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Ten, kto w Wiśle postanowił spędzić ostatnie dni letniej laby, nie mógł żałować. Wiślaczek Country i Dni Wisły z licznymi 
atrakcjami dostarczyły mnóstwa emocji. Więcej o tych niezwykłych wydarzeniach na stronach 11–13.

CUDOWNY KONIEC WAKACJI
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Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67, 
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Katarzyna Czyż–Kaźmierczak; Redaktor 
Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian 
w nadesłanych materiałach. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, 
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!

Wiślanie dla Wisły 
Koncert „Wiślanie dla Wisły” to wydarzenie, które daje szansę wi-

ślańskim twórcom do zaprezentowania swoich talentów przed… własną 
publicznością. W tym roku, po raz drugi w ramach Dni Wisły, na deskach 
Amfiteatru im. Stanisława Hadyny popisywali się swoją twórczością. 

Koncert, który odbył się 1 września, rozpoczęła Orkiestra Dęta pod 
kierownictwem Henryka Itnera, która zagrała takie utwory, jak: „Dixi pa-
rada”, „Bonita samba” czy „New York swing”. Występ spotkał się z bar-
dzo entuzjastycznym przyjęciem wiślańskiej publiczności, która mogła 
cieszyć się muzyką orkiestry dętej także podczas bisów. Przypomnijmy, 
że sam dyrygent dwa dni wcześniej otrzymał Nagrodę Miasta Wisła w 
dziedzinie kultury i sztuki (piszemy o tym na str. 12–13).

Po występie orkiestry Henryka Itnera na scenie pojawił się znany 
wiślański wokalista Patryk Demkowski, który komponuje i gra swoje 
utwory. Patryk jest laureatem dziesiątek konkursów muzycznych, a także 
konkursu Talentobranie wytwórni My Music. Zwieńczeniem wspania-
łego popołudnia był koncert zespołu Lazy Leg, czyli spora dawka dy-
namicznego, pozytywnego rocka. Skład zespołu to trzej bracia z Wisły 
– Karol, Paweł i Andrzej Madzia oraz pochodzący z Cieszyna Łukasz 
Sztwiertnia. Członkowie kapeli udowodnili, że nie boją się muzycznych 
i artystycznych eksperymentów, dając niezłego czadu.     (WCK) 
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

Spotkania Anonimowych  
Alkoholików

Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 
Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą 
środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się 
tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat 

planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć 
można na stronie internetowej: https://przebudowadrogiwoje-
wodzkiej941–wisla.pl/utrudnienia/

Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac 
na stronie: http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowie-
nie/1536223480 

Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapozna-
nia się z postępami prac.

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie informuje, że 

w terminie od 1 września do 10 października 2019 roku pro-
wadzona jest renowacja ksiąg stanu cywilnego. W związku z 
tym czas oczekiwania na odpisy aktów urodzeń jest znacznie 
wydłużony. Renowacja dotyczy następujących ksiąg:

1. księga urodzeń za lata 1943–1945 – wyznanie ewangelickie,
2. księga urodzeń za lata 1936–1945 – wyznanie katolickie,
3. księga urodzeń za lata 1947–1961.

Grażyna Szalbot – Zastępca Kierownika USC w Wiśle

Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji 
społecznej w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Mia-
sta Wisła zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem 
miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewi-
dzianych do realizacji w roku 2020 i ewentualnej ich kontynu-
acji w latach kolejnych.

Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do dnia 21 
września br., przy czym złożenie wniosku nie gwarantuje auto-
matycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu. Skła-
danie wniosków odbywa się przez internet od adresem: http://
um.wisla.pl/www.wisla.pl/budzet/?rok=2020

Wykaz już złożonych wniosków znajduje się pod adresem: 
http://um.wisla.pl/www.wisla.pl/budzet/?wykaz&rok=2020

Więcej informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące 
projektu budżetu na  rok 2020 są dostępne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w sekcji Budżet  Miasta.

Wnioski do budżetu 2020 do 21 września!
Ponadto Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że 15 

września br. mija termin na składanie wniosków o udziele-
nie w roku 2020 dotacji stosownie do przepisów Uchwały Nr 
XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań 
własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi spor-
tu. Informacja szczegółowa na ten temat znajduje się pod adre-
sem: bip.wisla.pl/zalacznik/38553
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
I. Rozpoczyna  się nowy rok szkolny. Pamiętajmy o naszych po-

ciechach i zaopatrzmy je w odblaski. Przypominam, że obowiązująca 
ustawa Prawo o ruchu drogowym, nakłada na wszystkich pieszych, 
którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowią-
zek używania elementów odblaskowych. Za brak elementu odblasko-
wego grozi mandat.

Noszenie odblasków przez pieszych ma poprawić bezpieczeń-
stwo na drogach. We wcześniejszych latach używanie odblasków dla 
pieszych poruszających się poboczem drogi było obowiązkowe wy-
łącznie dla dzieci do lat 15. Teraz ten obowiązek obejmie wszystkich 
pieszych, poruszających się poboczem drogi w terenie niezabudowa-
nym. Gdy robi się ciemno, każdy z nich powinien być wyposażony 
w jakikolwiek element odblaskowy, by być dobrze widocznym dla 
kierowcy. Natomiast ustawa nie reguluje jakiej wielkości ma być 
noszony element odblaskowy. Teoretycznie więc, każdy, nawet naj-
mniejszy odblask, będzie spełniał wymóg. Ważne jednak, aby od-
blask był widoczny dla kierowcy z większej odległości. Pieszego, 
który porusza się po zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd może 

dostrzec z odległości ok. 20 metrów. Widoczne odblaski zwiększają 
ten dystans do ponad 150 metrów.

Polska jest krajem, gdzie na drogach ginie najwięcej pieszych. 
Blisko 20 procent wszystkich zabitych w Europie to właśnie Polacy. 
Ponad 70 procent wypadków z udziałem pieszych na drogach w tere-
nie niezabudowanym ma miejsce po zmroku.

II. Nadejście jesieni, jak co roku, związane jest ze wzrostem licz-
by interwencji dotyczących wypalania pozostałości roślinnych. W po-
przednim jesiennym okresie Straż Miejska licznie interweniowała w 
takich przypadkach. Niechlubna tradycja nie znika pomimo grożących 
kar. Przypominam, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 28 
września  2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Wisła, odpady zielone ulegające biodegradacji 
mogą być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowe-
go i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu.

III. Dziękuję wszystkim właścicielom posesji, którzy przez całe 
lato dbali o swoje przydomowe ogrody, wykaszali trawniki oraz zdo-
bili balkony i tarasy kwiatami. Dzięki Waszym staraniom wizerunek 
naszego miasta, tak często odwiedzanego w czasie wakacji przez tu-
rystów, wiele zyskał.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży po-
siadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: nie-
pełnosprawnych (niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi), niedostosowanych społecz-
nie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Kształceniem 
specjalnym obejmuje się dzieci we wszystkich typach szkół, na każ-
dym etapie edukacyjnym.

W ramach kształcenia specjalnego organizowane są dla dzieci 
zajęcia rewalidacyjne, współorganizowanie kształcenia specjalnego 
(tzw. wspomaganie przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje z 
pedagogiki specjalnej lub pomoc nauczyciela), zajęcia indywidu-
alne bądź w grupie do 5 osób, zajęcia terapeutyczne, zajęcia w ra-
mach pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz inne wynikające 
z zaleceń z orzeczenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finan-
sowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) jednostka 
samorządu terytorialnego jest zobowiązana corocznie  przeznaczać 
w budżecie środki na realizację zadań związanych z organizacją 
kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno–
wychowawczych w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidzia-
na w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki na 
uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno–wycho-
wawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych 
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań. 
Środki te stanowią sumę:

– środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowa-
dzenie przedszkoli, szkół i placówek – w przypadku przedszkoli 
specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 
2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (nie dotyczy – Gmina Wisła nie prowadzi 
tego typu szkół),

– środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację za-
dań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyj-
no–wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których 
mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w tzw. IPET–ach 
– Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych spo-
rządzanych w szkołach, oraz zapewnienie warunków ich realizacji,

Ile Gmina Wisła wydaje na kształcenie specjalne uczniów?
– środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację 

zadań innych niż określone w pkt 2 w szkołach z oddziałami specjal-
nymi i szkołach z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 
5 w Wiśle Jaworniku, gdzie funkcjonują oddziały integracyjne).

Co roku Gmina Wisła otrzymuje subwencję oświatową, w ra-
mach której przewidziana jest kwota na realizację zadań wymagają-
cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży na dany rok budżetowy. 

W roku szkolnym 2017/2018 łączna liczba uczniów szkół podsta-
wowych i wychowanków przedszkoli z terenu Miasta ze stanem na 
30 września 2017 r. wynosiła 1235, w tym 61 wychowanków przed-
szkoli niepublicznych. W subwencji są ujęci tylko uczniowie szkół 
podstawowych oraz 6–letni wychowankowie przedszkoli, co dało 
liczbę uczniów przeliczeniowych 849, z czego aż 32 uczniów szkół 
podstawowych i 5 wychowanków przedszkoli posiadało orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego. Subwencja na dany rok budżetowy 
naliczana jest na podstawie danych z systemu informacji oświatowej 
ze stanem na dzień 30 września roku poprzedzającego. W przypadku 
Gminy Wisła subwencja ogólna na rok 2018 wynosiła 5 986 779 zł 
przy całości wydatków na realizację zadań oświatowych na poziomie 
14 535 388 zł, zaś na kształcenie specjalne wyodrębniono środki w 
wysokości 963 666 zł i taką właśnie kwotę przeznaczono na kształce-
nie specjalne w rozdziałach:

– 80149 (przedszkola, oddziały przedszkolne) – kwota 157 186 zł, 
– 80150 (szkoły podstawowe) – kwota 421 908 zł,
– 80152 (oddziały gimnazjalne) – kwota 24 389,
– tzw. koszty wspólne (pkt 3 powyżej) w Szkole Podstawowej nr 

5 z oddziałami integracyjnymi – kwota 360 187 zł.
Coraz częściej zdarza się jednak, że na dzień 30 września danego 

roku dziecko nie posiada jeszcze orzeczenia, ale jest w trakcie badań 
w poradni psychologiczno–pedagogicznej i orzeczenia takie wpły-
wają w późniejszym terminie. Oznacza to, że Gmina nie otrzymuje 
żadnych środków na organizację kształcenia specjalnego dla takiego 
dziecka, a kształcenie takie mimo wszystko organizuje z własnych 
środków. Dlatego niezwykle istotne jest, aby rodzice dzieci wymaga-
jących kształcenia specjalnego dokładali wszelkich starań, by orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego dostarczyć do szkoły w 
odpowiednim czasie, tj. najlepiej przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, jednak nie później niż do 30 września danego roku. Aby 
dochować tych terminów z dużym wyprzedzeniem należy planować 
wizyty w poradni.          Barbara Szalbot
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Radni Sejmiku Śląskiego w Wiśle
23 sierpnia w Wiśle gościła Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Sejmiku Województwa Śląskiego. Z wiślańskimi obiektami sportowymi 
radnych wojewódzkich zaznajamiał burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Dzięki prezesowi Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego Zbi-
gniewowi Wuwrowi, radni mogli zobaczyć trening młodych skoczków 
na kompleksie skoczni narciarskich w centrum miasta. Goście zapoznali 
się z funkcjonowaniem tego obiektu, bieżącą działalnością wiślańskiego 
klubu oraz potrzebami z jakimi borykają się działacze sportowi naszego 
miasta. Następnie goście zwiedzili Skocznię Narciarską im. Adama Mały-
sza w Wiśle Malince, gdzie odbyła się szersza dyskusja z udziałem preze-
sa Śląsko–Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzeja Wąsowicza na 
temat funkcjonowania skoczni, organizacji Pucharów Świata oraz planów 
władz Wisły i działaczy sportowych na najbliższe lata. Ostatnim obiektem 
sportowym, który mieli możliwość zobaczyć radni województwa, były 
trasy biegowe na Kubalonce. Wspólne plany Wisły i Istebnej w zakresie 
modernizacji tras oraz organizacji imprez przedstawili włodarze gmin – 
wójt Istebnej Łucja Michałek i burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Na koniec 
pobytu w Beskidach goście zwiedzili Galerię Sportowe Trofea Adama 
Małysza. Wizyta radnych Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się z 
inicjatywy radnego z naszego terenu Andrzeja Molina.         Paweł Brągiel

Jezus powiedział: Ja jestem  
drogą, prawdą i życiem…

Słoneczny, piękny, ciepły, a przede wszystkim błogosławiony dzień 
– taka była sobota 10 sierpnia, kiedy to w samym centrum Wisły miała 
miejsce II Ewangelizacja zorganizowana przez Zbór Kościoła Zielono-
świątkowego Dobra Nowina z Nowej Osady, oraz Syloe z Wisły Czarne. 
Podczas całego dnia każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. 

Przedpołudniowy program obejmował koncerty muzyki chrześci-
jańskiej, ale także niesamowite świadectwa osób, których życie zostało 
całkowicie przemienione przez Boga. Osób, które zostały uzdrowione z 
ciężkich chorób, uwolnione od uzależnień oraz wyciągnięte z beznadziei 
i poznały Tego, który daje prawdziwe i niekończące się szczęście – Je-
zusa. W tym czasie wszystkie dzieci mogły korzystać z przygotowanych 
dla nich atrakcji, takich jak: zawody sportowe, malowanie twarzy, czy 
puszczanie baniek mydlanych, a wszystko to działo się na wiślańskim 
rynku. Jednak punktem kulminacyjnym tego dnia niewątpliwie był kon-
cert zespołu Exodus 15 w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, podczas 
którego mogliśmy uwielbiać Boga. Słowem podzielił się Pastor Zboru 
Zielonoświątkowego z Legnicy Marek Tomczyński. „Życie człowieka 
składa się z wielu decyzji, jednak jest jedna najważniejsza decyzja, która 
ma wpływ nie tylko na życie tutaj na ziemi, ale na całą wieczność – de-
cyzja o tym, po której chcę być stronie? Jezus kocha każdego człowieka, 
był gotowy umrzeć za grzechy każdego z nas, czy chcesz skorzystać z 
tej miłości i żyć z Jezusem już wiecznie? Po której jesteś stronie?” – to 
krótkie przesłanie Pastora Marka Tomczyńskiego, który niejednokrotnie 
był świadkiem wielkich zmian w życiu ludzi dzięki Bożemu Słowu. Je-
steśmy Bogu bardzo wdzięczni za cały ten dzień oraz za każdą osobę, 
która przyczyniła się do organizacji tego wydarzenia.       Kinga Maguda

TKB Z RADIEM KATOWICE
Wracamy jeszcze pamięcią do tegorocznego Tygodnia Kultury Be-

skidzkiej. 28 lipca na antenie Radia Katowice słuchać można było bezpo-
średnich relacji realizowanych na żywo z rynku naszego miasta. Głów-
nym tematem był oczywiście 56. edycja TKB.

Wśród rozmówców, oprócz turystów, twórców ludowych czy przed-
stawicieli zespołów występujących na małej estradzie, nie mogło zabrak-
nąć burmistrza Wisły Tomasza Bujoka, dyrektor Wiślańskiego Centrum 
Kultury Katarzyny Czyż–Kaźmierczak czy konferansjera TKB–owskich 

koncertów Zbignie-
wa Czyża. Jak więc 
widać nasza flagowa 
impreza niezmiennie 
cieszy się zaintereso-
waniem medialnym 
i przyciąga nie tylko 
liczną widownię, ale 
również dziennikarzy.

(WCK)
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca                                        

Anne Youngson, Spotkajmy się w 
muzeum, Wydawnictwo Czarna Owca, 
Warszawa 2019.

Debiut prozatorski, w którym autorka zaprasza do lektury 
listów wymienianych między dwojgiem dojrzałych ludzi. Tina 
i Anders mają ponad sześćdziesiąt lat, oboje niedawno stracili 
bliskie osoby. Początkowo nikt nie spodziewa się, że ich kore-
spondencyjna znajomość przerodzi się w przyjaźń. Czy boha-
terce uda się zrealizować pragnienie z młodych lat i odwiedzi 
muzeum, w którym można zobaczyć człowieka z Tollund? Czy 
piszący do siebie spotkają się? Książka o wyborach i niespo-
dziankach, jakie niesie z sobą życie. Polecamy!

Michał Kędzierski, Akademia wychowania, Grupa Wy-
dawnicza Foksal, Warszawa 2018.

Początek roku szkolnego to wyzwanie nie tylko dla dzieci, 
ale i rodziców. Warto zatem zajrzeć do poradnika i dowie-
dzieć się, jak pokonać problemy wychowawcze i zapewnić 
dziecku właściwy rozwój. Autor porusza różne zagadnienia 
począwszy od radzenia sobie z dziecięcymi napadami histe-
rii do rozwijania jego pasji i zainteresowań. Ten praktyczny 
poradnik pomoże w zrozumieniu wszystkich trudów życia 
rodzicielskiego, podniesie na duchu, bo przecież nie ma ide-
alnych rodziców ani dzieci.

Agnieszka Stelmaszyk, Złoty szlak, Wydawnictwo Zielo-
na Sowa, Warszawa 2019.

Przedłużcie sobie wakacje i wybierzcie się wraz z Ostro-
wskimi i Gardnerami do serca Afryki. Co mamy w planach? 
Safari w Masai Mara, zwiedzanie Nairobi, wycieczkę do Mom-
basy, rejs statkiem, podziwianie refy koralowej... I co łatwo 
było przewidzieć mnóstwo komplikacji. Plany, planami, a wy-
szło jak zawsze, czyli zagadka do rozwikłania, mnóstwo myl-
nych tropów i przeplatające się ze wątki przygody, kradzieży i 
porwania. Kroniki Archeo to już prawdziwa marka jeśli chodzi 
o książki przygodowe dla młodzieży. Gwarantujemy, że i tym 
razem się nie zawiedziecie. Warto przeczytać!!!   

Oprac. MBP w Wiśle

Czytelnia czynna całą dobę!
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle kolejny rok zapew-

nia swym czytelnikom dostęp do książek 24 godziny na dobę. 
Dzięki udziałowi w grupie zakupowej bibliotek województwa 
śląskiego mieszkańcy Wisły i okolic mogą korzystać z wybra-
nych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA, w któ-
rej znajdują się 2092 tytuły. 

Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych 
publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz in-

nych wydawnictw. Wystar-
czy zapisać się do biblioteki 
i pobrać PIN, a czytelnia bę-
dzie otwarta nawet z domu w 
środku nocy! Więcej szcze-
gółów znajdziesz na stronie 
biblioteka.wisla.pl. Zapra-
szamy!!!

Dzień z twórczością Zofii 
Kossak

1 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zorga-
nizowała „Dzień z twórczością Zofii Kossak”. Zwiedzanie 
wystawy, spacer literacki i spotkanie z dr Joanną Jurgałą–Ju-
reczką, autorką biografii pisarki, odbyły się w związku ze 130. 
rocznicą urodzin Zofii Kossak, która przypada 10 sierpnia. 

Tę ważną dla regionu rocznicę biblioteka podkreśla od kil-
ku miesięcy: w maju w warsztacie metodycznym wzięli udział 
wiślańscy nauczyciele, a Teatr „Gry i Ludzie” wystawił przed-
stawienie dla dzieci „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata”. 
W lipcu Letnia Akademia Zabawy także pracowała nad teks-
tem tej pięknej baśni Zofii Kossak, a uczestnicy udali się na 
wycieczkę do dworu Kossaków w Górkach Wielkich, gdzie 
wzięli udział w grze terenowej. Od lipca do początku sierp-
nia w bibliotece oglądać było można wystawę pt. „Bezcenne 
dziedzictwo. Zofia Kossak 1889–1968” przygotowaną przez 
Fundację Zofii Kossak i Senat RP w ubiegłym roku w związku 
z 50. rocznicą śmierci pisarki.

Tuż przed rocznicą uczestnicy spaceru literackiego „Ślada-
mi Zofii Kossak przez Wisłę” zapoznali się z wystawą i wy-
ruszyli w teren. Przewodniczką była dyrektor biblioteki, która 
opowiedziała o wiślańskich wątkach w życiu i twórczości Zo-
fii Kossak. Wycieczka doszła aż na Jarzębatą odwiedzając po 
drodze miejsca, w których bywała pisarka. Można było posłu-
chać o tym, co robił w Wiśle i Górkach Wielkich sam Witkacy, 
czemu wybuchła polemika pomiędzy Zofią Kossak a Janem 
Izydorem Sztaudyngerem i kogo odwiedzała pisarka na Jarzę-
batej. Co sądziła o przeszłości Wisły wynikało z odczytanych 
fragmentów jej prozy i publicystyki.

Po powrocie z wycieczki, po południu odbyło się spotkanie 
z dr Joanną Jurgałą–Jureczką, autorką opowieści biograficznej 
o Zofii Kossak i szeregu książek o rodzinie Kossaków. Ab-
solwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie literatu-
roznawstwa, jest znawczynią literatury Śląska Cieszyńskiego 
okresu międzywojennego, pracowała jako pedagog, dzienni-
karka i kustosz Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. 
Na podstawie zachowanych archiwaliów z pasją opowiedziała 
o pełnym zwrotów akcji życiu pisarki, jej dramatycznych prze-
życiach w czasie wojny i wycofaniu jej książek z biegu czytel-
niczego w okresie PRL.

Uczestnicy zadawali pytania, a po spotkaniu mogli poroz-
mawiać z prelegentką i nabyć ostatnią jej książkę pt. „Kossa-
kowie. Biały mazur”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i 
zapraszamy po książki do wiślańskiej biblioteki.    Renata Czyż
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Książka dla Ciebie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle podobnie jak w 

ubiegłych latach zorganizowała akcję promocyjną książki uży-
wanej. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej za symbolicz-
ne kwoty można było nabyć ciekawe pozycje książkowe, które 
bibliotece przekazali w darze czytelnicy. W ten sposób była 
okazja zdobycia nietypowej lektury, a przy okazji wesprzeć 
szczytny cel. Za uzyskane środki finansowe z kiermaszu zaku-
pione zostaną nowości wydawnicze, które jako dary czytelni-
ków zasilą zbiory wiślańskiej biblioteki.        (drc)

2–3 października 2019 roku Cieszyn – Wisła 
2 października Cieszyn (Uniwersytet Śląski, Instytut Muzyki, 

Sala kameralna im. Jana Sztwiertni, nr 107, ul. J. U. Niemcewicza 2)
10.00 Otwarcie konferencji 
Folklor
10.15–10.45 prof. dr hab. Daniel Kadłubiec (UŚ Cieszyn), Stani-

sław Hadyna – twórca uniwersalny i oryginalny
10.45–11.15 prof. dr hab. Jolanta Szulakowska–Kulawik (AM 

Katowice), Dzieło Stanisława Hadyny w świetle kultury cieszyńskiej
11.15–11.45 dr hab. Magdalena Szyndler (UŚ Cieszyn), Folklor 

beskidzki w opracowaniach Stanisława Hadyny
11.45–12.15 Przerwa kawowa
Muzyka
12.15–12.45 dr Danuta Zoń–Ciuk (UŚ Cieszyn), Tożsamość kom-

pozytorska Stanisława Hadyny. Charakterystyka wybranych utwo-
rów inspirowanych folklorem

12.45–13.15 dr Izabela Migocz (MBP Kędzierzyn–Koźle), Popu-
laryzacja twórczości Stanisława Hadyny w latach 2008–2011

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy 
urodzin Stanisława Hadyny

13.15–13.45 dr hab. prof. AM Elżbieta Grodzka–Łopuszyńska 
(AM Katowice), Zbiór kolęd Stanisława Hadyny – piękno w prostocie

13.45–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–15.30 dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka (UŚ Cieszyn), „Nie-

zatarte ślady” Stanisława Hadyny jako inspiracja scenariusza filmu 
Aleksandra Forda „Młodość Chopina” – wprowadzenie do projekcji

15.30–17.30 Projekcja filmu „Młodość Chopina”
3 października Wisła (Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 

Śniegonia, pl. B. Hoffa 3)
Źródła
10.00 Otwarcie konferencji
10.15–10.45 Danuta Szczypka (Wisła), Wiślański rodowód Sta-

nisława Hadyny. Materiały do biografii
10.45–11.15 Sylwia Richter (ZPiT Śląsk), Przegląd niepubliko-

wanych materiałów literackich Stanisława Hadyny zachowanych w 
Archiwum Zakładowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

11.15–11.45 dr Zygmunt Magiera (ZPiT Śląsk), Stanisław Hady-
na – myśli i zdania muzyczne. Rozważania na temat kompozytorskiej 
pracy twórczej na przykładach zachowanych rękopisów w zbiorach 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

11.45–12.15 Przerwa kawowa
Twórczość literacka
12.15–12.45 dr Łucja Dawid (UŚ Cieszyn), Suita aksjologiczna. 

Rzecz o prozie Stanisława Hadyny
12.45–13.15 dr Xymena Borowiak (Wisła), Epifanijne figury my-

śli jako paraboliczna gra w prozie Stanisława Hadyny
13.15–13.45 prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (AST Kraków), 

Teatr i dramat Stanisława Hadyny
13.45–15.00 Przerwa obiadowa
Kultura
15.00–15.30 dr Joanna Dziadowiec–Greganić (Muzeum Etnogra-

ficzne Warszawa), Poklask musi być mi obojętny. Stanisław Hadyna, 
a polski sceniczny ruch folklorystyczny – kilka refleksji

15.30–16.00 dr Karolina Banach (ZPiT Śląsk), Twórczość Stani-
sława Hadyny – między tradycją, a współczesnością

16.00–16.30 dr hab. prof. AGH, Izabela Trzcińska (AGH Kra-
ków), Projekty odrodzenia według Stanisława Hadyny

16.30–17.00 dr Renata Czyż (MBP Wisła), Niezwykłe spotkania. 
Kontakty Stanisława Hadyny z twórcami literatury i sztuki 

17.30–18.30 Koncert kameralny „Stanisław Hadyna – in memo-
riam” (w programie utwory Stanisława Hadyny i kompozytorów Ślą-
ska Cieszyńskiego)
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, 

czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, 
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwie-
dzia”). Enklawa budownictwa drewnianego.

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od 
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 
17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), 
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej 
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w La-
sach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: (do 4.10) Milan Motyka – wystawa fo-
tografii na temat pszczelarstwa (wernisaż 13.09 o godz. 17.00); (od 
4.10) Marek Krakowski –wystawa fotografii. Dom Zdrojowy – cze-
koladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy stałe Jana Żyrka, Kornela Wilczka, Krystiana Wod-
nioka i Moniki Ślósarczyk. Wystawy czasowe: Barbara Kasza „Bar-
wy Lata”, Anwar Belaaroui „Afrykańskie królowe”.

Ruszył kolejny projekt  
z Jabłonkowem

„Jablunkov – Wisła. Razem możemy więcej” to nowy projekt, 
który rozpoczęto realizować w naszym mieście. 12 sierpnia na Bul-
warze Księżycowym ruszył plener rzeźbiarski. To część projektu, 
które Wiślańskie Centrum Kultury prowadzi z Jabłonkowskim Cen-
trum Kultury i Informacji JACKI. 

W plenerze brało udział czterech rzeźbiarzy, dwóch z Polski i 
dwóch z czeskiej strony granicy: Grzegorz Michałek, Artur Szołdra, 
Agata Valaliková i Jiří Cieslar. Na wiślańskim Bulwarze Księżyco-
wym, przez kilka dni powstawały postacie szopki bożonarodzenio-
wej, która stanie na rynku w okresie świątecznym. 

Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, ul. 
Ochorowicza 6, czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), 
tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa czasowa: Malarstwo 
Krzysztofa Heksel.

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a 
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 
53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spa-
dochroniarzy.

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w 
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.

Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 
660. Ekspozycja stała.

Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w 
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. 
Ekspozycja stała.

Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 4A, czynne w 
lipcu i sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu i 
wrześniu w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. Ekspozycja stała.

Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna 
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, 
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa 
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

To jedno z pierwszych wydarzeń, które zostało zorganizowane 
w ramach projektu pn. „Jablunkov – Wisła razem możemy więcej”, 
którego inauguracja odbyła się w 8 sierpnia w Jabłonkowie. Ponadto 
w ostatnim tygodniu sierpnia, przed Dniami Wisły, od poniedziałku 
do piątku na wiślańskim rynku odbyły się warsztaty rękodzielnicze, 
na których pojawią się zarówno twórcy z Wisły, jak i z Jabłonkowa. 
– W ramach projektu w obu miejscowościach powstaną także dwie 
wystawy plenerowe, na których pokażemy naszych twórców ludo-
wych. W ramach projektu zostanie także wydany kalendarz na rok 
2020 z informacjami o imprezach zarówno w Wiśle jak i Jabłonko-
wie – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego 
Centrum Kultury.

W Jabłonkowie zostanie wydana także góralska gazeta, na temat 
atrakcji turystycznych zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie gra-
nicy. – Projekt polega na kilku wspólnych działaniach. Oprócz ple-
neru w Wiśle, czeka nas m.in. Jabłkowy Dzień w Jabłonkowie czy 
Europejski Tydzień Mobilności. Będziemy promowali zdrowy styl 
życia, wszystko będzie kręciło się wokół rowerów – mówi Gabriela 
Niedoba, dyrektor Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji 
JACKI. – Oprócz tego, że twórcy i społeczność obu miejscowości 
będą mieli szansę się integrować, chcemy żeby turyści jeszcze lepiej 
poznali walory Wisły i Jabłonkowa. Dzięki projektowi, w którym 
jesteśmy partnerem Jabłonkowskiego Centrum Kultury, będziemy 
także w stanie zakupić sprzęt, potrzebny do jego realizacji. Chodzi 
przede wszystkim o bieżące wyposażenie, m.in. stoły czy aparat foto-
graficzny – dodaje Katarzyna Czyż–Kaźmierczak.

Jest to kolejny projekt, w którym współpracują ze sobą Jabłon-
ków i Wisła. Liderem projektu jest Jabłonkowskie Centrum Kultu-
ry i Informacji JACKI, partnerem jest Wiślańskie Centrum Kultury. 
Projekt „Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc / Jablunkov – 
Wisła – razem możemy więcej” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska za 
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakończenie projektu 
odbędzie się w październiku.      (WCK)
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Piękno jest w każdym 
z nas

Warsztaty i plenerowa wystawa to kolejne kroki współpracy 
Wisły i Jabłonkowa. W ramach projektu, które Wiślańskie Cen-
trum Kultury prowadzi z Jabłonkowskim Centrum Kultury i Infor-
macji JACKI, odbyło się w Wiśle mnóstwo wydarzeń, m.in.: ple-
ner rzeźbiarski, warsztaty rękodzielnicze oraz postawiona została 
wystawa plenerowa „Piękno jest w każdym z nas”.

W dniach 26–30 sierpnia na wiślańskim rynku trwały war-
sztaty rękodzielnicze, podczas których można było nauczyć się 
wielu ciekawych rzeczy i zabrać ze sobą do domu własnoręcz-
nie wykonaną pamiątkę. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in.: 
wyrobu ceramiki, malowania na szkle, ozdabiania pierników i 
wielu innych. – W warsztatach uczestniczyło po pięciu twórców 
z Wisły i Jabłonkowa. Przez pięć dni na rynku trwały warszta-
ty rękodzielnicze, które cieszyły się bardzo dużą popularnością. 

Uczestniczyły w nich całe rodziny a atmosfera udzieliła się także 
twórcom. Jak udało nam się dowiedzieć, w te pięć dni zawiązały 
się między nimi przyjaźnie i już teraz twórcy z Wisły i Jabłonko-
wa planują kolejne spotkania – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmier-
czak, dyrektor WCK.

Serdecznie dziękujemy członkom Stowarzyszenia „Grupa 
Twórców Wiślanie” za zaangażowanie w projekt.

Natomiast 31 sierpnia w Wiśle została otwarta plenerowa 
wystawa pochodzącej z Jabłonkowa fotografki Lucie Brychcyo-
vej. To także część projektu, które Wiślańskie Centrum Kultury 
prowadzi z Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji JACKI. 
– Otworzyliśmy wystawę plenerową fantastycznej fotografki i z 
tej okazji odwiedzili nas przyjaciele z Jabłonkowa. Była z nami 

Gabriela Niedoba, dyrektor Jabłonkowskiego Centrum Kultury 
i Informacji. Podczas otwarcia wystawy mogliśmy usłyszeć mu-
zykę góralską. To kolejny krok do realizacji naszego wspólnego 
projektu „Jablonkuv – Wisła. Razem możemy więcej” – wyjaśnia 
Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor WCK.

Przypomnijmy: od sierpnia Jabłonkowskie Centrum Kultury 
i Informacji oraz Wiślańskie Centrum Kultury prowadzą wspól-
ny projekt pt. „Jablonkuv – Wisła. Razem możemy więcej”. Do-
tychczas w Wiśle odbył się m.in. plener rzeźbiarski na Bulwarze 
Księżycowym, warsztaty rzemiosła ludowego czy właśnie otwar-
cie wspomnianej wystawy. – Projekt polega na kilku wspólnych 
działaniach. Oprócz pleneru w Wiśle, otwarcia wystawy fotografii 

i warsztatów, czeka nas m.in. Jabłkowy Dzień w Jabłonkowie czy 
Europejski Tydzień Mobilności. Będziemy promowali zdrowy 
styl życia, wszystko będzie kręciło się wokół rowerów – mówi 
Gabriela Niedoba, dyrektor Jabłonkowskiego Centrum Kultury i 
Informacji JACKI.

Jest to kolejny projekt, w którym współpracują ze sobą Ja-
błonków i Wisła. Liderem projektu jest Jabłonkowskie Cen-
trum Kultury i Informacji JACKI a partnerem Wiślańskie Cen-
trum Kultury. Projekt „Jablunkov – Wisła – společně dokážeme 
víc / Jablunkov – Wisła – razem możemy więcej” reg. č. 
CZ.11.4.120/0.0/16_010/0002003 jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V–A Republika Cze-
ska – Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. 
Zakończenie projektu odbędzie się w październiku.

(WCK)
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W dniach 10–11 sierpnia na szczycie Skolnitego odbyła się III Mię-
dzynarodowa Noc Zbójników! Przez dwa dni wioska zbójnicka tętniła 
życiem dzięki warsztatom, pokazom, regionalnej kuchni i muzyce!

Dwa dni zbójnickiej zabawy!

Od sobotniego przedpołudnia do niedzielnego wieczora na spe-
cjalnie ustawionej scenie zaprezentowały się góralskie kapele z Wi-
sły, Trójwsi Beskidzkiej, Żywiecczyzny i z Zaolzia. Wystąpiła też 
męska grupa śpiewacza „Wańcy” oraz dziecięcy Zespół Regionalny 
„Mała Istebna”. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy wyrobu owczych 
serów, ubijania masła czy mielenia ziarna na mąkę w żarnach. Z 
warsztatami edukacyjnymi swoje stoisko ustawiło Nadleśnictwo 
Wisła, gdzie można było wygrać sadzonki drzew, natomiast Grupa 
Beskidzka GOPR zrobiła pokaz ratownictwa w górach. Dzieci mo-
gły skorzystać ze ścianki wspinaczkowej pod nadzorem instrukto-
rów. Była też prelekcja przewodnika beskidzkiego na temat naszych 
gór i innych atrakcji Wisły.

Najważniejszym wydarzeniem były jednak codzienne napa-
dy zbójnickie na niczego niespodziewających się turystów. Warto 
było jednak dać się porwać, gdyż później po wykupieniu się z rąk 

zbójników można było wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. weeken-
dowe pobyty w ośrodkach noclegowych, vouchery do wiślańskich 
restauracji czy bilety wstępu do tutejszych atrakcji turystycznych. 
– Pomysł na imprezę w zbójnickich klimatach zrodził się przed pa-
roma laty. Pierwsza edycja odbyła się na Czantorii, natomiast dwie 
kolejne już w Wiśle na Skolnitym, gdzie mamy naprawdę dobre 
warunki do wspólnego zbójowania – mówi Paweł Grzyb z kapeli 
góralskiej „Beskidzcy Zbóje”, która była głównym organizatorem 
wydarzenia.

W wiosce zbójnickiej w sobotni wieczór zapłonęła góralska wa-
tra przy której śpiewy, muzyka i tańce rozbrzmiewały do późnych 
godzin. Trwałyby zapewne jeszcze dłużej, gdyby nie deszczowa po-
goda. Mimo wszystko i tak sporo osób zostało na noc w namiotach, 
na specjalnie przygotowanym polu tuż pod szczytem. Współorgani-
zatorem wydarzenia była Gmin Wisła.

Tekst: Tadeusz Papierzyński
Fotografie: Wojciech Wysłych i Krzysztof Kempny
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Wiślaczek Country 2019
Muzyka country, śpiew, taniec, warsztaty i ... zaręczyny na 

scenie – to wszystko stało się podczas Wiślaczka Country, któ-
ry odbył się w dniach 24–25 sierpnia w Wiśle. Jubileuszowa, 
dwudziesta edycja imprezy rozpoczęła się w sobotę. W Par-
ku Kopczyńskiego powstała indiańska wioska, w której dzieci 
mogły miło spędzić czas podczas zabaw, konkursów i warszta-
tów. Tego samego dnia, punktualnie o godzinie 15:00 wyru-
szył barwny korowód, który przemknął przez centrum miasta. 
Podczas korowodu można było zobaczyć muzyków country i 
niesamowite motocykle.

Tradycyjnie już oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok. Z okazji jubileuszowej edycji organi-
zatorzy Wiślaczka Country przekazali gospodarzowi miasta, 
w ramach podziękowania, szklany puchar z okazjonalnym 
grawerem. Burmistrz również przekazał podziękowania dla 
wszystkich countrowców i organizatorów, składając na ręce 
Haliny Romaniszyn bukiet kwiatów. Na scenie pojawił się 
również tort „urodzinowy”, ufundowany przez Cukiernię „U 
Janeczki”, który okazał się także smaczną niespodzianką dla 
zgromadzonej w amfiteatrze publiczności.

Pierwszego dnia imprezy na scenie amfiteatru zagrały: Mu-
sic Road Pilots (Holandia), Stevie Simpson (Wielka Brytania), 
Tomasz Szwed, Droga na Ostrołękę, Honky Tonk Brothers 
oraz Zespół taneczny CROCK14 (Czechy). Imprezę poprowa-
dził Tomasz Szwed, muzyk country i konferansjer. Podczas 
koncertu doszło do niecodziennej sytuacji. Tłum widzów na 
własne oczy mógł zobaczyć spontaniczne zaręczyny. Od razu 
zdradzimy, że oświadczyny zostały przyjęte. Po koncertach 
można było pobawić się w rytmach muzyki country na „Wi-
ślańskiej Binie”. Z kolei w niedzielę odbył się koncert pt. „Nie-
dziela z Andrzejem Trojakiem”, w ramach którego wystąpili 
Bluegrass Comeback (Czechy), Trojak Street Combo i Whi-
skey River.

Wiślaczek Country to impreza, która przez cały weekend 
przyniosła dużo emocji i pięknych momentów. Udanym ekspe-
rymentem okazał się m.in. projekt „Country na dachu Wisły”, 
w ramach którego zespoły zagrały nie tylko w amfiteatrze, ale 
także na górnej stacji kolei linowej Skolnity. Już teraz wiado-
mo, że kolejna impreza w rytmach country, odbędzie się w Wi-
śle za rok.

Serdecznie dziękujemy sponsorom tego wydarzenia, któ-
rymi są: Cukiernia „U Janeczki”, Cukiernia „Wiślanka”, DW 
„Beskidy”, Skolnity Ski & Bike, „Choppersdivision” – co-
dzienna odzież motocyklowa.

Andrzej Drobik (WCK)
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Wzruszający film, nagrody dla osób, które zasłużyły się dla 
wiślańskiej kultury i zjawiskowy występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny – tak rozpoczęły się tegoroczne 
Dni Wisły. W dniach 30 sierpnia – 1 września w Wiśle na miesz-
kańców i turystów czekało moc atrakcji!

PIĘKNE DNI WISŁY

Dni Wisły rozpoczęły się w piątek w wiślańskim Amfiteatrze 
im. Stanisława Hadyny. Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor 
Wiślańskiego Centrum Kultury już na wstępie zapowiedziała, 
że w tym roku czeka nas mnóstwo atrakcji i jak się okazało, już 
pierwszego dnia, te oczekiwania się spełniły. Premierowy pokaz 
wyczekiwanego filmu dokumentalnego „Ciągle tu jesteśmy” w 
reżyserii Andrzeja Drobika, który opowiada historię mieszkań-
ców wsi Ostojićevo w Serbii, będących potomkami wiślańskich 

osadników z XIX wieku, dostarczył wielu wzruszeń i niezwykle 
cennych informacji. Kolejnym punktem wydarzenia było wręcze-
nie Nagród Miasta Wisła w Dziedzinie Kultury i Sztuki 2019. Rada 
Miasta Wisła postanowiła przyznać statuetki „Trzy Smreki” i nagro-
dy Henrykowi Itnerowi i Jarosławowi Gluzie. Pierwszy z laureatów 
jest długoletnim dyrygentem Wiślańskiej Orkiestry Dętej, angażuje 
się w wiele inicjatyw kulturalnych, które dzieją się na terenie Wisły. 

Jarosław Gluza jest członkiem Stowarzyszenia „Grupa Twórców 
Wiślanie”, zajmuje się rzeźbą w drewnie, a szczególnie znane są 
motywy zwierzęce w jego twórczości. – Nasi tegoroczni laureaci  
to ludzie, dzięki którym możemy z pełną odpowiedzialnością po-
wiedzieć, że Wisła to nie tylko miasto, to miasto z kulturalną i ar-
tystyczną duszą – mówiła ze sceny Katarzyna Czyż–Kaźmierczak.

Pięknym zwieńczeniem wieczoru był występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Był to koncert ważny, bo był częścią obchodów 
Roku Hadyny, a przypomnijmy, że odbył się w amfiteatrze, który 
nosi imię tego niezwykłego człowieka, założyciele i długoletniego 

dyrektora „Śląska”. Ten występ mógł odbyć się dzięki wsparciu 
Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Wielki twór-
ca, człowiek z gór – Stanisław Hadyna”, złożonego przez Wi-
ślańskie Centrum Kultury do programu „Kultura – Interwencje 
2019”. Podczas koncertu obecna była rodzina prof. Hadyny i w 
jej imieniu wystąpiła na scenie wnuczka Agata Hadyna, która po-
dziękowała za wszystkie realizowane w ramach obchodów roku  
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hadynowskiego wydarzenia. – Nie ukrywam, że zawsze bardzo 
chętnie przyjeżdżamy właśnie do Wisły, a koncert w takim miej-
scu jest dla nas ogromnym przeżyciem – mówił z kolei Zbigniew 
Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert za-
chwycił wszystkich zgromadzonych w wiślańskim amfiteatrze, a 
dodajmy, że był on wypełniony po brzegi.

– Owoce, których drzewo zasadził Stanisław Hadyna, są dojrza-
łe i niezwykle słodkie. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zachwyca nas 
wszystkich, a jednak za każdym razem smakują inaczej – tak pod-
sumował koncert burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Program zespołu 
pt. „A to Polska właśnie” zakończył się długą owacją na stojąco 
i był niesamowitym zakończeniem pierwszej odsłony Dni Wisły.

Niekwestionowaną gwiazdą drugiej odsłony Dni Wisły okazał 
się zespół De Mono, który rozgrzał wiślańską publiczność do czer-
woności. Ale to nie wszystko, gdyż w sobotę w Wiśle działo się 
znacznie więcej. Koncerty rozpoczęły się występami młodzieży, 
laureatów Festiwalu Piosenki „Nasza Szansa”. Na scenie pięknie 
zaprezentowały się: Natalia Kędzior ze Społecznego Ogniska Mu-
zycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle, Emilia Grzelak ze Stowa-
rzyszenia Ognisk Artystycznych w Tychach i Natalia Szafron ze 
Studia Piosenki VOICEPLESS w Pszczynie. Później nadszedł czas 

na koncert znanego już w Wiśle zespołu Misiasty, a po nim wystąpił 
niezwykle uzdolniony, młody gitarzysta Radek Stojda, 15–latek z 
Ustronia. Zwieńczeniem wieczoru był niesamowity koncert zespo-
łu De Mono. Publiczność, która wypełniła wiślański amfiteatr dała 
się porwać hitom zespołu i niesamowitej atmosferze koncertu.

Dni Wisły to jednak nie tylko koncerty w amfiteatrze. W ciągu 
dnia na Placu Hoffa trwały warsztaty plastyczne oraz warsztaty 
tańca i śpiewu góralskiego, zorganizowane w ramach projektu 
„Wielki twórca, człowiek z gór – Stanisław Hadyna”. Projekt ten, 
dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z pro-
gramu „Kultura – Interwencje 2019”, zgromadził na warsztatach 
sporo młodych adeptów zarówno sztuk plastycznych, jak i tańca 
i śpiewu. Co ciekawe, w sobotę Wisłę odwiedziły też motocykle 
w ramach Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych. Ta wizyta 
spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno turystów, jak i 
mieszkańców naszego miasta.

Trzecia odsłona Dni Wisły to koncert „Wiślanie dla Wisły”. 
W amfiteatrze zaprezentowali się Wiślańska Orkiestra Dęta pod 
kierownictwem Henryka Itnera, laureata tegorocznej Nagrody 
Miasta Wisła w Dziedzinie Kultury i Sztuki, Patryk Demkowski 
oraz zespół Lazy Leg (piszemy o nim na str. 2). 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji naszym spon-
sorom, którymi są: Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki oraz Firma 
Małgorzata.

Tekst: Andrzej Drobik/WCK
Zdjęcia: Daniel Franek/Okiem Fotoreportera
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OBRAZY I DŹWIĘKI
Wydarzenie „Obrazy i dźwięki” to połączenie muzyki z filmem. 

W dniach 15–18 sierpnia na deskach Amfiteatru im. Stanisława Ha-
dyny była okazja posłuchać dobrej muzyki i być świadkiem niesamo-
witych pokazów.

Przy okazji świątecznego dnia, 15 sierpnia, na placu Hoffa odbył 
się spektakl „Zaczarowany młynek” w wykonaniu Studia „Krak – Art”, 
gdzie profesjonalni aktorzy przedstawili zebranym dzieciom i ich opie-
kunom historię zaczarowanego młynka oraz wyjaśnili dlaczego morze 
jest słone. Natomiast wieczorem w wiślańskim amfiteatrze, w ramach 
„Lata z Filharmonią”, mogliśmy wysłuchać zespołu Impressja w kon-
cercie pod tytułem „La Boheme ... Aznavour i jego piękny świat”.

Drugiego dnia imprezy koncert dał Tomek „Tom” Filipczak a 
wielbiciele kina mogli zobaczyć na dużym ekranie produkcję „Por-
tier z Hotelu Atlantic”. To niemy film, któremu podczas emisji towa-
rzyszyła muzyka na żywo. Całość zakończyła zabawa z DJ–em na 
„Wiślańskiej Binie”. 

Trzeci dzień imprezy to „Bitwa o samotną górę” – gra terenowa 
dla miłośników fantasy, która rozpoczęła się na placu Hoffa, a swój 
finał miała na szczycie Skolnitego. Zabawa była przednia, podob-
nie jak podczas pokazu filmu „Hobbit – niezwykła podróż”, który 
wyświetlono w ramach kina plenerowego w wiślańskim amfitea-
trze. – Podobnie jak w poprzedzającym dniu, zabawę zakończyliśmy 
na „Wiślańskiej Binie” przy muzyce DJ–a – relacjonuje Katarzyna 
Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury, które 
było organizatorem imprezy.

W ostatniej odsłonie „Obrazów i dźwięków” na deskach amfite-
atru zaprezentowane zostały najbardziej znane melodie filmowe w 
wykonaniu zespołu Impressja, 
a następnie wystawiony został 
niezwykły musical „Zwycięzcy” 
w wykonaniu Teatru na Dłoni. 
Energetyczny spektakl w reży-
serii Sebastiana Chmiela i Da-
wida Bawora, ze scenariuszem 
Martyny Gzowskiej–Sawickiej, 
porwał publiczność, która mogła 
zobaczyć niezwykłe widowisko, 
pełne tańca, śpiewu i efektów wi-
zualnych.                      (luki) 
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

KORTEZ ZAGRAŁ W WIŚLE
14 sierpnia w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Ha-

dyny zagrał znany i lubiany Kortez. Bilety na koncert „Kortez 
– Holiday Tour” rozeszły się jak świeże bułeczki, więc na wi-
downi zasiadł komplet publiczności.

Na program koncertu złożyły się piosenki pochodzące z 
płyt „Bumerang” i „Mój dom”, a także z wydawnictw uzupeł-
niających dyskografię Korteza. Wiślańska publiczność mogła 
usłyszeć wiele hitów artysty, któremu na scenie towarzyszył 
zespół w składzie: Jacek Lachowicz, Krzysztof Domański, Le-
sław Matecki i Robert Kretzschmar.       (luki) 

Niezwykłe malarstwo  
w Galeryjce WCK

9 sierpnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury od-
był się finisaż wystawy rzeźby i malarstwa Michaeli Zorma-
novej i Stanislava Zormana. W czasie finisażu artyści opowie-
dzieli o swojej twórczości i inspiracjach.

Michaela Zormanová – najczęściej maluje w technice olej-
nej i akwareli. Tematyka prac to: człowiek, folklor, emocje 
oraz tematy połączone z wiarą i religią. Poza malarstwem zaj-
muje się także tłumaczeniem poezji. Obecnie jest na studiach 
doktoranckich na slawistyce w Ołomuńcu. – Mogę powiedzieć, 
że maluję od zawsze. Od ponad 10 lat prezentuję swoje prace 
na wystawach i zawsze jest to dla mnie bardzo ciekawe do-
świadczenie – widzieć kawałek swojego życia rozwieszonego 
na ścianach – mówi artystka.

Stanislav Zorman – urodził się w 1953 r. w Marklowicach 
Dolnych (Czechy). W swojej działalności artystycznej wy-
korzystuje wyłącznie naturalne materiały takie jak drewno, 
skóra, płótno. Autor poświęcił swoje życie opiewaniu piękna 
w malarstwie, rzeźbie, a zwłaszcza dendrologii. Z niezwykłą 
wrażliwością obserwuje przyrodę i tworzy swoje dzieła przede 
wszystkim ze starych, zniszczonych drzew.

(WCK)

Drzewo
Każde jest oryginałem, każde niepowtarzalne.
Może powrócimy do mądrości naszych pradziadów.
Może i my zrozumiemy słowa natury,
szept drzew długowiecznych, które nas przeżyją.
Są ludzie, których drewno oczarowało,
wchodzą w duszę każdego tego obrazu.
Czują jego potężną siłę i stają się jego częścią.
 Co można odkryć w prostym, naturalnym materiale
 – drewnie?...
 Może promieniuje magiczna siła,
 może to jest tylko rysunek,
 może zrządzenie boskie.....
Obrazy te są dokumentem
prostej prawdy naszych pradziadów.
Każde drzewo ma swoją duszę...
 To dzieło sztuki, które stworzyła ludzka ręka
 ze skarżących się, starych, mądrych, zniszczonych drzew
 uległych czasowi i niszczącej wszystko
 cywilizacji XX wieku.

Stanislav Zorman
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ZAGRAŁY ORGANY
11 sierpnia w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. 

Piotra i Pawła w centrum Wisły odbył się koncert muzyki 
organowej. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu Dni 
Muzyki Organowej, który odbywa się każdego lata w na-
szym mieście. 

Dla licznej publiczności, zgromadzonej w świątyni 
wystąpili: Ryszard Żołędziewski – saksofon i Piotr Rojek 
– organy. Koncert prowadziła Grażyna Durlow.

(luki)
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Okres wakacji niekoniecznie musi kojarzyć się z pożegnaniem 
ze szkołą na dwa miesiące. Wiślańskie szkoły podstawowe po-
stanowiły zburzyć ten utarty sposób myślenia i przygotowały dla 
swoich podopiecznych bogatą ofertę zajęć wakacyjnych o cha-
rakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, artystycznym, 
jak również dydaktycznym. Zajęcia te, mające na celu zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, były finansowane 
ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a prowadzone przez nauczycieli wi-
ślańskich szkół.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Centrum zrealizowano 26–go-
dzinny projekt pod nazwą „Aktywne wakacje”, w ramach które-
go uczestnicy poznali ciekawe formy spędzania czasu wolnego, 
podnieśli swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na pływalniach, 
otwartych kąpieliskach i rzekach, oraz na temat prawidłowego od-
żywiania i profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzone 
były w 3–godzinnych blokach i obejmowały zarówno zajęcia ru-
chowe w hali sportowej, jak również zajęcia z nauki i doskonale-
nia umiejętności pływania na basenie.

Wakacje bez nudy w wiślańskich szkołach

W Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnem nauczyciele opraco-
wali program „Razem latem”, w ramach którego zrealizowano 14 
godzin zajęć, których celem było pobudzenie aktywności rucho-
wej oraz pokazanie alternatywy dla ekranu komputerowego czy 
telewizyjnego. Dzieci miały okazję wyjechać na basen, do kina, 
ale również wyjść w góry na pieszą wędrówkę, podczas której 
doskonaliły umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.

Bardzo atrakcyjną i różnorodną ofertę zajęć przygotowali swo-
im uczniom nauczyciele Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w 
Malince. Projekt pod nazwą „Bez nudy w wakacje” obejmował aż 
151 godzin zajęć i trwał najdłużej, bo aż do 19 lipca. I rzeczywi-
ście nudą nie wiało, gdyż dzieci pojechały do kina, uczestniczyły 
w zajęciach z robotyki, warsztatach fotograficznych, warsztatach 
kulinarnych w Krainie Kropka w Bielsku–Białej, w Dniu Afry-
kańskim prowadzonym przez misjonarza z Afryki, podchodach i 
grach terenowych, ale również w zajęciach na basenie oraz w gó-
rach uczestnicząc w wycieczce pieszej Pętlą Cieńkowską.

Z kolei w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Głębcach 
w ramach 28–godzinnego projektu „Wakacyjny sposób na zaba-
wę” dzieci miały okazję przejechać się pociągiem do Ustronia, 

co dla wielu było pierwszym doświadczeniem z Polskimi Koleja-
mi Państwowymi, zwiedzić Muzeum Kuźnictwa oraz Bibliotekę 
Miejską w Ustroniu. W kolejnych dniach dzieci uczestniczyły w 
zajęciach na basenie, gdzie doskonaliły umiejętności pływania 
oraz usłyszały po raz kolejny, jak bezpiecznie zachowywać się 
w wodzie. Pojechały również do kina w Bielsku–Białej, a przy 
okazji odwiedziły Państwową Straż Pożarną i mogły zobaczyć z 
bliska, na czym polega praca strażaka.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku postawiła w tym roku 
na zajęcia teatralne realizując 9–godzinny projekt pt. „Warszta-
ty artystyczne”.  Zajęcia z elementami muzycznymi, ruchowymi 
oraz teatralnymi, mające na celu pobudzanie dzieci i młodzieży 
do poszerzania zainteresowań oraz uwrażliwianie ich na wszech-
stronne formy działania, prowadzone były w oparciu o autorskie 
scenariusze.

Warto również wspomnieć, że wyżej wymienione zajęcia o 
charakterze profilaktycznym były bezpłatne dla dzieci. 

Barbara Szalbot
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PRZEDSZKOLAKI PŁYWAJĄ
Wraz z zakończeniem wakacji, dobiegł końca projekt pt.: „Przed-

szkolaki Pływają”. Były to zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6 
– 7 lat z wiślańskich przedszkoli.

Wakacyjna nauka pływania dla przedszkolaków zorganizowana 
przez nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Marcina Ko-
towicza obejmowała zaznajomienie dzieci z podstawowymi umie-
jętnościami pływackimi, samo–asekuracją w wodzie oraz zasadami 
bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą.  

W tym pierwszym etapie edukacji pływackiej wzięło udział aż 
osiemnaścioro przedszkolaków, którzy trzy razy w tygodniu wytrwa-
le pracowali nad swoimi umiejętnościami, a także świetnie bawili się 
na pływalni podczas gier i zabaw. Uczestnicy poznali podstawowe 
elementy techniki pływania stylem grzbietowym, skoków do wody 
oraz nurkowania. W trakcie trwania projektu, młodzi pływacy po-
dejmowali wyzwania związane ze zdobywaniem nowych umiejętno-
ści, co nieustannie motywowało ich do stawiania kolejnych kroków 
na „ścieżce pływackiej”. Z kolei w trakcie ostatnich zajęć wszyscy 
wzięli udział w egzaminie pływackim obejmującym sprawności: 
samodzielnego pływania, skoków i nurkowania, który zaowocował 
zdobyciem pierwszego dyplomu potwierdzającego ich umiejętności. 

Piknik Rodzinny w Jaworniku
17 sierpnia na terenie OSP Wisła Jawornik, odbył się Piknik Ro-

dzinny organizowany przez Zarząd Osiedla nr 3 i radnych z doliny 
Jawornika. Dziecięcym grom i zabawom, prowadzonym przez profe-
sjonalnych animatorów, nie było końca.

Nawet dla dorosłych znalazły się konkurencje, którym dzielnie i 
z uśmiechem stawili czoło. Na nasze zaangażowane w zabawę, „małe 
słoneczka” czekały ciekawe i ładne nagrody od sponsorów oraz „rogi 
obfitości” pełne słodyczy. Nasza topowa Młodzieżowa Drużyna Stra-
żacka dała nam pokaz i praktyczne lekcje udzielania pierwszej pomo-
cy, śledzone z zainteresowaniem nie tylko przez najmłodszą część 
widowni. Dzieci mogły też spełnić swoje dziecięce marzenia siadając 
za kierownicą prawdziwego strażackiego wozu bojowego, udostęp-
nionego przez, jak zwykle życzliwych strażaków.

Wspaniałą muzyką i konferansjerką raczył nas najlepszy jaworni-
czański DJ Zbigniew Kojma. Regionalne, przepyszne dania w „ małej 
gastronomii”, powodujące objaw trzęsienia uszu podczas konsump-
cji, przygotowała firma pani Marii Pietruszki, a w kultową kiełbaskę 
z grilla zaopatrzyła nas firma „Marko”. Oczywiste jest, że tak wspa-
niała zabawa, nie mogła się skończyć przed północą i tak też się stało. 
Ostatnich uczestników pożegnaliśmy już w niedzielę.

W trakcie trwania zajęć swoim pociechom nieustannie kibicowa-
li rodzice, którzy aktywnie wspierali wszystkie dzieci do przełamy-
wania obaw i zdobywania nowych umiejętności. Zajęcia zakończyły 
się bardzo dużym sukcesem wszystkich uczestników i w trakcie roku 
szkolnego planowana jest kontynuacja na kolejnym etapie szkolenia. 
Młodym pływakom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a no-
wych uczestników zapraszamy na kolejne edycje zajęć.

Marcin Kotowicz

Zarząd Osiedla nr 3 i radni z Jawornika serdecznie dziękują 
wszystkim mieszkańcom doliny, którzy uświetnili tę zabawę swoją 
obecnością, władzom i strażakom OSP Wisła Jawornik za udostęp-
nienie terenu i nieocenioną wielką pomoc w organizacji pikniku, 
burmistrzowi i władzom miasta Wisła za serdeczną przychylność i 
wsparcie na każdym etapie organizacji pikniku, oraz sponsorom, któ-
rzy okazali wielkie serce i wyjątkową hojność – bez Was nie byłoby 
tak radosnego uśmiechu naszych dzieci. Dziękujemy… i do zobacze-
nia w przyszłym roku!

Zarząd Osiedla nr 3 i Radni z Wisły Jawornikafot
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KRONIKA POLICYJNA

– 3 sierpnia na ul. Kopydło wpadł nietrzeźwy kierowca z Sos-
nowca. Prowadził Forda Ka, mając w organizmie ok. 0,5 promila 
alkoholu.

– 3 sierpnia na ul. 1 Maja doszło do przywłaszczenia hulaj-
nogi elektrycznej o wartości 1800 złotych na szkodę mieszkańca 
Wisły. Tego samego dnia i na tej samej ulicy ktoś przywłaszczył 
sobie pozostawiony przez naszego mieszkańca bez nadzoru rower 
górski. W tym przypadku straty oszacowano na 1000 złotych.

– 15 sierpnia na ul. 1 Maja zatrzymano kierowcę, który sie-
dział za kółkiem Opla Insignia. Mieszkaniec Sosnowca prowadził 
samochód pod wpływem alkoholu. Wydmuchał ponad 2 promile.

– 25 sierpnia w jednym ze sklepów w centrum Wisły doszło 
do kradzieży. Sprawca, wykorzystując nieuwagę obsługi, „buch-
nął” 70 paczek papierosów o wartości 750 złotych.

We współpracy z Iloną Oleszczuk, 
zastępcą komendantem KP Wisła

opracował Łukasz Bielski

Letnie zajęcia tenisowe
W lipcu i sierpniu odbywały się w Wiśle zajęcia tenisowe dla 

dzieci i młodzieży. Tegoroczne „Tenisowe Lato” cieszyło się sporym 
zainteresowaniem.

W wtorki dzieci i młodzież spotykały się na zajęciach pod okiem 
profesjonalnego instruktora Jerzego Kochaja. Do ich przeprowadze-
nia wykorzystano boiska wielofunkcyjne w Centrum, Głębcach i Ma-
lince. Każdorazowo brało w nich udział kilkudziesięcioro dzieci, a 
do przeprowadzenia ćwiczeń wykorzystano zestawy do Mini Tenisa, 
maszynę do wyrzucania piłek Lobster i profesjonalny sprzęt teni-
sowy. W okresie 7 tygodni młodzież poczyniła widoczne postępy. 
Pogoda dopisywała a wielu uczestników ma ochotę, jak to bywa od 
kilku lat, spotkać się z Panem Jerzym także w przyszłym roku. Zatem 
do zobaczenia!

Zajęcia „Tenisowe Lato” zostały zorganizowane przez Referat 
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Paweł Brągiel 
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Sport

FIS GRAND PRIX
W sierpniu zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich 

rozegrane zostały we francuskim Courchevel, Zakopanem i japoń-
skiej Hakubie.

10 sierpnia na obiekcie HS–135 w Courchevel triumfował re-
prezentant Słowenii Timi Zajc (131,5 i 133,5 m – nota 277,6 pkt.). 
W składzie reprezentacji Polski na ten konkurs nie znalazł się ani 
jeden zawodnik WSS–u Wisła.

W dniach 17–18 sierpnia zawody FIS Grand Prix były rozgry-
wane w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi reprezentacja Polski w 
składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kuba-
cki zajęła 2. miejsce w konkursie drużynowym, zdobywając notę 
951,1 pkt. Biało–czerwonych wyprzedzili Japończycy, którzy 
uzbierali 961,9 pkt. Z kolei w konkursie indywidualnym triumfo-
wał Kamil Stoch (137,5 i 132,5 m – nota 250,8 pkt.). Piotr Żyła 
był 6. (138 i 131 m – nota 241,8 pkt.) a Aleksander Zniszczoł 21. 
(128 i 117 m – nota 200,4 pkt.).

Ostatnie sierpniowe konkursy odbyły się w dniach 23–24 
sierpnia w Hakubie. W pierwszym konkursie znakomicie wypadł 
Paweł Wąsek (116,5 i 124 m – 247,7 pkt.), który zajął 4. miej-
sce. Aleksander Zniszczoł (116 i 126 m – 237,9 pkt.) też skakał 
bardzo dobrze i był 11. Z kolei Kacper Juroszek (108,5 m – 92,5 
pkt.) uplasował się dopiero na 37. pozycji. Triumfował Japończyk 
Ryoyu Kobayashi (129 i 132,5 m – 294,9 pkt.). Reprezentant go-
spodarzy wygrał również drugi konkurs (136 i 129,5 m – 315,5 
pkt.). Nasi zawodnicy nie skakali już tak dobrze, ale też zajęli so-
lidne miejsca. Paweł Wąsek (111,5 i 128 m – 243,5 pkt.) był 14., 
Aleksander Zniszczoł (116,5 i 128 m – 239,2 pkt.) 21., a Kacper 
Juroszek (117 m – 96,8 pkt.) 33.

W klasyfikacji generalnej FIS Grand Prix prowadzi Yukiya 
Sato z Japonii (244 pkt.). Wiślanie zajmują następujące pozycje: 
18. Piotr Żyła (85 pkt.), 20. Aleksander Zniszczoł (82 pkt.), 24. 
Paweł Wąsek (62 pkt.). Kolejny konkurs cyklu zostanie rozegrany 
29 września w austriackim Hinzenbach, a finałowe zawody już 
tradycyjnie w niemieckim Klingenthal 5 października.         (luki)

 
 

• Kolejny start zanotowali nasi kolarze w siódmych w tym sezonie 
zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier MTB Ma-
raton, które odbyły się 14 lipca w Żarkach. Na dystansie Hobby (33 
km) 78. był Janusz Gomola (29. w grupie M–40), a 326. Michał 
Piskornik (103. w tej samej grupie).

• Patrycjusz Urbanek wygrał pierwszą edycję kolarskiego uphillu 
pond nazwą „Sztajfa”, która odbyła się 20 lipca w Dzięgielowie. W 
wyścigu na dystansie dystansie 7,8 km (przewyższenie 281 m) 8. 
był Jarosław Michalec, natomiast Aleksander Urbanek zakoń-
czył zmagania na 11. pozycji.

• 20 lipca na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się konkurs sko-
ków narciarskich o Puchar Prezesa Śląsko–Beskidzkiego Związku 
Narciarskiego z cyklu „Nadzieje Beskidzie”. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Zuzanna Rapacz (KS 
Eve–nement Zakopane), Alica Michalová (KPSL Banská Bystri-
ca), Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Stanisław Wier-
cioch (KS Eve–nement Zakopane), Adam Pilch (WSS Wisła) oraz 
Wiktor Sosna (LKS Olimpia Goleszów). Spośród zawodniczek i 
zawodników WSS Wisła na podium stanęli: Natalia Łupieżoweic 
– 3. miejsce w kategorii Dziewczęta z rocznika 2006–2008, Doro-
ta Kawulok – 3. miejsce w kategorii Dziewczęta z rocznika 2008 
i młodsze oraz Jan Krużołek – 3. miejsce w kategorii Chłopcy z 
rocznika 2008–2009.

• 20 lipca rozegrano pierwsze zawody w rowerowej czasówce gór-
skiej z cyklu Uphill MTB Beskidy 2019, które wiodły trasą z cen-
trum Brennej na Błatnią. Anna Kaczmarzyk (Istebna / Hotel Po-
dium Wisła Diagnostix) wygrała w swojej kategorii wiekowej.

• Wojciech Cieślar zajął 7. miejsce w konkursie skoków narciar-
skich chłopców (rocznik 2005 i młodsi) z cyklu FIS Youth Cup, 
który odbył się 26 lipca w niemieckim Hinterzarten. Drugi z za-
wodników WSS Wisła Wiktor Szozda został sklasyfikowany na 
16. pozycji.

• Blisko jedenaście i pół tysiąca uczestników wzięło udział w 29. 
Biegu Powstania Warszawskiego, który odbył się 27 lipca w stoli-
cy naszego kraju. W rywalizacji na dystansie 10 km miejsce numer 
4000 wywalczył Bartłomiej Walkiewicz, natomiast w biegu na 5 
km 761. był Paweł Kołodziejczyk.

• Udanie zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła w Międzynaro-
dowym Memoriale Olimpijczyków w skokach narciarskich, które 

SPORTOWY KALEJDOSKOP
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odbyły się 27 lipca w Szczyrku. W rywalizacji kobiet najlepsza 
okazała się Nicole Konderla a jej kolega klubowy Kacper Juro-
szek był 2. w zmaganiach mężczyzn.

• Bardzo dobry start zanotowali nasi kolarze w ósmych w tym sezo-
nie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier MTB 
Maraton, które odbyły się 28 lipca w Jeleśni. Na dystansie Pro (58 
km / przewyższenie 2151 m) 60. lokatę zajął Michał Czyż, który 
był 14 w grupie wiekowej M–40. Na dystansie Hobby (28 km / 
przewyższenie 777 m) 31. była Aleksandra Andrzejewska, która 
triumfowała wśród kobiet. 68. miejsce zajął Janusz Gomola (24. 
w grupie M–40), 114. Adam Pilch (37. w grupie M–40) a 327. 
Michał Piskornik (97. w kategorii M–40).

• Anna Kaczmarzyk (Istebna / Hotel Podium Wisła Diagnostix) 
triumfowała w swojej kategorii podczas zawodów Uphill MTB 
Beskidy 2019, które rozegrano 28 lipca na blisko dwunastokilome-
trowej trasie z Bystrzycy na szczyt Ostrego.

• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 3. miejsce w górskiej „cza-
sówce”, którą rozegrano 28 lipca w ramach zawodów kolarskich 
„Przełomy Wisłoka”, zaliczanych do klasyfikacji cyklu Road 
Maraton 2019. 

• Szymon Jojko (WSS Wisła) zajął odległe 89. miejsce w konkur-
sie FIS Cup w skokach narciarskich, który rozegrano 3 sierpnia w 
słoweńskiej miejscowości Ljubno. Znacznie lepiej zaprezentowała 
się koleżanka klubowa Szymona, Nicole Konderla – 20. w rywa-
lizacji kobiet. Dzień później, 4 sierpnia Nicole Konderla zajęła 
21. miejsce w konkursie w skokach narciarskich kobiet, a Szymon 
Jojko był 58. w rywalizacji mężczyzn.

• Jarosław Michalec z Wisły zajął 13. miejsce w XXIII Wyścigu 
Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka – Mistrzo-
stwach Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego, 
który odbył się 3 sierpnia. Wiślanin triumfował w kategorii wieko-
wej M–40.

• 3 sierpnia w Brennej odbyły się 9. Mistrzostwa Drwali Beskidz-
kich. W zawodach zorganizowanych przez Gminę Brenna i Nad-
leśnictwo Wisła dwuosobowe zespoły rywalizowały w pięciu 
wyczerpujących i zarazem widowiskowych konkurencjach. Po 
podliczeniu wyników okazało się, że zwycięzcami imprezy zostali 
Rafał Łajczak i Marek Waliczek z Ujsół. Pozostałe miejsca na po-
dium zajęli Marcin Zbijowski i Marek Zbijowski z Górek Wielkich 
oraz Andrzej Heczko i Paweł Heczko z Wisły.

• 4 sierpnia w Obiszowie rozegrano ósme w tym sezonie zawody w 
maratonie rowerowym z cyklu Bikemaraton 2019. Z grona naszych 
zawodników najlepiej zaprezentowała się Aleksandra Andrze-
jewska z Wisły, która zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej 
kobiet na dystansie Classic a w kategorii wiekowej K–3 była naj-
lepsza (w „generalce” zajęła 48. lokatę).

• 8 sierpnia skoczkinie narciarskie rywalizowały na Skalitem w 
Szczyrku w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Wy-
grała Marita Kramer z Austrii, natomiast Nicole Konderla z WSS 
Wisła zajęła 26. lokatę. Dzień później, 9 sierpnia, nasza zawod-
niczka zajęła 28. miejsce, a ponownie triumfowała Marita Kramer.

• 10 sierpnia w Dębowcu odbył się Turniej Piłki Nożnej Dzieci w 
roczników 2010 i młodsi oraz 2012 i młodsi. 2. miejsce w roczniku 
2012 zajęła ekipa UKS Wisła, która pokonała Strażaka Dębowiec 
10:1 i CKS Piast Cieszyn 9:4, jednak uległa późniejszemu triumfa-
torowi Kuźni Ustroń 4:10.

• W dniach 16–18 sierpnia w Istebnej odbyły się 3–etapowe zawo-
dy rowerowe Road Trophy 2019. Patrycjusz Urbanek z Wisły 
w kolejnych częściach wyścigu zajmował 6., 2. i 3. miejsce, koń-
cząc ostatecznie zmagania na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej 
wyścigu.

• Reprezentant Norwegii Joakim Aune wygrał konkurs Letniego 
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który roze-
grano 16 sierpnia w czeskiej miejscowości Frenštát pod Rad-
hoštěm. Najlepszy z zawodników WSS Wisła Kacper Juroszek 
zajął 11. miejsce. Początkowo na 5. pozycji został sklasyfiko-
wany Paweł Wąsek (96,5 i 98,5 m), jednak jego drugi skok 
został anulowany, po tym jak sędziowie dopatrzyli się niepra-

widłowości w kombinezonie. W ten sposób Paweł zamiast 45 
zdobył zaledwie 1 punkt do klasyfikacji LPK. 49. lokatę w tym 
konkursie zajął Tomasz Pilch. Dzień później, 17 sierpnia, Pa-
weł Wąsek wygrał konkurs we Frenštácie pod Radhoštěm i był 
to pierwszy triumf zawodnika WSS Wisła w zawodach tej rangi. 
Nieźle zaprezentował się kolega klubowy Pawła, Kacper Juro-
szek, który zakończył zmagania na 18. pozycji. Pecha miał za 
to Tomasz Pilch, który zajął 31. miejsce, czyli pierwsze nie-
uprawniające do startu w finałowej serii.

• Trójka zawodników WSS Wisła wzięła udział w Letnim Pu-
charze Bieszczadów – Mistrzostwach Podkarpackiego Okrę-
gowego Związku Narciarskiego w skokach narciarskich i kom-
binacji norweskiej, które odbyły się 17 sierpnia w Zagórzu. 
Z nich najlepiej zaprezentowała się Marta Ściborski – 5. w gru-
pie dziewcząt zarówno w skokach jak i w kombinacji norweskiej. 
Wśród skoczków Franciszek Rzeszótko był 31. a Tadeusz Rze-
szótko 34.

• Filip Bujok z Wisły zajął 158. miejsce w biegu terenowym OCR 
Masakrator Bobrowniki, który odbył się 17 sierpnia w miejscowo-
ści Rogoźnik niedaleko Piekar Śląskich.

• Nicole Konderla zanotowała swój debiut w zawodach Letniej 
Grand Prix w skokach narciarskich kobiet. W konkursie, który 
odbył się 18 sierpnia w czeskiej miejscowości Frenštát pod Rad-
hoštěm, zawodniczka WSS Wisła została sklasyfikowana na 35. 
pozycji.

• Niezły start zanotowali nasi kolarze w dziewiątych w tym sezonie 
zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier MTB Ma-
raton, które odbyły się 18 sierpnia w Psarach. Na dystansie Hobby 
(35 km / przewyższenie 543 m) wśród kobiet triumfowała Alek-
sandra Andrzejewska z Wisły, która w „generalce” zajęła wy-
soką, 29. pozycję. Dobrze pojechał także Adam Pilch, który zajął 
77. lokatę (27. w grupie M–40). Janusz Gomola był 110. (38. w 
grupie M–40). Ponadto 210. miejsce zajął Mariusz Czyż (29. w 
M–20) a 323. Michał Piskornik (103. w M–40).

• Paulina Cieślar (WSS Wisła) zajęła 5. miejsce w Pucharze Karpat 
w skokach narciarskich kobiet, który rozegrany został 23 sierp-
nia w rumuńskim Râşnovie. Zwyciężyła reprezentantka Czech 
Štěpánka Ptáčková. Dzień później, 24 sierpnia, już w zawodach 
FIS Cup nasza zawodniczka ukończyła rywalizację na 10. pozycji. 
Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Daniela Haralambie. Taki 
sam wynik wiślanka zanotowała w rozegranym 25 sierpnia drugim 
konkursie FIS Cup, w którym także triumfowała Rumunka. 

• Austriak Markus Rupitsch wygrał konkurs FIS Cup w skokach nar-
ciarskich, który rozegrano 24 sierpnia w rumuńskim Râşnovie. 17. 
był Bartosz Czyż a 46. Arkadiusz Jojko z WSS Wisła. W drugim 
konkursie również wygrał Austriak Markus Rupitsch, natomiast 
Bartosz Czyż w drugiej serii został zdyskwalifikowany na nie-
zgodny z regulaminem kombinezon i ostatecznie zajął 30. lokatę a 
Arkadiusz Jojko został sklasyfikowany na 46. pozycji. 

• Trzy zwycięstwa odnieśli zawodnicy WSS Wisła w Pucharze Wój-
ta Gminy Wilkowice w skokach narciarskich, który odbył się 24 
sierpnia w Wilkowicach. W rywalizacji dziewcząt starszych trium-
fowała Paulina Czepczor, natomiast w zmaganiach chłopców naj-
lepsi okazali się Tymoteusz Cienciała oraz Adam Pilch. Warto 
dodać, że w rywalizacji dziewcząt na najniższym stopniu podium 
stanęła zawodniczka wiślańskiego klubu Maria Ściborski.

• 31 sierpnia w miejscowości Przesieka niedaleko Karpacza odbyły 
się czwarte w tym sezonie zawody Pucharu Polski w Dogtrekkin-
gu. Na średnim dystansie znakomicie spisał się Jakub Glajcar z 
Wisły, który stanął na 2. stopniu podium. 

• Zawodnicy WSS Wisła nie zdołali zdobyć punktów w zawodach 
Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, które 
rozegrano 31 sierpnia w rumuńskim Râşnovie. Kacper Juroszek 
zajął 35. miejsce, a Tomasz Pilch został sklasyfikowany na 48. po-
zycji. Wygrał Rok Justin ze Słowenii. 1 września ponownie najlep-
szy był Rok Justin, a nasi zawodnicy także nie zachwycili. Kacper 
Juroszek zajął 22. miejsce, a Tomasz Pilch był 40. 

(luki)
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Murańka dwa razy zwycięski
Biało–czerwoni zdominowali dwudniową rywalizację w ramach 

Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich na obiekcie im. 
Adama Małysza w Wiśle Malince. Zawody odbyły się w dniach 
10–11 sierpnia.

Na starcie zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle 
stanęło 62 skoczków. Bardzo dobrze zaprezentowała się reprezenta-
cja Polski. Jej zdecydowanie najlepszym zawodnikiem  był Klemens 
Murańka. 25–latek wygrał najpierw oficjalny trening i serię próbną, 
a następnie dwie serie pierwszego konkursu, uzyskując 125,5 i 128 
metra. Obok popularnego „Klimka” na drugim stopniu podium stanął 
Andrzej Stękała, który lądował odpowiednio na 125 i 126 metrze. Po-
dium uzupełnił Philipp Raimund, który oddał skoki na odległość 128 
i 125,5 metra. W czołowej „10” pierwszego konkursu zameldowało 
się jeszcze dwóch innych Polaków. Na 7. miejscu zawody ukończył 
zawodnik WSS Wisła Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 120 i 126 
metrów. Trzy lokaty za nim uplasował się drugi z zawodników wi-
ślańskiego klubu Paweł Wąsek, który lądował na 124 i 122 metrze. 
Znakomity wynik osiągnął Adam Niżnik, który wywalczył pierwsze 
w karierze punkty zawodów tej rangi, zajmując 14. lokatę. Tak dobry 
wynik dały mu skoki na odległość 121,5 i 126 metrów. Punkty zdo-
byli również 22. Tomasz Pilch (116,5 i 117,5 m) oraz 30. Mateusz 
Gruszka (120 i 112 m). Do finałowej „30” nie zdołali awansować: 
35. Kacper Juroszek (118,5 m), 39. Bartosz Czyż (112 m), 43. Jan 
Habdas (115 m) oraz 44. Wiktor Pękala (114 m).

W drugim dniu zmagań kolejne piękne zwycięstwo odniósł Kle-
mens Murańka, który tego dnia znów nie dał żadnych szans rywalom. 
W pierwszej serii uzyskał 131 metrów, natomiast w finale podstawił 
kropkę nad „i”, lądując 3 metry dalej. Drugie miejsce wywalczył Nie-
miec Moritz Baer, który oddał skoki na odległość 127 i 127,5 metra. 
Nas jednak najbardziej cieszy fakt, że podium uzupełnił Paweł Wą-
sek, który po raz pierwszy w karierze stanął na „pudle” w letniej edy-
cji Pucharu Kontynentalnego. Nasz zawodnik lądował odpowiednio 
na 124 i 125 metrze. – Oczywiście, że jestem zadowolony z moich 
skoków. Może ten pierwszy był trochę spóźniony, ale za to ten drugi 
poszedł już całkiem fajnie, dlatego bardzo się z tego cieszę – mó-
wił z uśmiechem na twarzy Paweł Wąsek. – Po ostatnich treningach 
wiedziałem, że stać mnie na dobre rezultaty, bo moje skoki były na-
prawdę dobre. Jednak żeby stanąć na podium w zawodach potrzeba 
dwóch, a nie jednego dobrego skoku, a także troszkę szczęścia i to 
wszystko zagrało – dodał skoczek WSS Wisła. W czołowej „10” kon-
kursu zameldowali się również piąty Aleksander Zniszczoł (127 i 129 
m) oraz siódmy Andrzej Stękała (122,5 i 124,5 m). W sumie siedmiu 
reprezentantów znów wywalczyło pucharowe punkty. Na 14. miejscu 
zawody ukończył Adam Niżnik (129,5 i 121 m), 18. był Kacper Ju-
roszek (122,5 i 117 m), a 29. Jan Habdas (118,5 i 118 m), dla którego 
były to pierwsze punkty w zawodach tej rangi. Awansu do serii fina-
łowej nie udało się wywalczyć: 43. Tomaszowi Pilchowi (118,5 m), 
44. Mateuszowi Gruszce (115,5 m), 46. Bartoszowi Czyżowi (113,5 
m) oraz 48. Wiktorowi Pękali (112,5 m).

Dwudniowe zawody zgromadziły całkiem liczną rzeszę kibiców. 
Wstęp na skocznię był bezpłatny!        (luki)

PIŁKARZE ROZPOCZĘLI SEZON
Już końcem lipca nowy sezon 2019/20 zainaugurowali piłkarze WSS Wisła. 

Na początek podopieczni trenera Tomasza Wuwra zagrali w Pucharze Polski.
Wiślanie w I rundzie PP na szczeblu Podokręgu Skoczów zagrali na wy-

jeździe z LKS Goleszów i pewnie wygrali 6:0. Bramki dla naszej drużyny 
w tym spotkaniu zdobywali: Szymon Płoszaj i Sebastian Juroszek – po 2, 
oraz Jakub Marekwica i Marcin Mazurek. Ostatecznie jednak mecz ten został 
zweryfikowany jako walkower na korzyść naszej ekipy, gdyż w zespole z 
Goleszowa zagrało kilku nieuprawnionych zawodników. WSS awansował 
do kolejnej rundy, w której pauzował, by 28 sierpnia zmierzyć się w III run-
dzie rozgrywek na szczeblu powiatowym z LKS 99 Pruchna. Nasza ekipa 
pewnie wygrała na wyjeździe 4:1 po dwóch trafieniach Szymona Woźniczki, 
Jakuba Marekwicy i Dawida Mazurka. 

W sierpniu ruszyły także rozgrywki okręgówki. W 1. kolejce, rozegranej 
4 sierpnia, wiślanie rozgromili na wyjeździe LKS 99 Pruchna 5:1 (Szymon 
Płoszaj 4, Sebastian Juroszek), następnie 10 sierpnia ulegli na wyjeździe 
Spójni Zebrzydowice 1:2 (Szymon Płoszaj), by 17 sierpnia pewnie ograć u 
siebie Orła Łękawica 3:0 (Szymon Płoszaj 2, Mateusz Cieślar). Po tym zwy-
cięstwie wiślanie objęli prowadzenie w tabeli.

Pozycji lidera WSS bronił w Chybiu, gdzie 24 sierpnia z tamtejszym Cu-
krownikiem niestety przegrał 0:1, tracąc przodownictwo w ligowej stawce. 
Natomiast miniony miesiąc nasi futboliści zakończyli wyjazdową potyczką z 
Koszarawą Żywiec. 31 sierpnia nad Sołą padł wynik 2:3 (Szymon Płoszaj 2).

Na koniec sierpnia zespół WSS Wisła zajmował w tabeli okręgówki 9. 
lokatę z dorobkiem 6 pkt. i bilansem goli 11:7. 

24 sierpnia rozgrywki zainaugurowały również młodzieżowe drużyny 
WSS Wisła. W pierwszym dwumeczu zmierzyły się u siebie z Olzą Pogwiz-
dów. Mecz trampkarzy przełożono na 12 września, natomiast juniorzy przegra-
li 2:4 (Bartosz Mitręga 2). Miniony miesiąc nasi młodzi futboliści zakończyli 
wyjazdowym dwumeczem z LKS Ochaby 96. Trampkarze wygrali 16:0 (Piotr 
Kowalski 7, Bartosz Wrzecionko 5, Bartosz Cieślar 3, Kacper Szatan) a junio-
rzy 6:0 (Klaudiusz Kurto, Piotr Bujok, Bartosz Marekwica, Bartosz Mitręga, 
Zbigniew Michalik, Adam Lazar).             (luki) 

Nietypowy turniej
15 sierpnia na boisku wielofunkcyjnym w Parku Kopczyńskiego, po raz 

pierwszy w Wiśle, rozegrano wyjątkowy turniej piłkarski w formule 3v3 oraz 
1v1 „PANNA”. Pogoda trafiła idealna, a do tego fantastyczna postawa pra-
wie 40 młodych i niezwykle uzdolnionych piłkarzy, którzy rywalizowali o 
miano najlepszych zawodników.

W szranki stanęło 8 drużyn w rocznikach 2010 i młodsi ze Śląska i Mało-
polski. Rozgrywki toczyły się na specjalnym boisku o wymiarach 15x10 m z 
bandami i bramkami o wymiarze 120x75 cm oraz boisku okrągłym o średni-
cy 5 m. Formuła obu turniejów wymuszała bardzo dynamiczną i ciekawą dla 
oka grę. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, dlatego raz po raz widzowie 
byli świadkami spektakularnych akcji kombinacyjnych zakończonych jesz-
cze piękniejszymi bramkami.

Po rozegraniu fazy grupowej i pucharowej klasyfikacja końcowa prezen-
tuje się następująco:

– Turniej 3v3: 1. Jastrzębie Makul, 2. Lukam 2010 „II”, 3. Lukam 2010 
„I”, 4. Akademia Futbolu z Głową Babice, Podolsze, Spytkowice, 5. Team 
Kids AP – Sport, 6. UKS Kozy, 7. Team WISŁA, 8. Chłopaki nie do przejścia;

– Turniej 1v1: 1. Nikodem Wisełka (Lukam 2010 „II” ), 2. Jeremiasz 
Świeży (Jastrzębie Makul), 3. Szymon Gwóźdź (Team Kids AP – Sport ).

Nagrody w postaci voucherów na sprzęt sportowy ufundował sklep Polysport 
Wisła. Najlepsi zawodnicy otrzymali ponadto piękne malowane puchary ufundo-
wane przez Miasto Wisła oraz zaproszenie do udziału w profesjonalnych testach 
sportowych przy użyciu fotokomórek, które ufundowała firma Elite Solutions.

Oprócz emocji typowo sportowych nie mogło zabraknąć atrakcji dodat-
kowych: kolorowa strefa relaksu spod znaku „Podróży do Źródeł”, pyszne 
lody w Cukierni „U Janeczki” oraz dmuchańce i snowtubing umilały czas 
naszym milusińskim. Organizatorem wydarzenia była Okami Sport Events – 
dziękujemy serdecznie!                          Krzysztof Kaczorowski
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Policjanci oraz funkcjonariusze innych służb zaangażowali się w 
pomoc dla córki funkcjonariusza Straży Miejskiej w Wiśle Ewelinki 
Pilch i zorganizowali charytatywny Turniej Siatkarski. Turniej odbył 
się 6 sierpnia w sali sportowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w 
Istebnej.

Grali dla Ewelinki

W zmaganiach uczestniczyły policyjne drużyny reprezentujące 
komisariaty z Wisły, Rajczy, Węgierskiej Górki oraz reprezentacje 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Beskidy, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej Cieszyn, Nadleśni-
ctwa Wisła oraz Urzędu Gminy w Istebnej. Pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja Urzędu Gminy Istebna, srebro przypadło strażakom z 
Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna a na trzecim miejscu zawo-
dy ukończyła drużyna Służby Ochrony Państwa. Nagrody w postaci 
pucharów ufundowała Gmina Istebna, które zostały wręczone przez 
Ryszarda Macurę, zastępcę wójta Gminy Istebna. W czasie turnieju 
organizatorom udało się zebrać łączną kwotę 3.706, 67 zł oraz 20 
euro. Dodatkowo zebrane vouchery od sponsorów można było licy-
tować na profilu Ewelinki Pilch https://www.facebook.com/pg/Ewe-
linka–kontra–Zespół–Leigha–266652850868571. 

Wszyscy uczestnicy turnieju na co dzień walczą o to, aby 
każdy czuł się bezpiecznie i przede wszystkim był bezpieczny. 
Mundurowi po służbie nie zapominają o tym, czym jest niesienie 
pomocy innym. Stąd też pomysł dzielnicowego KP Wisła mł.asp. 
Bogusława Burego, aby zorganizować turniej charytatywny piłki 
siatkowej, podczas którego zbierane będą środki na leczenie Ewe-
linki. Będą wspierać rodziców, którzy robią co mogą, aby pomóc 
swojej córeczce.

Ewelinka jest córką funkcjonariusza Straży Miejskiej w Wi-
śle, który na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców miasta 
i odwiedzających go turystów. Dziewczynka urodziła się z gene-
tycznym schorzeniem zwanym zespołem Leigha. Zespół Leigha to 
rzadka, dziedziczna choroba genetyczna, która prowadzi do postę-
pującej degeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie nie 
istnieje leczenie przyczynowe tej choroby – można jedynie mini-
malizować jej skutki. Ewelinka jest pod stałą kontrolą neurologa, 
okulisty, kardiologa oraz gastroenterologa. Kilka razy w tygodniu 
prowadzone są zajęcia z rehabilitantem, neurologopedą oraz tyflo-
pedagogiem. Jest objęta stałą suplementacją, która niestety jest też 
bardzo kosztowna. Konieczna rehabilitacja i związane z nią koszty 
dojazdów, suplementy diety, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, za-
kup sprzętu medycznego, leki oraz wyjazd na specjalistyczne le-
czenie – to wszystko jest codziennością rodziców, która okazuje się 
być codziennością bardzo drogą…               (materiały prasowe)
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KALENDARIUM IMPREZ
11 września (środa) – Mała Szkoła Baletu (spotkanie organizacyjne) – 

Wiślańskie Centrum Kultury
12 i 13 września (czwartek i piątek) – Wycieczka po Wiśle ze zwiedza-

niem Rezydencji Prezydenta RP – Zameczek Myśliwski Habsburgów PTTK 
(zbiórka)

14 września (sobota) – Piknik Rodzinny – Wiata osiedlowa w Głębcach 
(początek o godz. 16.00)

14–15 września (sobota–niedziela) – Mistrzostwa Polski MTB DH Hard 
Downhill League – Stożek

15 września (niedziela) – Osiedlowa wycieczka na Baranią Górę – Dolna 
stacja kolei linowej „Cieńków” (zbiórka)

20 i 21 września (piątek i sobota) – Wycieczka po Wiśle ze zwiedza-
niem Rezydencji Prezydenta RP – Zameczek Myśliwski Habsburgów PTTK 
(zbiórka)

21 września (sobota) – Koncert Dziadów Kazimierskich – Schronisko 
Przysłop

25 września (środa) – Otwarcie unikatowego folusza w Enklawie Bu-
downictwa Drewnianego – Muzeum Beskidzkie

26 września (czwartek) – Dzień Głośnego Czytania – Miejska Biblioteka 
Publiczna 

26 i 27 września (czwartek i piątek) – Wycieczka po Wiśle ze zwiedza-
niem Rezydencji Prezydenta RP – Zameczek Myśliwski Habsburgów PTTK 
(zbiórka)

27–28 września (piątek–sobota) – Rajd Wisły – Plac Hoffa (start rajdu 
27.09 o godz. 18.50)

2–3 października (środa–czwartek) – Ogólnopolska konferencja nauko-
wą z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny – Miejska Biblioteka 
Publiczna

5 października (sobota) – Piknik Spadochroniarski – Park Kopczyńskiego
Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów poszczególnych wydarzeń.

ROZMÓWKI POLSKO–WIŚLAŃSKIE
Odcinek 2 RZÓNDZIĆ (poziom średnio zaawansowany)

Dzień dobry Państwu. Jeśli macie w miarę dobrą pamięć i czytali-
ście sierpniowy numer Echa Wisły, pamiętacie zapewne, że wspomniałem 
między innymi o słowie: rzóndzić, które u osób niezorientowanych w na-
szej wiślańskiej mowie, wywołuje często niemałą konsternację, gdyż jest 
mylnie kojarzone ze sprawowaniem władzy, czy czymś w tym sensie. A 
przecież rzóndzić jest jednym z najczęściej używanych przez nas czasow-
ników i oznacza nie mniej i nie więcej jak: mówić, rozmawiać, dyskuto-
wać, czy po prostu konwersować.

Dlatego też przywołałem wierszyk, w którym padła fraza: „Inaczyj ta 
rzóndzó, za tó drugó strónó”. Chodziło oczywiście o inne gwary otaczają-
ce zewsząd nasze wiślańskie doliny. Tak na marginesie, czy komuś z Was 
spodobał się ten wierszyk? Możecie śmiało wyrazić swoją opinię pisząc 
pod zamieszczony na spodzie adres e–mailowy. Wracając do rzóndzenio: 
sprawa nie jest niestety taka prosta, bo Nasza Gwara, mimo iż niektó-
rym wydaje się nieco prymitywna, w istocie obfituje w wiele smaczków, 
które tak zwanych lufciorzi przyprawiają nieraz o niemały zawrót głowy. 
Przykładowo posiadamy kilka słów zawierających rdzeń rzóndzić, róż-
niących się na pozór mało istotnym przedrostkiem, a znaczących nierzad-
ko diametralnie coś innego. Co mam konkretnie na myśli? Chociażby to: 
zarzóńdzić, łobrzóndzić, dorzóńdzić, przerzóndzić, narzóndzić. I tak po 
kolei: zarzóndzić – kładzie akcent na zagajenie rozmowy, inicjację gadki 
w celu nawiązania dalszej rozmowy, czy po prostu zwykłą kurtuazyjną 
wymianę grzeczności. Ale, zarzóndzić może też znaczyć zagadanie się, 
takie no wiecie, dogłębne, bez poczucia upływającego czasu (Tak, żech 
sie łoto z Nelkó przez telefón zarzóndziła, że ganc ło mlyku zapómniałach i 
mi łuno wyskipiało). Z kolei: łobrzóndzić oznacza – oplotkować, obgadać 
kogoś za plecami, ale też może to być skrupulatne omówienie danej kwe-
stii. Dorzóndzić kładzie akcent na efekt. Dorzóndzóne, znaczy omówione 
w takim stopniu, że wszystko jest jasne, wyjaśnione i nie ma tam żadnych 
nieścisłości, czy niedomówień, choć często dorzóndzić znaczy także umó-
wić się na konkretną godzinę, czy w konkretnym celu (dorzóndziłach sie 
śnim na dopołedni, furmón je dorzóndzóny na czwortek etc). Przerzóndzić 
może znaczyć luźną/krótką pogawędkę lub także przemówienie komuś do 
rozsądku, a narzóndzić niesie w sobie ciężar, długość, bądź intensywność 
konwersacji/monologu (dziywcze, łun mi tego wczora tela narzóndził, że 
już żech sóm z tego dzisio ni ma móndry). 

Aby Państwa już na dzisiaj zbytnio nie przeciążać suchą wiedzą, pro-
ponuję na koniec przykład z klasyki, czyli (prawie) nikomu nieznanej mo-
jej twórczości:

Na Torgu, we strzode rano
Z Gustawe PRZERZÓNDZIŁ Jano:
„Cóż ten sznytlok taki marny?
Isto go zdrepsiły sarny!
A ten sałot? Jowej kany!
Ganc w marasie łukoltany!!”

Tradycyjnie z wszelkimi przemyśleniami związanymi z tematem, 
proszę pisać bezpośrednio do mnie: 
kumalutku@gmail.com 
Może przyszły Wam na myśl inne słówka zawierające w sobie rdzeń 
RZÓNDZIĆ? 

Pozdrawiam serdecznie – Chłop z Doliny
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