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Szanowni Czytelnicy!
Początek Nowego Roku 2022 jak zwykle
obfituje w różne postanowienia i życzenia. Dla nas
najważniejsza jest Państwa pozytywna opinia i pomoc
w realizacji misji naszego miesięcznika. Jesteśmy dla
was i jeszcze raz dziękujemy za owocną współpracę.
W lutowym numerze miesięcznika „U nas” znajdą
Państwo relacje z najważniejszych wydarzeń, które
odbyły się w Gminie Gorzyce pod koniec roku
2021 i w miesiącu styczniu 2022 roku. Polecam
czytelnikom następujące artykuły: Gorzyckie Betlejem
- koncert laureatów XIV Wojewódzkiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek “Hej kolęda, kolęda...”, Jasełka
w kościele p.w. Chrystusa Króla w Czyżowicach,
Święto Trzech Króli w Rogowie i Bluszczowie, Koncert
w ramach XIII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Utworów
Bożonarodzeniowych VENITE ADOREMUS
w Sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej; Dzień
Babci i Dzień Dziadka w 2022 roku. W tym numerze
nie zabraknie też relacji z konkursów szkolnych, spotkań
edukacyjnych oraz innych ciekawych artykułów z życia
mieszkańców gminy i lokalnych stowarzyszeń.

Dziękuję i życzę dobrej lektury.
Redaktor naczelna
Małgorzata Król

nagrody w konkursie „Gmina gorzyce na
fotografii” rozdane

14 stycznia br. w GCK w Gorzycach wręczone zostały
nagrody za udział w konkursie „Gmina Gorzyce na fotografii”.
Serdecznie gratulujemy Państwu: Piotrowi Pyrchale
(I miejsce), Jerzemu Dudkowi (II miejsce), Agacie HyłaIgnacek (III miejsce), Urszuli Sochierze (IV miejsce).
Dziękujemy za wzbogacenie naszego miesięcznika cennymi
zbiorami z archiwów rodzinnych i podzielenie się nimi
z naszymi czytelnikami.
Redakcja

Małgorzata Król, Bibianna Dawid oraz osoby nagrodzone
w konkursie: Urszula Sochiera, Agata Hyła-Ignacek, Jerzy
Dudek, Piotr Pyrchała.
Fot. E. Graicke

informator urzędu gminy
BUDŻET NA 2022 r. uchwalony
Na grudniowej sesji Rada Gminy Gorzyce uchwaliła jednogłośnie
budżet na 2022 r. Zgodnie z przepisami projekt uchwały budżetowej
został sporządzony i przedłożony Radzie Gminy przez wójta gminy.
Na jego wniosek Rada zabezpieczyła prawie 20 mln zł na inwestycje.
Sprawami, o które najczęściej pytają mieszkańcy, pozostają
niezmiennie remonty i modernizacje dróg połączone z rozbudową
sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego na zadania drogowe przeznaczono
prawie 10 mln zł. Szczegóły – w kolejnym numerze “U nas”.

Gorzyce firma Panattoni przymierza się w Gorzyczkach do budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej z ul. Wilkowiec oraz
do budowy nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Raciborskiej, Kopalnianej i Wiejskiej.
INWESTYCJE OŚWIATOWE i KULTURALNE’ 2022:
• Zakończenie termomodernizacji ZSP w Olzie,
• Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji ZSP
w Gorzycach, Gorzyczkach oraz Turzy Śl.,
• Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola
w Czyżowicach,
• Zakończenie modernizacji obiektów sportowych szkół
w Bluszczowie i Olzie,
• Opracowanie dokumentacji termomodernizacji i wymiany źródła
ciepła w budynku biblioteki i OSP w Rogowie.

INWESTYCJE
CZYŻOWICE – działka dla
przedszkola

Wyniki głosowania nad budżetem podczas grudniowej sesji Rady
Gminy
Fot.: arch. UG

INWESTYCJE DROGOWE’2022:
• Bełsznica-Rogów: Powiat wodzisławski uzyskał dofinansowanie
oraz wyłonił wykonawcę modernizacji kolejnego odcinka ul.
Raciborskiej. Umowa z wykonawcą, firmą Drogród została
podpisana 21.12.2021 r. Zadanie jest współfinansowane przez
gminę Gorzyce, zostanie zrealizowane w latach 2022-2023.
• Czyżowice: Opracowywana jest dokumentacja projektowa
kompleksowej modernizacji ul. Polnej, Parkowej oraz fragmentu
ul. Wiejskiej. Zakończyliśmy konsultacje projektu z mieszkańcami.
• Turza Śl.: Powstaje dokumentacja projektowa modernizacji ul.
Jodłowej, Piaski, Truskawkowej oraz fragmentów ul. Mszańskiej,
przy których rozwija się intensywnie zabudowa mieszkaniowa.
Planujemy zakończyć prace projektowe w 2022 r.
• Gorzyce, Turza Śl.: Dwa projekty złożone przez gminę Gorzyce:
“Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach” oraz
“Przebudowa odnogi ul. Dworcowej w Czyżowicach” zostały
ujęte na liście zadań rekomendowanych przez wojewodę do
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadania
zamierzamy realizować w przypadku uzyskania dofinansowania czekamy na zatwierdzenie listy przez premiera.
• W 2022 r. planujemy: remont odnogi ul. Stawowej w Bełsznicy,
modernizację części ul. 27 Marca w Turzy Śl. (zadanie
z dofinansowaniem, wójt gminy rozpisał przetarg), budowę chodnika
przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach, wykonanie dokumentacji
projektowych dla modernizacji ul. Dąbrowy w Bluszczowie,
Wyzwolenia w Rogowie (z odnogami, w porozumieniu ze
starostwem wodzisławskim), Krótkiej w Gorzyczkach, Spacerowej
w Kol. Fryderyk. Na mocy porozumienia drogowego z gminą

Po kilku latach starań wójt
Daniel Jakubczyk, działając
w imieniu gminy Gorzyce,
nieruchomość
Czyżowickie przedszkole Fot.: arch. UG zakupił
przylegającą
do
działki
przedszkola w Czyżowicach.
Umowa kupna sprzedaży
w formie aktu notarialnego
została zawarta 29.12.2021 r.
Tym samym teren, na którym
znajduje
się
przedszkole
powiększy się o ponad 20 arów.
Nabycie działki umożliwi
rozbudowę placówki o kolejne
oddziały. W budżecie na 2022
r. zostały zaplanowane środki
na wykonanie dokumentacji
projektowej
rozbudowy
przedszkola.
Gmina
Gorzyce
Położenie nowo zakupionej działki
Fot.: arch. UG sukcesywnie
zwiększa
od kilku lat ilość miejsc
w przedszkolach. Liczba mieszkańców naszej gminy rośnie, dlatego
takie decyzje to inwestycja w naszą przyszłość.
GORZYCE – TURZA Śl.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi
procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy budowy chodnika
wzdłuż drogi krajowej w Gorzycach i Turzy Śl. Tam, gdzie jest
to niezbędne, GDKiA zabezpieczy lub przebuduje kolidującą
infrastrukturę techniczną, zjazdy oraz odwodnienie w postaci ścieku
przykrawędziowego. Chodnik z kostki brukowej na odcinku pomiędzy
Gorzycami a Turzą Śl. o długości 377 m wybudowany zostanie po
stronie południowo-wschodniej. Jego szerokość będzie zmienna,
w granicach od 2,1 do 2,5 m. Aby przekroczyć chodnikiem potok
Leśnica, wybudowana zostanie także kładka dla pieszych. W Turzy
Śl. w okolicach boiska powstanie 650 m chodnika, zlokalizowanego
po zachodniej stronie drogi; jego szerokość będzie się wahała od 2,1
do 2,7 m.
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TURZA Śl. - kaplica do remontu
Troska o pamiątki przeszłości jest jednym z obowiązków samorządu.
W ubiegłych latach dokonaliśmy przenosin i konserwacji tzw. krzyży
pokutnych, niezwykłych pamiątek dawnego średniowiecznego prawa.
W 2017 r. gmina zleciła renowację krzyży z Rogowa, w 2019 r. z Olzy.

W 2022 r. planujemy remont kaplicy przy ul. Powstańców w Turzy
Śl., pochodzącej z XIX w., która stanowi własność gminy. Obiekt jest
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na wniosek wójta Rada
zabezpieczyła w budżecie konieczne środki.

Krzyż pokutny w Rogowie

Krzyż pokutny w Olzie

Fot.: arch. UG

Krzyż pokutny w Rogowie

Fot.: arch. UG

GAZYFIKACJA - INFO GAZOWNI
Ponieważ wielu z Was pyta o postęp prac związanych z gazyfikacją
naszej gminy, to przedstawiamy krótką informację Polskiej Spółki
Gazownictwa uzyskaną na prośbę wójta z Zakładu Gazowniczego
w Zabrzu.
Informacje o trwających inwestycjach na terenie gminy Gorzyce:
1. Rozbudowa sieci na terenie miejscowości CZYŻOWICE (mapa
poglądowa w załączeniu):
• ul. Bełsznicka - rozbudowa w ulicy Bełsznickiej została wydzielona
jako I etap inwestycji. Gazociąg został wybudowany i nagazowany.
Mieszkańcy znajdujący się przy gazociągu mogą zawierać umowy
przyłączeniowe.
• II etap - termin realizacji robót bud.-mon. do końca lutego 2022 r.
• III etap - rozbudowa sieci gazowej w ulicy Nowej - termin realizacji
robót bud.-mon. przewidziany na październik 2022 r.
• IV etap - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Fot.: arch. UG

Kaplica w Turzy Śląskiej

Fot.: arch. UG

Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2023 r.
Realizacja robót bud.-mon. uzależniona od jest od pozytywnych
wyników ponownej analizy ekonomicznej zadania
2. Rozbudowa na terenie miejscowości OLZA:
• ul. Bogumińska - dokumentacja projektowa została przekazana
przez gminę Gorzyce do PSG, termin realizacji robót budowlano montażowych przewidziany na lipiec 2022 r.
• Dalsza gazyfikacja miejscowości możliwa będzie po zrealizowaniu
sieci gazowej w ul. Bogumińskiej. Dodatkowo podstawą rozpoczęcia
inwestycji będzie pozytywny wynik analizy ekonomicznej zadania.
3. Rozbudowa sieci gazowej na terenie miejscowości ROGÓW:
PSG jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to maj 2022 r.
Realizacja robót budowlano-montażowych uzależniona jest od
pozytywnych wyników ponownej analizy ekonomicznej zadania.

Materiał PSG
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ZMIANY KADROWE
DANIEL KURASZ zastępcą wójta gminy

Student jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest doświadczonym samorządowcem,
pełnił już funkcję radnego przez dwie kadencje, w latach 2010-2018.
Zmiany w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (USC)

Od lewej: Daniel Kurasz - do 31.12.2021 r.
wiceprzedodniczący RG, od 1.01.2022 r. zastępca
wójta, Piotr Wawrzyczny - przewodniczący RG i Daniel
Jakubczyk - wójt gminy
Fot.: arch. UG

Z dniem 1.01.2022 r. wójt gminy Gorzyce powołał nowego zastępcę
– Daniela Kurasza. Zastępca wójta w pierwszej kolejności zastępuje
wójta pod jego nieobecność. Ponadto w zakresie jego obowiązków
znalazły się sprawy oświaty, kultury i sportu. Pełni też bezpośredni
nadzór nad Referatami Oświaty oraz Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Publicznego, Gminnym Zespołem Obsługi Finansowej, placówkami
oświatowymi i instytucjami kultury.
Wójt liczy na Jego zaangażowanie w: realizację polityki oświatowej,
dokończenie zmian organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych
oraz udział w pracach nad przygotowaniem materiałów pod
kompleksowe remonty i termomodernizacje obiektów oświatowych.
Daniel Kurasz ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach na Wydziale Teologicznym oraz studia podyplomowe
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku
Zarządzanie i Marketing. Kontynuuje studia podyplomowe na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Administracja
Samorządowa. W latach 2014-2021 pełnił obowiązki radnego gminy
Gorzyce. W kadencji 2014-2018 był członkiem Komisji Budżetu,
Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rodziny, Spraw
Społecznych i Zdrowia, a od 2018 r. I wiceprzewodniczącym Rady
Gminy i jednocześnie przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu. Pełnił również obowiązki sołtysa sołectwa Czyżowice. Bardzo
dobry wynik wyborczy w okręgu potwierdza zaufanie społeczne do
jego osoby. Nie tylko na terenie sołectwa dał się poznać jako społecznik
i dobry organizator mocno zaangażowany w sprawy naszej gminy.
Daniel Kurasz w przeszłości m.in. prowadził własną działalność
gospodarczą, w latach 2011-2021 związany był z branżą ubezpieczeniową.
Od 2020 r. pełnił obowiązki dyrektora pełnomocnika zarządu ds.
polityki społecznej w jednej z multiagencji ubezpieczeniowych.
GRZEGORZ STUDENT nowym radnym

Grzegorz Student

Fot.: arch. UG

W związku z objęciem
funkcji
zastępcy
wójta
przez
Daniela
Kurasza
i wygaśnięciem jego mandatu radnego nowym radnym
Rady Gminy Gorzyce został
Grzegorz Student, zam.
w Czyżowicach, który w wyborach w 2018 r. otrzymał
kolejną największą ilość
głosów na liście. Grzegorz

Z końcem 2021 r. na emeryturę przeszła wieloletnia kierownik
USC Jadwiga Siedlaczek. Z dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie
działania USC znalazły się również sprawy związane z ewidencją
ludności i dowodami osobistymi. Dotychczasowy Referat Spraw
Obywatelskich został przekształcony w Referat Kultury, Sportu
i Bezpieczeństwa Publicznego. W zakresie jego działania znajdą się
dodatkowo sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej. Nowym kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego została Wioletta Langrzyk, jej zastępcą Katarzyna
Tekiela, zaś kierownikiem Referatu Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Publicznego Stefania Kwapulińska.

Od lewej: Jadwiga Siedlaczek, Wioletta Langrzyk,
Katarzyna Tekiela

Fot.: arch. UG

DODATEK OSŁONOWY
To specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy
antyinflacyjnej, skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw
domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł
oraz 1500 zł. W gminie Gorzyce zadanie realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej. Osoby zainteresowane otrzymaniem tej formy pomocy,
powinny skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i złożyć
stosowny wniosek w OPS w Gorzycach. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej ośrodka.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31.01.2022
r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych
ratach, tj. do 31.03. i do 2.12.
Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1.02.2022 r. do
31.10.2022 r. otrzymają dodatek osłonowy wypłacony jednorazowo
do 2.12.2022 r.

LICZBA LUDNOŚCI
Liczba ludności gminy Gorzyce na przestrzeni ostatnich lat rośnie.
Choć w 2021 r. zanotowaliśmy aż 307 zgonów naszych mieszkańców
i tylko 193 urodzenia, to na dzień 31.12.2021 r. gminę Gorzyce
zamieszkiwało 20 687 osób zameldowanych na pobyt stały (o 10
więcej w stosunku do 31.12.2020 r.). Ujemny przyrost naturalny
rekompensuje migracja do naszej gminy. Na terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową rozwija się indywidualne budownictwo
mieszkaniowe, bardzo chętnie osiedlają się u nas mieszkańcy innych
miast i gmin. Według informacji nadzoru budowlanego w 2021 r.
oddano do użytku 78 nowych budynków mieszkalnych.
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CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
I BUDOWA LINII KOLEJOWYCH
Firma Egis Poland Sp. z o.o., działająca na zlecenie Centralnego
Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. (dalej CPK), opracowuje Studium
Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla linii kolejowej nr
170 na odcinku Katowice - granica państwa - Ostrawa. Jednym
z komponentów projektu jest możliwe do odtworzenia połączenie
Wodzisław Śl. - Jastrzębie-Zdrój. Wykonawca studium wśród
przedstawionych wariantów linii proponuje również ich przebieg
przez tereny gminy Gorzyce, w szczególności sołectwa Turza Śl.
W chwili obecnej wykonawca studium prowadzi szerokie konsultacje
społeczne, m.in. na poziomie gmin. CPK nie podjął jeszcze decyzji co
do wyboru konkretnego wariantu przebiegu linii.
Konsultacje społeczne w naszej gminie odbędą się dnia
05.02.2022 r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Turzy Śl. przy ul Ligonia 2b. Ponadto, z uwagi
na ważność tematu i dopływające do urzędu sygnały mieszkańców,
wójt Gminy Gorzyce zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu

konsultacji społecznych.
Na stronie internetowej gminy znajdą Państwo materiały
przygotowane przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. dotyczące zajęcia
stanowiska w związku z budową powyższych linii kolejowych
oraz możliwości i szans zlokalizowania terminali intermodalnych.
Pytania, sugestie oraz uwagi związane z budową linii kolejowej
Katowice-Ostrawa i możliwej do odtworzenia linii Wodzisław
Śląski – Jastrzębie Zdrój w ramach inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego prosimy kierować na adres firmy Egis Poland Sp.
z o.o, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: konsultacje.stes@egis-poland.com
W temacie budowy kolei szybkich prędkości wójt gminy w dniu
11.01. uczestniczył w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Turzy Śl., która
zaopiniowała negatywnie plan odbudowy linii. Stanowisko rady
sołeckiej i mieszkańców jest w całości popierane przez wójta gminy.
17.01. spotkał się on wspólnie z przedstawicielami biznesu również
z senator Ewą Gawęda. Wójt gminy zwrócił się również do projektanta
o wyznaczenie dodatkowego terminu konsultacji dla osób, które nie
będą mogły w nich uczestniczyć 5.02.

Jedna z mapek przedstawiających jeden z wariantów przebiegu planowanej do odtworzenia linii Wodzisław śl. - Jastrzębie Zdrój

sprostowanie
Sprostowanie dot. materiałów zamieszczonych
w nr 1/2022: W artykule ze str. 28 - powinien
znaleźć się skrót DFK, co oznacza Deutscher
Freundschaftskreis in Schleisen, a nie DKF czy
DKR. W artykule ze str. 16 nazwisko powinno
brzmieć Jurczyk, a nie Juszczyk.
Sprostowanie dot.materiałów zamieszczonych
w nr 12/2021: W związku z błędem, jaki wkradł
się w druku instytucji popierających wniosek
o nadanie honorowego tytułu „Człowiek
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o Złotym Sercu 2021” doktorowi Jerzemu
Dudkowi z Gorzyc, jeszcze raz wyszczególniamy
instytucje popierające ten wniosek: sołtys
Gorzyc Ewald Błaszczok, Przedszkole Publiczne
z Gorzyc, Szkoła Podstawowa w Gorzycach
Stowarzyszenie SENIOR z Gorzyc, kierownik
Apteki Leków Gotowych - mgr Jolanta Psota,
Klub Sportowy „Czarni Gorzyce”, OSP
w Gorzycach, KGW Gorzyce, Parafia p.w. Św.
Anioła Stróża w Gorzycach, Apteka „Familia”

z Gorzyc, Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
bł. Jana Pawła II z Gorzyc, GCK w Gorzycach.
O nadanie tego honorowego tytułu wnioskowała
Rada Sołecka z Gorzyc. W art. dot. Złotych
Godów zamiast Krystyna i Antoni Szyszka
powinno być Krystyna i Augustyn Szyszka.
Za wszystkie pojawiające się błędy
i niedociągnięcia w gazecie, wszystkich naszych
czytelników serdecznie przepraszamy.
Redakcja

na szlaku historii
Kim był antoni podeszwa? - Franciszek Połomski „Ze wspomień starego Westfaloka A. Podeszwy”,
Przedruk wydania z 1958 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu pod red. Seweryna
Wysłoucha, „Studia Śląskie” Tom I - część trzecia

Tacy nowi robotnicy po przyjeździe mieli do wyboru: albo
chcieli zamieszkać w kopalnianych budynkach, albo iść prywatnie
na kwartyr1 przeważnie też do ludzi z naszych stron, co tu przed
nami przyjechali, mieli już swoje mieszkania. Za przespanie, obiad,
kawę wieczorem i rano płaciło się dziennie około 60 fenigów. Przy
kopalniach były też kopalniane sklepy, w których można było
nabyć chleb, ubranie i kto co chciał na konto swoich przyszłych
zarobków.
Ja przyjąłem robotę za szlepra abo inaczej za ciskocza pod
ziemią. Ku koniom za koniorza nie chciałem pójść, bo tam zarobek
był mniejszy. Byłem bardzo młody, miałem dopiero 15 lat i tego
wózka z urobkiem nie mogłem uciść.
Do Westfal wyjeżdżali wtedy nie tylko chłopi, ale także
dziewczyny i nie tylko robotnicy, ale także rzemieślnicy. Wtedy,
co ja pamiętam, to w Bottrop mieli swoje warsztaty rzemieślnicze
niejaki Pokorny, Mitko ze Mszany, Mężyk Paweł z Radlina, Schaba
- rzeźnik z Biertułtów, Sitek - krawiec z Gorzyc. Poza tymi było
jeszcze wielu innych. Polskich robotników można było wtedy
spotkać w wielu miejscowościach w Niemczech. Pamiętam, kiedy
służyłem w wojsku w latach 1895-1897, kiedy mieliśmy ćwiczenia
przy holenderskiej granicy, poszliśmy także w niedzielę do kościoła
w małym mieście Ahaus. W kościele poznaliśmy od razu stroje
ślońskie. Kiedy dziewczyny wyszły z kościoła, zawołaliśmy:
Maryjka, Zuzka, Francla, Kaśka, skądeście? - Od Raciborza, od
Rybnika, od Opola. Spotkaliśmy się potem z nimi na wojskowym
koncercie, błoznowaliśmy, a one nam cechtowały2 . Przy odmarszu
z tego miasta wołały za nami - a syneczkowie piszcie. Ja długie czasy
pisałem do jednej z Jełowy spod Opola. Wszystkie te dziewczyny
pracowały w Ahaus w fabryce wyrobów drzewnych.
Większość ludzi ze Ślońska pracowała jednak pod ziemią.
Szychta trwała 8 godzin, a na powierzchni 10 godzin. Na
tym „Prosperze”, na którym ja pracowałem, było dużo gazu.
Zdarzały się także wypadki. Raz na kopalni w Schalke zginęło 30
robotników. Jeżeli się komuś zdarzył wypadek, to straty ponosiła
kopalnia. W wypadku zabicia robotnika pogrzeb urządzała
kopalnia. Poza tym ubezpieczaliśmy się od nieszczęśliwych
wypadków w Kasie Brackiej, abo inaczej w Knappschafcie.
Istniały dwie grupy ubezpieczeniowe: urzędnicza i robotnicza. Ja
opłacałem te drugą, robotniczą. Składka miesięczna wynosiła 3,80
do 4 marek. Ubezpieczenie w Knappschafcie dawało jeszcze to,
że jak się przepracowało 25 lat i cały czas opłacało się składki,
to się dostawało rentę. W roku 1892 wprowadzono przymusowe
ubezpieczenie na starość - Altersversicherung. To było rządowe i to
musieli opłacać wszyscy. Płaciło się 90 fenigów miesięcznie. Prócz
tego ubezpieczaliśmy się jeszcze w naszym związku zawodowym na
wypadek strajku.
W czasie, kiedy ja byłem w Westfalach, to i tam działały
różne związki zawodowe. Katolicki związek zawodowy pod nazwą
Christlicher Gewerkverein, socjaldemokratyczny Altersverband.
Później powstał polski związek zawodowy „Zjednoczenie Polskie”.
Centrala tego związku mieściła się w Bochum. Dużo członków tego
„Zjednoczenia” było przedtem członkami socjaldemokratycznego
,,Altersverbandu”. Większość Polaków należała do ,,Zjednoczenia”
i opłacała składki po 2,20 marki miesięcznie, które przy każdej
wypłacie zbierał skarbnik dla „Zjednoczenia”. Opłacanie tych
składek nam się potem przydało, bo kiedy zastrajkowaliśmy, jak to
było np. w 1904 roku, to przez ten miesiąc strajku mieliśmy z czego
żyć. A z tym strajkiem to było tak. Chodziło o wyższe zarobki.
Najbardziej bojowy w tym strajku był ,,Altersverband”. Oni

Polaków ze ,,Zjednoczenia” nawoływali: ,,Kameraden festhalten
nur festhalten”, niby żeby nie złamać strajku. Myśmy trzymali,
a Niemcy z Altersverbandu” poszli do pracy nie porozumiwszy
się z nami, tak że potem musieliśmy czapkować i prosić, aby nas
z powrotem do pracy przyjęli. Socjaldemokraci nie lubili Polaków
ze ,,Zjednoczenia”, raz, że byliśmy Polakami, a po drugie, przez
powstanie ,,Zjednoczenia”, Alters verband” stracił wielu członków
Oprócz tych organizacji mieliśmy jeszcze swoje polskie związki.
Były to związki katolickie, kościelne. Taki związek zawiązywało
się przy kościele. Z tej przyczyny, że był to związek kościelny,
przewodniczącym jego był proboszcz albo wikary danego kościoła.
Ale on był tylko przewodniczącym honorowym, bo takiego
faktycznego wybieraliśmy spośród siebie. Takie towarzystwa
istniały we wszystkich większych zgrupowaniach Polaków. Jako
zakładane przy kościele nie potrzebowały zezwolenia władz
policyjnych. Związków świeckich nie pozwalano nam wtedy
organizować. Ja należałem początkowo do polskiego towarzystwa
górniczego ,,Św. Barbary” w Bottrop. Zostało ono założone
w roku 1888 albo 1889. Założyli je Paweł Szostok z Pszowa,
Franciszek Szkorupa, pochodzący spod Bytomia, Zaczek spod
Rybnika, bracia Połomscy z Rydułtów, Porembscy z Biertułtów
w powiecie rybnickim. To towarzystwo ,,Św. Barbary” było
bardzo lojalne, a jego przewodniczącym był wikary Belert. My nie
chcieliśmy się z tym zgodzić, żeby na czele polskiego towarzystwa
stał ksiądz Niemiec, wystąpiliśmy i utworzyliśmy towarzystwo
,,Św. Jacka”. Za to nie chcieli nas wpuścić później do kościoła.
Tych z towarzystwa ,,Św. Barbary” za to, iż robili to, co im ksiądz
kazał, nazywaliśmy „Lizilapami”. Każde towarzystwo miało swój
sztandar. Z jednej strony umieszczony był wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej, z drugiej zaś wizerunek patrona, a u nas
św. Jacka. Nasz sztandar znajduje się teraz w muzeum w Krakowie,
tak bowiem postanowiliśmy przy zakładaniu tego związku na
wypadek rozwiązania. Te związki kościelne były wyjściem w naszej
robocie narodowościowej. W ich ramach zakładaliśmy teraz polskie
towarzystwa śpiewacze. W Bottropie założyłem przy towarzystwie
,,Św. Jacka” związek śpiewaczy „Jedność”, do którego należało
30 osób, w Osterfeld taki sam zespół pod nazwą ,,Oświata”,
a w Altstaden razem z Karolem Kochanem z Kokoszyc w pow.
rybnickim i Karolem Michalkiem, też z Kokoszyc, założyliśmy
chór „Kościuszko” (30 członków). Były to chóry mieszane
i we wszystkich byłem dyrygentem. Z zasady miałem ćwiczyć
pieśniczki kościelne, jak się dało, wyciągałem partytury pieśni
narodowych. Uczyłem polskich pieśni z „Naszego hasła”, które
było zbiorem polskich pieśni narodowych. Inny rozdział naszej
pracy we Westfalach, to polskie pielgrzymki. W roku 1895 do
franciszkańskiego klasztoru na górze Hardenberg w protestanckim
mieście Neviges udała się pierwsza pielgrzymka Polaków z Westfal.
W tym klasztorze spotkaliśmy naszych rodaków Wilhelma
i Andrzeja, którzy przedtem byli u franciszkanów na Górze św.
Anny. Ojciec Andrzej, który sam był muzykantem, zaczął nas
u Trifftra uczyć różnych polskich pieśni, kompletować orkiestrę.
Kiedy w dwa lata później wróciłem z wojska, założyłem orkiestrę.
Nazywali tę orkiestrę „Podeszwami”, ponieważ grało w niej aż 7
Podeszwów. Grywaliśmy potem na niejednej pielgrzymce Neviges
i gdzie indziej. Dla naszej orkiestry sprowadziłem z Poznania
specjalne czapki zwane maciejówkami.
Te wszystkie związki i organizacje śpiewacze zajmowały
się krzewieniem polskości. Zależało nam przede wszystkim
na utrzymaniu związków z polskością. Otrzymywaliśmy
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rożne polskie gazety, jak: „Górnoślązak” „Katolik”, „Nowiny
Raciborskie”, ,,Dziennik Śląski”, z poznańskich gazet polskich
„Pracę”, „Wielkopolanina”. Poza tym „Gazetę Toruńską”, „Gazetę
Grudziądzką”. Prócz tych gazet mieliśmy swoje, wydawane tam
na Westfalach. Bracia Antoni i Brejscy z Poznania wydawali
i redagowali „Wiarusa”, gazetę wychodzącą 3 razy na tydzień.
Drugą polską gazetą był „Narodowiec” wydawany przez Jana
Słaninę z Wodzisławia Śląskiego w miejscowości Herne.
Robotników polskich przyjeżdżali tam często odwiedzać polscy
posłowie do Reichstagu. Pamiętam odwiedziny ks. Wolczyka
z Pszowa, centrowca, który przyjechał do swoich parafian.
Przyjeżdżał także Wojciech Korfanty w latach 1905-1906 oraz
Kowalczyk, deputowany do Reichstagu, pochodzący z Pszczyny.
Byli oni częstymi gośćmi na zebraniach Polonii westfalskiej.
W Westfalach przepracowałem łącznie 15 lat. Wróciłem na stałe
na Ślońsk w 1906 roku. Przez te 15 lat zaoszczędziłem 4000 marek,
które składałem w banku polskim w Poznaniu. Moja żona dostała
w spadku gospodarstwo w Czyżowicach i na tym gospodarstwie
zacząłem po powrocie w 1906 roku z Westfal pracować. Zarobione
w Westfalach pieniądze postanowiłem obrócić na wystawienie
nowego domu i pomieszczeń gospodarskich.
Od teraz stałem się rolnikiem, chociaż niekiedy,
a w szczególności zimą, pracowałem w rybnickich kopalniach. W
roku 1907 miałem zamiar wziąć się do budowy domu. Jednakże
jeszcze w 1906 poszedłem do Wodzisławia do amtsvorstehera
Hirscha, żeby się go zapytać, czy dostanę potrzebny Baukonsens.
Hirsch był uczciwym Niemcem i powiedział mi, że jeśli chcę
wybudować dom, to muszę zacząć już w tym roku, bo od
1.01.1907 r. obowiązywać ma nowe prawo zabraniające Polakom
budowy własnych domów. Ci jednak, którzy zaczną jeszcze budowę
w 1906 roku, będą spod tej ustawy wyjęci. Ustawa ta odnosiła się
wyłącznie do Polaków i gdybym nie zaczął budować 1906 r., nie
postawiłbym chałupy. Później już, w ciągu roku 1907, starano się
wiele razy odebrać mi zezwolenie na budowę. Niemcy przestrzegali
stosowania tej ustawy z całą surowością. Nikomu spośród Polaków
nie pozwolono wtedy budować, np. Chruszczowi Pszowa, który
się z tego powodu zastrzelił. Chruszcza znałem osobiście, bo
w Bottrop pracowaliśmy na kopalni. Po przyjeździe z Westfal
kupił pole we Pszowie i tam chciał sobie postawić chałupę. Nie
pozwolono mu jednaki budować, więc zamieszkał w ziemiance.
Kiedy przyszedł policjant, żeby go stamtąd przepędzić, Chruszcz
najpierw zastrzelił żandarma, potem siebie.
Niemcy mieli w tych czasach już różne środki, żeby Polakom życie
uprzykrzyć. Najwięcej mógł tu zdziałać fojt (Gemeindevorsteher)4
szczególnie wtedy, kiedy się z nim źle żyło. Każdy obywatel był
wtedy obowiązany przestrzegać różne zarządzenia, np. zabezpieczyć
różne maszyny, zwalczać pasożyty w sadach, itp. Jeżeli tego się nie
dopilnowało, to fojt spowodował, że żandarm „wlepił porządno
sztrofa”5. W tym nie było na wsi rybnickiej i raciborskiej jakiegoś
zorganizowanego życia narodowego. Trza było to dopiero
organizować. Założyłem wiele chórów w okolicznych wsiach,
Czyżowicach, Gorzycach, Jedłowniku, Turzy. Tu uczyłem polskich
pieśni narodowych ze śpiewnika „Nasze hasło”. We wszystkich
tych chórach byłem dyrygentem i rzadko kiedy miałem wolny
czas. Chodziłem bowiem z jednej próby na drugą. We wszystkich
tych wsiach chóry te istnieją do dziś.
Agitowałem także za polskimi kandydatami do Reichstagu.
W wyborach w 1908 roku kandydowali także Polacy: Brandys
Dziergowic i Skowroński. Chcieliśmy organizować jakieś wiece
przedwyborcze, ale nie mogliśmy na ten cel dostać pomieszczenia.
Wówczas wynająłem pole od Jordana w Gorzycach i tam urządziłem
zamknięty wiec przedwyborczy. Zjawił się na ni sam Brandys.
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Czyżowianie w tych wyborach głosowali na polskiego posła
Skowrońskiego. Tych, co wiedziałem, że oddadzą głos na polską
listę, woziłem swoimi końmi do lokalu wyborczego w Turzy.
W wyniku tych wyborów tylko trzy osoby nie głosowały na
listę polską: Rudziok, Zając i Konopek. Rudziok był fojtem
w Czyżowicach, nienawidził mnie i spowodował, że mnie jako
jednego z pierwszych na wojnę wzięli. Od 1908 roku aż do
wybuchu wojny spotykaliśmy się co ćwierć roku u Vorreitera
w Zebrzydowicach w pow. rybnickim. Ja byłem polskim mężem
zaufania na obszar Czyżowice, Kokoszyce, Jedłownik, Turza. Tam
często przyjeżdżał Korfanty. Mówiło się o polskości, o Polsce
i powstaniach.
Od 1914 do 1919 byłem w wojsku. Wiele przeszedłem i wiele
widziałem.
W 1919 roku, po powrocie z Rosji, zastałem w moich stronach
niebywały ruch narodowy. Niedługo po moim powrocie wybuchło
I powstanie ślońskie. W tym okresie byłem czynnym agitatorem
polskim, a w I i II powstaniu brałem udział w zdobywaniu
Wodzisławia.
W 1919 organizuję komórkę POW i razem z 20 osobami
w tym samym roku składam przysięgę. Gromadzimy broń:
karabiny, amunicję, granaty ręczne. Moimi końmi przywoziliśmy
broń z Pruchnej na cesarski6.
Nigdy nie zapomnę daty 3 maja 1920 roku. Nie zapomnę
tej demonstracji ludu ślońskiego, który na cześć 3 Maja
urządzał pochody - manifestacje. Ja z moją orkiestrą brałem
udział w pochodzie do Raciborza. W pochodzie tym szli ludzie
od Czyżowic, Rogowa, Syryni, Lubomi, Brzezia. Wszystko się
kierowało do gniazda polskości do raciborskiej “Strzechy”. Na
ulicach Raciborza napadli nas Niemcy, ale po bijatyce dotarliśmy
jakoś do ,,Strzechy”. Tam przemówił do zebranych, znany
w Raciborskiem przywódca Polaków, dr Rostek. Z powrotem
również wracaliśmy w pochodzie. Wtedy ludzie byli mocno
za Polską, szkoda tylko, że na plebiscyt musieliśmy czekać do
marca 1921 roku. Czas działał na korzyść Niemców. Mieli oni
lepszą propagandę, światlejszych ludzi i więcej pieniędzy. Mnie
Niemcy nie dopuścili do Apo7, ale za to namawiałem każdego,
co się dało, żeby głosował za Polską. Najbardziej zaś agitowałem
starych ,,Westfaloków”, z którymi wiele lat wspólnie pracowałem.
Mieli oni te same prawa w głosowaniu, co my. W Czyżowicach
olbrzymia większość głosów została oddana za Polską.
Potem miał nastąpić podział Górnego Ślońska. Tylko powiat
pszczyński i rybnicki miał przypaść Polsce. Przeciw temu
postanowieniu przygotowaliśmy powstanie. Zostałem dowódcą
czwartej, czyżowskiej kompanii, która na samym początku dostała
rozkaz zajęcia Wodzisławia.
Ciag dalszy w kolejnym numerze miesiecznika „U nas”

Przypisy:
1. Kwatera
2. W przybliżeniu - zamawiały i płaciły za zamówione trunki
3. Pozwolenie na budowę
4. Przedstawiciel władzy, odpowiedznik sołtysa, sprawujący władzę na terenie
Gemeindebezirk
5. Kara
6. Ta część Górnego Śląska, która znajdowała się pod zaborem austriackim
7. Policja plebiscytowa ( Abstimmungspolizei)

wydarzenia kulturalne i literackie
gorzyckie betlejem
Uroczysty koncert laureatów XIV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda
kolęda...”

Orkiestra Gminy Gorzyce podczas koncertu w gorzyckim
kościele
Fot.: M. Albin

Bożonarodzeniowych na bardzo wysokim poziomie. Podczas tego
wieczoru podziwialiśmy występy laureatów konkursu: Dawida Nowaka
– zdobywcy tegorocznej nagrody Grand Prix oraz I miejsca w kategorii
11-14 lat, Amelii Antonin – zdobywczyni III miejsca w kategorii 7–10
lat, zespołu Pawłowickie Babeczeki, które zajęły III miejsce w kategorii
„zespoły”, Wiktorii Gaszki – laureatki II miejsca w kategorii 15–18
lat, Oliwii Krajczy, która zdobyła
II miejsce w kategorii 15–18 lat,
Stanisława Pająka – zdobywcy
II miejsca w kategorii „dorośli”,
Klaudii Tomali – laureatki
I miejsca w kategorii 15–18
lat, Anastazji Sokołowskiej laureatkęi I miejsca w kategorii
7-10 lat oraz zespołu Vocalsi,
który zdobył II miejsce w kategorii
„zespoły”. Niestety na tegorocznym
koncercie z powodów zdrowotnych
nie mógł wystąpić zespół Voce
Segreto, który zdobył I miejsce
w kategorii zespoły. Wszystkim
laureatom tegorocznego konkursu Natalia Mańka-Mularczyk
- sopranistka, zaśpiewała
serdecznie gratulujemy i życzymy z akompaniamentem
powodzenia za rok.
Orkiestry Gminy Gorzyce
Fot.: M. Albin
M. Albin

Jak co roku, od 14 lat w murach gorzyckiego parafialnego kościoła
odbywa się uroczysty koncert laureatów Konkursu Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda...” Od dwóch lat koncert ten organizowany jest
w randze wojewódzkiej. Również w tym roku, 6 stycznia 2022 r.,
mimo odbywającego się remontu prezbiterium w gorzyckim kościele,
dzięki przychylności i uprzejmości proboszcza tutejszej parafii mógł
odbyć się ten wspaniały koncert. Laureatów przybyłych nań oraz
publiczność, która zebrała się, aby wysłuchać cudownego brzmienia
kolęd i pastorałek, przywitała przybliżając tradycję śpiewania kolęd
i pastorałek, Ewelina Poloczek.
W pierwszej kolejności mogliśmy
usłyszeć kolędy w wykonaniu
Orkiestry Gminy Gorzyce,
której tego wieczora jako
solistka towarzyszyła sopranistka
Natalia
Mańka-Mularczyk.
Następnym punktem programu
było wręczenie nagród laureatom
konkursu. Po odebraniu nagród
nastąpił moment, na który
czekała zgromadzona publiczność.
Rozpoczął
się
koncert.
Mogliśmy usłyszeć wykonanie
kolęd, pastorałek czy utworów Anastazja Sokołowska
Oliwia Krajczy
Fot.: M. Albin

„Vocalsi” podczas Gorzyckiego Betlejem

Fot.: M. Albin

Fot.: M. Albin

Dawid Nowak

Występ zespołu „Pawłowickie Babeczki”

Fot.: M. Albin

Fot.: M. Albin
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wydarzenia kulturalne i literackie
jasełka w kościele p.w. chrystusa króla w czyżowicach

Czyżowickie dzieci biorące udział w Jasełkach

Fot.: M. Kacprzak

Aktorzy i lektorzy biorący udział w czyżowickich
Jasełkach
Fot.: M. Kacprzak

Anita Syrek - reżyserka i scenografka Jasełek z aktorami

Fot.: M. Kacprzak

Ks. proboszcz oraz dzieci ze swoimi stajenkami w kościele
p.w. Chrystusa Króla w Czyżowicach
Fot.: M. Król
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Tegoroczne obchody święta Trzech Króli (6.01.2022r.) w parafii
p.w. Chrystusa Króla w Czyżowicach były wyjątkowe.
Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów parafianie pod
duszpasterską opieką proboszcza ks. Adama Żemły przygotowali
Jasełka. Pokazywały one nie tylko cud Zwiastowania Najświętszej
Marii Pannie, że pocznie z Ducha Świętego i porodzi Bożego Syna,
ale też ciężkie przeżycia i trud Józefa i Maryi podczas podróży do
Betlejem, Narodzenie Dzieciątka Jezus w betlejemskiej grocie, gdyż
nie było dla Nich miejsca w gospodzie oraz hołd złożony Dzieciątku
Jezus przez pasterzy i Mędrców ze Wschodu, którzy ofiarowali swoje
dary Nowonarodzonemu.
Były też sceny z Joachimem i Anną - rodzicami Maryi oraz
z Herodem i Herodiadą. To piękne przedstawienie wzruszyło serca
parafian i uświadomiło nam, że to Bóg narodzony w ubóstwie dał nam
najpiękniejszy dar: miłość, nadzieję i wiarę, bo narodził się Zbawiciel,
który „wkrótce ludzi oswobodzi” z niewoli grzechu i śmierci. To
Bóg zniżył się do naszej codzienności, do naszej ludzkiej kondycji,
stając się bezbronnym dzieckiem złożonym w żłóbku i przyjął nas ze
wszystkimi grzechami i wadami, „aby nas przemienić w siebie” - jak
śpiewamy w jednej z kolęd. Dlatego należy w każdej chwili i momencie
uwielbić Go i dziękować za ten cud miłości. Jasełka pozwoliły nam na
nowo przeżywać z Maryją i Józefem ich drogę do Betlejem, spotkać
Boga i uwielbiać w każdym słowie, śpiewie, tańcu i grze parafialnych
aktorów. Ponadto wspaniałe stroje, świetne dekoracje, doskonale
dobrana muzyka oraz przygotowanie wokalne i baletowe dzieci
i młodzieży na zawsze zostaną w naszej pamięci. W Jasełkach brały
udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
Ten piękny spektakl religijny opracowali i przygotowali:
Reżyser i scenograf - Anita Syrek, dźwięk i przygotowanie linii
melodycznych - Rafał Syrek, oświetlenie – Łukasz Syrek, narrator
– Michalina Matuszczyk, przygotowanie baletowe dzieci - Anna
Skoczeń,
W role wcielili się: Bóg: Jan Duźniak, Maryja – Krystyna Kacprzak,
Józef – Maciej Jurczyk, Anna - matka Maryi – Anna Syrek, Joachim
ojciec Maryi – Damian Lelek, Herod – Aleksander Tront, Herodiada
– Paulina Syrek, Trzej Królowie: Kacper – Krystian Kacprzak,
Baltazar – Daniel Prokopczuk, Melchior – Piotr Matuszczyk,
Michał Archanioł – Szymon Nielaba.
Wokal i oprawa muzyczna: Zofia Szczyrba, Maciej Jurczyk, Malwina
Kucza, Paulina Syrek, Szymon Syrek, Martyna Kajzerek (gitara).
Anioły: Malwina Kucza, Faustyna Lis, Hania Możdzeń,
Pastuszkowie: Szymon Syrek, Kamil Nielaba, Mateusz Machnik,
Ksawery Lach, Adrian Lach, Kamil Szkatuła.
Balet aniołów: Wiktoria i Hania Matuszczyk, Milena Honisz,
Milena Kurasz, Maja Skoczeń, Karolina Róża, Maja Gajdera,
Magda Popardowska.
Na zakończenie tego pięknego przedstawienia religijnego ks.
proboszcz Adam Żemła podziękował wszystkim za przygotowanie
Jasełek i zaprosił uczestników do salek na poczęstunek. Po
przedstawieniu Trzej Królowie oraz ks. proboszcz rozdali dzieciom
i młodzieży słodycze, dziękując za wykonanie bożonarodzeniowych
stajenek, które były wystawione w kościele. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku uda się zorganizować i wystawić w kościele równie
udane kolejne parafialne Jasełka, które zachwycą nasze serca i będą
piękną modlitwą uwielbienia Boga za cud Wcielenia oraz, a także
będziemy mogli znowu podziwiać stajenki wykonane przez dzieci
w rodzinach.
Małgorzata Król

wydarzenia kulturalne i literackie
święto trzech króli
w rogowie i bluszczowie
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Święto Objawienia Pańskiego
– Trzech Króli należy od pokoleń do najradośniej przeżywanego czasu
w roku liturgicznym przez chrześcijan.
Przeżywanie tego najcudowniejszego wydarzenia - Narodzenia
Zbawiciela pod postacią Dzieciątka Jezus - wśród narodów pod każdą
szerokością geograficzną posiada swoje bogate tradycje i obyczaje. Do
dawnej tradycji chrześcijańskiej w Polsce, także na Górnym Śląsku,
należy świąteczny zwyczaj kolędowania ,,pastuszków” i Trzech Króli,
którzy, jak głosi Ewangelia, pierwsi odczytali znaki na niebie dane
ludziom, zwiastujące narodzenie Zbawiciela Świata.
O ile tradycyjne wędrowanie, kolędowanie i śpiewanie pastorałek
przez pastuszków w naszych domach na śląskiej ziemi stało się
mało popularne, to w ostatnich dekadach ożywiła się tradycja
wędrówki Trzech Króli - tzw. Orszak Trzech Króli – symbolizujący
znaczenie Objawienia Pańskiego. Światowa pandemia koronawirusa
spowodowała w ostatnich latach znacznie skromniejszy wymiar tej
formy świętowania.
Od wielu lat Orszak Trzech Króli organizowany jest w parafii p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie. Kultywowanie tej pięknej
tradycji podjęła się przed wieloma laty Rada Sołecka i mieszkańcy
Bluszczowa, przy wielkim wsparciu proboszcza rogowskiej parafii ks.
dr. Bernarda Raka. Tradycja ta w Bluszczowie trwa do dziś.
Jak co roku, od wielu lat Orszak Trzech Króli rozpoczyna się
nabożeństwem i symbolicznym pokłonem Trzech Króli przed
stajenką w rogowskim kościele. Po nabożeństwie grupa ludzi
uroczyście towarzyszących Trzem Królom (czyli tzw. orszak) - z ks.
proboszczem na czele przemaszerowała do Bluszczowa, gdzie na placu
OSP Bluszczów przed zbudowaną tam stajenką nastąpiła inscenizacja
tego wielkiego wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat.
Po inscenizacji licznie zgromadzeni uczestnicy orszaku mieli
przyjemność wysłuchania występów kolędowego zespołu „Bluszcz”
z Bluszczowa oraz występu Wiktorii Bańczyk i Martyny Gajda,
które pięknym śpiewem porwały zgromadzonych do wspólnego
kolędowania.
Całą imprezę przed stajenką w Bluszczowie, niezwykle nastrojowo
i radośnie prowadził bluszczowianin Tomek Ciba, znany artysta scen
na Śląsku.
Członkinie KGW w Bluszczowie, na czele z Angelą Skupień i Izabelą
Janetą zapewniły gorący poczęstunek dla uczestników (niestety
z powodów zdrowotnych w tegorocznej organizacji orszaku nie mogła
wziąć udziału Irena Pielka – sołtys Bluszczowa)
Tegoroczna sytuacja związana z pandemią Covid wyłączyła też
z uczestnictwa dzieci z SP w Bluszczowie, które co roku wielce
przyczyniały się do upiększenia tego tradycyjnego wydarzenia.

Trzej Królowie w rogowskim kościele

Fot.: A. Błędowski

Orszak w drodze z rogowskiego kościoła do stajenki
Fot.: A. Błędowski
przygotowanej w Bluszczowie

Dzieci uczestniczące w uroczystości

Fot.: A. Błędowski

Organizatorzy tegorocznego Orszaku, który odbył się 6
stycznia 2022 r., pragną na łamach „U nas” podziękować za pomoc
organizacyjną druhom z OSP Bluszczów i Policji z Rogowa.
Mimo nie najlepszej pogody i sytuacji pandemicznej, dzięki
zaangażowaniu i poświęceniu wielu ludzi, mieszkańcy Bluszczowa
i wszyscy, którzy przybyli na to wydarzenie, mogli przeżyć na nowo
tamte cudowne Betlejemskie Tajemnice.
Andrzej Nowak

Uczestnicy Orszaku przed stajenką w Bluszczowie

Fot.: A. Błędowski

luty 2022 U NAS

11

wydarzenia kulturalne i literackie
narodził się bóg - dziecina...
Treść Tajemnicy bożego narodzenia opowiedziana śpiewem, słowem i muzyką - koncert
noworoczny 2022 w ośrodku kultury w czyżowicach

Występ Chóru im. St. Moniuszki pod batutą Barbary
Grobelny

Fot.: OKC

cudem, wskazują na oczekiwanie od tysiącleci wielkie wydarzenie, które
zmieniło bieg historii i którego nie da się świętować bez odwołania do
Tajemnicy Wcielenia. Wszelkie świętowanie tradycji bez przywołania jej
źródła jest puste i zubaża jej sens. „Muzyczna Rodzina” czyżowickiego
Ośrodka Kultury - bo tak nazwała działające w nim zespoły muzyczne,
śpiewacze, folklorystyczne i inne, prowadząca Koncert Noworoczny
2022 - Ewelina Poloczek - wystąpiła z bogatym programem kolęd,
pastorałek i innych utworów w dniu 15 stycznia 2022 r. na scenie
tego ośrodka. Muzyczne i wokalne prezentacje przeplatane były przez
Wiesławę Paloc - z zespołu „Czyżowianki”, która przedstawiła historię
kolęd i pastorałek, opowiadała też o tym, jak to kiedyś było, a także
o zwyczajach i tradycjach towarzyszących okresowi Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Ubrana w regionalny strój śląski godała też po śląsku,
zaznaczając, że ta bogato tradycja wypierają współcześnie media,
a kiedyś to my sami śpiywali w rodzinach przy choince i były tyż takie
wspólne kolyndowania na spotkaniach nie tylko rodzinnych. Tę tradycję
trzeba pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, aby dbać
o włąsne korzenie i nie zatracić swojej tożsamości. Koncert mocnym
akcentem instrumentów dętych rozpoczęła niezastąpiona Orkiestra
Gminy Gorzyce pod kier. Henryka Krótkiego, która zagrała ulubioną
przez wielu liryczną „ Cichą noc” i majestatyczną kolędę: „Gloria in
exelsis Deo”. Muzycy zaprezentowali bogaty różnorodny repertuar:
potężnie jak grom z nieba zabrzmiała kolęda „ Bóg się rodzi”, było też
rewelacyjne wykonanie ścieżki muzycznej z filmu „Piraci z Karaibów”,
słynne współczesne „Jingle bells”, tradycyjne „Wśród nocnej ciszy”
a także „ I heard the bell on Christmas Day”, „Rocking around the
Christmas tree”, czy finalne wykonanie dostojnego, średniowiecznego
hymnu katolickiego na okres Bożego Narodzenia nieznanego
autorstwa: Adeste Fideles (łac. Przybądźcie wierni). Aż chciało się
uwielbiać, adorować śpiewem Nowonarodzonego Króla słowami
tego hymnu: „Adeste fideles/ Laeti triumphantes/ Venite, venite in
Bethlehem/ Natum videte / Regem Angelorum// Venite adoremus/
Venite adoremus/ Venite adoremus/ Dominum”, co niektórzy czynili,
także pisząca te słowa. Wystąpiły także: grupa śpiewacza w śląskich
strojach „Czyżowianki”, pod kier. Henryka Sosny, Chór im. Stanisława
Moniuszki z Czyżowic pod kier. Barbary Grobelny, który w zeszłym
roku świętował swoje 100- lecie, i - jak przystało na tak zacnego Jubilata
- zachwycił słchaczy perfekcyjnym wykonaniem 4 utworów: „Dzisiaj
w Betlejem”, „Do szopy, hej pasterze”, „Pospieszcie pastuszki”, „Małe
Dziecię Jezus”. Wspaniale zaprezentował się także zespół wokalny „Dolce
Canto” - w składzie: Oliwia Hudek, Antosia Krótki, Zuzia Maciejczyk,
Kamila Klimek - pracujący pod kier. Barbary Grobelny. Znany i lubiany
zespół, który obchodził niedawno swoje 10-lecie, wykonał 2 kolędy

Środek zimy. Świat w chaosie i niepokoju pandemii, której
kolejne fale wieszczą znawcy problemu. Ludzie pełni lęku, braku
pewnych perspektyw na przyszłość jakoś zgubili radość i szukają
namiastek szczęścia w chwilowych doznaniach zmysłowych. Chodzą
często smutni, nerwowi, uczestniczą w licznych pogrzebach- bliskich,
znajomych, przyjaciół. Do takiego świata, niegościnnego, obcego,
odrzucającego często to co święte, przychodzi po raz kolejny Boży Syn
- bezbronne Dziecię, poczęte z Ducha Św., narodzone ponad 2 tysiące
lat temu w Betlejem z Matki Dziewicy. To dziwne, ale Bóg, który
przyjął ludzką naturę i całe doświadczenie człowieczego losu, nie zraża
się tym, że „swoi Go nie przyjęli”, choć „przyszło do swojej własności”
(por. J 1, 11). Przyjmuje bydlęcy żłób za kołyskę, ubóstwo i chłód
zamiast królewskiego pałacu. A przecież narodził się Król królów i Pan
panów. Te paradoksy, które tylko Bóg mógł pogodzić w swojej Osobie,
świetnie oddają słowa kolędy: Bóg się rodzi, autorstwa Franciszka
Karpińskiego: „Bóg się rodzi, /moc truchleje,/ Pan niebiosów obnażony; /
Ogień krzepnie,/ blask ciemnieje, /Ma granice nieskończony. /Wzgardzony
okryty chwałą,/ Śmiertelny Król nad wiekami; /A Słowo Ciałem się stało,/
I mieszkało między nami.// Cóż masz, niebo nad ziemiany?/ Bóg porzucił
szczęście Swoje. /Wszedł między lud ukochany,/Dzieląc z nim trudy i znoje;
/Niemało cierpiał, niemało,/ Żeśmy byli winni sami, /A Słowo Ciałem się
stało/I mieszkało między nami.// W nędznej szopie urodzony,/Żłób mu za
kolebkę dano?/ Cóż jest, czym był otoczony?/Bydło, pasterze i siano./Ubodzy,
was to spotkało / Witać Go przed bogaczami,/ A Słowo Ciałem się stało
/i mieszkało między nami.// Potem i Króle widziani/ Cisną się między
prostotą,/Niosąc dary Panu w dani:/ Mirrę, kadzidło i złoto;/ Bóstwo to
razem zmieszało/ Z wieśniaczymi ofiarami;/ A Słowo Ciałem się stało/
i mieszkało między nami.// Podnieś rękę, Boże Dziecię!/ Błogosław Ojczyznę
miłą,/ W dobrych radach, w dobrym bycie/ Wspieraj jej siłę swą siłą./ Dom
nasz i majętność całą,/ I wszystkie wioski z miastami!/ A Słowo Ciałem
się stało/ i mieszkało między nami.” W tej kolędzie jest opowiedziana
cała niezwykła historia przyjścia na świat w ludzkim ciele Jezusa - Syna
Bożego, pokłon pasterzy, przybycie Mędrców ze Wschodu z darami
i prośba o błogosławieństwo Ojczyzny miłej, o wspieranie naszych
wiosek i miast, naszych domów, a także nas samych Bożą mocą.
Dziś, choć tyle wokół stajenek - symboli przypominających tamto
wydarzenie, trudno oczekiwać, że znajdziemy w nich żywego Bożego
Syna. Betlejem stały się ludzkie serca, w których rodzi się Boże Dziecię.
Liturgia jest nieustannym uobecnianiem tego cudu. Dlatego w kolędzie
„ O, gwiazdo betlejemska” śpiewamy: „Nie ma już w stajence,/ nie ma
Go już w żłobie./ Gdzież pójdziemy, Chrystusie,/ pokłonić się Tobie.//
Pójdziemy upaść na twarz/ przed Twoje ołtarze /I serce, duszę, ciało/ Występ zespołu „Czyżowianki” przy akompaniamencie
Fot.: OKC
poniesiem Ci w darze”. Zaś tradycja i obyczaje świąteczne związane z tym Henryka Sosny
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Zespół „Dolce Canto” w towarzystwie Orkiestry Gminy
Gorzyce
Fot.: OKC

Występ Pauliny Świerczek, na akordeonie gra Henryk
Sosna
Fot.: M. Król

po polsku: „Wśród nocnej ciszy” w oryginalnej swingującej aranżacji,
„Gdy się Chrystus rodzi” oraz 2 utwory po angielsku: „I’ll be home for
Christmas i „That’s Christmas”. Z zespołem młodzieżowym zaśpiewała
też dziecięca grupa w składzie: Maja Sączek, Magda Mucha, Marta
Pikor, Marta Wydra - wykonując „ Piosneczkę” „… na cześć i chwałę
nieba”. Jakże ciepło i serdecznie brzmiały słowa: „To dla Ciebie- dobry
Boże, pioseneczka ta”. Występy zespołów pod kierunkiem Barbary
Grobelny zachwyciły ciekawymi aranżacjami i świetnym, wysokim
poziomem wykonawczym. To była uczta dla ucha. Tym bardziej, że nie
tylko wokal brzmiał pięknie, czysto, perfekcyjnie, ale i przekaz słowny,
teksty piosenek niosły przesłanie z wysoką kulturą słowa. Bardzo
cenne jest rozumienie tekstu, świadomość, że pieśń, piosenka, to nie
tylko muzyka, ale i treść tekstu, który przemawia do odbiorcy poprzez
interpretację słowa i muzyki. A zespoły prowadzone przez dyrygentkę
Barbarę Grobelny wyróżniają się najwyższym, profesjonalnym
poziomem interpretacyjnym prezentowanych utworów. Zaśpiewała też
i zagrała na skrzypcach Paulina Świerczek, której towarzyszył Henryk
Sosna na akordeonie. Pani Paulina wykonała 3 kolędy - kołysanki:
„Jezus malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”.
Wieczór muzyczny w czyżowickiej sali widowiskowej był bardzo
udany. Panowała swojska, ciepła, rodzinna atmosfera. Słuchacze
siedzieli przy stolikach, organizatorzy zapewnili też słodko - kawowy
poczęstunek. Ewelina Poloczek podsumowała ten udany noworoczny
koncertowy wieczór stwierdzeniem: Stare przenika w to, co nowe.
A z bogatego dorobku kolęd i pastorałek czerpią wszyscy: dzieci, dorośli
i młodzież.
Można mieć nadzieję, że prawdziwa kultura, czyli taka, która
czyni człowieka bardziej człowiekiem (por. wypowiedź Jana

Pawła II o kulturze), będzie antidotum na martwotę duchową
stechnicyzowanego i zmaterializowanego świata, w którym pomylono
środki i cele, a zlodowaciałe i zalęknione serca znowu zaczną żyć, bo
obudzi je, roztopi żar Miłości, która nie zawahała się jeszcze raz zaufać
człowiekowi, dać mu kolejna szansę powrotu do tego, co czyste, święte,
upragnione, za czym tęskni ludzkie serce, choć samo jakże często
o tym nie wie. O tym był ten koncert. NARODZIŁ SIĘ BÓG DZIECINA…. „ EJŻE, INO DYNA, DYNA, NARODZIŁ SIĘ BÓG
DZIECINA, W BETLEJEM, W BETLEJEM…”
Władysława Bańczyk

Zespół „Dolce Canto” podczas występu z nowymi solistkami

Fot.: M. Król

uroczyste kolędowanie w murach turskiego kościoła w ramach XIII
festiwalu kolęd, pastorałek i utworów bożonarodzeniowych „venite
adoremus”

Miejski Młodzieżowy Chór „Canticum Novum” pod kierunkiem
Emilii Kopiec
Fot.: M.Albin

9 stycznia 2022 r. w murach turskiego kościoła wybrzmiały kolędy
w wykonaniu Gliwickiego Zespołu Chorałowego pod kierunkiem
ks. Adama Kozaka. Zespół założył ks. Franciszek Koenig, obecnie
prowadzi go ks. Adam Kozak. Zadaniem scholi jest wykonywanie
śpiewów gregoriańskich w liturgii, przede wszystkim w kościele
katedralnym, ale także w innych kościołach diecezji. Wśród jego
członków są nie tylko organiści, ale również przewodnik turystyczny,
informatyk, elektronik czy grafik komputerowy. Prezentacją śpiewów
chorałowych chcemy chwalić Pana, pokazywać głębię i piękno liturgii,
jej tajemnicę, oraz przyciągać do niej innych, tak jak my zostaliśmy
pociągnięci – mówią członkowie zespołu. Obok Zespołu Chorałowego
wystąpił również Miejski Chóru Młodzieżowy „Canticum Novum”
pod kierunkiem Emilii Kopiec z Wodzisławia Śląskiego. Chór skupia
młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Początkowo liczył 16 osób, obecnie

luty 2022 U NAS

13

wydarzenia kulturalne i literackie
w chórze są 52 osoby.
Chór posiada w swoim
repertuarze zarówno
utwory rozrywkowe
jak
i
sakralne.
Występuje
głównie
na
uroczystościach
miejskich, a także
jest
reprezentantem
Wodzisławia Śląskiego
podczas uroczystości
organizowanych
w Polsce i za granicą.
Chór
posiada
osiągnięcia w postaci
Gliwicki Zespół Chorałowy Fot.: M.Albin
Pucharu
Laureatów
zdobytego podczas Wodzisławskich Spotkań Kolędowych, III miejsca
na Adeste Fideles, gdzie rywalizował z chórami mieszanymi, zdobył
Puchar Sołtysa za najlepsze wykonanie podczas Zlotu Chórów nad Olzą

w Gminie Gorzyce. Założycielem chóru i dyrygentem jest pani Emilia
Kopiec. Zespół Chorałowy i Chór Młodzieżowy wystąpił dodatkowo
w towarzystwie Arkadiusza Pawliczka – wybitnego organisty.
Uroczyste kolędowanie w murach turskiego kościoła było
szczególnym
wydarzeniem
artystycznym.
Odbyło
się
ono w ramach XIII Festiwalu
Kolęd, Pastorałek i Utworów
Bożonarodzeniowych
„Venite
Adoremus”. Festiwal ten zosta
zorganizowany pod patronatem
o. dr. Nikodema Kilnara OSPPE krajowego duszpasterza muzyków
kościelnych,
Stowarzyszenia
Polskich Muzyków Kościelnych,
Polskiej Federacji Pueri Cantores
oraz Stowarzyszenia Ecce Homo.
M. Albin
Arkadiusz Pawliczek - wybitny
Fot.: M.Albin
organista

zdrowie i dietetyka
pierwsze chwile z naszym dzieckiem

Witam Czytelniczki i Czytelników!
Niech ten rok będzie dla każdego lepszy
od poprzedniego i niech się spełniają w nim
noworoczne postanowienia i marzenia.
Pamiętajmy o zdrowiu, pielęgnujmy je
i chrońmy. A o czym będzie dzisiejszy artykuł?
Dzisiaj chciałabym poświęcić go młodym
rodzicom, którzy właśnie przywitali na świecie
swoje nowo narodzone dziecko.
Kiedy w naszym domu pojawia się noworodek,
wszyscy mamy wrażenie, jakby świat, w którym
żyliśmy do tej pory, zmienił się bardzo i wszystkie
nasze
priorytety
uległy
zmianie
i przewartościowaniu. Częściowo tak jest,
dziecko przecież wymaga od nas szczególnej
uwagi i całodobowej opieki. Jak się okazuje,
mimo iż dziecko wywróciło nasz świat do góry
nogami, szczęście i radość, które wniosło do
naszego życia, rekompensują wszystko inne. To
wielki dar móc obserwować, jak rośnie, jak
zdobywa coraz to inne, nowe umiejętności. Ileż
to szczęścia w nas, kiedy pierwszy raz się
uśmiechnie, kiedy wypowie pierwsze słowo, czy
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kiedy
zaczyna
samodzielnie chodzić.
To są momenty, które
pozostają w nas na
zawsze. Początki bycia
rodzicem niosą również
wiele
obaw
i niepewności. Nikt
z nas nie rodzi się
z licencją, która pozwoli
być
perfekcyjnym
rodzicem,
nikt z nas nie
źródło: Freeplik
wie wszystkiego i od
razu. Droga, którą idziemy, to okres ciągłego
uczenia się i zdobywania nowych umiejętności
zarówno przez dziecko, jak i przez rodziców.
Pamiętajmy jednak, że dziecko nie oczekuje od
nas perfekcji czy szczególnych umiejętności, ono
oczekuje miłości, ciepła i czułości. Wsparcia
i opieki również. Odpowiedzialności. To
wszystko mobilizuje nas, szukamy porad,
dobrych podpowiedzi, by temu wszystkiemu
sprostać. Postaram się przybliżyć niektóre
zagadnienia, które czasem spędzają sen z powiek
świeżo upieczonym rodzicom. Przypomnę, że
mamy wiele możliwości, by przygotować się na
narodziny dziecka. Najważniejsza jest Szkoła
Rodzenia, nie do przecenienia są również media,
czy dedykowane temu wydawnictwa. Nie
zapominajmy również o tym, by korzystać
z wiedzy i doświadczenia naszych rodziców
i innych bliskich nam członków rodziny. Czasem
pierwsze pytania na zajęciach w Szkole Rodzenia
to pytania dotyczące… ubioru noworodka.
Wszystkie ubranka używane po raz pierwszy
powinny być wyprane w miarę możliwości
i wyprasowane. Dziecko ubieramy stosownie do

pogody i pory roku. Jest też stara zasada mówiąca
o tym, że ubieramy dziecko w to, co mamy na
sobie, plus jedna warstwa dodatkowo.
Pamiętajmy o tym, by dziecko miało odzież
z najwyżej jakości materiałów, przeznaczonych
właśnie do tego celu. Dziecko transportujemy
w specjalnym nosidełku czy foteliku
samochodowym. Podróżujemy z dzieckiem nawet na najkrótszej trasie- w prawidłowo
zamontowanym foteliku. To są wymogi, których
nie wolno nam lekceważyć. Wózek również
powinien przede wszystkim być bezpieczny, ale
także wygodny. Wszystkie te niezbędne akcesoria
nabywajmy w miarę możliwości w sklepach,
w których sprzedawca służy nam fachową radą
i pomocą. Pamiętajmy, by nabywając używany
np. fotelik samochodowy, upewnić się, że nie
uczestniczył w wypadku, nie był uszkodzony.
W domowym zaciszu dziecku potrzebny jest
kącik, w którym znajdzie się bezpieczne miejsce
do przewijania i pielęgnacji, a także łóżeczko.
Można zorganizować to wszystko dzięki
kompaktowym łóżeczkom, w których dziecko
ma swoje miejsce do snu, można położyć na
niego przewijak, czyli mamy miejsce do
pielęgnacji, a jeżeli łóżeczko jeszcze ma
odpowiednie pojemniki, np. szuflady, możemy
w nich również znaleźć miejsce na ubranka czy
inne niezbędne akcesoria. Pamiętajmy w tym
wszystkim również o sobie, by miejsca, gdzie
przewijamy dziecko, były bezpieczne, stabilne
i na odpowiedniej wysokości. Przewijak
nakładany na łóżeczko spełnia wszystkie te
funkcje, a nie jest sprzętem drogim. Dobrze,
kiedy możemy zorganizować miejsce, w którym
mama może wygodnie usiąść i nakarmić
dziecko. To wszystko to podstawa, bo karmienie,

zdrowie i dietetyka
pielęgnacja i przewijanie to będą czynności
wykonywane wielokrotnie w ciągu dnia,
i najpewniej zdominują inne zajęcia wykonywane
codziennie, szczególnie w pierwszym roku życia
dziecka. Trzeba pamiętać o wygodzie
i bezpieczeństwie mamy, bo to ona, siłą rzeczy,
przejmie z czasem większość obowiązków.
Położna, która odwiedzi ją w pierwszych dniach
pobytu w domu z noworodkiem, z pewnością
doradzi i pomoże wszystko zorganizować bez
zbędnych kosztów, wykorzystując wszystko, co
jest w każdym domu. Niech opieka nad
noworodkiem nie kojarzy się opiekunom
z bólem pleców, niewygodą czy brakiem
bezpieczeństwa. Temperatura w pomieszczeniu,
w którym przebywa dziecko, powinna mieścić
się w zakresie 20 - 22 stopni Celsjusza, a w nocy
nawet może być o dwa stopnie niższa. Nie
przegrzewajmy dziecka ubierając je za ciepło, nie
okrywajmy przesadnie kocykami i nie
przegrzewajmy pomieszczeń. Wbrew pozorom
przynosi to więcej szkód, bo przegrzane dziecko
narażamy na niespokojny sen, zmiany skórne
i sprzyjamy infekcjom. Najwygodniej ubrać
dziecko w jedną warstwę bawełnianych ubranek,
a w razie konieczności okryć kocykiem. Pomoże
to szybciej przewinąć dziecko, nie krępuje to jego
ruchów, można dziecko odkryć, kiedy widzimy,
że się poci, lub szczelniej opatulić, kiedy czujemy
na karku, czy na brzuszku dziecka chłodną skórę.
Dziecko z reguły ma zimne dłonie, co jest
uwarunkowane niedojrzałością jego układu
krążenia. Nie powinno to budzić naszego
niepokoju. Okrywając dziecko, powinniśmy to
zrobić tak, by umożliwić dziecku swobodne
oddychanie. Pamiętajmy o położnej, która
pomoże nam i posłuży radą w każdym zakresie.
Pamiętajmy o zawiadomieniu jej, że jesteśmy już
po porodzie w domu z noworodkiem, i umówmy
się w dogodnym czasie na wizytę. Dziecko przez
większość doby będzie spało. Jak ułożyć
noworodka do snu, by był bezpieczny?
Preferowane są pozycje na plecach z odchyloną
głową, by w razie ulewania umożliwić
wypłynięcie pokarmu z jamy ustnej. Pamiętajmy
jednak, by główkę dziecka przekładać
naprzemiennie na prawą i lewą stronę,
zapobiegnie to jej deformacjom, ponieważ kości
czaszki są jeszcze bardzo miękkie, słabo
zmineralizowane i łatwo się odkształcają pod
wpływem ucisku. Można układać dziecko do
snu na boku, jest to pozycja polecana do drzemek
w ciągu dnia, kiedy opiekun może obserwować
dziecko. Wymogiem jest zawsze przestrzeń
wokół twarzy, umożliwiająca swobodne
oddychanie. Kolorowe zabawki, pluszaki,
umilają czas snu czy aktywności u dziecka, ale
zawsze należy pamiętać, by nie utrudniały
oddychania, np. po przypadkowym ruchu
dziecka. Pozycja na brzuszku nie jest polecana do
snu, ale jest to dobra pozycja do obserwowania
i poznawania otoczenia przez dziecko, a także do
uruchomienia i wzmacniania adekwatnych grup

mięśni, np. przy próbach podnoszenia głowy czy
podpierania się rączkami. Warto codziennie
układać dziecko w tej pozycji na kilkanaście
minut. Wtedy jednak obecność opiekuna przy
dziecku jest konieczna. Każdy z rodziców słyszał
zapewne o zespole nagłej śmierci łóżeczkowej,
(w skrócie SIDS) i nie chce świadomie narażać
dziecka na niebezpieczeństwo. Dlatego tak
ważna jest pozycja, w której dziecko śpi. Nie
możemy jednak stale obserwować dziecka,
ważne więc, by spało w bezpiecznie. Taką pozycją
jest wspomniana pozycja na plecach z odchyloną
głową, a bezpośrednio po karmieniu - pozycja na
boku. Pozycja na brzuszku sprzyja uciskowi
przepony, często uniemożliwia samodzielną
zmianę pozycji główki, a przez to może
uniemożliwić prawidłowe oddychanie. Od
pierwszych dni, jeżeli nie ma przeciwskazań,
powinniśmy także przyzwyczajać dziecko do
wyjścia na spacery. O tej porze roku jest to
szczególnie trudne, bo obawiamy się narażenia
dziecka na wychłodzenie. Warto więc stopniowo
przyzwyczajać dziecko do innych temperatur niż
wspomniane 20 - 22 stopnie w pomieszczeniach.
Można werandować dziecko kilka dni przed
pierwszym wyjściem, to czasem rekompensuje
spacer, np. wtedy, gdy mama nie jest jeszcze
w zbyt dobrej kondycji po porodzie. Niektóre
mamy otulają szczelnie maluszka, zakładają
czapeczkę i otwierają na oścież okno w pokoju,
gdzie dziecko śpi, na kilkanaście minut.
Werandowanie to wystawienie dziecka ubranego
jak na spacer w wózku na balkon czy taras na
około 20 minut. A po kilku dniach takich
przygotowań polecam spacer. Buzię malucha
zabezpieczamy kremem ochronnym, swoją też,
malucha wkładamy do śpiworka i jesteśmy
gotowe. Maluszkowi musi być przyjemnie
ciepło, jego niedojrzały system termoregulacji
sprzyja przegrzaniu, ale i wychłodzeniu. Nie
wychodzimy jedynie na zewnątrz, gdy
temperatura spada poniżej pięciu stopni poniżej
zera, lub gdy jest silny wiatr, choć jest stosunkowo
cieplej - drogi oddechowe są zbyt krótkie
u noworodka, by ogrzać dostatecznie wdychane
powietrze. Omówiłam podstawowe zalecenia dla
młodych rodziców, zwiększające komfort
i bezpieczeństwo dziecka. W tym czasie rodzice
mają wiele pytań, odczuwają często lęk, są
niepewni, czy prawidłowo opiekują się
dzieckiem. Położna będzie służyć radą podczas
kolejnych wizyt, będzie Waszym wsparciem
i źródłem wiedzy. Ważne jest, by zapewnić
rodzicom, a szczególnie matce, spokój
i bezpieczeństwo. Nie wyręczajmy rodziców we
wszystkim, ale pomóżmy przetrwać te ciężkie
pierwsze dni po powrocie do domu ze szpitala.
Niech mama skupi się na dziecku i sobie, można
pomóc organizując zakupy, można pomóc
w przygotowaniu posiłków (i zapewnieniu czasu
matce na ich zjedzenie). Obecność ojca dziecka
w pierwszych dniach po porodzie jest bardzo
ważna. Opiekując się dzieckiem i mamą

zapewnia tak ważne wtedy bezpieczeństwo
i stabilność. Niemniej, ma on sporo spraw
związanych z urodzeniem się dziecka do
załatwienia, więc tu rada dla młodych rodziców:
pozwólcie sobie pomóc w tych pierwszych
dniach, jest tyle nowych obowiązków, że
obecność kogoś w domu, wsparcie szczególnie
młodej mamy jest czasami niezbędne, by nie
funkcjonować ciągle w tak zwanym niedoczasie.
Mama potrzebuje odpoczynku, snu, czasu na
pielęgnację np. rany po nacięciu krocza czy po
cięciu cesarskim. Potrzebuje stałych pór
i regularnego spożywania posiłków, musi pić
dużo płynów podczas laktacji - wspomóżmy ją
w tym wszystkim, bo są to nowe, nieznane dotąd
potrzeby. Ale tu pokuszę się również o radę dla
tych, którzy chcą i mogą pomóc w tych
pierwszych dniach rodzicom. Służmy wsparciem,
radą i pomocą w domowych obowiązkach, ale
pozwólmy im, by skupili się na dziecku, nad jego
pielęgnacją, i karmieniem. Nie wyręczajmy ich,
nie uważajmy się za jedynie słuszne źródło wiedzy
i umiejętności. Młodzi rodzice potrzebują
wsparcia, a nie przejęcia sterów w ich życiu.
Zostawmy ich, by mogli się realizować w nowych
zadaniach życiowych i wycofajmy się wtedy,
kiedy zrobimy już to, czego od nas oczekiwali.
Najpewniej będziemy mieli jeszcze sporo chwil,
by pomóc w opiece nad dzieckiem, by nacieszyć
się jego obecnością, by czerpać z ogromu radości,
którą sprawiło jego pojawienie się na świecie.
Stare powiedzenie się tutaj sprawdzi, że rodzice są
od wychowywania, a babcie i dziadkowie od
rozpieszczania. Pomóżmy dziecku objaśnić
i zrozumieć świat wokół niego, a rodzicom
sprawimy przyjemność, zapewniając im czas dla
siebie, (jeżeli jest to możliwe) tak niezbędny
czasem podczas opieki nad małym dzieckiem,
a jemu samemu pomóżmy, by wzrastało
w poczuciu bezpieczeństwa, stabilności
i w szczęśliwej rodzinie. Jak wiemy, dzieciństwo
to etap w naszym rozwoju, który często jest
podstawą, bazą do samokształcenia człowieka.
Sprawmy, by był to dobry bagaż, a nie ciężar,
który nie pozwala nam się realizować w życiu.
Dodam jeszcze coś dla młodych rodziców:
pamiętajmy, że nikt nie jest doskonały, a każdy
dzień, który mija, powoduje, że stajemy się
pewniejsi w opiece nad nowonarodzonym
maluszkiem,
zyskujemy
nową
wiedzę
i umiejętności, a okres np. dwóch tygodni to
w tym momencie szmat czasu. Położna
odwiedzająca Was po porodzie w domu, sprawi,
że macierzyństwo i bycie ojcem nie będą takie
trudne. Miejmy z nią kontakt podczas
oczekiwania na dziecko, powiadommy ją o tym,
że już jesteśmy w domu, a na wizytach pytajmy
o wszystko, co nas niepokoi. Mój następny
artykuł poświęcę pozostałym aspektom
bezpieczeństwa dziecka, zapobieganiu różnym
zagrożeniom, a także pierwszej pomocy
udzielanej dziecku w takich momentach.
Pozdrawiam wszystkich
Wasza położna Lidia
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zielone remedium ani
anna piotrowska

porozmawiajmy o granacie...

źródło: Freeplik

Mimo tego, że w naszym kraju granat nie jest zbyt popularny,
przynajmniej okazjonalnie warto wkomponować go w jadłospis.
To owoc bardzo cenny pod względem składników odżywczych
i właściwości zdrowotnych. Nazywany jest rajskim owocem, ze
względu na lecznicze i odmładzające działanie. Owoc ten posiada
przede wszystkim substancje, które wspierają pracę serca i obniżają

ryzyko zachorowania na miażdżycę. Substancje zawarte
w owocach wzmacniają go i poprawiają przepływ krwi w mięśniu
sercowym. Ponadto redukują się złogi, a także zwapnienia
w tętnicy szyjnej. Granat powinny spożywać osoby chcące
zrzucić zbędne kilogramy, gdyż 100 gramów owocu ma zaledwie
83 kcal. Owoc ten jest bogactwem witamin C, E, K. Ta ostatnia
z nich jest szczególnie ważna. Jej brak w organizmie jest jednym
z powodów kłopotów z krzepliwością krwi, może również
wywoływać osteoporozę. Granat posiada mnóstwo minerałów,
takich jak magnez, fosfor, potas, wapń. Dzięki temu zapobiega
procesom starzenia, regeneruje skórę, poprawia jej kolor, ma
działanie przeciwzapalne i antybakteryjne.

Ciekawostki: Granat znany był już tysiące lat temu. Hipokrates
leczył granatem bóle żołądka, a w starożytnej Grecji, Rzymie, Indiach
czy Armenii zwalczano z jego pomocą choroby pasożytnicze.
Rzuca się go greckim nowożeńcom pod nogi, aby został rozgnieciony
butem, wierząc, że zapewni im szczęście, miłość i liczną rodzinę.

SPOŁECZEŃSTWO
dzień babci i dziadka w 2022 r.

Fot.: M. Matuszczyk

W 2022 roku Dzień Babci i Dzień Dziadka był uroczyście
obchodzony w wielu rodzinach, szkołach i przedszkolach. W tym roku
Dzień Babci przypadł na dzień 21 stycznia (piątek), a Dzień Dziadka
na dzień 22 stycznia (sobotę). Przez wiele pokoleń babcie i dziadkowie
niestrudzenie ofiarują swoim wnukom miłość, cierpliwość, opiekę,
wyrozumiałość i czas. Niewiele osób zna historię powstania tego
wspaniałego święta, które jest hołdem i podziękowaniem dla naszych
babć i dziadków, bez których smutne byłoby nasze dzieciństwo. Na
stronach internetowych można znaleźć wiele ciekawych informacji
o historii powstania tego święta. W artykule pt. „Historia Dnia Babci
i Dziadka” (posted by Historia zapomniana on 21/01/2016 in XX
wiek) z Word Press 2016/01/21/ możemy poznać historię powstania
tego dnia w Polsce i na świecie. Na starych fotografiach babcia i dziadek
przedstawiani byli jako para starszych, siwych osób. Babcia najczęściej
siedzi na fotelu i dzierga dla wnucząt szalik i czapkę, a dziadek
z książeczką w ręku czyta im bajkę lub opowiada stare rodzinne historie.
Dzisiejsza babcia i dziadek to wulkan energii i pomysłowości, ochoczo
grają z wnukami w piłkę nożną, jeżdżą z nimi na wycieczki rowerowe,
pikniki, bale, przebieranki i wymyślają wiele innych atrakcji. Dzień
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Babci w Polsce powstał z inicjatywy redakcji tygodnika „Kobieta i Życie”
w 1964 roku, a ten pomysł podchwycił i spopularyzował „Tygodnik
Poznański”. Oficjalnie święto to zainaugurowano w Poznaniu w 1965
roku.
„W styczniu 1965 roku – jak wspomina Ryszard Danecki, były
dziennikarz gazety „Express Poznański”, a zarazem przypadkowy
propagator Dnia Babci – w grodzie nad Wartą występowała gościnnie
wspaniała artystka – Mieczysława Ćwiklińska. Obchodziła akurat
swoje 85. urodziny. Zastanawiano się, jak je uczcić. Grała w sztuce
„Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona rolę Babci. Ryszard
Danecki z redakcji „Expressu Poznańskiego” wręczając jej tort
i kwiaty, wmawiał aktorce, że to właśnie z okazji Dnia Babci, który
jest obchodzony w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express
Wieczorny” i tak to się zaczęło. Zamówiono więc wielki tort z napisem
„Dla babci”. Po pierwszym akcie nobliwej aktorce wręczono kwiaty
i ten tort, wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się właśnie w tym dniu 21 stycznia Dzień Babci. Warszawski „Express Wieczorny” podchwycił
pomysł i w 1966 roku 21 stycznia też ogłosił Dniem Babci. I tak zaczęło
się w całej Polsce1 Natomiast Dzień Dziadka został ustalony w latach
70. tych podczas rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Telewizję
Polską. W pierwszej wersji Dzień Dziadka miał być obchodzony
w dniu 30 maja w dniu urodzin sławnego śpiewaka Mieczysława
Fogga, ale ten termin nie został przyjęty. Ostatecznie Dzień Dziadka
zaczęto obchodzić w następnym dniu po Dniu Babci, czyli 22 stycznia.
Na stronie internetowej wordpress.com możemy poczytać więcej
o obchodach tego święta w innych krajach. Niezależnie od szerokości
geograficznej nasi dziadkowie ofiarują nam serce, doświadczenie
i bezcenny czas. Z należytym szacunkiem dziękujemy naszym Babciom
i Dziadkom za ich miłość i trud; za to, że są wśród nas i życzymy im
dużo zdrowia i cierpliwości do rozbrykanych wnucząt.
Redakcja
1. https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/01/21/historia-dniababci-i-dziadka/ z dnia 12.01.2022

SPOŁECZEŃSTWO
spotkanie z kołem gospodyń wiejskich - kgw czyżowice
oraz kubków z logo KGW, które po raz pierwszy zostały wystawione
na stanowisku podczas parafialnego odpustu Chrystusa Króla,
27.11.2021 – wyjazd do Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy
połączony ze zwiedzaniem stanowisk archeologicznych na Zamku
Królewskim oraz zwiedzanie Domu Mieszczańskiego,
1.12.2021 – projekt i zakup sztandaru dla KGW,

Spotkanie z KGW Czyżowice

Fot.: M. Matuszczyk

Na stronie internetowej naszej gminy możemy zapoznać się
z historią naszych Kół Gospodyń Wiejskich, które od wielu pokoleń
pielęgnują śląskie tradycje, aktywnie uczestniczą w działalności
społecznej, kulturalnej i religijnej w naszej gminie i regionie.
Ponadto służą pomocą i uczą młode pokolenia nie tylko szycia
i gotowania. Przez ponad 73 lat istnienia KGW w Czyżowicach
nasze panie zorganizowały i uczestniczyły w wielu wydarzeniach.
Za swoje zaangażowanie, w tym za działalność w grupie śpiewaczej
Czyżowianki działającej przy kole, nasze panie otrzymały liczne
dyplomy i wyróżnienia. Do najważniejszych osiągnięć KGW
Czyżowice możemy zaliczyć uzyskanie honorowego tytułu
„Mistrzowie Agro” w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019
w plebiscycie Dziennika Zachodniego. W dniu 9 października 2019
roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się wielki finał
tego plebiscytu i wręczenie medalu. Obecnie prezesem koła jest Anita
Syrek, zastępczyniami Katarzyna Prokopczuk i Dominika Szuścik,
sekretarzem - Danuta Pyrchała, skarbnikiem - Alicja Klapuch.
W Kole działa 46 pań.
Miniony Rok 2021 również był bardzo pracowity dla naszych pań
- KGW między innymi zorganizowało:
7.03.2021 – opracowanie i nagranie videoklipu z okazji Dnia Kobiet,
który był wielokrotnie prezentowany na profilu Facebook,
28.03.2021 – zrobienie palmy i uczestnictwo w Niedzieli Palmowej
w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla,
03.06.2021 – uczestnictwo w uroczystościach Bożego Ciała
w parafialnym kościele,
25.06.2021 – zorganizowanie corocznej Nocy Świętojańskiej
z udziałem wszystkich KGW gminy Gorzyce oraz zaproszonych gości
z ościennych gmin,
26.06.2021 – wspólnie z GCK Gorzyce przygotowanie stanowiska
regionalnych smaków na Festiwal Górnej Odry w Wodzisławiu Śl.,
który został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Śl. wspólnie z Muzeum oraz Miejską i Powiatową Biblioteką
Publiczną w Wodzisławiu Śl., biurem Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, promotorem
marki turystycznej Kraina Górnej Odry, a także z ośrodkami kultury
ze wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego. Była to impreza
promująca subregion zachodni województwa śląskiego i jego markę
turystyczną – Krainę Górnej Odry,
29.08.2021 – przygotowanie Mszy Dożynkowej w parafialnym
kościele i prezentacja korony dożynkowej,
18.09.2021 – zorganizowanie autokarowej wycieczki na Jasną Górę
i do Gidel,
10.10.2021 – prowadzenie różańca w parafialnym kościele,
20.11.2021 – przygotowanie domowych wypieków, świątecznych
ozdób na Boże Narodzenie, magnesów z pejzażami okolic Czyżowic

Członkinie KGW w Czyżowicach podczas wyjazdu do
Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy
Fot.: M. Matuszczyk

13.12.2021 – przekazanie
zabawek – aniołów uszytych
przez członkinie dzieciom ze
szpitala w Rydułtowach.
Nasze panie z KGW są
ambitne, systematyczne i są
grupą wsparcia dla innych
kobiet. Dzięki wykształceniu,
zaangażowaniu w pracy,
zaradności
i
różnym
umiejętnościom
mogą
wnosić
w
społeczność
lokalną dużo cennych,
twórczych inicjatyw, ucząc
Sztandar zaprojektowany
nowe pokolenia patrzeć
i zakupiony przez KGW
w Czyżowicach
Fot.: M. Matuszczyk w przyszłość z optymizmem
oraz
budować
ją
z poszanowaniem tradycji i zwyczajów kultury śląskiej.
Małgorzata Król

Członkinie KGW w Czyżowicach podczas szycia aniołów,
które później zostały przekazane między innymi do
szpitala w Rydułtowach na oddział dziecięcy
Fot.: D. Szuścik
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poznajemy zawody w przedszkolu publicznym w czyżowicach
We wtorek 11 stycznia 2022 r. w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach
gościliśmy Panią Małgorzatę Król – redaktor naczelną gazety „U nas”. Pani Małgosia
na co dzień pracuje na kolei w PKP CARGO S.A. i opowiadała nam o swojej
bardzo ciekawej pracy. Informacje, które przekazała naszym przedszkolakom,
zilustrowała napisaną przez siebie książką dla dzieci pt: „Moja Mama pracuje
na kolei”. Bohaterki książki przeżywają ciekawe przygody, odwiedzają różne
miejsca na kolei takie jak: budynek dworca kolejowego na stacji Radosna, perony
dworca kolejowego, na końcu których znajduje się budynek z urządzeniami
pozwalającymi sterować ruchem pociągów - pracuje w nim dyżurny ruchu.
Przedszkolaki dowiedziały się też, że mamy dwa rodzaje pociągów: towarowe
i osobowe, a wśród nich pośpieszne i intercity. Każdy skład kolejowy ma na swoim
początku lokomotywę, która może być spalinowa na olej napędowy lub elektryczna
na prąd. Dawniej były lokomotywy węglowe na parę. Każda lokomotywa Żabki - grupa starszaków
rozpoczyna bądź kończy swoją pracę w miejscu zwanym lokomotywownią. Pani
Małgosia opowiedziała nam również o zasadach bezpiecznego zachowania się
w pociągu i na peronie kolejowym oraz o zastosowaniu numeru alarmowego 112.
Dzieci dowiedziały się również, że patronką kolejarzy jest św. Katarzyna, której
poświęcona figura znajduje się w naszym kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla
w Czyżowicach. Kolejarze w podziękowaniu za pontyfikat JPII - papieża Polaka
ufundowali pociąg pasażerki w złotym kolorze. Pociąg ten nazwano „Pociągiem
Papieskim”, który został poświęcony przez papieża Benedykta XVI. Tym pociągiem
jeżdżą pielgrzymki z różnych miast i wsi. Pani Małgosia przybyła do nas w stroju
kolejarza i przyniosła nam trąbkę kolejarską i czapkę dyżurnego ruchu. Dzieci
otrzymały słodki poczęstunek, kolorowe kredki oraz książkę w języku polskim
i angielskim z ciekawymi zadaniami i zagadkami o kolei.
Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi za poświęcony czas i życzymy bezpiecznej
pracy na kolei.
Przedszkolaki i Nauczyciele PP w Czyżowicach Motylki - grupa maluszków

Fot.: arch PP w Czyżowicach

Biedronki - grupa średniaków

Fot.: arch PP w Czyżowicach

Pszczółki - grupa starszaków

Fot.: arch PP w Czyżowicach

Fot.: arch PP w Czyżowicach

auto-bezpieczni
Sprawdź, czy już wiesz wszystko o bezpieczeństwie kolejowym

źródło: Fundacja Grupy PKP
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Dziesiątki zabitych, setki rannych
i milionowe koszty – liczby odnoszące się do
zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo
- drogowych pokazują, że w tych miejscach
należy zachowywać szczególną ostrożność.
Dlatego każda inicjatywa wpływająca na
poprawę bezpieczeństwa w transporcie ma
ogromne znaczenie. Jedna z nich – odcinek
programu „Auto Bezpieczni” – powstała we
współpracy z Fundacją Grupy PKP.
Konsekwencje zderzenia z rozpędzoną

i ważącą kilkadziesiąt ton lokomotywą są
dramatyczne. Pociąg jadący z prędkością 160
km/h potrzebuje aż 1300 metrów, by móc
się zatrzymać. W 2021 roku odnotowano
na przejazdach kolejowo - drogowych 201
wypadków, w których śmierć poniosło 49 osób.
Te statystyki obrazują, do jak niebezpiecznych
wydarzeń dochodzi w tych miejscach. Można ich
uniknąć przestrzegając zasad ruchu drogowego,
a także zachowując ostrożność i uwagę.
Program edukacyjny „Auto Bezpieczni” to

SPOŁECZEŃSTWO
ważna informacja
Redakcja gazety U nas
prosi o powiadamianie
telefoniczne
o planowanych spotkaniach
i wydarzeniach
w celu zrelacjonowania ich
w naszym miesięczniku.
Dziękujemy.
źródło: Fundacja Grupy PKP

format realizowany przez Centrum Inicjatyw
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które od
wielu lat prowadzi projekty z zakresu prewencji
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Co zrobić, by zapobiec niebezpiecznej
sytuacji na przejeździe kolejowo - drogowym?
Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?
Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka

„Auto Bezpiecznych”: https://www.youtube.
com/watch?v=vx0S4Jhq-2w.1
Redakcja.

Redakcja: 32/ 4511 687 wew. 12, B. Jordan red. sportowy 607 431 485
lub mailowo: unas@gorzyce.pl

1. Fundacja Grupy PKP

anna piotrowska
Świat Nastolatków

z zuzą o tolerancji
Rodzicu z sieci – kolejna odsłona rozmowy z Zuzą
Kolejna moja rozmowa z Zuzą była dla mnie bardzo znacząca.
Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wiele racji jest w tym, co
przekazała mi Zuza.
Rozmawiałyśmy o mediach społecznościowych. My dorośli
niejednokrotnie mówimy, że to właśnie media społecznościowe są
przekleństwem dla młodych. Oni z kolei twierdzą zupełnie inaczej. Dla
nich to dobrodziejstwo, bez którego nie wyobrażają sobie życia.
Zdaniem Zuzy, Facebook, Instagram, Twiter pomagają poznawać
nowych ludzi, dzielić się pasjami i zainteresowaniami oraz uczyć nowych
rzeczy. Moim zaś zdaniem, to miejsce kreowania ich zdaniem idealnego
świata, do którego wielu młodych ludzi chce dążyć. Dodatkowo brak
ostrożności i odpowiedniego przewidywania konsekwencji, może
skończyć się tragicznie. Przykładem może być rozpowszechnianie
erotycznych zdjęć lub doświadczenie cyberprzemocy.
Zuza się z tym w zupełności zgadza. Młode pokolenie jest świadome
zagrożenia wynikającego z nieostrożnego korzystania z sieci. Pyta mnie
jednak: A co Wy dorośli robicie? Czyż nie jesteście równie uzależnieni
od sieci, a zwłaszcza mediów społecznościowych, co my? Czy aby
zawsze postępujecie rozsądnie w sieci? Zapytałam ją, co ma na myśli?
Zuza poruszyła bardzo poważny problem nas dorosłych, a mianowicie
publikowanie zdjęć własnych dzieci. Czy publikując zdjęcie swoich

nastoletnich dzieci, nie naruszacie ich prywatności? Może nie
życzymy sobie tego, może nienawidzimy tego konkretnego zdjęcia, na
którym wyglądamy niekorzystnie? My, jako nastolatkowie potrafimy
Wam o tym powiedzieć, a co w przypadku młodszego rodzeństwa?
„Jaki piękny dzidziuś”, „śliczny chłopak”, „najpiękniejszy, jakiego
widziałam”. Każdy lubi takie komentarze, zwłaszcza rodzice. Ale czy
na pewno jest to bezpieczne? Zuza się dziwi, że przekraczamy granicę
umiaru i dobrego smaku, publikując zdjęcia np. z porodówki.
Tutaj muszę jej przyznać rację. Po tej rozmowie zaczęłam się
zastanawiać, czy faktycznie dzieci w mediach społecznościowych zajmują
odpowiednio bezpieczne miejsce – miejsce, o którym jednak cały czas
decydują dorośli? Wiadomo bowiem, że wizerunek dziecka nie zniknie
wraz z usunięciem go. Każde zdjęcie umieszczone w Internecie podlega
archiwizacji, a potem jest dostępne poprzez wyszukiwarkę. To jeden
z kilku przytoczonych przez Zuzę przykładów nieodpowiedzialnego
postępowania w sieci przez dorosłych.
Jaki z tego wniosek?
Chcemy pouczać nasze dzieci, a sami nie potrafimy dać przykładu.
Z pewnością dotyczy to większości z nas. Niech pierwszy rzuci
kamieniem, kto nie traktuje czasem Internetu jako czegoś bardzo
ważnego. Ja z pewnością nim nie rzucę, gdyż zdaję sobie sprawę z tego,
że go nadużywam.
Uzależnienie od internetu dotyka tez dorosłych. W poradniach
psychologicznych i ośrodkach uzależnień przybywa coraz więcej ludzi,
którzy stracili kontrolę nad ilością czasu spędzanego w Internecie i nie
potrafią sobie poradzić w realnym świecie. Dotyka to coraz częściej
ludzi w średnim wieku. Bardzo często są to osoby, które nie potrafią
sobie poradzić z nawiązywaniem realnych znajomości oraz z różnymi
emocjami – lękiem, samotnością, złością. Przebywanie w wirtualnej
rzeczywistości to bardzo specyficzne doświadczenie. Kuszące, wydające
się ciekawsze niż realne życie i łatwiejsze niż sprostanie codziennym
trudnościom. Tę granicę jednak bardzo łatwo przekroczyć. Mówię
tutaj nie tylko o naszych dzieciach. Ofiarami jesteśmy bardzo często
my - dorośli !
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SPOŁECZEŃSTWO
zmiany w kole gospodyń wiejskich w rogowie
10 stycznia br. w KGW Rogów
nastąpiła zmiana na stanowisku
przewodniczącej. Nową przewodniczącą
została Krystyna Matuszek. Pani
Krystyna zastąpiła po 23 latach Panią
Annę Połednik.
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Annie Połednik za tak wiele
lat zaangażowania w działalność
przewodniczącej KGW. Natomiast
Pani Krystynie życzymy powodzenia
w realizacji celów i wielu dobrych
pomysłów.
Członkinie KGW w Rogowie

Krystyna Matuszek i Anna

Fot.: E. Poloczek

Redakcja Połednik

Fot.: E. Poloczek

noworoczne spotkanie koła emerytów i rencistów z turzy śląskiej

Zespół „Ale to już było” z Urszulą Wachtarczyk, Elżbietą Nowak oraz Teresą
Turek
Fot.: arch. M. Hojka

11 stycznia 2022 r., w Turzy Śląskiej
odbyło się Noworoczne spotkanie Koła
Emerytów, Rencistów z Turzy Śląskiej. Dzięki
zaproszeniu przewodniczącej Koła Elżbiety
Nowak, aby umilić spotkanie wystąpił zespół
pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk „Ale to
już było”.
Spotkanie było doskonałą okazją, aby
powspominać miniony rok, ale również
przedstawić plany na rok, który właśnie
się rozpoczął. Życzymy, aby to, co zostało
zaplanowane - zostało zrealizowane.
Redakcja

wigilijne spotkanie w olzie

„Ale to już było” podczas występu

Fot.: arch. OKO

Koła Gospodyń Wiejskich zawsze stanowiły swoisty bastion
folkloru i tradycji. Ale członkinie tej organizacji przechowywały
i przechowują również liczne sekrety i tajemnice o nieco bardziej
przyziemnym charakterze. Przyziemnym, ale niesłychanie doniosłym.
Są mianowicie strażniczkami
przepisów kulinarnych, często
odziedziczonych po babciach i prababciach. A co szczególnie ważne,
nie zamykają ich w szufladach, ale używają ich przy każdej nadarzającej
się okazji, a często twórczo je rozwijają. Mieli okazję przekonać się
o tym uczestnicy spotkania wigilijnego obfitującego w tradycyjne
potrawy przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
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Uczestnicy wigilijnego spotkania

Fot.: arch. OKO

w Olzie. Na spotkanie zaproszone były panie działające w Kołach
Gospodyń na terenie całej gminy Gorzyce. A że jest tych Kół aż
dwanaście, w spotkaniu uczestniczyła duża grupa osób i było bardzo
wesoło. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz gminy złożyli
wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne i noworoczne.
O muzyczną oprawę spotkania w Ośrodku Kultury w Olzie zadbała
niezawodna Urszula Wachtarczyk i śpiewające pod jej kierunkiem
dziewczyny z zespołu „Ale to już było”.
M. G.

SPOŁECZEŃSTWO
wyniki gminnego konkursu
„ozdoba świąteczna z recyklingu”,
czyli jak wykorzystać zużyte nakrętki,
makulaturę i plastik

szkolny konkurs recytatorski „zima”

Ozdoby z recyklingu zgłoszone do konkursu
Fot.: arch. SP Bluszczów

Organizatorem
konkursu
„Ozdoba
Świąteczna
z Recyklingu”była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Bluszczowie. W konkursie brały udział chętne dzieci uczęszczające
do szkół na terenie gminy Gorzyce. Do konkursu zostało zgłoszonych
47 prac konkursowych. Celem konkursu było m.in. rozwijanie postaw
i umiejętności sprzyjających segregacji odpadów, propagowanie idei
recyklingu, promocja właściwych postaw ekologicznych, rozwijanie
uzdolnień plastycznych i kreatywnego myślenia oraz podtrzymywanie
tradycji bożonarodzeniowych. Komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców i wyróżnionych w dwóch kategoriach: Klasy: I - III:
I miejsce: Renata Szkatuła - kl. I, ZSP Gorzyce, II miejsce: Milena
Gawlik - kl. II, SP Czyżowice, III miejsce: Anastazja Heliosz - kl.
II, ZSP Turza Śląska, Wyróżnienia: Kazimierz Szkatuła - kl. III,
ZSP Gorzyce. Klasy: IV – VIII: I miejsce: Bartosz Borszcz - kl.
VIII, ZSP Turza Śląska, II miejsce: Szymon Lenczyk - kl. VIII, ZSP
Turza Śląska oraz Weronika Podeszwa - kl. IV, ZSP Gorzyce, III
miejsce: Mark Kucza - kl. VIII, ZSP Turza Śląska, Wyróżnienia:
Oliwia Rzazonka - kl. 7, SP Bluszczów oraz Kacper Duda - kl.VIII,
ZSP Turza Śląska
Jury w wyborze laureatów brało pod uwagę przede wszystkim
staranność wykonania ozdoby, wykorzystanie surowców wtórnych,
zgodność z tematem, niestosowanie gotowych elementów
dekoracyjnych, kreatywność, samodzielność wykonania pracy przez
dziecko.
Wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Uczestnicy konkursku wraz z członkami komisji
i organizatorami
Fot.: arch. SP Czyżowice

Dnia 14 grudnia 2021r. W Szkole Podstawowej im. W. Woźniaka
w Czyżowicach odbył się szkolny konkurs recytatorski. Uczniowie
klas I - III recytowali wiersze o tematyce zimowo – świątecznej. Celem
konkursu było: propagowanie piękna poezji, rozwijanie recytatorskich
uzdolnień dzieci, pobudzenie aktywności uczniów.
Wszyscy uczestnicy konkursu wspaniale recytowali wiersze,
wprowadzając słuchaczy w świąteczną atmosferę nadchodzącego
Bożego Narodzenia. Komisja w składzie: Aleksander Kucza, Janina
Patas oraz Edyta Piecha miała nie lada problem, aby wyłonić
zwycięzcę.
Zdecydowano jednak o przyznaniu następujących miejsc:
I miejsce – Wiktoria Matuszczyk, kl. II b, II miejsce – Kamil
Wilkus, kl. III b, III miejsce – Milena Kubik, kl. II a. Wyróżnienie:
Martyna Kawalerowicz, kl. I a oraz Ksawery Oślizło, kl. I b.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Nagrody ufundowane zostały przez anonimowego sponsora.
Konkurs zorganizowały nauczycielki:
Gabriela Swoboda i Agnieszka Pinior

Dorota Banko-Starzyk
zuchowe kolędowanie w czyżowicach

Ozdoby z recyklingu zgłoszone do konkursu

Fot.: arch. SP Bluszczów

22
stycznia
2022
r. w Ośrodku Kultury
w Czyżowicach odbyło
się Zuchowe Kolędowanie,
w którym uczestniczyły
Gromady
Zuchowe
z Czyżowic, Gorzyczek,
Skrzyszowa oraz Pszowa.
Zuchowe kolędowanie
Fot. arch. M. Kmiecik Gromady te należą do
ZHP przy Hufcu Ziemi
Wodzisławskiej. Szersza relacja z przebiegu tego spotkania zostanie
zamieszczone w kolejnym numerze naszej gazety.
Redakcja

luty 2022 U NAS

21

kącik kulinarny basi
sernik z mango

Sernik z mango dobry na każdą
Fot.: B. Piasecka
okazję

Składniki: BISZKOPT: 4 jajka, 5 łyżek cukru,
4 łyżki mąki, cukier waniliowy.
MASA SEROWA: 1 kg sera twarogowego
w wiaderku, 0,5 l kremówki 30%, 2 łyżki cukru
pudru, pulpa mango (dostępna w popularnych

sieciówkach), 2 galaretki przeźroczyste, 3 łyżeczki
żelatyny, 2 galaretki cytrynowe, 1 mango.
Wykonanie: BISZKOPT: Ubić białka, do
ubitych białek dodać cukier waniliowy oraz
zwykły cukier. Kontynuować ubijanie. Następnie
dodać mąkę, delikatnie mieszając. Wstawić
do piekarnika na 40 min w temperaturze
175°C. MASA SEROWA: Rozpuścić galaretki
przeźroczyste w 1 szklance wody. Cytrynowe
galaretki rozpuścić w 3 szklankach wody. Obrać
i pokroić mango. Ubić śmietanę 30%, dodać
do niej pulpę mango, twaróg i cukier puder.
Wymieszać, następnie wlać do tego galaretkę
przeźroczystą i żelatynę. Kontynuować mieszanie.
Składanie: Przekroić biszkopt na 2 części.
Przełożyć warstwami: masa serowa, biszkopt,
masa serowa, pokrojone mango i zalać galaretką.
Schłodzić minimum 3 - 4 godziny.

pączki z sera

Pączki Basi polecaję się
na tłusty czwartek

Fot.: B. Piasecka

Składniki: 300 gr mąki, 300 gr twarogu, 3 żółtka, 2 łyżki cukru,
pół łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki śmietany gęstej, 2
łyżki spirytusu. Dodatkowo: olej do smażenia, cukier puder
do posypania lub czekolada mleczna do polania. Wykonanie:
zagnieść ciasto: twaróg, żółtka, śmietana, cukier, spirytus, proszek
do pieczenia. Powstałe ciasto nabierać łyżeczką i wrzucać na
rozgrzany olej. Po usmażeniu położyć na ręcznik papierowy
i posypać cukrem lub polać rozpuszczoną czekoladą.

faworki

Faworki Basi najlepsze
przy filiżance kawy

Składniki: 2 szklanki mąki, 3 żółtka, szczypta soli, 5 łyżek
śmietany gęstej, 1-2 łyżki spirytusu, smalec lub olej do smażenia,
cukier puder do posypania. Wykonanie: mąkę, żółtka, sól,
spirytus i śmietanę połączyć w całość i dobrze zagnieść ( aż pokażą
się w środku bąbelki powietrza). Zagniecione ciasto cieniutko
rozwałkować, następnie pokroić w prostokąty, naciąć w środku
i „przełożyć” przez wycięty otwór. Piec na złoty kolor. Odłożyć na
ręcznik papierowy i posypać cukrem pudrem.

Fot.: B. Piasecka

informator gck
LUTY 2022 r.
Spotkanie wójta z rolnikami/ OKG
Zabawa KGW Gorzyczki - wynajęcie / OKG
Bezpłatne badanie wzroku / OKG
Wernisaż POKŁOSIE / OKO
SEX DLA OPORNYCH spektakl, bilet 60,00 / OKG
Akcja ZIMA NA WSI 2022 z placówkami GCK w Gorzycach
Dzień Myśli Braterskiej / OKC
Zimowisko w Zakopanem wyjazd 19.02 spod OKC
Komisje Rady Gminy
Wernisaż WYTRYCH DO OFFO / OKO
Piątkowe wieczory - spotkania z pasją / OKO
26.02 Zabawa karnawałowa z DJ / OKO
28.02 Sesja Rady Gminy

01.02
05.02
09.02
11.02
15.02
14-26.02
19.02
19-26.02
24.02
25.02
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rubryka satyryka
mini RUBRYKA
SATYRYKA

Czesław Czaika
LEPIEJE
*
Lepiej jak cię zmęczy praca,
niż masz leczyć gigant - kaca.
*
Lepiej jest samemu w łoże,
niż z taką, co to niebożę.
*
Lepiej od panienki z dala,
niż w amorach z nią nawalać.
*
Lepiej już jest humor stracić,
niż się z braćmi nie kamracić.
*
Lepiej już nie lubić Ziobry,
niż usłyszeć żeś niedobry.
*
Lepiej się samemu budzić,
niż być na językach ludzi.

akcja “zima na wsi 2022” z ośrodkami i świetlicami gminnego centrum kultury
w gorzycach
Szczegółowe informacje dostępne są na plakatach, Facebooku GCKG oraz na stronie www.gck.gorzyce.pl

15. 02. 2022
wtorek

14. 02. 2022
poniedziałek

Data

18. 02. 2022
piątek

17. 02. 2022
czwartek

16. 02. 2022
środa

19.02.2022
sobota

Miejsce

Godziny

Rodzaj zajęć

Świetlica Wiejska w Uchylsku

1000-1300

Poznajemy się bliżej - zajęcia integracyjne

OK Czyżowice

1000-1300

Tworzenie masek karnawałowych - warsztaty plastyczne

OK Olza

1000-1300

Zabawa walentynkowa dla dzieci

cena: 7,00 zł

OK Gorzyce

10 -13

Wycieczka edukacyjna do czyżowickiego lasu
(zbiórka i odbiór dzieci spod leśniczówki w Czyżowicach)

cena: 10,00
Piknik w lesie

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

Otwarcie „Świetlicowego Zimowiska”

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

11 -13

Dla każdego coś fajnego - pomysłowe upominki na walentynki - warsztaty plastyczne

Świetlica Wiejska w Uchylsku

1000-1300

Karciane rozgrywki

OK Czyżowice

10 -13

Zabawa w scenografa - spotkanie ze scenografem

OK Olza

1000-1300

Zajęcia kulinarne - „Śnieżne kule”

00

00

00

00

00

00

Informacje dodatkowe

cena: 7,00 zł

OK Gorzyce

10 -13

Warsztaty plastyczne - przygotowania do balu karnawałowego

cena: 10,00

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

Zajęcia plastyczne - „W śnieżnej krainie”

cena: 5,00 / zapisy do 9.2.2022

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

1000-1200

Zimowy turniej gier planszowych, karcianych, stolikowych

1500

Wycieczka do Ogrodu Świateł „Lampa Alladyna” w Chorzowie

Świetlica Wiejska w Uchylsku

1000-1300

„Wygibasy” - zajęcia taneczno-ruchowe

OK Czyżowice

1000-1300

Bal przebierańców z konkursami

OK w Czyżowicach, Olzie,
Gorzycach oraz Świetlice
w Uchylsku, Osinach, Rogowie,
Bełsznicy, Gorzyczkach

00

00

cena: 60,00
zapisy w OK Olza 32 4511112

cena: 10.00 zł

OK Olza

10 -13

„Zimowy pejzaż” - zajęcia plastyczne

OK Gorzyce

1000-1300

„Engish is fun” wirtualna wycieczka po Londynie

cena: 10.00 zł
cena: 10,00 / zapisy do 9.2.2022

00

00

Świetlica Wiejska w Rogowie

10 -12

Bal przebierańców dla dzieci w wieku 2-6 lat

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

1000-1200

„Aktywny Czwartek” gry i zabawy ruchowe na hali

Ośrodek Kultury w Olzie,
Gorzycach
Świetlice w Uchylsku, Osinach,
Bełsznicy, Rogowie

1145

Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów KrakArt
miejsce i zapisy: OK Olza 32 4511112

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

Zajęcia z elementami plastyki sensorycznej

00

00

OK Czyżowice, Olza, Gorzyce
Świetlica w Uchylsku, Osinach,
Bełsznicy

Kulig rodzinny Istebna Kubalonka

cena: 12.00 zł

zapisy w OK Olza 32 4511112

24. 02. 2022
czwartek

23. 02. 2022
środa

22. 02. 2022
wtorek

21. 02. 2022
poniedziałek

19.02-26.02.2022 Zimowisko w Zakopanem (wyjazd 19.02.2022 r. spod OK w Czyżowicach)

25. 02. 2022
piątek

OK Czyżowice

1000-1300

„Szyciowe eksperymenty” - warsztaty szycia

OK Olza

1000-1300

„Na tropie” spotkanie z Adamem Fichną

OK Gorzyce

1000-1300

Smakowity bal przebierańców

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

Zimowy turniej piłkarzyków

OK Czyżowice, Olza, Gorzyce
Świetlica w Bełsznicy, Rogowie

1000-1400

Wyjazd na lodowisko

cena: 30.00 zł
zapisy w OK Olza 32 4511112

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

„Igłą i nitką” - warsztaty szycia

cena: 5,00 / zapisy do 9.2.2022

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

9 -12

Świetlicowy turniej gry w piłkarzyki

OK Czyżowice

1000-1300

„Snowland” rzeźba w śniegu - warsztaty plastyczne

OK Olza

1000-1300

Zimowy turniej gier planszowych z nagrodami

00

00

OK Gorzyce

10 -13

„Co nam w duszy gra” warsztaty słowno - muzyczno - plastyczne

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

„Kolorowa Kraina” świetlicowe kino i zabawy

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

900-1200

„Zimowy krajobraz” - zajęcia plastycze dla dzieci

OK Czyżowice (24/25.02)

2000-800

„Zimowa nocka” w OK Czyżowice

00

00

cena: 10.00 zł
cena: 10.00 zł

cena: 10.00 zł

cena: 5.00 zł

OK Olza

10 -13

„Dzień postaci z bajek” - balik przebierańców dla dzieci

cena: 10.00 zł

OK Gorzyce i ŚW w Bełsznicy

900-1730

Wyjazd rodzinny do Szczyrku

cena: 75.00 zł

Świetlica Wiejska w Rogowie

1000-1300

Zakończenie „Świetlicowego Zimowiska” - bal karnawałowy dla dzieci

cena: 10.00 zł

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

1000-1200

Warsztaty kulinarne - „Kolorowe kanapki”

uczestnicy przynoszą składniki

OK Gorzyce

1000-1300

Multimedialny finał ferii - tworzymy album, wystawę

cena: 10.00 zł

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach

1000-1200

Aktywny piątek - konkurencje sportowe

00

00

jasełka w kościele p.w. chrystusa króla
w czyżowicach

biograficzna wystawa poświęcona
siostrze dulcissimie hoffman
w gck w gorzycach

Siostra Małgorzata Cur - autorka wystawy

Pastuszkowie biorący udział w Jasełkach

Fot.: M. Kacprzak

Czyżowiccy aktorzy występujacy w jasełkach

Fot.: M. Kacprzak

Dzieci, które wcieliły się w role pastuszków w Jasełkach

Fot.: M. Kacprzak

Młode aktorki w roli Aniołów podczas Jasełek

Fot.: M.

Fot.: M. Albin

W dniach 11 - 23 stycznia 2022 r.,w GCK w Gorzycach prezentowano
wystawę biograficzną organizowaną przez Panteon Górnośląski
poświęconą Służebnicy Bożej s. M. Dulcissimie Hoffmann. Wystawa
przedstawiała kalendarium życia s. Dulcissimy – fotografie, dokumenty,
świadectwa opowiadające o wyproszonych łaskach za wstawiennictwem
tej Oblubienicy Krzyża. Siostra Dulcissima urodziła się 7.02.1910r.
w Zgodzie, w dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic. Na chrzcie otrzymała
imię Helena. W listopadzie 1919 r. po raz pierwszy dziewięcioletnia
Helenka przystąpiła do spowiedzi świętej. 7.06.1925 r. w Niedzielę Trójcy
Świętej Helena złożyła akt oddania się Bogu na własność i równocześnie
prosiła o łaskę powołania zakonnego. 5.05.1927 r. z rąk ks. bpa Arkadiusza
Lisieckiego przyjęła Sakrament Bierzmowania. Za patronkę obiera św.
Teresę od Dzieciątka Jezus. Wcześniej wstępuje do Sodalicji Mariańskiej.
3.09.1927 r. Helena złożyła prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr
Maryi Niepokalanej i została przyjęta jako kandydatka. We wrześniu
podjęła pracę w przedszkolu prowadzonym przez siostry marianki
w Zgodzie. Postulat rozpoczyna 17.03.1928 r. w Domu Macierzystym
Zgromadzenia we Wrocławiu. Pierwsze oznaki złego samopoczucia
u Heleny pojawiły się w czasie postulatu. 23.10.1929 r. Helena Hoffmann
rozpoczęła nowicjat, w czasie obłóczyn otrzymała strój zakonny i imię –
Maria Dulcissima. Stan zdrowia s. Dulcissimy ulegał ciągłemu pogarszaniu.
Jeśli następowała poprawa, trwała bardzo krótko. Ponieważ przełożeni
liczyli się z możliwością rychłej śmierci młodej zakonnicy, już podczas
nowicjatu, 19.08.1931 r. zezwolili jej na złożenie ślubów warunkowych,
a 18.04.1932 r. – pierwszej profesji zakonnej. Do ślubu ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa dodała od siebie ślub wiecznej miłości. Podczas Wielkiego
Postu w 1935 r. ujawnił się kolejny szczególny dar - wewnętrzne, a przez
to niewidzialne na zewnątrz stygmaty, początkowo na rękach i nogach,
potem także na sercu. Rok Jubileuszowy Odkupienia spędzony w Brzeziu
nad Odrą stał się dla s. M. Dulcissimy znakiem nasilającej się choroby
i przekraczającego granice wytrzymałości cierpienia. Bóle głowy bardzo się
wzmagały, s. Dulcissima chodziła bardzo pochylona, a samo poruszanie
się stawało się dużym wyzwaniem. W wyniku postępującego paraliżu
aparatu mowy porozumiewała się
z otoczeniem na migi. 12.05.1936r.
s. Dulcissima po raz ostatni
przyjęła
Sakrament
Chorych
i Komunię św. Zmarła 18 maja,
o 5.30. Pogrzeb odbył się 22 maja
na brzeskim cmentarzu. Proces
beatyfikacyjny Służebnicy Bożej
s. M. Dulcissimy zakończył się
w czerwcu 2019 roku. Dokumenty
przekazano do Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych w Watykanie.
Odwiedzający wystawę

Fot.: U. Wachtarczyk

Redakcja

