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Słowik nad Olzą

chór z olzy świętował swoje 100. lecie istnienia

str. 7-9
Fot.: M. Albin

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu
rozświetlał wszelkie mroki codzienności.
A wiara w nowe życie napełniała serca
radością i pokojem.
Wiele radości
w tym Świętym czasie
życzą:
Daniel Jakubczyk
wójt gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Bibianna Dawid

dyrektor GCKG wraz z pracownikami

Anna Bierska

redaktor naczelna “U nas” wraz
z współpracownikami

Zabiorę Cię dziś na bal
muzyka zbigniewa wodeckiego
w czyżowicach str. 9

Fot.: M. Albin

DZIEŃ KOBIET W CZYŻOWICACH, STR.

10

KONDOLENCJE
Wyrazy najszczerszego żalu, głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
wieloletniemu redaktorowi miesięcznika U nas
Piotrowi Pawlicy oraz jego rodzinie
z powodu śmierci
żony Aliny
składają:
Anna Bierska - redaktor naczelna U nas wraz z współpracownikami
Bibianna Dawid - dyrektor GCK w Gorzycach wraz z pracownikami
Daniel Jakubczyk - wójt gminy Gorzyce

Uczestniczki Dnia Kobiet w OKC

Fot.: arch. OKC

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA ZSP W OLZIE,
STR. 19

Wyrazy żalu i serdecznego współczucia
Piotrowi Pawlicy oraz jego rodzinie
z powodu śmierci żony Aliny
składają:
Zarząd i członkowie SAL “Perspektywa” w Czyżowicach

Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
Krystynie Malcharczyk oraz jej rodzinie
z powodu śmierci Matki
składa:
Bibianna Dawid - dyrektor GCK w Gorzycach wraz z pracownikami
Nowa pracownia w Olzie

Fot.: J. Dubas

KRZYSZTOF ZMUDA I JEGO PRZYGODA
W DEAD SEA MARATON, STR. 14

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach,
dzielili z nami smutek i żal,
uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych
śp. Józefa

Hanzlika

Okazali wiele serca, życzliwości i współczucia w tym trudnym dla naszej
rodziny momencie.
Składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Pogrążona w smutku żona Danuta
oraz córki Anna i Marta z rodzinami
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach,
dzielili z nami smutek i żal,uczestniczyli we Mszy św.,
i odprowadzili na miejsce spoczynku
śp. Sebastiana Urlicha
męża, ojca, syna i brata.
Krzysztof Zmuda, maratończyk z sukcesami

Fot.: arch. K. Zmuda

TYGRYSY Z GORZYC NA OLIMPIADZIE
SPECJALNEJ W ZAKOPANEM, STR. 6

Składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Wasza obecność i współczucie, były dla nas ważnym wsparciem w tych
trudnych chwilach.
Pogrążeni w smutku
Żona, syn, rodzice i rodzeństwo z rodzinami

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach,
dzielili z nami smutek i żal,
uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych
śp. Aliny Pawlica
w dniu 19.03.2020 r.
Również tym, którzy byli z nami myślami,
a z przyczyn epidemii koronawirusa nie mogli w nim uczestniczyć,
składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Tygrysy z Gorzyc w Zakopanem

Fot.: arch. K. Moskwa

Rodzina

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
Drodzy Mieszkańcy,
Kiedy myślę o tegorocznych Świętach Wielkanocnych na myśl
przychodzą mi wydarzenia sprzed 75 lat. Rok 1945: przełom zimy
i wiosny. Wydarzenia znane większości z nas jedynie z opowiadań
Rodziców i Dziadków. Stan zagrożenia życia i zdrowia. Strach
i niepewność o jutro. Rok 2020: w ciągu miesiąca ponad 4,5 tys.
stwierdzonych przypadków koronawirusa, 111 zmarłych Osób.
Kilkudziesięciu chorych w powiecie i kilku w naszej gminie.
Kilkadziesiąt Rodzin objętych kwarantanną. W tle zbliżające się
święta – czas, który powinien być okresem spędzonym w rodzinnym
gronie, czasem radości, zwolnienia i odpoczynku.
W takich momentach trudno życzyć szczęścia czy pomyślności.
W takich momentach słowem, które nabiera najważniejszego
znaczenia jest życie i zdrowie. Życzę na ten zbliżający się okres
przede wszystkim spokoju i właśnie zdrowia. Szybkiego powrotu
do zdrowia życzę wszystkim Chorym – jesteśmy z Wami!
W szczególny sposób łączę się w myślach z Ludźmi, którzy dla nas
wszystkich walczą z zagrożeniem na pierwszej linii - Pracownikami
Służby Zdrowia i szeroko rozumianej Pomocy Społecznej – mówiąc
głośne dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców! Życzę na
nadchodzący okres przede wszystkim tak potrzebnego spokoju.
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju apeluję
do wszystkich Mieszkańców o pozostanie w domu! Do pozostania
w domach obligują nas decyzje rządowe. Mając na uwadze wspólne
dobro nas wszystkich - zdrowie i bezpieczeństwo wierzę w Państwa
rozsądek i zrozumienie. Przepraszam za niedogodności, pozostaję
oczywiście do Waszej dyspozycji.
Wszystkie działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu
koronawirusem wspiera od początku nasza Gmina. To również dla
mnie i dla naszego Urzędu Gminy bardzo intensywne dni. Wierzę,
że wspólnymi siłami pokonamy zagrożenie.
Daniel Jakubczyk,
wójt gminy

KORONAWIRUS – dzień po dniu
Mając na uwadze zagrożenie koronawirusem, troskę o nasze
zdrowie i życie – podjęliśmy w ostatnich tygodniach w naszej Gminie
Gorzyce szereg działań mających na celu ochronę naszych
Mieszkańców. Podjąłem wiele bardzo trudnych ale odpowiedzialnych
decyzji mających na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się
koronawirusa wśród Mieszkańców. Część z nich powoduje również
poważne skutki finansowe. Podejmując te decyzje miałem na uwadze
zdrowie, życie i bezpieczeństwo Mieszkańców – jako najważniejsze
rzeczy. Mamy wszyscy świadomość, że jesteśmy w sytuacji, z jaką
w zarządzaniu kryzysowym nie mieliśmy do czynienia od wielu lat.
W dniu 5.03.2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu z wicewojewodą
i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Z uwagi na położenie gminy
Gorzyce w sąsiedztwie węzła autostrady A1 i granicy w Gorzyczkach
już w dniach 7.03.2020 r. oraz 9.03.2020 r. spotkałem się w Gorzycach

z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz służb
i inspekcji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W naszej gminie
gościli m.in. nadbrygadier Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant
Wojewódzki PSP oraz płk Adam Jopek – Komendant Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej. W dniu spotkania na terenie kraju
potwierdzono bodajże 1-3 przypadki zakażenia wirusem.
09.03.2020 r. rozpoczęła się wspólna akcja służb i inspekcji, w czasie
której na autostradzie A1, w niedalekiej odległości granicy państwa
(w miejscu przeznaczonym na punkt poboru opłat) dokonywana jest
kontrola sanitarna autokarów wjeżdżających na teren RP.
Od 15.03.2020 r. przywrócono kontrolę graniczną
na granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym i tymczasowym zamknięciem
granic Straż Graniczna została wsparta przez żołnierzy 6 Brygady
Powietrznodesantowej, w skład której wchodzi dowodzony przez
podpułkownika Kamila Sworackiego 6 Batalion Powietrznodesantowy
z Gliwic. Od 17.03. żołnierze jednostki kwaterują w Gorzycach,
wspierając działania Straży Granicznej na granicy z Czechami. Gmina
zapewnia kwaterunek w jednym z obiektów użyteczności publicznej –
udzielając w ten sposób naszym Żołnierzom wsparcia.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24.03.2020 r. wprowadzone zostały w całym kraju kolejne
ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczą osób,
które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co
dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać
granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do
tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej
stronie granicy. Począwszy od 27.03.2020 r. (piątek godz. 00:00)
14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte zostały również osoby
przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.
Rządowe ograniczenia obowiązują na całej granicy RP. O problemach,
jakie niosą trudne ogólnokrajowe decyzje dla kilkuset Mieszkańców
gminy pracujących poza granicami kraju, informowaliśmy naszych
parlamentarzystów.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjąłem szereg
decyzji mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa wśród Mieszkańców naszej gminy:
• przesunięte zostały terminy zebrań sołeckich w Odrze i Czyżowicach
oraz zebrania sprawozdawczego OSP Czyżowice – planowanych na
marzec (nowe terminy nie zostały jeszcze wyznaczone),
• nie wyraziłem zgody na organizację spotkania “Na kawie przy
szkolnej ławie” w dniu 11.03.2020 r. organizowanego przez Oddział
Gorzyce ZNP w szkole w Rogowie,
• wstrzymaliśmy naukę pływania w ramach programu “Umiem
pływać” od 12.03.2020 r.,
• wstrzymaliśmy organizację wszystkich imprez kulturalnych
i rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych w związku z decyzją
wojewody, który zakazał na obszarze województwa śląskiego
organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych od 11.03.2020
r.; decyzja dotyczyła wydarzeń, których organizatorem jest nasza
gmina (jednostki organizacyjne); analogiczne decyzje zostały
rekomendowane innym podmiotom,
• zawiesiliśmy działalność placówek Gminnego Centrum Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej od 12.03.2020 r.,
• wstrzymaliśmy działalność PSZOK-u, pkt jest nieczynny do
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odwołania od 13.03.2020 r.,
• zamknęliśmy dla klienta GOTSiR Nautica (basen i tereny rekreacyjne
od 13.03.2020 r.,
• zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich
placówkach oświatowych w związku z rozporządzeniem rządowym
od 16.03.2020 r. (12-13.03.2020 r. - zajęcia opiekuńcze): kadra
pedagogiczna nie świadczyła pracy, pozostawała w gotowości,
• Urząd Gminy pracuje w całym zakresie właściwości, został zamknięty
dla bezpośredniej obsługi klienta od 16.03.2020 r.,
• zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość od 25.03.2020 r.,
• zamówiliśmy dla Mieszkańców 18 484 tys. bezpłatnych maseczek
w ramach programu Maseczki dla Polski – 2.04.2020 r.

WSPIERAMY BIZNES
Mając pełną świadomość sytuacji w jakiej znalazło się środowisko
naszych Przedsiębiorców - Pracodawców i ogromnej roli biznesu
dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przygotowano na
poziomie naszej gminy instrumenty dające możliwość uzyskania
przez Przedsiębiorcę na okres 3 miesięcy:
- zwolnienia z podatku od nieruchomości – projekt stosownej
uchwały na wniosek Wójta będzie procedowany na najbliższej sesji
Rady Gminy,
- zwolnienia z czynszu z tytułu umowy dzierżawy lub najmu –
jeżeli działalność jest prowadzona w gminnych lokalach, budynkach
lub nieruchomościach.
Zastosowane w naszej gminie rozwiązania proponowane będą
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi
z powodu COVID-19. Ponadto każdy Przedsiębiorca może ubiegać
się o zastosowanie umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczenie
terminów płatności na ogólnych zasadach.

WAŻNE!!!
W OGRANICZONYM ZAKRESIE działają (ograniczamy
kontakt osobisty, godziny pracy nie uległy zmianie):

URZĄD GMINY Zalecane jest załatwianie wszelkich spraw

urzędowych drogą elekroniczną. Zachęcamy Państwa do kontaktu
w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną
lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny: telefon 32 45
13 056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl, adres ePUAP: /2415062/
skrytka. Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków
w sprawach, które nie są konieczne do załatwienia w najbliższym
czasie, a wymagają bezpośredniego kontaktu. Odwołane zostają
umówione spotkania i oględziny.

URZĄD STANU CYWILNEGO

- ograniczamy
udział w ceremonii zawarcia związku małżeńskiego do osób
zawierających związek małżeński i ich świadków. Zawieszamy także
odwiedziny Jubilatów.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zalecane
jest załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą elektroniczną.
Zachęcamy Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez
korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt
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telefoniczny - tel. 32 45 11 671, 32 45 14 444. Sprawy możecie
załatwiać w następujący sposób: Elektronicznie: za pośrednictwem
portalu empatia.mpips.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu
zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu,
czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną), poprzez
ePUAP - /opsgorzyce/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu
zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego lub e-dowodu).
Tradycyjnie: w wersji papierowej; osobiście w Ośrodku Pomocy
Społecznej - tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach po
telefonicznym uzgodnieniu z właściwym pracownikiem. Wnioski
można wysyłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku
przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku
listem ekonomicznym datą przyjęcia wniosku jest data wpływu
do urzędu. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością - datą
wpływu do OPS. Ustalenie prawa do świadczeń / jego wypłata
może nastąpić od miesiąca wpływu wniosku. Nie ma prawnej
możliwości domagania się wypłaty świadczeń wstecz. Wszystkie
wnioski i wzory dokumentów do pobrania znajdziecie na stronie
OPS: https://opsgorzyce.pl. Każdorazowo przed złożeniem
wniosku OPS prosi o kontakt telefoniczny z pracownikiem.
Osobom starszym, które własnym staraniem nie mogą zapewnić
sobie posiłku, posiłek jest dowożony przez pracowników Stacji
Caritas w Gorzycach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach. Jednocześnie prosimy
mieszkańców o zwrócenie uwagi, czy w sąsiedztwie nie mieszkają
osoby starsze, samotne czy niesamodzielne, które wymagają takiej
pomocy. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gorzycach pod nr tel. 32 45 11 671 lub 32 45 14
444 oraz w miarę możliwości o objęcie ich pomocą sąsiedzką na
czas trwania epidemii.

ZAMKNIĘTE

dla Klienta są: Gminna Biblioteka
Publiczna (w tym filie), tel. 32 45 12 110, Gminne Centrum
Kultury (w tym ośrodki i świetlice), tel. 32 45 11 687, 668
306 168, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
(w tym filie), tel. 32 45 14 058, Klub Seniora w Bełsznicy,
GOTSiR Nautica – tel. 32 45 14 634, Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych – tel. 32 45 13 056.
W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą
elektroniczną. Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w tych
jednostkach wyłącznie do wizyt koniecznych.

ZAWIESZONO

zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze w szkołach (decyzja MEN). Prowadzone jest
kształcenie na odległość. Na chwilę obecną administracja
jednostek funkcjonuje w zakresie koniecznym – mającym na celu
zapewnienie ciągłości działania szkół i przedszkoli. Zakres określa
dyrektor jednostki. W sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt
telefoniczny lub drogą elektroniczną.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA
SIĘ obowiązujące w całym kraju:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia
2020 r. ZAKAZANE JEST na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
PRZEMIESZCZANIE się osób przebywających na tym obszarze,
z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych,
lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia
działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu
towarów i usług z tym związanych;
2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi
sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej
lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba
przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą
– także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu,
oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na
rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach
wolontariatu;
4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego,
w tym czynności lub obrzędów religijnych.

INNE WAŻNE ZASADY

OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:
1. Limit osób przebywających w sklepie – do 3 osób na 1 kasę. Na
targowiskach – 3 klientów na 1 punkt handlowy. W placówkach
pocztowych – 2 osoby na 1 okienko.
2. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy obsługują jedynie osoby
powyżej 65. roku życia (w pozostałych godzinach sklepy i lokale
usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla seniorów).
3.Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
4.W weekendy zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
5. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między
pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do
13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych lub niemogących się
samodzielnie poruszać).
6. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą
wyjść z domu bez opieki.
7. Kwarantanną będą automatycznie objęci wszyscy domownicy,
którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę od 1.04.2020 r.
8. Nie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów. Zamknięte
będą wypożyczalnie rowerów miejskich.
9. Zamknięte są hotele i inne miejsca noclegowe, a także salony
kosmetyczne i fryzjerskie.
10. Zawieszone są zabiegi rehabilitacyjne i masaże – zarówno
w placówkach publicznych, jak i prywatnych (z wyjątkiem sytuacji,
w których rehabilitacja jest bezwzględnie konieczna).
11. W miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra
i zapewnione środki do dezynfekcji.
12. Limit miejsc dla pasażerów obowiązuje także przewoźników
prywatnych.
13. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości 5 tys. - 30 tys. zł.

INWESTYCJE
GMINA GORZYCE – szkoły

Gmina Gorzyce w ekspresowym tempie złożyła wniosek w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla
naszych szkół na maksymalną wartość przewidzianą w ramach konkursu
czyli 80 tys. zł i uzyskała dofinansowanie. Tym samym znalazła się
wśród 33 gmin wybranych do dofinansowania w dniu 02.04.2020 r.,
w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie
1.1” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów do realizacji zadań
oświatowych. By w pełni wyrównać szanse naszych dzieci we wszystkich
placówkach oświatowych wójt gminy podjął decyzję o przeznaczeniu
prawie 300 tys. zł na zakup nowego sprzętu komputerowego, który
będzie wykorzystywany w procesie zdalnego nauczania, a docelowo
zasili wszystkie pracownie komputerowe. Na dostawę sprzętu zostało już
rozpisane zamówienie publiczne. Po kompleksowych modernizacjach
boisk wykorzystywanych przez szkoły w Czyżowicach, Gorzycach,
Rogowie oraz Turzy Śl. (i przygotowaniu projektów dla Bluszczowa
i Olzy) to kolejna potężna inwestycja naszej gminy w oświatę czyli
przyszłość dzieci i młodzieży.

BEŁSZNICA – ROGÓW
ul. Wiejska – ul. Raciborska (odnoga)

Trwa kompleksowa modernizacja drogi. Rozpoczęto prace związane
z robotami ziemnymi: wytyczenie, korytowanie pod podbudowę oraz
budowę kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wynosi około 625 000
zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogród z Ćwiklic. Planowany
termin zakończenia inwestycji - 20.08.2020 r.

BLUSZCZÓW, OLZA
zielone pracownie dla szkół

Dzięki zaangażowaniu wielu Osób wśród laureatów tegorocznej
edycji konkursu Zielona Pracownia, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach znalazły się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie oraz
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie. Łącznie w województwie śląskim
wsparcie otrzymały 43 placówki. Dzięki pozyskanym środkom po
szkole w Gorzyczkach swoje zielone pracownie będą miały Bluszczów
i Olza.

CZYŻOWICE ul. Bełsznicka

Zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie
robót budowlanych, do powyższego przetargu wpłynęło 7 ofert.
Obecnie trwa ich badanie. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej
oraz wjazdów do prywatnych posesji. Zadanie zostało rekomendowane
do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

OLZA kanalizacja sanitarna – etap III centrum

Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, we współpracy z gminą Gorzyce, która wsparła je
finansowo. Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 8,6 km sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami; przebudowę sieci
wodociągowej o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok.
2,5 km; remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej. Potężna inwestycja
jest realizowana w rejonie ulic: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej,
Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej i Zwycięstwa.
Wykonawcą jest AWT Rekultivace A.S. z Hawierzowa – Prostřední
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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
Suchá w Republice Czeskiej. Wartość inwestycji wynosi ponad 15,5 inwestycji obejmuje m.in. dobudowę dwóch nowych skrzydeł (sale
mln zł. Firma zrealizuje zadanie w terminie 24 miesięcy od podpisania dla dzieci starszych wraz z toaletami i pomieszczeniem gospodarczym),
umowy.
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych,
przebudowę wejścia do budynku, wymianę pokrycia dachowego
ROGÓW przedszkole
na nowe, remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem,
Trwają prace związane z rozbudową, remontem i termomodernizacją modernizację instalacji c.o., wymianę źródła ciepła (kocioł węglowy na
przedszkola w Rogowie. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno gazowy) oraz zagospodarowanie terenu. Wartość inwestycji opiewa na
Remontowo Budowlany Artura Marcinka z Wodzisławia Śląskiego. kwotę ponad 5 mln zł. Prace przebiegają planowo. W nowym budynku
Obecnie prace obejmują roboty wewnętrzne związane m.in. zostanie uruchomionych 7 oddziałów przedszkolnych. Planowany
z branżami elektrycznymi i sanitarnymi. Przypomnijmy, że zakres termin zakończenia inwestycji – 31.08.2020 r.

DOSTOJNI JUBILACI

Gertruda Kuczek w otoczeniu najbliższych

90. urodziny obchodziła w lutym Pani Gertruda
Kuczek, mieszkanka Olzy. Pani Gertruda wychowała dwóch synów
i córkę, ma piętnaścioro wnucząt i osiemnaścioro prawnucząt. Jubilatka
była bardzo aktywna zawodowo, pracowała w branży budowlanej,
rozlewni wód oraz w czeskiej fabryce farby. Solenizantka cieszy się bardzo
dobrym zdrowiem, mieszka z wnukiem i jego rodziną. Życzenia dalszych,
długich lat w zdrowiu pani Gertrudzie złożył wójt gminy Gorzyce Daniel
Jakubczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Małek oraz
Jadwiga Siedlaczek- kierownik USC.

Boelsław Hanusiak

19 lutego br. swoje 90. urodziny obchodził Pan
Bolesław Hanusiak. Jubilat pochodzi z Krakowa, a od 2011

roku jest mieszkańcem WOLO i ZOLL w Gorzycach. Z życzeniami
u pana Bolesława był Daniel Jakubczyk - wójt Gminy, Krzysztof
Małek - wiceprzewodniczący RG Gorzyce, oraz Jadwiga Siedlaczek
- kierownik USC.

W OBLICZU PANDEMII
Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest dla nas życie? Co tak
naprawdę jest dla nas wartością? Brzmi patetycznie, a nawet infantylnie.
Często unikamy takiej frazeologii, a tymczasem w obliczu epidemii
wywołanej koronawirusem, takie i wiele innych pytań z pewnością
zadajemy z ogromną grozą. Odwołam się może do postawy Jana Pawła
II, który niejednokrotnie potwierdzał absolutną wartość i świętość życia
człowieka w każdej sytuacji – w zdrowiu czy chorobie, i w każdym czasie
– przed narodzeniem czy w obliczu śmierci. W obliczu tragedii, jaka nas
dotknęła, powinniśmy choć przez chwilę się zastanowić nad wartością
istnienia. Często jest tak, że narzekamy na brak pieniędzy, zazdrościmy,
źle życzymy, zapominając że w obliczu śmierci będziemy tacy sami.
Nikt z nas nie pozostanie tutaj na zawsze. Kiedyś nasza wędrówka
się zakończy i będziemy musieli zmierzyć się z ostatnią koleją losu
ziemskiego. Żyjąc w wolnym, liberalnym świecie, często zapominamy
o prawdziwych wartościach życia. Może teraz w czasie, kiedy przyszło
nam być uczestnikami największej kwarantanny w dziejach ludzkości,
powinniśmy zacząć żyć inaczej.
Coraz częściej utwierdzam się w przekonaniu, że dopiero w chwili
zagrożenia życia, zaczyna do nas docierać, jak ogromną wartość
ma nasze życie, jak jest bezcenne, chociaż nie jest wolne od trudu
i cierpienia. Życie ludzkie ma ogromną wartość i jest nienaruszalne.
Człowiek w obliczu zagrożenia życia podejmuje różne decyzje. Każda
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w pewien sposób definiuje człowieczeństwo. Jedne zawstydzają, a inne
wprawiają w dumę. Przyjrzyjmy się obecnej sytuacji, w jakiej cały
świat się znalazł. Koronawirus jest zagrożeniem zarówno globalnym
jak i lokalnym. Jakie są nasze relacje? Czy zagrożenie życia zmienia nas
na lepsze, a może jest całkiem odwrotnie? Moim zdaniem zagrożenie
wywołane koronawirusem to ogromny test nie tylko sprawności
państwa, ale przede wszystkim, odpowiedzialności społeczeństwa.
Człowiek swoim postępowaniem w istotny sposób wpływa na
poszczególne wzorce zachowania, które uchodzą za przekroczenie,
bądź też postrzegane są jako norma społeczna. Dlaczego o tym piszę?
Ja, jako zwykły zjadacz chleba zdaję sobie sprawę z tego, że od tego,
w jaki sposób się zachowamy zależeć będzie, czy rozprzestrzenianie się
wirusa w naszym kraju uda się spowolnić, czy też pandemia wymknie
się spod kontroli. To właśnie od naszej postawy zależy teraz wszystko.
Mam ogromną nadzieję, że podzielacie moje spostrzeżenia. Zwracam
się więc z ogromną prośbą do Wszystkich, by ograniczyli do minimum
kontakty z innymi osobami. To jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć
na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii. Stosowanie się do
obostrzeń w walce z koronawirusem powinno być podyktowane nie
tyle troską o nas samych i naszych bliskich, co troską o dobro wspólne
i interes publiczny. Życzę Wam kochani dużo zdrowia!
Anna Piotrowska

WIELKANOC W TRUDNYCH CZASACH
a wielkanocne pokarmy symbolem patriotyzmu. Tak wiele rodzin siadało
do wielkanocnego posiłku bez najbliższych. Jak sobie radzili z przekazem
najważniejszych chrześcijańskich świąt naziści (w większości katolicy)?
Wiemy z historii.
Czas kryzysu zdarza się w każdej epoce. Dlatego dbajmy o zdrowie
swoje, bliskich, znajomych, każdego obok nas. Bierzmy przykład z naszych
przodków. Wierzmy i módlmy się, a nadejdą lepsze dni – „ Alleluja!”.
red. nacz. Anna Bierska

EKOLOGIA JEST MODNA
źródło: pixabay

Nie ulega wątpliwości, że Wielkanoc to wielki czas w chrześcijaństwie.
Tradycje Świąt Wielkanocnych wywodzą się już od IV wieku kiedy to
Wielkanoc w religii chrześcijańskiej pojawiła się po soborze nicejskim
w 325 roku, gdzie podjęto ważne kwestie doktrynalne związane z rozwojem
i praktykowaniem wiary katolickiej. O dziejach tradycji wielkanocnych
przekazywanych z pokolenia na pokolenie można pisać bardzo wiele.
Historia ta jest piękna, ciekawa i długa.
W dzisiejszej dobie mamy jednak do czynienia z pewnego rodzaju
wyzwaniem. Jest nim czas pandemii, z którym i my chrześcijanie musimy
się aktualnie zmagać. Należy pogodzić się z myślą, że uroczystości świąt
Zmartwychwstania Pańskiego będą miały inny wyraz, ale nikt rzecz jasna,
nie może nam odebrać naszych wielowiekowych tradycji i przede wszystkim
radości z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego. Dla chrześcijanina
najważniejsze jest przecież zmartwychwstanie Chrystusa, symbol Jego
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Na przestrzeni stuleci bywały już trudne czasy, w których trudno było
kultywować nie tylko tradycje wielkanocne, ale i samą wiarę chrześcijańską.
Mam na myśli okres II wojny św. kiedy Polacy pod okupacją niemiecką
wykazywali się niezwykłym hartem ducha i ponadprzeciętną zaradnością.
Brakowało wszystkiego, panował głód, a mimo wszystko narodu polskiego
nie udało się nazistom złamać. Nadeszła kolejna wiosna, budząca świat do
życia. Zdobycie jajka było nieraz szczytem marzeń, które z pieczołowitością
dzielono na malutkie kawałeczki, aby się nim podzielić. Królowała
wszechobecna drożyzna, szczególnie w okresie świąt. Zdolne kulinarnie
i bardziej zapobiegliwe kobiety wyrabiały produkty cukiernicze na
sprzedaż, aby choć troszkę podreperować domowy budżet. Jerzy Duracz
(walczył z niemieckim okupantem, sprawiedliwy wśród narodów świata)
wspominał w jednej ze swoich książek, że kilo masła za okupacji potrafiło
kosztować 180 zł., a litr oleju 100 zł.
Nie wolno było się spotykać, aby więc trochę ubarwić sobie okres
Wielkanocy ludzie poszukiwali wierzbowych gałązek zieleniejących wkrótce
w jakimś naczyniu. Czytali teksty poświęcone tematyce Wielkanocy.
Znany ówcześnie Stefan „Wiecha” Wiechecki piewca folkloru pisał:
„Przede wszystkim jajeczko! Jest to danie religijne i do nażarcia się nie służy,
znakiem tego nie należy z każdym jednym życzeniem całej sztuki opychać,
ale, trzymając ćwiartkie na widelcu, najmarniej dwie osoby nią załatwić”.
Jakże trudno było uzbierać odpowiednie produkty do święconki w czasie
wszechobecnego terroru, niepewności jutra i biedy.
Aleksandra Janicka-Zaprutko opisuje w swojej książce pt. „Okupacja
od kuchni. Kobieca sztuka przetrwania” sposoby kobiet na radzenie sobie
w tak ciężkiej do wyobrażenia sobie wojennej rzeczywistości. Zdobycie jajka
było nieraz szczytem marzeń, które z pieczołowitością dzielono na malutkie
kawałeczki, aby się nim podzielić. Możemy dowiedzieć się, że warzywa
hodowano w maleńkich ogródkach urządzonych podwórkach kamienic, co
groziło za zrobienia świniobicia, czy handel mięsem i dlaczego handlowano
fusami z kawy. Do tego autorka podaje rady i przepisy kulinarne.
Podczas II wojny św. Wielkanoc to był czas wielkiej próby i wzruszeń,

Wspomaganie naszej matki Ziemi w dzisiejszych czasach jest
niezbędne. Ochrona środowiska to powszechny temat, który poruszany
jest w szkołach, urzędach, przedszkolach, a nawet w radio i telewizji.
Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i nie dba
o otaczający nas świat.
Czy wiesz, że w 2019 r., w Polsce odnotowano 40 tysięcy
przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza? Zamiast
być lepiej, sytuacja z roku na rok się pogarsza. Wyobraźmy sobie w jakim
świecie za dwadzieścia, trzydzieści lat będą żyły nasze wnuki. Jak mówi
jeden z ekspertów ONZ: „zapewnienie godnego życia i dobrobytu
prawie 10 miliardom ludzi do 2050 r., bez narażania na szwank limitów
ekologicznych naszej planety, będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań
i obowiązków, przed jakimi ludzkość kiedykolwiek stanęła”, ale „mamy
niezbędne wytyczne i naukę, która je tworzy. Jedynym brakującym
składnikiem sukcesu jest nasze wspólne postanowienie”.
Dokładnie tak w grupie siła! Dlatego w tym artykule przychodzę
ze wskazówkami jakie działania należy podjąć by wspierać środowisko?
Oto kilka wskazówek: 1. Segreguj odpady. Pamiętaj o zdjęciu etykiety
z plastikowej butelki i wrzucenia jej do odpowiedniego pojemnika.
Te proste działania przyczyniają się do możliwości ponownego
przetworzenia odpadów i stworzenia na przykład modnej torby, z którą
być może będziesz wkrótce chodził. 2. Idąc na zakupy zawsze noś ze
sobą torbę wielokrotnego użytku. Zrezygnuj z foliówek. Czy wiesz, że
pierwsza torba foliowa została wyprodukowana 50 lat temu, i że jeszcze
nie uległa całkowitemu rozkładowi? 3. Zamień auto na rower. Takie
działanie nie tylko przynosi korzyści środowisku, ale także nam. Dzisiejsze
czasy nie wspierają naszej kondycji, a siedzący tryb życia przynosi nam
wiele schorzeń. Jadąc do pracy rowerem zamiast samochodem nie
tylko zmniejszysz wysokość stężanie dwutlenku węgla w powietrzu, ale
również poprawisz swoją sprawność fizyczną. 4. Zrezygnuj lub znacznie
ogranicz korzystanie ze środków chemicznych. Liczbę szkodników
w twoim ogrodzie staraj się ograniczać przy pomocy naturalnych metod.
Na przykład biedronki, których największym przysmakiem są mszyce,
można przywabić zawczasu, spryskując rośliny narażone na atak tych
szkodników, co kilka dni, wodą z cukrem (pół łyżki cukru na litr wody).
5. Oszczędzaj wodę i prąd. Zamiast długiej kąpieli w wannie wybierz
prysznic. Oczywiście nie wszystko naraz, zacznij od stopniowych zmian
np. dwóch pryszniców zamiast codziennych kąpieli w wannie.
Bycie ekologicznym ma także wymiar ekonomiczny. Oszczędzanie
energii czy wody, przekazywanie ubranek, wymiana zabawek to nie
tylko ukłon w stronę środowiska, ale i ulga dla portfela. Dając dobry
przykład, już od kołyski uczymy nasze dzieci, że bycie eko jest normalne
i naturalne, nie musi być poświęceniem, ale wyborem, w dodatku
bardzo świadomym. Pamiętajmy także jak ważna jest moc słów,
dlatego przekazujmy te rady dalej naszym znajomym, przyjaciołom
i rodzinie, aby wszyscy włączyli się w pomoc dla Ziemi! Wzorujmy się
na najlepszych w kwestii ochrony dóbr naturalnych z pożytkiem dla
kieszeni i naszej planety.
Oliwia Czajkowska
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TYGRYSY Z GORZYC NA OLIMPIADZIE SPECJALNEJ W ZAKOPANEM
Fot.: arch. K. Moskwa

Adam Ciołczyk, który zdobył dwukrotnie 4 miejsce w narciarstwie alpejskim

W dniach 4 - 7 marca 2020 r. w Zakopanem odbyły się
Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wśród
20 osobowej reprezentacji Oddziału Regionalnego Olimpiady
Specjalne Polska - Śląskie znalazło się 3 zawodników Klubu
Olimpiad Specjalnych „TYGRYSY” Gorzyce: Bożena Kwaśnica,
Rafał Bochenek i Adam Ciołczyk.
Igrzyska rozpoczęła Ceremonia Otwarcia, którą swoją obecnością
zaszczyciła małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy pani Agata Kornhauser - Duda, honorowy patron
Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Wszyscy uczestnicy
ceremonii, tuż po jej oficjalnej części, mieli okazję bawić się przy
dźwiękach muzyki zespołu ZAKOPOWER!
Część sportowa zawodów toczyła się 5 oraz 6 marca br., narciarstwo
zjazdowe na trasach Stacji Narciarskiej SKI SUCHE, natomiast
narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych w Centralnym
Ośrodku Sportu w Zakopanem. Pierwszy z tych dni poświęcono

na starty preeliminacyjne, natomiast drugi dzień to już niezwykle
emocjonujące finały uwieńczone ceremoniami medalowymi.
Zawodnicy „Tygrysów” spisali się rewelacyjnie, osiągając wspaniałe
wyniki: Bożena Kwaśnica zdobywczyni 2 i 3 miejsca w narciarstwie
biegowym, Adam Ciołczyk dwukrotnie 4 miejsce w narciarstwie
alpejskim, Rafał Bochenek 7 i 8 miejsce w narciarstwie alpejskim
Po startach finałowych, wieczorową porą miała miejsce zabawa
integracyjna przy muzyce. Zawodnicy bawili się przy dźwiękach
góralskiej muzyki na żywo oraz przy ulubionych hitach z konsoli DJ’a.
Po wspaniałych Igrzyskach w Zakopanem, zawodnicy z Gorzyc wrócili
do domów i przygotowują się już do kolejnych zawodów w ramach
Olimpiad Specjalnych.
Zapraszamy do obszernych fotorelacji na naszym profilu
facebookowym: https://www.facebook.com/Olimpiady
K. Moskwa

Bozena Kwaśnica, zdobywczyni 2 i 3 miejsca w narciarstwie alpejskim

mini

RUBRYKA SATYRYKA

Czesław Czaika
O przemocy
Walczył z przemocą,
z przemocy pomocą.

Rafał Bochenek podczas zawodów

Bezsilność
Cierpiał strasznie, wprost okrutnie,
że nikt wirusowi łba nie utnie.
Zły kierunek
Ani wódka, ani łóżko takich nie pogodzi,
kiedy jeden w prawo, drugi w lewo chodzi.
Prezydencka wizyta
Nie poszedł do prezesa, by sobie pogadać,
w czasie przedswiątecznym trza się wyspowiadać.
Wróżba przedwyborcza
Już bębny w pogotowiu, już trąby czekają,
choć pewnie po wyborach dudy nam zagrają.

Zawody w Zakopanem
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W OLZIE - „SŁOWIK NAD OLZĄ” ŚPIEWA JUŻ 100 LAT
Fot.: M. Albin

Słowik nad Olzą

Pisząc o uroczystości jubileuszu stulecia zacnego chóru olzańskiego,
na wstępie użyję słów homilii wygłoszonej przez ks. proboszcza
Bogusława Redera w czasie mszy świętej, będących parafrazą do słów
wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II w rodzinnych Wadowicach:
Tu wszystko się zaczęło… Ksiądz proboszcz, homilię zaczął od słów: Tu
w Olzie, wszystko się zaczęło przed stu laty – kochani chórzyści, jesteście
bliscy memu sercu i sercom parafian. Rozsławiacie naszą piękną Olzę
i Gminę na Górnym Śląsku, w całej Polsce i poza granicami.
Słowa te mogą posłużyć jako podsumowanie istnienia i dorobku
artystycznego olzańskiego chóru „Słowik nad Olzą” na przestrzeni
całego wieku działalności. Obchody jubileuszu, jak napisałem na
wstępie, rozpoczęły się mszą św. sprawowaną w intencji chóru
i zmarłych chórzystów.
W uroczystej, jubileuszowej eucharystii wraz z chórem – jubilatem
uczestniczyli: Daniel Jakubczyk – wójt gminy Gorzyce, Piotr
Wawrzyczny – przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący
Okręgowego Związku Chórów i Orkiestr w Wodzisławiu Śląskim
– Krystian Dziuba, dyrektor GCKG Bibianna Dawid, dyrektor SP
w Olzie Edyta Cogiel, przedstawiciele zaprzyjaźnionych chórów,
reprezentanci związków i stowarzyszeń działających w Olzie, obecni
byli także ludzie zasłużeni dla chóru, samorzadowcy oraz mieszkańcy
Olzy.
Po zakończeniu mszy św., ksiądz proboszcz raz jeszcze skierował do
chórzystów słowa serdecznych życzeń i podziękowań, za ich służbę
w czasie uroczystościach kościelnych, a w dowód wdzięczności wręczył
chórzystom kosz słodyczy.
Uczestnicy uroczystości kościelnej udali się do miejscowego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się oficjalna gala jubileuszowa chóru „Słowik
nad Olzą”.
Wszystkich uczestników jubileuszowej gali w imieniu chóru
i organizatorów powitała dyrektor GCKG Bibianna Dawid. Po słowach
powitania dyrektor Bibianna Dawid, przedstawiła rys historyczny
olzańskiego chóru. Na przestrzeni tych stu lat działalności chóru
w Olzie, śpiewacy Olzańscy odnieśli wiele znaczących sukcesów na
niwie śpiewaczej, a także jako krzewiciele kultury Śląskiej i patriotyzmu
Polskiego wśród mieszkańców Olzy i całego Górnego Śląska.
Dalszą część gali prowadził Stanisław Pająk, obecny prezes chóru
i śpiewak w jednej osobie. Jako prezes chóru „Słowik nad Olzą” raz
jeszcze wszystkich serdecznie przywitał w imieniu jubilata, i w paru
słowach nawiązał do najnowszej historii chóru akcentując osiągnięcia
zespołu i poświęcenie się tej sprawie byłych dyrygentów – Eugeniusza
wika, Bożeny i Mieczysława Błaszczyków, Ireny Witek-Bugla

oraz aktualnego dyrygenta chóru
Tymoteusza Kubicy.
Obchody tak pięknego jubileuszu były
okazją do nadania ludziom zasłużonym
dla chóru honorowych wyróżnień
i odznaczeń. Listę odznaczonych
chórzystów przez Zarząd Główny
Ś.Z.Ch.iO. w Katowicach z okazji 100.
lecia zespołu odczytał prezes chóru
Stanisław Pająk. Odznaczenia zostały
wręczone przez prezesa P.Z.Ch.iO.
w Wodzisławiu Śl. Krystian Dziuba.
Odznaczeni zostali: Brązową odznaką
honorową za zasługi dla Kultury
Muzycznej: Felicja Zygmunt. Srebrną
odznaką honorową za zasługi dla
Kultury Muzycznej: Felicjan Władarz,
Józef Kozielski, Alicja Seman. Złotą
odznakę honorową za zasługi dla
Kultury Muzycznej: Hildegarda Adamczyk, Elżbieta Wolny, Aniela
Nowak. Srebrną odznakę honorową z Laurem za zasługi dla Kultury
Muzycznej: Stefania Czyż, Dorota Warzeszka, Jadwiga Siedlaczek,
Józef Adamczyk. Złotą odznaką honorową z Wieńcem Laurowym za
zasługi dla Kultury Muzycznej: Helena Gonsior, Gertruda Szuścik,
Antoni Pieczka, Stanisław Pająk, Emilia Ćwik, Ewa Bajer, Anna
Kopystyńska, Róża Ciuraj, Kazimierz Lenczyk, Chór mieszany
„Słowik nad Olzą”. Emilia Ćwik, Józef Adamczyk i Róża Ciuraj
uhonorowani zostali tytułem Godność Herolda Śpiewaka Śląskiego.
Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali kolejno zaproszeni
goście: wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, dziękując chórowi
za wieloletnie ambasadorstwo gminy w sferze kultury na Śląsku
w całym kraju i za granicą, przypomniał jednocześnie historię ruchu
śpiewaczego w Olzie „nad granicą”.
Sołtys Olzy Józef Sosnecki swoje wystąpienie podsumował słowami
nasz chór jest dumą Olzy. Wieloletnia dyrygentka chóru Irena WitekBugla w sposób niezwykle emocjonalny i wzruszający wspomniała lata
pracy w Olzie, konstruując swoje wystapienie słowami: tu przeżyłam
swoją największą przygodę życia. Niestety życie sprawiło, że nie mogę
tu dalej działać. Wiele ciepłych słów w stronę chórzystów skierowała
dyrektor SP w Olzie Edyta Cogiel, podkreśliła znaczenie śpiewania
chóralnego w rozwoju osobowości mieszkańców Olzy. Wystąpienie
podsumowała cytatem: Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca
mają. Życzenia dla jubilata w imieniu żony Bożeny byłej dyrygentki
chóru i własnym odczytał Mieczysław Błaszczyk, artysta scen
operetkowych i współpracujący z olzańskimi śpiewakami.
Gratulacje, życzenia i kwiaty złożyli jubilatom Maria Sztwiertnia

Uroczysta jubileuszowa msza św.
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Moment wręczania honorowych odznaczeń

i Paweł Rusek, reprezentanci chóru „Lutnia” z Lutyni Dolnej
i Rychwałdu.
Gorące życzenia spływały dla jubilatów od wszystkich chórów
działających w gminie Gorzyce oraz chóru „Echo” z Syryni.
Reprezentujący biura poselskie Teresy Glenc i Krzysztoda Gadowskiego
w imieniu parlamentarzystów odczytali listy gratulacyjne. Kwiaty
i serdeczne życzenia w imieniu pracowników GCKG jubilatom
złożyła Bibianna Dawid wraz z kierownik olzańskiej placówki
Michaliną Maks. Wśród wielu życzeń i gratulacji nie zabrakło tezż
słów gratulacyjnych i podziękowań od byłego sołtysa Olzy Józefa
Kopystyńskiego i państwa Adamczyków i Krótkich z Olzy, sponsorów
wielu imprez organizowanych przez olzański chór.
Jak przystało uczestnicy tej historycznej gali, wznieśli toast za
powodzenie zespołu i odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. W tym momencie
na salę został wwieziony piękny, jubileuszowy tort ufundowany sla
“Słowika” przez GCK i rodzinę Państwa Krótkich.
Wielką, uroczystą, jubileuszową galę, zakończoneo pięknym
programem artystycznym, który rozpoczęła Grupa Śpiewacza „Olzanki”
pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk. Po występie Olzanek, koncert
rozpoczął jubilat – „Słowik nad Olzą” pod kierunkiem Tymoteusza
Kubicy. Dla miłośników muzyki operowej i operetkowej zaśpiewał
artysta scen operetkowych Mieczysław Błaszczyk z akompaniamentem
Grażyny Greiner. Był to prezent dedykowany chórowi od Firmy
I&L Państwa Adamczyków z Olzy. Program artystyczny zakończył
Stanisław Pająk, który w pięknym stylu wykonał znane arie i pieśni
operetkowe, za co otrzymał gorące brawa od uczestników uroczystości.
Chóralny śpiew łączy ludzi, jest synonimem jedności, wytrwałości,
tolerancji i poświęcenia. Gdyby w ludziach tworzących chór nie
tkwiły w ich sercach te przymioty, na pewno nie trwaliby w chóralnym
śpiewaniu cały wiek, mimo wielu zawiłości dziejowych, codziennych
spraw, radości i porażek życiowych.
Andrzej Nowak

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA
I DZIAŁALNOŚCI CHÓRU MIESZANEGO
„SŁOWIK NAD OLZĄ”
Chór „Słowik nad Olzą” działa przy OK w Olzie,
miejscowości położonej w widłach rzek Olzy i Odry na granicy
polsko – czeskiej w Gminie. Chór „Słowik nad Olzą” jest
członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach
i swoją działalność opiera na statucie wspomnianego związku.
Chór powstał 20 lutego 1920 roku. Pierwsi założyciele chóru,
który przyjął nazwę „Słowik nad Olzą” to: Jan Zichlarz, Józef
Hadaś, Antoni Honisz i Karol Papiorek. Chórzyści brali
czynny udział w kampanii plebiscytowej na rzecz przyłączenia
Górnego Śląska do Polski. Po III powstaniu Śląskim chór zawiesił
swoją działalność na kilka lat. Odradza się na krótko, w 1924
r. przyjmując nazwę „Jedność”. W 1931 r. w wyniku uporu
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patriotycznych działaczy w Olzie Teodora Gajdosza, Józefa
Rzazonki, Wiktora Mrozka i później Józefa Pieczki odradza się
ponownie przyjmując nazwę „Moniuszko”, działając aż do 1939
r., kiedy to musiał przerwać swoją działalność z powodu II wojny
światowej. Nauką śpiewu i dyrygowaniem chórem zajmowali się
przeważnie nauczyciele szkoły w Olzie: Albert Mazur, Alojzy
Piecha, Jan Kozyra oraz Franciszek Zając. Reaktywacja zespołu
po wojnie nastąpiła w 1948 roku a w jego repertuarze znalazły
się pieśni folklorystyczne, patriotyczne i liturgiczne. Prezesem
chóru był w tym czasie Józef Pieczka a dyrygentem wspominany
już pan Albert Mazur. Jednakże dziewięć lat później, w 1957
r., z nieustalonych przyczyn chór zawiesił działalność i został
skreślony z ewidencji chórów i orkiestr w Katowicach. Powrót
nastąpił dopiero w 1977 r., kiedy to został reaktywowany
przez pana Aleksandra pod nazwą „Moniuszko”. Pierwszym
dyrygentem odrodzonego chóru był Ćwik Eugeniusz z Olzy,
następnym dyrygentem chóru został Krystian Plisz. Dyrygent ten
bardzo zasłużył się dla zespołu rozpisując własnoręcznie nuty na
poszczególne głosy, dla każdego chórzysty, z których korzystamy
do dziś. Prezesem chóru został pan Aleksander Mrozek, który
był motorem napędowym zespołu i za kadencji, którego zespół
osiągnął wysoki poziom artystyczny i zdobywał wiele nagród
i wyróżnień. Nadmienić trzeba, iż pan Aleksander Mrozek wraz
z dyrygentem Pliszem byli pomysłodawcami utworzenia chóru
„Moniuszko” w miejscowości Czyżowice i w związku, z czym
Olziański chór powrócił do dawnej nazwy „Słowik nad Olzą”,
co stało się 11 stycznia 1987 r. W repertuarze chóru znajdują się
pieśni zarówno świeckie jak i kościelne, swymi występami chór
uświetnia, więc uroczystości świeckie i kościelne. W okresie swej
działalności chór brał udział w wielu konkursach zdobywając
wiele znaczących miejsc, wyróżnień i nagród. Między innymi
w listopadzie 1984 r., jako jedyny chór z Okręgu Wodzisławia Śl.
dostąpił zaszczytu śpiewania do Mszy św. transmitowanej przez
program I Polskiego Radia w kościele św. Krzyża w Warszawie.
W 1986 r., staraniem ówczesnego prezesa Aleksandra Mrozka
doszło do podpisania umowy o współpracy z polonijnym
chórem „Lutnia” z Dolnej Lutyni w Czechach, która trwa do
dziś. Wzajemna wymiana doświadczeń, wzajemne uczestniczenie
w imprezach, uroczystościach po obu stronach granicy, to zalety
tej współpracy, która do chwili obecnej trwa i przynosi obopólne
korzyści. W maju 1989 r. została nawiązana współpraca
z żeńskim chórem z Wolfsburga w Niemczech. Chór „Słowik nad
Olzą” ma również nawiązaną współpracę z bliźniaczym chórem
„Słowik” z Przyszowic koło Gliwic, który to w roku powodzi
1000-lecia (1997 r.) pospieszył z pomocą naszemu chórowi,
(który poniósł wielkie straty), fundując organy bardzo pomocne
w lekcjach śpiewu. Członkowie chóru „Słowik nad Olzą”
zostali odznaczeni brązowymi, srebrnymi, złotymi oraz złotymi
z laurem honorowymi odznakami ŚZCHIO za wieloletnie
zasługi w działalności śpiewaczej a sam chór odznaczony został
Złotą Odznaką Honorową ŚZCHiO. Chór „Słowik nad Olzą”
odznaczony został również odznaką honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (leg. Nr9329). W okresie od 1977 roku funkcję
dyrygenta chóru „Słowik nad Olzą” pełnili: Ćwik Eugeniusz
(1977 r.), Plisz Krystian (1977 r. - 1986 r.), Błaszczyk Bożena
(1987 r. - 1992 r.), Ćwik Eugeniusz (1992 r. - 1993r.), Michalski
Jerzy (1993 r. - 1996 r.), Witek-Bugla Irena (1996 r. - 2017 r.),
Kubica Tymoteusz (2017 r. do nadal). Funkcję Prezesa chóru
„Słowik nad Olzą” pełnili: Mrozek Aleksander (1977 r.-1988
r.), Ciuraj Henryk (1988 r.1999 r.), Lenczyk Kazimierz (1999
r.-2001 r.), Pająk Stanisław (2002 r. do nadal).

Podziękowania dla osób i instytucji
z okazji jubileuszu 100-lecia założenia
chóru mieszanego „Słowik nad Olzą”.
W związku z jubileuszem 100-lecia
istnienia chóru mieszanego „Słowik nad
Olzą” w Olzie Zarząd chóru składa wielkie
podziękowania osobom prywatnym i osobom
reprezentującym instytucje i władze. I tak:
• wójtowi gminy Gorzyce Danielowi
Jakubczykowi za wspieranie finansowe
imprez, które były organizowane przez chór
między innymi coroczne Zloty chórów nad
Olzą,
• sołtysom Olzy obecnemu Józefowi
Sosneckiemu
i
byłemu
Józefowi
Kopystyńskiemu za przychylność i pomoc
w organizacji imprez oraz za dotacje
finansowe na rzecz naszego zespołu,
• gminnemu Centrum Kultury w Gorzycach
a szczególnie pani dyrektor Bibiannie
Dawid za zapewnianie obsługi dyrygenckiej
chóru oraz za przejęcie organizacji
imprez kulturalnych dotyczących śpiewu
chóralnego na terenie sołectw i Gminy,
• byłej dyrektor szkoły podstawowej w Olzie
za owocną współpracę,
• proboszczowi parafii w Olzie księdzu
Bogdanowi Rederowi za przychylność
i umożliwianie śpiewu w kościele na mszach
i innych uroczystościach religijnych,
• Gabrieli i Bogusławowi Krótkim,
za możliwość bezpłatnej organizacji
corocznych Zlotów Chórów nad Olzą na
polu biwakowym „Europa” oraz za dotacje
rzeczowe dla zespołu,
• Arturowi Szwedzie za zapewnianie
wypieków na imprezy chórowe,
• państwu Iwonie i Leszkowi Adamczykom za
usługi transportowe przy organizacji Zlotów
chórów,
• wielkie podziękowania składamy druhnom
i druhom chóru „Lutnia”z Dolnej Lutyni
z Republiki Czeskiej za 30-letnią owocną
współpracę. Podziękowania te składamy na
ręce miłej i kochanej Pani Marii Sztwiertnia
oraz dyrygenta pana Władysława Ruska.
I wreszcie Zarząd chóru „Słowik
nad Olzą” składa wielkie podziękowania
wszystkim druhnom i druhom naszego chóru
za wieloletni wysiłek w szerzeniu kultury
śpiewaczej na rzecz mieszkańców Olzy,
Gminy i Powiatu. Szczególne podziękowania
należą się wieloletnim członkom Zarządu
chóru takim jak: Annie Kopystyńskiej będącej
przez wiele lat motorem napędowym wielu
inicjatyw chórowych, Róży Ciuraj, Ewie Bajer,
Helenie Gonsior, Kazimierzowi Lenczykowi,
Józefowi Adamczykowi, Antoniemu Pieczce,
którzy pełnili ważne funkcje w zarządzie.
Za Zarząd chóru
prezes Stanisław Pająk

ZABIORĘ CIĘ DZIŚ NA BAL

W CZYZOWICACH WYBRZMIAŁA MUZYKA
ZBIGNIEWA WODECKIEGO

Fot.: M. Albin

Koncert z muzyką Wodeckiego w czyżowickim Ośrodku Kultury

Wykonawcy koncertu

Miłośnicy muzyki nieżyjącego już
artysty, śpiewaka Zbigniewa Wodeckiego,
mieli
okazję
posłuchać
pięknego,
nastrojowego koncertu prezentującego
jego wielki dorobek artystyczny. Koncert
odbył się na scenie Ośrodka Kultury
w Czyżowicach, przy szczelnie wypełnionej
sali przez fanów, wielbicieli jego piosenek.
Tytuł koncertu brzmiał jak tytuł jego
wielkiego przeboju „Zabiorę Cię dziś na
bal”. Wykonawcami tego koncertu byli
młodzi muzycy, absolwenci krakowskiej
i katowickiej Akademii Muzycznej,
w składzie: Daniel Cebula-Orynicz jako
wokalista i prowadzący jednocześnie ten
koncert. Na instrumentach klawiszowych
grał Dawid Makosz, artysta wywodzący
się ze znanej rodziny muzycznej z Gorzyc,
Łukasz Dudek – gitara, Kosma Kałamarz
- gitara basowa i Przemysław Smaczny

– perkusja. Prowadzacy koncert, świetny
wokalista Daniel Cebula-Orynicz, okazał
się wielkim znawcą dorobku muzycznego
i życia Zbigniewa Wodeckiego – wybitnego
wokalisty
i
multiinstrumentalisty,
kojarzącego się nam ze skrzypcami i trąbką
jako atrybuty cechujące jego styl artystyczny.
Młody, dynamiczny krakowski zespół
zaprezentował publiczności szeroką gamę
utworów Wodeckiego – jak „Zacznij od
Bacha”, „ Izolda”, „Zabiorę Cię dziś na
bal” a także wykonując aranżacje utworów
zawartych w albumie „Wodecki Jazz”.
Kończącym
utworem
wykonanym
tego wieczoru w czyżowickim Ośrodku
Kultury przez młody zespół był przebój
wielu pokoleń polaków, niezapomniana
„Pszczółka Maja”, kojarząca się wszystkim
ze słynną bajka na dobranoc.
Koncert zakończył się gorącym aplauzem
publiczności i wielokrotnym bisowaniem.
Na zakończenie artystom w imieniu
organizatorów i publiczności w cieplych
słowach i z kwiatami podziękowała
Ewelina Poloczek. Koncert był pięknym
zwieńczeniem muzycznym tegorocznego
karnawału w naszej gminie.
Andrzej Nowak

Niezapomniany duet
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DZIEŃ KOBIET 2020 W CZYŻOWICACH

Fot.: arch. OKC

drugi, piosenka scenkę i fraszołkę. Panie śmiały
się do rozpuku przy skeczu o odchudzaniu,
o poradzie u znachorki w sprawie chrapania,
o wyjeździe sióstr zakonnych do Watykanu,
z wizyty u dr Budyniowej leczącej Tomusia,
który nigdy nie miał dziołchy… i z wielu
innych. W mojej pamięci z pewnością także
pozostanie występ trio peruwiańskiego,
czyli zespołu peruwiańskiego, w którego
wcieliły się „Czyżowianki” imitując grę
na instrumentach i tańcząc w rytm tejże
muzyki. Panie zaprezentowały się na wysokim
poziomie artystycznym, z wielkim poczuciem
humoru i dystansem do siebie.

Organizatorzy Dnia Kobiet w OKC

Dzień Kobiet jest
znany i kultywowany
niemal na całym
świecie. Dzień ten
bardzo różnorodnie
się obchodzi, ale
najczęściej dba się,
aby był wyjątkowy.
W
niektórych
państwach
jest
świętem, w innych jest
nawet dniem wolnym
od pracy. W pięknych
Czyżowicach dba się
zawsze, aby każdego
roku Dzień Kobiet
był
nadzwyczajny!
I tak też było tym
Uczestniczki uroczystości
razem.
Uroczystość
typowo kobiecą na deskach sali widowiskowej Ośrodka Kultury
zorganizowało Koło Gospodyń wiejskich i zespół Czyżowianki, także
członkinie KGW.
Narratorkami spotkania były liderki KGW panie Wiesława Paloc,
Danuta Pierchała i Renata Rzeczkowska, które dwoiły się i troiły, aby
przekazać wszystkie potrzebne informacje i przybliżyć z humorem
całkiem frywolne skecze, wice i gagi. Na początku spotkania przed
licznie zgromadzoną głownie kobiecą publicznością wystąpił zespół
Czyżowianki witając wszystkich swoim pięknym hymnem oraz
wiązanką czterech znanych przebojów. Słowa piosenek „Kochanie jak
się masz…, czy „Tu jest moje miejsce” wprowadziły ciepły, kobiecy
nastrój. Następnie Renata Rzeczkowska przedstawiła sprawozdanie
zrealizowanych działań Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach
od stycznia 2019 r. Po krótkiej części wstępnej nastąpiła wspaniała,
oczekiwana przez wszystkich zabawa muzyczno-artystyczna.
A było co oglądać i śpiewać. Panie wspomagał maestro Henryk Sosna
jedyny karlus na kobiecym święcie, który złożył paniom płynące z serca
życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia Akompaniował i grał na
instrumentach w tym brawurowo na akordeonie sprawiając, że panie
żywiołowo reagowały na to co się dzieje na scenie (niejednej pewnie
zabiło mocniej serce na dźwięk utworu „Tulipany z Amsterdamu”).
Berów śmiesznych i uciesznych było co niemiara. Jeden skecz gonił
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Z powodu problemu epidemicznego
dotykającego nas wszystkich w ostatnim
czasie przedstawienie oficjalnych gości odbyło
się w końcowej fazie, ale jak wiadomo z siłą
wyższą nie ma co dyskutować. Jednakże bardzo miłym akcentem
było podziękowanie za zaproszenie na obchody Dnia Kobiet
w Czyżowicach dwóch przedstawicielek z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z Jastrzębia oraz złożenie pięknych życzeń
wszystkim szykownym paniom przez Daniela Kurasza pełniącego
w naszej wsi funkcję sołtysa. Taka wspaniała impreza nie mogłaby
się odbyć bez współpracy całkiem sporej liczby osób, którym należą
się serdeczne podziękowania. Zabawa była przednia. Pozostaje mieć
nadzieję na kolejne przeżycia i kobiece beranie w Ośrodku Kultury
w Czyżowicach.
Anna Bierska

Czyżowianki

Występy kabaretowe

KOT POTĘGĄ JEST I BASTA...

WERNISAŻ WYSTAWY W OŚRODKU KULTURY W OLZIE

Prace uczestników warsztatów

Wernisaż wystawy
o tym tytule odbył się
w olzańskiej galerii „Na
Sali” o dość nietypowej,
przedpołudniowej
porze. Ale i nieco
nietypowy był przebieg
całej
imprezy.
Wernisaż odwiedziła
grupa autorów części
prezentowanych
prac, czyli uczniów
Niepublicznego
O ś r o d k a
RewalidacyjnoWychowawczego dla
dzieci i młodzieży
z autyzmem „RAFA”
w
Wodzisławiu
Tematem przewodnim była postać kota
Śląskim, oraz grupa
uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie. Zadaniem
dzieci z Olzy było wykonanie prac plastycznych związanych z „kocią”
tematyką, na miejscu, w czasie trwania wernisażu. Efektem takiego
happeningu jest kilkanaście „kocich konterfektów” zrealizowanych
różnymi technikami. Już pobieżny rzut oka na efekty tych działań
daje pogląd na sporą umiejętność odnalezienia się młodych twórców
w czasie takich wydarzeń. Powstałe prace demonstrują bowiem nie
tylko przyzwoite umiejętności plastyczne uczniów, ale i ich zapał do
podejmowania takich wyzwań. Brawa dla uczniów Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Olzie ( w happeningu uczestniczyli uczniowie 5
klasy, oraz przedstawiciele klasy 3 i 6 b ) oraz ich opiekunki pani Joanny
Paździor. „Kocia „ impreza była kolejną już okazją dla zaprezentowania
w naszej galerii dorobku młodych olzańskich twórców. Na pewno nie
ostatnią!!
Oprócz wspomnianych autorów na wystawie pojawiły się prace
pani Natalii Krauss, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
„POKOCHAJ MNIE” z Gorzyczek, uczestników zajęć plastycznych
w Świetlicy Wiejskiej w Odrze oraz dzieła powstałe w czasie zajęć
arteterapeutycznych prowadzonych w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Kędzierzynie – Koźlu (placówki założonej i prowadzonej
przez fundację Kocham Swoje Życie).
Myślą przewodnią wystawy była próba pokazania szerokiego

Fot.: M. Albin

spektrum
artystów
nieprofesjonalnych
wywodzących się z różnych środowisk.
Pokazanie ich dorobku w jednym miejscu
może bowiem stać się przyczynkiem do
baczniejszego przyjrzenia się tej przestrzeni
aktywności twórczej. Na pewno można
pokusić się o wskazanie pewnych cech
indywidualnych w twórczości eksponowanych
w Olzie artystów.
Natalię Krauss cechuje bardzo
skrupulatne wykorzystywanie powierzchni
na której pracuje. Artystka tworzy najchętniej
na mniejszych formatach, powołując do życia
świat bardzo barwny. Kolor w jej pracach
odgrywa równie istotna rolę jak przedstawiane
na nich sylwetki ulubionych kotów. Twórczość
państwa Krauss (przypomnę, że wystawę prac
męża pani Natalii – Marka, mieliśmy okazję
oglądać w Olzie również) to temat, który
wymaga omówienia znacznie szerszego niż pozwalają ramy niniejszego
tekstu. Sylwetki obojga artystów na pewno można szerzej poznać
dzięki artykułowi, który znajdziecie pod adresem: https://tvn24.pl/
magazyn-tvn24/placi-obrazami-za-wolnosc-zony,258,4506. Z kolei,
w pracach uczniów Rafy wyraźnie zaznacza się charakterystyczny
sposób myślenia i obrazowania. Często pozbawione są tła, główny zaś
wysiłek twórczy jest skierowany na zobrazowanie głównego tematu
. Jego uproszczone ujęcie bywa wypadkową poziomu umiejętności
autora i jego emocjonalnego zaangażowania w pracę. Takie nieco
syntetyczne podejście kieruje widza w stronę estetyki która nazwałbym
„plakatową”.
Prace , które powstały w czasie zajęć arteterapeutycznych w ZAZ
Kędzierzyn - Koźle śmielej operują kolorem, mają charakter bardziej
ilustracyjno – malarski. Pokazują również możliwości wynikające
z prób łączenia różnych technik plastycznych w obrębie jednej pracy.
Podobne spostrzeżenie dotyczy kolaży powstałych w czasie zajęć
plastycznych w Odrze, czy tych wykonanych przez podopiecznych
Stowarzyszenia POKOCHAJ MNIE.
Wprawne oko zapewne dostrzeże więcej wyróżników, ja jednak
chcę bardziej skupić się na tym co jest dla wystawianych prac wspólne.
Pomimo wielorakości widocznych na wystawie środków ekspresji
artystycznej, tym co szczególnie mocno rzuca się w oczy jest typowy
dla twórców z tego środowiska brak rygorów formalnych, fantazja
i łatwość kreowania. Uwagę zwraca też, wspólna dla wielu prac
swobodna kreska, która może wynikać z radości tworzenia, czy wręcz
z samego faktu uczestniczenia w procesie twórczym, gdzie efekt

Prace Natalii Krauss
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Dziecięca wizja kota

końcowy nie musi być najistotniejszą jego częścią. Czy więc owe
specyficzne atrybuty aktywności plastycznej mogą stanowić asumpt
do refleksji jakie miejsce w sztuce współczesnej zajmuje twórczość
artystów nieprofesjonalnych?
Czy poprzez swoją prostotę, szczerość wypowiedzi ma
szansę stać się swoistym zapleczem emocjonalnym dla twórców
profesjonalnych ? Nasuwa mi się tutaj analogia. Kiedy mniej więcej
w połowie lat siedemdziesiątych muzyka rockowa zaczęła powoli, ale
wyraźnie tracić ducha, brnąc w rejony nadmiernie monumentalnych
widowisk z jednej strony, z drugiej zaś w „przekombinowane”
eksperymenty dźwiękowe, pojawiła się grupa wykonawców, którzy co
prawda absolutnie nie dorównywali „wielkim” rockowego panteonu
umiejętnościami, ale tchnęli w rocka to , co było dla niego najważniejsze.
Zapał, bunt, szczerość i prawdę, a czasami gniew. Mowa oczywiście
o punku, który pomimo swojej szorstkiej i impulsywnej (mówiąc
delikatnie) formy stał się strumieniem świeżego powietrza, ożywczym
i nowym. Dorobek twórczy
artystów nieprofesjonalnych,
a
zwłaszcza
niepełnosprawnych mocno
kojarzy mi się z punkrockową
rebelią. Tym wspólnym
mianownikiem
może
być
intuicyjna
chęć
interpretowania
świata
własnymi oczami, radość
powrotu
do
pewnych
uproszczonych , nieledwie
archetypicznych form, sama
radość tworzenia.
Miałem
okazję
poruszać tę kwestię na wielu
spotkaniach z artystami
zawodowymi i wiem, że wielu
Ekspresyjna wizja kota

Dzieci mają różne wyobrażenia kota
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z nich z uwagą spogląda
w stronę sztuki osób
niepełnosprawnych,
s z c z e g ó l n i e
ceniąc w niej owo
spontaniczne,
intuicyjne podejście do
sztuki.
Czy
zatem
aktywność
artystów
niepełnosprawnych ma
szansę być plastycznym
„punk rockiem” dla
sztuki współczesnej?
Czas pokaże. Szereg
znanych i cenionych
galerii wystawia ten
rodzaj sztuki coraz
częściej, przez co rośnie
grupa
odbiorców.
Dobrym przykładem Każdy kota widzi innaczej
może być towarzysząca
przeglądowi plakatu Jazz Posters prezentacja prac niepełnosprawnych
twórców współpracujących z Fundacją Kocham Swoje Życie. W tym
roku będziemy obecni na tej prestiżowej imprezie już po raz szósty.
A ponieważ obie wystawy są integralną częścią festiwalu Jazz w Ruinach
można stwierdzić, że zaistnieliśmy w świadomości kilku tysięcy ludzi.
Od kilku również lat próbowałem pokazywać sztukę osób
niepełnosprawnych w ramach wspólnych prezentacji z dziełami
artystów zawodowych. Za zgodą i aprobatą wszystkich autorów, prace
pokazywane były anonimowo. Idea przyświecająca tym działaniom była
prosta. Chodziło o pokazanie
przestrzeni
wrażliwości
wspólnej dla ludzi bez
względu na ich płeć, wiek
czy stopień sprawności, czy
nawet stopień umiejętności.
A biorąc pod uwagę bardzo
dobry odbiór, z jakim
spotkały się ekspozycje owe,
myślę że galeria w Olzie
będzie znakomitym miejscem
na kontynuację tego zamysłu.
Może tegoroczna
jesień….
Marek Grzebyk
Koty

Prace najmłodszych uczestników warsztatów

JAJKA FABERGE
NAJDROŻSZE JAJKA ŚWIATA

źródło: pixabay

Święta Wielkanocne od wielu pokoleń
są symbolem radości i narodzin. Z ich
obchodami wiąże się mnóstwo tradycji,
które na przestrzeni lat, a nawet stuleci
nic nie straciły na ważności. Jednak na
pierwszy plan tradycji wielkanocnych
zawsze wysuwa się zwyczaj robienia
jajek.

źródło: pixabay

Jajka Faberge do dziś uchodzą za
jedne z najdroższych na świecie dzieł
sztuki.
Dziś powróciła moda na jajka Faberge,
pomimo że powstały na początku XIX
wieku.
Nadal są rozpoznawalne i podziwiane
za kunszt, artyzm i luksus. Inspiracją
do ich „narodzin” były płynące
zamówienia związane z prawosławnym
zwyczajem ofiarowania jajka w okresie
Świąt Wielkiej Nocy. Jajko od wieków
kojarzone było z symbolem nowego
życia, nadziei, pomyślności i szczęścia.

Twórcą tych wykwintnych jajek – dzieł
sztuki - małych rozmiarem, a wielkich
sławą był rosyjski złotnik i jubiler,
potomek rodziny hugenockiej - Peter
Carl Faberge.
Pod pod jego kierownictwem zakład
złotniczy zasłynął z najwytworniejszych
w Europie dzieł sztuki, a wypracowaną
pozycją zakład jubilerski szczycił się do
czasów I wojny światowej.
Jego artystyczne wyroby zdobione
były złotem, srebrem, kamieniami
szlachetnymi i półszlachetnymi, gdzie
wspomnieć możemy lapis lazuri,
malachity, nefryty czy perły i diamenty.
Z nich tworzył arcydzieła w dekoracyjnej
formie z układami kwiatów, ludzi
i różnych postaci.
Z wszystkich drobiazgów wykonanych
przez Faberge najsłynniejsze pozostają
jego jajka wielkanocne, wkładane jedno
w drugie, którymi carowie: Aleksander
III i Mikołaj II obdarzali swoich bliskich
krewnych na Święta.
Pierwsze jajko wykonał Faberge dla
cara Aleksandra III w roku 1885 roku,
zaś jedno z najdroższych jajek
wykonał na zamówienie cara
Mikołaja, które w ówczesnych
czasach osiągnęło cenę 20 tysięcy
rubli. Dla porównania wtedy
średnia pensja wynosiła 300
rubli. Podobną kwotę osiągnęło
słynne jajko koronacyjne.
Jedno z pierwszych jajek
było proste, białe, lakierowane
z zawartym w środku złotym
żółtkiem, a w nim zawartą złotą
kurą ozdobioną diamentową
miniaturką carskiej korony.
Inne
słynne
jajko
to
koronacyjne
wykonane

w 1857 roku, uchodzi za najpiękniejsze
i nawiązuje do koronacji carskiej
Mikołaja II. Osiągnęło najwyższą
kwotę. Wśród innych wymienić możemy
jajko z dekoracją duńskich pałaców,
z diamentową kratką czy z portretem
cara Aleksandra III.
Luksusowe,
bogato
zdobione,
a jednocześnie subtelne jajka bardzo
szybko zyskały rozgłos i spodobały się
arystokracji, która wcześniej chętnie
u znanego i cenionego złotnika
zamawiała inne kosztowności, po czym
zaczęła również zmawiać jajka.
Wszystkich
jajek
prawdopodobnie
było 65, lecz do dziś znanych jest 43.
Niestety po Rewolucji część została
wywieziona, część została sprzedana. To
sam Józef Stalin sprzedał 14 jajek, które
trafiły głównie do grona amerykańskich
biznesmenów.
Do dziś znajdujemy je w prywatnych
kolekcjach rozproszone po całym
świecie. Znajdują się w
Monako,
Stanach Zjednoczonych, w Katarze.
Możemy je także podziwiać z Muzeum
w Moskwie czy w Petersburgu, gdzie
utworzono tam z prywatnych funduszy
Muzeum Faberge.
Jajka jakie wykonał złotnik Faberge,
dzięki temu że „włożył w nie” swoje
serce przyniosły mu rozgłos i sławę, stały
się małym dziełem sztuki docenianym
niezależnie od czasu.
Wypada życzyć każdemu z nas, że
zanim przystąpimy do robienia jajek
wielkanocnych – pisanek czy kraszanek
to włóżmy w nie własne serce, a wtedy na
stole świątecznym na pewno zagoszczą
małe kolorowe dzieła sztuki, które umilą
świąteczny czas, tak samo jak bywało od
pokoleń.
Małgorzata Leks

źródło: pixabay
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KLUB SPORTOWY M.E.T.A. Z CZYŻOWIC PRZEDSTAWIA
KRZYSZTOF ZMUDA I JEGO PRZYGODA W DEAD SEA
MARATON
Fot.: arch. K. Zmuda

Klub
Sportowy
M.E.T.A z Czyżowic skupia
w swoich szeregach kilkadziesiąt
uczestników, którzy wspólnie
w swoim towarzystwie spędzają aktywnie czas. Członkowie biorą
udział w zawodach biegowych m.in.: półmaratonach, maratonach,
biegach ultra (górskie). Organizują towarzyskie wycieczki górskie,
na skałki wspinaczkowe, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe,
treningi Nordic walking. Wyjeżdżają też poza granice naszego
kraju, by brać udział w różnego rodzaju imprezach sportowych.
Przykładem takim jest Krzysztof Zmuda - mieszkaniec gminy
Gorzyce, który na początku lutego brał udział w Dead Sea
Maraton. Być może krótki wywiad zainspiruje kogoś do rozpoczęcia
swojej
przygody
z bieganiem.
Magdalena Sieńko:
Gdzie odbywa się
Dead Sea Maraton
i dlaczego wybrałeś
właśnie ten bieg?
Krzysztof Zmuda:
Dead Sea Maraton
to
maraton
Morza
Martwego
w
największej
depresji na Ziemi
(400m
poniżej
Krzysztof Zmuda po ukończeniu maratonu
poziomu morza). Do
tej pory biegałem po
asfaltach, górach ale nigdy nie miałem okazji biegać po grobli.
Atrakcją tego biegu była właśnie owa grobla wybudowana
w Morzu Martwym, która znajduje się na granicy izraelskojordańskiej. Warto tutaj zaznaczyć, że wejście na nią jest zazwyczaj
ograniczone a jej zwiedzanie nie jest możliwe w normalnych
warunkach. Ponieważ grobla jest własnością firmy Dead Sea
Works, wydobywającej minerały i jest udostępniana tylko na czas
biegu. Jest to niewątpliwie główna atrakcja tego biegu. Ponadto
miałem niepowtarzalną okazję znaleźć się na tym niedostępnym
terenie i cieszyć się widokami zapierającymi dech w piersiach. Jest
to jedyny taki maraton na świecie, gdzie podczas biegu można
wdychać czyste powietrze przesycone oparami leczniczej solanki,
która leczy m.in. katar, zatoki i bóle reumatyczne.
M.S.: Czy warunki atmosferyczne były korzystne, czy też raczej nie
sprzyjały bieganiu?
K.Z.: Ogólnie nie mogę narzekać, choć obawy były. Na dzień przed
startem temperatura powietrza wynosiła 29 stopni, ale na szczęście
w dniu biegu spadła do 19. Można by rzec, że idealnie, ale za to
wilgotność sięgała 65%. Przy dużej wilgotności proces parowania,
a więc chłodzenia zostaje zakłócony. Wówczas oddawanie ciepła
zostaje utrudnione i wzrasta temperatura ciała a obciążenie
układu oddechowego i krążenia rośnie. Jednakże piękne widoki
rekompensowały mi tę niedogodność (śmiech).

Piękne tereny miejsca maratonu

ważny aspekt dla biegaczy.
Atmosfera była naprawdę wspaniała, dało się to odczuć na każdym
kroku. Zjechali się biegacze z całego świata, bo to w końcu impreza
międzynarodowa. Było nas około 6 tys. W ramach imprezy
biegacze, mieli do wyboru cztery dystanse: 10 km, 21,1 km, 42,2
km i 50 km. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.
M.S.: Pewnie dużo trenujesz przed takim maratonem?
K.Z.: To zależy, czy mam czas (śmiech). Jeśli zapisuję się na
konkretne zawody, to oczywiście staram się trenować więcej
i bardziej systematycznie. Są to zwykle 3-4 treningi w tygodniu.
Biegam wówczas około 50 km tygodniowo. Czy to dużo, czy małotrudno mi ocenić. Mnie wystarcza.
M.S.: Ile maratonów do tej pory udało Ci się ukończyć?
K.Z.: Ogólnie 15, z czego 4 zagraniczne tj. w Dusseldorfie,
Lizbonie, na Cyprze i właśnie w Izraelu
M.S.: A gdzie padła „życiówka” ?
K.Z.: Było to na maratonie krakowskim w 2017r. Ukończyłem go
w czasie 3h 17min. Do tej pory nie udało mi się go jeszcze pobić.
Ale wszystko przede mną.
M.S.: To naprawdę świetny wynik - gratuluję. Ciekawi mnie, czy
stosujesz jakiś specjalny program żywieniowy?
K.Z.: Żadnej specjalnej diety nie stosuję. Jem wszystko to, co
lubię i bez ograniczeń.
M.S.: Jeśli nie specjalna dieta, to może buty do biegania muszą być
specjalne?
K.Z.: O tak, buty są najważniejsze. Musza być wygodne
i dopasowane. Ale najlepiej wybrać się do specjalistycznego sklepu
sportowego i wybrać idealne dla siebie, a zwłaszcza przeznaczone
do podłoża, po którym się biega. Bo jest różnica, czy biega się po
asfalcie czy np. po górach.

M.S.: Jak już jesteśmy przy górach, to czy startujesz również w biegach
górskich tzw.Ultra?
K.Z.: Bardziej jestem zwolennikiem tras asfaltowych, ale w zeszłym
roku dałem się skusić na bieg o dystansie 100 km tzw. „Sudecka
setka”. Udało mi się go ukończyć, choć powiem szczerze, że na 42
km miałem niezły kryzys. Przyjaciele z klubu M.E.T.A potrafią
M.S.: A co sądzisz o ogólnym przygotowaniu imprezy?
K.Z.: Śmiało mogę stwierdzić, że impreza była przygotowana na naprawdę motywować. Biegło nas więcej z klubu, dzięki czemu
bardzo wysokim poziomie. Punkty odżywcze były co 3-5 km, wzajemnie się na trasie wspieraliśmy. W końcu w grupie tkwi siła
gdzie serwowano przekąski, wodę, izotoniki i owoce. To bardzo i to jest bardzo ważne. Ponieważ masz pewność, że możesz liczyć

14

U NAS Kwiecień - Maj 2020

na innych w trudnych chwilach.
M.S.: Jakie masz plany biegowe na najbliższy czas?
K.Z.: Mam w planach właśnie „Sudecką setkę” – dystans 100
km, Orhid Ultra Trial w Macedonii - 66 km, maraton w Dreźnie,
Ultra Maraton Rybnickich Rond - 72 km, w którym brałem już
udział. Po drodze będą również mniejsze biegi, takie na spontanie.
Niewątpliwym wyzwaniem będzie „Wings of life” w Poznaniu.
Mianowicie wszyscy uczestnicy „Wings for Life World Run”
startują jednocześnie w różnych częściach świata. Co ciekawe, bieg
ten nie ma tradycyjnej mety. Zamiast tego goni cię Samochód
Pościgowy! Biegnie się więc jak najszybciej i jak najdalej. Zaś
100% opłaty startowej zostaje przekazane bezpośrednio fundacji
„Wings for Life”, aby pomóc opracować metodę leczenia urazów
rdzenia kręgowego.

Start maratonu

M.S.: Na koniec uchyl jeszcze rąbka tajemnicy. Jak zaczęła się Twoja
przygoda z bieganiem?
K.Z.: Wszystko zaczęło się od naszego przedstawiciela z klubu
M.E.T.A - Dominika Dostoła. Namówił mnie na pierwsze
bieganie i potem „połknąłem” bakcyla. Było to w roku 2014.
Uczestniczyłem również przy formalnym zawiązywaniu się klubu.
Jak widać, moja przygoda z bieganiem trwa do dnia dzisiejszego.
M.S.: Dziękuję za rozmowę i czekam na kolejne relacje z przebytych
kilometrów. Pozostaje mi życzyć powodzenia, udanych startów i wiele
„zdartych” butów.
K.Z: Dziękuję.
Rozmawiała
Magdalena Sieńko

Przygotowania do maratonu

ANNA PIOTROWSKA

ZIELE AKUSZERKI
Do jednej z najbardziej znanych
i popularnych roślin znajdujących
zastosowanie w lecznictwie należy
rumianek. Któż z nas przynajmniej
raz nie przekonał się o jego
dobrodziejstwach?
W
naszym
kraju
znany
i wykorzystywany jest jako wysuszone
ziele, stanowiące surowiec do naparów
i herbat, które wykorzystywane są na
wiele sposobów. Rumianek bogaty
jest w substancje rzadko występujące
w roślinach jak antyalergiczne chamazuleny czy alfa-bisabolole. Można
w nim znaleźć też flawonoidy i witaminę C. Surowcem zielarskim są
wysuszone koszyczki, które zbiera się na początku kwitnienia (gdy
kwiaty języczkowe jeszcze nie zwisają). Zbiór najlepiej przeprowadzać
w suche, słoneczne dni, w godzinach popołudniowych - wtedy rośliny
zawierają najwięcej substancji czynnych.
Rumianek znajduje zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych
jamy ustnej i gardła oraz dróg moczowych. Jest bardzo pomocny
w dolegliwościach związanych z upławami i stanami zapalnymi
pochwy i sromu. Działa też przeciwskurczowo. Powszechnie
wykorzystywany jest przy skurczach przewodu pokarmowego, przy
bólach miesiączkowych i wzdęciach, zwłaszcza u osób starszych
i dzieci. Wykazuje skuteczne działanie uspokajające. Napary
z rumianku są polecane w stanach napięcia nerwowego, a także przy
trudnościach z zasypianiem.

źródło: pixabay

Rumianek w kosmetyce
Każda seniorka w sędziwym wieku przyzna rację, że najlepszym
rozjaśniaczem naszych włosów będzie ta właśnie roślina. Jeśli chcemy
naturalnie rozjaśnić kolor blond włosów warto wykonywać płukanki
z rumianku lub używać szamponów, które zawierają go w składzie.
Poniżej podaję cudowny przepis na maseczkę rumiankową, która
pomoże nam zagoić podrażnienia oraz odświeży cerę.
Składniki: łyżka suszonych kwiatów rumianku, dwie łyżki
zmielonych płatków owsianych, łyżka siemienia lnianego
Sposób wykonania: przygotuj ¼ szklanki mocnego naparu
z kwiatów rumianku i zalej nim płatki oraz siemię. Kiedy masa
zgęstnieje i przestygnie, nałóż ją (jeszcze ciepłą) na twarz, omijając
okolice oczu. Trzymaj około 10 minut i zmyj letnią wodą.
Nic bardziej prostszego, a efekty są zadowalające.
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2020 JUŻ ZA NAMI

Fot.: arch. OKC

Wspólne śpiewanie piosenek harcerskich

Uczestnicy Dnia Myśli Braterskiej w Czyżowicach

Dzień Myśli Braterskiej, to święto przyjaźni obchodzone od 1926
roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Skauci wybrali tę datę
chcąc uhonorować sir Roberta Baden-Powella, twórcę skautingu, i jego
żonę Olave Baden-Powell, Naczelną Skautkę Świata. Oboje urodzili się
właśnie 22 lutego.
22 lutego, wszyscy członkowie organizacji, łączą się ze sobą myślami,
spotykają się przy wspólnych ogniskach i przesyłają sobie kartki
z życzeniami. Światowy Dzień Myśli Braterskiej uświadamia wielkość
i różnorodność ruchu, podkreśla braterstwo i pozwala poczuć jedność.
W tym dniu pamiętamy o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami
niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku. Jak powiedział Robert Baden Powell „Wszyscy jesteśmy braćmi i nie mamy w zwyczaju spierać
się ze sobą, czy walczyć ani nawet przyganiać sobie nawzajem.” (Jamboree
1929) oraz „Wy skauci, […] ze wszystkich części świata, jako ambasadorowie
dobrej woli i zaprzyjaźniliście się między sobą, łamiąc wszelkie bariery rasy,
wyznania czy pochodzenia.” (Jamboree 1937).
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, wszystkim zuchom i zuchnom,
druhom i druhnom oraz instruktorom i instruktorkom życzymy wielu
wspaniałych przygód, wyjątkowych ludzi wokół siebie i ciągłej chęci do
rozwoju siebie i swoich umiejętności.

Wspólne wystepy na scenie

Red.
Bardzo ciekawy program artystyczny

DH EDYTA I DH ADAM SITKO ZDALI SWÓJ NAJWAŻNIEJSZY
EGZAMIN Z HARCERSKIEJ POSTAWY

Druhowie Edyta i Adam Sitko po ukończonym kursie pierwszej
pomocy
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- SKĄD WIEDZIELIŚCIE JAK POMOĆ? - zapytał strażak.
- No my jesteśmy harcerzami po KURSIE PIERWSZEJ POMOCY - pada odpowiedź.
- SZACUN DLA WAS - dodał strażak.
Taka wymiana zdań miała miejsce między strażakiem PSP w Wodzisławiu Śl., a udzielającymi
pierwszej pomocy Edytą i Adamem Sitko tuż po zakończeniu akcji ratunkowej i przejęciu ofiary wypadku.
17 marca br. na ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śl., w godzinach południowych miał miejsce wypadek drogowy. Poszkodowanym był 54 letni kierowca motocykla. Upadek był na tyle
poważny, że konieczna była pomoc Straży Pożarnej oraz zespołu Pogotowia Ratunkowego. Nim
jednak przyjechały wspomniane zespoły, pierwszej pomocy udzielili wędrownicy Dh Adam
Sitko i Dh Edyta Sitko. Jak sami zauważają - było co robić, zwłaszcza że u poszkodowanego
wystąpił dość silny krwotok do ust a zła pozycja powodowała zagrożenie zakrztuszenia. Wtedy
były emocje ale twierdzą że na egzaminie były większe.
Teraz oceniają już na chłodno, najbardziej są zaskoczeni tym, że spośród 12 osób będących
na miejscu tylko oni dwoje mieli wystarczającą wiedzę i umiejętności by skutecznie pomagać.
Trzeba wyrazić wielki szacunek i uznanie dla obu młodych ratowników, którzy przecież zupełnie
niedawno ukończyli swój kurs. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Dh Edyta i Dh Adam zdali
swój najwazniejszy egzamin z harcerskiej postawy.
Red.
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MIEĆ W SERCU MUZYKĘ, CZYLI O EWELINIE KOZUB SŁÓW KILKA...
sceny a podczas występów czujesz się jak ryba
w wodzie. Słyszałam, że marzysz o własnym
programie telewizyjnym. Uchylisz nam rąbka
tajemnicy?
E.K.: Tak oprócz śpiewania chciałbym
mieć swój program z gadżetami ale będąc
w programie i obserwując kulisy również
chciałbym być prezenterką. Bardzo chciałbym
poprowadzić The Voice Kids z Panem Tomkiem Kamelem, to by było coś!
A.P.: Czego życzyłabyś sobie?

Ewelina Kozub

The Voice Kids to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych programów, w którym
występują nadzwyczaj utalentowane wokalnie
dzieci. To właśnie one próbują zachwycić
jurorów. Nasz powiat może pochwalić się takim
właśnie talentem. Mowa oczywiście o mega
utalentowanej wokalnie Ewelinie Kozub mieszkańce Lubomi, która zaczarowała nas
swoim głosem i żywiołowością. Taka drobna
dziewczyna z tak ogromnym temperamentem
i dojrzałością wokalu na zawsze już pozostanie
w naszej pamięci, zwłaszcza że plany na
przyszłość wiąże właśnie ze sceną. Tego
oczywiście jej z całego serca życzymy i mocno
kibicujemy!
A, ja ze swej strony mogę jedynie dodać:
Ewelinko, jeszcze będzie Cię pełno......
Anna Piotrowska: Co skłoniło Cię do tego, by
wziąć udział w The Voice Kids ?
Ewelina Kozub: Oglądałam programy typu
talent show i zawsze marzyłam, aby kiedyś
wystąpić na takiej scenie i zobaczyć jak to jest.
A.P.: Najpierw oczarowałaś śpiewając megahit
Jessie J, a później na specjalną prośbę wykonałaś
dodatkowy kawałek - w zupełnie innym
klimacie! Twoja siła głosu naprawdę urzeka.
Czy uczęszczasz na jakieś lekcje wokalu?
E.K.: Najpierw uczyłam się śpiewać
w
Młodzieżowym
Domu
Kultury
w Raciborzu, potem u Pani Elżbiety Biskup
a teraz uczęszczam na różne warsztaty, często
w Warszawie.
A.P.: ’’Masterpiece’’ – Idealna piosenka dla mnie
- wspomniałaś przed występem w The Voice
Kids, dlaczego?
E.K.: Uwielbiam tego typu piosenki, najlepiej
się w nich czuję.
A.P.: Dlaczego zdecydowałaś się na drużynę
Tomsona i Barona?
E.K.: Kiedy leciał dorosły voice zawsze
mówiłam, że pójdę do nich i moje marzenie
się spełniło.

Fot.: arch. E. Kozub

A.P.: W finale zaśpiewałaś piosenkę „Ewakuacja”
z repertuaru Ewy Farnej. Ty sama zdecydowałaś
się na ten kawałek?
E.K.: Wybraliśmy ją wspólnie z trenerami.
Lubię śpiewać piosenki, które odzwierciedlają
mój charakter. Oczywiście kiedy trzeba
zaśpiewać balladę to też potrafię, ale to jednak
soul, rock i rnb czuję najbardziej.
A.P.: Jakie emocje Tobą kierowały podczas
finału? Z pewnością to ogromne przeżycie dla
tak młodej dziewczyny. Zapytam słowami
z ‘’Ewakuacji’’: Masz tysiące własnych spraw,
ale w oczach strach? Czy jesteś raczej odważną
osobą?
E.K.: Nie byłam zestresowana raczej się
podekscytowana tym występem bo był
to jeden z moich ważniejszych w życiu
wystąpień, dałam z siebie wszystko i jestem
z siebie mega zadowolona.
A.P.: Pewnie nie zaprzeczysz, że The Voice Kids
to ogromna szansa na zaistnienie w środowisku
muzycznym. Przygotowując się do występów,
z pewnością chciałaś zająć jak najwyższe
miejsce. Udało Ci się to, jak się z tym czujesz?
E.K.: Jestem szczęśliwa, że dotarłam aż
do finału, dalej się nie udało chociaż tak
naprawdę dopiero się rozkręcałam. Natomiast
mam nadzieję, że to dopiero początek a nie
koniec. W tym programie nauczyłam się
wielu rzeczy, że pewnie nigdzie indziej bym
nie zdobyła takiego doświadczenia więc
jestem bardzo wdzięczna
A.P.: Nieodłącznym elementem scenicznym są
stylizacje gwiazd. Ty bez wątpienia wyglądałaś
bardzo profesjonalnie, powiedź kto pracował
nad tym?
E.K.: W tym programie pracują sami
specjaliści od mekapistow po fryzjerów.
Dodam również, że cała produkcja to mega
profesjonaliści. Wszystko jest zapięte na
ostatni guzik. Szanuję ich za to.
A.P.: Odnoszę wrażenie, że nie boisz się

E.K.: Życzę sobie dobrych ludzi wokół siebie.
Żeby spełniły się moje marzenia.
Na koniec pozwolę sobie zacytować
mądre słowa: W nauce śpiewu ważniejsza od
wiedzy jest radość śpiewania oraz autentyczność.
Jeżeli coś ma być wybitne musi być naturalne
i prawdziwe a nie wkomponowane w pewne
ogólnie przyjęte i akceptowalne schematy.
Cóż, nasza młoda gwiazda poza tym,
że uczy się wokalu, ma w sobie właśnie tę
autentyczność i radość śpiewania, o czym
przekonaliśmy się podczas jej występów na
scenie. Powinniśmy być dumni z tak młodych
talentów, które są wizytówką naszego regionu.
rozmawiała
Anna Piotrowska
Uczennica
klasy
VII
Szkoły
Podstawowej
w
Gorzyczkach,
Zuzanna Szymiczek, dała nam się
poznać już wielokrotnie, zdobywając
liczne wyróżnienia w konkursach
plastycznych. Do szczególnych jej
osiągnięć należy zdobycie III (w 2018r.)
i II (w 2019r.) miejsca w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Zapobiegajmy
pożarom!”. Jest niezwykle utalentowana
i nikt w naszym gronie nie ma co do tego
wątpliwości. Z przyjemnością informuję
więc, że Zuzia ma więcej talentów.
Została właśnie laureatką ogólnopolskiego
konkursu historycznego nt. KAMPANII
WRZEŚNIOWEJ (jej opiekunem był
pan Mariusz Bednorz), włożyła dużo
pracy w przygotowania do tego konkursu,
wybór tematyki konkursu nie był jednak
przypadkowy – Zuzia zdradziła nam,
że lubi uczyć się historii, a szczególnie
interesują ją wydarzenia związane z II wojną
światową. Gratulujemy sukcesu i chyba
możemy przypuszczać, że na naszych
oczach rozkwita młody, wszechstronnie
uzdolniony „człowiek renesansu”.
Kamila Kraszewska
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„GOTUJĘ! TO NIC TRUDNEGO” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORZYCACH
Fot.: arch. O. Nachlik

Uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej w Gorzycach w ramach zajęć
z innowacji pedagogicznej “Gotuję! To nic
trudnego”, realizują kolejne założone cele.
Jednym z nich była wizyta w restauracji
Mirjana w Gorzycach. Uczniowie zdobywali cenne doświadczenia kulinarne. Byli
bardzo podekscytowani możliwością przygotowania potrawy w profesjonalnej kuchni.
Dodatkowo samodzielnie według wskazówek właścicielki restauracji, nakrywali stół
z zachowaniem najważniejszych reguł, które
powinny być zawsze aktualne i przestrzegane. Uczyli się ciekawych sposobów zwijania serwetek bankietowych. Ogromną frajdę
mieli wtedy, gdy przy pięknie nakrytym stole
mogli wreszcie spożyć racuchy, które sami
zrobili. Całe spotkanie miało na celu przypomnienie i przybliżenie uczniom obyczajów savoir-vivre przy stole. No i oczywiście
młodzi kucharze poznali normy zachowania
higieny podczas pracy z żywnością. Wizytę
uważamy za bardzo udaną - mamy nadzieję
na powtórkę.
Olga Nachlik

Uroczysty posiłek

Piękne nakrycie stołu jest ważne

Praca idzie pelną parą

Wspólny spacer

Składanie serwetek

KOMPUTEROWY ŚWIAT - STARSZY, MŁODSZY ZA PAN BRAT
Pracownia terminalowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach

Fot.: I. Sypień

Inicjatorzy utworzenia pracowni terminalowej w ZSP Gorzyczki

Pod koniec grudnia 2019 r wystąpiliśmy jako Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Gorzyczkach do fundacji JSW z wnioskiem
o udzielenie darowizny na nową pracownię komputerową pod
nazwą „Komputerowy świat – starszy młodszy za pan brat”. Po
rozpatrzeniu wniosków w styczniu tego roku otrzymaliśmy wiadomość,
że darowizna w kwocie 49 500,00 zł została naszej placówce przyznana.
W ramach środków własnych z Organu prowadzącego zabezpieczono
10% planowanych kosztów na wkład własny przedsięwzięcia
w kwocie 5500,00 głównie na remont pomieszczenia przeznaczonego
na pracownię. Otrzymana darowizna pozwoli nam na stworzenie
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nowej pracowni informatycznej
o charakterze terminalowym. Od
dawna nasza pracownia wymaga
modernizacji, co wiąże się z dużymi
nakładami finansowymi. Dzięki
darowiźnie uda nam się wyposażyć
placówkę w pracownię terminalową,
jako alternatywę do tradycyjnej
pracowni. Zastosowanie terminali
zamiast starych, rzadko działających
komputerów stacjonarnych zapewni
nam stabilne działanie pracowni
przez cały rok. Wykorzystanie
jednego
centralnego
serwera
i terminali w pracowni spowoduje
spadek zużycia prądu o 90%
i ograniczy emisję hałasu oraz ciepła
w klasie przyczyniając się do dbania
o naszą lokalną ekologię, na której
wszystkim nam ostatnio zależy, co
Fot.: Jarch. SP Gorzyczki
widać w działaniach dotyczących
zrealizowanych projektów w naszej
placówce tj. „Zielona Pracownia z WFOŚ w Katowicach i wyposażenie
placówki w oczyszczacze powietrza w ramach kampanii „Mogę!
Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”. W nawiązaniu
do pozyskanych funduszy z JSW chcemy stworzyć prawdziwą,
nowoczesną pracownię komputerową a w przyszłości docelowo
językowo – komputerową.
Dyrektor ZSP Alina Konsek
Wicedyrektor ZSP Beata Wierzgoń

PRACE DYDAKTYCZNE DLA ZESOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OLZIE

Fot.: J. Dubas

Uczniowie zapoznają się z nowymi pomocami naukowymi

Wyposażenie nowej pracowni

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie pozyskał środki finansowe z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej. Celem programu jest
dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Wspólnym wysiłkiem nauczycieli z chemii, biologii, fizyki, geografii stworzyliśmy projekt i szczegółowy wykaz pomocy . Projekt został
zaopiniowany pozytywne przez MEN. Szkoła wzbogaciła się o gry dydaktyczne, modele edukacyjne, obserwatorium badawcze, mikroskopy,
zestawy badawczo-doświadczalne, modułowe pracownie przyrodnicze. Wartość otrzymanego dofinansowania to 55 294,00 zł.
Pomoce znacząco podnoszą poziom wiedzy i umiejętności uczniów, umożliwiają prowadzenie obserwacji i eksperymentów naukowych.
Lekcje stały się ciekawsze a uczniowie poszerzają swoją wiedzę. To bardzo ważne w realizacji podstawy programowej i właściwego prowadzenia
procesu dydaktycznego.
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie
Dorota Domańska

Wszystko jest ciekawe i fascynujące

Dodatkowe weposażenie klasopraconi w ZSP w Olzie

ROZALKA SUPERENELI I LORD WALENTINO SUPERENELI ODWIEDZILI
DZIECI

Uczestnicy dnia kota

Fot.: A. Bierska

Te piękne imiona noszą kotka Rozalka i kocur Lord − goście,
którzy wraz ze swoją admiratorką i właścicielką, panią Anną
Szaraniec w dniu 18 lutego b.r. odwiedzili Zespół Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu przy ul. Kopernika
71 z okazji Światowego Dnia Kota przypadającego 17 lutego. W Polsce
ŚDK obchodzony jest od 2006 r. i na stałe wpisał się w kalendarz
ulubionych dni w roku. Koty i kocięta kochają podopieczni placówki

wśród, których znajduje się liczne grono dzieci z gminy Gorzyce.
Uczniowie licznie, wspólnie ze swoimi opiekunami zebrali się na
jadalni szkoły na zajęcia integracyjne poświęcone kocim ulubieńcom.
Inicjatorką zajęć była prowadząca zajęcia Anna Przybyła-Skatuła,
która przygotowała ciekawą prezentację taktującą o najważniejszych
rasach kotów i wszelkich innych ważnych informacjach, film oraz
kocie warsztaty, gdzie każdy mógł własnoręcznie stworzyć własnego
kotka.
Pani Anna Szaraniec wraz z córką Nadią profesjonalnie zaprezentowały
ulubieńców oraz opowiedziały o swoich pupilach. Koty przepięknej
maści z kocią godnością znosiły duże zainteresowanie małych,
większych i całkiem dużych głaskających je dzieci. Spotkanie było
pełne radości i zapewne na długo zapisze się w ich pamięci. Jak
wiadomo koty od dobrych kilku tysięcy lat towarzyszą człowiekowi.
W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
zawsze są mile widziane. Dziękujemy za tak sympatyczny i inspirująco
spędzony czas organizatorkom: p. Annie Przybyła-Skatuła, Annie
Szaraniec z Nadią i Klaudii Pieczka.
Anna Bierska

Kwiecień - Maj 2020 U NAS

19

„KRAINA ODKRYWCÓW” PRZYGOTOWAŁA ATRAKCJE DLA BABĆ
I DZIADKÓW

chwile pełne radości i uśmiechu. Po występie artystycznym
Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a dzieci
wręczyły Im specjalnie przygotowane prezenty. Dziękujemy
Dziadkom za przybycie na uroczystość, a rodzicom
i wychowawcom za pomoc w jej przygotowaniu.

WALENTYNKI Z DZIADKAMI

„Witamy naszych gości pięknym ukłonem, w kalendarzu ten
dzień jest czerwonym kolorem. ale mamy wielką chęć, żeby ich
było aż 365!”

Turskie przedszkolaki

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
“Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem radości, witamy wszystkich
zebranych gości …”
Takimi słowami Przedszkolaki przywitały swoich Dziadków podczas
uroczystości z okazji ich święta. Babcia i Dziadek to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka. Z okazji Ich święta, dzieci z Przedszkola
Publicznego w Sulikowie wraz z wychowawcami przygotowały ciekawe
przedstawienie. Podczas występu dzieci recytowały wierszyki, śpiewały
piosenki z życzeniami i prezentowały swoje umiejętności taneczne. Licznie
przybyli goście zasiedli na przygotowanych dla nich miejscach i z dumą
oraz kręcącą się w oku łezką oglądali występy swoich wnucząt. Dziewczynki
wcieliły się w role Babć, a chłopcy w rolę Dziadków. Były to wyjątkowe

Takimi słowami Przedszkolaki przywitały swoich
Dziadków podczas uroczystości z okazji ich święta. Babcia
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka
Fot.: D. Lamczyk
i chcąc wyrazić swą miłość do nich, dzieci z Przedszkola
Publicznego „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej
zorganizowały spotkanie w Walentynki. Dzień, który przepełniony jest
miłością w pełni odwzorowywał uczucia dzieci do swych dziadków, stąd
też przedszkolaki opowiedziały „Historię babci i dziadka” z miłością w tle.
Podczas występu dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki z życzeniami
i prezentowały swoje umiejętności taneczne. Licznie przybyli goście zasiedli
na przygotowanych dla nich miejscach i z dumą oraz kręcącą się w oku
łezką oglądali występy swoich wnucząt. Dziewczynki wcieliły się w role
Babć, a chłopcy w rolę Dziadków. Były to wyjątkowe chwile pełne radości
i uśmiechu. Po występie artystycznym Dziadkowie zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek, a dzieci wręczyły Im specjalnie przygotowane prezenty.
Danuta Lamczyk

DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ODRZE
W dniu 03.03.2010 r. świętowaliśmy “Dzień Kobiet”. Członkinie
zarządu KGW zorganizowały i wykonały własnoręcznie poczęstunek
oraz bogaty program artystyczny. W programie wystąpiły dzieci
z Odry, które wykonały przepiękne tańce. Życzenia dla kobiet złożył
5 letni Jaś Herman.
Deklamowane były wiersze związane z ww dniem, napisane przez
odrzańską wieszczkę ludową Annę Zychma. Gwoździem programu
był taniec kankan wykonany przez członkinie zarządu KGW Odra.
Całość oprawy i prowadzenie wykonała nasza Pani Wiesia Parma
prowadząca zajęcia w świetlicy.
Dziękujemy jej serdecznie za włożony wysiłek i za prowadzenie tego
spotkania.
Dziękujemy również sołtysowi i Radzie sołeckiej za życzenia
i wręczenie kwiatów kobietom obecnym na spotkaniu.
Uczestnicy spotkania

Czesława Mrozek
przewodnicząca KGW Odra

Wystepy artystyczne na scenie świetlicy wiejskiej w Odrze
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Każda z pań otrzymała kwiatek i życzenia

Fot.: J. Dubas

WEWNĘTRZY ŚWIAT UMYSŁU - ZESPÓŁ ASPERGERA

źródło: pixabay

Z
rozmysłem,
nieco
tajemniczo
zatytułowałam tekst, który ma traktować
o ciągle jeszcze mało znanym i rozumianym
zaburzeniu w rozwoju dziecka tzw. – Zespole
Aspergera. Nazwa pochodzi od Hansa Aspergera
austriackiego lekarza pediatry i psychiatry, który
opisał po raz pierwszy w 1944 roku rodzaj
zaburzenia należącego do grupy całościowych
zaburzeń rozwoju zwanych także inaczej
„spektrum autyzmu”. Ale dopiero w 1993 r.
Zespół Aspergera został zdefiniowany jako
jednostka kliniczna jednocześnie z kryterium
wytypowania
prawidłowego
rozwoju
poznawczego (iloraz inteligencji powyżej 70 na ogół przyjmuje się, że osoby takie stanowią
jedną dziesiątą populacji) oraz prawidłowego
rozwoju mowy. Zespół Aspergera jest coraz
częściej rozpoznawanym zburzeniem w wieku
przedszkolnym lub szkolnym. Dzisiaj są już
dostępne informacje na ten temat. Sami rodzice,
pedagodzy i specjaliści dosyć szybko potrafią
dostrzec niepokojące zachowania dziecka
polegające najogólniej mówiąc, najczęściej na
zaburzonym rozwoju społecznym. W życiu
dziecka i najbliższego otoczenia rodzinnego,
przedszkolnego i szkolnego pojawia się mnóstwo
problemów edukacyjnych i wychowawczych,
które są dużym wyzwaniem dla każdego z tych
środowisk.
Definicja, kryterium diagnostyczne i obraz
Zespołu Aspergera
Za Zespół Apergera ZA uznaje się całościowe
zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum
autyzmu. ZA określa się łagodniejsze przypadki
autyzmu charakteryzujące się specyficznymi
zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym
dziecka. W 1994 r. ZA włączono do DSM –
IV (z ang. Diagnostic and statistical manual of
mental disorders - diagnostyczny i statystyczny
podręcznik zaburzeń psychicznych). Według
Międzynarodowej
Klasyfikacji
Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (z ang.
International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems). Najbardziej
charakterystyczne kryteria diagnostyczne
przyjęte prze DSM i ICD uznają Zespół
Aspergera za oddzielny zespół nozologiczny,
charakteryzujący się jakościowymi zaburzeniami
interakcji
społecznych,
jakościowymi
zaburzeniami
komunikacji
werbalnej

i niewerbalnej, ograniczonym repertuarem
aktywności i zainteresowań, występowaniem
pierwszych objawów w okresie niemowlęcym
lub wczesnego dzieciństwa.
Nie wszystkie cechy, które są zgrupowane
w poszczególnych kryteriach muszą występować
jednoczenie, lecz najczęściej przywoływaną cechą
ZA jest wykazywanie przez dzieci szczególnych
zainteresowań i co istotne skupiających się
na określonych problemach intelektualnych.
Zdarza się często, że dziecko wykazuje nawet
obsesyjne zainteresowanie jakimś obszarem
nauki np. matematyką, muzyką, geografią,
historią czy czytaniem. Symptomy takiego
często wybiórczego zainteresowania określoną
dziedziną lub zagadnieniem mogą wystąpić
bardzo wcześnie i wszystkie zabawy i rozmowy
dziecka obracają się wokół jego zainteresowania.
Bywają więc najczęściej monotematyczne.
Wykazują także obsesyjne zainteresowania
np. spisem numerów telefonów, rozkładem
jazdy, znajomością budowy samochodów
i innych pojazdów, astronomią, matematyką.
Mogą fascynować się określonymi postaciami
− dinozaurami, Gwiezdnymi Wojnami
itp. Zaobserwowano, że u wielu dzieci te
jednokierunkowe zainteresowania można
przekierować, u innych fascynacje trwają nadal.
U niektórych dorosłych z ZA specyficzne
(mocno ukierunkowane) zainteresowania stają
się często bazą, na której budują swoją ścieżkę
zawodową.
Socjalizacja dzieci z Zespołęm Aspergera
przebiega specyficznie w odniesieniu do
kontaktów społecznych. Dzieci z ZA
postrzegane są jako żyjące we własnym świecie,
zdystansowane i zajęte własnymi sprawami.
Same dzieci cechują trudności ze zrozumieniem
zachowań społecznych, co jest trudne w odbiorze
przez otoczenie i dla samego dziecka. Dzieci źle
odczytują pewne sytuacje co może skutkować
posądzeniem o brak empatii. Charakterystyczny
jest formalny, pedantyczny język, trudności
w rozumieniu przekazu, dosłowne rozumienie
przekazów abstrakcyjnych i przenośni. Często
pojawiającym się problemem jest także
wokalizacja myśli (głośne myślenie) i monolog
w wypowiedzi z pominięciem potrzeb drugiej
osoby. Zachowania te niezrozumiałe dla

otoczenia są jednym z czynników, które może
prowadzić do odrzucenia i izolacji społecznej.
Dzieci doznają trudności emocjonalnych,
wybuchów złości, płaczu, nadpobudliwości.
Mogą także unikać kontaktów spontanicznych,
mogą mieć kłopoty z dopasowaniem do grupy.
Obserwuje się, aczkolwiek wcale nie musi
wystąpić niezgrabność wykonywania ruchów.
Cecha ta najczęściej utrudnia poprawne
funkcjonowanie szczególnie na lekcjach
wychowania fizycznego i jest szybko zauważalna
dla rówieśników i nauczycieli. Zaburzenia
w koordynacji ruchowej odzwierciedlają się
także w poziomie graficznym pisma i rysunku,
co generuje kolejne problemy. Bardzo istotnym
objawem charakterystycznym dla osób z ZA
jest nadwrażliwość sensoryczna, polegająca na
nieadekwatnej do siły bodźca wrażliwości na
niektóre bodźce zmysłowe np. dźwięk, światło,
dotyk, temperatura otoczenia. Wszystko to
sprawia, że zachowanie dziecka interpretowane
jest przez innych jako ekscentryczne
i zniechęcające.
Dziecko w okresie niemowlęcym
Obraz kliniczny ZA w pierwszych latach
życia dziecka nie jest jednorodny. Przebieg
rozwoju osób z Zespołem Aspergera
wymaga jeszcze dalszego uszczegółowienia
i wystandaryzowanych opisów. Przyjmuje się, że
postawienie diagnozy przed 5 rokiem życia jest
trudne, ale nie niemożliwe. Wynika to z faktu, że
w wieku niemowlęcym i przedszkolnym rozwój
badanych dzieci w zakresie mowy i języka nie
odbiega w sposób bardzo znaczący od rozwoju
rówieśników. W początkowy okresie rozwoju
dziecka zachowanie dziecka nie wzbudza
szczególnego niepokoju rodziców, którzy
z braku zrozumiałego doświadczenia i wiedzy
nie zdają sobie sprawy z dyskretnych sygnałów.
W okresie niemowlęcym do alarmujących
sygnałów należy niechęć do przytulania się do
osób, z którymi dziecko powinno być związane
emocjonalnie, słaby kontakt wzrokowy, brak
kierowania uwagi na pokazywany przedmiot,
słabe lub nadmiernie nasilone reakcje na bodźce
dotykowe, dźwiękowe, zapachowe.
Niepokój powinno budzić nadmiernie
spokojne zachowane dziecka określane jako
„zbyt spokojne”, lub dziecko, które bardzo
trudno uspokoić „zbyt krzykliwe”. Dzieci takie
mają problemy z usypaniem i w ogóle ze snem,
określane są jako „bardzo trudne dziecko”.
W okresie poniemowlęcym (od 2 do 3 roku
życia) pojawiają się problemy w zakresie rozwoju
mowy przejawiające się w jej dziwacznym
rozwoju. Chodzi o tzw. lawinowy rozwój
mowy, dziwne pierwsze słowa czy trudnościami
w rozumieniu zdań. Dziecko może wypowiadać
zasłyszane słowa, całe zdania lub fragmenty
wypowiedzi. Wypowiedzi mają często charakter
monologu i cechują się echolalią. Jednocześnie
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dziecko ma trudności z wypowiadaniem się
i podtrzymaniem konwersacji. Dziecko robi
wrażenie „zbyt dorosłego i zbyt mądrego” jak
na swój wiek. Na pierwszy plan wysuwają się
nietypowe jak na wiek dziecka zainteresowania
bądź fascynacje np. zegarami, urządzeniami
mechanicznymi, liczbami. Co charakterystyczne
zabawa dziecka jest uboga, stereotypowa.
Brak jej spontaniczności i cech naśladowania.
Do innych niepokojących objawów należą:
stereotypie ruchowe, impulsywność, upór,
nieustępliwość, wycofanie i pasywność,
problemy z koncentracją niezgrabny sztywny
chód.
Dziecko w okresie przedszkolnym
Obraz kliniczny w pierwszych latach rozwoju
dziecka nie jest jednorodny. Rodzice dzieci
z Zespołem Aspergera często nie zdają sobie
sprawy z różnic rozwojowych u swojego dziecka
w stosunku do rówieśników, szczególnie kiedy
nie mają doświadczenia w rodzicielstwie.
Dlatego często z tych powodów mówi się
o nierównomiernym rozwoju. W przedszkolu
jest szansa na wyłuskanie z grupy rówieśników
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
nieprawidłowymi zachowaniami społecznymi
i zachowaniami stereotypowymi. Nie zawsze
takie symptomy zaburzenia można odróżnić od
autyzmu, a często bywa, że inteligencja dziecka
maskuje ewentualne deficyty występujące na
tym etapie rozwoju.
Do najczęstszych problemów wieku
przedszkolnego występujących w sytuacjach
społecznych
można
zaliczyć:
kłopoty
z dostosowaniem się do grupy, unikanie
kontaktów,
preferowanie
kontaktów
z dorosłymi, trudności emocjonalne, trudności
z koncentracją uwagi. Znamienne, że dziecko
z ZA potrafi szybciej niż grupa przyswoić
sobie pewne umiejętności i wiedzę. Dopiero
symptomy ZA wykrywają specjalistyczne
badania pomiędzy trzecim a piątym rokiem
życia. W wieku przedszkolnym dzieci z ZA
w zależności o stanu rozwoju indywidualnego
− fizycznego i intelektualnego − uczęszczają
do przedszkoli, do oddziałów integracyjnych
w przedszkolach i do placówek szkolnowychowawczo-rewalidacyjnych,
gdzie
od wczesnego dzieciństwa są otoczone
zindywidualizowaną specjalistyczną opieką.
Dziecko szkolne z Zespołem Asperera
Zdarza się, że dziecko może nie byś
zdiagnozowane do wieku szkolnego. Najczęściej
dzieci te trafiają do normalnych szkół.
W zespole klasowym określa się je jako inne
lub „dziwne”. W pierwszych latach postępy
w nauce są na ogół zadawalające. Dziecko
potrafi czytać i wykonywać proste obliczenia.
Trudności uwidaczniają się w motoryce,
z pisaniem i kolorowaniem oraz w ćwiczeniach
fizycznych. W trakcie zajęć szkolnych
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obserwuje się dychotomie niektórych sytuacji
i zachowań. Z jednej strony uczeń wyróżnia
się na tle grupy wiedzą z określonej dziedziny,
z drugiej strony widać, że uczeń sprawia kłopoty
na lekcji, przerywa tok pracy nauczyciela,
domaga się wręcz informacji z interesującego go
zagadnienia, ujawnia niecierpliwość, niechęć do
podporządkowania się, zmęczenie.
W starszych klasach mogą ujawnić się trudności
z opanowaniem materiału szczególnie u dzieci
z niższym poziomem rozwoju intelektualnego.
Dodatkowo występują trudności w relacjach.
Dziecku z ZA brakuje kontaktów z rówieśnikami
i do nich dąży. Dochodzi do relacji z jednym
lub kilkoma kolegami. Kontakty te mogą mieć
charakter powierzchowny lub ograniczony,
oczywiście mogą również nawiązywać kontakty
zadowalające obie strony relacji. Często
niezrozumienie i nawet odtrącenie przez grupę
pogłębia trudności szkolne. Odmienność
zachowania może nawet prowadzić do jawnej
agresji rówieśników do dziecka, co jeszcze
bardziej zaostrza problemy. Natężenie tych
problemów zależy od wielu czynników.
Kluczowe jest tutaj podejście otoczenia, głównie
w osobach rodziców, nauczycieli i rodziców
uczniów danej klasy. Od nich zależy, czy
dziecko otrzyma wsparcie czy wroga postawa
rówieśników odtrąci je i wypchnie poza zespól
klasowy a nawet szkolny.
Dziecko z ZA w szkole średniej
Starsze dzieci uczęszczające do szkoły średniej
mają nadal trudności w kontaktach społecznych
i z zachowaniem. Są one jednak najczęściej
mniej zauważalne z powodu pewnego
stopnia przystosowania oraz ich inteligencji.
Realizują zadania szkolne a ich zachowania
nie są zbyt ekscentryczne. Nauczyciele uczący
w dużym zespole klasowym siłą rzeczy nie są
w stanie wystarczająco poznać i zrozumieć
ucznia z ZA. Często nie są świadomi, że
problemy wychowawcze ucznia mogą wynikać
z zaburzonych interakcji społecznych. Na tle
złej komunikacji z uczniem lub jej brakiem
dochodzi do konfliktów. Rodzice najczęściej
starają się pomóc dziecku próbując wyjaśniać
pedagogom skomplikowaną sytuację swojego
dziecka – z różnym skutkiem. Znam sytuację,
kiedy bardzo inteligentny chłopiec z Zespołem
Aspergera ze szczerością, z której nie zdawał
sobie sprawy powiedział nauczycielce, że
śmierdzi! W rzeczywistości nauczycielka
stosowała ulubiony rodzaj perfum, który drażnił
chłopca do tego stopnia, że się tak dobitnie
wypowiedział, nie zdając sobie zupełnie sprawy
z niestosowności swojej wypowiedzi. W tym
przypadku nauczycielka nie była wstanie przejść
do porządku dziennego nad incydentem
i wznieść się ponad urazy. Uczeń w konsekwencji
podobnych nieakceptowanych przez otoczenie
zachowań musiał odejść do innej placówki.
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U dzieci z podobnymi doświadczeniami
ujawnia się stres. Mogą one popadać w jeszcze
większe kłopoty, który prowadzi do następnych
konfliktów. Presja otoczenia jest tak duża, że
w młodym człowieku narasta frustracja, która
odbija się na zdrowiu, może dojść do depresji
i myśli samobójczych. Rozwiązaniem jest
pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń z obszaru
ZA i zwiększenie tolerancji w szkole i otoczeniu
społecznym. Młodzi ludzie w odpowiednio
wyedukowanym i tolerancyjnym otoczeniu
mają możliwość socjalizacji i nauczenia się
radzenia w codziennym życiu czyniąc życie ich
i ich rodziców znośniejszym czy zadawalającym.
Dorośli z Zespołem Aspergera
Z wielu względów nawet i dzisiaj jakaś ilość
dzieci i dorosłych nie jest zdiagnozowana.
Przylepia im się często opinie osób
ekscentrycznych, dziwnych, niewychowanych.
Radzą sobie oni w zdecydowanej większości
całkiem dobrze. Studenci osiągają cele, kończą
wybrane studia, ale wciąż mają kłopoty
z nawiązywaniem i utrzymywaniem różnego
rodzaju relacji. Dorośli z normalnym i wysokim
ilorazem inteligencji pracują i wykonują pracę
zawodową często z sukcesami. W sukurs
przychodzi im wyspecjalizowana wiedza
z dziedziny, którą się przez lata pasjonowali.
Obecnie dostępna powszechnie literatura,
filmy dają tego przykłady. Co cieszy, bardzo
często w najbliższym otoczeniu takie osoby są
dostrzegane z ich najlepszej strony. I chociaż
borykają się z trudnościami emocjonalnymi
tworzą związki i mają dzieci.
W sytuacji, kiedy osoby z ZA nie otrzymują
wparcia z otoczenia dochodzi do zachowań
izolacyjnych i pogłębienia sytuacji stresujących,
konfliktowych. Dlatego tak ważne jest
zrozumienie, tolerancja i wiedza. Każdy
członek społeczeństwa powinien mieć
możliwość indywidualnego rozwoju na
miarę jego możliwości i potrzeb. I każdemu
członkowi społeczeństwa powinno zależeć
na satysfakcjonującym funkcjonowaniu osób
z Zespołem Aspergera w szkole, pracy, na
wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Bo
przecież każdy z nas posiada swój wewnętrzny
świat i wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga.
Anna Bierska
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ZABIORĘ CIĘ DZIŚ NA BAL.
KONCERT Z MUZYKĄ ZBIGNIEWA WODECKIEGO W CZYŻOWICACH

Koncert z muzyką Wodeckiego w OKC

Młodzi wykonawcy koncertu

Niezapomniane duety

Publiczność bawiła się doskonale

Niezapomniane duety

Muzyka była bardzo różnorodna

Dawid Makosz na perkusji

Podziękowania dla publiczności

Fot.: M. Albin

WIELKIE WYDARZENIE W OLZIE
SŁOWIK NAD OLZĄ OBCHODZIŁ 100. LECIE ISTNIENIA

Jubilat podczas mszy św.

Fot.: M. Albin

Tort dla jubilata

Odznaczeni członkowie chóru

Mieczysław Błaszczak

Zaproszeni goście

Słowik nad Olzą

Uroczyste “sto lat” dla jubilata

Podziękowania dla dyrygentów chóru

Prezent z okazji jubileuszu od księdza proboszcza

Występ Olzanek

Gratulacje dla jubilatów

Życzenia od Wójta gminy Gorzyce i Przewodniczącego RG

Występ Mieczysława Błaszczyka

Gratulacje ze strony chóru “Lutnia”

