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BERNADETA GRZEGORZEK 
GORZYCKĄ PERŁĄ 2020

“Nie czas jest nam dany, ale chwila. 
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas” 

Georges Poulet

W imieniu

śp. Mariana Króla

wszystkim tym,
którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach 

i podzielają nasz smutek
 po odejściu ukochanego męża, ojca, dziadka,

tak licznie przybyłym i uczestniczącym w uroczystościach 
pogrzebowych, 

ale również tym, którzy z racji sytuacji epidemiologicznej 
w kraju, byli z nami myślami i modlitwą

serdeczne podziękowania
składa Rodzina

WRZUTNIE DO KSIĄŻEK 

•  Świerk srebrzysty w donicy
•  świerk srebrzysty cięty
•  jodła kaukazka
 

Marian Mojżesz
Czyżowice, ul. Polna 40

SPRZEDAŻ CHOINEK
Z WŁASNEJ PLANTACJI

Wrzutnia książek ustawiona przy OK w Olzie
Fot.: M. Hojka

Bibianna Dawid - dyrektor GCK w Gorzycach 
wraz z pracownikami serdecznie dziękuje:

•	 panu Zbigniewowi Zaczkowi - Zaczek Service - 
za pomoc techniczną na rzecz GCK Gorzyce,

•	 pani Janinie Dzierżenga - za uszycie zasłon na 
rzecz Ośrodka Kultury w Olzie.

Za podarowanie choinek, które jak co roku dodają 
świątecznego blasku naszym ośrodkom kultury:

•	 panu Marianowi Mojżeszowi - za podarowanie 
choinki do Ośrodka Kultury w Czyżowicach,

•	 państwie Lilianie i Jarosławowi Psotom - za 
podarowanie choinki do Ośrodka Kultury 
w Gorzycach,

•	 Radzie Sołeckiej z Gorzyc - za podarowanie ch-
oinki, która została zasadzona przed Ośrodkiem 
Kultury w Gorzycach.

•	 firmie Choinki Świąteczne Uchylsko - za po-
darowanie choinki do Ośrodka Kultury w Olzie.

PODZIĘKOWANIA

Bernadeta Grzegorzek przyjmuje gratulacje od wójta Daniela Jakubczyka i przewodniczącego Rady 
Gminy Piotra Wawrzycznego Fot.: M. Albin

mini
RUBRYKA SATYRYKA 

 Czesław Czaika
O wirusie

Nieodpartą mam nadzieję, 
(z doświadczenia życiowego to wynika),

że wirus też się w końcu zestarzeje
i przestanie fikać.

Smutna Prosperity
Dopóki nie spadnie zgonów krzywa,

zakłady pogrzebowe będą miały żniwa.

O zdalności
Przez zdalność młodzież będzie skazana

na brak poznania co to randka rozbierana

Droga do kariery
Niektórym wszystko
załatwia nazwisko.

Przy wszystkich 
ośrodkach kultury 
należących do GCK 
w Gorzycach, zostały 
ostatnio ustawione 
Wrzutnie  książek. 
Wrzutnie służą do zwrotu 
książek bez konieczności 
wizyty w bibliotece.

Wrzutnie książek 
powstały z inicjatywy 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gorzycach 
z siedzibą w Rogowie.

Red.
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GMINA GORZYCE WŚRÓD 100 
NAJLEPSZYCH W POLSCE

Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce, wyłania i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój. Ranking Samorządów jest uznawany za jeden 
z bardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. W rankingu za 2019 r. 
nasza gmina zajęła 80. miejsce na 1537 gmin wiejskich. Fachowcy porównali 
i ocenili działania władz wszystkich polskich samorządów.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane 
przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz samorządy. 
Kryteria oceny stanowi około 50 wskaźników. W zestawieniu oceniane są 
wszystkie miasta i gminy w Polsce. Zdaniem Autorów zestawienia “na miano 
laureatów zasługuję wszyscy, którzy znaleźli się w najlepszej setce w swojej 
kategorii”.

Autorzy badań oceniają i porównują m.in. trwałość ekonomiczno-
finansową (zdolność do zwiększania dochodów własnych i korzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami) oraz 
trwałość społeczną (jakość życia mieszkańców, budowę tzw. społeczeństwa 

obywatelskiego). Poddano 
porównaniu twarde dane 
o wydatkach samorządu (m.in. 
na usługi w zakresie edukacji, 
kultury, sportu i rekreacji) oraz 
ich mierzalne efekty (np. miejsca 
dla dzieci w przedszkolach) oraz 
tzw. działania miękkie.
Miejsca gmin (w pierwszej setce) 
z powiatu wodzisławskiego 
45. Mszana
59. Lubomia
80. Gorzyce

STAWKI PODATKOWE W 2021 r. 
NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE

W gminie Gorzyce stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. 
zostały utrzymane w wysokości stawek obowiązujących w 2020 r. Radni 
rozważali i analizowali różne warianty stawek podatku od nieruchomości 
na 2021 r., m.in. podwyżki na poziomie od 3,9% (poziom inflacji) 
do 5 % oraz pozostawienia stawek na dotychczasowym poziomie. 
W porozumieniu z radnymi został przygotowany projekt stosownej 
uchwały. Ostatecznie, mając na uwadze m.in. sytuację epidemiczną 
w kraju, została podjęta jednogłośnie decyzja o niepodnoszeniu stawek 
podatkowych. W 2021 r. stawki podatku od nieruhomości oraz podatku 
od środków transportowych pozostaną na poziomie z 2020 r. Krótko 
mówiąc – nie będzie podwyżek.

OPŁATA ZA ODBIÓR 
I GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 
Gorzyce na 2021 r. pozostaje bez zmian i wynosi:
1. 28,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość,
2. 85,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli 
jej właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny

Zmianie uległa wysokość zwolnienia z części opłaty dla właścicieli 
nieruchomości kompostujących bioodpady. Na podstawie uchwały 
nr XXIV/210/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 r. 
zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących 
bioodpady wynosi 1 zł. W związku z powyższym wysokość stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości kompostujących bioodpady od 1 stycznia 2021 r. wynosi: 
27,50 zł. Korzystanie z ulgi wyklucza możliwość oddawania bioodpadów 
podczas zbiórki odpadów segregowanych oraz w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Korekta wysokości zwolnienia jest powodowana zapisami art. 6k 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Rada gminy, 
w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

Jednocześnie warto podkreślić, że w przygotowanym projekcie 
budżetu na 2021 r., przesłanym w ustawowym terminie (do 15 listopada) 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedłożonym Radzie 
Gminy, wójt gminy zakładał po stronie dochodów podatkowych kwoty 
odpowiadające zerowej podwyżce. Tak więc nie ma potrzeby rezygnacji 
z proponowanych do realizacji w 2021 r. zadań lub dokonywania 
dodatkowych cięć. Wydatki na inwestycje, także dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym, pozostaną na wysokim poziomie.

KOLEJNE ZWOLNIENIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH 
W GMINIE

Na wniosek wójta Rady Gminy Gorzyce zdecydowała o wydłużeniu 
okresu obowiązywania do 31.12.2023 r. uchwał umożliwiających 
korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy de minimis. Wydłużenie 
dotyczy uchwał: Nr XLV/382/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 
października 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy; Nr 
XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy 
Gorzyce. 

Ponadto w drugiej uchwale dostosowano kryteria zwolnień do 
obecnych kosztów realizacji  nowych inwestycji: zwolnienie w całości 
(100%) z podatku od nieruchomości następuje gdy wartość poniesionych 
nakładów na inwestycję na dzień zakończenia inwestycji wynosi co 
najmniej 4 000 000 zł netto; 50 %, gdy wartość poniesionych nakładów 
na dzień zakończenia inwestycji wynosi co najmniej 2 000 000 zł 
netto; 25 %, gdy wartość poniesionych nakładów na dzień zakończenia 
inwestycji wynosi co najmniej 300 000 zł netto.
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PSZOK – ważna informacja!

W dniach: 24.12.2020r. (czwartek), 26.12.2020r. (sobota), 31.12.2020r. 
(czwartek), 2.01.2020r. (sobota), 5.01.2020r. (wtorek) Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bogumińskiej 13 
w Gorzycach będzie nieczynny.

Zmiany funkcjonowania PSZOK od 2021 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców od stycznia 2021 r. 
na PSZOK w Gorzycach będzie można oddać odpady komunalne jedynie 
po zarezerwowaniu terminu wizyty. Rezerwację terminu należy dokonywać 
poprzez aplikację mobilną na stronie internetowej:  https://pszok.gorzyce.pl. 
Aplikacja zostanie udostępniona dla mieszkańców z dniem 1 stycznia 2021.

Rezerwując wizytę mieszkańcy wybierają rodzaj odpadu, który będzie 
dowieziony na PSZOK, datę wywozu oraz godzinę dostarczenia a także swoje 
dane osobowe i kontaktowe. Dla mieszkańca będą widoczne jedynie wolne 
godziny w danym dniu. Na podany przez Państwa adres e-mail przesłana 
zostanie informacja zwrotna o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji przez 
pracowników urzędu. Tylko pozytywna weryfikacja będzie uprawniała do 
przywiezienia odpadów na PSZOK.

Dzięki wprowadzonym udogodnieniom osoba przywożąca odpady 
nie będzie zobowiązana do okazywania dokumentów potwierdzających 
dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynym 
dokumentem którym trzeba będzie się posłużyć to pełnomocnictwo, 
w przypadku gdy osoba, która rezerwowała termin, nie dostarcza osobiście 
odpadów.

Mamy nadzieję, iż dedykowana dla Państwa aplikacja spełni swoje 
zadanie, a Państwo bez oczekiwania w kolejce będą mogli oddać odpady na 
PSZOK.

W wyjątkowych sytuacjach (brak dostępu do aplikacji) rezerwację można 
wykonać telefonicznie ( tel.32 45113056wew. 06)

Kilka słów o kompostownikach

Zgodnie z przyjętą  Uchwałą nr XXIII/200/20 Rady Gminy Gorzyce z 26 
października 2020 r, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Gorzyce, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
kompostowanie bioodpadów stanowiących  odpady komunalne prowadzi się:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych 
z desek, listew lub palet drewnianych oraz metalowej siatki, cegły i kamienia, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy 
Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym sprawdź swój kompostownik. Jeśli 
nie spełniasz powyższych kryteriów koniecznie zmień lub dostosuj swój 
kompostownik albo dokonaj zmiany deklaracji.

... i selektywnej zbiórce

Selektywną  zbiórkę odpadów uznaje się za spełnioną jeżeli odpady 
komunalne zbierane są przy zachowaniu następujących warunków:
1) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
z bioodpadami, niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, 

a także z żużlem i popiołem paleniskowym,
2) nie dochodzi do mieszania bioodpadów z selektywnie zbieranymi 
frakcjami papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 
komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym.
3) nie dochodzi do mieszania niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów 
komunalnych z selektywnie zbieranymi frakcjami papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a także 
z żużlem i popiołem paleniskowym w okresie prowadzenia jego segregacji,
4) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, 
szkło z odpadamiopakowaniowymi i tworzywami sztucznymi a także 
metalami.

UWAGA:
zmiany w częstotliwości odbioru bioodpadów

Od 2021 r. bioodpady w okresie od kwietnia do listopada będą 
odbierane co dwa tygodnie z nieruchomości w ilości 3 worków jednorazowo, 
a w pozostałym okresie raz w miesiącu 1 worek jednorazowo.

GMINA GORZYCE - DALSZA KANALIZACJA

Trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej 
w kilku sołectwach naszej gminy. Powstaje 20 km nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej, do sieci zostanie podłączonych 480 budynków. Łączna wartość 
inwestycji wynosi prawie 30 mln zł. Wójt gminy podkreśla, że kanalizacja 
i gazyfikacja gminy – to jedne z aktualnych priorytetów. 
Gorzyce: wykonawca - Technical Solutions, inwestorem PWiK. Wartość 
inwestycji - 12,5 mln zł. Zadanie jet dofinansowane z Funduszu Spójności. 
Zakres: budowa 9,02 km sieci kanalizacji sanitarnej, podłączenie około 
250 budynków, modernizacja 3,3 km sieci wodociągowej; odtworzenie 
nawierzchni: ul. Akacjowa, Bogumińska, Jesionowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kopernika, Kościelna, Kozielska, Ogrodowa, Piaskowa, 
Raciborska, Rybnicka, Strażacka, Stawowa, Wiejska, Wierzbowa, 
Zamkowa.

Olza: wykonawca - AWT Rekultivace A.S. Havířov - Prostřední Suchá, 
inwestorem PWiK. Wartość - 15,5 mln zł, współfinansuje je gmina 
Gorzyce. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności. Zakres: 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych.

Prace kanalizacyjne w Gorzycach

Prace kanalizacyjne w Olzie Fot.: UG

Fot.: UG
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ROGÓW - przedszkole, gmina uzyskała kolejne 
dofinansowanie 

Gmina Gorzyce pozyskała kolejne środki na zrealizowane już 
zadanie: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie wraz z remontem 
i rozbudową”. Jego wartość wyniosła 5.023.307,39 zł., a wnioskowane 
dofinansowanie - 1.087.302,98 zł. Pozyskanie dodatkowych środków to 
wynik zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania 
w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 z poddziałania 4.3.4. 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej.

AKADEMIA WIEDZY

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowa z dnia 08.07.2020 
r.) - Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 
działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Wartość całkowita 
projektu wyniosła 370.732,60 zł, a wartość pozyskanego przez gminę 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 333.659,34 
zł.

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych 
w Czyżowicach, Gorzycach, Rogowie, Turzy Śl. oraz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Olzie. Celem głównym projektu jest dostęp 
do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego dla 700 uczniów szkół 
podstawowych oraz poprawa średniej ocen uczniów klas IV-VIII w roku 
szkolnym 2020/2021 w stosunku do roku 2019/2020 w zakresie 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego 
poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych 
i zajęć wyrównawczych oraz zindywidualizowanie pomocy uczniom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy wykorzystaniu TIK 
w procesie dydaktycznym. Zostaną również podniesione kompetencje 
nauczycieli.

Cele szczegółowe projektu to wyrównywanie dysproporcji 

ŁĘGONIE czyszczone 

W efekcie 
w s p ó l n y c h 
działań oraz 
interwencj i 
wójta i urzędu 
gminy oraz 
senator Ewy 
Gawęda na 
terenie naszej 
gminy są 
real izowane 
r o b o t y 
p o l e g a j ą c e 

na udrożnieniu cieków 
Łęgoń I, Łęgoń II, Łęgoń III. 
Z uwagi na bardzo krótki czas 
realizacji zadania oraz sytuację 
epidemiczną, bezpośredni 
kontakt inwestora 
z właścicielami gruntów 
był trudny do realizacji. 
Uwagi związane z realizacją 
prac właściciele gruntów 
mogą kierować na adres: 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Nadzór 
Wodny Racibórz ul. Tow. 
Gimnastycznego “Sokół” 18, 
47-400 Racibórz tel. 032 415 
49 02 lub 032 415 46 71.

budowa 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompowni, podłączenie 
ponad 200 budynków, przebudowa sieci wodociągowej o długości 7,3 
km i przyłączy o długości 2,5 km, remont 0,5 km kanalizacji deszczowej 
(rejon ul.: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, 
Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa). Dodatkowo przy 
współpracy gminy z Gazownią planowana jest gazyfikacja tej części 
sołectwa.
Turza Śl.: trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. 27 
marca, Powstańców i Tysiąclecia - ponad 2 km, podłączenie ponad 30 
gospodarstw. Wartość zadania wynosi ponad 1,2 mln zł. 
Po zakończeniu robót kanalizacyjnych odtwarzamy również nawierzchnie 
jezdni – najczęściej na całej szerokości. Zadania w Gorzycach, Olzie 
i Rogowie zakończą się w 2021 r. 
Rogów: pozyskane przez gminę w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 375 
500 zł. umożliwi rozbudowę istniejącej (poprzednie zadanie zakończone 
w 2019 r.) sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie w okolicach ul. Rogowiec 
zostanie zrealizowane do listopada 2021 r. Jego całkowita wartość 
kosztorysowa wynosi ponad 751 tys. zł. Powstanie 620 m kanalizacji, 
przyłącza do sieci uzyska 16 gospodarstw domowych.

TURZA ŚL, szkoła z nowym dyrektorem 

Wójt gminy Daniel 
Jakubczyk podziękował 
w dniu 30.11.2020 
r. dotychczasowej 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Turzy 
Śl. - Irenie Suli, która 
z dniem 1.12.2020 
r. przechodzi na 
emeryturę. Do końca 
roku szkolnego 
obowiązki dyrektora 
będzie sprawowała 
Klaudia Tatarczyk, 
dotychczasowy zastępca 
dyrektora. Irena Sula 
rozpoczęła pracę 

w szkole w Turzy Śl. w 1985 r., od 1999 r. szefuje placówce. Nowej 
Pani Dyrektor życzymy powodzenia!

Prace na ul. Bełsznickiej w Czyżowicach

Kaludia Tatarczyk, wójt Daniel Jakubczyk i kończąca swoją 
kadencję dyrektor SP w Turzy Śl., Irena Sula

Czyszczone są odcinki zaznaczone na czerwono

Czyszczone są odcinki zaznaczone na czerwono

Fot.: UG

Fot.: UG
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA 
ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ZA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ 
DLA  INNYCH OSÓB  WYRÓŻNIAJĄCYCH 
SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI 
SPORTOWEJ 

W roku 2020 zostały przyznane nagrody za osiągnięcia 
zawodników w 2019 r. Pod uwagę były brane kryteria określone 
uchwałą Rady Gminy Gorzyce, a Komisja zaproponowała 
następujący podział nagród i wyróżnień:
nagrody I stopnia: 
dla Marty Klimek za zajęcie 9 miejsca na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Pływaniu w Budapeszcie, 200 m stylem dowolnym, 
Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Pływacki „UNIA” Oświęcim
dla Julii Wolny za udział w Mistrzostwach Świata w Riessie 
w kategorii IDO WORLD SHOW DANCE CHAMPIONSHIPS 
2019 Show dance Groups Juniors (grupowe wraz z Niną Stec 
i Julią Staszewską) 
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”
dla Julii Staszewskiej za udział w Mistrzostwach Świata 
w Ossie w kategorii IDO WORLD MODERN Contempary 
Championships, (grupowe wraz z Niną Stec Julią Wolny)
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”
dla Niny Stec za udział w Mistrzostwach Świata w Riessie 
w kategorii IDO WORLD SHOW DANCE CHAMPIONSHIPS 
2019 Show dance Groups Juniors,
Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Karoliny Banek za zajęcie 10 miejsca na Mistrzostwach Świata 
w Ossie 2019 IDO WORLD CHAMPIONSHIPS BALLET JAZZ 
DANCE, Cildren Jazz Dance Formations (nagroda grupowa)
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”
dla Alicji Cojg za zajęcie 10 miejsca na Mistrzostwach Świata 
w Ossie 2019 IDO WORLD CHAMPIONSHIPS BALLET JAZZ 
DANCE, Children Jazz Dance Formations, (nagroda grupowa)
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”
dla Oliwii Glenc za zajęcie 10 miejsca na Mistrzostwach Świata 
w Ossie 2019 IDO WORLD CHAMPIONSHIPS BALLET JAZZ 
DANCE, Children Jazz Dance Formations, nagroda grupowa
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”
dla Mileny Błaszczok zajęcie za 10 miejsca na Mistrzostwach Świata 
w Ossie 2019 IDO WORLD CHAMPIONSHIPS BALLET JAZZ 
DANCE, Children Jazz Dance Formations,  nagroda grupowa
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„MIRAŻ”

nagrody II stopnia:
dla Miłosza Mencel za zajęcie 2 miejsca na Zimowych 
Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 
lat w Pływaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, stylem dowolnym 
na 400 m, 
Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Mateusza Zając za zajęcie 9  miejsca na  Mistrzostwach 
Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 lat w Pływaniu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, stylem  grzbietowym na 200 m 
Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Julii Bura za zajęcie 1 miejsca na Zimowych Mistrzostwach 
Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 lat w Pływaniu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, stylem zmiennym 4x 50 m 

uczniów słabszych oraz rozwój umiejętności i zainteresowań z zakresu 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego; 
zwiększenie oferty edukacyjnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wzrost 
kompetencji nauczycieli.

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 
11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. 
Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
Wartość całkowita projektu wynosi 343.053 zł. Gmina pozyskała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 
291 595,05 zł. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Publicznym 
Bajeczny Zakątek w Rogowie. 

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań z zakresu 
edukacyjno – wychowawczego dla 150 dzieci oraz utworzenie 
25 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz 
z ich wyposażeniem. Zadanie będzie realizowane od 01.09.2020 do 
31.08.2020 r.

GORZYCZKI, kolejny przedsiębiorca na strefie 
przemysłowej

29.10.2020 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
działki na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Nieruchomość 
została sprzedana za kwotę 398 163, 30 zł. Nabywcą zostało Śląskie 
Centrum Florystyczne Rekpol spólka z o.o. 7.12. wójt gminy podpisał 
notarialną umowę sprzedaży nieruchomości. To trzecia firma, która 
zakupiła gminną działkę na terenie planowanej strefy przemysłowej 
w Gorzyczkach z zamiarem inwestycji. Wcześniej działki zakupiły tu 
firmy NTCE Andrzej Owcarz oraz Handlobud. Kolejni inwestorzy – 
to w przyszłości większe wpływy do budzetu gminy oraz nowe miejsca 
pracy.

ODRA, przetarg na mieszkania w dawnej szkole

Odbył się przetarg nieograniczony na lokale mieszkalne 
(z udziałami w gruncie) w dawnej szkole w Odrze. W wyniku licytacji 
gmina znalazła nabywcę mieszkania o powierzchni 56,9 m2 (dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka). Cena wywoławcza wynosiła 48 tys. zł, 
nabywca zaproponował kwotę 68 tys. zł. Nie znalało nabywcy drugie 
mieszkanie (na piętrze) o powierzchni 85,7 m2 (pięć pokoi, kuchnia, 
łazienka + poddasze nieużytkowe), którego cena wywoławcza wynosiła 
53,4 tys. zł. Mieszkanie będzie ponownie wystawione do sprzedaży. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z urzędem (tel. 32 45 13 056, referat 
rolnictwa) oraz śledzenie strony interenetowej gminy. W przypadku 

trzeciego mieszkania 
d o t y c h c z a s o w y 
najemca skorzystał 
z prawa pierwokupu. 
Wójt podpisał już akt 
notarialny. Pozyskane 
ze sprzedaży kwoty są 
wprowadzane do budżetu 
i pozwalają realizować 
kolejne inwestycje.Budynek dawnej szkoły w Olzie

Fot.: UG
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w sztafecie, 
Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Dominika Myszi za zajęcie 5 miejsca w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w Gimnastyce Sportowej 
Mężczyzn, w klasie II,  grupowo z Gracjanem Rus. Wnioskodawcą 
jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Mateusza Lenczyk za zajęcie 7 miejsca na Krajowych 
Mistrzostwach w Raszynie w grupie wiekowej Junior w kategorii 
Show Dance Grup 
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 
„Miraż” 
dla Gracjana Rus za zajęcie 5 miejsca na Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn 
w Bydgoszczy w klasie II grupowo z Dominik Myszi. Wnioskodawcą 
jest Wójt Gminy Gorzyce 

nagrody III stopnia: 
dla Miłosza Rus za zajęcie 3 miejsca na Indywidualnych 
Mistrzostwach Śląska w Gimnastyce Sportowej Chłopców 
w ćwiczeniach wolnych w kategorii młodzieżowej. Wnioskodawcą 
jest Wójt Gminy Gorzyce
dla Szymona Siedlaczek za zajęcie 1 miejsca na Otwartych 
Mistrzostwach Śląska w JU-JITSU Sportowym w konkurencji 
Fighting w Kategorii Wagowej + 81 kg. Wnioskodawcą jest 
Uczniowski Klub Sportowy JUDO i JU-JITSU Łaziska  

NAGRODY PRZYZNANE W 2020 R. 
W DZIEDZINIE KULTURY:

I STOPIEŃ: Chór Słowik nad Olzą

Chór Słowik nad Olzą działa przy Ośrodku Kultury w Olzie. 
W bieżącym roku obchodził 100 lecie swojej działalności. Jego 
obecnym prezesem jest Stanisław Pająk, a dyrygentem Tymoteusz 
Kubica. Pierwszym  dyrygentem był Eugeniusz Ćwik. W repertuarze 
chóru znajdują się pieśni zarówno świeckie jak i kościelne, dlatego 
zespół uświetnia uroczystości o takim charakterze.

Chór Słowik nad Olzą zdobył wiele znaczących nagród 
i wyróżnień w konkursach muzycznych. W listopadzie 1984 r,. jako 
jedyny chór Okręgu Wodzisławia Śl. dostąpił zaszczytu śpiewania 
podczas Mszy Św transmitowanej przez Program I Polskiego Radia 
w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Współpracuje z chórem 
polonijnym „Lutnia”z Dolnej Lutyni w Czechach. W maju 1989 
r. nawiązał współpracę z żeńskim chórem Wolfsurga w Niemczech. 
Z okazji 100 rocznicy założenia chóru odbyła się oficjalna 
uroczystość podczas której członkowie chóru Słowik nad Olzą 
zostali odznaczeni brązowymi, srebrnymi, złotymi oraz złotymi 
z laurem honorowymi odznakami ŚZChiO. Chór ten otrzymał 
także odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
W 2009 r. Chór zdobył I miejsce w Turnieju Chórów  im. Mariana 
Łunarzewskiego w Radlinie, w 2010 r. na VIII Zlocie Chórów 
Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO puchar sołtysa Olzy, zaś w 2015 
r., zdobył  jeden z trzech pucharów Międzynarodowych XXI 
Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śląskim.

Wspaniałym reprezentantem i ambasadorem chóru jest jego 
obecny prezes Stanisław Pająk. Na przestrzeni 100 letniej swojej 
działalności Chór Słowik nad Olzą odbył kilka tysięcy koncertów, 
które są dowodem krzewienia kultury i dbałości o naszą regionalną 
tradycję. Uświetnia swoimi występami koncerty kościelne, 
spotkania kolędowe, uczestniczył w przeglądach chórów, 
Ogólnopolskich Juwenaliach III wieku w Warszawie.

II Stopień: Pan Janusz Reclik 

Janusz Reclik jest postrzegany w Czyżowicach jako człowiek 
orkiestra i człowiek wielu talentów. Gra na kilku instrumentach 
i doskonale śpiewa. Jest animatorem kultury muzycznej na 
terenie gminy Gorzyce i powiatu wodzisławskiego, organizuje 
imprezy muzyczne. Organizowany przez niego piknik country 
i BLUES JAZZ JAMPREZY są innowacyjne i atrakcyjne dla 
mieszkańców naszego regionu. Zafascynowany muzyką country 
zorganizował podobne w charakterze kowbojskie święto. Na 
skraju tzw. Szwajcarii Czyżowickiej wybudował stylowy lokal, 
organizując imprezy „piknik country”. Organizowane przez niego 
imprezy gromadziły corocznie dużą liczbę gości. Współpracował 
z zespołami z Czech, Włoch, Śląską Grupą Blusową, Gangiem 
Olsena, a nawet gościł gwiazdę ze Stanów Zjednoczonych. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje również zorganizowanie dla 
mieszkańców spektaklu teatralnego pt „Zbrodnia z Premedytacją” 
wg Gombrowicza. W czyżowickiej Galerii Prowincja stworzył stałą 
wystawę fotograficzną z unikalnymi zdjęciami pt. „Czyżowice 
w starej fotografii”, organizował okazjonalne wystawy i wernisaże. 
Od paru lat teren Rancza staje się centrum organizowanych 
w Czyżowicach imprez plenerowych np. Wesołe Czyżowice, 
Spotkania Jazzowe, biesiady śląskie. Zaangażowanie Pana 
Janusza Reclika zostało docenione przez Komendę Hufca Ziemi 
Wodzisławskiej, od której otrzymał podziękowanie, a także przez  
dyrekcję i Radę Rodziców w Gimnazjum w Czyżowicach. Na 
uwagę zasługuje również nagroda w dziedzinie kultury przyznana 
przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego w 2011 r. Organizowanie 
tak dużych i popularnych imprez plenerowych jak piknik country 
i obecnie BLUES JAZZ JAM”PREZA wymaga od Pana Janusza 
Reclika dużego zaangażowania i poświęcenia. 

III Stopień: Pan Wojciech Ciuraj

Wojciech Ciuraj – historyk judaista, muzyk z pasji. Kompozytor 
muzyki i autor tekstów, wokalista, gitarzysta. W 2011 r. założył 
progresywny zespół Walfad, z którym nagrał 4 wysoko oceniane  
w kraju i za granicą albumy. Utwory grupy Walfad dobrze radzą 
sobie na rockowych listach przebojów. Wojciech Ciuraj ma 
w swoim dorobku płyty solowe. Ballady Bez Romansów (2017 r.), 
inspirowane twórczością Adama Mickiewicza, stały się początkiem 
do realizacji wymarzonego projektu muzyczno- historycznego. 
Jako Ślązak, muzyk i historyk postanowił z okazji obchodów 100 
lecia Powstań Śląskich zrealizować trzy albumy, które w sposób 
przystępny, ale nie pozbawiony walorów artystycznych opowiadają 
burzliwą historię naszego regionu. W 2019 r. ukazały sie Iskry 
w Popiele - I część śląskiego tryptyku opiewająca I Powstanie 
Śląskie. Płyta, która spotkała się z uznaniem fanów i recenzentów. 
Na płycie wystąpili muzycy ze Śląska. W bieżący roku zostanie 
wydana II część śląskiego tryptyku poświęcona wydarzeniom II 
Powstania Śląskiego. Płyty zespołu Walfad: 2013 - Ab Ovo, 2014 
- Unsung Hero Salty Rains And Him, 2016 – Momentum, 2018 
- Colloids

Wojciech Ciuraj organizuje koncerty dla młodzieży, które są 
poprzedzone prelekcją historyka, a podczas koncertów wyświetlana 
jest  prezentacja skomponowana ze zdjęć pochodzących z Muzeum 
Powstań Śląskich. Pan Wojciech Ciuraj jest nominowany do 
osobowości roku w dziedzinie kultury, w plebiscycie Dziennika 
Zachodniego, jego kandydatura została zgłoszona Przez GCK 
w Gorzycach  do konkursu  Marszałka Województwa Śląskiego 
„Nagroda za upamiętnienie 100-lecia Powstań Śląskich”. Jego 
płyty biorą udział w rozmaitych plebiscytach.
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BERNADETA GRZEGORZEK
GORZYCKĄ PERŁĄ 2020

P a n i 
B e r n a d e t a 
G r z e g o r z e k 
z w i ą z a n a 
jest z Gminą 
G o r z y c e 
nieprzerwanie 
od 1982 
r., kiedy to 
podjęła pracę 
w Urzędzie 
G m i n y 
w Gorzycach 
na stanowisku 
r e f e r e n t a 
w Referacie 
Finansowym.   
W c z e ś n i e j , 
przez ponad 6 
lat pracowała 
N a r o d o w y m 
B a n k u , 
Po w s z e c h n e j 
K a s i e 
Oszczędnośc i 
w Wodzisławiu 
Śl.

 P r a c u j ą c 
w Urzędzie 
G m i n y 

w Gorzycach przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego. 
Pełniła kolejno obowiązki referenta, inspektora, głównego 
księgowego i kierownika referatu planowania budżetu i podatków. 
11 lipca 1990 r. - uchwałą Rady Gminy Gorzyce - powołana została 
na Skarbnika Gminy Gorzyce i funkcję tą pełniła nieprzerwanie do 
dnia 30.07.2020 r. Można śmiało powiedzieć, że historia ostatnich 
30. lat - samorządnej gminy Gorzyce - to również historia jej 
Skarbnik.  

Pani Bernadeta Grzegorzek przez cały okres pełnienia funkcji 
Skarbnika Gminy dała się poznać jako niezwykle kompetentny 
i odpowiedzialny pracownik, a zarazem prawdziwy samorządowiec. 
W swojej pracy zawsze kierowała się troską o racjonalne 
gospodarowanie środkami publicznymi mając na uwadze dobro 
gminy i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb jej Mieszkańców. 
Posiadana wiedza, kompetencje oraz wysoka kultura osobista 
sprawiały, że współpracując w swojej karierze zawodowej z trzema 
Wójtami Gminy (Krystyna Durczok, Piotr Oślizło i Daniel 
Jakubczyk) oraz pięcioma przewodniczącymi rady (w trakcie 
8 kadencji – Stanisław Sitek, Jerzy Pawelec, Czesław Zychma, 
Krzysztof Małek, Piotr Wawrzyczny) zawsze potrafiła wyważyć 
potrzeby lokalnej społeczności z możliwościami finansowymi gminy 
i kierunkami działalności przyjętymi przez każdego wójta.
W momencie, w którym rozpoczynała pracę jako Skarbnik 
Gminy przed odrodzonym samorządem lokalnym stały poważne 
wyzwania: budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, gazyfikacji 
gminy, poprawy standardu dróg i budowy chodników, poprawy 
infrastruktury oświatowej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. 
W przeciągu 30 lat gmina zrealizowała w tym zakresie szereg 
niezbędnych inwestycji liniowych i kubaturowych, poprawiając 
standard życia mieszkańców gminy - od najmłodszych do seniorów 
- poprzez budowę nowych obiektów, m. in. pełnowymiarowej hali 

sportowej, domu przedpogrzebowego, sal gimnastycznych, obiektów 
oświatowych, boisk i szatni sportowych, krytej pływalni, placów 
zabaw i siłowni plenerowych oraz rozbudowę i modernizację już 
istniejących. Potężne znaczenie miały również inwestycje liniowe: 
budowa kanalizacji sanitarnej czy modernizacja dróg.
Racjonalne planowanie budżetu gminy oraz właściwe i oszczędne 
gospodarowanie finansami publicznymi, przy równoczesnym 
dużym zaangażowaniu w pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
pozwoliło i pozwala na systematyczny rozwój gospodarczy gminy 
oraz utrzymywanie mienia komunalnego w bardzo dobrym stanie. 
Bernadeta Grzegorzek – jako skarbnik gminy - miała w tym zakresie 
swój niezaprzeczalny udział w realizacji dziesiątek kluczowych dla 
rozwoju gminy zadań.

W ostatnich latach zostały pozyskane znaczące środki finansowe 
na realizację projektów inwestycyjnych oraz działania aktywizujące 
społeczność gminy, co wiązało się z dużym zaangażowaniem 
Skarbnika Gminy w zapewnienie odpowiedniego finansowego 
wkładu własnego. Kierując gminnymi finansami jako Skarbnik 
Gminy zawsze miała i ma na uwadze właściwą i wyważoną politykę 
podatkową gminy, ukierunkowaną m.in. na rozwój i wsparcie 
lokalnej przedsiębiorczości.

Ogromną troskę o finanse publiczne i właściwe zarządzanie 
gospodarką finansową gminy potwierdzały liczne kontrole 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, 
organów kontroli skarbowej. Ich wyniki, jak również opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie projektów 
kolejnych budżetów i ich wykonań potwierdzały prawidłowość 
działań w tym zakresie.

W swojej karierze zawodowej p. Bernadeta Grzegorzek 
nadzorowała pod kątem finansowym przeprowadzenie wielu 
reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy, takich jak tworzenie, 
łączenie, czy likwidacja placówek oświatowych, instytucji kultury, 
zakładów budżetowych. Podkreślenia wymaga także ogromne 
wsparcie ze strony p. Bernadety Grzegorzek dla wszelkich inicjatyw 
społecznych prowadzonych w gminie, życzliwość i zrozumienie 
potrzeb organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych.

Pani Bernadeta Grzegorzek jest osobą niezwykle ciepłą i otwartą 
dla ludzi, potrafi tworzyć dobry klimat w Urzędzie i Gminie ciesząc 
się niekwestionowanym autorytetem i ogromnym szacunkiem wśród 
pracowników samorządowych i mieszkańców Gminy Gorzyce.

Biorąc pod uwagę całokształt Jej działalności i długoletnie 
piastowanie funkcji Skarbnika Gminy uzasadnionym jest 
wyróżnienie p. Bernadety Grzegorzek tytułem Gorzyckiej Perły.

Daniel Jakubczyk

OSIĄGNIĘCIA STYPENDYSTÓW 
WÓJTA GMINY GORZYCE ZA 2020 R.

Bernadeta Grzegorzek Fot.: M. Albin

W roku 2020 osiemnaścioro uczniów otrzymało stypendia 
Wójta Gminy Gorzyce. Stypendystów oraz ich osiągnięcia przed-
stawimy Czytelnikom w następnym numerze.

Goście przybyli na uroczystość Fot.: M. Albin
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BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Tegoroczne obchody Bożego Narodzenia w Watykanie będą miały 
skromny i niemal prywatny charakter, być może nawet bez udziału korpusu 
dyplomatycznego. Podobnie przeżyjemy najbliższe święta w wielu krajach 
dotkniętych epidemią koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami oczekiwać 
będziemy na przyjście nowonarodzonego Pana w kręgu najbliższej 
rodziny. We współczesnym świecie zachodzą zamiany nawet w tradycjach. 
W Polsce jednak mocno trzymamy się „naszych” tradycji i oczekujemy na 
najpiękniejszą dla nas Polaków wigilię, po niej chętnie śpiewamy kolędy 
i udajemy się na paterkę. I tutaj nastąpiły zmiany. Pierwsze pasterki były 
odprawiane przez papieży w IV w. w najstarszym rzymskim kościele – 
bazylice Matki Bożej Większej na Eskwilinie. Zwyczaj mszy pasterskiej 
rozpoczynającej się o północy z 24 na 25 grudnia został zmieniony przez 
papieża Benedykta XVI. Obecnie msza ta jest odprawiana w Watykanie 
dwie godziny wcześniej niż nakazuje istniejąca od 1700 lat tradycja. 
I życzylibyśmy sobie w obecnej sytuacji, aby nastąpiły tylko takie 
zamiany. Chrześcijański świat pragnie świąt Bożego Narodzenia. Jak się 
one odbywają? Niech poniższe ciekawostki dadzą nam w tym osobliwym 
2020 roku choć namiastkę normalności…

Podobnie kultywują bożonarodzeniowe zwyczaje nasi najbliżsi 
sąsiedzi Czechy i Słowacja. Przed kolacją wigilijną ojciec lub najstarsza 
w rodzie osoba rysuje palcem umoczonym w miodzie krzyże na 
czołach domowników. W niektórych regionach spożywa się maczany 
w miodzie chleb, który ma zapewnić szczęście w nadchodzącym roku. 
Czesi przygotowują kolację wigilijną i śpiewają kolędy na Moście Karola 
w Pradze. Przystrajają również choinkę. Na kolację wigilijną podawany 
jest smażony karp z sałatką ziemniaczaną, przygotowywaną z gotowanych 
ziemniaków, groszku, gotowanej marchewki, pietruszki, selera, jajek 
gotowanych, ogórków kiszonych lub konserwowych z majonezem. 
Popularny jest także karp tzw. na černo,  w sosie słodko-kwaśnym 
z dodatkiem piernika, suszonych śliwek, migdałów i rodzynek. Jako 
pierwsze danie podaje się zupę rybną, gotowaną z resztek karpia tzn. łbów 
i wnętrzności. Łbów rybnych Czesi absolutnie nie wyrzucają, zużywają 
je i bardzo dziwią się, że wyrzucają je Polacy. Popularną tradycją jest 
przygotowywanie szopek, tych bardziej okazałych w kościołach i małych, 
papierowych w domach, które stawia się pod choinką. Do dzieci w wigilię 
przychodzi Dzieciątko z prezentem. W latach 50. ubiegłego wieku 
komunistyczna władza próbowała usunąć Ježíška z tradycji świątecznej, ale 
jej się nie udało. Tak samo jak nie powiodła się po zmianach ustrojowych 
akcja handlowa wprowadzenia św. Mikołaja, w wydaniu Santa Clausa.

Nieco dalej na wschód na Ukrainie i w Rosji obchodzi się wigilię 
w dniu 6 stycznia. Wierni tego dnia zachowują post. Podczas kolacji 
podobnie jak w Polsce nie podaje się mięsa, ale także tłuszczu i mleka. 
Najczęściej domownicy spożywają kutię, tradycyjną słodką potrawę 
z makiem, miodem i bakaliami.

Z Niemiec na przełomie XVIII i XIX w. przybyła do nas choinka, 
atrybut Bożego Narodzenia. Choć zwyczaj ten rozpowszechnili 
protestanci, to tak się spodobał, że dzisiaj w wielu katolickich krajach nie 
umiemy sobie wyobrazić świąt bez ozdobionej choinki. W Niemczech 
zgodnie z tradycją drzewko powinien udekorować ojciec rodziny. 
Z Niemiec przywędrował także zwyczaj ozdabiania drzwi wieńcem 
adwentowym. Drzewka pojawiają się w domach coraz wcześniej, 
a atmosferę podgrzewają kiermasze bożonarodzeniowe. Wigilia jest 
stosunkowo skromnie obchodzona, wypełniona przygotowaniami do 
świąt a prawdziwe święta rozpoczynają się 25 grudnia. Nie ma zatem 
pasterki a nabożeństwa odbywają się następnego dnia po południu. Potem 
zaczyna się świąteczny posiłek oraz składa życzenia, lecz na ogół nie ma 
zwyczaju dzielenia się opłatkiem. Nie zachowuje się też, tak jak w Polsce, 
pustego miejsca z rozłożoną zastawą stołową, dla niespodziewanego 
gościa. 

W Skandynawii Boże Narodzenie nazywają Jul. Przygotowanie 
świąt rozpoczyna się w 13 grudnia w Dniu Świętej Łucji. Wtedy piecze 
się szafranowe ciasto. Mieszkania i domy często ozdabia się figurkami 
ubranych na czerwono krasnali tzw. Julenisserów. 

W Anglii święta rozpoczynają się 25 grudnia, kiedy całą rodziną 
spożywają świąteczny posiłek, ale przygotowania trwają długo. Ulice 
w czasie adwentu są bogato zdobione a na Trafalgar Square „musi” stać 
olbrzymia choinka. Drzewko niezmiennie od 1947 roku otrzymują 
w darze od Norwegów w wyrazie wdzięczności za otrzymaną pomoc 
podczas II wojny św. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk 
nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding, 
czyli rodzaj deseru sporządzanego na bazie bakalii, brandy, brązowego 
cukru, przyprawy piernikowej i skórki pomarańczowej. Prezenty przynosi 
św. Mikołaj, dlatego angielskie dzieci wieszają przy łóżku skarpety na 
prezenty, który je tam chętnie pozostawia i które można otworzyć dopiero 
w drugi dzień świąt. 

Na południu Europy krajem, który podobnie jak Polacy uwielbiają 
święta Bożego Narodzenia są Włochy. Dekorują ulice wielkimi 
choinkami i wysyłają mnóstwo pocztówek. Niezbędnym symbolem 
okresu świątecznego są szopki. Szopki stawiane we Włoszech wszędzie 



10 U NAS Grudzień 2020

w domach i różnego rodzaju instytucjach. Świętowanie rozpoczyna się 
14 grudnia, kiedy Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Santa Lucia 
przyjeżdża nocą na osiołku i aby nie pominął domu, nie zapomina się 
o przypomnieniu wizyty, pozostawiając marchewkę i świeczkę. Wigilia 
we Włoszech nie zawsze jest obchodzona, to zależy głównie od tradycji 
w danej rodzinie, mniej od regionu. Często dzień ten wykorzystywany 
jest na zakupy a wigilia dla wielu mieszkańców Włoch jest raczej 
oczekiwaniem na świąteczny uroczysty obiad spożywany w dniu 25 
grudnia. Jednak, niektóre rodziny, przygotowują w ten wieczór wigilię 
i udają się na pasterkę.  Posiłek świąteczny składa się ze specjałów kuchni 
włoskiej oraz dużej ilości „słodkości (ciasta penettone i pandoro)”, które 
są chętnie spożywane przez całe święta. 

We Francji wieczerzę wigilijną spożywa się dopiero po pasterce. 
Francuzi uwielbiają indyka z kasztanami i ciasto przypominające kawałek 
drewna. Przystrajają swoje domy choinkami i szopkami. Nie śpiewają 
kolęd, lecz idą do kościoła na koncerty pieśni bożonarodzeniowych. 

W Hiszpanii Boże Narodzenie kultywuje się 25 grudnia najczęściej 
w rodzinnym gronie. Głównym akcentem jest bożonarodzeniowy obiad. 
W przeddzień odbywa się wigilia, która w Hiszpanii nie jest postna – tego 
dnia zazwyczaj spożywa się różnego rodzaju pieczenie lub kilka rodzajów 
mięs (w tym między innymi jamón ibérico). Niektóre świąteczne potrawy 
wigilijne mogą wydawać nam się nieco egzotyczne, a tymczasem homar 
czy krewetki nie są niczym nadzwyczajnym na hiszpańskim wigilijnym 
stole. Podczas składania wigilijnych życzeń Hiszpanie dzielą się zamiast 
opłatkiem kawałkami chałwy zwanej turron. Wśród potraw prym wiedzie 
specjalne ciasto, w którym ukrywane są upominki, najczęściej ze złota.  
Dzieci na prezenty muszą poczekać aż do 6 stycznia, kiedy to trzej królowie 
je podarują, ewentualnie mogą to być także inne postacie w zależności od 
regionu kraju. W Hiszpanii duże znaczenie ma święto Trzech Króli. Z tej 
okazji organizowane są widowiskowe parady z udziałem Trzech Króli. 
Szopka jest bardzo ważnym symbolem świąt, ale w okresie świątecznym 
Hiszpanie mają także własny, ciekawy i wesoły zwyczaj nazywany Dniem 
Świętych Niewiniątek. Żarty, gagi i nieprawdziwe informacje królują tego 
dnia powszechnie.

Greckie święta trwają bardzo długo. Przez cały czas Grecy obdarowują 
się upominkami, które przynosi Święty Bazyli. Cały wolny czas spędzają 
tłumnie poza domem. Nawet wieczór wigilijny, najchętniej spędzają 
przesiadując w restauracjach i klubach, gdzie spożywają faszerowanego 
indyka z pikantnym ryżowo-mięsnym nadzieniem. Typowymi 
słodkościami są tutaj melomakarona ‒ ciasteczka nadziewane orzechami, 
które macza się w miodzie czy też kourambiedes ‒ białe ciasteczka posypane 
cukrem pudrem. Co ciekawe w greckich domach, święta symbolizuje 
drewniana misa z kawałkiem drutu, na którym jest zawieszona. 
Przytwierdzona jest do niej gałązka bazylii zawinięta wokół drewnianego 
krzyża. Raz dziennie zanurza się krzyż i bazylię w poświęconej wodzie 
i kropi każdy pokój. Ma to chronić przed złośliwymi krasnoludkami, 
które w tym świątecznym czasie psocą w greckich domach.

W Argentynie, skąd pochodzi papież Franciszek święta obchodzi 
się tak samo, pobożnie i hucznie. Spore wrażenie wywiera letnia pora 
roku, w tym czasie w Ameryce Południowej panuje lato. Dlatego w czasie 
świąt drzewa ozdabia się kępkami bawełny, które mają przypominać 
śnieżny puch.  dlatego świąteczne menu obfituje w świeże owoce, ciasto 
z bakaliami, słodki chlebek, jagnięcinę i wino jabłkowe (cydr). Na ulicach 
spotykają się ludzie, częstują się jedzeniem, śpiewają, grają i bawią się. 
W domach przystraja się świąteczne drzewko, a dzieci otrzymują prezenty 
od św. Mikołaja i od krewnych. Pięknym zwyczajem jest, że udają się na 
cmentarz odwiedzić bliskich a na wsi gospodarze dzielą się ze zwierzętami 
opłatkiem.

W Brazylii, gdzie ponad połowa mieszkańców wyznaje katolicyzm 
dużą wagę przywiązuje się do celebracji świąt. Niektórzy uczestniczą 
w pasterce. Kolację wigilijną spożywa się o północy i trwa ona czasem 

do świtu. W święta Brazylijczycy spotykają się przy wspólnym obiedzie, 
który przygotowują albo wspólnie, albo każdy przynosi potrawę od siebie. 
Pokarmy są lekkie, związane z ciepłym klimatem, dla niepraktykujących 
chrześcijan wigilia jest raczej okazją do spotkania się. Nie znają zwyczaju 
dzielenia się opłatkiem. Prezenty najmłodszym przynosi Mikołaj przed 
kolacją wigilijną. W święta Brazylijczycy chętnie odwiedzają się, kosztują 
potraw, które popijają piwem.

W podobnej strefie klimatycznej położona jest Kuba. Święta Bożego 
Narodzenia zniknęły raz z objęciem władzy przez Fidela Castro w 1962 
roku (oficjalnie zniknęły w 1969 r.). Wcześniej, Boże Narodzenie było 
wielkim katolickim świętem. Święta powróciły na Kubę, tak naprawdę, 
dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II. Można powiedzieć, że Ojciec 
św. wynegocjował je w okolicznościach pielgrzymki na Kubę wraz 
z uwolnieniem więźniów politycznych. Zapoczątkował „otwarcie się 
Kuby na świat a świata wobec Kuby”. Kubańczykom obca jest poważna 
celebracja świąt znamienna w polskiej tradycji, niepasująca zupełnie do 
subkontynentalnego klimatu. Spędzają czas na spotkaniach, bawiąc się 
w rytm salsy i popijając rum. Przeciętnego kubańczyka nie stać na oprawę 
świąteczną, ale specjalnie dla turystów wprowadzane są na ulice i do 
sklepów symbole kojarzące się ze świętami. Kuba jest wielokulturowa, 
lecz większość kubańczyków jest wyznania katolickiego i wszędzie 
w kościołach i katedrach, które łatwo znaleźć, odprawiane są msze święte.

Na Wyspach Kanaryjskich w okresie od 24 grudnia do 6 stycznia 
króluje hiszpańska tradycja świąteczna. Tamtejsze dzieci nie znają św. 
Mikołaja, ale dla dorosłych 6 grudnia jest dniem wolnym od pracy. 
W okresie adwentu rozpoczyna się dekorowanie ulic światełkami 
a domy i sklepy choinkami sprowadzanymi z Europy. Adwent jest 
także okazją do odwiedzin krewnych i znajomych, spotkań w pracy. 
Na jarmarkach świątecznych znajdujemy wyspiarskie frykasy, wyroby 
cukiernicze czy likiery. Wspaniała wiosenna pogoda raczej nastraja do 
wypoczynku. Oryginalną atrakcją wysp jest z pewnością narodowa loteria 
bożonarodzeniowa, gdzie padają olbrzymie wygrane. Jest to największa 
loteria na świecie, więc ulice w tym czasie pustoszeją.

W dalekiej Australii ze względu na letnią w tym czasie pogodę, 
święta Bożego Narodzenia spędza się w niecodziennej dla nas scenerii. 
Ludzie spotykają się na plażach. Rozkładają obrusy, aby wspólnie zjeść 
pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, 
owocowe puddingi i ciasto przypominające polski keks. Obdarowują się 
prezentami, które można znaleźć pod choinką w ogromnej wełnianej 
skarpecie. Oprócz tego Australijczycy wysyłają wszystkim znajomym 
kartki świąteczne.

W Stanach Zjednoczonych święta trwają krótko i obecnie mocno 
się skomercjalizowały. Już od połowy listopada świąteczną atmosferę 
pobudzają wystawy sklepowe. Rankiem 25 grudnia rozpakowuje się 
prezenty i wspólnie świętuje przy uroczystym obiedzie. Już drugiego dnia 
amerykanie wracają do pracy, myśląc                    o przywitaniu Nowego 
Roku. Znaczna część amerykanów jest wyznania chrześcijańskiego 
i wigilię w znanej nam postaci kultywują najczęściej emigranci lub ich 
potomkowie, dzieląc się opłatkiem i rybą. Na kolację najczęściej udają się 
do restauracji. Dla amerykanów święta Bożego Narodzenia są okazją do 
na ogół rzadkich spotkań rodzinnych. 

Dla nas Polaków święta Bożego Narodzenia są czasem wręcz 
nadzwyczajnym. Czy gdziekolwiek w Europie, czy na świecie, święta 
posiadają tą samą ciepłą, familijną atmosferę? Wszystko zależy od 
chrześcijan tam mieszkających. Niezależnie jednak od miejsca, regionu, 
państwa, kontynentu, zróbmy wszystko, aby ten wyjątkowy czas, 
spędzony z najbliższymi był radosny i bezpieczny dla wszystkich.

Anna Bierska
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Książka nosi tytuł „Za zasłoną świata rzeczy. O życiu 
i twórczości Józefa Sowady”. Jej autor,  Petr Ligocký  podjął się 
iście benedyktyńskiego zadania. Gromadząc fakty i przez lata 
i dokumentując działalność artystyczną Józefa Sowady, będąc nią za-
fascynowany, uzewnętrznia Czytelnikowi całą paletę barw krótkiego 
życia Artysty.
Książka napisana pięknym stylem, zawiera opis życiorysu Józefa, Jego 
twórczość poetycką, eseistyczną, przedstawia wycinki prasowe, zdjęcia 
- od okresu dzieciństwa do okresu dojrzałej twórczości oraz reproduk-
cje oryginalnych prac artysty. Została przez Gminne Centrum Kul-
tury w Gorzycach w nakładzie 500 szt.

Do wydania książki przyczynili się: Firma Sowada Sp. jawna, Hon-
da Kucza Rybnik, Bank Spółdzielczy w Gorzycach, Państwo Kry-
styna i Lucjan Durczokowie z Rogowa, Państwo Stanisława i Jerzy 
Dudkowie z Gorzyc, Gmina Gorzyce, Gminne Centrum Kultury 
w Gorzycach

Wydanie książki zostało również wsparte środkami Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” w ramach zadania 
„Przedsięwzięcia aktywizacyjne LGD Morawskie Wrota”.

Książkę można nabyć w cenie 50 zł w GCK w Gorzycach (również 
wysyłkowo kontaktując się na adres gck@gorzyce.pl) oraz w księgarni 
„Orbita” na rybnickim rynku.

Red.

DŁUGO WYCZEKIWANA KSIĄŻKA O GORZYCKIM ARTYŚCIE 
JÓZEFIE SOWADZIE DOCZEKAŁA WYDANIA

PETR LIGOCKÝ O SOBIE, O TWÓRCZOŚCI JÓZEFA SOWADY, O PRZYSZŁOŚCI... 

Rozmowa Andrzeja Nowaka z Petrem Ligockým

stylu abstrakcyjno-geometrycznych symboli, 
znaków.
O artyście Józefie Sowadzie Petr Ligocký 
wypowiedział się już bardzo trafnie w formie 
wstępu do albumu Talenty i pasje – Publikacja 
Twórczości Artysty Józefa Sowady. W albumie 
tym Petr, w dowód zrozumienia przekazu 
artysty, zamieścił treść jednego z liryków 
autorstwa J.Sowady: Najważniejsze dzieje się 
poza malowidłem, poza jego naskórkiem, poza 
obrazem jako rzeczą. Albowiem prawdziwe 

Wydana niedawno biografia artysty 
malarza, poety i eseisty Józefa Sowady, 
opracowana przez Petra Ligockýego skłoniła 
mnie do przeprowadzenia rozmowy z tym 
człowiekiem. Praca nosi tytuł „Za zasłoną 
świata rzeczy” i jest niezwykle trafną, 
przemyślaną oceną twórczości artysty, twórcy 
z peryferii orbity stanowiącej centrum 
twórczości polskiej kultury Górnego Śląska. 
W tej książce spotykamy się z trafną oceną 
jego dzieł w kontekście  jego twórczego 

dzieło sztuki ożywa dopiero w umyśle odbiorcy.
Andrzej Nowak: Jak w kilku słowach 
przedstawiłbyś swoją osobę naszym czytelnikom?
Petr Ligocký: Mieszkam w Boguminie, 
z wykształcenia jestem polonistą. Pracuję 
w Regionalnym Oddziale Biblioteki 
Miejskiej w Ostrawie. Jestem również 
redaktorem ostrawskiego wydawnictwa 
i czasopisma „Protimluv”. Ostatnich kilka lat 
zajmuję się także własną twórczością – piszę 
wiersze i opowiadania, maluję.

A. N.: Jesteś obywatelem Czech. Skąd twoje 
zainteresowanie Polską, jej literaturą i sztuką?
P. L.: Jestem w połowie Czechem i w połowie 
Polakiem. Moja mama Ilona pochodzi 
z Gorzyczek, gdzie w wczesnej młodości 
spędzałem wiele czasu. Polskę miałem więc 
możliwość poznawać od dzieciństwa. Głębszą 
wiedzę o polskiej kulturze i literaturze 
zdobyłem zaś w okresie studiów w Ostrawie.

A. N.: Podjąłeś się opracowania szerokiej 
biografii Józefa Sowady, artysty, malarza, 
eseisty, poety mieszkającego w Gorzycach 
na Górnym Śląsku. Co cię skłoniło do tego, 
dlaczego wybrałeś artystę z niewielkich Gorzyc?
P. L.: Na studiach zakochałem się w polskiej 
literaturze i sztuce. Kiedy w 2014 roku 
zastanawiałem się  nad potencjalnymi 

Fot.: M. Albin
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studiami doktoranckimi i tematem swej 
pracy doktorskiej, powiedziała mi mama: 
My w Gorzycach mieliśmy też jednego 
artystę (…). Od razu zacząłem szukać śladów 
jego twórczości i kontaktów. Natrafiłem na 
artykuł Izy Salamon w tygodniku „Nowiny”, 
poświęcony Józefowi. Dwa dni później 
nawiązałem kontakt z bratem malarza 
mieszkającym w niedalekich Chałupkach. 
Zobaczyłem obrazy zgromadzone w rodzinie 
i u przyjaciół artysty. Te prace mnie oczarowały 
i stały się inspiracją do uruchomienia moich 
artystycznych zainteresowań.

A. N.: Sztuka Józefa Sowady skłania człowieka 
do refleksji. Człowiek XXI wieku w życiowym 
pędzie za mamoną, jakby zapomniał 
w przemijaniu wszystkiego – także życia. Czy 
to moje stwierdzenie można odnaleźć w sztuce 
Józefa?
P. L.: Józef na pewno przeżywał jakiegoś 
rodzaju stany mistyczne. Te jego przemyślenia 
i twórczość traktowały o przemijaniu 
wszystkiego. Sądzę, że chciał on w swoich 
dziełach ukazać upadek człowieka i wartości 
rzeczy, które mamy w dobrobycie. Jeżeli 
wszystko tracimy przeżywamy rozczarowanie. 
Porównać można to z dzisiejszą sytuacją na 
świecie. Coś tak stałego, jak potęgi świata 
i dobrobyt mogą runąć nagle (…). Upadek 
ten ilustruje w pracach Józefa powtarzający 
się motyw pękniętego czy przerwanego łuku.

A. N.: Czy poszczególne liryki Józefa można by 
„wpisać” w konkretny obraz. Treść, przesłanie 
liryki pokrywa się z abstrakcją tematu obrazu?
P. L.: Można tak zrobić. Twórczość Józefa 
Sowady porównać można w pewnym 
stopniu z twórczością Edwarda Stachury. 
Obaj żyli w swoim świecie, co pozwalało 
im na głębokie przemyślenia i przekazanie 

tych stanów 
duchowych 
na efekt 
twórczy, czyli 
obraz, poezję, 
esej…

A. N.: Jak 
m y ś l i s z 
Piotrze, czy 
obecne czasy, 
ś w i a t o w a 
p a n d e m i a , 
c i ą g ł e 
z a g r o ż e n i e 
ż y c i a 
c z ł o w i e k a , 
może zaowocować w przyszłości powstaniem 
nowych trendów twórczych w szeroko sztuce 
rozumianej?
P. L.: Nie jestem jasnowidzem. Świat 
w minionym stuleciu już przeżywał coś 
podobnego, chociażby tzw. „hiszpanka”. 
Gorzej na społeczeństwie podpisały się raczej 
konflikty wojenne. Obecna pandemia jeszcze 
trwa i nie wiadomo, kiedy i czym się skończy. 
Ja uważam, że na nowe zupełnie trendy 
w sztuce się nie zanosi. Raczej dojdzie do 
jakiejś recyklacji.

A.N.: W tym roku ukazał się twój tomik poezji 
„Diagnoza”. Przybliż nam tematykę tego 
wydania.
P.L.: Mój tom poezji „Diagnoza” wydany 
został przez ostrawskie wydawnictwo 
„Protimluv”. Składają się nań wiersze z okresu 
ostatnich sześciu lat mojego życia. Zbiór 
tekstów w nim zamieszczony ma stanowić 
diagnozę współczesnego społeczeństwa. 
Uważam że żyjemy w czasach upadku, 
ludzkich wartości, przyzwyczajeń, oddalamy 

się od siebie (…). Dramaturgię 
naszego życia przenosimy na ekrany 
komputerów, komórek, coraz mniej 
jesteśmy sobie potrzebni nawzajem. 
W tomiku ale także  można  znaleźć 
wspomnienia o moich bliskich. 
Podstawowym motywem jest więc 
przemijanie wszystkich i wszystkiego. 
Na stronie tytułowej „Diagnozy”, jako 
motto zamieściłem aforyzm Sowady: 
„Dlaczego człowiek tak boi się śmierci 
a nie jest przerażony myślą, że go 
kiedyś nie było“. Myślę, że świetnie 
on charakteryzuje tematykę tej książki.

A. N.: Czy planujesz Piotrze dalszą 
współpracę kulturalną z Gminnym 
Centrum Kultury w Gorzycach?
P. L.: Tak, na pewno. Nadal chcę pracować 
nad upowszechnianiem, poznaniem 
dokonań artystycznych Józefa Sowady. 
Planujemy już II rozszerzone  wydanie 
albumu przedstawiającym jego dorobek. 

W planach jest też wraz GCK w Gorzycach 
wspólna organizacja festiwalu przygranicznej 
sztuki.

A. N.: Jesteś zainteresowany, dokonaniami 
twórczymi innych twórców z Górnego Śląska?
P. L.: Lubie książki Szczepana Twardocha. 
Bardzo mi się podoba, w jaki sposób potrafi 
on łączyć ze sobą kulturę z „wyższej półki” z tą 
z „niższej półki”. Wcześniej interesował mnie 
zaś los sosnowieckiego poety Kazimierza 
Ratonia. W współczesnej polskiej literaturze 
cenię to, że nawet autorzy z  najbardziej 
oddalonej prowincji mogą stać się top 
pisarzami. W Czechach jest inaczej, nasz kraj 
jest potwornie pragocentryczny, twórcom 
z  oddalonych  miejscowości znacznie ciężej 
się przebić do literackiej czołówki.

A. N.: Dziękuję za ciekawą rozmowę.

Rozmawiał
A. Nowak

Petr Ligocky - znawca i ambasador twórczości Sowady w BWA Bielsko Jedna z prac Petra Ligockyego prezentowana na wystawie 
w Ostrawie

Petr Ligocky z grupą przyjaciół i znajomych podczas wernisażu Jego prac w Ostrawie Fot.: B. Dawid

Fot.: B. DawidFot.: B. Dawid
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Projekt pod takim tytułem (jak nadtytuł) był realizowany przez Gminne  
Centrum Kultury w Gorzycach od sierpnia do grudnia 2020r. Zajęcia 
i warsztaty związane z realizacją przedsięwzięcia odbywały się w Ośrodku 
Kultury w Czyżowicach, oraz w Ośrodku Kultury w Olzie. Odbył się również 
plener malarski w Gorzycach, w urokliwym zakątku zwanym Kopcem. 
Podsumowaniem projektu była wystawa prac uczestników warsztatów 
malarskich, oraz prezentacja gry „Józef” zaprojektowanej na podstawie 
reprodukcji prac artysty.
Bezpośrednio po tym wydarzeniu poprosiłam o garść refleksji parę plastyków: 
Hannę Władarz, która wraz z Marzeną Hojką prowadziła warsztaty malarskie, 
oraz Marka Grzebyka, który wspierał projekt jako wolontariusz.
Katarzyna Korzonek: Projekt  „W świecie uznany, u nas nieznany i zapomniany 
artysta Józef Sowada”  dobiegł końca. Co prawda dystans od jego zakończenia jest 
bardzo krótki, ale  może warto pokusić się o garść refleksji?
Hanna Wladarz: Spróbujmy…

K.K.: No to powiedzcie mi….. czy nie macie poczucia niedosytu?
H.W.: Trochę mnie zaskoczyłaś tym pytaniem… Ale tak, zdecydowanie tak. 
Mam takie poczucie, a jego głównym źródłem jest uzmysłowienie sobie jak 
duży potencjał twórczy ujawnili uczestnicy zajęć, a co za tym idzie, jak wiele 
mogliśmy jeszcze razem stworzyć.

K.K.: Ty też czujesz niedosyt Marku?
Marek Grzebyk: Ja nie będę tak delikatny w słowach, ja czuję wręcz głód..! 

K.K.: Aż tak? (śmiech)
M.G.: Oczywiście. Wiesz, ja miałem pewne wątpliwości kiedy zapoznałem się 
z głównymi założeniami projektu. Konkretnie, obawiałem się czy twórczość 
Józefa Sowady nie okaże się dla młodszych uczestników zajęć po prostu zbyt 
hermetyczna. Zgodzisz się, że jest to sztuka nie najłatwiejsza w odbiorze…

K.K.: Oj, zgadzam się. Pamiętajmy, że artysta malowanie traktował jako część 
swojego dzieła. Pisał wiersze, pisał też eseje w których konstruował pewną filozofię  
swojej twórczości..
M.G.: Właśnie, obawiałem się że owa filozoficzna podbudowa nie tylko umknie 
młodym odbiorcom, ale może im też utrudnić odbiór. Ale okazało się, że sam  
walor plastyczny prac, ich duża obrazowość i sugestywność, kreowanie pejzaży 
nierzeczywistych, ale bardzo pobudzających wyobraźnię wyjątkowo  mocno 
inspirowało nawet najmłodszych uczestników. Powstały prace tak ciekawe, że 
naprawdę bardzo chciałoby się więcej. Stąd głód !!!

K.K.: Haniu, ty też miałaś podobne obawy ?

H.W.: Teraz się mogę przyznać, że troszkę też. Ale 
powiem Ci również, że wierzyłam w uczestników 
naszej pracowni plastycznej „Mozaika”. Wielu z nich 
brało udział w zajęciach projektowych. Zajęcia 
plastyczne prowadzone są w również w Ośrodku 
Kultury w Olzie i w Świetlicy w Odrze. Wszystkie 
mają na celu zarówno pobudzenie kreatywności, 
jak i poszerzenie możliwości warsztatowych 
uczestników. Demonstrujemy na nich różne 
nietypowe techniki plastyczne, zachęcamy dzieci do 
eksperymentowania, szukania własnego sposobu 
wypowiedzi artystycznej. Wierzyłam więc, że stać ich 
na stworzenie czegoś naprawdę ciekawego. No i nie 
zawiodłam się!
Ale przyznam się, że byłam bardzo pozytywnie 
zaskoczona łatwością z jaką dzieci nawiązują kontakt 

ze skomplikowaną materią twórczości gorzyckiego 
artysty. Wchodziły w „jego świat” bez wysiłku, a nawet 
próbowały nawiązać swoisty dialog z jego dorobkiem.

K.K.: Zgodzisz się z tym?
M.G.: Jak najbardziej. Twórczość dzieci cechuje duża spontaniczność, nie mają 
zahamowań formalnych, wykorzystują w swojej twórczości przede wszystkim 
wyobraźnię, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych do namalowania, nie boją 
się żadnych tematów. W tym wieku podstawowym motorem twórczości 
plastycznej jest nieskrępowana imaginacja. Motto twórcze, które Józef Sowada 
miał wypisane w swojej pracowni..

K.K.: Na piecu…
M.G.: Tak jest, na starym „kachloku”, brzmiało „Obraz musi odznaczać 
się wybitnymi walorami malarskimi, w tym także estetycznymi, po to, aby 
umożliwić widzowi poczucie i przeżycie tajemnicy”. Myślę, że owo dotknięcie 
tajemnicy, jest tym , co szczególnie mocno inspiruje młodych (i nie tylko 
młodych) odbiorców. Jedna z wystaw twórczości artysty nosiła tytuł „Za 
zasłoną świata rzeczy”. A zrywanie tej czasami efektownej, lecz przeważnie 
złudnej zasłony, to jedna z cech, które szczególnie celnie definiowały jego 
twórczość. Był malarzem świata wyobraźni, nie w znaczeniu surrealnym, raczej 
szukał pewnych archetypicznych symboli, prawd uniwersalnych. A te nosimy 
w sobie wszyscy, ale co brzmi wręcz irracjonalnie, w młodym wieku czasami 
potrafimy je łatwiej przyjąć czy zrozumieć. Niestety z biegiem czasu zdarza się 
nam o nich zapomnieć. Dlatego tak ważne jest aby popularyzować i chronić 
dorobek takich twórców jak Józef Sowada.

K.K.: To ja zacytuje jeszcze jeden fragment wypowiedzi Artysty „Najważniejsze 
dzieje się poza malowidłem, poza jego naskórkiem, poza obrazem jako rzeczą. 
Albowiem prawdziwe dzieło sztuki ożywa dopiero w umyśle odbiorcy”.
H.W.: To bardzo istotne i celne słowa. Artysta nie maluje dla siebie, ale po to 
aby nawiązać jakiś dialog z odbiorcą, chce mu coś powiedzieć, zakomunikować. 
Liczy na jego reakcję. Dzieło sztuki, aby żyć musi mieć odbiorcę. Ale mam 
również inną refleksję związaną z tym co zacytowałaś. Myślę sobie jak bardzo 
potrzebna jest nam stała ekspozycja prac Józefa Sowady. Właśnie po to aby jego 
sztuka żyła, a szczególnie tam gdzie powstawała.
M.G.: Oczywiście!!! Wiem, z doświadczenia, ze kontakt z dziełem najpełniej 
działa gdy jest bezpośredni.  W tym projekcie ta strona „demonstracyjna” była 
bardzo dobrze przygotowana, było dużo materiału, uczestnicy mogli zapoznać 
się z wieloma reprodukcjami, wysłuchali również wykładów o artyście.  Ale 
marzy mi się aby uczestnicy kolejnego projektu (mam gorącą nadzieję, że 
będzie) mogli stanąć oko w oko z pracami artysty, zobaczyć z bliska to co w dziele 
plastycznym jest bardzo ważne, ślady pędzla, fakturę farby, dodatków, itd. Wiesz, 
ja bardzo cenię dorobek np. Maxa Ernsta. Znam jego twórczość  z niezliczonej 
ilości reprodukcji i albumów, ale kiedy stanąłem z nimi oko w oko na wystawie 

W świecie uznany, u nas nieznany i zapomniany artysta Józef Sowada

Uczestnicy warsztatów

Z DZIAŁAJ LOKANIE, ZMIENIAMY STAN ŚWIADOMOŚCI
Fot.: arch. GCKG
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H.W.: Nie brałam udziału w obradach jury, ale obserwowałam z boku jak 
komisja się „mocowała” z tymi kilkudziesięcioma pracami i nawet im trochę 
współczułam…(śmiech). Ale, mówiąc poważnie, mieli niełatwy orzech do 
zgryzienia. W sumie wybrali prace, które ja też nagrodziłabym.

K.K.: W ramach projektu powstały też ciekawe komplety kart.
H.W.: Tak. Zaprojektowaliśmy wspólnie karty do gry, których szata graficzna 
jest połączeniem fragmentów dzieł artysty i projektów graficznych uczestników 
zajęć. Prezentowaliśmy ją na podsumowaniu naszego projektu w Ośrodku 
Kultury w Czyżowicach 11 grudnia. W grę mogą grać zarówno dzieci, jak 
i osoby dorosłe, więc oprócz kultywowania pamięci o artyście, może ona 
również służyć integracji międzypokoleniowej.

K.K.: Z tego, co wiemy o artyście, nie należał on do osób zabiegających o poklask czy 
popularność. Mnie jawi się raczej jako twórca działający gdzieś na uboczu, daleko 
od blasku reflektorów, wywiadów itd. Jak myślicie, jak zapatrywałby się na projekt 
upamiętniający go w ten sposób?
H.W.: Mam nadzieję, że pozytywnie. Jak mówiliśmy, dzieło sztuki musi mieć 
odbiorców, inaczej odchodzi w niebyt, w zapomnienie razem ze swoim twórcą. 
Nasz projekt chce zarówno upamiętnić znakomitego artystę, ale również na 
stałe wpisać go w świadomość naszej społeczności, a może i szerszej.

K.K.: A ty Marku ?
M.G.: Rzeczywiście, Józef Sowada unikał trochę świata. Chociaż może raczej 
należy powiedzieć że w niego zwątpił. Piotrek Ligocký napisał, iż artysta 
odrzucał świat, gdzie wszyscy gonią za pieniądzem, a książki umysłowo pustych 
celebrytów lepiej sprzedają się, niż dzieła wybitnych pisarzy. Cóż, od śmierci 
artysty upłynęło już sporo czasu, a ten niepokojący go stan rzeczywistości 
trwa, ma się dobrze, a nawet pogłębia. Wystarczy rozejrzeć się wokół, zajrzeć 
do księgarni, lub w internet. Tym bardziej więc jest zasadne realizowanie 
takich projektów, przypominanie wybitnych artystów i ich dzieła. Może warto 
przypomnieć piękny wiersz pana Józefa i potraktować go jako swoisty testament 
,a nas jako wykonawców jego ostatniej woli…
Kiedy umrę nie zapominaj,
że powrócę 
mogę być wtedy
kamieniem leżącym w brudzie drogi
kamieniem
który podniesiesz
i bezwiednie
zaciśniesz
w swojej
dłoni
                 Józef Sowada

K.K.: Trochę się wzruszyłam… Bardzo Wam dziękuję za rozmowę..!
H.W., M.G.: Dziękujemy.

Katarzyna Korzonek  

Praca, która powstała na warsztatach

Zajęcia warsztatowe

to było to wrażenie po prostu 
nieopisane.
H.W.: Wiem, sama też 
przeżywałam podobne 
sytuacje. No i oczywiście też 
mam nadzieję na kontynuację 
projektu.
K.K.: Ja oczywiście też. Ale 
wróćmy jeszcze do tego, który 
się właśnie skończył. Oprócz 
warsztatów plastycznych 
w Olzie i w Czyżowicach, 
oraz pleneru na Kopcu  odbył 
się jeszcze konkurs plastyczny 
zatytułowany „Geometryczne  
fantazje”. Oczywiście również 
inspirowany malarstwem J. 
Sowady.

H.W.: Tak. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem było dla nas, że na konkurs 
wpłynęło 45 prac, wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z naszej 
gminy. Marek był w jury, więc może parę słów…
M.G.: Jury składało się  z przedstawicieli GCK w Gorzycach w osobach 
dyrektor GCK Bibianny Dawid, oraz zatrudnionych w nim plastyków Ani 
Ługowskiej i mnie, członków rodziny artysty: Marii Kucza (siostry), i brata 
Michała Sowady. Członkiem jury był też Petr Ligocký – poeta i publicysta, 
autor książki Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady. Czyli 
dwie osoby, które znały artystę i były świadkami powstawania jego dzieła, 
oraz  człowiek, który zna twórczość artysty jak chyba nikt inny. Taki skład  
powodował, iż komisja będzie miała możliwość spojrzenia na prace nieco szerzej 
i oprócz walorów plastycznych może poszukać czegoś bardzo specyficznego, 
czegoś co nazwałbym „duchem Sowady”.
A walory plastyczne zebranych prac rzeczywiście były znaczne. Prace cechowała 
duża swoboda w interpretacji tematu, czasem było w nich więcej fantazji niż 
geometrii, ale większość z nich pokazywała to o czym mówiła na początku 
rozmowy Hania, czyli potencjał twórczy. Wykonane różnymi technikami, dają 
dowód na ciekawe  możliwości warsztatowe autorów. A, jako że pochodzą ze 
szkół podstawowych, na pewno są również świadectwem mądrze i ciekawie 
prowadzonych zajęć przez nauczycieli plastyki w tych placówkach. Myślę, że 
należą im się mocne wyrazy uznania i aprobaty.
Zaś ów wspomniany „duch”  był wyczuwalny w wielu pracach, i to nie poprzez 
próbę skopiowania jakiegoś elementu twórczości artysty, ale raczej poprzez 
próbę (czasem nieświadomą) nawiązania do specyficznego plastycznego języka, 
który artysta wypracował. A o tym, że właśnie najmłodsi twórcy potrafią 
nawiązać jakąś formę dialogu z dorobkiem Józefa Sowady świadczy fakt, iż 
członkowie rodziny postanowili przyznać dodatkową nagrodę, którą nazwali 
Nagrodą Rodziny Sowada. Przypadła ona w udziale jednemu z najmłodszych 
uczestników konkursu. Zdobył ją uczeń ZSP w Gorzyczkach – Brunon 
Muzeja, Który jest też laureatem pierwszego miejsca w kategorii 7 -8 lat.
K.K.: A jak Ty Haniu odebrałaś te prace?

Zajęcia warsztatowe
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Wyniku konkursu
GEOMETRYCZNE FANTAZJE

W konkursie 
dofinansowanym ze 
środków programu 
“Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj 
Lokalnie w Rybniku, 
a realizowanego przez 
Gminne Centrum 
Kultury w Gorzycach.

Komisja w składzie: Bibianna Dawid - dyrektor GCKG, Marek 
Grzebyk, Anna Ługowska - plastycy GCKG, Petr Ligocky - poeta 
i publicysta, autor książki Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości 
Józefa Sowady, Michał Sowada - brat Józefa Sowady, Maria Kucza - 
siostra Józefa Sowady, wyróżniła następujące prace w poszczególnych 
kategoriach:

W kategorii 7-8 lat: miejsce I: Brunon Muzeja - ZSP Gorzyczki, 
miejsce II:Igor Ostrzołek - ZSP Gorzyczki, miejsceIII: Marcin 
Rodak - SP Rogów, wyróżnienie: Halina Świerczek - SP Rogów

W kategorii 9-10 lat: miejsce I: Antonina Parzych- ZSP 
Gorzyczki, miejsce II:Kinga Przybyła - SP Rogów, miejsceIII: 
Emilia Świerczek - SP Rogów, wyróżnienie: Paulina Wramba - ZSP Brunon Muzeja, laureat I miejsca, w kategorii 7-8 lat

Uczestnicy warsztatów ze swoimi pracami

Prace uczestników konkursu

Fot.: arch. GCKG

Efekt końcowy projektu - gra MEMORY z pracami  
uczestników projektu i reprodukcjami artysty

Prace uczestników konkursu

Kinga Przybyła, alureatka II. miejsca z nagrodą
Antonina Parzych, laureatka I miejsca
w kategorii 9-10 latków

Gorzyczki i Katarzyna Ceglarz - ZSP Gorzyczki

W kategorii 11-13 lat: miejsce I: Jakub Świerczyna- SP Rogów, 
miejsce II:Kamil Bażan - SP Rogów, miejsceIII: Jagoda Socha - SP 
Rogów, wyróżnienie: Agata Szkatuła - SP Czyżowice

Laureatom serdecznie gratulujemy.
Dodatkowym efektem końcowym całego projektu, poza 

warsztatami zakończonymi konkursem, jest wydana gra memory. Na 
kartach, które wchodzą w skład tej gry są prace graficzne uczestników 
projektu.

Red.

Emilia Świerczek, laureatka III miejsca 
w kategorii 9-10 lat
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Józef Sowada urodził się w 1956 roku 
w rodzinnym domu w Gorzycach i był piątym 
dzieckiem Elżbiety i Pawła Sowadów. Talent 
odziedziczył po matce. Już jako młody chłopiec 
interesowała się sztuką i pisał wiersze. Skończył 
Szkołę Podstawową w Gorzycach oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śl. Podstaw 
rysunku i malarstwa uczył się w Ognisku 
Plastycznym w Rydułtowach. Uzyskał tytuł 
magistra Sztuki na Wydziale Ceramiki i Szkła 

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu 
w 1981 roku.
 Początek lat osiemdziesiątych 
w sztuce Polskiej był to 
czas szczególny. Narodziła 
się Solidarność, narastały 
konflikty polityczne i społeczne. 
Kształtowanie się społeczeństwa 
obywatelskiego gwałtownie 
przerwał stan wojenny. 
Sztuka w dużej mierze zaczęła 
odzwierciedlać bunt i opór wobec 
starego porządku. Dla wielu 
twórców był to czas szukania 
nowego spojrzenia na świat, na 
miejsce i rolę człowieka . Sztuka 
zwróciła się ku nowym, a właściwie 
starym pojęciom, takim jak 
prawda i piękno, odrzucając 
kryteria ideologiczne. Wśród 
najważniejszych pytań stawianych 
przez artystów były te o godność 
i wolność jednostki, o jej sens 
życia. Powstawały nieformalne 
grupy i formacje twórcze (Wprost, 
Gruppa, Łódź Kaliska) . Ferment 

twórczy obejmował środowiska artystyczne 
coraz szerszymi kręgami. A choć Wrocław był  
szczególnie prężnym i dynamicznym ośrodkiem 
sztuk plastycznych, to artysta postanowił 
wrócić w rodzinne strony, i tam rozpocząć 
poszukiwania własnej ścieżki twórczej. Był to 
czas w którym powstało wiele pejzaży. To był 
pierwszy okres w Jego twórczości nazywany „ 
wczesnym –realistycznym”. Choć należy uznać, 
iż ów realizm zdecydowanie różnił się od tego 

co potocznie rozumiemy pod tym 
terminem. Typowe dla realizmu 
cechy zdradza tylko kilka prac artysty 
(Kubalonka, Pszczyna czy Brzozy), 
pozostałe wyraźnie pokazuję , że 
Józefowi Sowadzie zdecydowanie 
bliżej było do awangardy europejskiej 
początków XX wieku niż do realizmu 
w jego kanonicznym znaczeniu.
Obrazy takie jak „Zielony pejzaż”, 
czy „Pejzaż pastelowy” w sposób 
chyba najlepszy definiują styl 
artysty w owym wczesnym okresie 
twórczości. Budował płaszczyznę 
obrazu za pomocą plam stonowanych 
barw (szczególnie chętnie sięgał 
po odcienie zieleni, ugry i brązy) 
o nieostrych liniach. Unikał również 
w ich zestawianiu kontrastu. Już 
w tej wczesnej fazie twórczości 
można u niego zaobserwować 
dążenie  do uzyskania przestrzeni 
o charakterze refleksyjnym, 
nieomal medytacyjnym. Równie 
powściągliwie jak barwę traktował 

inne typowe środki ekspresji twórczej, 
jak choćby  perspektywa, czy światłocień. 
Iluzjonizm przestrzenny schodził w jego 
pracach na plan zdecydowanie dalszy, bliższe 
zdecydowanie było mu pewne odrealnienie 
malowanych pejzaży. Choć więc można byłoby 
próbować znaleźć tu analogie z fowizmem, to 
jednak odróżniał się od fowistów, zwłaszcza 
od szczególnie kojarzonej z tym kierunkiem 
żywiołowości i dynamiki procesu twórczego, 
czyli tego co krytyka sztuki ochrzciła mianem 
„krzyku barw”. Na pewno czerpał wiele 
z dorobku europejskiej awangardy początku XX 
wieku, ale nawet jego wczesne prace pokazują, 
iż spuściznę awangardy traktował jako pewien 
drogowskaz, na drodze do własnego języka 
twórczego. Miał dużą łatwość deformacji 
kształtów natury, odrealniał je, czy wręcz na 
swój sposób metaforyzował. Ale deformując 
rzeczywistość działał w sposób przemyślany. 
Myślę, że powodowała nim chęć stworzenia 
pewnego ponadrzeczywistego, metafizycznego 
symbolu. Swoistej metafory „świata za zasłoną 
rzeczy”. Henri Matisse powiedział kiedyś” 
kompozycja jest sztuką dekoratywnej aranżacji 
różnych elementów, którymi malarz dysponuje 
do wyrażenia swoich uczuć”. Józef Sowada 
pracując nad strukturą swoich dzieł szedł raczej 
w stronę stworzenia obszaru kontemplacyjnego, 
swoistej „przestrzeni wewnętrznej”, rezygnując 
z potocznie rozumianej „atrakcyjności 
wizualnej”. Większość jego pejzaży z końca lat 
70 tych ma taki właśnie charakter. Zgaszone 
barwy, chropawa faktura obrazów zapowiadają 
dalszy kierunek jego poszukiwań.

W sztuce światowej przełom lat 70 tych 
i 80 tych to czas kiedy mozaika kierunków 
malarskich zostaje wzbogacona o nowy 
element. Dotychczasowy prymat pop- artu 
zostaje zakwestionowany przez grupę malarzy 
(głównie niemieckich). Manifestując  awersję 
do popartowego realizmu proklamują 
powstanie nowego kierunku, nawiązującego 
do abstrakcjonizmu, fowizmu i niemieckiego 
ekspresjonizmu pierwszej i drugiej dekady 
XX wieku. Określają się mianem „Nowi 
dzicy”. Podstawowym kwantyfikatorem ich 
twórczości jest agresywna, wręcz brutalna 
technika malarska. Prace artystów z tego 
ugrupowania powstają szybko, robią wrażenie 
niedokończonych, niestarannych, malowanych 
pośpiesznie „tu i teraz”. Najczęściej malują ludzi, 
ale robią to w sposób bardzo prowokacyjny. 
Postaci na ich obrazach są trywialne, często 
na granicy wynaturzenia i pornografii. Na 
berlińskiej wystawie „ Zeitgeist” (Duch czasu), 
zaprezentowali taką właśnie wizję człowieka, 
i całej stworzonej przez niego cywilizacji pełnej 
przemocy, cierpienia i bólu. Stawiali w ten 
sposób pytania o przyszłość cywilizacji. 
O ile ten sposób wypowiedzi artystycznej nie Tarcza czasu, bez daty, 200 x150 cm

Józef Sowada (1956-1997)

FIOLETOWY KARDIOGRAM...
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był bliski Józefowi Sowadzie od strony formalno 
– warsztatowej, to myślę, że można znaleźć  
w jego twórczości analogie ideowe z myśleniem 
nowych dzikich. Coraz bardziej rozczarowany 
rzeczywistością, cywilizacją, jej pogonią za 
doczesnością zaczął zwracać się w stronę 
przestrzeni wewnętrznych, duchowych. Obrazy 
z drugiego okresu poszukiwań zwane są 
ekspresjonistycznymi. Można zgodzić się 
z tą definicją, o ile przyjmiemy terminologię 
Herberta Read’a, który w swoich pracach 
krytycznych zawarł podział malarstwa na trzy 
style idealizm, realizm i ekspresjonizm. Mówiąc 
najkrócej realizm ma portretować obiekt 
możliwie najwierniej, idealizm ma malowany 
obiekt upiększyć, wyidealizować ( szczególnie 
częste przy portretach władców, a zwłaszcza 
władczyń), zaś ekspresjonizm jest autonomiczną 
wypowiedzią twórcy, ma wyrażać jego uczucia 
kosztem np. przejaskrawienia rzeczywistości lub 
jej deformacji.
Obrazy z tego okresu pokazują powolny 
proces alienowania artysty z otaczającej go 
rzeczywistości. Trafnie ujął to Petr Ligocky we 
wstępie do albumu „Talenty i pasje - publikacja 
twórczości artysty Józefa Sowady” , pisząc: 
„Artysta zdecydował się wycofać do własnego 
świata, daleko poza pierwszym planem ; 
do świata, gdzie panował spokój i idealizm. 
Tam, daleko od wszelkich zmartwień życia 
codziennego, poszukiwał odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące człowieka 
i jego miejsca w świecie. Przełom w twórczości 
wywołany został najprawdopodobniej 
prostym zwątpieniem artysty w otaczającą 
go rzeczywistość. Gorzycki malarz nie chciał 
więcej malować tematów (nawet w formie 
zabstrakcjonizowanej), które go na co dzień 
otaczały. Pragnął raz na zawsze wyrwać się 
spod pazurów rzeczywistości i stworzyć własną, 
rozpoznawalną odmianę symbolistycznego 
abstrakcjonizmu”.
Myślę, że ten kolejny etap twórczości Józefa 
Sowady był nie tyle przełomem, a bardziej 
konsekwentną kontynuacją wątków, które 
możemy zaobserwować już na początku jego 
drogi twórczej. Ja byłbym raczej skłonny nazwać 
go okresem przejściowym. Sam artysta ujął to 
tak „ Chcę odejść od rejestracji subiektywnych 
przeżyć i rozpocząć konsekwentną pracę 
nad zapisem prawd uniwersalnych”. Obrazy 
powstałe w tym okresie ukazują kształtowanie 
się pewnej autonomiczności twórczej artysty. 
Rodzenie się języka plastycznego godzącego 
admirację dla mistrzowskiego warsztatu jego 
ulubionych twórców (El Greco, Albrecht 
Durer, czy Pierro Della Franceska) z elementami 
czerpanymi z europejskiej awangardy (fowistów, 
itd.). Ale tworząc ów język zapisał: „Obraz musi 
odznaczać się wybitnymi walorami malarskimi, 
w tym także estetycznymi, po to, by umożliwić 
widzowi poczucie i przeżycie tajemnicy”. Może 
warto przytoczyć jeszcze jeden jego tekst :

 „Trudno Cię odnaleźć w tym zagęszczeniu 
świata / w tym natłoku światła / może 
zgasić trzeba wszystko – aby jasność 
tak bardzo odległa/ zdołała się przebić 
„I rzeczywiście, jego prace z tego okresu 
wydają się czekać na światło, na choćby 
jeden rozbłysk nadziei. Artysta stopniowo 
ograniczał paletę barw, większość jego 
prac z drugiej połowy lat osiemdziesiątych 
„rozegrana” jest w brązach łamanych 
szarością i ugrem. Kreuje przestrzenie 
zastygłe w oczekiwaniu na ruch, na 
światło, na odrobinę nadziei. Owe 
dziwne, imaginacyjne przestworza 
stanowią swoiste preludium do trzeciego 
okresu twórczości Józefa Sowady. 
Okresu zwanego abstrakcyjno – 
symbolistycznym. To czas, kiedy w tym 
uniwersum ogarniętym coraz bardziej 
widoczną atrofią zaczynają się pojawiać 
się formy geometryczne. Wprowadzane 
w pozorny chaos barw i amorficznych 
kształtów , próbują  nieco uporządkować 
owe przestrzenie. Przy tym owe elementy 
traktowane są przez niego z olbrzymią precyzją. 
Często pracował z linijką i cyrklem, próbując 
okiełznać, czy choć wyhamować narastający 
chaos rzeczywistości. Szczególnie często sięgał po 
łuki, kule i trójkąty. Kształty te to archetypiczne 
symbole, głęboko zakorzenione w naszej 
kulturze. Łuk najczęściej przywoływany bywa 
jako metafora  konstrukcji wyjątkowo trwałej,  
zdolnej unosić wielkie ciężary, kula z kolei, 
już przez starożytnych określana była mianem 
kształtu doskonałego. Trójkąt zaś w bardzo 
wielu kulturach i wierzeniach najlepiej ma 
reprezentować pierwiastek duchowy. Można 
więc zaryzykować twierdzenie, iż artysta  
próbuje zdekomponowanej rzeczywistości 
nadać nową strukturę. Okiełznać ją za 
pomocą wartości, które powinny mieć 
charakter ponadczasowy. Czy jednak jest to 
zabieg skuteczny? Popatrzmy uważnie 
na obrazy artysty z tego okresu. Łuki 
pękają, kule zaczyna toczyć dziwna erozja. 
Fragmenty geometrycznych, z pozoru 
trwałych konstrukcji zaczynają lewitować 
w bezkresnych przestrzeniach. Zamiast 
stać się fundamentem rekonstrukcji 
rzeczywistości potęgują wrażenie rozpadu 
i chaosu. Choć artysta w tym okresie nieco 
rozbudował paletę używanych barw, to 
głownie wzbogacił je o zimne odcienie 
fioletu, magenty i błękitu. Zgodnie 
z wymową, czy wręcz posłannictwem 
swych obrazów praktycznie zrezygnował 
z barw ciepłych, pozostawiając nam 
w spadku chłodny, medytacyjny kosmos 
swoich przemyśleń i refleksji. W tym 
kontekście na szczególną uwagę zasługuje 
ostatni obraz artysty, namalowany w 1997 
roku, znany pod nieoficjalną nazwą 
„Testament”. Biograf artysty, Petr Ligocký 

opisał go tak: „Nie ma już na nim łuku, kuli 
ani innych tak starannie malowanych form 
przestrzennych. Zawiera natomiast jedynie 
proste i intuicyjne trwanie. „Testament” 
wykonany został gestyczną techniką malarską, 
właściwą sztuce ekspresjonizmu abstrakcyjnego, 
polegającą na spontanicznym, nieskrępowanym 
rozcieraniu farby. Obraz ten, przypominający 
słabnący kardiogram, to ostateczna symfonia 
fioletu gorzyckiego artysty, symfonia o bardzo 
niepokojącym brzmieniu”. 
Ale możliwa jest i taka interpretacja, iż na obrazie 
widzimy krajobraz tuż przed burzą, narastające 
nad ziemią fałdy chmur, zaraz zagrzmi…. Ale  
burza to również metafora katharsis. Po niej  
przychodzi spokój, oczyszczenie i odnowienie. 
Więc może jeszcze trzeba mieć nadzieję….. 
Zawsze trzeba ją mieć.

Marek Grzebyk

Autoportret, bez daty, 52 x 63 cm

Prześwit, 1985, 48x40 cm
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Wehikułem czasu w 1920 rok, 
sentymentalna podróż w czasie z Wojciechem 
Korfantym. 

Niesamowita przygoda, wyjątkowy 
czas spędzony z wyjątkowymi ludźmi. 
Dziękujemy Wojciechowi Korfantemu, 
w którego postać wcielił się aktor Dariusz 
Niebudek, za wartościowo spędzony 
dzień oraz gratulujemy młodzieży, która 
brała udział w żywej lekcji historii oraz III 
Konkursie wiedzy o Powstaniach Śląskich. 
Przeprowadziliśmy dyskusję publiczną 
opartą na wspomnieniach z okresu 

Powstań Śląskich, ale przede wszystkim 
przybliżyliśmy postać Wojciecha 
Korfantego. Była to żywa lekcja historii 
dla uczniów klas VII i VIII. Wspólnie 
z Wojciechem Korfantym zwiedziliśmy 

Muzeum Powstań Śląskich, a następnego 
dnia nasza młodzież brała udział w III 
Konkursie Wiedzy o Powstaniach Śląskich.

I. Granieczny

W roku stulecia II. Powstania 
Górnośląskiego w Gminie Gorzyce 
przeprowadzono III. Konkurs wiedzy 
o tym temacie historycznym na 
górnośląskiej ziemi. 
Organizatorami tej edycji konkursu było 
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

oraz Instytut 
Myśli polskiej 
w Katowicach.

Z ramienia GCKG 
koordynatorami 
p r z ed s i ę wz i ę c i a 
były Izabella 
G r a n i e c z n y 
oraz Urszula 
Wa c h t a r c z y k . 
Promocją projektu 
i multimediami 
zajeła się 

instruktor Marta Albin

Cały konkurs obejmujący sprawdzian 
wiedzy historycznej uczestników, 
odgadywanie starych fotografii 

i popis wyobraźni młodzieży szkolnej 
poprzez sztukę plastyczna-plakat. 
Konkurs odbył się pod patronatem 
dyrektora Muzeum Powstań Śląskich 
w Siemianowicach Śląskich  Haliny 
Biedy oraz wójta Gminy Gorzyce 
Daniela Jakubczyka. W szrankach 
konkursu stanęły 3. ot6sobowe 
reprezentacje uczniów klas VII-VIII 
szkół podstawowych gminy Gorzyce. 
Konkurs realizowany był w ramach 
projektu “Wehikułem czasu w 1920 
rok, sentymentalna podróż w czasie 
z Wojciechem Korfantym” w GCKG.

Pytania do konkursu opracowane 
zostały przez Kazimierza Mroczka - 
historyka, nauczyciela w Wodzisławiu 
Śląskim, pasjonata historii. Temat 
pytań oparty został na podstawie 
okolicznościowego periodyku 

„Korfantówka” z historyczną mapą 
Powstań Górnośląskich, wydanego przez 
Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego 
oraz na podstawie wiedzy zawartej 
w książce Barbary Szmatloch i Józefa 
Krzyka „Korfanty. Silna bestia”.

Wyniki odpowiedzi i ocenę prac 
plastycznych oceniła komisja konkursowa 
powołana przez organizatora w składzie: 
Daniel Jakubczyk - wójt gminy Gorzyce, 
pasjonat historii oraz autor opracowań 
historycznych i przewodników po 
regionie, Sławomir Kulpa - dyrektor 
muzeum w Wodzisławiu Śl., Kazimierz 
Piechaczek - prezes stowarzyszenia 
„Grupa Rekonstrukcyjna Powstaniec 
Śląski”, Andrzej Nowak - miłośnik 

W stulecie powstań górnośląskich, sprawdzian z wiedzy o Wielkim Ślązaku Wojciechu 
Korfantym

WEHIKUŁEM CZASU W 1920 ROK, CZYLI SENTYMENTALNA PODRÓŻ W CZASIE 
Z WOJCIECHEM KORFANTYM W GCK GORZYCE

Uczestnicy lekcjii historii w ramach projektu Wehikułem czasu w 1920 rok, czyli sentymentalna podróż w czasie 
z Wojciechem Korfantym w GCK Gorzyce

DO GORZYC ZAWITAŁ KORFANTY

Fot.: M. Albin

Daniel Jakubczyk, Urszula Wachtarczyk, Dariusz Niebudek 
w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Moment podpisania umowy współpracy pomiędzy GCK w Gorzycach a Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach, dot. współorganizacji narodowych obchodów 100.lecia III Powstania Śląskiego
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historii śląska, Anna Ługowska oraz 
Hanna Władarz - instruktorzy plastycy 
GCKG. 

Opiekunami drużyn uczestniczących 
w konkursie byli nauczyciele historii 
poszczególnych szkół naszej gminy. 

Poziom wiedzy i umiejętności jej 
przekazywania przez uczniów, był 
moim zdaniem, jako jurora konkursu 
zróżnicowany i stojący nie na wysokim 
poziomie. Wiedza o historii Śląska i Powstań 
Śląskich w szkołach przekazywana jest 
uczniom w bardzo skromnym wymiarze 
czasowym i moim zdaniem, fakt ten też 
ma wpływ na zainteresowanie historią 
regionu i wiedzy ludzi młodych. 

Laureaci III miejsca: Emilia Hajok, Sara Kamczyk i Karolina 
Piszczan z SP w Rogowie

Laureatami III. Konkursu zostali: 
I miejsce - SP im. Powstańców Śląskich 
w Bluszczowie (Zuzanna Kawasz, 
Weronika Pora, Paulina Rymer), 
II miejsce - SP im. W. Woźniaka 
w Czyżowicach (Tobiasz Michalewski, 
Dawid Wyjadłowski, Oliwia Zielonka), 
III miejsce - SP w Rogowie (Emilia 
Hajok, Sara Kamczyk, Karolina Piszczan).

Wydarzenie dofinansowano z programu 
Bardzo Młoda Kultura, którego 
operatorem jest Instytut Myśli Polskiej 
im. W. Korfantego.

A. Nowak

WYRÓŻNIENIE 
DLA BEŁSZNICY
Piekna wieś 
województwa śląskiego

W październiku br. Rozstrzygnięto konkurs 
„Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020. 
Wyróżnienie w kategorii “Najpiękniejsza Wieś” 
otrzymała Bełsznica! (Nagroda w wysokości 3 000 
zł). Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie! 
Szczególne podziękowania należą się sołtysowi 
Eugeniuszowi Katryniokowi.

Celem konkursu „Piękna wieś województwa 
śląskiego” jest kształtowanie świadomości obywa-
telskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie 
i  rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie 
aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów 
i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także 
kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

W tegorocznej edycji konkursu na nagrody 
przeznaczono kwotę 120 000 zł. Nagrody 
przyznawane są w pięciu kategoriach:

najpiękniejsza wieś
najpiękniejsza zagroda wiejska
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
najlepsza strona internetowa sołectwa
najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 

tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, 

w tym roku nie odbywały się tradycyjne wizje 
w terenie. Zgłoszenia były oceniane przez Komisję 
Konkursową na podstawie przesłanych przez 
uczestników materiałów multimedialnych.Laureaci II miejsca: Tobiasz Michalewski, Dawid 

Wyjadłowski i Oliwia Zielonka  z SP w Czyżowicach

Uczestnicy III Konkursu wiedzy o Powstaniach Śląskich wraz z organizatorami i jury.
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Bernadeta i Stanisław Musiolikowie

Dorota i Jerzy Weidemanowie

Grażyna i Henryk Grzegoszczykowie

Bronisława i Andrzej Grabcowie

Elżbieta i Lech Zapartowie

Halina i Henryk Kowalscy

Danuta i Stanisław Kwiatkowscy

Felicja i Jan Kuczowie

Helena i Erwin Burkardowie

“Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umięć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.”

Auguste Bekannte

ZŁOTE GODY W GMINIE GORZYCE 

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spotkanie z okazji “Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego” jubilatów z gminy Gorzyce odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Gorzycach. Ponad 20 par, które w1970 roku zawierały związek małżeński skorzystało z zaproszenia 
wójta Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka i przybyło na tę uroczystość. Ta wspaniała rocznica 
to symbol, wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku 
małżeńskiego. Niech ten “Złoty Jubileusz” i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń. 

Kolejnych jubileuszy w szczęsciu i zdrowiu, życzą:

wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, 
przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny,

kierownik USC Jadwiga Siedlaczek, 
dyrektor GCK w Gorzycach Bibianna Dawid, wraz z pracownikami, 

redakcja gazety “U nas” z redaktor naczelną Anną Bierską

Fot.: arch. UG

Helena i Józef Święciccy Irena i Henryk Kaszny Janina i Antoni Rycmanowie

Maria i Bernard Tlołkowie

Olga i Zbigniew Rumplowie
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Krystyna i Lucjan Durczokowie

Janina i Józef Sandrowie

Maria i Roman Białasowie

Renata i Jan Przybylscy

Zyta i Alojzy Kajzerkowie

Krystyna Kasza

Janina i Marian Ciesielczykowie

Maria i Zenon Adamczykowie

Renata i Norbert Ziedkowie

Agata i Edward Janetowie

Krystyna i Henryk Tomalowie

Z tym kuponem życzenia, 
podziękowania 
i kondolencje

w gazecie „U nas” są darmowe.

KUPON

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej 
DFK Rogów jeszcze przed obostrzeniami 
rządowymi zrealizował dwa bardzo ciekawe 
projekty. W dniu 8.10.2020 odbyło 
się pieczenie kołacza. Z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu Panie 
przygotowywały w 5 osobowych grupach 
ciasto, następna grupa przygotowała 
nadzienie z sera i jabłek, a ostatnia grupa 
kończyła i wypiekała ciasto. Wszyscy 
członkowie otrzymali po kawałku ciasta 
do domu. Jest to bardzo miła, doroczna 
tradycja. Niestety w tym roku nie zakończyła 
się tradycyjną wspólną biesiadą
Drugim projektem było kiszenie kapusty. 
Czerpiąc z różnych tradycyjnych przepisów 
naszych Babć, przygotowano różne rodzaje 
kiszonych kapust między innymi z takimi 
warzywami jak kalafior, papryka, cebula, 
czosnek oraz marchewka. Aby uniknąć 
większych zgromadzeń, część osób robiła 
to w swoim domu, natomiast reszta przy 
zachowaniu wszelkich środków ostrożności 
kisiła kapustę w siedzibie DFK.

Anna i Łucjan Siedlaczkowie Teresa i Antoni Waliczkowie

NOWINKI Z DKF ROGÓW
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WSPOMNIENIE O JANIE SPLEŚNIAŁY, 
KTÓRY WALCZYŁ W III POWSTANIU ŚLĄSKIM
Cykl wpomnień o osobach, które należy ocalić od zapomnienia 

Moja rodzina jest rodziną katolicką, wychowującą nowe pokolenia 
w poszanowaniu tradycji, patriotyzmu, szacunku wobec drugiego 
człowieka, a przede wszystkim akcentującą we wzajemnych relacjach 
życie w duchu miłości i służby. Jest to rodzina wielopokoleniowa,  
w której córki i synowie czerpią wzór z życia rodziców i dziadków, 
ucząc się od nich poświęcenia i społecznego zaangażowania dla 
dobra innych. Przeglądając rodzinne albumy ze zdjęciami przodków, 
przypominamy sobie wydarzenia z ich życia i czerpiemy życiową wiedzę 
z ich doświadczenia. Liczne zachowane pamiątki, takie jak: biżuteria, 
zegarki, serwisy, obrazy, legitymacje i inne dokumenty pieczołowicie 
są przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby nie 
zginęła pamięć o czasach, w którym żyli i o wydarzeniach historycznych,  
w których uczestniczyli. Często podczas rodzinnych spotkań 
zastanawiamy się nad tym, jak potoczyłoby się nasze życie, 
gdybyśmy byli na ich miejscu. Gdzie żyłyby nasze rodziny?  
Jakie pokolenie byśmy wychowali? Jakim wartościom byśmy 
służyli? Co by się dalej stało? Czy sprostalibyśmy próbie czasu? 
Korzystając z doświadczeń naszych dziadków, dzielimy się własnymi 
przemyśleniami na temat naszego życia. To buduje głębszą więź 
rodzinną i poszerza się przestrzeń spotkania o pokolenia minione, 
które żyją w naszej pamięci i mają wpływ na naszą tożsamość.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku nie zakończyło wszystkich 
problemów, z którymi musieli się 
zmierzyć Polacy. Trzeba było podjąć walkę  
o polskość Śląska, 
o dostęp do morza, o przywrócenie 
mowy polskiej w urzędach, religii  
w szkołach. Ślązacy zorganizowali walki 
powstańcze o powrót Górnego Śląska 
do Polski. Pomimo protestów śląskiej 
ludności Niemcy nie chcieli oddać 
bogatego, przemysłowego regionu. Represje 
niemieckie, głód, brak pracy oraz krwawe 
wydarzenia na terenie kopalni „Mysłowice” 
w dniu 15 sierpnia 1919 roku, w których 
zginęło 7 górników, dwie kobiety i 13 - letni 
chłopiec, zainicjowały w dniu następnym 
wybuch I powstania śląskiego. Powstanie 
to objęło ówczesny powiat pszczyński 
i rybnicki. Niestety zryw powstańczy 
szybko został stłumiony przez dobrze 

zorganizowanych Niemców w dniu 24 sierpnia 1919 roku. Po upadku 
I powstania ludność śląska coraz bardziej gnębiona była przez zaborców. 
W  tym czasie śląscy patrioci planowali kolejne zbrojne wystąpienia 
przeciw niemieckim zaborcom. W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku 
wybuchło II powstanie śląskie, które trwało do 25 sierpnia 1920 roku,  
a III powstanie śląskie, pod wodzą Wojciecha Korfantego; wybuchło 
w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku o godz. 2:00. W takiej atmosferze 
i  powstańczej zawierusze żyli wszyscy mieszkańcy Górnego Śląska. 
Jednym z powstańców śląskich był mój dziadek - Jan Spleśniały, który 
urodził się 13 stycznia 1904 roku w małej wsi Sławików koło Raciborza. 
Kiedy miał 17 lat, brał czynny udział w III powstaniu śląskim. 
Pomimo młodego wieku wyróżniał się on wyjątkowym patriotyzmem 
i  walecznością. Był zastępcą dowódcy Franciszka Gołąbka  
w 3 Kompanii, 1  Batalionu, 4  Pułku Piechoty w obwodzie 
raciborskim i brał udział w bitwie pod Olzą. Było to drugie miejsce 
po Górze Świętej Anny, gdzie odbyły się najbardziej zaciekłe walki 
powstańców z niemieckimi oddziałami. Po zakończeniu wszystkich 
bitew, w których powstańcy zwyciężyli, nastąpił długi proces podziału 
Górnego Śląska. Jednak radość z odzyskanego terytorium i zwycięstwa 
była krótkotrwała, ponieważ dziadek i  pozostali powstańcy musieli 
chronić się przed Niemcami, którzy w tym czasie zaczęli szykanować 
ich rodziny. Nie wolno było im rozmawiać po polsku, zaborcy 

Jan Spleśniały z małżonką

Tekst, autorswa Małgorzaty Król zamieszczamy poniżej wziął udział w I Metropolitalnym Konkursie Literackim zorganizowanym w ramach XII 
Metropolitalnego Święta rodziny. W konkursie tym wzięło udział 19. autorów. 

Prace oceniała kapituła w składzie: dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący kapituły, Tomasz Iwasiów – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, Dorota Szatters – naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Zabrze, Henryk Sikora 
(Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu), dr Jan Baron (Biblioteka Śląska).Po analizie tekstów i dyskusji kapituła zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody 
głównej. Biorąc pod uwagę walory literackie prac oraz oryginalność ujęcia tematu konkursu – „Rodzina przestrzenią spotkania”, kapituła przyznała 6 
wyróżnień.

Konkurs ten skłonił panią Małgorzatę do zapoczątkowania cyklu artykułów, które będą ukazywać sie na łamach naszej gazety. 

Poniżej przedstawiamy tekst pani Małgorzaty. Mamy nadzieję, że skłoni on Państwa do kontaktu z nami. Może macie Państwo, kogoś wśród swoich 
bliskich, których postacie chcelibyście przedstawić szerszemu gronu osób? Mogą to być osoby z którymi żyjecie na codzień, ktoś z Państwa przeodków. Ktoś 
kogo chcielibyście przypomniej, kogoś kogo chcelibyście ocalić od zapomneinia.

Prosimy o kontakt z naszą redakcją: unasredakcje@gorzyce.pl

Fot.: arch.M. Król
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robi brat Maks?
Kochana żono, czy dostałaś pieniądze od firmy, w której tydzień 

przepracowałem? Mój płaszcz przeciwdeszczowy ma elektryk Herman 
na kolei, gdzie pracowałem, który ty byś mogła odebrać, gdyby on 
go jeszcze nie oddał. Osobiste papiery są w domu. Kochana, zapytaj 
siostrę Bertę, czy ten aparat fotograficzny jest do naprawy i ile by to 
kosztowało. Weź pieniądze od pani [tutaj nieczytelne nazwisko]. 

Z najlepszymi pozdrowieniami dla krewnych i znajomych.
W tym liście dziadek Jan, pocieszał załamanych bliskich i oddawał 

się w ręce Boga. Jego słowa pokazują miłość do rodziny i całkowite 
zawierzenie Bogu. Dziadek miał otwarte serce i siłę do niesienia swojego 
krzyża. Zrozpaczona rodzina bardzo zabiegała o jego uwolnienie z obozu 
w Dachau. Moja babcia, Agata pojechała nawet do Berlina prosić  
o uwolnienie męża. Niestety, nie pomogły jej prośby, ani interwencje 
rodziny, która mieszkała w Niemczech. Krótko przed jego 
śmiercią otrzymała ona zezwolenie i została wpuszczona do obozu 
w Dachau. Na widzenie przyprowadzili kilku więźniów w cienkich, 
obozowych ubraniach. Byli wychudzeni, z bladymi twarzami 
i zapadniętymi policzkami. W ich oczach czaił się smutek i ból. 
Nie mogli się odezwać do babci Agaty. Patrzyła na nich wnikliwie,  
z bijącym sercem i nadzieją szukając śladów i znaków szczególnych, 
po których poznałaby swojego ukochanego. Zniecierpliwiony 
komendant obozu poganiał ją i stukał nerwowo palcami po blacie 
biurka, a ona ze łzami w oczach nie potrafiła znaleźć i wskazać męża. 
Po paru minutach więźniów odprowadzono do baraku, a babcia 
Agata zrozpaczona wróciła do domu. Dwa tygodnie po tej wizycie 
w Dachau otrzymała z obozu list, w którym komendant powiadamia 
o śmierci jej męża Jana w dniu 6 sierpnia 1942 roku. W chwili śmierci 
dziadek Jan miał tylko 38 lat, a babcia Agata została wdową w wieku 

zakazywali praktyk religijnych i odmawiali godziwego wynagrodzenia 
za pracę. Paweł - najstarszy brat dziadka Jana - nie wytrzymał tej 
presji i wyjechał do Niemiec, a dziadek - wraz ze starszą siostrą 
Jadwigą i najmłodszym bratem Maksymilianem - uciekł do Rybnika. 
Na ojcowiźnie została tylko najmłodsza siostra dziadka Berta. 

Z opowiadań rodzinnych można było wywnioskować, 
że  koledzy powstańcy pomogli dziadkowi osiedlić się w nowym 
miejscu w Rybniku. 13  czerwca 1924 roku Starosta z Rybnika 
potwierdził dziadkowi przyznanie obywatelstwa polskiego. 
W tym okresie życia dużo się dla niego zmieniło, ukończył 
szkołę techniczną i został urzędnikiem. Rozpoczął pracę  
w ówczesnym magistracie w Rybniku. Młody i ambitny dziadek Jan 
z zamiłowania był ogrodnikiem, z czasem otrzymał on awans i został 
Naczelnikiem Wydziału Dróg i Mostów oraz Zieleni. Otrzymał 
mieszkanie służbowe, które pozwoliło mu na wygodne życie. Wkrótce 
poznał rodzinę Hütter, która w Rybniku prowadziła sklep kolonialny 
i zakład stolarski. Pewnego dnia dziadek Jan spotkał w sklepie 
Angelę, która była córką Jerzego Hütter i  Joanny z domu Dudek. 
Dziadek był pracowitym i przystojnym mężczyzną. Dla Angeli był 
świetnym kandydatem na męża. Rodzina Hütter była to tradycyjna 
śląska rodzina. Niestety małżeństwo dziadka i Angeli trwało 
tylko rok. W czasie ciąży Angeli wystąpiły komplikacje i kobieta  
z dzieckiem zmarła. Po okresie żałoby dziadek Jan ożenił się w 1933 
roku z  drugą córką Jerzego – Agatą. Natomiast młodszy brat - 
Maksymilian ożenił się z trzecią siostrą Agaty - Adelajdą. Ze związku 
Jana i Agaty urodzili się trzej synowie: Karol, Jan oraz Jerzy. 

Po wybuchu II wojny światowej, dziadek został zadenuncjowany 
przez sąsiadów do gestapo, że uciekł z terenu raciborskiego i był 
powstańcem śląskim. We wrześniu 1939 roku został aresztowany 
przez gestapo, które przyszło do mieszkania pod osłoną nocy. 
Mój ojciec Jan miał wtedy ponad 3 lata i doskonale zapamiętał tę 
straszną noc. Podczas rodzinnych spotkań opowiadał, że obudziło 
go głośne walenie w drzwi i niemieckie rozkazy. Był wystraszony  
i kurczowo trzymał się ręki ojca. Jego ojciec uspokajał go łagodnym 
głosem mówiąc – Nie bój się Janku, idź spać. Zaraz wrócę, tylko 
muszę wyjść służbowo z tymi panami. Tej feralnej nocy, wszyscy 
powstańcy śląscy mieszkający w Rybniku, w tym samym czasie 
zostali aresztowani. Po aresztowaniu dziadka, rodzina została 
wyrzucona z domu przy ul.  Parkowej. Dom był przeznaczony 
tylko na mieszkania dla urzędników magistratu w  Rybniku, a po 
aresztowaniu rodzina nie miała prawa tam przebywać. Babcia Agata 
z małymi synami (Karol miał wtedy ponad 5 lat, Janek miał 3 lata 
i 7 miesięcy, a Jerzy miał się wkrótce urodzić) przeprowadziła się 
do pokoju, w domu należącym do przedwojennej działaczki oraz 
właścicielki sklepu rowerowego, pani Prus. Dom mieścił się przy ulicy 
Łony 8. Po aresztowaniu dziadek Jan trafił do aresztu i po brutalnym 
przesłuchaniu został wywieziony do obozu koncentracyjnego  
w Dachau. Z tego okresu pozostało wiele listów dziadka Jana do babci 
Agaty, w których widoczna jest jego troska o żonę, dzieci i krewnych. 
W dniu 21 października 1940 roku napisał w liście:

Jan Spleśniały urodzony 13 stycznia 1904 roku, obozowy nr 7355.
Blok 18/4Dachau 3k: 

Kochana żono i dzieci 
Dzięki Bogu jestem zdrowy i mam nadzieję, że wy także. Dziękuję 

Wam za to jedzenie na drogę i proszę Boga o dalsze, jeśli to możliwe, 
bo teraz będziecie musieli zapłacić też czynsz, który ja dopiero 
ureguluję, jak przeżyję. 

Kochana żono, jeśli to możliwe, udaj się z  dziećmi do matki 
i siostry Berty, które obiecały przyjąć cię serdecznie i zająć się 
wami, abyście byli zdrowi. Co robią moje dzieci? Czy jesteście 
zdrowi? Co robi matka? Czy jest zdrowa? Ona nie powinna 
się tak bardzo przejmować, wszystko jest w rękach Boga. 
Przesyłam pozdrowienia matce, siostrze Bercie i dzieciom  
i dziękuję jej za wszystko i proszę o opiekę nad moimi dziećmi. Co 

Jan Spleśniały 
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WITOLD LAMCZYK
Piłkarz KS „Czarni” Gorzyce, wzorem do naśladowania

Wzór do 
naśladowania przez 
kolejne pokolenie 
piłkarzy i to nie 
tylko w jego ma-
cierzystym klubie 
„Czarni” Gorzyce. 
Witek-rocznik 1977 
- tym imieniem 
jest rozpoznawalny 
nie tylko na boisku 
w Gorzycach. Gra 
jeszcze wyczynowo 
w piłkę nożną na 
boiskach klasy 
okręgowej na swojej 
ulubionej pozycji 
„stopera”. Wytrzymuje 
cały mecz, będąc 
n a j c z ę ś c i e j 
wyróżniającym się 
zawodnikiem. Przy 
stałych fragmentach 
gry pod bramką 
p r z e c i w n i k a , 
nadal jest groźny. 
Rutynowo potrafi 
w y m a n e w r o w a ć 

obronę lub też soczystym strzałem umieścić piłkę w siatce 
przeciwnika. Nieliczne „kiksy”, które zdarzają się każdemu, Witek 
potrafi wynagrodzić zespołowi i kibicom pięknymi bramkami.
Od ponad 30 lat wierny swojemu klubowi, dodaje mu splendoru 
i cieszy fanów gorzyckiego klubu. Tej jesieni rozpoczął 28 sezon gry, 
jako zawodnik pierwszej drużyny „Czarnych” (w tym okresie dwa 
sezony poświęcił grze w IV ligowej „Unii”Racibórz oraz III ligowym 
„Górniku” Pszów). Sportowiec do naśladowania przez młodzież 
piłkarską i nie tylko. Od wielu lat Witek nosi na rękawie opaskę 
kapitana drużyny, to też coś oznacza. W krótkim wywiadzie dla 
kibiców piłki nożnej i czytelników „U nas” chcę przybliżyć postać 
tego człowieka - sportowca, piłkarza, kolegi.

Andrzej Nowak: Jesteś obecnie piłkarzem „Czarnych” Gorzyce 
z najdłuższym stażem boiskowym w drużynie, ale też z największym 
bagażem doświadczeń.
Witek Lamczyk: Chyba tak jest, jestem już po 40-stce. Trochę 
zdrowia na boisku się poświęciło i wiele mnie uczyło.

A. N.: Kiedy rozpoczęła się twoja przygoda z piłką w gorzyckim klubie?
W. L.: Będąc uczniem gorzyckiej podstawówki (...).

A. N.: W piłkę zacząłeś grać sam, bez namowy np. rodziców?
W. L.: Od najmłodszych lat wszyscy chłopcy tu grają w piłkę. Miałem 
chęci grać w klubie i sam podjąłem decyzję. Piłka była u mnie zawsze 
na 1 miejscu.

A. N.: Miałeś wówczas jakiegoś „piłkarskiego idola” i chciałeś grać jak Witold Lamczyk

Fot.: arch.W. Lamczyk

29 lat. 
W tym trudnym czasie, babci Agacie bardzo 

pomagała rodzina, która z poświęceniem  
i miłością zabiegała o zapewnienie jej bezpieczeństwa i środków do 
życia. Całkowicie oddała się wychowywaniu synów, pomocy matce 
w sklepie i nigdy powtórnie nie wyszła za mąż. Po wielu latach 
babcia wspominała, że bez Bożej łaski, wiary i nadziei oraz pomocy 
najbliższych nie przeżyłaby okupacji i ciężkich czasów powojennych.

Opisując historię życia moich dziadków, 
zobaczyłam, jak wielką moc ma miłość  
i rodzina. Codziennie dziękuję Bogu za ich 
poświęcenie, za życie dziadka, za jego udział  
w powstańczym zrywie o polskość Śląska, za odwagę, za którą zapłacił 
życiem! 

Dziadek Jan pośmiertnie został odznaczony i otrzymał Śląski 
Krzyż Powstańczy w dniu 1 stycznia 1949 roku. 

W mojej rodzinie następne pokolenia (wnuki, prawnuki) spotykają 
się i wymieniają się doświadczeniami. Mogą wzrastać w budowaniu 
miłości, patriotyzmu, odpowiedzialności za siebie i drugiego 
człowieka. Spotkania te kształtują nasze życie, pozwalają nawiązywać 
bliższe relacje, budować rodzinne więzi międzypokoleniowe i lepszy 
świat; świat pełen miłości, wzajemnego szacunku i tolerancji, bez 
przemocy i okrucieństw wojny. 

Teraźniejszość i przyszłość nie pojawiają się znikąd, ale są 
kolejnym ogniwem łańcucha historii, która jest nauczycielką życia. 
Także dla nowego pokolenia, które chce być bardzo nowoczesne. 
Naszym zadaniem jest utrzymanie wiary, więzi i tradycji rodzinnych 
oraz pielęgnacja wartości chrześcijańskich dla zachowania tożsamości. 

Małgorzata Król

Wyrazy najszczerszego żalu, 
głębokiego współczucia oraz słowa otuchy

z powodu śmierci 

Mariana Króla
męża, ojca, dziadka

żonie Małgorzacie, oraz córce z rodziną

składa
Bibianna Dawid

dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach 
wraz z pracownikami

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. Mariana Króla

W tej szczególnej chwili w imieniu wszystkich członków 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Perspektywa” z Czyżowic

pragniemy złożyć wyraz najgłębszego współczucia 
żonie Małgorzacie i bliskim. 

Łączymy się w bólu, przesyłając wyrazy wsparcia i jedności.  

Zarząd Stowarzyszenia 
Aktywności Lokalnej „Perspektywa” z Czyżowic
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„on”?
W. L.: Moim idolem i wzorem do naśladowania byli moi starsi 
koledzy z klubu, jak chociażby Janek Sosna, Pontus, Kazik Grzywacz, 
bracia Ciuberek i wiele innych piłkarzy z Gorzyc.

A. N.: Twój pierwszy trener – będąc trampkarzem i juniorem?
W. L.: Byli to starsi zawodnicy, jak Pontus, Kazik Glenc, „Rep” 
Michał Zichlarz, i inni.

A. N.: Pierwszy mecz w pierwszej drużynie „Czarnych” i pierwsza 
bramka?
W. L.: Pamiętam. Był to mecz w Lubomi – wygrany 5: 0 w sezonie 
1993/94. Pierwsza bramka w sezonie 1995/96 w meczu z Przyszłością 
Rogów.

A. N.: Jako piłkarz – grałeś na każdej pozycji na boisku?
W. L.: Jak pamiętam zawsze przypisany byłem do obrony, jako 
zawodnik defensywny. Co nie znaczy, że nie strzelałem bramek.

A. N.: Zachowałeś w pamięci mecz, który sprawił największą radość 
i satysfakcję?
W. L.: Tak. Był to mecz, który gwarantował powrót do okręgówki 
w sezonie 2017/18 (po spadku w sezonie 2012/13).

A. N.: A który mecz w twojej długiej piłkarskiej karierze przyniósł 
największą gorycz?
W. L.: Spadek do klasy A w sezonie 2012/13.

A. N.: Prowadzisz statystyki – ile strzeliłeś goli, ile rozegrałeś oficjalnych 
zawodów?
W. L.: Nie, takich zapisków nie prowadzę. Ale pamiętam, że 
w którymś sezonie zdobyłem, (jako obrońca) 8 bramek.

A. N.: Grałeś także w innych klubach?
W. L.: Tak. Jeden sezon będąc uczniem Technikum w Raciborzu 
byłem zawodnikiem IV ligowej „Unii”. Zaliczyłem także sezon w III 
ligowym „Górniku” Pszów. Tam doznałem ciężkiej kontuzji…

A. N.: Te lata gry na „wyższym” poziomie ligowym coś dla ciebie znaczyły?
W. L.: Oczywiście. Były to lata intensywnych treningów itd.… 
Piłkarsko na pewno skorzystałem na tym. Niestety przydarzyła się 
także kontuzja i problemy…

A. N.: Kiedy spadliście ostatnio do klasy A (2012/13) to postanowiłeś grać 

Witold Lamczyk podczas meczu

Witold Lamczyk odbiera gratulacje

nadal. Po powrocie do „okręgówki” (2017/18) będąc na inauguracyjnym 
meczu nowego sezonu, usłyszałem z ust wiernego kibica „Czarnych” takie 
zdanie; „Witek powiedzioł – zymnom drużyna została „spuszczono” do 
A klasy, ale jo byda groł tak długo aż zaś awansujemy”. Czy tak było?
W. L.: Tak było, tak powiedziałem. W tym pierwszym meczu 
z „Przyszłością” Rogów strzeliłem też bramkę.

A. N.: Mimo upływających lat, nadal jesteś wyróżniającym się 
zawodnikiem na boisku. Rytm pracy zawodowej wyklucza cię 
z regularnych treningów w klubie, mimo to na boisku jesteś tam gdzie 
powinien być środkowy obrońca. Obserwując mecz, widać ogromne 
doświadczenie, rutynę.
W. L.: Pracując za granicą, praktycznie z drużyną trenuję tylko 
raz w tygodniu. Nad kondycją pracuję tam gdzie jestem, dużo 
biegam, staram się prowadzić sportowy tryb życia. Co tyczy się gry 
w „Czarnych”, to chciałbym szczęśliwie dokończyć ten sezon i cieszyć 
się z bycia najlepszą drużyną w rozgrywkach.

A. N.: Jak ty, doświadczony piłkarz uważasz. Czy w obecnej rzeczywistości 
amatorskie kluby wiejskie, takie jak „Czarni” i inne, powinny za wszelką 
cenę awansować do strefy centralnych rozgrywek?
W. L.: Sport polega na walce o zwycięstwo, awans ma sens jak grają 
w drużynie wychowankowie klubu. Trzeba zawsze najpierw zadbać 
o młodzież piłkarską. Wyszkolić, wychować wartościowego piłkarza 
i pomyśleć o awansie…

A. N.: Co zamierzasz zrobić z twoim „bagażem” doświadczeń piłkarskich, 
po zakończeniu czynnej kariery zawodnika?
W. L.: Jeżeli życie pozwoli (praca w kraju) to na pewno chcę pomagać 
w jakiś sposób klubowi, czy też trenerowi…

A. N.: Kończąc naszą przydługą rozmowę, chciałbyś coś przekazać 
kibicom, miłośnikom piłki na naszym terenie?
W. L.: Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców 
„Czarnych”. Proszę o gorący doping na widowni. Pozdrawiam 
wszystkich byłych i obecnych kolegów z boiska. Młodszym życzę, aby 
skutecznie dobijali się do pierwszej drużyny.

A. N.: Życzę zdrowia, powodzenia na boisku i w życiu osobistym, 
w imieniu moim i sympatyków klubu „Czarni” Gorzyce. Dziękuję za 
rozmowę.
W. L.: Dziękuję.

Rozmowę przeprowadził
Andrzej Nowak
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O PODATKACH, DROGACH, INWESTYCJACH I EPIDEMII
WÓJT GMINY GORZYCE DANIEL JAKUBCZYK

Ze względu na sytuację, jaka panuje 
w naszym kraju związaną z epidemią Covid-19, 
nie było możliwości zadać pytań wójtowi 
gminy Gorzyce Danielowi Jakubczykowi 
w cztery oczy w formie wywiadu. Tak 
więc na pytania wójt odpowiedział drogą 
elektroniczną, zachwując tym samym wszelkie 
środki ostrożności sanitarnej.

Bogusław Jordan: Czy w roku 2021 będzie 
dalsza kontynuacja remontu drogi (ulicy) 
Raciborskiej w kierunku Rogowa (Syrynii?). Jakie 
koszty poniesie nasza gmina współfinansując tę 
inwestycję?
Wójt Daniel Jakubczyk: Powiat wodzisławski 
i gmina Gorzyce planują dalszą inwestycję 
na drodze powiatowej ul. Raciborskiej na 
odcinku prawie 2 km (od skrzyżowania 
w Bełsznicy z ul. Czyżowicką do ul. Sportowej 
w Rogowie). Wartość kosztorysowa zadania 
opiewa na kwotę kilkunastu milionów 
złotych. Powiat wodzisławski ubiega się 
o dofinansowanie inwestycji w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Odcinek 
doczeka się modernizacji w przypadku 
uzyskania dofinansowania w latach 2021-
2022. Gmina, tak jak w 2019 i 2020 r. wesprze 
powiat dofinansowaniem w wysokości 50% 
wkładu własnego. Dlatego ostateczną kwotę, 
którą wyłoży gmina poznamy, w zasadzie, po 
zakończeniu procedury przetargowej oraz po 
zakończeniu robót. Podkreślam, że inwestycje 
w drogi to jeden z priorytetów, a kompleksowa 
modernizacja ul. Raciborskiej to najważniejsze 
wyzwanie na naszych drogach powiatowych 
w obecnej kadencji naszych samorządów.

B. J.: Kolejne pytanie od mieszkańca z Turzy 
Śl. Czy w końcu ulica 27 Marca doczeka się 
remontu, czy jest to w planie na rok 2021?
D. J.: W okolicach ul. 27 marca realizowane 

jest w tej chwili zadanie kanalizacyjne. Na 
części tejże ulicy prowadzone są prace związane 
z budową kolejnego odcinka kanalizacji 
sanitarnej. W 2021 r. planowane jest 
odtworzenie nawierzchni na całej szerokosci 
jezdni na odcinkach na których prowadzone 
były roboty. Ponadto gmina posiada 
opracowaną dokumentację projektową na 
modernizację odcinka ul. 27 marca od ul. 
Mszańskiej w kierunku ul. Powstańców. 
Z uwagi na sporą wartość zadania gmina 
będzie aplikowała o środki zewnętrzne na 
to zadanie, a okres jego realizacji będzie 
powiązany z ewentualnym dofinansowaniem 
(w przypadku pozyskania środków 
zewnętrznych).

B. J.: Kilku mieszkańców Olzy pyta czy 
budowa kanalizacji w Olzie przebiega zgodnie 
z terminem. Obawiają się prac ziemnych 
w okresie zimowym, czyli przeciągnięcia się robót 
w czasie.
D. J.: Inwestorem zadania jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu 
Śl. (PWiK). Z racji współfinansowania 
inwestycji przez gminę Gorzyce urząd ściśle 
współpracuje z PWiK. Termin umowny 
zobowiązuje wykonawcę do zakończenia 
całej budowy do stycznia 2022 r. Wykonawca 
ma jednak opóźnienia względem własnego 
harmonogramu i został wezwany do wdrożenia 
programu naprawczego. Mam nadzieję, że 
inwestycja zostanie zakończona w terminie, 
bo wykonawca ma jeszcze cały 2021 r. na 
zakończenie robót. W razie jakichkolwiek 
pytań do dyspozycji Mieszkańców poza 
moją osobą i pracownikami urzędu pozostaje 
pani inspektor Agata Staszewska-Madzia 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
tel. 32 455 26 34 w. 373.

B.J.: Kolejne pytanie dotyczy budowy gazociągu. 
Jak daleko jest projekt i kiedy rozpoczną się prace? 
Bo pada pytanie po co wymieniać piec (starego 
“kopciucha” w 2021 -obowiązek na min 5 
klasy), skoro będzie gaz?

D. J.: Przedsiębiorstwo gazowe, we współpracy 
z gminą realizuje w chwili obecnej na naszym 
terenie kilka bardzo dużych zadań. M.in. 
na terenie Czyżowic, Rogowa i Turzy Śl. 
Trwa również projektowanie sieci gazowej 
w Olzie. Tutaj mieszkańcy złożyli ponad 300 
wniosków przyłączeniowych (dziękuję!!!), 
które zostały przekazane do gazowni. 
Łączymy od kilku lat inwestycje kanalizacyjne 
i drogowe z rozbudową sieci gazowej. 
Dokładną odpowiedź przedsiębiorstwa 
gazowego co do terminów otrzyma każdy 
Mieszkaniec, jeżeli złoży wniosek o wydanie 
warunków przyłączeniowych do sieci 

Wójt gminy Gorzyce - Daniel Jakubczyk Fot.: arch UG

gazowej. W odpowiedzi otrzyma od Gazowni 
informację czy, kiedy i na jakich warunkach 
ma możliwość podłączenia się do sieci gazowej. 
Tu nie jestem władnym do zajmowania 
wiążącego stanowiska co do terminów 
przyłączenia konkretnego gospodarstwa. 
Proszę Mieszkańców o wyrozumiałość – to 
pierwsze od kilkunastu chyba lat, tak potężne 
inwestycje w rozbudowę sieci gazowej. 
I robimy jako urząd wszystko, by sieć się 
rozwijała o kolejne miejscowości.

B. J.: Czy dany mieszkaniec, który zadeklarował 
chęć podłączenia do gazociągu, którego jeszcze 
nie ma musi wymienić taki piec?
D. J.: Niestety przepisy dotyczące terminów 
wymiany źródeł ciepła obowiązują na terenie 
całego województwa, więc nie uwzględniają 
specyfiki danego powiatu, czy gminy. Gmina 
Gorzyce była tylko po części zgazyfikowana. 
Rozbudowa sieci rozpoczęła się w ostatnich 
latach. Dlatego skierowałem pismo do urzędu 
marszałkowskiego, w którym prosiłem 
o uelastycznienie terminów właśnie dla 
sytuacji rozbudowy sieci – ponieważ widzę 
zasadność takich zmian. Oczywiście zmiany są 
w gestii samorządu województwa.

B. J.: Jeśli pandemia przeciągnie się na przyszły 
rok, a wszystko na to wskazuje - czy UG Gorzyce 
planuje jakoś pomóc lokalnym przedsiębiorcom? 
Np ulgi w podatkach?
D. J.: Sytuacja epidemiczna jest i będzie 
na pewno analizowana na bieżąco. Jeżeli 
ustawodawca umożliwi stosowanie ulg lub 
zwolnień, to po analizie możliwości ich 
zastosowania oraz sytuacji nie wykluczam 
inicjatywy uchwałodawczej w takim zakresie.

B. J.: Czy br. 2020 r. ze względu na koronawirusa 
lokalne firmy uzyskały jakąś pomoc ze strony UG 
Gorzyce?
D. J.: Tak, część firm uzyskała pomoc 
w zakresie przewidzianym przepisami: 
Uchwała nr XVIII/157/20 Rady Gminy 
Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 wprowadziła 
zwolnienie od podatku od nieruchomości za 
okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. gruntów, 
budynków i budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców, których dotyczył zakaz 
prowadzenia działalności i którzy odnotowali 
pogorszenie płynności finansowej na skutek 
spadku obrotów gospodarczych w związku 
z epidemią COVID-19. O podjęcie takiej 
uchwały wnosił wójt gminy. Pozostali 
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przedsiębiorcy mogli i nadal mogą korzystać 
z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
wynikających z art. 67b § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
gdzie organ podatkowy na wniosek podatnika 
prowadzącego działalność gospodarczą może 
udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
polegających na odroczenie terminu płatności 
podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, 
umorzeniu zaległości podatkowej. W tego 
typu sytuacjach badana jest w postępowaniu 
sytaucja podatnika przedsiębiorcy. Na postawie 
zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 
kwietnia 2020 r. w sprawie zasad obniżania lub 
zwalniana z czynszu dzierżawnego, czynszu za 
najem lokali użytkowych, budynków, czynszu 
za dzierżawę gruntów i budynków w celach 
reklamowych na wnioski zainteresowanych 
udzielono zwolnień lub ulg w opłaceniu 
czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu 
z tytułu korzystania z mienia komunalnego 
za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Z tej 
możliwości skorzystali dzierżawcy gruntów 
na tzw. „ryneczku” w Gorzycach, dzierżawcy 
ośrodków wypoczynkowych w Olzie, najemcy 
lokali użytkowych stanowiących właśność 
gminy Gorzyce (m.in. w GOTSiR Nautica, 
GCK w Gorzycach oraz w innych obiektach 
w Czyżowicach, Olzie i Rogowie). Nadmienię, 
że złożono kolejne wnioski w sprawie 
zwolnień, więc biorąc pod uwagę obecne 
obostrzenia spowodowane epidemią, dotyczące 
prowadzonych działalności gospodarczych, 

pomoc w postaci umożeń / zwolnień zostanie 
zapewne udzielona.

B. J.: Ile firm, przystąpiło do przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów? Czy cena w 2021 
ulegnie zmianie? Czy nastąpiły jakieś zmiany 
w systemie odbioru śmieci? Czy był odzew ze 
strony parlamentarzystów RP?
D. J.: Do przetargu na ,,Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie gminy Gorzyce” wpłynęła jedna oferta, 
która została złożona przez Konsorcjum firm: 
Lider: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej 
ALBA sp z o.o. 41-503 Chorzów. Partner 
I: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
EMPOL sp z o.o. 34-451 Tylmanów. 
Partner II: Eko-Glob Przedsiębiorstwo 
Komunalne Janusz Kuczaty z 44-362 Rogów. 
Stawka 28,5 zł nie ulegnie prawdopdobnie 
zmianie, natomiast w przypadku posiadania 
kompostownika będzie proponowana ulga 
na poziomie 1 zł, podobnie jak w gminach 
ościennych.

B. J.: Czy UG Gorzyce planuje jakieś podwyżki 
w podatkach na rok 2021?
D. J.: W tym zakresie trwają konsultacje 
z radnymi. Stosowne decyzje zostaną podjęte 
przez radę na sesji w listopadzie.

B. J.: Czy nasze szkoły są dostatecznie 
przygotowane, by prowadzić nauczanie zdalne? 

Czy żaden z uczniów na terenie gminy nie 
zostanie pominięty z powodu braku kontaktu 
on-line z nauczycielem?
D. J.: Mam nadzieję, że szkoły w naszej gminie 
były przygotowane do prowadzenia zdalnego 
nauczania. Czasu na jego wdrożenie było 
naprawdę niewiele. Oczywiście to pierwsza 
tego typu sytuacja w historii nie tylko gminnej 
ale i polskiej oświaty. Gmina zakupiła na 
potrzeby zdalnego nauczania sprzęt o wartości 
kilkuset tysięcy złotych – rozdysponowany już 
na wszystkie szkoły. Sprzęt jest wykorzystywany 
w tym procesie. Pierwsze tygodnie czy 
miesiące, w których byliśmy zobowiązani do 
częsciowego prowadzenia zdalnego nauczania 
zweryfikowało już życie.

B. J.: Akcja zima 2020/21 - jak nasza gmina 
jest przygotowana do zbliżającej się zimy? Gdzie 
można uzyskać informacje na temat kto będzie 
dbał o dane ulice w sołectwach (np. nr tel)?
D. J.: W chwili obecnej trawa procedura 
przetargowa o udzielenie zamówienia 
publicznego. Szczegółowe dane z wykazem 
numerów telefonów głównych wykonawców 
znajdą się na stronie bip urzędu oraz w gazecie 
“U nas” po zawarciu umów na realizację 
zadania.

W imieniu redakcji i czytelników
wywiad z Wójtem gminy Gorzyce Danielem 

Jakubczykiem 
drogą elektroniczną przeprowadził 

Bogusław Jordan

BĄDŹ KRZEPKA JAK KALAREPKA
ANNA PIOTROWSKA
ZIELONE REMEDIUM ANI

C z ę s t o 
u b o l e w a m , 
że kalarepa, 
tak smaczna, 
o d c h o d z i 
w naszym kraju 
w zapomnienie. 
A tymczasem 
można ją 
wykorzystać na 

wiele sposobów. Mój ulubiony sposób 
na kalarepkę to po prostu schrupać ją 
w jej surowej odsłonie. To niezwykłe 
warzywko jest dobrym źródłem różnych 
składników odżywczych, błonnika 
i substancji mineralnych. Jest też bogata 
w luteinę,która odpowiedzialna jest za 
prawidłowe funkcjonowanie wzroku. 
Uwaga!
100 gramów kalarepy dostarcza zaledwie 
27 kalorii. Osoby przebywające na diecie 
powinny zatem włączyć kalarepę do swojego 

jadłospisu. Kalarepa wykazuje 
działanie antynowotworowe. 
W warzywie tym zawarte są 
również witaminy z grupy B, 
a także składniki mineralne, takie 
jak: miedź, wapń, potas, magnez 
oraz żelazo niehemowe. A teraz 
ciekawostka, bo z pewnością nie każdy 
o tym wie. Otóż jadalne są również liście 
kalarepy, które dostarczają witamin: A, K 
oraz tych z grupy B. Liście kalarepy zawierają 
także bardzo dużą dawkę żelaza. Nic więc 
dziwnego, że kiedyś stosowano je jako 
lekarstwo na anemię.  

Na co zwracać uwagę podczas kupowania 
kalarepy? 
Z całą pewnością najlepiej wybierać 
mniejsze, młode kalarepki. Większe okazy są 
zazwyczaj twardsze i włókniste, a tym samym 
nie smakują dobrze. Z kolei liście powinny 
być jędrne i zielone. Warzywo należy także 

zważyć w dłoniach – Kalarepa powinna być 
cięższa, niż sugeruje to jej rozmiar.
Ja, osobiście uwielbiam kalarepę, często 
przyrządzam surówkę z tego nadzwyczaj 
smacznego warzywka. Wykonanie jest 
łatwe.
Podaję przepis:
Kalarepę, marchew, jabłko należy obrać. 
Następnie kalarepę zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach, zaś marchewkę i jabłko 
na nieco drobniejszych. Wszystko należy 
skropić sokiem z cytryny, wymieszać 
składniki z majonezem i jogurtem. 
Przyprawić według uznania. 

Smacznego! 
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PŁYŃ JAK ALIGATOR
Czyli o sukcesach w trudnych czasach

Sezon pływacki w pełni. Pomimo 
ograniczeń, jakie zostały nałożone na 
baseny, zawodnicy UKS Aligator nie ustają 
w treningach. Dzięki dobrej współpracy 
z władzami basenu Nautica, gminy Gorzyce 
oraz jej radnymi, członkowie naszego klubu 
wciąż mogą trenować „u siebie”. Bardzo 
za to DZIĘKUJEMY. Jesteśmy niezwykle 
wdzięczni, że na naszej drodze spotkaliśmy tak 
wiele przychylności i zrozumienia.

Początki nie były łatwe. Wiosenne obostrzenia 
związane z pandemią spowodowały zamknięcie 
wszystkich basenów. Nasi pływacy nie tracili 
czasu, dzięki treningom on-line „na sucho” 
starali się pozostać w formie. Pływanie to 
jednak dyscyplina, która wymaga nie tylko 
tężyzny i dobrej kondycji fizycznej, ale również 
ciągłego doskonalenia techniki. A to jest 
możliwe jedynie w wodzie.

Dzisiaj, dzięki wytrwałości i codziennym 
treningom, nasi pływacy mogą stawać 
w szranki na równych zasadach z innymi. 
W październiku i listopadzie, po długiej 
przerwie związanej z pandemią i odwoływanymi 
przez nią zawodami, zawodnicy Aligatora brali 

Członkowie Aligatora z nagrodami

udział w sportowych 
turniejach różnego 
szczebla: od 
p o w i a t o w y c h 
począwszy na 
Mistrzostwach Śląska 
zakończywszy. Na 
wszystkich godnie 
reprezentowali Klub 
i Gminę Gorzyce.

Z turniejów Aligatory 
przywiozły w sumie aż 
17 medali.

Mistrzostwa Śląska to 
osiągnięcia należących 

do tzw. Kadry Śląska: Viktorii Mlaś (2 złote 
medale, 1 srebrny) i Jakuba Krupy (1 srebrny 
medal, 2 brązowe). W zawodach tych na 
podium stanął również Jakub Buchcik (1 
brązowy medal). Ponadto Viktoria została 
uznana za najlepszą pływaczkę na Śląsku 
w ogólnej klasyfikacji dziewcząt 13-letnich.

Na zawodach zorganizowanych z Okazji 
Święta Niepodległości 2020 w Radlinie 
Aligatory równie licznie stawały na podium: 
Viktoria Mlaś zdobyła 2 złote medale, Emilia 
Daszkiewicz - 1 złoty medal, Jakub Krupa 
- 1 złoty i 1 srebrny medal, Magdalena 
Daszkiewicz - 2 srebrne medale , Szymon 
Dzierżęga - 1 srebrny medal, Szymon Bulowski 
- 1 brązowy medal, Oliwier Wądołowski - 1 
brązowy medal.

Zdecydowanie na uznanie zasługują również 
pozostali zawodnicy Aligatora. Dzięki ciężkiej 
pracy i sumiennym treningom, poprawili 
swoje wyniki, pnąc się w górę w rankingach. 
Aktualnie wszyscy przygotowują się do 
Mistrzostw Polski.

Liczne sukcesy młodych pływaków, ich 
pasja i samozaparcie to dowód na to, że 
aktywność fizyczna jest znakomitą formą 
spędzania wolnego czasu. Doskonale wpływa 
na stan ducha i ciała, ponieważ prowadzi do 
powstawania wielu 
wyjątkowych więzi 
oraz – co stanowi 
n i e b a g a t e l n ą 
wartość w obecnych 
czasach - przyczynia 
do wzmocnienia 
odporności. 

UKS Aligator Gorzyce
Bogusław Jordan

Uczestnicy zawodów

Zdobywcy medali

Jakub Buchcik, członek Aligatora

Szymon Bulowski, członek Aligatora

Oliwier Wądołowski, członek Aligatora

Fot.: arch. UKS Aligator Gorzyce
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„ZIELONA PRACOWNIA” W ZSP W OLZIE - W DOLINIE ODRY I OLZY

Mając na uwadze ogromny problem zanieczyszczonego powietrza, 
wody oraz gleby w   okolicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Olzie, na terenie Gminy Gorzyce, pojawiła się potrzeba świadomej 
edukacji ekologicznej uczniów i ich rodziców. Charakter utworzonej 
„Zielonej pracowni w   ZSP w Olzie – „W dolinie Odry  i Olzy” 
związany jest przede wszystkim z działaniami na rzecz poprawy 
świadomości ekologicznej. W pracowni odbywają się zajęcia lekcyjne 
z przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia pozalekcyjne w formie 
kółek przedmiotowych o charakterze przyrodniczo – ekologicznym 
i obserwacyjnym. Realizowane zagadnienia łączyć będą  nabytą wiedzę 
z praktyką, a dotyczyć będą głównie otaczającego nas, najbliższego 
środowiska. Badania  prowadzone przez uczniów nad jakością 
powietrza i wody przybliżą młodzieży skalę problemu w najbliższej 
okolicy. Realizację tych zamierzeń umożliwi właśnie utworzona 
„Zielona pracownia w ZSP w Olzie –W dolinie Odry i Olzy”. 
Miejsce, w którym znajdowała się niegdyś szatnia, przemieniło 
się w nowoczesną i funkcjonalną salę lekcyjną. W sali tej jest 
możliwość prowadzenia eksperymentów oraz obserwacji biologiczno-
chemicznych. Doprowadzono wodę i zamontowano zlew. Położono 
nową wykładzinę podłogową, zamontowano drzwi, nowe lampy, 
wykonano konieczną instalację elektryczną. Całe pomieszczenie 
zostało pomalowane. Wydzielono miejsce na zaplecze, gdzie 
znalazły się odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny pozyskany 
wcześniej przez szkołę w ramach „0,4% subwencji oświatowej” 
oraz projektu „Zielona pracownia”. Na tylnej ścianie zamontowano 
ogromną fototapetę przedstawiającą starorzecze Odry i Olzy. Bardzo 
ciekawym elementem zarówno dekoracyjnym jak i dydaktycznym 
jest ścianka dendrologiczna – zamontowane na ścianie fragmenty 
pni, przekroje oraz zdjęcia liści drzew występujących w okolicznych 
lasach. Zbiory te pozyskaliśmy we współpracy z Panem Romanem 
Kwapulińskim z Nadleśnictwa Rybnik oraz Sołtysem Olzy Panem 
Józefem Sosneckim. Całości dopełniają estetyczne i   funkcjonalne 
meble: szafki, stoliki oraz krzesła uczniowskie, stoliki i taborety do 
obserwacji mikroskopowych oraz stół laboratoryjny. W klasopracowni 
jest również kącik do segregacji odpadów. Po odsunięciu stolików 
zyskujemy miejsce do interaktywnej zabawy i nauki, możliwe dzięki 
zamontowaniu zestawu interaktywnego „Magiczny Dywan”. Podczas 
prowadzenia zajęć w pracowni nauczyciele wykorzystują również 
komputer i projektor. Doskonałą pomocą okazał się wizualizer – 
niezastąpiony podczas prowadzenia zajęć online oraz umożliwiający 
pokazy przeprowadzanych doświadczeń. Atrakcyjność zajęć podnoszą  
między innymi :
•	 mikroskopy wraz z zestawami preparacyjnymi, 
•	 zestawy do badania jakości wody, gleby i powietrza,
•	 wodne i powietrzne obserwatoria,
•	 jak działają płuca – zestaw edukacyjny,

•	 zestaw do doświadczeń z biologii Labo LAB „Struktury roślin 
i zwierząt”, 

•	 zestaw „Jak czyste jest powietrze?”,
•	 zestaw sprzętu i odczynników laboratoryjnych,
•	 zestaw Labo LAB „Struktura i właściwości materii”.

O czystość powietrza w naszej „zielonej pracowni” dba mechaniczny 
oczyszczacz powietrza oraz ten naturalny – paprotki posadzone 
w skrzynkach na parapetach okiennych.

Pracownia ekologiczna „W dolinie Odry i Olzy” ma charakter 
ekologiczny. Uczniowie przebywając w niej zwracają uwagę na piękno 
otaczającego środowiska i odczuwają potrzebę troski o nie. Podczas 
zajęć wykorzystujących szeroki wachlarz dostępnych w pracowni 
pomocy, uczniowie mogą samodzielnie wykonywać badania czystości 
wody, powietrza oraz gleby. Takie zajęcia uczą samodzielności 
i odpowiedzialności za otaczający świat. Wykonując samodzielnie 
prace badawcze, dzieci nabywają przeświadczenia, że dużo zależy 
od ich działania. Ma to bardzo duże znaczenie w krzewieniu przez 
szkołę postawy proekologicznej – dbałości o czyste powietrze, wodę 
i glebę. Całkowity koszt zadania wyniósł 50 010,00 zł., w tym 20   
026,90 zł. to wkład własny Gminy Gorzyce a pozostała kwota to 
dotacja uzyskana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Mając na uwadze wkład rzeczowy – utworzenie i wyposażenie 
pracowni „W dolinie Odry i Olzy” – został on w 100% osiągnięty 
i będzie służył na lata całej społeczności. 

Dorota Domańska
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie

Justyna Tlołka
nauczyciel biologii i chemii

Olza, 17.11.2020 r.

Nowo otwarta pracownia w ZSP w Olzie

Zielona Pracownia w Olzie

Uczniowie podczas eksperymentowania w pracowni

Fot.: J. Dubas
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MIMOZAMI JESIEN SIĘ ZACZYNA
Konkurs Poetycko-Plastyczny w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Gorzycach

Tej jesieni w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Gorzycach zorganizowany został Konkurs Poetycko - Plastyczny Mimozami 
jesień się zaczyna... Twórczość uczniowska oceniona została przez niezależne jury. 

Zwycięzcą został Błażej Latoń z klasy 6 b z 12 punktami. Drugie miejsce zajął Karol Goralczyk z tej samej klasy. Karol otrzymał 11 
punktów. Na miejscu trzecim znalazły się: Kaja Błaszczok (6b), Patrycja Jeziorska (7c), Oliwia Glenc (6a) i Martyna Cecot (7a). Piękne 
wiersze, rymowanki i przysłowia nadesłali też: Ania Czerwińska z 7a, Remigiusz Grudzień - 6b, Roksana Skatuła - 6a, Artur Szczeponek 
- 8b, Agata Sosna - 4a, Karol Sosna - 7a, Mateusz Fibic - 7a, Wiktoria Nielaba - 7c, Michał Szewczul - 7c, Dawid Kubik - 4b;

Organizatorka konkursu, pani Renata Wzorek podkreśla z dumą fakt licznego uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej w tej formie 
konkursu, nauczycielka zwraca też uwagę, że ponieważ aktualnie inaczej nie można wierszy wyróżnić czy też przeczytać przez szkolny 
radiowęzeł, wobec tego postanowiła opublikować je w miejscowej prasie. Ma nadzieję, że sprawią choć trochę radości, może przyniosą komuś 
refleksję, natchną do spacerów na łonie natury. A z pewnością pokażą, jak bogatym językiem jest nasza ojczyzna - polszczyzna.

R. Wzorek

Jesienna Pani... 
Błażej Latoń, klasa 6b
Wiersz zdobył i. miejsce w konkursie

Nadeszła piękna, kolorowa,
Niczym barwny ptak.
Przyodziała łąki, pola,
Otuliła świat.

W strojną suknię ozdobiona,
Wędruje przez las.
Nie możemy jej zatrzymać,
Bo to jest jej czas.

Zapachniała tak cudownie,
Niczym rześki wiatr.
W jej powiewie słychać lato,
To z młodzieńczych lat.

Uśmiechnięta, rozmarzona,
Chce upiększyć świat.
Jest wesoła, rozbawiona,
To jej piękny dar.

Otoczyła swym uśmiechem,
I barwnością swą.
Nie ukrywa swych atutów,
Chociaż nimi są.

Pokochała nas na dobre,
Bo nadchodzi wciąż,
Choć czasami smutek niesie,
Ma przyjaźni moc,

Kiedy czasem pochmurnieje,
I dotyka nas,
Nawet krople deszczu wielkie
Nie zdołują nas.

Czasem gwarna, roześmiana,
Jak żurawi klucz,
Chociaż trudno ją zrozumieć,
Jest z nami ... no cóż.

Zatem witaj nam, Jesieni,
Złotem, blaskiem okryj nas.
Bo Ty niejedno masz imię,
Kłaniam Ci się w pas.

Przedstawiamy Państwu dwa wiersze, 
które zostały nadesłane na nasz konkurs. 
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 
naszych młodych poetów

Smutna jesień
Oliwia Glenc z klasy 6a.
Wiersz zajął w konkursie 3. miejsce...

Już trawa pokryta łzami,
I człowiek ubrany w szaty deszczowe.
Już zeschnięte rośliny kwiatowe
I puste gniazda kukułkowe.
Smutna jesień...

Słońce spada cicho,
Ostatnich promieni kaskada.
Coraz to słabiej grzeje,
Powietrze marznie, szarzeje.
Smutna jesień....

Wiatr mocno wieje,
Gubi kolory lata.
Deszczowe warkocze plecie,
Zapomniano o lecie.
Smutna jesień...

Nagie drzewa w sen zapadają,
A liście w rdzę ubrane
ziemi dotykają. Szeleszczące dywany 
wyścielają
Umierają.
Smutna jesień...

Zimna pora wieczorowa,
Odleciała czapla białogłowa.
czeka na nią Afryka Środkowa.
A człowiek niech w swej chacie się schowa.
Smutna jesień..

W ostatnich dniach września otrzymaliśmy 
wspaniałą informację, że napisany przez nas czwarty 
już wniosek w ramach programu Erasmus Plus 
został wysoko oceniony i tym samym zatwierdzony 
do realizacji. Całe przedsięwzięcie będzie 
finansowane ze środków Programu Operacyjnego 
- Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja wszystkich 
dotychczas przeprowadzonych w szkole projektów 
nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie 
ze strony władz Gminy Gorzyce oraz pani Dyrektor 
naszej szkoły. Dzięki uczestnictwu w projekcie 
„Nowe doświadczenia kluczem do rozwoju” będzie 
możliwe kształcenie kadry edukacyjnej za granicą 
oraz przekładanie nabytej wiedzy na uczniów. Do 
najważniejszych działań wynikających z projektu 
będą należały: odbycie dwutygodniowego szkolenia 
językowo – metodycznego w Wiedniu przez 
nauczyciela języka niemieckiego, podjęcie zdalnej 
współpracy ze szkołą zagraniczną, tak by nasi 
uczniowie mieli możliwość uczenia się od siebie 
nawzajem na płaszczyźnie europejskiej oraz 
przeprowadzenie innowacji pedagogicznej z języka 
niemieckiego w klasie IVa. Poprzez różnego rodzaju 
aktywności szkolne oraz pozaszkolne będziemy 
zachęcać uczniów do nauki języka niemieckiego. 
W tym celu będziemy pogłębiać współpracę 
z Mniejszością Niemiecką, Przedszkolem w Rogowie, 
Szkołą Podstawową w Bluszczowie, Powiatowym 
Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego 
w Wodzisławiu Śląskim oraz Biblioteką Austriacką 
we Wrocławiu. Uczniowie będą zachęcani do 
brania udziału w licznych konkursach oraz akcjach 
mających na celu doskonalenie ich umiejętności 
językowych. Cały projekt będzie trwał 12 miesięcy 
i zostanie zakończony we wrześniu przyszłego 
roku. Podsumowanie nastąpi w obecności władz 
Gminy Gorzyce podczas lekcji otwartej połączonej 
z prezentacją wypracowanych efektów. 

Katarzyna Muszalik
SP Rogów

CZWARTY ERAZMUS PLUS 
W NASZEJ SZKOLE



III KONKURS WIEDZY O POWSTANIACH ŚLĄSKICH W GCK W GORZYCACH

Uczesnicy konkursu podczas etapu plastycznego. Drużyna z SP w Czyżowicach

Moment wręczania nagród

Drużyna z ZSP Gorzyczki

Uczestnicy konkursu

Hanna Władarz, podczas omawiania 
tematu etapu plastycznego Drużyna z ZSP w Olzie

Ostatnie konsultacje Członkowie komisji konkursowej Uczestnicy konkursu

Etap plastyczny konkursu, drużyna z Turzy Śl. tworzy plakat powstańczy

Przygotowania do etapu plastycznego

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Powstaniec Śląski

Fot.: M. Albin

Drużyna z Gorzyc



WEHIKUŁEM CZASU W 1920 ROK. 
CZYLI SENTYMENTALNA PODRÓŻ W CZASIE Z WOJCIECHEM KORFANTYM

Uczestnicy spotkanai z Wojciechem Korfantym

Uczestnicy spotkania z Wojciechem Korfantym

Dariusz Niebudek, jako Wojciech Korfanty

Uczestnicy podczas “prasówki”

W. Korfanty (D. Niebudek) rozmawia 
z wójtem gminy Gorzyce D. Jakubczykiem Uczestnicy spotkania

Wojciech Korfanty (w tej roli Dariusz Niebudek) opowiada o swoich losach

Wspólne zdjęcie uczestników z Wojciechem Korfantym

Fot.: M. Albin

W świecie uznany, u nas nieznany i zapomniany artysta Józef Sowada
Z DZIAŁAJ LOKALNIE, ZMIENIAMY STAN ŚWIADOMOŚCI

Komisja podczas wyboru prac konkursowych

Prace uczestników projektu

Nagrody i podziękowania dla uczestników

Komisja konkursowa Prace malarskei uczestników warsztatu

Prace uczestników konkursu

Fot.: arch. GCKG


