Gańczarczyk z Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
Malgorzata Karasińska z Koła MZC w Zebrzydowicach
Wojciech Kiełkowski z Koła MZC w Strumieniu
Wanda Kowalska z Koła MZC w Zebrzydowicach
Grzegorz Kukuczka z Koła MZC w Zebrzydowicach
Janusz Łukomski-Prajzner z Koła MZC nr 5 w Cieszynie
Andrzej Mohr z Koła MZC w Drogomyślu
Janina Nytra z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Leszek Pindur z Koła MZC nr 3 w Cieszynie 
Krystyna Radziszewska z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Mariusz Rainda z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Maria Wieczorek z Koła MZC w Zebrzydowicach.
 
„Akty Uznania” otrzymali:
Barbara i Jan Banotowie z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy“ w Cieszynie
Natalia Bańczyk z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie 

Jolanta Dawidowicz-Macura z Koła MZC nr 5 przy I LO w Cieszynie 
Edward Figna z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Jan Foltyn z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Jadwiga Gniłka z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Marcin Kamieński z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Henryk Koch z Koła MZC we Wrocławiu
Władysław Kristen z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Tadeusz Lorek z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
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Marek Madej z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Ernest Niemczyk z Koła MZC we Wrocławiu
prof. Idzi Panic z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Grażyna Pawlita z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Franciszek Ptak z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Maria Raabe z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Iwona i Roman Rainda z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Bronisław Roik z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Bohdan Sabela z Koła MZC w Warszawie
Urszula Schyska z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie
Irena Sembol z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Władysław Sikora z Koła MZC w Warszawie
Emil Skóra z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie  
Daniela Sterkowiec z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Krystyna Szebesta z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie  
Maria Sznapka z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Stanisław Szukała z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie
Alicja i Józef Wiercigroch z Koła MZC nr 6 „U Zduna” w Cieszynie
Aldona Wojnar z Koła MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie

U C H W A Ł Y
Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z dnia 27 maja 2017 roku

Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej postanowił:
Przyjąć sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego MZC za 

rok 2016 –Uchwała nr 1/2017.
Przyjąć sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

pracy Zarządu Głównego MZC za rok 2016 – Uchwała nr 2/2017.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok – Uchwała 

nr 3/2017.
Udzielić Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2016 – Uchwała nr 

4/2017.
Przyjąć plan pracy Zarządu Głównego MZC na rok 2017 – Uchwała nr 5/2017.
Nadajć godność Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej panu Bro-

nisławowi Frankowi z Koła MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie – Uchwała 
nr 6/2017.

Zobowiązać Zarządy Kół terenowych Macierzy do odprowadzania do Zarządu 
Głównego raz w roku 10 procent kwoty zebranych w ciągu roku składek człon-
kowskich, z  przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości będących własno-
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ścią Macierzy, a stanowiących dobro wspólne całego Towarzystwa – Uchwała nr 
7/2017. Jednocześnie WZD zaapelował do Zarządów Kół terenowych o ustalenie 
minimalnych składek członkowskich w wysokości pozwalającej na odprowadza-
nie do Zarządu Głównego, zgodnie z akapitem powyższym, kwot nie niższych niż 
2,00 zł/rok od członka Koła.

Ponadto Walny Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Główny do rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji, a nieujętych w formie uchwały, a Za-
rząd Główny MZC wyraził podziękowania członkom i sympatykom naszego Sto-
warzyszenia, którzy przekazali 1% podatku za rok 2016 na działalność statutową 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

2. Działalność administracyjna
Biuro Zarządu Głównego czynne było, z wyjątkiem sobót i niedziel, po 4 go-

dziny dziennie, tj. od 9.00 - 13.00 (w poniedziałek, wtorek, środę i piątek) oraz od 
13.00 - 17.00 w czwartek. Godziny popołudniowe w czwartek umożliwiają kon-
takt z biurem osobom pracującym do południa. Specjalista ds. sekretariatu obsłu-
gujący Biuro Zarządu Głównego MZC pełni również funkcję sekretarza Zarządu 
Głównego MZC. Do obowiązków sekretarza należy przygotowywanie projektu 
tematyki posiedzeń Zarządu Głównego, protokołowanie ich przebiegu oraz ewi-
dencjonowanie podejmowanych uchwał, udzielanych wyróżnień, prowadzenie 
ewidencji członków Kół terenowych, przygotowanie legitymacji członkowskich. 
Odpowiada także za przygotowanie okólników, które są wysyłane bezpośrednio 
na adresy e-mailowe Kół terenowych oraz na stronę internetową Zarządu Głów-
nego Macierzy www.macierz.cieszyn.pl.

Do Koła w Warszawie wysyłane są „Wiadomości ratuszowe”, „Głos Ziemi Cie-
szyńskiej” oraz miesięcznik ZG PZKO „ZWROT”, prenumerowany na własny 
koszt przez panią prezes tego Koła.

Biuro opracowuje miesięczne harmonogramy związane z ewidencją wynajmo-
wania salki konferencyjnej w „Domu Macierzy” w Cieszynie przez inne organiza-
cje i innych najemców. Stałe terminy korzystania z salki, oprócz Zarządu Główne-
go Macierzy, posiadają: Zarząd i Koło nr 1 „Centrum” w Cieszynie, Klub Literacki 
„Nadolzie”, Polskie Towarzystwo Ewangelickie. W miarę potrzeby, z sali korzystają 
Kapituła Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Kolegium Redak-
cyjne Kalendarza Cieszyńskiego. Dosyć często z salki korzysta firma „Zepter”. Wy-
najmowanie salki konferencyjnej dla obcych stowarzyszeń odbywa się za odpłat-
nością. Biuro prowadzi ewidencję obecności pocztu sztandarowego na różnych 
uroczystościach, zabezpiecza wysyłkę wszystkich wydawnictw własnych, które 
jako „egzemplarze obowiązkowe” przesyłane są do 15 bibliotek uniwersyteckich 
w tym do Biblioteki Narodowej. Dla obniżenia kosztów przesyłek pocztowych ko-
respondencja na terenie Cieszyna doręczana jest osobiście. Informacje dotyczące 
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działalności Zarządu Głównego oraz Kół terenowych są aktualizowane i umiesz-
czane na stronie internetowej Zarządu Głównego Macierzy www.macierz.cieszyn.
pl oraz w gablotce Macierzy na Rynku w Cieszynie.

3. Działalność organizacyjna
Macierz Ziemi Cieszyńskiej zrzesza 22 Koła terenowe, w których łączna liczba 

członków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 950 osób. Koła działają w na-
stępujących miejscowościach: w  Cieszynie - 10 Kół, w  Drogomyślu, Gliwicach, 
Grodźcu, Istebnej, Kaczycach, Krakowie, Olsztynie, Strumieniu, Warszawie, Wro-
cławiu, Zabrzegu i Zebrzydowicach.

W roku sprawozdawczym szeregi Macierzy zasiliło 35 nowych członków, w tym naj-
więcej – 19 osób przyjęto w Kole MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie, w Kole MZC 
w Zebrzydowicach – 6 osób,  w Kole MZC w Grodźcu – 4 osoby, w Kole MZC w Stru-
mieniu – 5 osób,  w Kole Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie – 1 osobę. W pozostałych 
Kołach liczba członków nie zmieniła się.

Kostiumernia (wypożyczalnia strojów) działająca w „Domu Macierzy”, której za-
soby liczą kilkaset strojów i rekwizytów, stanowi atrakcyjną i niezmiernie pożytecz-
ną witrynę działalności Zarządu Głównego Macierzy. Kostiumernia jest czynna od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-17.00, a w piątek 7.00-15.00. Funkcję 
specjalisty ds. kostiumerni pełni pani Krystyna Fiter, która mając krawieckie przy-
gotowanie zawodowe nie ogranicza się tylko do wypożyczania strojów i ich reno-
wacji, ale również tworzy wiele nowych, barwnych kreacji dla dzieci i na potrzeby 
wypożyczających. Zapotrzebowanie na stroje dla dzieci dyktuje zmieniająca się stale 
moda, którą z kolei kształtują wyświetlane bajki i filmy w telewizji.

Z wypożyczalni strojów, w roku 2017 skorzystało 521 osób, które wypożyczy-
ły 618 strojów i 110 akcesoriów, a 6 wypożyczeń miało charakter charytatywny. 
Znacznie poprawił się komfort dla osób wypożyczających przez udostępnienie 
oświetlonej kabiny z lustrem, co pozwala na przymierzanie wypożyczanych stro-
jów. Z wypożyczalni kostiumerni korzystają nie tylko mieszkańcy Cieszyna, ale 
także osoby z terenu całego powiatu i województwa oraz Zaolzia. Szczególną tro-
ską otaczane są stroje regionalne jako jedne z najcenniejszych wartości kultury 
regionalnej i tradycji. Stroje regionalne są nie tylko odnawiane, reperowane, ale 
również szyte nowe, dla dzieci i dorosłych. Kostiumernia nawiązuje do wspaniałej 
spuścizny amatorskiego ruchu teatralnego na Śląsku.

Do znaczących wydarzeń organizacyjnych, które wymagały dużego zaangażo-
wania wielu członków Macierzy należały: Walny Zjazd Delegatów Macierzy (spra-
wozdawczy), „Koncert Noworoczny” w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie 
(cel charytatywny – dochód przeznaczony na Fundusz Stypendialny Śląska Cie-
szyńskiego), VI Złaz Górski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej im. Władysława Orszu-
lika w Wiśle na Kamiennym, a także uroczyste wręczenie stypendiów macierzo-
wych i pomostowych na Zamku w Cieszynie.
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Stałą pozycję i dużą renomę o charakterze międzynarodowym zyskały imprezy 
organizowane po raz kolejny przez Zarząd Koła nr 6. Należą do nich: „XIII Kon-
cert kolęd”, „XIII Przegląd kapel karpackich”, „XIII Bal cieszyński”, „XII Dzień 
Tradycji i Stroju Regionalnego”.

Koło Macierzy nr 4 Przewodników PTTK było współorganizatorem Ogólno-
polskich Miscellaneów Przewodnickich, propagujących zarówno Macierz jak i hi-
storię Ziemi Cieszyńskiej.

Koło Macierzy w Strumieniu, rozsławia nie tylko w Żabim Kraju tradycje histo-
ryczne, ale swoimi widowiskami oraz „Dniami Tradycji, Stroju i Pieśni Regional-
nej” krzewi szacunek do bogatej przeszłości miasta i regionu. Kultywuje tradycję 
stroju regionalnego, pieśni, tańców i gwary.

Koło Macierzy w  Grodźcu może pochwalić się również bardzo różnorodną 
działalnością, a także publikacją kolejnego wydawnictwa Spełnione marzenia - Ży-
cie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota RAF-u. Do cyklicznie organizowanych przez 
Koło imprez należy „Koncert majowy” i „Biesiada grodziecka”.

Nie można pominąć działalności Cieszyńskiego Klubu Hobbystów – najdłużej 
działającego Klubu w kraju, dzięki któremu powstały i są kontynuowane targi sta-
roci, które pozwoliły ochronić przed zniszczeniem lub wywiezieniem za granicę 
wiele cennych pamiątek historycznych.

Cieszymy się z działalności Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. Jego członko-
wie swoim ubiorem oraz prezentowaną bronią zwracają powszechne zaintereso-
wanie podczas Święta Trzech Braci i wielu innych przedsięwzięć, a ponadto zdo-
bywają wiele trofeów strzeleckich w kraju oraz poza granicami Polski.

 Pozostałe Koła mają także bogatą i różnorodną ofertę swoich działań, których 
nie sposób wymienić w tym miejscu.

Wszystkie te różnorodne działania są udanymi próbami nawiązania do chlub-
nej tradycji naszych przodków, zrzeszonych w  Macierzy Szkolnej dla Księstwa 
Cieszyńskiego, walczących o  polskość tej ziemi. Wysoki, profesjonalny poziom 
organizacyjny, uzupełniany co rok o nowe elementy i przedsięwzięcia realizowane 
przez Macierz, dobrze służy opinii o naszym Stowarzyszeniu, budując jej autorytet 
i szacunek. Macierz była i jest cenionym Stowarzyszeniem, a bycie jej aktywnym 
członkiem nobilituje.

4. Działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza ograniczona była możliwościami finansowymi Zarzą-

du Głównego, a przede wszystkim możliwościami pozyskania dotacji od sponso-
rów na ten cel. W roku sprawozdawczym wydane zostały przez Macierz następu-
jące pozycje:

- Kalendarz Cieszyński 2018;
- Sprawozdanie ZG MZC za rok 2016
- Kalendarzyk Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na rok 2017
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- Spełnione marzenia - Życie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota RAF-u – wydane 
przez Koło MZC w Grodźcu.

Wszystkie wymienione pozycje, ukazały się dzięki sprawdzonemu, niezwykle 
życzliwemu i przychylnemu sponsorowi wydawniczych przedsięwzięć Macierzy – dy-
rektorowi drukarni OFFSETdruk i MEDIA, panu mgr. inż. Stanisławowi Stoszkowi 
– Członkowi Honorowemu Macierzy. Jemu zawdzięczamy również druk ozdobnych 
dyplomów dla Członków Honorowych Macierzy, które co roku są wręczane podczas 
Walnych Zjazdów Delegatów Macierzy.

Kalendarz Cieszyński 2018, ukazał się dzięki pracy Kolegium Redakcyjnego, na 
czele którego stoi Mariusz Makowski, a redaktorem technicznym jest Leszek Pin-
dur. W skład Kolegium wchodzą ponadto: Irena French, Marta Kawulok, Włady-
sław Sosna i Wojciech Święs.

Wszystkim autorom tekstów zamieszczonych w Kalendarzu Cieszyńskim 2018 
składamy serdeczne podziękowania za społeczne opracowanie przekazanych arty-
kułów. Tradycyjnie, w ramach tak zwanych „egzemplarzy obowiązkowych”, wysy-
łamy wydawnictwa Macierzy do 15 państwowych i uniwersyteckich bibliotek. Są 
one dzięki temu dostępne dla czytelników w: Białymstoku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we 
Wrocławiu. Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Jagiellońska w Krakowie mają 
obowiązek wieczystego przechowywania tych pozycji, podczas gdy pozostałe – 
tylko przez 15 lat. Od roku 2011 funkcjonuje umowa z „Książnicą Cieszyńską” 
w sprawie digitalizacji Kalendarzy Cieszyńskich.

Kalendarz Cieszyński spełnia ważna także rolę informacyjną, bowiem oprócz kalen-
darium, tym razem także specjalnego, poświęconego cieszyńskiej drodze do wolności, 
zawiera dane kontaktowe dotyczące Zarządu Głównego, biura i kostiumerni, jak rów-
nież informację o możliwości nabycia wydawnictw Macierzy po cenach hurtowych. 
Wiele egzemplarzy wydawnictw przekazujemy w formie darów dla bibliotek cieszyń-
skich: Miejskiej, „Książnicy Cieszyńskiej”, Biblioteki i Archiwum im. B. R. Tschamme-
ra oraz Archiwum Państwowego Oddział w Cieszynie, a także Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego. Wiele egzemplarzy trafia w postaci nagród dla uczestników konkursów 
wiedzy o regionie, konkursu gwary, względnie upominków, jako wyrazy podzięko-
wania za dobrą współpracę i okazywaną pomoc. Autorzy artykułów zamieszczonych 
w Kalendarzu Cieszyńskim, zamiast wynagrodzenia otrzymują egzemplarze autorskie.

Dziękujemy Kołom Macierzy, które aktywnie i to od wielu lat włączają się do 
sprzedaży i  promocji naszych wydawnictw. Bibliotekom szkolnym oraz dyrek-
cjom szkół proponujemy zakupy naszych pozycji wydawniczych w biurze Zarządu 
Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które można nabywać bez narzutów, po 
cenach hurtowych. Od wielu lat sprawdzonymi sprzedawcami naszych wydaw-
nictw są: Księgarnia „Akrybia” (dawna Piastowska) w Cieszynie, Księgarnia Do-
roty i Marii Troszok w Wiśle, „Globus” w Skoczowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy „OLZA” w Cieszynie (punkt pod ratuszem).
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II. PODZIĘKOWANIA
Doroczne sprawozdanie z działalności ZG MZC jest najlepszą okazją do złożenia 

podziękowań sponsorom i dobroczyńcom Macierzy, których wsparcie i życzliwość po-
magają nam realizować działalność statutową i organizacyjną.

Dziękujemy zatem następującym instytucjom, organizacjom, firmom i mediom: Sta-
rostwu Powiatowemu i Urzędowi Miejskiemu w Cieszynie; cieszyńskim firmom: Ban-
kowi Spółdzielczemu, Drukarni OFFSETdruk i MEDIA sp. z o.o., ZHU Eldom Cinal 
– Klocek Sp.j., Muzeum Drukarstwa, Zamkowi Cieszyn, Oficynie Wydawniczej „ARKA”, 
Kwiaciarni „Mariusz”, Hotelowi „LIBURNIA”, Restauracji „Kamienica Konczakowskich”, 
Firmie Komputerowej „SYSTEM”; mediom: redakcjom „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 
i „Wiadomości Ratuszowych” oraz Portalowi haloCieszyn.pl i Portalowi Śląska Cieszyń-
skiego OX.pl. Serdeczne podziękowania kierujemy do: pani Teresy Mokrysz – właści-
cielki grupy firm MOKATE, pana Michała Bożka – właściciela firmy USTRONIANKA, 
Zakładów Mięsnych „Jan Bielesz”, państwa Hanny i Tomasza Wilczków – właścicieli sieci 
sklepów EUROSPAR, a także pani Teresy Pawłowskiej z Galerii PULS.

Wyrażamy swą wdzięczność także sponsorom prywatnym: Maciejowi Hermie, 
Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom, Wandzie Milerskiej z Czeskiego Cieszyna, Annie 
i  Janowi Olbrychtom, Dariuszowi Orszulikowi, którzy wspierają działalność Macie-
rzy oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły Fundusz Stypendialny Śląska 
Cieszyńskiego. 

Dziękujemy naszym członkom i  sympatykom, którzy poprzez odpis 1% podatku, 
który wyniósł 2 984,00 zł, wsparli działalność Macierzy, jako organizacji pożytku pu-
blicznego (OPP). Podziękowania kierujemy zatem do mieszkańców Bielska-Białej, Cie-
szyna, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Warszawy i Żor.

Dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz młodzieży Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, za możliwość 
zorganizowania w auli szkoły Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 27 maja 2017 
oraz za obsługę gastronomiczną i kelnerską tej imprezy. Młodzieży tej szkoły dziękujemy 
również za wielokrotny udział w poczcie sztandarowym, za obsługę kelnerską imprez 
organizowanych przez Zarząd Główny MZC. Podziękowania kierujemy także na ręce 
dyrekcji i  młodzieży I  Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie za pomoc w organizacji „Koncertu Noworocznego” i wolontariat młodzieży.

Słowa wdzięczności kierujemy do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Portalu 
OX.pl, i Portalu haloCieszyn.pl za opublikowane artykuły i fotoreportaże o działalno-
ści Macierzy.

Słowa serdecznych podziękowań i  najwyższego uznania kierujemy do prezesów 
Kół, członków Zarządów Kół, członków Komisji Rewizyjnych, członków Macierzy 
za udzielane wsparcie i pomoc Zarządowi Głównemu, za realizowanie celów statuto-
wych, godne kontynuowanie szczytnych tradycji Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cie-
szyńskiego, za miłość i szacunek do Ziemi Cieszyńskiej.
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III  DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ 
     
1. Koło nr 1 MZC w Cieszynie „Centrum” – prezes Bronisław Brudny 
   (Łączka, ul. Widokowa 7, 43-426 Dębowiec, tel. 516-274-650)

Na początku roku sprawozdawczego 2017 Koło liczyło 74 członków. W ciągu 
roku do innego Koła przeszła 1 osoba, a trzy zmarły – Edward Figna, Józef Golec 
i Zbigniew Tomanek. Na koniec roku Koło liczyło 70 członków.

Za duży wkład pracy i  zaangażowanie, Zarząd Główny MZC uhonorował 
„Złotą Odznaką Macierzy” panią Krystynę Radziszewską, a „Aktami Uznania” – 
Edwarda Fignę, Jana Foltyna, Władysława Kristena, prof. Idziego Panica, Urszulę 
Schyskę i Aldonę Wojnar. Zarząd Koła ustalił roczną składkę członkowską w wy-
sokości 20 zł. W ciągu roku zebrano 680 zł, a z innych źródeł pozyskano 349 zł.

Spotkania członków i  Zarządu odbywały się w  sali konferencyjnej „Domu 
Macierzy” w  Cieszynie w  każdą drugą środę miesiąca o  godzinie 16.00. W  roku 
sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Zarządu Koła oraz 10 zebrań ogółu człon-
ków Koła. Spotkania ogólne są zawsze spotkaniami otwartymi dla wszystkich chęt-
nych, a na każdym spotkaniu oprócz wiodącego tematu są śpiewane przez obecnych 
piosenki regionalne. Atmosferę spotkań koleżeńsko-towarzyskich podkreślają ser-
wowane napoje oraz ciasteczka. Wśród tematyki dominują spotkania z ciekawymi 
ludźmi ze świata nauki, kultury, administracji itp. Raz do roku Zarząd Koła organi-
zuje wycieczkę. W roku 2017 był to wyjazd do Grodźca. Oprócz miesięcy wakacyj-
nych, Zarząd oraz członkowie Koła biorą aktywny udział w uroczystościach organi-
zowanych przez miasto i powiat, oraz w uroczystościach państwowych i w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także w spotkaniach Międzygeneracyjnego Uni-
wersytetu Regionalnego w Republice Czeskiej. Wielu członków współpracuje z róż-
nymi organizacjami i instytucjami samorządowymi. Nasi członkowie propagują idee 
macierzowe i z dumą podkreślają swoją przynależność. Współpracują z lokalnymi 
mediami – „Głosem Ziemi Cieszyńskiej” i „Wiadomościami Ratuszowymi”, gdzie 
przekazują informacje i relacje ze spotkań. Pamiętają również o zmarłych.  Przed 
Wszystkimi Świętymi odwiedzili groby zmarłych Macierzowców, na których gro-
bach zapalili znicze i położyli plakietki z napisem „Pamiętamy”.

2. Koło nr 2 MZC w Cieszynie „Mały Jaworowy” – prezes Eugeniusz Raabe
    (ul. Zofii Kossak 8/15, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852-02-04)

Na początku roku 2017 Koło liczyło 143 członków. W roku sprawozdawczym do 
Koła wstąpiło 19 osób, zrezygnowało 5, skreślono 2 członków, do innych Kół prze-
szły 2 osoby, a zmarły także 2 osoby: Irena Franek i Emil Skóra. Na koniec 2017 roku 
Koło liczyło 151 osób, przy czym rozpiętość wieku wynosi od 30 do 90 lat.
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Za aktywną, wieloletnią działalność macierzową i zaangażowanie, na wniosek Za-
rządu Koła, Zarząd Główny MZC rekomendował pana Bronisława Franka do tytułu 
Członka Honorowego Macierzy, a Walny Zjazd Delegatów tę godność zatwierdził. Po-
nadto „Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” uhonorowana została pani Jani-
na Nytra, a „Aktami Uznania” wyróżniono: Barbarę i Jana Banotów, Natalię Bańczyk, 
Jadwigę Czyrlicką. Mariannę Dróżdż, Jarosława Juroszka, Tadeusza Lorka, Marka Ma-
deja, Grażynę Pawlitę, Franciszka Ptaka, Marię Raabe, Bronisława Roika, Irenę Sembol, 
Emila Skórę, Danielę Sterkowiec, Krystynę Szebestę, Marię Sznapkę i Stanisława Szukałę. 
Ustalona składka członkowska wynosi rocznie 30 zł. W ciągu roku 2017 zebrano 3223 zł. 
 Z innych źrodeł pozyskano 220,00 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby. Zebrania odbywają się w pomieszczeniach 
udostępnianych przez ROD „Tulipan”, Spółdzielnię Mieszkaniową „Cieszynianka” 
(Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji), a także w różnych lokalizacjach na te-
renie miasta. W ramach Koła działa jedna sekcja – Dyskusyjny Klub Propozycji 
„Podgórze”, który liczy 25 osób.

W ciągu roku odbyło się 10 zebrań Zarządu oraz 12 zebrań sekcji Dyskusyjnego 
Klubu Propozycji „Podgórze”. Zarząd Koła zorganizował 3 spotkania ogółu człon-
ków Koła MZC nr 2. Członkowie Koła zakupili 25 Kalendarzy Cieszyńskich 2018. 
Dokumentacja Koła znajduje się u sekretarza Koła pani Grażyny Pawlity.

Walne Zebranie Członków odbyło się 11 marca roku 2017 w sali konferencyj-
nej Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji. Pozostałe dwa zebrania członków 
odbyły się w restauracji „Kaskada”:

– pierwsze na rozpoczęcie sezonu wycieczkowego – 3 czerwca 2017 r. z udzia-
łem 87 osób, 

– drugie na zakończenie sezonu turystycznego – 30 września 2017 r. z udzia-
łem 70 osób.

W zebraniach tych uczestniczyli zarówno członkowie Koła, jak i zaproszeni goście 
m.in. z zaprzyjaźnionego Koła Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej oraz Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędyni na Zaolziu wraz z wójtem z tej miejscowo-
ści, z Koła MZC nr 7 Cieszyn „Mnisztwo”, a także z Zarządu Głównego MZC. Zebrania 
członków połączone były z oficjalnymi uroczystościami, podczas których wręczano legi-
tymacje i odznaki MZC oraz „Akty Uznania”. Zarząd Koła zdawał relacje z działalności, 
słuchano przemówień gości, omawiano sprawy wycieczek i uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalno-oświatowych miejskich, państwowych oraz macierzowych. Po części 
oficjalnej uczestnicy integrowali się, biesiadując przy muzyce, śpiewach i poczęstunku.

Członkowie Koła aktywnie włączali się w działalność naszej organizacji i mia-
sta indywidualnie lub zespołowo. Uczestniczyli w wernisażach, koncertach, pre-
lekcjach oraz w spektaklach, w tym m.in.:

– 13.01 – w Balu Macierzy Szkolnej w Wędryni;
– 17.01 – w promocji książki prof. D. Kadłubca pt. Płyniesz Olzo w Bibliotece 

Miejskiej;
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– 18.01 – w spotkaniu noworocznym w Zebrzydowicach;
– 31.01 – w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Koło nr 7 Cie-

szyn „Mnisztwo”;
– 8.02 – w oficjalnym otwarciu Reformacyjnego busa „Cieszyn europejskim 

miastem Reformacji”;
– 3.03 – w wernisażu „Ślązakowcy – powstanie, rozwój i zmierzch ruchu Koż-

doniowego”;
– 20.03 – w uroczystym Apelu pod Wałką;
– 24.03 – w spotkaniu w „Domu Narodowym”, dotyczącym promocji Śląska Cie-

szyńskiego, podczas którego zaprezentowano flagę Księstwa Cieszyńskiego;
– 25.03 – w koncercie „Młode japońskie talenty” w Filharmoni Śląskiej w Ka-

towicach;
– 6.04 – w prelekcji i dyskusji z prezesem Macierzy Szkolnej w Wędryni nad 

słowackim filmem Juraj Tranovsky; 
– 9.04 – w finale Konkursu „Duety z harfą” w COK „Dom Narodowy”; 
– 23.04 – w spotkaniu z pisarką Olgą Tokarczuk;
– 28.04 – w wykładzie i prezentacji najstarszych egzemplarzy „Dambrówki” 

w Książnicy Cieszyńskiej;  
– 11.05 – w  wykładzie S. Króla z  Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – 

„Ochorowicz”; 
– 26.05 – w wernisażu wystawy „Piękni Malarze”; 
– 26.05 – w uroczystościach 10-lecia Muzeum Drukarstwa;
– 27.05 – w Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy;
– 7.07 – w Wakacyjnych Kadrach w Kręgach Sztuki;
– 28.05 – w „XIII Dniach Tradycji i Stroju Regionalnego”;
– 28.05 – w koncercie na 500-lecie Reformacji w Kościele Jezusowym; 
– 26.07 – w jubileuszu 80-lecia prof. Daniela Kadłubca w Bibliotece; 
– 9–11.06 – w Święcie Trzech Braci;
– 4.08 – w wernisażu Natalii Rybki;
– 16.09 – w Festiwalu organizacji pozarządowych „Przekładaniec” na Rynku;
– 22.09 – w Senioraliach Nadolziańskich;
– 11.10 – w XVIII Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej Chóralnej 

i Kameralnej;
– 13.10 – w wystawanie Tadeusza Kantora „Brudnopisy”,
– 17.10 – złożeniu przez Prezesa Koła kwiatów i zniczy pod pomnikiem gen. 

J. Ziętka przed Sanatorium „Równica” i przed tablicą w Szpitalu Reumatolo-
gicznym w Ustroniu.

– 31.10 – w uroczystym nabożeństwie w Kościele Jezusowym na zakończenie 
obchodów 500-lecia Reformacji;

– 1.11 – w upamiętnieniu zmarłych Macierzowców poprzez zapalenie zniczy 
na grobach;
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– 11.11 – w uroczystościach Święta Niepodległości (nabożeństwo ekumenicz-
ne, śpiewanie pieśni patriotycznych na Rynku, udział w uroczystej Sesji Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, połączonej z wręczeniem Laurów Ziemi 
Cieszyńskiej);

– 13.11 – w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego;
– 2.12 – w obchodach 70-lecia Koła PZKO w Wędryni;
– 21.12 – w jasełkach szkolnych w SP 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

W 2017 roku odbyło się 12 spotkań w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgó-
rze”., a informacje o nich zamieszczane były na tablicach ogłoszeń, plakatach oraz 
w „Wiadomościach Ratuszowych”. Uczestniczyli w nich członkowie Koła, miesz-
kańcy osiedla Podgórze oraz pozostałych cieszyńskich osiedli i centrum   Cieszy-
na.  Spotkania są dokumentowane i fotografowane przez członków Koła.

Wykaz prelegentów i tytuły spotkań:
– 18.01 –  Izabela Kula – prelekcja multimedialna pt. Spotkanie z Izraelem i Pa-

lestyną;
– 15.02 – Paweł Kliś – prelekcja Geograficzne środki Europy;
– 15.03 – ks. Krzysztof Gardyna – prelekcja multimedialna – Afganistan – wej-

ście na Noszak;
– 19.04 – ks. Marek Londzin – Śladami reformacji – życie i dzieło matki Ewy;
– 17.05 – Krystyna Roszak – Karo opowiado po naszymu;
– 21.06 – Irena Klimczak – Nasi przodkowie i obyczaje;
– 19.07 – Paweł Kliś – prelekcja multimedialna Paryż w 4 dni;
– 16.08 – Bronisława i Władysław Wranowie – Nasze pszczoły – nasze hobby;
– 20.09 – Jan Żurek Tajemnicza Sycylia;  
– 18.10 – Marcin Gabryś – Reformacja i kontrreformacja na Śląsku Cieszyńskim;
– 5.11 – spotkanie z podróżnikiem Robertem Stoszkiem;
– 20.12 – uroczysta wigilijka z  udziałem pani Eweliny Szuścik z  mężem 

i czwórką dzieci „Pogodómy i pośpiywómy z Szuścikami”.
– 10 lutego zorganizowaliśmy kulig – zimową imprezę w Dolinie Białej Wiseł-

ki, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i znakomitą frekwencją.

W działalności Koła zaplanowano również wycieczki:
– 13 maja, z  BTK „Ondraszek” – „Najpiękniejsze zakątki Opolszczyzny” – 

uczestniczyło 48 osób. Zwiedziliśmy park i zamek w Mosznej, a także skan-
sen wsi opolskiej, Górę św. Anny, bazylikę i Pomnik Czynu Powstańczego 
dłuta Ksawerego Dunikowskiego;

– 23-24 września – do Jeseników. Program obejmował zwiedzanie miejscowo-
ści Sumperk, Javornik    oraz Bruntal z ich miejscowymi atrakcjami (starów-
ką, zamkiem, muzeum, wspaniałą architekturą i malowniczą przyrodą);
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6-9 lipca, na zaproszenie prezesa Koła Warmińsko-Mazurskiego prof. w. dr 
hab. Andrzeja Farugi gościliśmy w Olsztynie. Trzydniowa wyprawa pozwoliła na 
zwiedzenie wielu ciekawych miejsc: kampusu uniwersyteckiego w Kortowie, sta-
rego miasta, Świętej Lipki, Gietrzwałdu i miejsc pamięci Jerzego Lanca, a uczest-
niczyły w niej 32 osoby. Spotkaliśmy się z niezwykłą gościnnością Wysłuchaliśmy 
też wykładu wygłoszonego przez prof. Achremczyka dotyczącego historii War-
mii i Mazur oraz śladów pamięci pozostawionych przez Cieszyniaków. Spotkanie 
z macierzowcami na ziemi mazursko-olsztyńskie połączone z wymianą podarun-
ków, było pełne wrażeń i niezapomnianych wspomnień.

W roku 2017 zorganizowaliśmy odwiedziny chorych członków naszego Koła. 
Cenimy też sobie współpracę ze Szkołą Podstawową nr 3. W 2017 roku przekazali-
śmy środki na zakup tablic multimedialnych dla uczniów. Działania naszego Koła 
cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, stąd duża ilość chętnych ubiega się 
o członkostwo i bierze udział w organizowanych wycieczkach, spotkaniach klu-
bowych Dyskusyjnego Klubu Propozycji „Podgórze”. Należy również odnotować 
fakt dużego uczestnictwa członków Koła w życiu społeczno-kulturalnym miasta 
i regionu. Członkowie Koła i Zarządu są zaangażowani w prace społeczne na rzecz 
innych organizacji, społeczności macierzowej oraz lokalnej.

Koło postuluje, aby w siedzibie ZG MZC wygospodarować miejsce na doku-
mentację archiwalną Koła nr 2 ze względu na brak własnej siedziby. Podjęto także 
zobowiązanie, aby podczas Walnego Zjazdu Delegatów z tego największego Koła 
zgłosić dwóch kandydatów na członków Zarządu Głównego MZC. 

3. Koło nr 3 MZC w Cieszynie (przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, pl. ks. J. Londzina 3, 43-400 
Cieszyn) - prezes Regina Kapała
(ul. Zaleska 1a, 43-418 Pogwizdów, tel. 33 8567029 lub 664 413 078)
Adres dla korespondencji - ZSEG, pl. ks. J. Londzina 3, 43- 400 Cieszyn

Na początku roku sprawozdawczego 2017 Koło liczyło 56 członków. W ciągu 
roku zmarł pan Tadeusz Szweda. Na koniec roku Koło liczyło 55 członków.

Za duży wkład pracy w działalność macierzową „Złotą Odznaką Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej” uhonorowano pana Leszka Pindura.

Wysokość składki członkowskiej ustalono na 2 zł, a w ciągu roku zebrano 286 
złotych.  Koło nie posiada własnej siedziby, a miejscem odbywania zebrań jest sala 
nr 95 w ZSE-G. W ciągu roku odbyły się 2 protokołowane zebrania Zarządu Koła 
i 4 zebrania ogółu członków.    W ramach Koła działają 2 sekcje: Klub Seniora 
i Koło Miłośników Regionu.
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Imprezy zorganizowane przez Koło i sekcje:
Styczeń – udział w imprezach organizowanych przez Macierz, wystawach, spo-

tkaniach, prelekcjach, w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez ZG MZC;
Maj – pomoc w zorganizowaniu Walnego Zjazdu Delegatów MZC; 
Wrzesień:
– udział w uroczystościach patriotycznych z okazji kolejnej rocznicy wybuchu 

II wojny     światowej, wystawiono poczet sztandarowy,
– przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych hi-

storii i działalności MZC,
– udział w imprezie „Skarby z cieszyńskiej trówły”;
Październik – przygotowanie uczniów do Szkolnego Konkursu Wiedzy o Ma-

cierzy, a następnie jego przeprowadzenie.
Listopad – udział w  obchodach Święta Niepodległości, wystawiono poczet 

sztandarowy.
Tradycyjnie uroczystości te łączone są z „Dniem Patrona Szkoły”, który w roku 

szkolnym 2016/17 odbył się 10 listopada. Ideą tego przedsięwzięcia jest propagowa-
nie tradycji, promowanie regionalizmu w ramach programu „Znać swoje korzenie”.

„Dzień Patrona Szkoły” rozpoczęła się uroczysta akademia, podczas której 
młodzież klas pierwszych złożyła ślubowanie, a  pani dyrektor Lilianna Zemła 
w symbolicznym geście dokonała aktu pasowania. Wręczono Honorowe Odznaki 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. W tym roku otrzymali je: Jan 
Polok i Zygmunt Szotek. 

Następnie wręczono nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej: Małgorzacie Krawczyk (I miejsce), Natalii Suszce (II miej-
sce) i Lenie Prandzioch (III miejsce). W dalszej części głos zabrała pani prezes ZG 
MZC, która przedstawiła zakres działania organizacji, patronki naszej szkoły. Z ko-
lei pan Maksymilian Kuśka zaprezentował stroje regionalne. Spotkanie zakończyło 
się ciekawym i refleksyjnym programem artystycznym z okazji Święta Niepodległo-
ści przygotowanym przez panią Olgę Lorek-Brak oraz młodzież klasy IV EA

O godzinie 10.00 rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs Gwary, którego uczest-
nikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w skład jury weszli Bronisław 
Brudny, Janina Guziur Marta Kawulok oraz Maksymilian Kuśka.  Laureatami 
zostali: Kacper Legierski (I miejsce), Grupa folklorystyczna: Jakub Bielesz, Anna 
Branny, Julianna Branny, Julia Jedzok, Karolina Kobielusz, Wiktoria Kohut, Szy-
mon Marczak, Julia Polak, Bartosz Rakowski, Anna Wenglorz, Robert Wołowiec 
(także I miejsce), Łukasz Juroszek (II miejsce), Gabriela Kiełkowska (III miejsce). 
Wyróżnienia otrzymali: Antoni Juroszek, Łukasz Kukuczka, Estera Witoszek, 
a Nagrodę Publiczności zdobył Jerzy Witoszek.

Grudzień – prezentacja i sprzedaż wydawnictw macierzowych oraz udział mło-
dzieży w konkursie gwary „Po obu stronach Olzy”, w którym nasza uczennica Ga-
briela Kiełkowska zajęła II miejsce w grupie powyżej 17 lat. 
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Klub Seniora działał zgodnie z harmonogramem, odbywały się spotkania i wy-
cieczki. Seniorzy uczestniczyli również w  imprezach organizowanych przez ZG 
MZC i Koła terenowe. 

Działalność Koła jest widoczna m.in. poprzez udział i współpracę przy organi-
zacji Międzyszkolnego Konkursu Gwary, Ogólnopolskiego Konkursu Krasomów-
czego i Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”.

Wartość zakupionych w Kole publikacji Macierzy zamknęła się kwotą 254 zł 
w tym zakupiono 15 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

4. Koło nr 4 MZC w Cieszynie „Przewodnik” im. W. Orszulika –
     prezes Władysława Magiera (ul. Otwarta 12B, 43-400 Cieszyn, tel. 660-910-456)
    Adres dla korespondencji: 43-400 Cieszyn, Biuro Turystyczne 
   „Ondraszek” ul. Bobrecka 2 

Na początku roku 2017 Koło liczyło 19 osób. W ciągu roku liczebność człon-
ków Koła nie uległa zmianie. Ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej 
w wysokości 10 zł. W ciągu roku zebrano 190 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a  spotkania członków organizowane są 
w  formie wyjazdowej. Dokumentacja Koła znajduje się w  siedzibie firmy BTK 
„Ondraszek” u kolegi A. Słoty.

 W roku sprawozdawczym zorganizowano 4 zebrania Zarządu Koła oraz 3 ze-
brania ogółu członków. Zakupiono 6 Kalendarzy Cieszyńskich.

Imprezy organizowane przez Koło:
– współorganizacja projektu z PZKO w Czeskim Cieszynie dotyczącego wy-

jazdu na kresy wschodnie;
– publikacja felietonów prezesa Koła Władysławy Magiery w „Dzienniku Za-

chodnim” i spotkania promujące region w mieście i poza Śląskiem Cieszyń-
skim, a także w innych Kołach Macierzy;

– organizacja 2 wycieczek dla członków Koła;
– współorganizacja VII Złazu Górskiego Macierzy im. W. Orszulika do schro-

niska na Kamiennym w Wiśle.

5. Koło nr 5 MZC w Cieszynie (przy I LO im. Antoniego 
    Osuchowskiego) - prezes Janusz Łukomski-Prajzner
    (pl. Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8511139 lub 600 898 729)
 
Na początku roku 2017 Koło liczyło 22 osoby. W ciągu roku liczebność człon-

ków Koła nie uległa zmianie. Zarząd Koła oraz członkowie spotykają się w sali 
I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. W roku sprawozdawczym 2017 
odbyły się 2 zebrania Zarządu oraz 2 zebrania członków Koła.
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Za duży wkład pracy w działalność macierzową Zarząd Główny uhonorował 
„Złotą Odznaką Macierzy” prezesa Koła – pana Janusza Łukomskiego-Prajznera, 
a „Aktem Uznania” – panią Jolantę Dawidowicz-Macurę.

Działalność Koła skupiała się, tak jak w  latach poprzednich, na propagowa-
niu treści regionalnych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów i działalności 
wychowawczej. Oprócz odpowiedniej tematyki zajęć, głównie na lekcjach języka 
polskiego, historii i WOS.

Imprezy organizowane przez Koło:
Młodzież klas pierwszych poznawała historię naszego regionu w trakcie lekcji 

muzealnych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Młodzież klas trzecich, jak co roku, 
włączyła się, jako wolontariusze, w organizację Koncertu Noworocznego organi-
zowanego na rzecz Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.  

Ze względu na fakt, że coraz więcej młodzieży gimnazjalnej wybiera naukę 
w szkołach poza powiatem, kontynuowaliśmy akcję docierania do tej młodzieży, 
aby zaproponować jej edukację w naszej placówce lub innych szkołach powiatu 
cieszyńskiego.

Kontynuowano współpracę z rodziną patrona szkoły – Antoniego Osuchow-
skiego. Młodzież odwiedziła również jego grób na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Ze szkołą współpracuje również rodzina pierwszego dyrektora szkoły Piotra 
Parylaka, przekazując placówce pamiątki po przodku.

Podjęto również inicjatywę archiwizacji cyfrowej i udostępniania najstarszych 
dokumentów będących w szkolnym archiwum – w trakcie prac.

6. Koło nr 6 MZC w Cieszynie „U Zduna” – prezes Jadwiga Chlebik, 
    (ul. Chrobrego 7/1, 43-400 Cieszyn, tel. 511 54 11 55)

Na koniec 2017 roku Koło liczyło 53 członków.
Za duży wkład pracy w działalność macierzową Zarząd Główny na wniosek Zarzą-

du Koła uhonorował „Medalem Pawła Stalmacha” pana Zbigniewa Wałacha, „Złotą 
Odznaką Macierzy” – Łucję Dusek-Francuz i Mariusza Raindę, „Aktami Uznania” – 
Marcina Kamieńskiego, Iwonę i Romana Raindów oraz Alicję i Józefa Wiercigrochów.

W 2017 roku zorganizowano 10 imprez i spotkań członków Koła, w tym zebranie 
jubileuszowe z okazji 15-lecia Koła. Zarząd Koła zbierał się 8 razy. Ponadto delegaci Koła 
brali udział w zwyczajnym, sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów MZC.

Imprezy organizowane przez Koło:
5.01.2017 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 6, na którym omawiano 

sprawy organizacji „XIII Balu cieszyńskiego” i „XIII Koncertu kolęd”. Omawiano 
również udział członków w „39. Balu gorolskim” w Mostach.  
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7.01.2017 r. przedstawiciele Koła nr 6 wzięli udział w dorocznym „39. Balu go-
rolskim” PZKO, organizowanym w Mostach koło Jabłonkowa.

8.01.2017 r. Koło nr 6 MZC zorganizowało otwarty dla publiczności, „XIII 
Koncert kolęd” – na rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty.      

14.01.2017 r. zorganizowano „XIII Bal cieszyński”, w którym od wielu lat, cie-
szy się dużym powodzeniem. To jest święto tańca, folkloru, tradycji i śpiewu. Bal 
odbył się w  sali „Kasztanowego Dworu”, a  o  regionalne klimaty zadbała Kape-
la „Wałasi” oraz Kapela „Rajwach”. Artystycznych doznań zapewnił występ ZPiT 
OLZA z Czeskiego Cieszyna.

19.01.17r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 6, na którym podsumowa-
no „XIII Bal cieszyński” i „XIII Koncert kolęd” oraz dyskutowano nad sprawami 
I półrocza 2017 r.

5.02.2017r. zorganizowano dla swoich członków i sympatyków kulig. Wyjazd 
odbył się do hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce.

25.02.2017 r. w kawiarni muzealnej odbyło się spotkanie ostatkowe. 
Na posiedzeniu Zarządu 7.03.2017 r. rozliczono kulig i planowano dalszą dzia-

łalność.
11.03.2017 r. panie z naszego Koła, z okazji Dnia Kobiet, uczestniczyły w spek-

taklu teatralnym.
Na posiedzeniu w dniu 27.04.17 r. Zarząd omawiał sprawy „XII Dnia stroju…”, 

Zjazdu Delegatów i przyznanych przez ZG MZC wyróżnień dla członków Koła.
25.05.2017 r. Zarząd omawiał organizację „XII Dnia stroju…”.
W dniu 27.05.2017 r. delegaci Koła nr 6 wzięli udział w Walnym Zjeździe De-

legatów MZC.
28.05.2017 r. odbył się „XII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego”. Dobra pogo-

da i miejsce organizacji (rynek) przyczyniły się do sukcesu imprezy.
W dniu 14.06.2017 r. Koło nr 6 zorganizowało dla swoich członków spotka-

nie przy grillu. Impreza miała miejsce w gospodzie „U Gazdy”. Przy pieczystym, 
śpiewach i tańcu milo upłynęło popołudnie, a w rozmowach przewijały się tematy 
pracy Koła w II półroczu.

29.08.2017 r. na zebraniu Zarządu podsumowano I półrocze i określono plan 
na resztę roku.

30.09.2017 r. zorganizowano jubileuszowe spotkanie z  okazji 15-lecia Koła. 
Impreza odbyła się w hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce. Muzycznie oprawiła 
jubileusz zaprzyjaźniona Kapela „Walasi” Zbyszka Walacha, który towarzyszy nam 
od samego początku. Przy bogatym menu i muzyce płynęły wspomnienia z mi-
nionych lat. Nie zabrakło też chwil zadumy nad tymi, których już nie ma z nami.

Na posiedzeniu Zarządu 8.11.2017 r. ustalano sprawy wydania kalendarza Koła 
oraz czternastej edycji „Balu cieszyńskiego” i „Koncertu kolęd”.

Spotkanie Zarządu 12 grudnia 2017 r. pozwoliło sfinalizować organizację obu 
przedsięwzięć.
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W 2017 roku Koło zorganizowało dwie lekcje regionalne, których tematem był 
strój regionalny. Lekcje odbyły się w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach. Te-
matem pierwszej była historia i opis stroju cieszyńskiego. Tematem drugiej była 
historia i  opis stroju beskidzkiego. Obie lekcje przeprowadziła nasza koleżanka 
Łucja Dusek-Francuz, która nie tylko opowiadała o stroju, ale również zaprezen-
towała go na sobie.

Członkowie Koła zakupili 10 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

7. Koło nr 7 MZC w Cieszynie „Mnisztwo” –
     prezes Halina Sajdok-Żyła  
    (ul. gen. J. Hallera 96, 43-400 Cieszyn, tel. 698-815-844, e-mail: hsjz@o2.pl)

Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 34 członków. W ciągu roku 
zmarła 1 osoba – Ludwika Misiołek.  Na koniec roku liczba członków Koła wyno-
siła 33 osoby.

Zorganizowano 4 zebrania Zarządu oraz 3 zebrania ogółu członków Koła. 
Spotkania odbywały się w siedzibie Koła „Domu Macierzy” w Cieszynie przy ul. 
Słowiczej 10, na Mnisztwie – który jest własnością Zarządu Głównego Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej.

Imprezy i uroczystości zorganizowane w 2017 roku przez Zarząd Koła:
– 13 stycznia – delegaci Koła uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej pani 

Ludwiki Misiołek;
– 17 stycznia – delegacja Koła uczestniczyła w spotkaniu noworocznym w Ze-

brzydowicach, zorganizowanym przez Zarząd Główny MZC;
– 31 stycznia – Zarząd Koła zorganizował dla swoich członków spotkanie no-

woroczne;
– 23 lutego – „Tłusty Czwartek” spotkanie członków Koła i Koła Gospodyń 

Wiejskich połączone z Dniem Kobiet;
– 13 marca – zebranie Zarządu Koła, Kółka Rolniczego i  Koła Gospodyń 

Wiejskich;
– 16 marca – Walne Zebranie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich;
– 27 maja – Walny Zjazd Delegatów MZC;  
– 3 czerwca – smażenie jajecznicy w ogrodzie przy ul. Słowiczej;
– 15 czerwca – tradycyjnie członkowie Koła w strojach śląskich uczestniczyli 

w procesji Bożego Ciała;  
– 29 lipca – piknik w ogrodzie z udziałem członków Koła Macierzy, Koła Go-

spodyń Wiejskich i   Kółka Rolniczego;
– 3 września – dożynki – udział we Mszy św. żniwnej w strojach śląskich;
– 9 września – festyn „Bawimy się na Podgórzu;
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– 13 września – członkowie Koła wzięli udział w VII Złazie Górskim im. W. 
Orszulika w Wiśle na Kamiennym;

– 16 września – „Cieszyński Przekładaniec” – I Festiwal Organizacji Pozarzą-
dowych – na cieszyńskim Rynku;

– 24 września – udział w imprezie „Skarby z cieszyńskiej trówły”;
– 30 września – „Senioralia” – spotkanie na placu browaru cieszyńskiego;
– 6 października – wspólna biesiada z  zaproszonymi członkami Koła nr 1 

„Centrum” w Cieszynie;
– 21, 24 i 26 listopada –  pieczenie cieszyńskich ciasteczek do Brukseli;
– 10 i 16 grudnia – tradycyjnie odwiedziny seniorów, którym zostały wręczo-

ne własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i stroiki bożonarodzeniowe.
Członkowie Koła zakupili 10 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

8. Koło MZC w Drogomyślu – prezes Jan Szeruda 
    Adres do korespondencji: Sabina Wacławik, ul. Główna 9, 
    43-424 Drogomyśl, e-mail; sabina@poczta.onet.

Na początku roku 2017 liczba członków Koła wynosiła 45 osób. W ciągu roku 
zrezygnowało 18 osób, a dwie zmarły. Na koniec roku 2017 liczba członków Koła 
wynosiła 25 osób.

Za zaangażowanie w działalność macierzową Zarząd Główny MZC uhonoro-
wał „Złotą Odznaką Macierzy” pana Andrzeja Mohra.

Ustalono wysokość rocznej składki – 15 zł, a kwota zebranych składek wyniosła 
245 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a spotkania odbywają się w tzw. „Sołtysów-
ce”. Dokumentacja Koła znajduje się u prezesa i w „Sołtysówce”. Koło posiada: 
organy elektryczne, rzutnik i ekran (współwłasność z Radą Sołecką).

W roku sprawozdawczym 2017 odbyło się 8 zebrań Zarządu Koła i 8 zebrań 
ogółu członków, w tym uroczyste z okazji 550-lecia Drogomyśla. W ramach Koła 
działają dwie sekcje: koronkarska – 10 osób, „cudów papierowych” – 10 osób.

W 2017 roku członkowie Koła – państwo Łucja i Piotr Czakonowie otrzymali 
„Laur Srebrnej Cieszynianki”. 

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– 7 stycznia –  w inauguracji obchodów jubileuszowych 550-lecia Drogomyśla 

uczestniczyło 100 osób; 
– 18 stycznia – omówienie organizacji wystawy rękodzieła artystycznego – 15 

uczestników. Przyjęcie uchwały wnioskującej o przyznanie „Złotej Odznaki 
MZC” dla Andrzeja Mohra;

– 11 marca – udział członków Koła w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w remi-
zie OSP – 20 osób;
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– 14 marca – omówienie organizacji wystawy rękodzieła w  dniach 20-
26.03.2017 – 20 osób;

– 20 marca – w otwarcie wystawy rękodzieła „Tradycja i pasja” uczestniczyło 
90 osób. Prezes Koła przedstawił historię Drogomyśla;

– 9 sierpnia – udział członków Koła w zebraniu w sprawie organizacji dożynek 
gminnych – 15 osób;

– 11 października – zebranie sprawozdawcze Koła;
– 13 października – zebranie Zarządu dotyczące dalszej działalności Koła;
– 22 listopada – połączone zebranie z Radą Sołecką dotyczące ustalenia formy 

upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
– 29 listopada – zebranie programowe Koła, ustalenie dalszej drogi działal-

ności koła, przyjęcie uchwały dotyczącej zmian w Zarządzie Koła i Komisji 
Rewizyjnej, skreślenia z listy członków;

– 15 grudnia – w  murach zabytkowego zamku Kaliszów odbyła się główna 
uroczystość obchodów 550-lecia Drogomyśla, podczas której prelekcję do-
tyczącą historii Drogomyśla wygłosił, Jan Paweł Borowski – historyk Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, a uczestniczyło w niej 66 osób.

Członkowie Koła zakupili 2 sztuki Kalendarzy Cieszyńskich 2018.
Rok obchodów jubileuszowych 550-lecia Drogomyśla prezes ogłosił w  dniu 

7 stycznia 2017 po spektaklu Jakuba Kornbluma Ojciec na wymowie. W obcho-
dy jubileuszowe włączyły się wszystkie organizacje społeczne działające we wsi, 
a Koło MZC wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Drogomyśla były głównymi 
organizatorami. Obchody objęły wystawę rękodzieła artystycznego, przygotowa-
nie stołu wielkanocnego, rozgrywki wędkarskie, sportowe, zawody strażackie. 
Kulminacyjnym punktem obchodów były dożynki gminne w  dniu 3 września 
2017 r., podczas których prezes ogłosił zakończenie roku jubileuszowego 550-le-
cia Drogomyśla.

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się w „Sołtysówce” zebranie wyborcze Koła. 
W związku z rezygnacją pani Bożeny Szlauer z pełnienia obowiązków skarbnika, 
podjęto uchwałę o powierzeniu tej funkcji od 1.01.2018 r. pani Urszuli Szymali. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrany został pan Zbigniew Szczyrba.

Po dokonaniu szczegółowej analizy wykazu członków Koła, okazało się, że 18 
osób znacznie zalega ze składkami. Decyzją Zarządu Koła osoby te zostały skre-
ślone z listy członków.
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59. Koło MZC w Gliwicach (przy Politechnice Śląskiej) – 
        prezes prof. dr hab. inż. Jan Kubik 
       Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Budowlanej
       (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. 77 474-37-99)
       Adres do korespondencji: dr Marek Węglorz
       (ul. Górny Bór 43, 43-430 Skoczów, email: marek.wenglorz@gmail.com)

Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 10 członków. W ciągu roku 
liczebność Koła nie zmieniła się.

Zarząd Koła ustalił roczną składkę członkowską w wysokości 10 zł. W ciągu 
roku zebrano 100 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a zebrania Zarządu Koła oraz członków od-
bywają się na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Dokumentacja 
Koła znajduje się u dr inż. Marka Węglorza.

W roku sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania Zarządu Koła i 2 zebrania ogó-
łu członków.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– 9.01.2017 r. – 8 osób uczestniczyło w wykładzie prof. J. Kubika pt. Początki po-

wszechnego nauczania na Śląsku Cieszyńskim. Treść referatu: Wprowadzone 
w połowie XVIII w.   przez cesarzową austriacką Marię Teresę – powszechny 
obowiązek kształcenia dzieci oraz przez Józefa II – patent tolerancyjny z 1781 
r., dały impuls do intensywnego rozwoju szkolnictwa na Śląsku Austriackim. 
Powstała wówczas z inicjatywy chłopów cieszyńskich sieć szkół elementarnych 
wyróżnia naszą małą ojczyznę. Pierwsze z tych szkól założono w 1782 r. przy 
zborach ewangelickich w Jaworzu i w Ligotce Kameralnej.

– 20.12.2017 r. – 6 osób uczestniczyło w uroczystości jubileuszu prof. Adama 
Zybury, wraz z adresem wygłoszonym przez prof. J. Kubika w auli 118 na 
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Władze Cieszyna wyróżniły 
projekt prof. A. Zybury dotyczący ratowania kamienic przy ul. Nowy Świat 
oraz w „Cieszyńskiej Wenecji”.

Członkowie Koła zakupili 10 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

10. Koło MZC w Grodźcu Śląskim – prezes Irena Skrzyżala
      (Grodziec 141, 43-386 Świętoszówka tel. 533 954 600, 
      kolo-mzc@macierz-grodziec.org)
     Adres do korespondencji: Koło MZC w Grodźcu, 
     43-386 Świętoszówka, Grodziec 9

Na początku roku Koło liczyło 66 osób. W ciągu roku wstąpiło 5 nowych człon-
ków, a ubyły 4 osoby. Na koniec roku Koło liczyło 67 członków.
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Zarząd Koła ustalił roczną składkę w wysokości 30 zł, a w ciągu roku zebrano 
1699 zł.

Z innych źródeł pozyskano 7 500,00, w tym w ramach projektu Urzędu Gminy 
w Jasienicy – 6500,00 zł i darowizna z Banku Spółdzielczego w Jasienicy –1000,00 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a zebrania odbywają się w ZSP w Grodźcu, 
w sali zamkowej lub strażnicy OSP, stąd szczególne podziękowania kierowane są 
do dyrektora szkoły – pani Jolanty Tomik oraz właściciela zamku – pana Michała 
Bożka za gościnność. Dokumentacja Koła znajduje się u prezesa Koła i skarbnika.

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 protokołowanych zebrań Zarządu Koła 
oraz 10 zebrań ogółu członków.  

Członkowie Koła zakupili 40 sztuk Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
W dniu 24 lutego 2017 r. w sali historycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Grodźcu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła, podczas którego 
wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes – Irena Skrzyżala, wiceprezes – Edward 
Cichy, II wiceprezes i skarbnik – Józef Król oraz sekretarz – Elżbieta Wiencek.

9 marca 2017 roku w  historycznych pomieszczeniach grodzieckiego zamku, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, została zaprezentowana przez Joannę 
Jurgałę-Jureczkę prelekcja pt. Kobiety Kossaków – o  kobietach Kossaków: mą-
drych, pięknych, ambitnych i nieodgadnionych, które były buntowniczkami, ma-
larkami i pisarkami, a wychodząc z cienia pokazały światu swój talent. Kossakowie 
bywali w okresie międzywojennym w grodzieckim zamku, zaprzyjaźnieni z  ro-
dziną dr. Ernesta Habichta, ówczesnego właściciela grodzieckich dóbr. Dlatego 
opowieści o  kobietach Kossaków w  scenerii zamku zyskały wymiar szczególny. 
O świąteczny charakter spotkania zadbali muzycy z Zespołu Muzycznego GOK 
w Jasienicy pod kierunkiem pana Janusza Kobzy.

25 kwietnia 2017 r. w ZSP w Grodźcu miała miejsce kolejna prelekcja, pod-
czas której pani Henryka Szarzec opowiadała o  swoim przodku Jurze Gajdzicy 
z  Cisownicy, chłopskim bibliofilu, pamiętnikarzu ziemi cieszyńskiej, autorze 
pierwszego znanego w  Polsce chłopskiego exlibrisu. Wieczornicę poprzedzono 
występami dzieci, które zaprezentowały scenki i monologi w gwarze cieszyńskiej, 
wprowadzając znakomicie w temat, późniejszej prelekcji.

20 maja 2017 r. członkowie i sympatycy grodzieckiego Koła Macierzy uczest-
niczyli w  wycieczce, której celem była Jura Krakowsko-Częstochowska – Szlak 
Orlich Gniazd z jego kulturowym i przyrodniczym dziedzictwem.

Tradycją naszego Koła stało się czczenie Zielonych Świątek smażeniem „wa-
jecznicy ze sznytlokiem”. Tak było i w tym roku, 27 maja 2017 roku, wspólnie z Ko-
łem Pszczelarskim, w „Barze pod Lasem”.  Potrawy były przednie, do tego słodko-
ści od sponsora Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Było wesoło, a biesiadne 
piosenki długo rozbrzmiewały niesione echem pod Matulową Górkę.



–  27  –

24 czerwca miała miejsce kolejna wycieczka dla członków oraz osób zaintere-
sowanych. Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiek-
tów na ziemi cieszyńskiej w gminie Goleszów.

W  niedzielne popołudnie 17 września 2017 roku w  ewangelickim Kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy Koło MZC w Grodźcu, zorganizowało 
uroczysty koncert z okazji jubileuszu 500 lat reformacji. Wykonawcami koncer-
tu byli znakomici młodzi artyści znani w kraju oraz poza jego granicami – Woj-
ciech Wantulok (organy) i Paweł Konik – (śpiew, baryton), którzy zaprezentowali 
utwory Jana Sebastiana Bacha, Antoniego Dvořáka, Jana Gawlasa i  ks. Adama 
Hławiczkki. Organizator dziękuje Wydziałowi Kultury Śląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego za sfinansowanie pokaźnych kosztów koncertu.

13 października – spotkanie z historią Grodziec i jego właściciele w sali wido-
wiskowej GOK w Jasienicy. Spotkania organizowane przez Koło MZC w Grodźcu 
przyciągają coraz większe rzesze zainteresowanych. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszą się spotkania z historią, a zwłaszcza tą związaną z Grodźcem i najbliż-
szą okolicą. W sytuacjach, gdy miejsca brakuje w pomieszczeniach ZSP z pomocą 
przychodzi Wójt Gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna, użyczając sali widowisko-
wej GOK-u. Tym razem wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zuzanna i Michał 
Bożkowie oraz Marta Kawulok wraz z małżonkiem, a także księża parafii ewange-
lickich Andrzej Krzykowski i Władysław Wantulok. O oprawę muzyczną zadbały 
panie Martyna i Estera Pyka. Prelegentami byli: dr hab. Wacław Gojniczek, wy-
kładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Mariusz 
Makowski, kustosz Muzeum Grodzieckiego Zamku oraz inż. Józef Król, historyk 
z zamiłowania i zarazem wiceprezes Koła MZC w Grodźcu. Pod nieobecność dr. 
Jerzego Polaka, przygotowaną przez niego pracę przedstawiła dr Irena Skrzyżala.

W  przeddzień 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w  ZSP 
w Grodźcu odbyła się promocja najnowszej publikacji Koła MZC zatytułowanej Spełnio-
ne marzenia. Życie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota RAF. Jej treść to wydarzenia wojenne 
spisywane na bieżąco w dzienniku, a także wiersze Jana Kalfasa, zebrane w całość i opra-
cowane przez jego szwagra Zdzisława Hylę. Z inicjatywy Edwarda Cichego, przy wspar-
ciu finansowym Urzędu Gminy Jasienica, wydana została publikacja, w której zawarto 
losy żołnierza kampanii wrześniowej, lotnika, pilota RAF-u, uczestnika bitwy o Anglię 
Jana Kalfasa, który wraz z rodzicami i rodzeństwem od 1922 r. mieszkał w Grodźcu.

Wspólne przedświąteczne spotkania członków Koła MZC w Grodźcu to chy-
ba jedne z  najbardziej wyczekiwanych i  najmilszych spotkań. „Wigilijka” miała 
miejsce 16 grudnia w barze „Pod Beczką”, gdzie zasiedli zarówno członkowie Koła 
jak i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Zarządu Głównego MZC, pani pre-
zes Marta Kawulok wraz z małżonkiem i I wiceprezesem Bronisławem Brudnym, 
wójt Jasienicy – Janusz Pierzyna oraz sołtys – Jadwiga Greń. Spotkanie uświetnił 
program artystyczny, wspólnie śpiewane kolędy oraz wiersze naszych rodzimych 
poetów Renaty Moczały i Juliusza Wątroby. 
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Informacje o  wszystkich otwartych imprezach są publikowane przez portal 
promocyjny UG w Jasienicy, a w regionalnej gazecie „Jasienica” ukazało się w roku 
2017 siedem publikacji o naszych macierzowych imprezach. 

Koło MZC w  Grodźcu wnioskuje do Zarządu Głównego i  innych Kół MZC 
o zacieśnienie współpracy, by poprawić przepływ informacji o planowanych im-
prezach, co powinno mieć pozytywny wpływ na frekwencję podczas organizowa-
nych imprez, wycieczek, wieczornic i in.

 
11. Koło MZC w Istebnej im. Karola Szmeka – 
       prezes Michał Kawulok 
       (43-470 Istebna 809, tel. 512543743) 
      Adres do korespondencji: „Muzeum Beskidzkie” 
      ul. Stellera 1, 43-460 Wisła

Na początku roku 2017 Koło liczyło 14 osób. W ciągu roku liczba członków nie 
uległa zmianie. 

Zarząd Koła ustalił roczną składkę członkowską w wysokości 1 zł. Kwota zebra-
nych składek to 14 zł. Koło nie posiada własnej siedziby, a zebrania Zarządu oraz 
członków Koła odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Dokumen-
tacja Koła znajduje u p. Piotra Majeranowskiego w Koniakowie. W roku sprawoz-
dawczym 2017 odbyły się 2 zebrania Zarządu Koła i 2 zebrania ogółu członków.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
Organizacja Zaduszek Istebniańskich, które co roku przygotowuje Zbigniew 

Wałach w Dzień Zaduszny.
Spotkanie poświęcone słynnemu instrumentaliście i  gawędziarzowi, Janowi 

Kawulokowi, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 2 listopada 
2017 roku. Prezes Koła, Michał Kawulok, wygłosił prelekcję Ujec od Wojtosza – 
opowieść o Janie Kawuloku oraz opublikował artykuł o tym samym tytule w „Ka-
lendarzu z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”.

Piotr Majeranowski w swoim domu udostępnia osobom zainteresowanym ma-
teriały i wydawnictwa zgromadzone przez Koło MZC w Istebnej.

Spotkanie wigilijne członków Koła w  dniu 29 grudnia 2017 było połączone 
z prezentacją starych widokówek ze zbiorów skarbnika Koła – Jerzego Kawuloka. 
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.  

Członkowie Koła zakupili 3 Kalendarze Cieszyńskie 2018.
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12. Koło MZC w Kaczycach (przy Zespole Szkół 
       im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa 
       Cieszyńskiego) – prezes Janusz Sikora
       (ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce, tel. 32 469-42-22, 
       e-mail. ewa.dronia@gmail.com)
           
Na początku roku Koło liczyło 22 członków. W ciągu roku zmarły dwie osoby: 

pani Helena Wawrzyczek i pan Piotr Suchanek. Na koniec roku Koło liczyło 20 
członków.

Zarząd Koła ustalił wysokość rocznej składki członkowskiej w  kwocie 1 zł 
i w ciągu roku zebrano 20 zł.  Miejscem zebrań Zarządu Koła oraz człon-
ków jest Szkoła Podstawowa w Kaczycach, a dokumentacja Koła znajduje się u se-
kretarza Koła pani Ewy Droni. W roku sprawozdawczym odbyło się 1 zebranie 
Zarządu Koła i 1 zebranie ogółu członków.

Działalność Zarządu Koła w dużej mierze polega na przygotowaniu uczniów 
naszej szkoły do udziału w różnorodnych konkursach gwarowych:

W Transgranicznym Konkursie Gwarowym w Pierścu „Tu sóm moji korzy-
nie”, w maju 2017 roku, nasi uczniowie Karolina Dynek zdobyła I miejsce z ga-
wędą Jak starzik i starka poszli ku muzyce, a Marcin Sitek z gawędą O Maciyju 
– wyróżnienie.  

W Konkursie Gwarowym w Kończycach Małych „Rzóndzymy po naszymu”, 
w czerwcu 2017 roku, nasi uczniowie startując w różnych kategoriach także zajęli 
wysokie lokaty: Martyna Śmieja z gawędą Na dziedzinie – I miejsce, Karolina Dy-
nek z gawędą Jak starzik i starka szli ku muzyce – I miejsce i Marcin Sitek z gawędą 
O Maciyju – III miejsce.

W Konkursie Gwarowym „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”, w listopadzie 
2017 roku, Martyna Śmieja wzięła udział z  gawędę Na dziedzinie, zaś Karolina 
Dynek z gawędą Felerny dziyń zajęła III miejsce, a Marcin Sitek z gawędą Jakech 
chodził do szkoły zdobył wyróżnienie. 

W czerwcu 2017 roku, podczas Festynu zorganizowanego przez Radę Sołecką 
dla społeczności lokalnej, nasi uczniowie zaprezentowali teksty gwarowe.

13. Koło M ZC w Krakowie – prezes Barbara Krop
      (ul. Majora 28/4, 31-422 Kraków, tel. 12 411-81-81)

Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 32 członków. W ciągu roku 
ubyły dwie osoby ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Za zaangażowanie 
w  działalność macierzową Zarząd Główny MZC, uhonorował „Złotą Odznaką 
Macierzy” panią Ewę Czepitę.

Ustalona przez Zarząd Koła roczna składka członkowska wynosi 24 zł. W ciągu 
roku zebrano 384 zł. Koło nie posiada własnej siedziby, a miejscem spotkań jest 
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nadal Klub Seniora przy Parafii Ewangelickiej, mieszczący się na ulicy Grodzkiej 
62. Dokumentacja Koła znajduje się u prezesa Koła.

W ciągu roku sprawozdawczego odbyły się 3 zebrania Zarządu Koła oraz 8 ze-
brań ogółu członków.

Zarząd Koła zorganizował uroczyste spotkanie na AGH z okazji 80-lecia uro-
dzin prof. Kropa. Terminy zebrań członków Koła, uzgodnione z Parafią, pozostają 
bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i są zebraniami otwartymi dla sympa-
tyków Koła i zainteresowanych tematyką spotkań. Tematyka zebrań była bogata 
i urozmaicona. Dotyczyła między innymi wydarzeń i rocznic o charakterze pań-
stwowym i regionalnym.

Z okazji 3 Maja i 11 Listopada w 99 rocznicę odzyskania niepodległości dr Hen-
ryk Kotarski mówił o historii symboli narodowych korzystając przy tej okazji z wła-
snego zbioru materiałów historycznych. Przygotował również ciekawy materiał 
związany z 200. rocznicą śmierci bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczo-
nych, Tadeusza Kościuszki, podkreślając, że jest on symbolem wolności, patrioty-
zmu i demokracji. Zorganizowaną z tej okazji przez Muzeum Narodowe wystawę 
oglądnęła część członków Koła.

Korzystając z  własnego zbioru materiałów historycznych dr Kotarski mówił 
również o sytuacji politycznej w Europie przed drugą wojną światową i historii 
problemów w obszarze polsko-czeskiego pogranicza. 

W ramach naszej działalności mieścił się również cykl spotkań pod tytułem 
„Nasze podróże małe i duże”. Ciekawymi wspomnieniami z wycieczki po Repu-
blice Południowej Afryki podzieliła się z członkami Koła dr Aleksandra Wagner, 
podkreślając, że w tym właśnie regionie świata w Johannesburgu została wykona-
na pierwsza operacja przeszczepu serca.

Koło organizowało również spotkania towarzysko-informacyjne takie, jak 
świąteczne spotkanie opłatkowe, wspomnienia wielkanocne czy np. „śledziówkę”.  
Była to okazja do sięgnięcia do wspomnień rodzinnych Jana Szczepańskiego zaty-
tułowanych „Korzeniami wrosłem w ziemię”.

Tradycyjnie w  dniu Wszystkich Świętych pamiętamy o  zmarłych członkach 
Kola, składając na grobach specjalnie przygotowane plakietki, jako dowód zacho-
wanej o nich pamięci.

Stały kontakt utrzymujemy z mało sprawnym członkiem Koła prof. Mieczysła-
wem Cienciałą. Przekazywane mu materiały związane ze Śląskiem Cieszyńskim 
oraz informacje z zebrań Koła są dla niego formą uczestnictwa w życiu krakow-
skich Cieszyniaków.

Delegaci Koła uczestniczyli w  Walnym Zjeździe delegatów Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, na którym uhonorowani zostali specjalnym wyróżnieniem Tadeusz 
Kojzar i Karol Krop.

Członkowie krakowskiego Koła Macierzy zakupili 14 Kalendarzy Cieszyńskich 
2018.
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14. Koło MZC w Strumieniu – prezes Bronisław Świeży
      (ul. Graniczna 9, 43- 246 Strumień tel. 608 865 069)

Nowy Zarządu Koła został wybrany na Walnym Zebraniu Koła w dniu 13 lute-
go 2017 roku, a w jego skład weszli:

– Bronisław Świeży – prezes,    
– Lilla Salachna-Brzoza – I wiceprezes,  
– Honorata Kuś – II wiceprezes,  
– Adam Gawron – sekretarz,  
– Krystyna Nowak – skarbnik. 
Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 62 osoby. W ciągu roku przy-

było 4 nowych członków, a zmarł pan Józef Strządała. Na koniec 2017 roku liczba 
członków Koła wynosiła 65 osób.

W roku 2017 odbyło się 8 zebrań Zarządu Koła oraz 5 zebrań ogółu członków.
 Za zaangażowanie w działalność macierzową Zarząd Główny MZC, przyznał 

następujące wyróżnienia:
– „Medal Pawła Stalmacha” – panu Bronisławowi Świeżemu i Zespołowi Regio-

nalnemu „Strumień”,
– „Złotą Odznakę Macierzy” – panu Wojciechowi Kiełkowskiemu.
Członkowie Koła otrzymali również inne wyróżnienia:
– tytuł „Zasłużony dla gminy Strumień” – panowie Zdzisław Rusin i Stanisław 

Lapczyk.
Zarząd Koła ustalił roczną składkę w wysokości 20 zł na rok, a kwota zebranych 

składek wyniosła 1160 zł, dodatkowo z innych źródeł pozyskano 130 zł.
Koło posiada własną siedzibę. Miejscem zebrań Zarządu oraz członków Koła 

jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Dokumentacja Koła znaj-
duje się w biurze MGOK. Inne składniki majątkowe stanowiące własność Koła to 
eksponaty w Izbie Regionalnej oraz wydawnictwa.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– „IX Dzień Tradycji, Stroju i Pieśniczki Regionalnej”;
– wernisaż wystawy „Strumień na starych zdjęciach i dokumentach”;
– udział w  spotkaniu noworocznym w  Zebrzydowicach, zorganizowanym 

przez ZG MZC;
– udział w pogrzebie Członka Honorowego MZC śp. Józefa Strządały (w dniu 

7 lutego 2017r.
– zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła, w dniu 13 lutego 2017 r. Wybrano 

nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Przedyskutowano i zatwierdzono plan 
pracy na 2017 rok, w którym jako najważniejsze wydarzenia ujęto:

– „IX Dzień Tradycji Stroju i Pieśniczki Regionalnej”,
– 500. rocznicę śmierci Mikołaja Brodeckiego – założyciela miasta Strumień,
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– wycieczkę do Bratysławy i Wiednia obejmującą odwiedzenie grobu dobro-
dziejki Strumienia, Anny von Bernd;

– spotkanie na tamie w  Goczałkowicach (31.03.2017 r.) oraz zwiedzanie 
ogródka dydaktycznego w ramach zwiedzania Ekomuzeów Żabiego Kraju.

– udział w dniu 2 kwietnia 2017 w tradycyjnej Drodze krzyżowej ulicami Stru-
mienia oraz w misterium Niedzieli Palmowej przy czynnym udziale aktor-
skim członków Koła.

W dniu 2 maja 2017 odbyła się tradycyjna majówka – wycieczka rowerowo-
-samochodowa na trasie Frelichów-Chybie, połączona ze zwiedzaniem Ośrodka 
Edukacji Regionalnej „Kadłubek”, wysłuchaniem prelekcji Mieczysława Puzonia 
na temat flory i fauny Jeziora Goczałkowickiego oraz spotkanie w altanie u Pań-
stwa Rusinów przy kawie i grillu oraz wspólnym śpiewie.

W maju 2017 – próby grupy teatralnej i Zespołu Regionalnego „Strumień” do 
„IX Dnia Tradycji…” oraz przygotowywanie rekwizytów i dekoracji.

W dniu 27.05.2017, w Walnym Zjeździe Delegatów MZC w Cieszynie uczestni-
czyło 6 delegatów Koła, na którym wręczono:

– podziękowania dla Anastazji Żur, długoletniej Prezes Koła MZC w Strumieniu,
– „Medale Pawła Stalmacha” Zespołowi Regionalnemu „Strumień” oraz Bro-

nisławowi Świeżemu,
– „Złotą Odznakę MZC” Wojciechowi Kiełkowskiemu.
„IX Międzynarodowy Dzień Tradycji, Stroju i  Pieśniczki Regionalnej”, któ-

ry odbył się w dniu 3 czerwca 2017, w ramach Staromiejskiej Wiosny na Rynku 
w Strumieniu. Macierz poprowadziła korowód z parku na Rynek oraz wystawiła 
widowisko historyczne Rzecz o Mikołaju Brodeckim i nadaniu praw miejskich Stru-
mieniowi. Wystąpiły również zespoły muzyczne ze Słowacji: folklorystyczny ze-
spół „Duha Krasnany”, zespół akordeonistów „Krasnanci Heligonkari” z Krasnan 
oraz Zespół Regionalny „Strumień”.

Wycieczka do Bratysławy i  Wiednia (10-11 czerwca 2017). W  Bratysławie 
zwiedzono starówkę i zamek oraz wzięto udział w rejsie po Dunaju. W Wiedniu 
zobaczono wzgórze Kahlenberg, cmentarz Friedhof Dobling, na którym znajdu-
je się grób Anny von Bernd. Przy grobie złożono wiązanki z szarfami macierzy, 
odmówiono modlitwę, a Wojciech Kiełkowski przedstawił krótkie wspomnienie 
o dobrodziejce Strumienia. Na koniec zwiedzono urokliwe centrum Wiednia

Wernisaż wystawy (19 czerwca 2017) Wspominki o Strumieniu w „Galerii pod 
Ratuszem” przygotowanej przez członków Koła. Wystawa prezentowała stare 
zdjęcia, widokówki, dokumenty, obrazy oraz publikacje prasowe od XIX w. po lata 
70. XX w. O eksponatach i historii Strumienia opowiedział Wojciech Kiełkowski. 
Wystawa była czynna do 18.08.2017 r. i licznie odwiedzana przez turystów.

W  dniu 1 lipca 2017 – spotkanie przy ognisku u  Nowaków w  Wiśle Małej 
z udziałem Zarządu, grupy teatralnej, członków i sympatyków MZC. Obecna na 
imprezie pani burmistrz Anna Grygierek zadeklarowała pokrycie kosztów wyjaz-
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du na „Gorolski Święto” do Jabłonkowa, jako nagrodę dla Koła za występ podczas 
Staromiejskiej Wiosny.

Dnia 8 sierpnia 2017 odbyła się wycieczka rowerowa na plantację „Lawendowe 
pola” do Państwa Bilińskich w Zarzeczu.

20 lipca 2017 – zwiedzanie Ośrodka Hodowli Karpia PAN w Gołyszu, w ramach 
zwiedzania obiektów należących do szlaku Ekomuzeów Żabiego Kraju.

27 lipca 2017 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu odbył się werni-
saż wystawy Mazurskie pejzaże, urodzonego w Strumieniu prof. Adolfa Gwozdka.

6 sierpnia 2017 – wyjazd członków i sympatyków Koła na „Gorolski Święto” 
do Jabłonkowa. Wyjazd sponsorowany był przez Urząd Miasta jako nagroda dla 
Koła MZC.

3 rześnia 2017 – udział w  korowodzie na dożynkach w  Drogomyślu razem 
z Radą Mieszkańców.

3 listopada 2017 – udział członków Koła w promocji książki Zginęli w niemiec-
kich więzieniach i obozach zagłady z rejonu Chybia i Strumienia, opracowanej i wy-
danej przez macierzowców Michała Kajsturę i Krzysztofa Puzika.

10 listopada 2017 – w ramach projektu „Pieśniczkami, tradycjami świat nasz 
mały odkrywamy” realizowanego przez Zespół Regionalny „Strumień” grupa te-
atralna Koła w sali MGOK wystawiła ponownie sztukę Rzecz o Mikołaju Brodec-
kim, natomiast w drugiej części wystąpił Zespół Regionalny „Strumień” prezentu-
jąc strój cieszyński męski i kobiecy oraz pieśniczki naszego regionu. Dla uczczenia 
przypadającej w 2018 r. 500. rocznicy śmierci Mikołaja Brodeckiego – założyciela 
Miasta Strumień, Koło MZC w Strumieniu ogłosiło konkurs na makietę – pracę 
przestrzenną „Strumień od Mikołaja Brodeckiego do współczesności”. Konkurs, 
w którym przewidziano atrakcyjne nagrody, skierowany jest do osób w każdym 
wieku, a termin składania prac wyznaczono do 18.05.2018 r. 

11 listopada 2017 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej podczas której członkowie 
Koła MZC, Zdzisław Rusin oraz Stanisław Lapczyk, zostali wyróżnieni tytułem 
„Zasłużony dla Strumienia”.

W grudniu 2017, w okresie przedświątecznym przedstawiciele Zarządu odwie-
dzili starszych członków Koła z życzeniami wykonanymi w formie ozdobnego dru-
ku (wykonała je Lilla Salachna-Brzoza) oraz upominkami ufundowanymi przez 
radnych powiatowych z naszego terenu – Lillę Salachne-Brzozę i Jana Mikołajczyka.

Koło MZC w Strumieniu w całym 2017 r. współpracowało z Urzędem Mia-
sta, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą Mieszkańców, PZPS, Towarzy-
stwem Śpiewaczym „Lutnia” czy „Nową Formacją” poprzez wspólną organizację 
imprez, spotkań, wyjazdów. Efektem współpracy były artykuły i zdjęcia szeroko 
opisujące działalność Macierzy.

Dziękujemy prezes i vice-prezesowi Zarządu Głównego za uczestnictwo w naszych 
imprezach i za docenienie naszej pracy poprzez odznaczenie naszych członków.

Członkowie Koła zakupili 19 egzemplarzy Kalendarzy Cieszyńskich 2018.
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15. Koło MZC Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie - 
        prezes prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga,   
       (tel./fax 89 523-34-18, tel. 602-707-844, 
       e-mail: faruga@uwm.edu.pl) 
       Adres dla korespondencji: prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga –
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
       ul. Oczapowskiego 5 (p.122), 10-718 Olsztyn
                                        
Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 71 członków. W ciągu roku 

do koła wstąpiła 1 osoba, zrezygnowało 5 członków, a zmarły 3 osoby: dr Stani-
sław Bogdan, mgr Danuta Warzybok, mgr Bogusław Karaś. Na koniec roku Koło 
liczyło 64 członków.

Zarząd Koła ustalił składkę członkowską rocznie 20 zł lub 1 zł.
Koło MZC nie posiada własnej siedziby, a  miejscem zebrań Zarządu Koła oraz 

członków jest klub uczelniany „Baccalarium”. Spotkania odbywają się w drugi wtorek 
każdego miesiąca. Dokumentacja Koła znajduje się u sekretarza, prezesa i skarbnika.   

W roku sprawozdawczym Zarząd Koła (w pełnym składzie 8-10 osób) spotkał 
się 7 razy oraz doraźnie kierownictwo (prezesi + 1-2 członków) –  6-krotnie, nato-
miast 9 razy odbyły się zebrania ogółu członków Koła.

Wyróżnienia i odznaczenia członków Koła MZC w tym wyróżnienia nadane 
przez WM Koło MZC i Stowarzyszenie Absolwentów UWM:

– prof. zw. dr hab. Teofil Mazur doktor honoris causa multi, ostatni student WSGW 
z Cieszyna i pierwszy rektor WSR – statuetka „Dębowy Wieniec” i „Akt Uznania 
Stowarzyszenia Absolwentów UWM” z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin;

– prof. dr hab. Antoni Jarczyk – nominacja przez prorektora prof. G. Białuń-
skiego na lidera Rady klubu „Baccalarium”, brał udział w trzech wystawach 
prezentacją prac malarskich, rzeźbiarskich i metaloplastyki, ukończył Pody-
plomowe Studia na Wydziale Sztuki UW;

– mgr inż. Maria Bentkowska – ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale 
Sztuki UWM, prezentowała swoje obrazy na sześciu wystawach malarstwa 
w Olsztynie, Mrągowie i Dywitach;

– Maria i  Janusz Adamus otrzymali Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej za długoletnie pożycie małżeński (50 lat);

– dr hab. Krzysztof Kozłowski prof. UWM – prezentował swoje prace na wy-
stawie fotograficznej grupy A*R*T (Artystycznej Rezerwy Twórczej);

– dr Bolesław Pilarek – odznaczenie „Zasłużony dla ZMW” przyznane przez 
Ogólnopolski Konwent Pokoleń Ruchu Wiejskiego Krajowego Związku 
ZMW w czerwcu 2017 r.;

– dr Bolesław Pilarek – odznaka honorowa – „Zasłużony dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego” przyznana przez samorząd wojewódzki na do-
żynkach wojewódzkich w 2017 r.;
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– dr Bolesław Pilarek i Fundacja Absolwencka im. M. Oczapowskiego – Cer-
tyfikat IX Gali „Produkt Warmii i Mazur” nadany za całokształt działalności 
m.in. wydawniczej, organizowanie absolwenckich jubileuszowych zjazdów 
(w ciągu 30 lat 300 zjazdów), współorganizowanie „Olsztyńskich Dni Nauki 
i Sztuki”. Certyfikat przyznał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin;

– prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga – odznaczenie „Zasłużony dla ZMW” przy-
znane przez Ogólnopolski Konwent Pokoleń Ruchu Wiejskiego Krajowego 
Związku ZMW w czerwcu 2017 r.;

– dr Rafał Wolski – nominacja na stanowisko konsula „radca ministerialny 
zastępca kierownika Placówki Ambasady Polskiej na Ukrainie.

Publikacje:
– W kortowskim kręgu – pod redakcją dr. Bolesława Pilarka (równocześnie auto-

ra wielu jej rozdziałów), wydana przez Stowarzyszenia Absolwentów UWM;
– Andrzej Faruga i Bolesław Pilarek – redaktorzy, inicjatorzy i autorzy wielu 

artykułów dotyczących cieszyniaków w kwartalniku Stowarzyszenia Absol-
wentów „5 plus X” oraz informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Absolwentów www.uwm edu.pl./stowarzyszenie;

– Jak powstawał i jak został zlikwidowany Kombinat Rolny Warmia – Kazimierz Sku-
pień – publikacja w książce pod redakcją Bolesława Pilarka W kortowskim kręgu;  

– Artykuł służy hodowcom drobiu – autor – prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, 
publikacja w książce W kortowskim kręgu pod redakcją dr. Bolesława Pilarka;

– Korzenie kortowskiej uczelni – autorzy – prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga i dr 
Bolesław Pilarek;

– Walory pozaprodukcyjne i proekologiczne stawów karpiowych i ich unikato-
we znaczenie dla środowiska – monografia naukowa autorstwa prof. dr. hab. 
Janusza Guziura, źródłowa praca dla komisji sejmowej, oparta głównie na 
materiałach wielu gospodarstw stawowych Śląska Cieszyńskiego, PAN Go-
łysz i LGR Żabi Kraj w Skoczowie.

Zarząd Koła zorganizował 4 uroczyste zebrania, w tym: benefisowe i rekreacyj-
ne oraz z okazji wigilijki i choinkowe.

Tradycyjnie, 10 stycznia, członkowie W-M Koła MZC oraz przedstawiciele klu-
bu „Olsztyńscy Cieszynianie” Stowarzyszenia Absolwentów UWM spotkali się na 
uroczystym wieczorze zwanym „choinką cieszyńską” w pięknej sali kominkowej 
klubu „Baccalarium”. Prezes Koła prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga rozpoczął spo-
tkanie od wspólnego zaśpiewania hymnu macierzowców Płyniesz Olzo. Profesor 
Andrzej Faruga uroczyście wręczył legitymację MZC nowoprzyjętemu członko-
wi Warmińsko-Mazurskiego Koła dr. Andrzejowi Barzykowi, dyplomacie, byłe-
mu konsulowi w dawnej Jugosławii, na Słowacji i w Chorwacji, emerytowanemu 
pracownikowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezes Koła Andrzej Faruga 
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krótko podsumował wydarzenia związane z działalnością koła w ubiegłym roku, 
szczególnie dziękując darczyńcom i sponsorom. W części artystycznej wystąpiły 
dzieci, młodzi klarneciści i pianista z Państwowej Szkoły Muzycznej I  i  II stop-
nia w Olsztynie pod kierownictwem pani Mirosławy Nowak-Dobrychłop. Zagrali 
koncert kolęd, a także utwory F. Nowowiejskiego i muzykę taneczną. W tej kar-
nawałowej atmosferze wszystkim smakowała kolacja z przysmakami cieszyńskiej 
kuchni regionalnej

Prof. dr hab. inż.  Janusz Guziur (Honorowy Prezes) – kilkakrotnie brał udział 
w posiedzeniach komitetu Organizacyjnego ZG PZKO (Cz. Cieszyn, Trzyniec, Ja-
błonków) i przygotowaniach do jubileuszu 70-lecia PZKO w Czeskim Cieszynie.

W lutym na comiesięcznym zebraniu, po odśpiewaniu hymnu Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej, prof. Andrzej Faruga uroczyście przyjął panią Janinę Barzyk, do 
Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Prof. dr hab. inż. Janusz Guziur uczestniczył w  spotkaniu zorganizowanym 
w siedzibie ZG z 12 cieszyniakami – absolwentami olsztyńskiej uczelni WSR – 
ART. Spotkaniu Przewodniczył mgr R. Ronchetti. W cyklu Mówiymy po naszy-
mu Władysław Sacha przeczytał w gwarze cieszyńskiej list do członków Koła od 
pani Teresy Waszutowej z Cisownicy, a prof. A. Faruga przedstawił sprawozdanie 
z działalności Koła w ubiegłym roku, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji planów statutowych i towarzyskich. W cyklu „Ciekawostki cieszyń-
skie”, pani wiceprezes Stefania Jarczyk poinformowała o pożarze biblioteki w Cie-
szynie na ul. Głębokiej i zaapelowała o wsparcie np. w postaci zbiórki książek i wy-
syłkę ich do Cieszyna. Na apel członkowie Koła odpowiedzieli wysyłając cztery 
paczki książek. Ponadto prof. Andrzej Faruga przekazał do Książnicy Cieszyńskiej 
książkę pt. Księżyc nad Cieszynem, wydanej przed II wojną światową, Pani Jar-
czyk wspomniała o wystawie fotograficznej J. Sikory w Istebnej, a także o 550-le-
ciu Drogomyśla. Przedstawiono również promocję książki Piotra Wybrańca pt. 
Z powietrza, lądu i morza, poświęconej m.in. „cichociemnym”, wśród których aż 
13 pochodziło z  Cieszyna. Z  inicjatywy dr Magdaleny Sachy przedyskutowano 
historię, opis, znaczenie, funkcję miejsca określonego słowem Kortowo, zarówno 
przed, jak i po wojnie do czasów obecnych, rozmaicie przedstawianych w publi-
kacjach.

Prof. Andrzej Faruga poinformował o odwiedzinach u pani Danuty Warzybok 
(rok ur. 1925), najstarszej cieszynianki w naszym klubie. Przekazała ona pamiątki 
po swoim ojcu, płk. Bronisławie Warzyboku, Kawalerze Złotego Krzyża Virtuti 
Militari za wojnę w 1920 r., który do końca 1939 r. był dowódcą Garnizonu Cie-
szyńskiego, Od 1953 był dyrektorem Biblioteki Głównej WSR – ART.
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W  marcu z  okazji Święta Kobiet odbyło się w  klubie „Baccalarium” uroczyste 
spotkanie. Życzenia i drobne upominki dla pań i słodkości dla wszystkich były miłą 
niespodzianką. Prof. A. Faruga wręczył legitymację członkowską MZC pani Janinie 
Barzyk i poinformował o dacie Walnego Zjazdu Delegatów MZC w Cieszynie. Usta-
lono również delegatów na to spotkanie. Pani wiceprezes Stefania Jarczyk tradycyjnie 
przedstawiła w ramach cyklu „Ciekawostki cieszyńskie” kilka okolicznościowych in-
formacji m.in. o zasłużonych w Cieszynie paniach: Zofii Wróblewskiej-Kukli i Helenie 
Karpińskiej. Na zakończenie pani M. Bentkowska zaprosiła na kolejną wystawę pla-
styczną w Galerii w Stowarzyszenia Absolwentów w Bibliotece Uniwersyteckiej.

23 marca 2017 r. – prof. Janusz Guziur uczestniczył w corocznym posiedzeniu 
Rady Naukowej PAN w Gołyszu oraz wygłosił referat dotyczący gospodarki sta-
wowej regionu cieszyńskiego. Następnie wziął udział w spotkaniu macierzowców 
w  Cisownicy i  Goleszowa (łącznie 16 osób; w  tym pp. Gorylowie, Macurowie, 
Waszutowie, D. Kożusznik i inni).

Podczas kwietniowego spotkania odczytano wszystkie przekazane i otrzymane 
świąteczne życzenia m.in. z Cieszyna, Piasutna i Olsztyna. Prof. A. Faruga zapo-
wiedział lipcowy przyjazd Koła MZC nr 2 z Cieszyna „Mały Jaworowy” na cztery 
dni do Olsztyna. W celu rozwiązania problemu opłaty podatku od nieruchomo-
ści, m.in. kamienicy przy ul. Pawła Stalmacha w Cieszynie, Zarząd Główny MZC 
uchwalił obowiązek przekazywanie przez koła 10% od wpływów ze składek do 
Zarządu Głównego. Pani Stefania Jarczyk, w cyklu „Ciekawostki cieszyńskie”, opo-
wiedziała o rozmaitych zwyczajach wiosennych, także wielkanocnych. Przekazała 
informację o nazwaniu Koła nr 4 MZC w Cieszynie imieniem Władysława Orszu-
lika. Wspomniała także artykuł Gustawa Morcinka pt. Jak zakochałem się w Cie-
szynie, a prof. Janusz Guziur na zbliżającą się Wielkanoc zaprezentował program 
Życzenia, pogwarki i zwyczaje cieszyńskie i innych regionów.

Prof. Janusz Guziur poinformował obecnych o prelekcji, jaką wygłosił w Książ-
nicy Cieszyńskiej na temat sylwetki mgr inż. Oswalda Guziura (1910-1996) i jego 
działalności konspiracyjnej w ZWZ-AK na terenie Zaolzia, GG i Wiednia (akcja 
Stragan), Przy okazji miało miejsce spotkanie z cieszyńskimi maturzystami i ab-
solwentami I LO im. A Osuchowskiego z 1956 r., m.in. prof. zw. Janem Burczy-
kiem i Lizą Kovacsik.

Spotkanie, które miało miejsce w maju, miało uroczysty – piknikowy charak-
ter. Odbyło się w Zakładzie Pszczelarstwa UWM. Prof. Andrzej Faruga poinfor-
mował o dacie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 
Ustalono delegatów na zjazd i podano dodatkowe informacje o podsumowaniu 
sprawozdań Kół za rok 2016 r. 
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Podczas czerwcowego spotkania prezes A. Faruga omówił Walne Zebranie De-
legatów MZC przedstawił wg okólnika ZG MZC sprawozdanie z obrad cieszyń-
skich, informacje o  nagrodzonych i  uhonorowanych członkach. Ustalano także 
sprawy organizacyjne związane z przyjazdem gości z Cieszyna. Zebrani obejrzeli 
najnowszy film o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim reżyserii dr. hab. Anto-
niego Grzybka z Wydziału Sztuki UWM, z muzyką A. Markiewicza.

Prezes zapowiedział przyjazd w końcu sierpnia dwóch autokarów młodzieży 
z  Zespołu Szkół z  Cieszyna wraz czterema nauczycielami na wakacyjne zajęcia 
edukacyjne na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Zajęcia będą się odbywać pod opieką naukowców z WNE i pod patrona-
tem dziekana tegoż wydziału.

Władysław Sacha przekazał dar dla Biblioteki Uniwersyteckiej w  postaci re-
printu o  biografii Mikołaja Kopernika z  XVIII w. Zapowiedziano też jubileusz 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Działdowskiej. Prof. J. Guziur przedstawił postać 
pana Janusza Dzierżawskiego, dyrektora szkoły rolniczej w Karolewie, który prze-
niósł się potem do Olsztyna, następnie do Brwinowa. Pana J. Dzierżawskiego 
wspominał też pan Kazimierz Skupień z czasów, gdy był uczniem Szkoły Rolniczej 
w Cieszynie, a pan Dzierżawski – dyrektorem.

20 czerwca 2017 r. prof. J. Guziur (UWM) poinformował o swojej nominacji 
przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej do składu 7-osobowej Krajowej Komisji Recenzentów ds. Innowacji 
Rybackich Grantów Badawczych, a także o tym, że pozytywne recenzje uzyskały 2 
granty z ziemi cieszyńskiej (PAN Gołysz i SGGW).

W  ramach „Ciekawostek Cieszyńskich”, państwo Jarczykowie opowiedzieli 
o swoich wycieczkach po cieszyńskim z klubem PTTK „Ślimoki”. Zwiedzali górę 
Chełm, szkołę spadochroniarzy (dawną szkołę szybownictwa), jezioro pozosta-
łość po kamieniołomach, nazistowski obóz stalag 8/3, gdzie więzieni byli więźnio-
we z Oświęcimia i wiele innych obiektów turystycznych i historycznych. Spotkali 
się też z panią Teresą Waszut. Goszczący na zebraniu pan Wojtek Pala z Cieszyna 
(członek naszego Koła) opowiedział o różnych cieszyńskich zwyczajach np. „po-
grzeb basów” (czyli kontrabasu) na zakończenie karnawału.

W dniach od 6-9 lipca gościliśmy ponad 30 osobową grupę gości z Cieszyna 
z Koła „Mały Jaworowy”, która zakwaterowała się w kortowskim kampusie. Pod-
czas pobytu zwiedzano Olsztyn, Gietrzwałd i na końcu Świętą Lipkę. Na terenie 
uniwersyteckiego kampusu goście, oprowadzani przez dyrektora placówki dr 
Scholastykę Baran, zwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką, wysłuchali wykładu pro-
fesora Stanisława Achremczyka na temat więzi Cieszyna z Olsztynem, zapoznali 
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się ofertą dydaktyczną uczelni dla przyszłych studentów. Goście odwiedzili też 
Piasutno koło Szczytna, miejsce, w którym w latach międzywojennych pracował 
i  zginął młody cieszyński nauczyciel polskiej szkoły, Jerzy Lanc, uhonorowany 
i upamiętniony na wiele sposobów.

We wrześniu, z okazji odbywającej się w Kortowie Międzynarodowej Konferen-
cji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na którą przybyli reprezentanci Austrii, Biało-
rusi, Litwy, Łotwy, Rumunii, Ukrainy, Węgier, a także Republiki Czeskiej, przybyli 
do Olsztyna zaolziacy, panowie dr inż. Stanisław Gawlik i Władysław Krister. Re-
prezentowali oni Czechy jako przedstawiciele Międzygeneracyjnego Uniwersytetu 
Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. 
Obaj panowie spotkali się z  Zarządem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, prezesem prof. dr. hab. Andrzejem Farugą i prof. dr. hab. Janu-
szem Guziurem. Wymieniono wiele niezwykle ciekawych informacji i wspomnień 
z działalności zaolziańskich, polskich grup i organizacji kulturalnych, sportowych, 
turystycznych na terenie Republiki Czeskiej od lat powojennych. 

Tak jak w  ubiegłym roku, również i  w  tym, we wrześniu gościliśmy ponad 
50-osobową grupę młodzieży z  Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego 
z  Cieszyna na warsztatach edukacyjnych zorganizowanych na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych UWM w Olsztynie przy zaangażowaniu dziekanów prof. Roma-
na Kisiela i dr Marioli Grzybowskiej. Wykładowcami byli dr Marek Siemiński, dr 
Sylwia Stachowska, dr Joanna Zielińska-Szczepkowska i dr Karol Wojtowicz. Na 
zakończenie projektu uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a pracownicy 
zaangażowani w realizację i organizację specjalne podziękowanie.

23 września 2017 r. prof. Janusz Guziur – jako przedstawiciel W-M Koła MZC 
w Olsztynie wziął udział w obchodach jubileuszowych Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Działdowskiej, a w okresie września i października – brał udział w 3 spo-
tkaniach z posłami Warmii i Mazur na temat znaczenia rybactwa i wód śródlą-
dowych.

Na październikowym spotkaniu prof. A. Faruga podsumował wydarzenia 
wakacyjne, przedstawił plany działań do końca roku i  zaprosił do wspomnień 
z  wakacji. Prof. Janusz Guziur zdał relację z  uroczystości 50-lecia Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Działdowskiej, na których wraz z prof. Krystyną Skibniewską, 
reprezentował W-M Koło MZC. Prof. J. Guziur poinformował też o uroczysto-
ściach jubileuszowych 70-lecia PZKO na Zaolziu. 25 października 2017 r., jako 
honorowy gość, brał udział w Gali Jubileuszowej PZKO, podczas której wraz z pa-
nią prezes Zarządu Głównego MZC Martą Kawulok złożyli na scenie teatru na 
ręce prezesa PZKO inż. Jana Ryłki gratulacje, upominki i kwiaty.
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Prof. J. Guziur utrzymuje stały e-kontakt z członkami Kola MZC na obszarze 
Warmii i Mazur, a także z Zarządem Głównym PZKO, Zarządem Głównym MZC, 
Konsulatami Generalnymi RP w Kijowie i Lwowie oraz z Książnicą Cieszyńską.

Podczas spotkania przekazano też, że zmarł w  Cieszynie pan Broda, jeden 
z pierwszych absolwentów WSR w Olsztynie, a Maria Bentkowska poinformowa-
ła o zorganizowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej 2 fotograficznych, wakacyjnych 
wystaw pana Marka Hasso-Agopsowicza do Meksyku i państwa E. i F. Walich-
nowskich nad Bałtyk.

W listopadzie podczas zebrania odbył się benefis, życzenia i drobne upominki 
przyjmowali: Maria Matuszewska, Andrzej Barzyk, Tadeusz Hinc, Ryszard Pałach 
i Ryszard Straub.  Prof. Andrzej Faruga uroczyście wręczył panu Tadeuszowi Woź-
niakowi „Akt Uznania” nadany przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
klubowi „Baccalarium” UWM za życzliwość i owocną współpracę z Warmińsko-
-Mazurskim Kołem MZC. Przekazano także pozdrowienia od pani Teresy Waszu-
towej, która uczestniczyła w Święcie Niepodległości i jest laureatką nagrody „Laur 
Srebrnej Cieszynianki”).

W cyklu „Ciekawostki cieszyńskie” pani Stenia Jarczyk poruszyła temat „Ka-
pliczek i  krzyży przydrożnych”, rozważając różnorodność ich charakteru, stylu, 
przeznaczenia i  symboliki w  zależności od regionu. Najstarszy krzyż na Śląsku 
pochodzi z około 1300 roku.

W obliczu zmian nazw ulic w ramach dekomunizacji, dyskutowano nad obro-
ną dobrego imienia pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie 
prof. Mariana Gotowca i wieloletniego dziekana Wydziału Technologii Żywności 
i  Mleczarstwa prof.  Stefana Poznańskiego. Postanowiono wysłać w  tej sprawie 
odpowiednie pisma do rozważenia wielkich zasług obu naukowców dla nauki, 
uczelni i społeczeństwa olsztyńskiego.

Prof. Antoni Jarczyk zaprosił wszystkich na coroczną wystawę plastyków nie-
profesjonalnych, pracowników, emerytów i  absolwentów uczelni skupionych 
w grupie A*R*T, czyli Artystycznej Rezerwy Twórczej, pod kierownictwem prof. 
Antoniego Jarczyka. 

17 listopada 2017 r. prof. Janusz Guziur zorganizował I Olsztyńską Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową na temat bezpieczeństwa wód i rybactwa, w której uczest-
niczyło 80 osób. 

W  grudniu podczas spotkania wigilijnego w  sali kominkowej klubu „Bacca-
larium” prezes prof. Andrzej Faruga podsumował całoroczną działalność W-M 
Koła MZC. Następnie koncertmistrz, saksofonista i muzyk instrumentów elektro-
nicznych w jednej osobie i rozpoczął piękny koncert kolęd i muzyki rozrywkowej. 
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Zebrani złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i  podzielono się opłatkiem. 
Uczestnicy otrzymali publikacje kolęd autorstwa Krzysztofa Jezierskiego, co po-
mogło we wspólnym kolędowaniu. Prof. Janusz Guziur przygotował prezentację pt. 
Karp i inne ryby w tradycji słowiańskiej, czyli o zwyczajach wigilijnych w różnych 
regionach kraju i na świecie.

Przy okazji zakończenia roku porządkowano sprawy organizacyjne, sprawy 
składek, sprzedaży kalendarzy cieszyńskich. Członkowie Koła zakupili 10 egzem-
plarzy Kalendarza Cieszyńskiego 2018.

16. Koło MZC w Warszawie – prezes Aleksandra Bernacka-Frankowska
       (ul. Daleka 2/66, 02- 020 Warszawa, tel. 22 822 39 47)

Na początku roku sprawozdawczego 2017 Koło liczyło 25 członków i w ciągu 
roku liczebność Koła nie zmieniła się. Za zaangażowanie w działalność macierzo-
wą Zarząd Główny MZC uhonorował „Aktami Uznania” panów Bohdana Sabelę 
oraz Władysława Sikorę.

Zarząd Koła ustalił roczną składkę członkowską w wysokości 40-50 zł, a kwota 
zebranych w ciągu roku składek wyniosła 920 zł.

Koło MZC nie posiada własnej siedziby. Miejscem zebrań Zarządu oraz człon-
ków Koła jest   Parafia Ewangelicko-Augsburska przy ul. Puławskiej 2A w Warsza-
wie. Dokumentacja Koła znajduje się u prezesa Koła.

W  2017 roku zorganizowano 2 zebrania Zarządu Koła i  10 ogółu członków, 
podczas których odbyły się uroczyste jubileusze z okazji 85. urodzin Stanisławy 
Połczyńskiej i Janusza Ruska.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła ich tematyka:
Spotkanie noworoczne w  dniu 18 stycznia miało iście świąteczny, rodzinny 

charakter. Omówiono propozycje działalności w  następnych miesiącach roku 
i  próby uzupełnienia planu na I  półrocze 2017 roku. Poruszono także bulwer-
sujący temat listu otwartego zamieszczonego w  Internecie, którego autor, Józef 
Staszczak, w bardzo niewybredny sposób, postrzegany przez nas jako ewidentna 
intryga, szkaluje działalność PZKO, na tle Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia 
koegzystencji i wyzwania na przyszłość. Prezes warszawskiego Koła wystosowała 
do „Głosu Ludu” kategoryczny sprzeciw wobec tak wrogiej oceny Konferencji, ale 
także jej organizatorów i działaczy PZKO. 

W  trakcie spotkania został także odczytany bardzo interesujący artykuł pt. 
Warszawski klub cieszyniaków, pochodzący ze starego egzemplarza Kalendarza 
Śląskiego z … 1978 roku i zawierający mało znane fakty z historii warszawskiego 
Koła. 



–  42  –

15 lutego – miały miejsce dwie prelekcje, pt. Polacy na Śląsku Cieszyńskim i Hi-
storia kolei żelaznych na Śląsku Cieszyńskim, które wygłosił „zakochany w komu-
nikacji” mgr inż. Bohdan Sabela. Prelegent, choć sam jest rdzennym warszawia-
kiem, jest dumny ze swych związków z ziemią cieszyńską. Wujem jego ojca był Jan 
Kubisz, autor pieśni Ojcowski Dom. 

Z  opracowań, zamieszczonych w  „Ilustrowanym Przewodniku po Galicji” 
w 1919 roku, we Lwowie znajdują się zapisy dotyczące stanu liczbowego i narodo-
wościowego mieszkańców tego kawałka ziemi. Na powierzchnię 2500 km2 przy-
padało 430 tys. mieszkańców, w tym 235 tys. Polaków, 116 tys. Czechów, 79 tys. 
Niemców i Żydów. Niesnaski na tle narodowościowym i wyznaniowym dzieliły 
społeczeństwo, a wrogość do języka polskiego była wszechobecna. 

22 marca – Walne Sprawozdawcze Zebranie Koła MZC w Warszawie za rok 
2016.

19 kwietnia – podczas wycieczki do Łazienek Królewskich zwiedziliśmy Pa-
łac na Wodzie – letnią rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pani 
Marzena Świrska-Molenda zaznajomiła nas z trudną i bogatą historią Łazienek, 
w których od 1959 roku pod odbudowanym pomnikiem Chopina odbywają się 
niedzielne koncerty chopinowskie. Obecna powierzchnia Łazienek Królewskich 
wynosi 76 ha, w tym powierzchnia wód – 4,9 ha. Znajduje się tam ok. 40 budyn-
ków, z czego 10 o bardzo dużej wartości historycznej.

17 maja „Gość w dom” – czyli wizyta pani Władysławy Magiery w warszawskim 
Kole MZC. Pani Władysława bardzo chętnie przyjęła kolejne zaproszenie. Dwa 
lata temu, też w  maju, poznaliśmy ją jako autorkę kilku książek o  zasłużonych 
kobietach oraz współtwórczynię Uliczki Kobiet na Wzgórzu Zamkowym w Cie-
szynie. Tym razem przybyła jako zagorzała propagatorka wiedzy o Polakach zaol-
ziańskich i ich niekwestionowanych zasługach. Zanim przystąpiła do omówienia 
swojej ostatnio wydanej książki Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego cz.2, z prawdzi-
wym przejęciem mówiła o swym marzeniu, tj. o przekazaniu jak najszerszej rzeszy 
polskiego społeczeństwa wiedzy o ludziach zamieszkujących region Cieszyna po 
obu stronach Olzy, o ich wrażliwości, zdolnościach, umiejętnościach, a także na-
turalnie uzyskanej dwujęzyczności, niepozostającej bez wpływu na ogólny rozwój 
i szersze widzenie świata. Każdym niemal słowem dowodziła zasadności znanego 
pytania: Co ma w  sobie ten malutki Śląsk Cieszyński, że tyle wychowuje tuzów? 
(art. Ludwika Stommy, Polityka 2008 rok). Pani Władzia przypomniała m.in. 
rody Cieńciałów, Michejdów, Kiedroniów, Buzków, Oszeldów. Mówiła o przed-
siębiorczości trzech braci Wałachów, o panu Czudku, jednym z dyrektorów Huty 
Trzyniec, o prof. Danielu Kadłubcu, Józefie Pieterze, Jerzym Pilchu i o Adamie 
Małyszu. Autorka przywołała następnie postaci Marii Magnusek, która odegrała 
wyjątkową rolę w wywiadzie Armii Krajowej, m.in. w ujawnieniu tajemnicy Pe-
enemünde i rakiet V-1, V-2; a także – Ewy Mrózek, członkini grupy WO-1 „Połu-
dnie” wywiadu ofensywnego Armii Krajowej „Stragan” w Wiedniu. 
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Tradycyjnie w czerwcu skorzystaliśmy z zaproszenia Irminy Cieślar, która za-
prosiła Koło do swojej rezydencji – „Cieślarówki” – w Magdalence.  Podczas spo-
tkania zebrani zostali zaznajomieni z  relacją Aleksandry Bernackiej-Franskow-
skiej z obrad Walnego Zjazdu MZC, który odbył się w Cieszynie 27 maja i podczas 
którego wyróżnienia „Akty Uznania” otrzymali koledzy Bohdan Sabela i Włady-
sław Sikora. Omówiono także kwestię pomocy finansowej ze strony wszystkich 
kół terenowych, na rzecz utrzymania majątku Stowarzyszenia.

Niestety, z powodu choroby męża pani Józefy Greń, w dniu 20 września 2017 
nie doszło do skutku spotkanie z udziałem gości ze Strumienia, tj. Zespołu Śpie-
waczego „Strumień”, którym ona kieruje.

18 października – kol. Kazimierz Starzyk przygotował prelekcję pt. Jan Łysek 
– nauczyciel, żołnierz, patriota, działacz społeczny na Śląsku Cieszyńskim. Jan Ły-
sek jest zaliczany do współtwórców szkolnictwa polskiego na Ziemi Cieszyńskiej, 
uzyskał dyplom nauczyciela szkół ludowych, mając zaledwie 21 lat. Był znako-
mitym pedagogiem, stale dokształcał się, działał w Polskim Towarzystwie Peda-
gogicznym na Śląsku oraz Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego. Jako aktor 
w amatorskim ruchu teatralnym odtwarzał monologi w gwarze istebniańskiej, był 
znakomitym humorystą. Dał się też poznać jako pisarz, poeta nazwany przez prof. 
UJ Kazimierza Nitscha - „śląskim Tetmajerem”. Twórczość Jana Łyska jest dziś 
cennym historycznym i literackim dokumentem, świadczącym o tendencji prze-
nikania Śląska do kultury ogólnonarodowej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej 
Jan Łysek wstąpił do oddziału cieszyńskiego Legionów Polskich. Obok Hieronima 
Przepilińskiego i Feliksa Hajduka należał do jego organizatorów i z nim 25 wrze-
śnia 1914 roku wyruszył z Cieszyna na front karpacki. Jako komendant 3 pułku 
Legionów Polskich został ranny pod Maksymcem. Po awansie na porucznika, po 
przebyciu całej kampanii bukowińsko-besarabskiej wyjechał na Wołyń, gdzie 5 
listopada 1915 roku zginął w bitwie pod Kostiuchnówką nad Stryjem. Miał zaled-
wie... 28 lat. Jego imieniem nazwano jedną z ulic Cieszyna.

Kanwą listopadowego Zebrania, które odbyło się 15 listopada w klimacie po-
wagi i  zadumy, były wspomnienia o  naszych Drogich Kolegach, zmarłych na 
przestrzeni ostatnich lat. Nasze myśli wędrowały do Janka Leśniewskiego, Teresy 
Sulgostowskiej, Pawła Cieślara, Janusza Rusza, Stanisława Kubiczka, czy Olka Za-
rębskiego. Ich sylwetki i krótkie biografie przedstawiła kol. Nina Gajda. Wspo-
mnieliśmy także sylwetkę niedawno zmarłego Edwarda Figny. Kolejny temat 
dotyczył zapomnianego cmentarza ewangelickiego w Karwinie, któremu poświę-
cono artykuł pt. Zapomniany cmentarz ewangelicki, napisany przez Aleksandrę 
Bernacką-Frankowską i  opublikowany Biuletynie Parafialnym Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, przy pl. Unii w Warszawie. Niszczejąca i  zdewastowana 
nekropolia została założona w 1903 roku, a zamknięto ją w latach 70. ub. wieku. 
Zbliżający się jubileusz 500-lecia Reformacji, stał się okazją do podjęcia prac po-
rządkowych przez grupę wolontariuszy. Akcja „Cmentarz” miała charakter spon-
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taniczny i ekumeniczny, bowiem zależy nie tylko ewangelikom, ale i osobom in-
nych wyznań, na zachowaniu pamięci o przodkach i o tym, że w nieistniejącej już 
Karwinie mieszkali Polacy i mieli niebagatelny wkład w  jej powstanie i  rozwój. 
Cmentarze nasze są obrazami życia i charakteru naszego ludu. Jeśli nie zapomnimy 
o naszych przodkach, to ci, co po nas nadejdą, nie zapomną i o nas!

Ostatnim tematem poruszonym na listopadowym Zebraniu było uroczyste otwar-
cie wystawy plenerowej pt. Cieszyn 1918. Polski my naród, polski ród oraz towarzyszący 
jej wykład pt. Księstwo cieszyńskie z polskiej perspektywy 1914-1918, wygłoszony przez 
prof. dr. hab. Andrzeja Chwalbę z w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza. Wydarzenia 
te zainaugurowały przygotowania do zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i powrotu w jej granice Śląska Cieszyńskiego.

20 grudnia spotkanie tradycyjnie zostało poświęcone sprawom Zaolzia i infor-
macjom z  XXIII Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Republice Czeskiej, który odbył się 25 listopada 2017 roku w Suchej Górnej. Zjazd 
wybrał na stanowisko nowego prezesa ZG PZKO Helenę Legowicz. Jan Ryłko peł-
niący przez 8 lat funkcję prezesa, nie kandydował na to stanowisko. Dwie kadencje 
pod jego kierownictwem przebiegły pod znakiem wielu sukcesów, a obchodzony 
w tym roku Jubileusz 70-lecia Związku, najlepiej świadczy o jego bardzo dobrej kon-
dycji, ale dorobek ten nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania samych 
członków, wielu organizacji i  sponsorów. Jerzy Cieńciała, senator RC w  Pradze, 
podkreślił w swoim liście skierowanym do delegatów i uczestników Zjazdu wielkie 
zasługi PZKO dla podtrzymania polskości. Jednocześnie zaapelował o zaprzestanie 
wewnętrznych kłótni i waśni, które – jego zdaniem – są największym zagrożeniem 
dla przyszłości PZKO. Przestrzegł także, przypominając, że za 4 lata odbędzie się 
w Czechach spis ludności i od postawy i działań PZKO zależeć będzie, czy Polacy 
zaliczą kolejny spadek swojej liczebności, czy też uda się zachować polskość w więk-
szości miejscowości Zaolzia. List zakończył życzeniami rozsądnych przywódców, 
ofiarnych działaczy, bo tylko tacy zapewnią pomyślność PZKO.

Dyrektor Generalny Huty Trzyniec, Jan Czudek, ze względu na obowiązki służbo-
we, nie mógł uczestniczyć w obradach XXIII Zjazdu PZKO. Dlatego także wystoso-
wał list do delegatów i przedstawicieli miejscowych kół PZKO. Podkreślił w nim wagę 
dziedzictwa pozostawionego przez przodków i ofiarną pracę członków od Bogumina 
po Mosty i Jabłonków, co znajduje odzwierciedlenie w dziesiątkach tętniących życiem 
Domów PZKO i  aktywności sceny Teatru Cieszyńskiego, co niewątpliwie napawa 
prawdziwą dumą. Jednakże zwrócił uwagę na tarcia i brak współpracy między swoimi, 
które osłabiają i dyskredytują nas tak w Polsce, jak i poza jej granicami.

Z kolei Jan Ryłko w swoim wystąpieniu podkreślił, że Związkowi poświecił po-
nad 45 lat swojego życia i przez cały ten czas pojmował to jako służbę, a podstawą 
wszelkiej działalności zawsze była dla niego rzetelność, uczciwość i  budowanie 
zaufania. Stwierdził, że pozostawia Związek w dobrej kondycji finansowej, jako 
organizację dobrze zarządzaną przez zgrany zespół ludzi pracujących na profesjo-
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nalnym poziome, co powinno przynosić dobre efekty jeszcze przez wiele kolejnych 
lat. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC, to nie tylko nazwa organizacji 
społecznej, to także marka, znak firmowy rozpoznawalny w każdej miejscowości 
na Zaolziu.  Skrót PZKO kojarzy się z gwarancją solidności, rzetelności, poważne-
go traktowania podejmowanego tematu, to powód do dumy, ale też zobowiązanie.

Podczas grudniowego spotkania poruszono także temat opisany w artykule An-
drzeja Drobika, że być może Maria Konopnicka napisała Rotę w Istebnej. Maria Ko-
nopnicka nie tylko zapisała się na trwale w historii polskiej literatury, ale dała się rów-
nież poznać jako żarliwa patriotka, mająca w dodatku bliskie kontakty ze Śląskiem 
Cieszyńskim. W latach 1895-1896 przebywała m.in. w Istebnej, Jaworzu, Wiśle i Biel-
sku. Utrzymywała relacje z działaczami polskiego ruchu narodowego, składała datki 
na Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego i „Dom Narodowy”, a także okazjonalnie 
współpracowała z „Gwiazdką Cieszyńską”. I właśnie na łamach tej gazety miał „dru-
kowaną” premierę wiersz Rota, który – wedle zdania córki Konopnickiej, Zofii Mic-
kiewiczowej – został napisany na prośbę księdza Józefa Londzina. Wiersz ukazał się 
w 90 numerze „Gwiazdki Cieszyńskiej”, wydanej 7 listopada 1908 roku, z przypiskiem 
redakcji: wiersz ten napisała i przeznaczyła znana poetka umyślnie dla Gwiazdki Cie-
szyńskiej, chcąc podnieść ducha narodowego w Polakach przechodzących obecnie ciężkie 
chwile. Pod tekstem Roty autorka zamieściła dedykację:  Ludowi Śląskiemu.

Dotąd sądzono, że Rota ukazała się po raz pierwszy w połowie listopada 1908 
roku w krakowskim czasopiśmie „Przodownica”.  Teraz już wiemy, że tak nie było, 
co udowodnili eksperci z Książnicy Cieszyńskiej.

 
17. Koło MZC we Wrocławiu - prezes Józef Mleczko
       (ul. Rogowska 28/4, 54-440 Wrocław, tel. 71 355-75-63)

Na początku roku sprawozdawczego 2017 Koło liczyło 18 członków i w ciągu 
roku liczba członków nie uległa zmianie.

Za zaangażowanie w działalność macierzową Zarząd Główny MZC uhonorował 
„Aktami Uznania” panów Henryka Kocha i Ernesta Niemczyka.

Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalono na 10 zł i zebrano w ciągu 
roku 180 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a  spotkania Zarządu oraz członków Koła 
odbywają się w Civitas Christiana przy ul. Kuźniczej 11/15 we Wrocławiu. Doku-
mentacja Koła znajduje się u prezesa.

W roku sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Zarządu Koła oraz 10 zebrań 
ogółu członków, w  tym 2 zebrania świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie 
i Nowy Rok), jedno wraz z referatem o mennictwie Księstwa Cieszyńskiego wy-
głoszonym i ilustrowanym przez panów Adama Walczaka i Jacka Osiewałę – ak-
tywnych członków Towarzystwa Numizmatycznego.
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Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– członkowie Koła współorganizowali i brali udział w imprezach: z Polskim To-

warzystwem Numizmatycznym, Oddział we Wrocławiu im. Joachima Lele-
wela; z Civitas Christiana we Wrocławiu; Grupą malarską „Harmonia Artis”; 
Klubem Seniora Politechniki Wrocławskiej, oraz „Studium Generale” Uni-
wersytetu Wrocławskiego;

– Krystyna Boruc-Lenarczyk, absolwentka Akademii Sztuki Trzeciego Wieku we 
Wrocławiu, brała udział w wystawie prac Grupy malarskiej „Harmonia Artis” pt. 
Emocjonalny luz, która odbyła się w Klubie Seniora Politechniki Wrocławskiej. 
Uczestniczyła również w międzynarodowym festiwalu obchodów kilkusetletniej 
historii Niemczy, których częścią był plener malarski w czeskim mieście Letohrad 
– mieście partnerskim Niemczy.

– W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku kilku członków naszego koła odbyło 
pielgrzymkę na uroczyste obchody z okazji 600-lecia Prymasostwa Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej, łącznie z wizytą na Lednickich Polach. Jej współor-
ganizatorem był pan Henryk Koch. Był on również zaangażowany w organi-
zację 3 spotkań Ośrodka Katolickiej Myśli Społecznej o tematyce:

– „Kryzys ekologiczny jako problem etyczny”,
– „Wolne związki a istotne elementy małżeństwa i rodziny”,
– „20 lat po 46 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocła-

wiu”, w których uczestniczyli i inni członkowie Koła.
Pan prof. Ernest Niemczyk jest stałym uczestnikiem wykładów w  „Studium 

Generale” jako słuchacz i  czasami koreferent (sztuka i  architektura). Na zebra-
niach Koła systematycznie informuje zebranych o tematach tam omawianych. 

Z inicjatywy pana Franciszka Dyrdy członkowie Koła zdecydowali o wsparciu 
rodziny w Kiszyniowie w Mołdawii, do której wysłano paczkę.

Członkowie Koła zakupili 10 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

18. Koło MZC w Zabrzegu - prezes Renata Kopeć
       (ul. Mickiewicza 12/6, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 698-229-197) 
      Adres dla korespondencji: Zespół Szkół im. ks. J. Londzina, 
      ul. Karola Pytla 1, 43-516 Zabrzeg
 
Na początku roku Koło liczyło 18 członków i w ciągu roku liczebność Koła nie 

uległa zmianie. 
Zebrania Zarządu oraz członków Koła odbywają się w  Szkole Podstawowej 

w Zabrzegu, a dokumentacja Koła znajduje się u prezesa. 
W roku sprawozdawczym odbyło się 1 zebranie Zarządu i 1 zebranie ogółu członków.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
W styczniu dla klas 2 gimnazjum zorganizowano wyjazd do pracowni witraży 
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w Krakowie. Uczniowie mogli poznać historię witrażu jako działalności artystycz-
nej człowieka oraz technikę jego wytwarzania.

W lutym klasy 3 gimnazjum już tradycyjnie zwiedzały muzeum w Oświęcimiu.
Coroczne obchody „Święta Szkoły” zorganizowane w marcu, tym razem nosiły 

tytuł W świecie legend – z czego zapewne ucieszyłby się nasz Patron – ks. Józef 
Londzia, który tworząc Towarzystwo Ludoznawcze dziwił się bogatej ludowej wy-
obraźni i jeszcze głębszej ludowej mądrości, próbującej wytłumaczyć rzeczy nie-
zrozumiałe, oswoić trudne do przyjęcia, znajdującej proste wytłumaczenia spraw 
trudnych. Każda klasa musiała przygotować następujące zadania:

– prezentacja legendy, podania w  formie inscenizacji lub słuchowiska. Kla-
sy przygotowały: Opowieść o  Diable z  Girowej, O  Utopcu, Jak Ondraszek 
ośmieszył przekupkę, Jak górale uratowali Jana Kazimierza przed Szwedami, 
O Trzech Braciach i założeniu Cieszyna, Piosenkę o babuciu;

– przygotowanie pracy plastycznej – plakatu reklamującego przedstawienie;
– przygotowanie stroju z  wykorzystaniem elementu stroju ludowego Śląska 

Cieszyńskiego (chusty, żywotka, czepca, bruclika, kierpców) i  zaprezento-
wanie go w formie pokazu mody.

Zwieńczeniem święta był quiz zawierający następujące zagadnienia: potyczki języ-
kowe (gwara), cieszyńskie w liczbach, cieszyński kanon krajoznawczy (rozpoznawanie 
miejsc i postaci), strój ludowy i zadania praktyczne.

W listopadzie klasy 2 gimnazjum tradycyjnie już udały się do Cieszyna, by złożyć 
kwiaty na grobie Patrona, ks. Józefa Londzina. Młodzież zdobywała również infor-
macje na temat obiektów należących do kanonu krajoznawczego stolicy Śląska Cie-
szyńskiego: Wzgórza Zamkowego, rotundy św. Mikołaja, kościoła Marii Magdaleny, 
Cieszyńskiej Wenecji, Studni Trzech Braci, ewangelickiego Kościoła Jezusowego i in.

19. Koło MZC w Zebrzydowicach - prezes Helena Bartoszek
      (ul. Agrestowa 12, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32 469-33-29)

Na początku roku sprawozdawczego Koło liczyło 84 członków. W ciągu roku liczba 
wzrosła o 6 osób, dwie osoby wystąpiły z Koła, na koniec roku liczba członków wyniosła 
88 osób. Składkę członkowską ustalono w wysokości 1,50 zł miesięcznie i w ciągu roku 
zebrano 1498,50 zł. Z innych źródeł pozyskano 180 zł. Koło nie posiada własnej siedziby, 
a zebrania Zarządu oraz członków Koła odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zebrzydowicach. Dokumentacja Koła znajduje się u Prezesa, a kasowa – u skarbnika.

W roku sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania Zarządu Koła, kilka nieproto-
kołowanych spotkań roboczych przed jubileuszem 20-lecia oraz 7 zebrań ogółu 
członków Koła.  

Za duży wkład pracy w  działalność macierzową zostali uhonorowani „Złotą 
Odznaką Macierzy”: Ryszard Czyż, Małgorzata Karasińska, Wanda Kowalska, 
Grzegorz Kukuczka, Maria Wieczorek.
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Statuetki jubileuszowe otrzymali: Helena i  Ludwik Bartoszek, Ryszard Czyż, 
Henryk Franek, Małgorzata Guz, Czesława Haczek, Małgorzata Karasińska, An-
drzej Kondziołka, Lucyna Kondziołka, Wanda Kowalska, Grzegorz Kukuczka, 
Joanna Nowak, Urszula Patyk, Aleksandra Pindur, Józef Pindur, Sylwester, Rataj-
czak, Aniela Rychły, Aniela Stoś, Maria Wieczorek, Zbigniew Żyła.

„Nagrodę Wójta” z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymała Helena Kon-
dziołka, dyplom „Zasłużony Działacz Społeczny” – Bogusław Bujok, a Tadeusz 
Fujcik oraz Helena Szuścik-Pietraszek otrzymali „Odznakę Honorową z Wieńcem 
Laurowym”, przyznaną przez ZG Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Inne osiągnięcia i nagrody członków Koła:
– Joanna Nowak wydała okolicznościowe książeczki: Pochwała starości, Do-

wne jodło i Pobowmy się;
– Ewelina Szuścik wydała kolejny tomik Cesta od Cieszyna, którą promowała 

na spotkaniu w Kończycach Małych;
– liczne wyróżnienia i nagrody otrzymał dziecięcy zespół regionalny „Koń-

czaneczki”, prowadzony przez Joannę Nowak;
– liczne wyróżnienia i nagrody uzyskał także zespół regionalny „Małokończa-

nie”, prowadzony przez Urszulę Wierzgoń.
– Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– 4 stycznia – noworoczne spotkanie członków Koła Zebrzydowice; przy-

pomnienie fragmentów wierszy Emilii Michalskiej, Karola Klocka i Teresy 
Waszut o zwyczajach świątecznych i noworocznych oraz występ gitarowego 
zespołu młodzieżowego z Marklowic Górnych;  

– 18 stycznia – pomoc w organizacji oraz udział delegacji Koła w noworocznym spo-
tkania Zarządu Głównego, prezesów Kół oraz Kolegium Redakcyjnego „Kalenda-
rza Cieszyńskiego” w  siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach;

– 14 marca – spotkanie członków Koła i mieszkańców Zebrzydowic poświę-
cone pięciu, zmarłym już kobietom, zasłużonym dla społeczności Zebrzydo-
wic i Kończyc Małych;

– 4 kwietnia – spotkanie członków Koła i  mieszkańców Zebrzydowic połą-
czone ze spotkaniem z profesorem Danielem Kadłubcem, który w ciekawy 
sposób mówił o pracy nad książką Płyniesz Olzo;

– 26 maja – jubileuszowe spotkanie członków Koła oraz zaproszonych gości 
z okazji 20-lecia działalności Koła MZC w Zebrzydowicach;

– 27 maja – udział delegatów Koła w Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy 
w Cieszynie;

– 5 czerwca – spotkanie członków Koła przy tradycyjnym „smażeniu wajecznicy”;
– 13 czerwca – II Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej w Kończycach Ma-

łych organizowany przez Izbę Regionalną, Gminny Ośrodek Kultury i Koło 
MZC w Zebrzydowicach;
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– 22 lipca – udział członków Koła w rajdzie rowerowym pn. „Na rowerze po-
znajemy naszą historię”.

– 27 sierpnia – udział członków Koła w gminnych dożynkach w Zebrzydowicach;
– 3 września – udział członków Koła w spotkaniu przy pomniku poświęconym 

Żydom, więźniom obozu pracy w Zebrzydowicach – filii niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, a następnie udział w „Wieczorze pie-
śni żydowskich” w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach;  

– 19 września – spotkanie wyjazdowe członków Koła w Cierlicku, połączone 
z  zapaleniem zniczy przy pomniku poległych tam polskich lotników oraz 
spotkanie z działaczami PZKO w Domu Polskim w Cierlicku;

– 23 września – XII Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Zebrzydowice organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury, Koło MZC oraz Klub „Przerzutka” z Ze-
brzydowic;

– 11 października – spotkanie członków Koła połączone z  prelekcją nasze-
go członka – przewodnika, organizatora wycieczek po Śląsku Cieszyńskim 
i Morawach, Bogusława Bujoka, zakończone testem znajomości Beskidów 
i Śląska Cieszyńskiego;

– 17 listopada – spotkanie członków Koła z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodle-
głości, prelekcja Andrzeja Kondziołki pt. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
oraz zwiedzenie wystawy filatelistycznej pn. Jan Paweł II na znaczkach poczto-
wych, przygotowanej przez Władysława Kristena z Zaolzia przy pomocy członka 
Koła w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach;

– 10 grudnia – udział macierzowców w Jubileuszowym Spotkaniu Działaczy 
Kultury, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w  Zebrzydowi-
cach, z okazji 40-lecia tej instytucji;

– 22 grudnia – spotkanie opłatkowe członków Koła, połączone z prelekcją ks. 
prof. Józefa Budniaka na temat spraw ekumenizmu i budowania jedności mię-
dzy ludźmi.

Grudzień to również okres wielu spotkań przedświątecznych kół, GOK, licz-
nych organizacji na terenie gminy, a także z członkami PZKO w Karwinie. Człon-
kowie naszego Koła w ciągu całego roku brali aktywny udział w imprezach kultu-
ralnych i sportowych, w wieczorach poetyckich, koncertach miejscowego chóru 
„Echo” itp.; zamieszczali publikacje w miejscowej gazetce „Wiadomości znad Pio-
trówki”, w tym m.in. Tadeusz Guz w cyklu Okiem sołtysa, Ewelina Szuścik w cyklu 
Gwarowo, czyli po naszymu, Helena Bartoszek – Rocznice wydarzeń w naszej Gmi-
nie, a Ewelina Szuścik, także w cyklu Po naszymu w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. 
Dodatkowo informacje o działalności Koła MZC w Zebrzydowicach zamieszcza-
ne są na portalach www.zebrzydowice.net oraz www.macierz.czynne24.net. A po-
nieważ w samorządzie oraz Radzie Gminy i Radzie Powiatu znalazło się aż 9 osób 
– członków Koła, reprezentują oni Koło MZC oraz Gminę Zebrzydowice w różny 
sposób i w powiecie i w województwie.
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Nadal współpracujemy z miejscowymi Kołami Gospodyń Wiejskich, z Kołem 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, utrzymujemy bliski kontakty z Teresą Wa-
szut z Cisownicy oraz kołem PZKO w Karwinie i Cierlicku w Republice Czeskiej.

Członkowie Koła zakupili 20 Kalendarzy Cieszyńskich 2018.

20. Klub Literacki „NADOLZIE” - prezes Jolanta Skóra
      (ul. Z. Kossak 35, 43-436 Górki Wielkie, tel. 502-271-456)

 Klub Literacki „Nadolzie” liczy 21 członków. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu, w każdy trzeci wtorek i mają charakter małych wydarzeń kultural-
nych. Prezentowano na nich dorobek artystyczny członków Klubu oraz twórczość 
sympatyzujących z nim: polonistki, Moniki Michałek z Istebnej, a także Beaty Ka-
lińskiej, cieszynianki, nauczycielki biologii.  W roku 2016 KL „Nadolzie” podjął 
współpracę z artystami ze Stowarzyszenia Autorów Polskich, która zaowocowała 
kilkoma przedsięwzięciami kulturalnymi również w  minionym roku. W  marcu 
2017 r. wspólnie wzięliśmy udział w spotkaniu Stowarzyszenia Autorów Polskich 
w Żyrardowie, które zostało poświęcone twórczości Józefa Conrada Korzeniow-
skiego. A w lutym 2017 r. na spotkaniu KL „Nadolzie” Wacław Morawski – prezes 
Stowarzyszenia Autorów Polskich przedstawił kilka autorskich filmów.

Terminy i tematyka comiesięcznych spotkań:
– 22.02.2017 r. – film Wacława Morawskiego pt. Cieszyńskie drogi – dedykowa-

ny Krystynie Kurzycy, 
– oraz prezentowanie twórczości członków KL „Nadolzie”;
– 21.03.2017 r. – spotkanie z Teresą Waszut – współautorką Cisownickich rymów,
– oraz prezentowanie własnej twórczości członków KL „Nadolzie”;
– 25.04.2017 r. – spotkanie z Beatą Kalińską – autorką Zawracania czasu wierszem;
– 16.05.2017 r. – jubileusz Pawła Małysza – 10 lat w KL „Nadolzie” – Poezja 

rymem pisana;
– oprócz znamienitych gości z  Goleszowa spotkanie uświetniły dwie mistrzy-

nie: mistrzyni łucznictwa – Anna Stanieczek i mistrzyni gry na heligonce (rodzaj 
akordeonu) – Julia Markiel, która swą energią i talentem oczarowała publiczność;

– 20.06.2017 r. – spotkanie z Elżbietą Holeksą - autorką Mojego wierszowania, 
wiersze czytane przez przyjaciółkę autorki, Zdzisławę Mielczarską;

–  9.09.2017 r. – jubileusz 70-lecia Marysi Nowak;  
– oraz promocja tomiku Moniki Michałek Ogień i czereśnia;
–  7.10.2017 r. – Po drugiej stronie tęczy – spotkanie autorskie Jolanty Skóry;
– 21.11.2017 r. – Poezja w lustrze czasu – spotkanie autorskie Andrzeja Macury;
– 12.12.2017 r. – wigilijka, spólne kolędowanie z Kołem MZC nr 1 „Centrum”.
Stało się już małą tradycją albo miłym „przyzwyczajeniem”, ze po raz kolejny w okre-

sie przedświątecznym Klub Literacki „Nadolzie” wraz z Kołem nr 1 MZC „Centrum” 
spotkają się, by wspólnie śpiewać kolędy oraz czytać bożonarodzeniowe i noworoczne 
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wiersze. Po raz wtóry świątecznej biesiadzie przygrywał na akordeonie Marian Ściskała, 
a prezesi obu Kół, Jolanta Skóra i Bronisław Brudny, oraz towarzysząca miłemu spotka-
niu prezes MZC Marta Kawulok, złożyli wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

Indywidualne spotkania poetyckie i prozatorskie:
Elżbieta Barańska – prezentacja swoich utworów w czasie Międzynarodowego Festi-

walu poświęconego twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego w Żyrardowie k. War-
szawy oraz w czasie V Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Bielsku-Białej i Czechowicach, 
ponadto prezentacja swoich utworów połączona z wystawą prac malarskich z okazji 5. 
rocznicy działalności Stowarzyszenia Artystów Polskich Oddział Bielsko- Biała;

Elżbieta Holeksa – prezentacja poezji na spotkaniu Koła nr 1 MZC „Centrum” 
oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (przy UŚ w Cieszynie) w ka-
wiarni „Kornel i Przyjaciele” w Cieszynie, ponadto występuje z grupą „tańca linio-
wego” przy UTW oraz należy do sekcji ceramiki tamże;

Urszula Korzonek – spotkania czytelnicze z małymi dziećmi w przedszkolach, 
udział w konkursie gwarowym „Szumno naszo godka” w charakterze członka jury;

Krystyna  Kurzyca – spotkania poetyckie i  prezentacja swoich utworów dla: 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Dyskusyjnego Klubu Propozycji „Cieszynianka”, 
Klubu Miłośników Gwary przy COK „Dom Narodowy” w Cieszynie, Koła MZC 
nr 2 „Mały Jaworowy”, Nestorów „Banotówki” w Cieszynie, członków Polskiego 
Związku Niewidomych w  Cieszynie, pensjonariuszy DPS przy ul. Mickiewicza 
w  Cieszynie, DPS „Betania” Sióstr Elżbietanek w  Cieszynie, Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w  Cieszynie, DPS Konwentu Bonifratrów 
w Cieszynie, Domu Opieki „Kana” w Cieszynie;

Krystyna Kurzyca – promocja tomiku pt.: Świat pędzi na oślep” w: Klubie Mi-
łośników Gwary, PZKO w Wędryni, Polskim Związku Niewidomych w Cieszynie, 
Cukierni „Olanda” w Strumieniu, Stowarzyszeniu Autorów Polskich w Wilamo-
wicach, Klubie „Ondraszek” w Zebrzydowicach oraz na spotkaniach z Zespołem 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i z Kołem MZC nr 1 „Centrum”;

Krystyna Kurzyca – udział w  „Jesiennych spotkaniach z  poezją”, organizo-
wanych w  ramach Portalu Transgranicznego „Edukacja przez teatr i  literaturę” 
w  Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka 
Michejdy w Cieszynie;

Andrzej Macura – indywidualna promocja tomiku pt. Lustro czasu Andrzeja 
Macury i Barbary Kozieł-Gawrońskiej w wielu miejscach Polski (Cieszyn, Gole-
szów, Wilamowice k. Bielska-Białej, Poznań – na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza, Luboń k. Poznania, Jutrosin);

Andrzej Macura – prezentacja swoich utworów podczas festiwalu poświęco-
nym twórczości J.C. Korzeniowskiego w Żyrardowie k. Warszawy oraz w czasie V 
Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Bielsku-Białej i Czechowicach oraz na spotkaniach 
Stowarzyszenia Artystów Polskich Oddział Bielsko-Biała;
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Paweł Małysz – prezentacja swoich utworów z okazji: jubileuszu 10-lecia przy-
należności do KL „Nadolzie” (Poezja rymem pisana), jubileuszowych spotkań 
w  Wilamowicach, dożynek gminnych w  Goleszowie, jubileuszu goleszowskiej 
szkoły i w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie;

Paweł Małysz – prezentacja swoich utworów w czasie festiwalu poświęconego 
twórczości J.C. Korzeniowskiego w Żyrardowie k. Warszawy oraz w czasie V Fe-
stiwalu Poezji Słowiańskiej w Bielsku-Białej i Czechowicach oraz na spotkaniach 
Stowarzyszenia Artystów Polskich Oddział Bielsko- Biała;

Anna Mazur – udział w  przygotowaniu sztuki Jakuba Kornbluma z  okazji 
550-lecia Drogomyśla, przygotowanie tekstów do wydawnictwa albumowego pt. 
Lalki nie tylko dzieciom, wydanego przy Stacji Diakonii PEA w Drogomyślu i za-
prezentowanie tegoż albumu w Galerii „Pod Ratuszem” – w Strumieniu (dochód 
przeznaczony na cele charytatywne);

Maria Nowak – spotkania poetyckie i prezentacja swoich utworów dla para-
fian w klasztorze Dominikanów w Hermanicach, w Stowarzyszeniu Autorów Pol-
skich Oddział Lewin Brzeski, dla pensjonariuszy DPS „Betania” Sióstr Elżbietanek 
w Cieszynie, pracowników i emerytów „Kuźni” Ustroń, z okazji Dni Klemenso-
wych w Czytelni Katolickiej im. Jerzego Nowaka w Ustroniu, a także dla uczniów 
i nauczycieli  szkoły  zawodowej przy ZDZ w Ustroniu i w czasie „Wigilijki” KL 
„Nadolzie” i Koła MZC nr 1 „Centrum”; ponadto promocja tomiku pt. Czas i Wi-
sła płyną dalej i dalej w Muzeum Ustrońskim;

Teresa Waszut – prezentacja własnych wierszy w czasie sześciu spotkań z pensjo-
nariuszami DPS przy ul. Mickiewicza w Cieszynie, DPS szpital „Elżbietanki”, DPS 
szpital „Elżbietanki” oddział geriatryczny- Cieszyn, DPS Siostry Boromeuszki - Cie-
szyn i DPS Bonifratrzy – Cieszyn, trzykrotne spotkania autorskie z uczniami klas 4, 
5 i 6 SP w Cisownicy oraz prezentacja wierszy w GOK w Goleszowie - 19.11.2017r.; 

Teresa Waszut – publikacje w  lokalnych miesięcznikach, a  także współpraca 
z Klubem Literackim „Metafora” w Częstochowie (wiersz Dziewczyna z Cisownicy 
w zeszycie literackim Od wczoraj do jutra), z Warmińsko-Mazurskim Kołem MZC 
w Olsztynie, Kołem MZC w Zebrzydowicach;

Bogdana Zakolska – z pasją śpiewa (alt) i koncertuje wraz z Chórem Parafii 
Ewangelickiej „Ebenezer” w Dzięgielowie, brała udział w koncertach mega chóru 
z okazji 500-lecia Reformacji w Trzyńcu, Ustroniu (Kościół Leśny z XVI wieku), 
w Wiśle, Bielsku Białej, Lublinie i Parnicy (Słowacja);

Bogdana Zakolska – wieczór autorski dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku przy UŚ w Cieszynie (Cieszyńskie klimaty, prezentacja poezji i obrazów związa-
nych z ziemią cieszyńską - kawiarnia „Kornel i Przyjaciele” w Cieszynie), „Wieczór 
poezji” dla mieszkańców Dzięgielowa, „Gwiazdka” Chóru Parafialnego przy Koście-
le Ewangelickim w Dzięgielowie „Ebenezer”, udział w wystawie Stowarzyszenia Mi-
łośników Dzięgielowa pt. Wszystkie drogi prowadzą do domu, prezentacja wierszy 
w GOK w Goleszowie.
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Wydarzenia kulturalne o międzynarodowym zasięgu:
– 27-28 marca 2017 r. – udział w Międzynarodowym Konkursie im. Józefa Korze-

niowskiego w Warszawie i Żyrardowie w czasie Festiwalu poświęconego twór-
czości J.C. Korzeniowskiego – reprezentacja artystów z Podbeskidzia: Elżbieta 
Barańska, Andrzej Tadeusz Macura, Paweł Małysz i Jolanta Skóra;

– 11-14 października 2017 r. – udział w Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Cze-
chowicach-Dziedzicach: Elżbieta Barańska, Andrzej Tadeusz Macura i Pa-
weł Małysz.

Wydarzenia kulturalne lokalne:
– 23.09.2017 r. – udział w spotkaniu poetyckim zorganizowanym przez Cie-

szyńską Studnię Literacką, poświęcony twórczości i życiu Bolesława Leśmia-
na „Bolesław Leśmian - inspiracje” – Biblioteka Miejska w Cieszynie (Teresa 
Chwastek, Jolanta Skóra, Teresa Waszut).

Publikacje indywidualne (tomiki poezji):
– Krystyna Kurzyca: Świat pędzi na oślep, Maria Nowak: Czas i Wisła płyną 

dalej i dalej.

Publikacje zbiorowe:
Ze studni – antologia „Cieszyńskiej Studni Literackiej”, wydana przez Bibliotekę 

Miejską w Cieszynie, w której znajdują się wiersze Elżbiety Holeksy, Urszuli Ko-
rzonek, Jolanty Skóry i Teresy Waszut;

Codzienność niezwykła – antologia wydana przez NKL przy ZNP - Zarząd 
Okręgu Śląskiego w Katowicach, zawiera wiersze Teresy Chwastek, Urszuli Stefa-
nii Korzonek, Jolanty Skóry i Teresy Waszut;

Kalendarz Cieszyński 2017 – zawiera wiersze Elżbiety Barańskiej, Elżbiety Ho-
leksy, Urszuli Korzonek, Andrzeja Macury, Anny Mazur, Gertrudy Pisarek, Jolan-
ty Skóry i  Bogdany Zakolskiej;

Kalendarz Jubileuszowy 2017 z okazji 550-lecia Drogomyśla – z komentarzem 
Anny Mazur na każdy miesiąc; 

Kalendarz Goleszowski 2017 – zawiera teksty Pawła Małysza, Teresy Waszut 
oraz artykuł Małgorzaty Szteler-Furmaniuk, który opisuje patent Bogdany Zakol-
skiej z dziedziny dziewiarstwa;

Kalendarz Ustroński 2017 – zawiera teksty Teresy Chwastek i Marii Nowak.

Działalność kulturalno-oświatowa:
Urszula Korzonek, Anna Mazur, Jolanta Skóra - członkowie jury konkursów poetyc-

kich, gwarowych („Rzóndzymy po naszymu”, „Szumno naszo godka”).
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Współpraca z lokalna prasą:
– czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma-

zurskiego w Olsztynie „5+x” – Teresa Waszut;
– „Gazeta Ustrońska” – Teresa Chwastek, Maria Nowak;
– „Gazeta Ustrońska” – Maria Nowak; Teresa Waszut;
– „Informator spod Tułu” – Teresa Waszut;
– „Panorama Goleszowska” – Paweł Małysz, Jolanta Skóra, Teresa Waszut, 

Bogdana Zakolska;
– portale internetowe „Gwiazdka Cieszyńska”, „Halo Cieszyn”;
– Tygodnik parafialny „Po górach dolinach” – Maria Nowak, Teresa Waszut;
– Tygodnik „Niedziela” – Maria Nowak.

Współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami:
– Nauczycielski Klub Literacki przy ZNP – Zarząd Okręgu Śląskiego w Kato-

wicach, do którego przynależą: Teresa Chwastek, Urszula Stefania Korzonek, 
Gertruda Pisarek, Jolanta Skóra i Teresa Waszut;

– Cieszyńska Studnia Literacka z siedzibą w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie 
- Teresa Chwastek, Elżbieta Holeksa, Urszula Stefania Korzonek, Gertruda 
Pisarek, Jolanta Skóra, Henryka Szypuła i Teresa Waszut;

– Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział w Lewinie Brzeskim;
– Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział w Bielsku-Białej – Andrzej Macu-

ra, Paweł Małysz;
– COK „Dom Narodowy” w Cieszynie.

Wystawy:
Udział w wystawie Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa pt.: Wszystkie dro-

gi prowadzą do domu.

Wystawy malarskie:
– 21.11.2017 r. – wystawa malarstwa Elżbiety Barańskiej i Bogdany Zakolskiej 

w Cafe Muzeum – zysk ze sprzedaży obrazów przekazany na rzecz Fundacji 
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego;

– 1-12.12. 2017 r. – wystawa malarstwa Elżbiety Barańskiej w Wilamowicach, 
w  ramach spotkań Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w  Bielsku- 
Białej.

Wyróżnienia:
Wrzesień 2017 Rada Miejska Ustronia przyznała Marii Nowak tytuł „Zasłużo-

nego Mieszkańca Ustronia”.                            
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21. Cieszyński Klub Hobbystów – prezes Maciej Choroba 
      (ul. Pogodna 25, 43-460 Cisownica tel. 502-078-934)

Na początku roku sprawozdawczego liczba członków Koła wynosiła 33 osoby 
i w ciągu roku liczebność Koła nie uległa zmianie.

Za zaangażowanie w działalność macierzową Zarząd Główny MZC uhonoro-
wał „Złotą Odznaką Macierzy” pana Leszka Gańczarczyka.

Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalono na 20 zł i w ciągu roku ze-
brano 500 zł.

Koło nie posiada własnej siedziby, a dokumentacja Koła znajduje się u prezesa 
i sekretarza, a finansowa u skarbnika.

W  roku sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania Zarządu Kola i  22 zebrania 
ogółu członków. Szczególnie uroczysty charakter miało spotkanie noworoczne 
oraz obchody 45-lecia powstania Klubu. W ramach Koła działa Sekcja Miłośni-
ków Militariów.

Imprezy i uroczystości zorganizowane przez Zarząd Koła:
– spotkanie jubileuszowe z  okazji 45-lecia powstania Klubu; przygotowano 

prezentację multimedialną i  45. numer „Informatora Klubowego” (czer-
wiec) oraz referat o historii kolekcjonerstwa w Cieszynie;

– 11. edycja targów staroci w tym targi wiosenne oraz jesienne, organizowane na 
płycie cieszyńskiego Rynku we współpracy z Urzędem Miejskim i COK „Dom 
Narodowy”;

– współudział Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w  Cieszyńskiej 
Nocy Muzeów;

– dalsza rewitalizacja i  rozwój infrastruktury, przekazanego MZC terenu na 
Małej Łące – „Garnizon”;

– udział w konkursach modeli redukcyjnych i rekonstrukcjach historycznych;
– udział członków CKH jako wolontariuszy w Industriadzie w Muzeum Dru-

karstwa;
– asysta w mundurach historycznych SMM i Muzeum 4 Pułku Strzelców Pod-

halańskich podczas uroczystości państwowych i kwesty na cmentarzu ko-
munalnym w Cieszynie w dniu 1 listopada; 

– współpraca poszczególnych członków Klubu z Polskim Tow. Historycznym 
Oddział Cieszyn, z Polską Federacją Organizacji Kolekcjonerskich, Polskim 
Tow. Ewangelickim w Cieszynie, ze szkołami m.in. w związku z obchodami 
500-lecia Reformacji i propagowaniem historii regionu;

– włączenie Sekcji Miłośników Militariów w organizację uroczystości narodo-
wych w mieście i regionie.  

Członkowie Klubu nabywają wydawnictwa MZC indywidualnie.
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22. Koło Cieszyńskie Bractwo Kurkowe – prezes Andrzej Dyszkiewicz
       (ul. Goździków 2, 43-400 Cieszyn, tel. 338580588, Andrzej@labio.pl)

Koło liczy 32 członków. Jest najmłodszym stażem Kołem Macierzy bowiem zostało 
założone 23 lipca 2012 roku. Pomimo krótkiego stażu w Macierzy, Koło odnalazło 
swoje miejsce w strukturze Stowarzyszenia realizując jego cele statutowe. Nawiązu-
je swoją działalnością do chlubnej tradycji Bractw Kurkowych, których w Polsce jest 
coraz więcej. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe odbywa swoje spotkania plenerowe na 
strzelnicy. Przy Kole działa sekcja strzelecka skupiająca wszystkich członków. 

CBK organizuje zawody strzeleckie z  broni czarnoprochowej, bocznego za-
płonu, centralnego zapłonu oraz broni gładkolufowej. Działalność Cieszyńskiego 
Bractwa Kurkowego w roku 2017 opierała się głównie na uczestnictwie w zawo-
dach strzeleckich indywidulanie przez członków Bractwa. Wszelkie opłaty starto-
we, koszt amunicji itp. wydatki były prywatnym kosztem każdego z zawodników. 
Do najważniejszych zawodów można zaliczyć:

12.03.2017 r. – I Runda Ligi KŻR Rybnik;
19.03.2017 r. – Goleszów Hubertus – rozpoczęcie sezonu strzeleckiego „Wiosna 2017”;
26.03.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Skarbnika ZP-M LOK 

w Cieszynie;
2.04.20I7 r. – Goleszów Hubertus – Puchar Strzelmistrza CBK; 
9.04.2017 r. – II Runda Ligi KŻR Goleszów; 
7.05.2017 r. – Goleszów Hubertus – Zawody za okazji Dnia Zwycięstwa o pu-

char Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna;
14.05.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Burmistrza Cieszyna;
21.05.2017 r. – III Runda Ligi KŻR Myszków; 
28.05.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o  Puchar Prezesa ZP-M LOK 

w Cieszynie;
10.06.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Dyrektora „Domu Na-

rodowego” w Cieszynie z okazji Święta Trzech Braci;
11.06.2017 r. – IV runda Ligi KŻR Myszków;
24.06.2017 r. – Goleszów Hubertus – Zawody Królewskie Cieszyńskiego Brac-

twa Kurkowego;
25.06.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Sekretarza ZP-M LOK 

w Cieszynie;
20.08.2017 r. – Rybnik Puchar Dyrektora Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK; 
03.09.2017 r, – V runda Ligi KŻR Rybnik – I zawody Wojewódzkie KŻR;
10.09.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Prezesa CBK w Cieszynie;
17.09.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Wójta Gminy Goleszów;
24.09.2017 r. – VI runda Ligi KŻR Goleszów – Zakończenie KŻR;
1.10.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Starosty Powiatu Cie-

szyńskiego;



8.10.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Cieszynie;

15.10.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Goleszów;

22.10.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o Puchar Wiceprezesa LOK ds. 
Statutowych;

23.10.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody o  Puchar Wiceprezesa ZP-M 
LOK w Cieszynie; 

5.11.2017 r. – Goleszów Hubertus – zawody zakończenie sezonu strzeleckiego „Jesień 2017”.

Opracowane zostały dokumenty:
Sprawozdanie z  działalności Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego za okres 

30.12.2016-31.12.2017;
Bilans z działalności Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego za okres 30.12.2016-

31.12.2017;
Sprawozdanie finansowe Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego za okres 

30.12.2016-31.12.2017;
Rachunek wyników Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego za okres 30.12.2016-

31.12.2017;
Ze statutu Stowarzyszenia nie wynika obowiązek opłacania składek. Zgodnie 

z  brakiem Uchwały o  składkach w  roku 2016, nie były pobierane żadne składki. 
Poza tym Stowarzyszenie nie miało żadnych dochodów ani wydatków w 2017 roku.

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego – 
przewodnicząca Marta Kawulok
(ul. Hażlaska 18c/3, 43-400 Cieszyn, tel. 608-503-973)

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się 
pomagać uzdolnionej, a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując 
do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, powstałej w  1885 
roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. 
Dzięki jej działalności na Śląsku Cieszyńskim powstały: dwa gimnazja, seminarium 
nauczycielskie oraz szereg polskich szkół ludowych, ochronek i internatów. Współ-
czesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji. Dzięki wie-
lu prywatnym darczyńcom, cieszyńskim firmom i przedsiębiorcom, a także pomocy 
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W ciągu 16 lat swego istnie-
nia Fundusz zgromadził 384 900,00 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 208 
uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów. Dzięki współpracy 
z Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w ramach 
tak zwanych stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń”, już 97 studentów otrzy-
mało z naszego powiatu zwiększoną o 75% pomoc finansową. W roku 2017 stypendia 
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otrzymało 21 osób. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a dla studenta 1800 
zł. Stypendia „Dyplom z marzeń” to 5000 zł na rok, z czego trzy czwarte pokrywa 
łódzka fundacja, a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz Stypendialny Śląska 
Cieszyńskiego przyznaje także co roku co najmniej jedną nagrodę specjalną, którą 
otrzymuje uczeń mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda spe-
cjalna wynosi 1000 zł. Stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta przyznawane od 
dziewięciu lat otrzymało 11 studentów uczelni artystycznych.

Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organi-
zowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny”, będący 
jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cie-
szyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny. Do dobrej 
tradycji należy uroczyste wręczanie pierwszej transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.

Radę Funduszu tworzą: Marta Kawulok – przewodnicząca, Mariusz Makow-
ski – zastępca przewodniczącego, Krystyna Dziadek – sekretarz, Józef Broda, Ewa 
Gołębiowska, Stanisław Kubicius, Ryszard Macura (Burmistrz Cieszyna), Jan Ol-
brycht, Grażyna Tomecka. Rada działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez 
Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu 
Anie i  Janowi Olbrychtom, Państwu Zofii i  Zbigniewowi Kajmowiczom, Staro-
stwu Powiatowemu w  Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna – Ryszardowi 
Macurze, Prezesowi Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Marcie 
Kawulok, a także wszystkim darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% podatku na 
rzecz funduszu stypendialnego.

Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego – prezes Stanisław Kubicius
(ul. Dębowa 11, 43-426 Dębowiec, tel. 33 856-23-40)

Rada Oświatowa Śląska Cieszyńskiego, działająca od 2005 roku przy Zarządzie 
Głównym, w połowie 2012 roku zawiesiła swoją działalność. Wspierała i prowa-
dziła przedsięwzięcia związane z edukacją i historią szkolnictwa na Śląsku Cie-
szyńskim. Do najważniejszych zaliczyć należy:

– prowadzenie badań i dokumentowanie historii szkolnictwa; niektóre opraco-
wania zostały opublikowane w lokalnych gazetach lub samodzielnych pozycjach, 
a zgromadzone opracowania nieopublikowane zostały zabezpieczone;

– wspieranie działalności zamiejscowych ośrodków dydaktycznych urucho-
mionych w  Cieszynie przez Wyższą Szkołę Biznesu z  Dąbrowy Górniczej oraz 
inne tego rodzaju uczelnie;

– wspomaganie i promocja „Powiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Ar-
tystycznych” organizowanego corocznie w cieszyńskim teatrze;

– organizowanie konferencji poświęconych pamięci zasłużonych nauczycieli 
i działaczy oświatowych.
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IV SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku po stronie aktywów i pasywów wy-

kazuje sumy 1.323.537,91 zł.
Rok obrotowy 2017 zakończyliśmy – ujemnym wynikiem bilansowym w kwo-

cie: – 36.284,09 zł.
W roku sprawozdawczym 2017 struktura przychodów Stowarzyszenia kształtuje 

się następująco:
• przychody z tytułu działalności statutowej – składki członkowskie – 12.485,50 zł 
• składki członków wspierających – 2.540,00 zł
• z tytułu działalności gospodarczej – sprzedaż wydawnictw – 7.048,30 zł 
• usługi wypożyczalni kostiumów –16.409,01 zł
• z  tytułu działalności gospodarczej dodatkowej – ze sprzedaży usług najmu 

lokali wraz z mediami – 104.704,54 zł
• z tytułu sprzedaży biletów „Koncert Noworoczny” – 27.652,92 zł
• z tytułu darowizn grantów i dotacji – 59.453,78 zł 
• z tytułu darowizn 1% – 2.902,40 zł
• z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych – 37,91 zł.
Zatrudnienie nie uległo zmianie i wynosi 2 etaty. Dwie osoby do obsługi biuro-

wej, administracyjnej, kadrowo-płacowej, księgowo-finansowej oraz sprawozdaw-
czej, dla kół terenowych i Zarządu Głównego Stowarzyszenia – w sumie 1 etat oraz 
jedna osoba do obsługi Kostiumerni – również 1 etat.

Od stycznia do grudnia 2017 roku wypłaciliśmy stypendystom stypendia macie-
rzowe i stypendia pomostowe we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębior-
czości w Łodzi – w sumie o prawie 8 tys. więcej w porównaniu do roku 2016, łącznie 
z kosztami bezpośrednimi wypłat stypendialnych – 29.262,25 zł.

W roku 2017 ponieśliśmy następujące koszty związane z bieżącą działalnością 
statutową i działalnością gospodarczą oraz utrzymaniem naszego majątku – macie-
rzowych nieruchomości w następujących lokalizacjach: 

– Cieszyn, ul. Stalmacha 14,
– Cieszyn, ul. Słowicza 10,
– Pogwizdów, ul. Cieszyńska 82,
– Bielsko-Biała, ul. Orzeszkowej 7,
– Cieszyn, działka przy ul. Mała łąka,  
• energia elektryczna, ogrzewanie oraz pozostałe media w budynkach MZC –  

37.320,17 zł
• zużycie materiałów –  945,68 zł
• usługi obce w tym drobne remonty –  745,19 zł
• amortyzacja nieruchomości macierzowych (kwota niewydatkowana, ale ma 

bezpośredni wpływ na wynik finansowy –  stratę) –  23.762,52 zł
• koszty administracyjne – art. biurowe, chemia gospodarcza, art. higieniczne – 785,43 zł
• delegacje służbowe – 310,00 zł



• wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów o dzieło w Zarządzie Głów-
nym MZC oraz w Kołach terenowych, w tym obsługa „Koncertu Noworocz-
nego” – 79.474,- zł

• ubezpieczenia społeczne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 11.525,66 zł
• Koszty WZD, inne rocznicowe, kronika – 1.978,92 zł
• bankowe prowizje i opłaty – 602,95 zł
• opłaty pocztowe przesyłek – 686,08 zł
• materiały, akcesoriów na potrzeby kostiumerni – 184,97 zł
• koszty działalności statutowej Kół terenowych – 22.688,83 zł
• podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości – 14.339,97 zł
• koszty organizacji spotkania noworocznego – 163,64 zł
• organizacja „Koncertu Noworocznego” – 27.360,92 zł
• Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego – 29.262,25 zł
• podatek VAT nie do odliczenia, stanowiący koszt Stowarzyszenia – wg wskaź-

nika pre-proporcji i proporcji – 4.095,95 zł
• organizacja Złazu Górskiego im. W. Orszulika – 276,37 zł
• koszt sprzedaży wydawnictw – 10.817,96 zł
• koszty finansowe i operacyjne – 2.190,99 zł
W roku 2017 wskaźnik procentowy preproporcji wynosił 76% i proporcji rozliczenia 

podatku VAT naliczonego z  tytułu przychodów zwolnionych i opodatkowanych wy-
nosił 84%. Wskaźniki są przeliczane i korygowane w 1 kwartale roku następującego po 
roku obrotowym zawsze w oparciu o rzeczywiste obroty Stowarzyszenia.

Dodatkowe realne roczne obciążenie budżetu Stowarzyszenia tytułem podatków od nieru-
chomości jest wyższe niż w roku poprzednim o 4 tys. zł i wynosi w roku 2017 – 14.339,97 zł.

W roku 2017 dzięki wspólnym wysiłkom zmniejszyliśmy ponad dwukrotnie war-
tości roczne świadczonych usług obcych, wydatków bieżących obsługi Kostiumerni, 
kosztów administracyjnych oraz kosztów obsługi bankowej z tytułu prowizji i opłat 
bankowych. Stan zapasów zmniejszył się i wynosi – 79.465,43 zł. Zmniejszyły się ak-
tywa pieniężne Stowarzyszenia i kształtują się na poziomie –  91.123,21 zł.

Stan zobowiązań do dostawców wykazuje kwotę – 7.885,06 zł oraz 6.658,00 zł z ty-
tułu podatków od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od umów o pracę 
i umów zleceń czy umów o dzieło do bieżącego rozliczenia w kwocie 595,-zł.

Stowarzyszenie posiada na koniec roku 2017, nieuregulowane należności, 
w kwocie 14.932,13 zł, na którą składają się głównie należności z tytułu sprzedaży 
wydawnictw oraz z tytułu sprzedaży usług najmu wraz z mediami. 

Łącznie Stowarzyszenie zostało obciążone podatkami dochodowym PIT, podat-
kiem od towarów i usług VAT oraz podatkiem od nieruchomości, wpłaconymi do 
budżetu za rok 2017 w kwocie 55.153,07 zł.

Źródła finansowania Stowarzyszenia w  roku obrotowym 2018 pozostają bez 
zmian, w tym kontekście cieszy nas bardzo fakt pozyskania nowych darczyńców dla 
działalności statutowej MZC.

     Główny Księgowy MZC  
                 Alina Hławiczka



–  61  –

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -PORÓWNAWCZY ZA ROK OBROTOWY 2017

Pozycja Wartość Wartość
na dzień 31/12/2016 na dzień 31/12/2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 167078,4 155814,77
      - od jednostek powiązanych 0 0
   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0
   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - warto 0 0
   III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0
   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 167078,40 155814,77
B. Koszty działalności operacyjnej 256798,19 267327,46
   I. Amortyzacja 22624,18 23762,52
   II. Zużycie materiałów i energii 34358,00 38265,85
   III. Usługi obce 3397,58 1348,14
   IV. Podatki i opłaty, w tym: 10262,67 18435,92
      - podatek akcyzowy 0 0
   V. Wynagrodzenia 65664,88 79474,00
   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11243,02 11525,66
      - emerytalne 5473,87 5897,97
   VII. Pozostałe koszty rodzajowe 104102,61 83697,41
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5145,25 10817,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -89719,79 -111512,69
D. Pozostałe przychody operacyjne 75739,32 77401,09
   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
   II. Dotacje 59915,81 62356,18
   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
   IV. Inne przychody operacyjne 15823,51 15044,91
E. Pozostałe koszty operacyjne 1059,95 1999,86
   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
   III. Inne koszty operacyjne 1059,95 1999,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -15040,42 -36111,46
G. Przychody finansowe 588,73 18,5
   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
      a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
         - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
      b) od jednostek pozostałych, w tym: 0 0
         - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
   II. Odsetki, w tym: 551,73 18,50
      - od jednostek powiązanych 0 0
   III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
      - w jednostkach powiązanych 0 0
   IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
   V. Inne 37,00 0,00
H. Koszty finansowe 0 191,13
   I. Odsetki, w tym: 0,00 191,13
      - dla jednostek powiązanych 0 0
   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
      - w jednostkach powiązanych 0 0
   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
   IV. Inne 0 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -14451,69 -36284,09
J. Podatek dochodowy 0 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -14451,69 -36284,09

Sporządził:Alina Hławiczka
Cieszyn dnia 09.04.2018



BILANS

BILANS  NA DZIEŃ  31.12.2017    (AKTYWA )
Wartość na dzień Wartość na dzień

Pozycja 31/12/2016 31/12/2017
AKTYWA 1 356 234,58 1 323 537,91

   A. Aktywa trwałe 1 160 819,88 1 137 057,36
      I. Wartości niematerialne i prawne 970,00 970,00
         1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
         2. Wartość firmy
         3. Inne wartości niematerialne i prawne 970,00 970,00
         4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
      II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 159 849,88 1 136 087,36
         1. Środki trwałe 1 159 849,88 1 136 087,36
            a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 430 100,00 430 100,00
            b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 717 130,36 693 367,84
            c) urządzenia techniczne i maszyny 12 619,52 12 619,52
            d) środki transportu
            e) inne środki trwałe
         2. Środki trwałe w budowie
         3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
      III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
         1. Od jednostek powiązanych
         2. Od poz. jedn., w kt. Jedn.posiada zaangażowanie w kapitale
         3. Od pozostałych jednostek
      IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
         1. Nieruchomości
         2. Wartości niematerialne i prawne
         3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
            a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
               - udziały lub akcje
               - inne papiery wartościowe
               - udzielone pożyczki
               - inne długoterminowe aktywa finansowe
            b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga0,00 0,00
               - udziały lub akcje
               - inne papiery wartościowe
               - udzielone pożyczki
               - inne długoterminowe aktywa finansowe
            c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
               - udziały lub akcje
               - inne papiery wartościowe
               - udzielone pożyczki
               - inne długoterminowe aktywa finansowe
         4. Inne inwestycje długoterminowe
      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
         1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
         2. Inne rozliczenia międzyokresowe
   B. Aktywa obrotowe 195 414,70 186 480,55
      I. Zapasy 86 555,61 79 465,43
         1. Materiały
         2. Półprodukty i produkty w toku
         3. Produkty gotowe
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V PODSUMOWANIE
Kolejny, już 132 rok działalności Macierzy Ziemi Cieszyńskiej obfitował w ważne 

dla Stowarzyszenia wydarzenia – walne zebrania Kół, Walny Sprawozdawczy Zjazd 
Delegatów Macierzy oraz kontynuację tradycyjnych imprez takich, jak: „Koncert 
Noworoczny”, „Koncert Majowy”, „Dzień Tradycji  Stroju i Pieśniczki Regionalnej”, 
„Biesiada grodziecka”, „Przegląd kapel karpackich”, „Bal cieszyński”, „Dzień Tradycji 
i Stroju Regionalnego”, Złaz Górski MZC im. Władysława Orszulika oraz w wiele 
innych ciekawych spotkań i imprez organizowanych przez nasze Koła.

Wśród szczególnych imprez należy wymienić jubileusze 45-lecia CKH i 20-le-
cia Koła w Zebrzydowicach. Kontynuowana była działalność wydawnicza, popu-
laryzatorska i animacyjna, propagowano edukację regionalną. Imprezą integracyj-
ną członków z różnych Kół był VII Złaz Górski im. Władysława Orszulika, a także 
różne imprezy plenerowe czy poświęcone wydarzeniom historycznym.

Codzienną pracą staramy się dowieść, że Macierz jest Stowarzyszeniem ludzi 
ambitnych, kreatywnych, aktywnych, miłujących swój region i jego tradycje.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z polskimi organizacjami na Zaolziu służy 
i będzie służyła społecznościom po obu stronach Olzy. Każdego roku uczestniczyli-
śmy w „Gorolskim Święcie”, a w roku sprawozdawczym mieliśmy przyjemność świę-
tować wspólnie z PZKO jego jubileusz 70-lecia istnienia i działalności. 

Narastającym problemem stały się rosnące koszty utrzymania naszego mająt-
ku, czyli Domów Macierzy będących własnością Stowarzyszenia. Są to bowiem 
budynki stare, ponad stuletnie, wymagające napraw i  poważnych remontów. 
Wzrost wartości podatków od tych nieruchomości oraz utrata dochodów z Domu 
Ludowego w Pogwizdowie przełożyły się na ujemny bilans minionego roku.

W  roku sprawozdawczym ze smutkiem pożegnaliśmy kilku naszych Człon-
ków Honorowych Edwarda Fignę (76), Józefa Golca (82), Lucjana Jurysa (99), 
Józefa Strządałę (96), a także członka Zarządu Głównego Tadeusza Szwedę (63). 
Pozostaną na zawsze w naszych wspomnieniach i będą wzorem do naśladowania. 
Cześć Ich Pamięci!

Kierujemy wyrazy naszej wdzięczności do osób, urzędów i instytucji, bez po-
mocy których nasza działalność byłaby mocno utrudniona i nie dość efektywna. 
Zarząd Główny składa szczególne podziękowania wszystkim Prezesom, Zarzą-
dom Kół terenowych, wszystkim Macierzowcom, swym sympatykom i miłośni-
kom regionu, życząc im wiele satysfakcji i zadowolenia w dalszej pracy na rzecz 
pięknego zakątka naszej Ojczyzny – Śląska Cieszyńskiego.

                                                 Za Zarząd Główny

         Aleksandra Czajkowska                                     Marta Kawulok                
                    Sekretarz                                          Prezes
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Biuro Zarządu Głównego MZC
ul. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn

tel. 33 852 16 59
e-mail: macierz@onet.pl
www.macierz.cieszyn.pl

czynne:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 

9.00–13.00
czwartek 

13.00–17.00

W biurze można nabywać wydawnictwa Macierzy 
po cenach preferencyjnych

Kostiumernia czynna:
poniedziałek – czwartek

9.00–17.00
piątek

7.00–15.00
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