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Bajka o Starym i Nowym Roku

O jednej porze, raz do roku
w zimowej nocy ciemnym mroku,

gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok,
schodzi się z rokiem rok.

Jeden jest wielki z siwą brodą,
drugi jest mały z buzią młodą,

czyli, by rzec innymi słowy:
jeden jest Stary, a drugi Nowy.

Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie,
a oni stają obok siebie,

coś sobie mówią, patrząc w oczy,
ale nikt nie wie, o czym.

Potem w ciemności słychać kroki…
To się rozchodzą oba roki.

W całkiem przeciwnie idą strony.
Stary, znużony i zmęczony,

Nowy, o jasnych, złotych lokach,
wesoło mknie w podskokach.

Po chwili cichnie odgłos kroków
w zimowej nocy ciemnym mroku,

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie
i robi się na świecie jaśniej,
i znika czarnej nocy cień,
i wstaje nowy, jasny dzień,

i budzisz się, przecierasz wzrok
i witasz – Nowy Rok.

Ludwik Jerzy Kern

Z życzeniami szczęścia w Nowym Roku
dla Czytelników - zespół redakcyjny „U nas”
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DROGI
BLUSZCZÓW:
ul. Piaskowa została 
przebudowana na odcinku 
340 m. Zakres inwestycji 
obejmował m.in. budowę 
kanalizacji deszczowej, 
warstw konstrukcyjnych 
oraz ułożenie nawierzchni 
asfaltowej.

BEŁSZNICA-ROGÓW: 
powiat wodzisławski uzyskał 
dofinansowanie oraz wyłonił 
wykonawcę modernizacji 
kolejnego odcinka ul. 
Raciborskiej. Zadanie jest 
współfinansowane przez 
gminę Gorzyce.

CZYŻOWICE: 
odnoga ul. Nowej uzyskała 
kanalizację deszczową i nową 
nawierzchnię asfaltową.

CZYŻOWICE:
opracowywana jest 
dokumentacja projektowa 
kompleksowej modernizacji 
ul. Polnej, Parkowej oraz 
fragmentu ul. Wiejskiej. 
Zakończyliśmy konsultacje 
z mieszkańcami projektu.

ROGÓW: 
odnoga ul. Raciborskiej 
o długości około 120 m 
(poniżej kościoła) uzyskała 
nową nawierzchnię asfaltową.

TURZA Śl.: 
ul. Zwycięstwa została 
odwodniona na odcinku 141 
m.   

GORZYCE, TURZA ŚL.: 
dwa projekty złożone 
przez gminę Gorzyce:  
„Przebudowa drogi gminnej 
ul. Mickiewicza w Gorzycach” 
oraz „Przebudowa odnogi ul. 
Dworcowej w Czyżowicach” 
zostały ujęte na liście zadań 
rekomendowanych przez 
wojewodę do dofinansowania 
z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Zadania 
zamierzamy realizować 
w przypadku uzyskania 
dofinansowania – czyli 
po zatwierdzeniu listy 
przez premiera.

TURZA ŚL. : 
powstaje dokumentacja 
p r o j e k t o w a 
modernizacji ul. 
Jodłowej, Piaski, 

Truskawkowej oraz fragmentów ul. Mszańskiej, przy których rozwija 
się intensywnie zabudowa mieszkaniowa. Planujemy zakończyć prace 
projektowe w 2022 r.

DROGI W PROJEKCIE BUDŻETU na 2022 r.: w przyszłym roku 
planujemy: remont odnogi ul. Stawowej w Bełsznicy, modernizację 
części ul. 27 marca w Turzy Śl. (zadanie z dofinansowaniem), 
budowę chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach, wykonanie 
dokumentacji projektowych dla modernizacji ul.: Dąbrowy 
w Bluszczowie, Wyzwolenia w Rogowie, Krótkiej w Gorzyczkach, 
Spacerowej w Kol. Fryderyk. Na mocy porozumienia drogowego 
z gminą Gorzyce firma Panattoni przymierza się do budowy ronda na 
skrzyżowaniu ul. Raciborskiej z ul. Wilkowiec oraz do budowy nowej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej, Kopalnianej 
i Wiejskiej.   

KANALIZACJE

W 2021 r. zakończyły się roboty związane z budową kolejnych 
odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce w sołectwach 

Gorzyce, Rogów i Turza Śl. Kończą się prace w Olzie. Zadania, 
współfinansowane ze środków zewnętrznych, były realizowane 
przez naszą gminę oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Wodzisławiu Śl. Oto krótkie podsumowanie inwestycji:
• Ponad 34 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej.
• Ponad 880 posesji przyłączonych lub do przyłączenia.
• Ponad 16 km zmodernizowanych wodociągów.
• Prawie 40 mln zł - wartość wszystkich zadań.

2021 ROK W PIGUŁCE

Turza Śl., ul. Tysiąclecia
Fot.: UG

Gorzyce, ul. Piaskowa
Fot.: UG

Gorzyce, ul. Strażacka
Fot.: UG

Bluszczów, ul. Piaskowa
Fot.: UG

Gorzyce, ul. Piaskowa
Fot.: UG
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NOWE KANALIZACJE W GMINIE GORZYCE 
2018-2021

SANITARNA WODOCIAG. PRZY. NAWIERZ. WARTOŚCI OKRES

GORZYCE 14,3 km 5,8 km 370 6,0 km 14,4 mln 2018-21

OLZA 8,3 km 8,7 km 200 2,7 km 15,0 mln 2020-21

ROGÓW 9,6 km 1,8 km 270 3,0 km 7,8 mln 2018-19

ROGÓW 0,62 km 16 0,5 km 0,75 mln 2021

TURZA ŚL. 2,0 km 30 0,4 km 1,5 mln 2020-21

ŁĄCZNIE 34,82 km 16,3 km 886 12,6 km 39,45 mln

OŚWIATA

• 2021 r. upływał pod znakiem modernizacji szkolnych obiektów 
sportowych w Bluszczowie i Olzie. Inwestycje polegają na budowie 
nowoczesnych boisk z nawierzchnią poliuretanową w Bluszczowie oraz 
ze sztucznej trawy w Olzie. Tereny obiektów zostały uporządkowane, 
w Bluszczowie powstaje nowy mur oporowy, w Olzie bieżnia ze 
skocznią do skoku w dal. Obiekty będą posiadały piłkochwyty 
i oświetlenie.

• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Olzie: trwa kompleksowy remont 
połączony z termomodernizacją oraz wymianą źródła ciepła. 

Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

• W szkole w Kolonii Fryderyk, po wcześniejszej adaptacji 
pomieszczeń, zostały zgodnie z oczekiwaniami rodziców uruchomione 
dwa oddziały przedszkolne.

• W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzycach w 2021 
r. powstała zielona pracownia, czwarta w naszej gminie. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym takie pracownie powstały 
wcześniej w Gorzyczkach (2019 r.), Bluszczowie i Olzie (2020 r.).

• W Osinach powstał Klub Dziecięcy Bajkolandia. 
W wyremontowanych pomieszczeniach parteru świetlicy powstało 
kolejne miejsce opieki nad dziećmi do lat 3. Tym samym do 786 
miejsc w samorządowych przedszkolach dołączyło w 2021 r. 30 
miejsc w Osinach (klub dziecięcy), a wcześniej 40 w Czyżowicach 
(żłobek i klub dziecięcy). Klub dziecięcy w Osinach jest niepubliczną 
placówką językowo-muzyczną.

• Międzynarodowy Instytut Florystyczny w Turzy Śl. rozpoczął 

działalność w budynku byłego przedszkola. Jego absolwenci będą 
mogli uzyskać po ukończeniu kursów tytuły czeladnika lub mistrza 
florysty. Gwarancją wysokiej jakości nauczania jest międzynarodowa 

kadra. Zmodernizowany budynek jest jedną z wizytówek gminy 
i powiatu. Przedsięwzięcie jest inicjatywą prywatnego inwestora.
KULTURA, SPORT I REKREACJA

• BEŁSZNICA - budynek OSP został podłączony do sieci gazowej 
po wymianie starego kotła. Od grudnia siedziba OSP, Klubu Seniora 
oraz sołtysa i KGW jest już ogrzewana gazem.

• CZYŻOWICE – gmina wyłoniła wykonawcę inwestycji polegającej 
na rewitalizację przestrzeni wokół Ośrodka Kultury, w końcówce 
roku przekazano plac budowy. Powstaną tu m.in. parking, skatepark 
oraz teren przeznaczony pod organizację wydarzeń plenerowych. 
O realizację zadania zabiegało sołectwo.    

• GORZYCE - na terenie Gminnego Centrum Kultury powstała 
wiata plenerowa, która będzie wykorzystywana w trakcie wydarzeń 
organizowanych przez GCK i nasze stowarzyszenia.

• ROGÓW - stadion sportowy: zrealizowano remont skarpy przy 
ul. Palarni. Skarpa została odwodniona i umocniona ażurami, 

Klub dziecięcy Bajkolandia w Osinach
Fot.: UG

Instystut Florystyczny w Turzy Śl.
Fot.: UGTermomodernizacja ZSP w Olzie

Fot.: UG
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zmodernizowano dojście.  

• TURZA ŚL., budynek Domu Sportu – zakończyliśmy 
projektowanie dokumentacji umożliwiającej jego termomodernizację 
oraz przeniesienie do niego siedziby OSP, sołtysówki i fili biblioteki. 
Znajdą w nim również siedzibę wszystkie działające w sołectwie 
stowarzyszenia.

• W BLUSZCZOWIE, ROGOWIE I UCHYLSKU powstaną nowe 
place zabaw dla dzieci. W 2021 r. wybraliśmy wykonawcę inwestycji, 
z którym podpisano umowę. W miejscu starych urządzeń pojawią się 

m.in. nowe huśtawki, karuzele i sprężynowce. 

 OZE I OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
• 270 wymienionych starych pieców: w 2021 r. odbył się nabór 
wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych na rok 2021. W jego efekcie mieszkańcy wymienili stare 
piece na: 108 nowych kotów opalanych ekogroszkiem, 11 kotłów na 
biomasę, 117 kotłów gazowych, 2 elektryczne oraz 32 pompy ciepła. 
Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji opiewa na kwotę ponad 
5 mln zł.    

• 244 nowe instalacje OZE powstały w ramach projektu „Łączy 
nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. 
Mieszkańcy dzięki pozyskanym dofinansowaniom zainstalowali 228 
instalacji fotowoltaicznych oraz 16 pomp ciepła.

BEZPIECZEŃSTWO

• W 2021 r. rozbudowaliśmy budynek OSP w Bluszczowie. 
W nowym skrzydle znajduje się zaplecze sanitarne.

• Po majowych nawałnicach powołana przez wójta komisja 
zweryfikowała w terenie szkody na mieniu gminnym (przede 
wszystkim drogi i rowy). Sporządzony przez urząd gminy protokół 
został przesłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 29.07.2021 r. 
w terenie pojawili się przedstawiciele wojewody, którzy weryfikowali 
ustalenia gminy. Ostatecznie wojewoda śląski uznał szkody na 
poziomie ponad 5 mln zł. W chwili obecnej przygotowywana jest 
dokumentacja umożliwiająca m.in. odbudowę mostku przy ul. 
Palarni, zniszczonych odcinków rowu Bluszczów-Rogów, rowu przy 
ul. Leśnej w Rogowie. Odbudowy i remonty obiektów będą możliwe 
po decyzji ministra finansów.

STREFA PRZEMYSŁOWA

• W 2021 r. na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach pojawił się 
kolejny inwestor, tym razem światowy potentat w branży deweloperskiej 
Panattoni Europe. Firma rozpoczęła roboty przygotowawcze, w tym 
niwelację terenu pod budowę swoich obiektów. Podpisane w 2021 r. 
porozumienie drogowe pomiędzy gminą a inwestorem zakłada m.in. 
budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Wilkowiec oraz 
budowę nowej sygnalizacji świetlnej w centrum Gorzyczek. Realizację 
inwestycji sfinansuje inwestor.     

• W latach ubiegłych nieruchomości na terenie naszej strefy zakupiły 
firmy NTCE Andrzej Owcarz, Handlobud oraz Śląskie Centrum 
Florystyczne Rekpol. Warto dodać, że w niedalekiej odległości 
strefy obok stacji paliw ma powstać kolejna przestrzeń magazynowo-
produkcyjna na prawie 40 tys m kw. - 7R Park Gorzyce.

• Nowe inwestycje w przypadku ich zrealizowania oznaczają dla nas 
nawet kilka tysięcy miejsc pracy oraz wyższe dochody podatkowe 
gminy, które zostaną w przyszłości przeznaczone na inwestycje 
w naszą infrastrukturę. Dlatego do sprzedaży przygotowywane są 
kolejne nieruchomości.
 
GAZYFIKACJA

Choć gazyfikacja nie jest zadaniem gminy to nasz samorząd 
bardzo mocno włączył się w jej rozwój. W efekcie wspólnych działań 
wielu osób powstają lub są projektowane kolejne fragmenty sieci:

• W 2021 r. powstały kolejne fragmenty sieci m.in. w Turzy Śl. przy 
Boisko w Olzie

Fot.: UG

Wiata przy GCK w Gorzycach
Fot.: UG

Budynek OSP w Bluszczowie
Fot.: UG
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ul. Kościuszki oraz w okolicy ul. Polnej w Bełsznicy. Ten odcinek 
umożliwił nagazowanie w 2021 r. zbudowanego wcześniej odcinka 
przy ul. Bełsznickiej w Czyżowicach. Mieszkańcy mogą już zawierać 
umowy przyłączeniowe. Trwają dalsze prace projektowe dla centrum 
Czyżowic.

• Na zlecenie Urzędu Gminy powstała dokumentacja projektowa 
rozbudowy sieci w kierunku Olzy dla ul. Bogumińskiej. 
Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana 

do PSG, inwestycja będzie realizowana prawdopodobnie w lecie 2022 
r. Budowa tego odcinka umożliwi dalszą gazyfikację sołectwa.

• Trwają również prace koncepcyjne i projektowe dla sołectwa 
Rogów. W 2021 r. odbyło się spotkanie wójta gminy i projektanta 
z mieszkańcami ul. Rogowiec. W temacie gazyfikacji odbywały 
się również spotkania wójta oraz pracowników urzędu gminy 
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Gazowniczy 
w Zabrzu i projektantami.  

Mapy pogladowe przedstawiające 
zakres opracowania projektowego 
dla Czyżowic (po lewej), oraz dla 
Turzy Śl., (poniżej), okolice ulicy 
Mszańskiej.

W 2022 roku planowane jest 
analogiczne opracowanie dla okolicy 
ulicy Wyzwolenia w Rogowie.

Wizualizacje planowanych inwestycji w Gorzyczkach - Panattoni
Fot.: Panattoni

Wizualizacje planowanych inwestycji w Gorzyczkach - 7R
Fot.: 7R
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KIM BYŁ ANTONI PODESZWA? - FRANCISZEK POŁOMSKI „ZE WSPOMIEŃ STAREGO WESTFALOKA  A. PODESZWY”

Przedruk  wydanego w 1958 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu pod red. Seweryna 
Wysłoucha, „Studia Śląskie” Tom I - część druga

Tu ożynił się z niejaką Marianną Jurczyk z Czyżowic. Mój starzyk 
nazywał się Jurek Podeszwa i był rodzony w roku siedemnoście set 
osiem a dziewięćdziesiątym (1798) w Czyżowicach i za żonę pojął 
Joanne Kabut z Czyżowic. Ojciec mój Franciszek Podeszwa urodził 
się też w Czyżowicach 12 września 1827 roku, ale ożynił się do 
Gorzyc z Karoliną Pilarczyk, urodzoną 22 października 1834 roku 
w Gorzycach. 

Za samotnego ojciec mój był gojnym5 u oberfesztra6 w Czyżowicach. 
Czyżowskie lasy należały wtedy do państwa wodzisławskiego, 
a czyżowscy ludzie musieli na pańskie do dworu do Wodzisławia 
chodzić abo do czyżowskiego lasu. Starzyk mój miał gospodarstwo 
osiemnaściejutrzynowe7. Gospodarkę tę dostała siostra mojego ojca 
Hulka (Julianna), ale niedługo ją miała, bo ją sprzedała. Ojciec mój, 
jak już wspomniałem, ożenił się do Gorzyc. Pomimo że tam też mieli 

gospodarstwo, to jednak już po uwłaszczeniu dalej robili na pańskim 
u pana we dworze w Gorzycach, z tą różnicą, że teraz im pan płacił. 
Ojciec byli szafarzem przy koniach i wołach u gorzyckiego pana. 
Wtedy na Gorzycach był reichsgraf Aleksander von Arcko. Był on 
namiętnym karciarzem i tak długo grał, aż przegrał cały dwór w karty. 
Kiedy ojciec zarabiał we dworze, nasze gospodarstwo obrabiała matka 
z nami, dziećmi. Starsze spośród rodzeństwa robiły z matką na polu, 
młodsi paśli gęsi i krowy. 

Kiedy ja jeszcze byłem małym chłopcem, to wszyscy, którzy 
ukończyli szkołę, szli do roboty na pańskie. Ja nawet wtedy, kiedy 
do szkoły jeszcze chodziłem, to już zarabiałem. Kiedy miałem 12 
lat, rodzice posłali mnie za handlangra8 przy budowie karczmy na 
Chałupkach koło mostu do Bogumina. 

Z zarobkami na pańskim było rożnie. Ojciec, jeśli był szaforzem9 

Wybuch wojny w 1939 roku przyniósł 
kolejne zmiany – Kolebacz wraz z rodziną 
został wysiedlony z gospodarstwa i osadzono 
na nim Niemca.
Córka Kolebacza, Bronisława („(…)
dusza nie człowiek, chodząca bez przerwy 
z aparatem fotograficznym…”, tak o swojej 
cioci powiedział Tomasz Brzykcy), za 
udzieloną pomoc żydowskiej dziewczynie, 
której dała gościnę w swoim mieszkaniu, 
została osadzona w obozie w Stutthofie 
(polskie Sztutowo na Żuławach Wiślanych). 
A była harda i za niesubordynację „przez ileś 
godzin” musiała stać w karcerze po kolana 
w zimnej wodzie. Obóz przeżyła.

Koniec II wojny światowej oprócz 
wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji 
i powrotu na okradzione przez Niemców, 
jak i wojska sowieckie gospodarstwo, 
nie wróżył rodzinie niczego dobrego. 
Gospodarstwu groziła kolektywizacja, 
i tylko dzięki zapobiegliwości Kolebacza, 
który część ziemi zalesił, a resztę podzielił 
wśród dzieci, udało się jej uniknąć – ziemię 
uratowano.
Trzeba dodać, że zarówno on, jak i żona 
Joanna zapisali się w pamięci dzieci jako 
dobrzy ludzie. Świadczy o tym fakt, że kilka 
jego córek wyszło za mąż za pracujących na 
jego gospodarstwie parobków.

Karol Kolebacz zmarł 6 maja 1961 roku, 
w wieku 87 lat (bez osiemnastu dni), a jego 
żona Joanna 22 lutego 1964 roku, mając 73 
lata. Pochowani są na cmentarzu w Ślesinie.

Nazwisko Karola Kolebacza figuruje 
w dokumentacji powstańczej Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. 
Rodzina Kolebaczów jest związana na Śląsku 
z Zabełkowem, Raciborzem, Kraskowcem 
(Gorzycami), Mszaną, a w Kujawsko-
Pomorskiem: z Potulicami, Bydgoszczą, 
Gorzeniem, a także ze Ślesinem.

W toku poszukiwań nie udało się ustalić, 
czy Karol Kolebacz za swoją działalność 
i walkę, został odznaczony którymś 
z powstańczych odznaczeń czy wyróżnień.
Brak też jego nazwiska 
w wykazie powstańców, utworzonym 
przez przedwojenny Związek Powstańców 
Śląskich, jak i w Encyklopedii Powstań 
Śląskich w haśle Gorzyce, a przecież odegrał 
w przygotowaniu powstań niebagatelną 
rolę.
Danych o Kolebaczu nie ma także 
w Centralnym Archiwum Wojskowym, 
choć na jednym z otrzymanych od CAW 
dokumentów, o które prosiłem, pytając 
o dziadka, mój starzyk Jan Kniszka 
powołuje się na Karola Kolebacza, 
pisząc, że złożył przysięgę peowiacką 
na jego ręce. Dokumenty te zostały 
podpisane przez władze „Gorzyckiej 
grupy miejscowej Związku Powstańców 
Śląskich”, komendanta placu w czasie 
III powstania i b. komendanta POW na 
obwód Gorzyce Jana Zuzoka, Emanuela 
Wajnera, ówczesnego naczelnika gminy 
Gorzyce, jak i komendanta POW G. Śl. 
na powiat Racibórz i byłego dowódcę 4 p. 

p. raciborskiego Alojzego Segeta. Były to 
osoby znane w powstańczym środowisku.
Przedstawiając biografię, uważam, że czas, 
by przywrócić jego imię pamięci tamtych 
dni.

Bogusław Kniszka

Biografia: 
Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku.
„Nowiny Raciborskie” lata 1907-1912.
„Kurjer Litwski” , Wilno 1912 r.
„Dziennik Bydgoski”,  styczeń 1930 rok
Dziennik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 
1918 rok.
Józef Grzegorzek, „Pierwsze Powstanie Śląskie 
1919 rok. W zarysie”.
Jarosław Mrożkiewicz, „Zapomniany życiorys 
śląskiego powstańca”.
Mikołaj Witczak, „Wspomnienia i przyczynki” 
Jastrzębie-Zdrój”.
Zenon Greinert, „Potulice, Ślesin i okolice”.
Akta obozowe byłego niemieckiego obozu  
w Stutthowie z Muzeum.
Akta i dokumenty z CAW w Warszawie.
Wspomnienia rodziny, krewnych, nieznanych 
z nazwisk mieszkańców Kraskowca i Gorzyc.
Wspomnienia Ludwika Okrenta.
Drzewo rodowe utworzone przez Tomasza 
Brzykcego.

Zapomniani w historii Powstań Śląskich 
KAROL KOLEBACZ
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abo stojokiem10, to zarabiał 1 marka 20 feników. Dziewczyny przy 
żniwach dostawały na dniówkę 50 feników, a jeżeli pracowały na 
akord to i do 80 feników. Ci, co szli z kosami, a robili fest, to zarabiali 
1 marka, a koniorze zarabiali 80-90 feników. Robota na pańskim 
zaczynali o szóstej rano, potem od wpół do dwunastej była przerwa 
i od drugiej po południu robiło się aż do wieczora. Dlatego że ojciec 
mój był stojokiem we dworze, mógł sobie obrobić pole pańskimi 
końmi. Wszyscy inni, którzy też mieli pole i pracowali we dworze, 
obrabiali je sobie sami. 

W roku 1881 zacząłem chodzić do niemieckiej szkoły 
w Gorzycach, Deutsche Volksschule się to nazywało. Chodziły tam 
dzieci z pobliskich wsi: Gorzyczek, Osin, Kraskowca, Uchylska. Tam 
uczyliśmy się tylko po niemiecku. Nawet w czasie przerwy nie wolno 
nam było po polsku rozmawiać. Pilnowali nas, czy który po polsku 
nie rozmawia. Wtedy jednak, kiedy już nie mogliśmy zrozumieć tego, 
czego nas uczyli, to nam to przetłumaczyli na polski. A po polsku 
umieli, bo we wsi po polsku rozmawiali i przeca pochodzili ze Ślońska. 
Taki Rzeguła, co moich braci jeszcze przed kulturkampfem tylko 
po polsku uczył, był Slońzokiem. Abo Siewior, ten pochodził spod 
Toszka koło Gliwic i dobrze po polsku umiał. Każdy nauczyciel musiał 
wtedy dobrze po polsku umieć, bo inaczej nie mógłby swoim uczniom 
nieraz wytłumaczyć, o co mu chodzi. Dyć i Niemcy, co na Ślońsko 
za nauczycieli przychodzili, musieli się po polsku nauczyć, bo inaczej 
ani rusz. Weźmy dla przykładu choćby taką religię. Też nas uczyli po 
niemiecku, ale kto co z tego rozumiał .Wiedzieliśmy, co to znaczy: 
Sünde, Glaube, stehlen, ale niewiele poza tym. A po niemiecku 
mieliśmy się spowiadać. Kiedy z taką nowiną do domu przyszedłem 
i powiedziałem to tatulkowi, oni mi na to: - Nie pójdziesz, dyć ty synku 
wcale nie rozumisz tego, z czego sie mosz spowiadać, nie rozumisz tego, bo 
cie tego na spamiyńć nauczyli. A krom tego spowiadej się tak, jak my sie 
wszyjscy spowiodomy po polsku. 

I nie pozwolili mi ojciec spowiadać się po niemiecku. Poszli do 
farorza i ten mnie i parę jeszcze innych nauczył polskiej spowiedzi. 
Ale takich jak my było niewielu. Reszta spowiadała się po niemiecku. 
Albo z takim śpiewaniem. Rechtor11, co nas uczył w szkole, był 
jednocześnie organistą w kościele i uczył nas kościelnych pieśniczek 
niemieckich. Potem nam kazał na pawlaczu12 po niemiecku spiewać. 
My tam klapali, gemby otwierali, ale nie wiedzieliśmy po prowdzie, co 
śpewamy. Uciekaliśmy z kościoła, bo nám ludzie złorzeczyli, a w domu 
nas za to przezywali. Ale co mieliśmy robić, kiej nam rechtor kazał. 
Po niemiecku się wtedy nikt na dobrze nie nauczyl. Dopiero kiedy 
wyjechał na roboty do Niemiec i tam byl przez dłuższy czas, abo kiej 
się do wojska dostal, to wtedy się nauczył. Moi starsi bracia Hanys 
i Francek, co się jeszcze po polsku w szkole uczyli, po niemiecku 
nauczyli się dopiero wtedy, jak wyjechali do Westfal13 i we wojsku. 
A w ogóle to ludzie byli przywiązani do swego języka i po niemiecku 
mówili wtedy, kiedy już koniecznie trza było. Kiedy ukończyłem szkole 
powszechną w 1888 r., dostałem pracę w bażanterii grofa von Arcko. 
Tam karmilem je, pasałem i pilnowałem ich nocą. Tym młodym, które 
się dopiero wyległy, miałem dawać mleko, jajka, kaszę. Wiekszość 
tych rzeczy zamiast bażanty zjadałem ja sam. Wielu spośród nich 
koleżeństwo ze mną życiem przypłaciło. Ja im tam nie folgowałem: 
,,Klup go po głowie i dudom z nim”. Arcko miał ich wtedy przeszło 
4000 w swoim parku, nie licząc tych, które uciekły do pobliskich lasów. 
Ale kiedy potem gon14 na nie zrobili, to zabitą zwierzynę wozami do 
Raciborza odwozili. Potem pracowałem przy koniach we dworze 
w Gorzycach i w roku 1889 wyjechałem do Westfal. Zastanawiałem 
się nieraz, dlaczego w owych czasach tyle ludu ze Ślońska na roboty do 
Westfal i gdzie indziej wyjeżdżało. Muszę powiedzieć, że wtedy była 
wielka różnica między zarobkami na Górnym Ślońsku, a w takich 
Westfalach. U nas nie było jeszcze wtedy tego przemysłu. Kopalnie 
zaczynały dopiero powstawać. Tam, gdzie dziś stoi kopalnia ,,Marcel” 
w Radlinie, stały wtedy jeszcze biedaszyby. Ludzie wyciągali węgiel 

windami. Te biedaszyby zaczął później skupować Friedländer,  Żyd, 
handerlok15 z Królewskiej Huty. Najprzód odkupił on od Freinda, też 
Żyda, grupę radlińskich biedaszybów, a potem skupił pozostałe. Za 
jego czasów, w roku 1880, wbudowali na ,,Emmie”, bo tak się wtedy ta 
kopalnia nazywała, pierwszą maszynę parową do wyciągu urobku. Ten 
Friedländer się prędko zbogacił, bo kupił drugą kopalnię w Pszowie 
(obecnie kopalnia „Anna”) i dwory w Wodzisławiu, Radlinie oraz 
w Gorzycach. Kiedy już był aż tak bogaty, wtedy wystąpił do cesarza 
o nadanie mu tytułu szlacheckiego ,,von” i dostał ten tytuł .

Robota na Slońsku się trafiała, ale zarobki były słabe. U nas rębacz. 
zarabiał 2-3 marki na szychte, a we Westfalach 5-6 marek. I jeszcze 
jedno, co tam było w tych Westfalach, a czego u nas nie było. Tam . 
szanowali bardziej robotnika, nie pocentowali16 nim tak, jak u nas na 
Górnym Ślońsku. 

My z rodziny, wiela nas było, wszyscy byliśmy we Westfalach. 
Najpierw pojechał najstarszy brat Hanys w roku 1876, za nim 
wszyscy inni bracia. Ja, ponieważ byłem najmłodszy, jechałem jako 
ostatni w październiku 1889 r. Miałem wtedy 15 lat, a do roboty na 
kopalnię przyjmowali tylko tych, którzy mieli skończony szesnasty rok 
życia. Wiedziałem o tym i żeby być z pewnością przyjęty do pracy, 
namówiłem Siewiora, mojego byłego rechtora, żeby mi w papierach 
rok dopisał. I tak Siewior zrobił mnie rok starszym. Miałem z tym 
później nielada kłopot przy zaciąganiu mnie do wojska, ale pojechałem 
do domu i wróciłem o rok młodszy, ale już jako inny Podeszwa, rok 
młodszy, musiałem robotę przyjąć od nowa. 

Do Westfal wyjeżdżało wtedy dużo ludzi. Stamtąd przyjeżdżali też 
rozmaici agenci, co werbowali tam na kopalnie. Byli to przeważnie 
sztygarzy zapisujący na swoje kopalnie. W roku, w którym ja do Westfal 
pojechałem, a więc w 1889, w okolicach Gorzyc werbował do Bottrop 
niejaki Franciszek Radecki z Radlina. Mówili, że on za taki właśnie wer 
bunek został sztygarem na kopalni w Bottrop. Z Gorzye do Bottrop 
wybierało się nas wtedy, w październiku 1889 roku, czterech. Ale grof 
Arcko nie chciał nas puścić. Powiedział, że nie wolno nam jechać, bo 
on też robotników potrzebuje. A pozwolenie musieliśmy od niego 
mieć, ponieważ był amtsvorsteherem17 Wybraliśmy się z powodu tego 
do landratury w Raciborzu i tam nam powiedzieli, że Arcko nas musi 
puścić. Do Bottrop we Westfalach bilet kosztował 22 marki. Wyjecha 
liśmy z Chałupek przez Kandzierzin18 do Wrocławia, z Wrocławia do 
Berlina i dalej pociągiem aż do Kolonii. W tym Bottrop przyjąłem 
pracę na kopalni „Prosper II”, której właścicielem był von Waldhausen. 
O robotę nie było trudno. Na kopalnię przyjmowali nawet tych, 
co żadnych papierów nie mieli, a pokazali tylko bilet, że przyjechali 
ze Slońska. Tam we Westfalach było bardzo dużo Polaków. Według 
mojej oceny około 2/3, do 3/4 robotników na kopalniach stanowili 
w Bottrop Polacy, nie tylko ze Slońska, ale z Mazurów, Warmii, 
Pomorza, Poznańskiego i innych polskich dzielnic pruskich. Trafiało 
się także Galicyjoków i Polaków z Kongresówki, ale mało. Prócz nas 
byli jeszcze inni cudzoziemcy: Włosi, Holendrzy, Belgowie. 

Ci rodowici Niemcy nie byli nam bardzo radzi, bo my, za bardzo 
normy wyszpanowali19 i teraz, żeby zarobić tak jak dawniej, musieli 
o wiele więcej robić. Ale do nas nie odnosili się źle; przeciwnie, żyliśmy 
z nimi dobrze.

c.d.n. w kolejnym numerze

Przypisy:
5. Gajowy, 6. Nadleśniczy, 7. 1 jutrznia = 1 mórg = 25,53 a, 8. Pomocnik, 9.  
Pracownik zajmujący się dworskim bydłem i końmi, 10.  Rodzaj ekonoma. 
Nazwa pochodzi stąd, że stał nad pracującymi i pilnował, by prace szły 
sprawnie, 11. Nauczyciel, 12. Chór, 13. Westfale to nie tylko Westfalia, 
lecz również Nadrenia i przylegle prowincje, tak jak wychodźstwo na Saksy” 
obejmowało nie tylko Saksonię, lecz również inne prowincje niemieckie, 14. 
Polowanie, 15. Szmaciarz, 16. Źle się obchodzi, 17. Urzędnik sprawujący 
władzę w specyficznym okręgu policyjnym zwanym Amtsbezirk, 18. Tak 
starzy ludzie nazywają Kędzierzyn, 19. Wyciągnąć, wyśrubować.

NA SZLAKU HISTORII
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WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE

Kościół jest misyjny ze swej natury, a dzieło ewangelizacji jest 
podstawowym obowiązkiem wszystkich chrześcijan, którzy powinni 
czuć się odpowiedzialni za dzieło ewangelizacji. Wszyscy wierzący 
są wezwani do aktywnego włączenia się w dzieło misyjne. Papież 
Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2009 roku 
pisze: «Chcę ponownie z naciskiem stwierdzić, że nakaz głoszenia 
Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym 
posłannictwem Kościoła” (Evangelii nuntiandi, 14), zadaniem 
i posłannictwem, które rozległe i głębokie przemiany obecnego 
społeczeństwa czynią jeszcze bardziej palącymi….

Władysława Bańczyk: ANNA SZCZYRBA  Z  CZYŻOWIC jest 
inicjatorką założenia grup Aniołów Misji, które wspierają swoją 

modlitwą, a także ofiarą materialną misyjną służbę naszych 
śląskich misjonarzy, kapłanów naszej katowickiej archidiecezji. 
Jak to się stało, że w Czyżowicach założyłaś wspólnotę Aniołów 
Misji? Jest już, o ile wiem, 12 grup po 12 osób. Opowiedz szerzej 
o tej inicjatywie.
Anna Szczyrba : To nie do końca tak było. Pierwszą grupę założyła 
Marysia Pawlica w 2013 roku, a już w następnym roku powstały 
trzy następne.  Natomiast w tym roku zamknęliśmy 16. grupę. Czyli 
192 Aniołów Misji wspomaga ks. Zenona [ ks. Zenona Boneckiego- 
pochodzącego z Czyżowic misjonarza w Zambii] modlitwą 
i finansowo. A Misja w podzięce  modli się za swoich Aniołów oraz 
odprawiane są Msze Św.  W listopadzie, studiujący  w Rzymie ksiądz  
z Zambii, na prośbę ks. Zenka odprawił 16 Mszy Św. po jednej za każdą 
grupę.  Na początku naszego posługiwania na rzecz Misji, byliśmy 
na rekolekcjach w Pogórzu k/Skoczowa.  Ksiądz dr Grzegorz Wita, 
odpowiedzialny za misje w naszej archidiecezji, nakreślił struktury 
naszej działalności, tzn. grupy 12- osobowe modlą się za Misję i 1 raz 
w roku każdy jej członek wpłaca 100 zł. Natomiast prowadzący grupę 
wpłaca na podane konto misyjne ks. Zenka całą kwotę, zebraną od 
swojej grupy, tj. 1200 zł + otrzymany podatek z US {wtrącenie!}. Od 
powstania grup Aniołów Misji, tzn. od 2013 r., wszystkie listy wraz 
z załączonymi dowodami wpłaty są przechowywane i w każdej chwili 
do wglądu.

SPOTKANIE RODZIN MISJONARZY Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W CZYŻOWICKIM KOŚCIELE

W dniu 12. grudnia 2021 roku o godz. 15: 00 w parafii Chrystusa 
Króla w Czyżowicach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 
rodzin misjonarzy z archidiecezji katowickiej. Uczestniczyli w niej także 
Aniołowe Misji z Czyżowic, którzy wspierają pracę misyjną ks. Zenona 
Boneckiego w Afryce w miejscowości Masansa w Zambii. Mszy Świętej 
przewodniczył katowicki ks. biskup Grzegorz Olszowski   w koncelebrze 
z ks. dr. Grzegorzem Wita- dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych 
w Archidiecezji Katowickiej oraz proboszczem czyżowickiej parafii ks. 
Adamem Żemła. Po Mszy Świętej i nabożeństwie misyjnym zaproszone 
rodziny misjonarzy z archidiecezji i Aniołowie Misji z Czyżowic 
spotkali się w salce parafialnej przy kawie i śląskim kołaczu z ks. dr. 
Grzegorzem Wita, który przedstawił rodziny misyjne z Piekar Śląskich, 
Rudy Śląskiej i Czyżowic. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Ks. Wita 
mówił o specyfice pracy na misji i szczegółowo zaprezentował projekt 

ewangelizacyjny AM 00 z Duszpasterstwa Misyjnego w Archidiecezji 
Katowickiej. Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem. W jego 
zakresie realizowane są różnorodne działania ewangelizacyjne, takie jak: 
wydawanie kalendarzy Aniołów Misji, propagowanie dzieła misyjnego 
poprzez tworzenie materiałów reklamowych (koszulki, torby, breloczki 
z logo), przekazywanie materiałów misyjnych parafiom oraz organizacja 
spotkań misyjnych i prowadzenie Wydziału Misyjnego w Kurii 
Archidiecezjalnej. Największą niespodzianką i radością dla wszystkich 
uczestników spotkania była rozmowa telefoniczna z ks. Zenonem 
Boneckim, misjonarzem pochodzącym z Czyżowic, który dziękował 
Aniołom Misji za wsparcie duchowe i materialne na budowę kościoła na 
terenie swojej misji w Masansie. 
Dzięki pani Annie Szczyrba z Czyżowic, która jest pomysłodawczynią 
powstania Aniołów Misji w Czyżowicach, możemy od ponad 11 lat 
wspierać naszego misjonarza ks. Zenona Boneckiego, który swoją 
posługę misyjną rozpoczął 21 stycznia 2010 roku w Chimbonge 
w Zambii, a pod koniec 2012 roku otrzymał on dekret biskupa 
diecezji Kabwe Clementa Mulengi do stworzenia nowej parafii 
w Masansie, gdzie do tej pory pracuje i buduje kościół p.w. 
Miłosierdzia Bożego. Na stronie internetowej https://www.misje.
archidiecezjakatowicka.pl/aniolowiemisji/projekty/projekty-
2021/198-projekty-ewangelizacyjne-2021 możemy szczegółowo 
przeczytać o projektach Aniołów Misji Archidiecezji Katowickiej.
Na zakończenie spotkania ks. Grzegorz Wita wręczył uczestnikom 
album pt. „Kościół na końcu świata – reportaże z Ameryki Południowej” 
i dziękował wszystkim za zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za 
misje i śląskich misjonarzy. 

Małgorzata Król

Msza Święta celebrowana przez ks. biskupa G. Olszowskiego
Fot.: A. Kwiatoń

BYĆ MISJONARZEM - CZY TYLKO W DALEKICH KRAJACH?
Z ANNĄ SZCZYRBĄ ROZMAWIA WŁADYSŁAWA BAŃCZYK

Anna Szczyrba (w środku) 
Fot.: A. Kwiatoń
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W. B.:  Co Ciebie i wielu innych zainspirowało do posługiwania 
na rzecz misji?
A. Sz.:  Dlaczego się w to zaangażowaliśmy? Lubiliśmy Zenka, był 
członkiem naszej grupy modlitewnej Genezaret. Byliśmy z nim, 
gdy rodziło się Jego powołanie i modliliśmy się za Jego kapłaństwo. 
Ponadto w czasie wakacji bywał kierowcą w firmie mojego syna. 
Jadąc ze Skoczowa, mieliśmy już 1 grupę. Rodzina duża i zgodna… 
wiedzieliśmy,  że nie odmówią. Potem dołączyły rodziny naszych 
synowych, nasze kuzynostwo z kraju i zagranicy, koleżanki z pracy, 
przyjaciele z Oazy Rodzin, do której z mężem należymy, dziewczyny 
z Genezaretu,  sąsiadka dołączyła wnuka i swoich znajomych itd. 
Zaczęły powstawać następne grupy.  Osoby, które zgodziły się je 
prowadzić, szukały  nowych członków wśród swoich krewnych , 
przyjaciół i znajomych. To dzięki ich zaangażowaniu powstało tych 
16 grup. 

W. B.: Kto prowadzi te grupy?
A. Sz.: Wielkie dzięki w imieniu księdza Zenona: Marysi Oślizło, 
która przejęła Grupę Marysi Pawlica,  Dance Belok prowadzącej 
naszą kancelarię parafialną, która jest odpowiedzialna za swoją grupę, 
Weronice Kasznia, córce mojego brata, która prowadzi 2 grupy, Anicie 
Syrek, żonie naszego szafarza i ich szwagierce Anicie Karbownik, 
Marysi Mucha, mojej szwagierce, Lesi Pawelec zaangażowanej w naszej 
parafii również w posługę w Caritasie, Teresie Staniczek prowadzącej 
2 grupy i nasze finanse, Gabrysi Nawrockiej prowadzącej od 2014 r. 
Grupę „Kahal”,  Teresce Wiecha- żonie naszego szafarza, Piotrkowi 
Kwiatkowskiemu prowadzącemu 2 grupy, a jedna z nich to cała jego 
rodzina z Gorzyc. No i Łukaszowi Jachemczykowi, wspaniałemu 
młodemu człowiekowi, który zgodził się poprowadzić 16 grupę. To 
wszyscy ludzie kochający Kościół  i zaangażowani w jego sprawy.  
Jedną z rodzinnych grup- rodzina Szczyrbów- prowadzę też ja.
  
W. B.: Wielu pyta, dlaczego to robicie?  
A. Sz.: Dla nas jest to sprawa oczywista. Przecież Jezus powiedział: 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich maluczkich, Mnieście 
uczynili”. Te słowa zobowiązują…, będziemy sądzeni z miłości. 
W dodatku w naszej rodzinie, tak samo i w rodzinie męża pomaganie 
innym było zakorzenione od lat.  Ponadto takie spotkania z ludźmi, 
myślącymi podobnie jak my, przynoszą wiele radości i wzruszeń. 
W naszej parafii w minioną niedzielę [12.12.2021- w III Niedzielę 
Adwentu- Niedzielę Radości ] odbyło się Archidiecezjalne Spotkanie 
Rodzin Misjonarzy. Aniołowie Misji przygotowywali oprawę 
liturgiczną Mszy Św. i poczęstunek dla zaproszonych gości.  Dla 
takich chwil warto żyć i zawsze wtedy dziękujemy Bogu, że prawie 
40 lat temu powiedzieliśmy Bogu „TAK”, kiedy to Lidka [Lidia 
Jurczyk, wtedy katechetka, psycholog- prowadzi grupę modlitewną 
Genezaret i Spotkania Kobiet Magnificat], która wróciła po studiach 
do Czyżowic, przyszła nas zaprosić do Oazy Rodzin. Od tego 
czasu rozpoczęła się dla nas prawdziwa przygoda z Panem Bogiem. 
Poznaliśmy wtedy wielu wspaniałych księży i misjonarzy i przeżyli 
wiele radosnych chwil na wspólnotowych spotkaniach i rekolekcjach. 

W.B.: Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Wszyscy jesteśmy 
wezwani  do wielkiego „sprzątania”, do przygotowania się do 
tych wyjątkowych świąt. Czy my umiemy świętować? Cały nasz 
wysiłek często skupia się na przygotowaniu tego co drugorzędne, 
a istota staje się dodatkiem….  Potrzebujemy nowego spojrzenia 
na to, co jest celem, a co środkiem do osiągnięcia celu…. Jakże 
często mylimy te dwie rzeczy. Jak Ty i Twoja Rodzina przeżywacie 
Święta Bożego Narodzenia?
A. Sz.: Czas przedświąteczny wymaga od nas mądrej organizacji czasu. 
Trzeba przecież posprzątać, zrobić zakupy, przygotować świąteczne 

potrawy- to zabiera dużo energii i czasu. Ale trzeba pamiętać, po 
co to wszystko, cały ten wysiłek i trud. To przecież święta Bożego 
Narodzenia, a więc oczekiwanie na najważniejszego Gościa- Jezusa. 
Dla Niego warto się trudzić i przygotować przede wszystkim duchowo 
na Jego przyjście do naszych serc i rodzin kolejny już raz. Nasza 
rodzina regularnie uczestniczy w Roratach, dzieci z lampionami, 
wnuki służą jako ministranci... Modlimy się w rodzinie i czekamy na 
przyjście Pana. Staramy się przekazać dzieciom i wnukom nie tylko 
tradycje, ( które są piękne i ważne!), ale przede wszystkim wiarę żywą 
i nadzieję pokładaną w Bogu. Uczymy się nieustannie miłości….. 
Wigilię przeżywamy wspólnotowo, rodzinnie, przy stole gromadzi się 
cała rodzina- jest nas 25 osób.

W. B.:  Ks. Zenon Bonecki- czyli  nasz  misjonarz, proboszcz 
parafii w Masansie w Zambii, w jednym z listów napisał 
znamienne słowa1: „[…]Nieważne, jaki jest stan naszego serca, ile 
grzechów je obciąża, ile przegranych, zmarnowanych szans życiowych 
mamy za sobą. Tu i teraz ważne jest jedno, czy pozwolimy Jezusowi wejść 
do niespecjalnie ciekawego „zapachu i brudu” naszego serca i pozwolimy 
Jemu samemu „posprzątać”. Pozwolimy się wybawić, usprawiedliwić. 
Jezus najlepiej wie, jak nas usprawiedliwić przed Ojcem z naszych 
głupstw życiowych, ale często my sami wolimy usprawiedliwiać się na 
własną rękę, oszukujemy się, że nie jesteśmy wcale tacy źli, inni są gorsi. 
Chcemy tylko zrobić na innych dobre wrażenie. Ale Bóg zna nasze serca, 
widzi je i wie, jak jest. Więc jedyną rzeczą, jaką my powinniśmy zrobić, 
jest pokorne uznanie, że wcale tacy święci nie jesteśmy i potrzebujemy 
JEZUSA- JEGO MIŁOSIERDZIA!!! Jak piękną rzeczą jest doświadczyć 
tej wolności bycia wybawionym przez Jezusa.[…]”. Jakie myśli budzi 
w Tobie ten fragment?
A. Sz.: My sprzątamy, trudzimy się, staramy się, jak potrafimy…. Ale 
to tylko On –Jezus Miłosierny, który przyszedł i przychodzi  na świat, 
aby nas wybawić od grzechu, najbardziej zatruwającego naszą duszę i  
nasze życie,  ma moc uczynić nas szczęśliwymi i prawdziwie wolnymi. 
Pozwólmy Mu przyjść do nas, otwórzmy Mu drzwi naszych serc od 
wewnątrz, przyjmijmy Go do naszego życia……

W. B.: Czy misjonarzem jest się tylko w dalekich krajach? Jak 
być misjonarzem niosącym żywą Ewangelię miłości na terenach 
wtórnego pogaństwa w pobliżu, w rodzinie, parafii, w miejscach, 
z których wygnano albo chce się ostatecznie „wygnać” Boga?  Dla 
bardzo ważnych spraw ludzie są w stanie wiele poświęcić: czas, 
energię, pieniądze, serce…, wszystko. Tylko, czy te najważniejsze 
sprawy są w pełni uświadamiane? 
A. Sz.: Odpowiem słowami Ks. Roberta Skrzypczaka, który 
w komentarzu  Kłaść fundament w Gościu Niedzielnym nr 43, z 31 
października 2021, s.14, napisał m. in.: „Ludzie muszą odkryć, że 
Kościół w swych zasobach przechowuje to, co jest istotne dla życia, szczęścia 
i dobra człowieka. Uświadomią sobie wówczas, iż to, czym wzgardzili 
przez ignorancję  bądź pominęli na skutek szukania alternatywy 
w działaniu, jest tym, co kochają do głębi”. 
Korzystając z okazji, chciałabym zaprosić chętnych ( nie tylko z naszej 
parafii) do włączenia się w pomoc misjonarzom z naszej archidiecezji, 
angażując się w istniejące grupy Aniołów Misji lub tworząc nowe 
grupy. Można kontaktować się ze mną pod nr tel.: +48 601 463 277. 
Wszystkim Aniołom Misji składam świąteczne i noworoczne życzenia, 
aby Dziecię Jezus było Waszą prawdziwą radością. 

W. B.: Niech te słowa zachęty i życzenia będą pointą naszej 
wspólnej refleksji. Dziękuję za rozmowę.
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SKALDOWIE W ROGOWIE - THE BEATLES NASZYCH CZASÓW

Zespół SKALDOWIE powstał latem 
1965 roku z inicjatywy BRACI Andrzeja 
i Jacka Zielińskich. Grają już 56 lat, 
występując niemal w niezmienionym 
składzie. 
Wyprzedzają epokę, łącząc w swoich 
utworach elementy muzyki klasycznej, rocka, 
rocka progresywnego, folkloru góralskiego, 
jazzu i popu.
Swój sukces zespół zawdzięcza nie tylko 
talentowi braci Zielińskich, ale również 
znakomitym tekstom piosenek, które dla 
Skaldów  napisali między innymi: Wojciech 
Młynarski, Agnieszka Osiecka, Leszek A. 
Moczulski czy Andrzej Kuryło.
Sukces sprawił, że ich studia musiały ustąpić 
estradzie, a Skaldowie zaczęli podbijać 
nie tylko polską, ale i zagraniczne sceny. 
Od tamtej pory zespół przetrwał niejedną 
próbę, w tym stan wojenny, który zastał ich 
w Stanach Zjednoczonych i rozdzielił na 
wiele lat, a także poważny wypadek autokaru 
zespołu w 2016 r.. Jak przyznają sami 
Skaldowie, otarli się wtedy o śmierć, nie tylko 
jednak wyszli z niego niemal bez szwanku, ale 
postanowili wówczas kontynuować trwającą 
trasę koncertową, która trwa do dziś!

Rogów 21.11.2021 r. 
Koncert Zespołu SKALDOWIE 

zorganizowany dzięki inicjatywie ks. Bernarda 
Raka, gościnności właścicieli Domu Przyjęć 
„ Pradziad” P. Sander, wsparciu wójta GG 

Daniela Jakubczyka oraz organizacji GCKG 
na czele z dyr. Bibianną Dawid.

Można rzec jubileuszowy (mały) piąty.
Kto mógł przypuszczać? 
Początek taki niepewny, ale nasz, wielki!
tzn. pierwszy koncert to „Ania Wyszkoni”- 
taka nasza gwiazda!

Drugi, piękny- cudna „Eleni”, która 
wyśpiewała dodatkowo kolędy w rogowskim 
kościele.
Trzeci- „Czerwone Gitary” – oj, rozpalili nas 
do czerwoności;).
Czwarty-„Andrzej Sikorowski z córką 
Mają”-  z grupy „Pod budą”.
No i piąty- „Skaldowie”.
Wieczór jak każdy inny… jednak… rogowscy 
strażacy kierują ruchem. Co tutaj się dzieje… 
W Rogowie wielkie wydarzenie!
Wcześniej…
Kolejny koncert na scenie „Pradziada” 
także … wyjątkowy. Dużo przygotowań.  
Scena, światła, krzesła…, aby wszyscy byli 
zadowoleni? Gasną światła. Co też nam 
zagrają? Hmm, jak wyglądają? Tyle pytań 
wśród publiczności. Sala pełna wielbicieli ich 
muzyki, wiele westchnień i komentarzy…
Są… i weszli…nasi (gorące brawa)
Nasi SKALDOWIE!

Katarzyna Korzonek : Powitałam Skaldów 
na parkingu. Wielkie wyróżnienie. 
Pierwszy idzie Pan Andrzej… 
przesympatyczny . Zapytałam odruchowo 
- co dziś zagracie dla naszej publiczności?
Andrzej Zieliński: Będziemy grać te wielkie 
przeboje, które ludzie znają od ponad 
50 lat, takie jak: „Medytacje wiejskiego 
listonosza”, „Wszystko kwitnie wkoło”, 
„Kulig”, „Prześliczna wiolonczelistka”, 
„Życzenia z całego serca”, „Dopóki jesteś”. 
To są tytuły bardzo znane. Piosenka się rodzi 
pod wpływem czegoś. Na początku pisaliśmy 
piosenki, gdzie najpierw powstawała muzyka, 
a dopiero do niej tekst. 

K. K.: Panie Andrzeju, miło mi Pana 
poznać. 
A. Z.: Z wzajemnością.

K. K.: Wiedziałam… Po trzecim utworze 
„Króliczku” niespodzianka od fanów- 
piękny tort! W tym dniu naszego koncertu 
Jasiu Budziaszek (perkusista) obchodził 
swoje urodziny. Wybrzmiało: Sto lat! 
Koncert był piękny!!! Skaldowie zagrali 
mi. in. „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał”, „Medytacje wiejskiego 
listonosza”, „Prześliczna wiolonczelistka”, 
„Z kopyta kulig rwie”, „ Wszystko 
kwitnie wkoło”, „Życzenia z całego serca”, 
„Króliczek”… 
Oj, były utwory, które rwały do tańca.
W końcu udało mi się zapytać Pana Jacka! 
(choć, był on rozchwytywany)

K. K.: Czy ponad pół wieku na scenie to 
powód do dumy?
J. Z.: Raczej radości. Nasze muzykowanie 
wzięło się z wielkiej pasji do muzyki 
i nigdy, mimo zmiany różnych mód, 
stylów i klimatów, nie zmieniliśmy swoich 
zainteresowań. Muzyka wciąż stanowi dla nas 
sens i treść życia. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że od wielu lat gramy w niemal tym 
samym składzie. 

K. K.: Jak Pan sądzi, w czym należy 
upatrywać swoistego fenomenu Skaldów?
J. Z.: Chyba w wierności powziętym przed 
laty zasadom. My nigdy nie ulegaliśmy 
modzie ani nie zabiegaliśmy o popularność 
za wszelką cenę. Początkowo byliśmy wręcz 
w opozycji do tego, co grało się na rodzimej 
estradzie. Pozostawaliśmy, owszem, pod 
urokiem Beatlesów i Rolling Stonesów, 
a także innych kolorowych formacji, lecz nie 
kopiowaliśmy, jak inni, ich brzmienia.

K. K.: Wielu waszych zwolenników uważa, 
że utwory sprzed 50 lat wciąż brzmią 
niezwykle oryginalnie.
J. Z.: Brzmi to jak komplement, na który 
po części zasłużyliśmy. Pamiętam dobrze, 
jak rodziły się tamte nagrania. Zależało nam 
bardzo na oryginalności w sensie melodii 
i warsztatu twórczego. Przykładaliśmy 
ogromną wagę do kompozycji, aranżacji, 
wykonawstwa. Piosenki były wręcz 
dopieszczane w studio. Kiedy inni muzycy 
katowali bez umiaru gitarowe brzmienie, my 
sięgaliśmy po delikatne dźwięki skrzypiec czy 
wiolonczeli. Dla jednych było to całkowite 
zaskoczenie, dla innych wielka frajda.

K. K.: W czym tkwi tajemnica 
długowieczności Skaldów?
J. Z.: Jak w każdej długowieczności… 
pierwsze, że Bozia dała dość długie życie, dość 
długie mówię, jak na te artystyczne układy…

Wspólne zdjęcie organizatorów koncertu wraz z członkami zespołu SKALDOWIE
Fot.: ł. Alczewski
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bo już wielu, wielu  naszych kolegów odeszło, 
nie ma, a my jeszcze dzięki Bogu ciągniemy. 
Druga sprawa, my lubimy to, co robimy, 
lubimy grać, lubimy koncerty, lubimy się 
spotykać  z naszymi fanami. W dobie covidu 
cierpimy z powodu braku koncertów…, to 
nie tak, że my z tego żyjemy… To coś innego, 
my żyjemy bardziej, jeżeli mamy spotkania 
z publicznością. To jest takie sprzężenie 
zwrotne. Publiczność to czuje i oddaje nam to 
błyskiem oka, czy serdecznymi uśmiechami. 
Wtedy wzajemnie się dobrze czujemy.

K. K.: Porywacie do swojej muzyki tyle 
pokoleń. Ja sama podczas koncertu 
widziałam tę energię i moc.
J. Z.: Tak. Tyle pokoleń, to też jest piękne. 
No wiadomo, ludzie w naszym wieku… 
hmm… Ci, którzy żyją, to są,  przychodzą…
Są jeszcze nasze fanki i fani, także to są ich 
dzieci i wnuki. Odbywają się też  zjazdy 
naszych fanów…

K. K.: Nawet dziś do nas przyjechali 
z różnych stron. Racibórz, Gliwice, a nawet 
przyjechała para z Warszawy. 
J. Z.: Powiem, że nieraz to są dzieci naszych 
fanów, a także ich dzieci, czyli wnuki. 
Przyjeżdżają na te zjazdy i mogę liczyć, że 
przekażą tę muzykę dalej, swoim dzieciom. 
No i ja się bardzo cieszę z tego. Fajnie!

K. K.: Piosenka „Wszystko mi mówi, że 
mnie koś pokochał” – ten tekst podobno 
powstał w 15 minut ? (nie do wiary!) 
J. Z.: Tu myślę, że tylko mój brat by mógł coś 
więcej powiedzieć, bo on ją skomponował, 
ja tylko tyle wiem, że Wojtek Młynarski 
miał łatwość pisania muzyki, dlatego że sam 
śpiewał. Dlatego jak jemu się tam coś zagrało, 
to jemu już tam po głowie chodziło, on już 
wiedział, jakie słowa dobrać. Miał talent do 
pisania tekstów, sam śpiewał. No i faktycznie 

w ciągu 15-20 
minut napisał 
tekst. Andrzej 
oczywiście miał 
muzykę, resztę 
zrobił Wojtek, 
czyli tekst. 

K. K.: Moje 
już ostanie 
pytanie, choć już 
przekroczyłam 
umówiony limit 
(znowu śmiech) 
– mogłam zadać 
trzy pytania…
Panie Jacku! 
J e s t e ś c i e 
braćmi, Pan 
i Pan Andrzej. Tyle lat razem prywatnie 
i muzycznie? Czy są jakieś konflikty? Jak 
to też czasami między rodzeństwem bywa?
J. Z.: Nie. Konfliktów nie ma. Powiem Pani, 
w naszym wieku (śmiech), skoro gramy 
razem, to jest dobrze!
W kuluarach Jan Budziaszek opowiadał:
Graliśmy w Rosjii, Niemczech, Francjii…
Graliśmy na trasach od 68 roku, 13 lat, na 
każdą trasę ponad 100 koncertów, myślę, że 
wyszło 13.000 koncertów.
Jeden weekend graliśmy na dwóch salach 
z jugosłowiańską orkiestrą, która była dla nas 
suppertem.
Oni nas przewozili z koncertu na koncert. 
Wtedy zagraliśmy w sobotę 6 koncertów 
i w niedzielę 5. Tego nie zapomnę!
Pamiętam jeszcze nasz pierwszy koncert 
w Trunow w Walii. Wybrzmiała tam 
taka zapowiedź o nas: „ Słyszeliście 
o „Beatlesach”??? Zapomnijcie!!! Przyjdźcie 
na Skaldów!
Pamiętam w Leningradzie…20-30 
koncertów i to na salach powyżej 2000 ludzi- 
dodał … i biletów nie było ! (Tu krótka 
dygresja  - ostatnio w Leningradzie, gdzie 
prowadziłem rekolekcje…) 

K. K.: Dodam tutaj, że Pan Jan jest autorem 
książki „Dzienniczek perkusisty”, w której 
opisuje swoją codzienną drogę nawrócenia. 
Jest on także świeckim rekolekcjonistą, 
a także pomysłodawcą koncertu „Jednego 
Serca, Jednego Ducha”
J. B.: … Był tam człowiek, który wspomniał, 
że stał kiedyś 2 doby w Moskwie , żeby 
zakupić bilet na koncert Skaldów. Na 
dodatek, wtedy jeszcze tam u nich były tzw. 
transakcje wiązane. Tzn. jak się kupowało 
bilet na Skaldów, to trzeba było kupić bilet 
na inny koncert…miejscowy…estrady 
rosyjskiej.

K. K.: Tak się robiło kulturę (śmiech) 

J. B.: Nasza popularność w Rosji…Graliśmy 
też muzykę  z orkiestrami symfonicznymi- 
utwory, które trwały…bez nut… ponad 30 
minut, np. Krywań. Na płyty oczywiście, 
musieliśmy robić wersje skrócone, do 20 
minut, na płyty analogowe więcej wtedy 
nie weszło. To była rewolucja na rosyjskim 
rynku. No i oczywiście, śpiewaliśmy tam po 
rosyjsku.

K. K. Serdecznie dziękuję za poświęcony mi 
czas i rozmowę, która mnie i czytelnikom 
pozwoliła bliżej poznać tak znanych 
ludzi, których twórczość artystyczna na 
przestrzeni tylu lat nadal rozgrzewa serca 
ludzi kochających Zespół SKALDOWIE

Z członkami zespołu Skaldowie: Andrzejem 
Zielińskim, Jackiem Zielińskim oraz 

Janem Budziaszkiem
rozmawiała 

Katarzyna Korzonek

Obecny skład Zespołu Skaldowie:
Jacek Zieliński- skrzypce, trąbka, wokal 
(1965–1982, od 1987). Andrzej Zieliński-
wokal, instrumenty klawiszowe, kompozytor 
(1965–1982, od 1990). Konrad Ratyński,-
gitara basowa, wokal (1968–1982, od 1987) 
Jan Budziaszek, perkusja (1967–1979, 1980, od 
1990). Jerzy Tarasiński- gitara (1967–1982, 
od 1987). Grzegorz Górkiewicz- instrumenty 
klawiszowe (od 1987) . Gościnnie na koncercie 
wystąpili: Gabriela Zielińska i Bogumił 
Zieliński (córka i syn Jacka Zielińskiego)

P.S. Po raz kolejny spełniliśmy marzenia. Te 
muzyczne - jesienne spotkania w Rogowie stały 
się już tradycją. Dla nas to wielka przyjemność 
organizować te koncerty, tym bardziej, że na 
Was - Droga Publiczność, można zawsze liczyć. 
Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje kolejnych 
koncertów, czekamy na informację, a my 
postaramy się je spełnić.

Skaldowie na rogowskiej scenie
Fot.: M. Albin

Koncertowa publiczność
Fot.: M. Albin
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WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE
WYSTĘP CHÓRU „ANGELUS CANTAT” W RAMACH FESTIWALU ŚWIDRA 
W ROGOWSKIM KOŚCIELE

12 grudnia br. w murach pięknej rogowskiej świątyni miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie artystyczne, towarzyszące VI edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra.  Wystąpił tam 
bowiem światowej sławy chór „Angelus Cantat” Głubczyckiej Szkoły 
Chóralnej pod dyrekcją Tadeusza Eckerta, zdobywca Złotego Dyplomu 
tegorocznej edycji Festiwalu, którego partnerem jest Gminne Centrum 
Kultury w Gorzycach. Wydarzenia z udziałem światowej sławy chórów 
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach organizuje już od 6 lat dzięki 
ścisłej współpracy z prof. dr hab. Izabelą Zielecką-Panek. To dzięki 
współpracy z Panią Profesor Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 
sprawuje rolę partnera Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa 
Świdra. Nie inaczej było również w tym roku. Gorzycki GCK i rogowska 
Parafia znaleźli się w gronie znakomitych instytucji współtworzących 
Festiwal, a byli nimi: ORGANIZATORZY: Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut 
Sztuk Muzycznych UŚ w Cieszynie. WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Miasto Cieszyn. PARTNERZY: 
Fundacja Prof. Józefa Świdra, Fundacja Muzyka bez Granic, Cieszyński 
Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Gminne Centrum Kultury 
w Gorzycach, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Parafia 
NSPJ w Rogowie.

Za sprawą włączenia się gorzyckich placówek kultury w organizację 
tego prestiżowego Festiwalu, już od roku 2016  roku miłośnicy muzyki 
chóralnej mieli okazję wysłuchać w Gminie Gorzyce koncertów chórów 
i orkiestr absolutnie światowego formatu, a były nimi: koncert orkiestry 
Musica Juvenalis pod batutą Igora Dohovica, który odbył się w czyżowickim 
kościele (2016), koncert Galicyjskiego Chóru Kameralnego „Jewszan” ze 
Lwowa pod dyrekcją Igora Dańkowskiego (2017), przed naszą gorzycką 
publicznością wystąpiły także: Chór  Reprezentacyjny Uniwesytetu 
w Manilii z jego dyrektorem muzycznym- Emmanuelem “Emanem” 
P. de Leon Jurniorem, Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia pod 
kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek (2018), w roku 2019 
wysłuchaliśmy koncertu chórów: Studenckiego Akademickiego Centrum 
Kulturalnego w Niszu w Serbii pod dyrekcją prof. Zorana Stanisavljevicza 
oraz Chóru Żeńskiego Kijowskiego Instytutu Muzycznego im. Reinholda 
Moritzevicha Glièra z dyrygent prof. Galiną Gorbatenko. Zaś w roku 
2020 – w gorzyckim kościele koncertował Chór Voices z Włoch pod 
dyrekcją Nicole Riggi.
Chór ANGELUS CANTAT wystąpił w Rogowie z 12 utworami, a były 
to: „Pory roku” – kompozycja Józefa Świdra do słów Leopolda Staffa, 
„Modlitwa do Bogarodzicy” – kompozycja Józefa Świdra, do słów 
Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego; kompozycja Andrzeja Koszewskiego 
(anonim z XIII w.) – „Zdrowaś Królewna Wyborna, „Alleluja” 

Gordona Younga, „Parce Domine” Feliksa 
Nowowiejskiego, „An Irish Blessing” Jamesa 
Moore’a JR, „Spiritual” do słów ludowych 
„Swing love”; kompozycje Romualda Żylińskiego 
do słów Janusza Odrowąża, w opracowaniu 
Maksymiliana Kubackiego „Serduszko puka 
w rytmie cha-cha”. Następnie publiczność 
wysłuchała „Kołysanki” Jana Maklakiewicza, 
do słów Konstantego Ildefonsa-Gałczyńskiego, 
a po niej „Nothing gonna change my love 
for you” Michaela Massera, w opracowaniu 
Joachima Fischera, do słów Gerry’ego Gofina. 
Przedostatnim utworem był „Can’t help falling 
in love” Georga Weissa, Hugo Peretiego i Luigi 
Creatore. Jako ostatnia wybrzmiała „Goodnight 
sweet heart” Calvina Cartera i Jamesa Hudsona 
do słów Roberta Sunda.

Inicjatywa powstania tego znakomitego chóru jest niezwykle 
ciekawa. Od 30 października 2021 r. przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. A. Mickiewicza w Głubczycach działa Głubczycka Szkoła Chóralna 
„Angelus Cantat”, która zrzesza trzy zespoły: Chór Mieszany LO 
w Głubczycach (CheLO), Chór Absolwentów LO w Głubczycach 
(ChALO) oraz Chór Młodzieży Szkolnej Głubczyc (CheSPe). Połączone 
siły tych chórów tworzą międzyszkolny lub międzypokoleniowy zespół 
o nazwie Chór “Angelus Cantat”. Nazwa “Angelus Cantat” związana jest 
z trzydziesto-trzyletnią tradycją śpiewu chóralnego, głównie w Liceum 
Ogólnokształcącym i Państwowej Szkole Muzycznej w Głubczycach 
oraz z herbem miasta, na którym widnieje Anioł z dwoma tarczami. 
Twórcą Głubczyckiej Szkoły Chóralnej “Angelus Cantat” jest obecny 
w Rogowie w podwójnej roli dyrygent Tadeusz Eckert – założyciel 
chóru, od 2018 powołany przez Dyrektora Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej na stanowisko „Koordynatora Regionalnego Regionu 
Opolskiego Roku Moniuszkowskiego 2019, do 2017 roku dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach, który 
za swoją działalność pedagogiczno-artystyczną otrzymał z rąk premiera 
RP honorowy tytuł - „Profesor Oświaty”. W Rogowie wysłuchaliśmy 
jednego z dwóch koncertów chóru „Angelus Cantat” na tegorocznym 
festiwalowym szlaku. I był to koncert wyjątkowy, bowiem wykonany 
przez laureata konkursu i wieńczył całe zmagania festiwalowe.

Koncert poprowadziła Bibianna Dawid – dyrektor GCK w Gorzycach. 
Organizacja tego wyjątkowego koncertu była możliwa dzięki współpracy 
GCK w Gorzycach z parafią NSPJ w Rogowie na czele z proboszczem ks. 
Bernardem Rakiem.

Red.

Członkowie Chóru wraz z współorganizatorami niedzielnego koncertu w Rogowie
   Fot.: A. Błędowski

Publiczność podczas niedzielnego koncertu
   Fot.: A. Błędowski
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WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE
O WINIE PRZY WINIE, SERACH I DOBREJ KUCHNI W CZYŻOWICACH

W piątkowy listopadowy wieczór sala 
Ośrodka Kultury w Czyżowicach była 
miejscem kolejnego spotkania producentów 
i pasjonatów produkcji wina z terenu powiatu 
wodzisławskiego, Jastrzębia Zdroju i Łazisk 
Górnych.
Wieczór „O winie, przy winie” rozpoczęła 
dyrektor GCK w Gorzycach Bibianna 
Dawid, która przywitała uczestników 
spotkania i wprowadziła ich w krainę 
wina i strefę kulinarną, towarzyszącą od 
wieków procesowi picia wina przez ludzi. 
W formie gawędy historycznej opowiedziała 
też o uprawie winorośli na terenach gminy 
Gorzyce i w okolicach przez Zakon Cysterski 
z Raciborza. Słowami wstępu  wprowadziła 
uczestników spotkania w krainę wina 
i strefę kulinarną – towarzyszącą od wieków 
procesowi picia wina przez ludzi.

W tegorocznej winnej biesiadzie 
w Czyżowicach swoje wyroby winiarskie 
zaprezentowały trzy winnice: „Smuga” 
z Gołkowic- której właścicielem jest Jerzy Borek, 
winnica „Laguna” z Jastrzębia Boryni- którą 
prowadzi Lech Sikora, oraz winnica „Winne 
Konstelacje” Krzysztofa Niesłańczyka z Łazisk 
Górnych. Winnica ta prowadzi produkcję 
na trzech uprawach winorośli oddalonych 
od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Zaletą 
oddalania od siebie plantacji, jak powiedział 
Krzysztof Niesłańczyk, jest mniejsze 

prawdopodobieństwo 
wymarzania całego 
areału plantacji 
i rozpowszechnianie 
się szkodników, jak 
to może się zdarzyć 
przy tylko jednej 
winnicy(…)
Wina winnicy „Winne 
Konstelacje” noszą 
nazwy poszczególnych 
gwiazdozbiorów jak 
np.:”Orion”, „Solaris”.
Właściciele winnic 
bardzo ciekawie 

i rzeczowo opowiadali o uprawie, pielęgnacji 
i zaletach usytuowania winnicy i produkcji 
samego wina. Omawianie tematyki 
całokształtu prowadzenia winnic, dawało też 
możliwość pogłębiania wiedzy przez obecnych 
na tym winnym wieczorze „miniwiniarzy” 
z naszego regionu.
Spotkanie pasjonatów 
wina było także okazją 
do zaprezentowania się 
producentów serów i dobrej 
kuchni.
Akcent kulinarny tego winnego 
spotkania nie jest przypadkowy, 
ponieważ nic tak nie podnosi 
walorów smakowych win jak 
sery i dobra kuchnia- twierdzą 

serowarzy Katarzyna 
i Tomasz Krzyżowscy 
z Syczowa z powiatu 
t a r n o g ó r s k i e g o . 
Swoje produkty serowarskie 
zaprezentowała też Michalina 
Andreczko z Bełsznicy, 
specjalizująca się w wytwarzaniu 
serów podpuszczkowych. 
Państwo Monika i Paweł 
Folwarczni z Czyżowic przedstawili 
potrawy kuchni autorskiej, tzn. 
fusion. Serwowali tego wieczoru 
dania oparte na tradycji kuchni 
francuskiej, słynącej z potraw 

Uczestnicy czyżowickeigo wieczoru
   Fot.: M. Albin

Winiarze, którzy wystawiali się w Czyżowicach 
Fot.: M. Albin

dopasowanych do wielbicieli wina.
O winie mówić należy także w aspekcie  
szeroko rozumianej twórczości artystycznej. 
Owoce winne i wino są od wieków źródłem 
natchnienia dla poetów, mędrców, malarzy, 
rzeźbiarzy, o winie czytamy w Ewangeli, jest też 
atrybutem tajemnicy wiary chrześcijańskiej.Już 
starożytni mędrcy poznali się na niezwykłych 
zaletach tego „królewskiego” trunku. Grekom 
maksyma „Vino vitae, vino veritas” jest 
najlepszą reklamą zalet wina dla człowieka po 
dzień dzisiejszy. Tą maksymą kierują się także 

liczni miniwiniarze, pielęgnujący z pietyzmem 
swoje przydomowe miniwinnice.
Jak sięga historia, biesiadom winnym 
towarzyszyły zawsze muzyka i śpiew. Tak 

Zespół “William” z wokalistką Aniczką Opartyową
Fot.: A. Opartyova

Zespół “Yno Blues”
Fot.: A. Opartyyova

Tadeusz Kolorz
Fot.: A. Opartyyova

Monika i Paweł Folwarczni przedstawili potrawy kuchni autorskiej
Fot.: M. Albin
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ZDROWIE I DIETETYKA

W OCZEKIWANIU NA DZIECKO

Witam Czytelniczki i Czytelników!

Dziś chciałabym napisać o czymś, co dotyczy aktualnie każdego z nas. 
Idą Święta... To chyba najpiękniejszy czas w roku. Nie będę analizować 
jakie święta mają przewagę nad innymi -po prostu każde święta są inne, 
każde w innej porze roku, innej scenerii, i każde symbolizują coś innego. 
Teraz pewnie zachwycamy się pięknymi dekoracjami , sami może już 
przygotowujemy takowe, może już pieczemy ciasteczka z piernika… 
Piękny czas… Dla chrześcijan to również bardzo ważny czas, by samemu 
się przygotować na narodziny Zbawiciela. W ferworze tych przygotowań 
nie możemy również zapomnieć o małym upominku dla każdego 
z bliskich. Tu może nie będę oryginalna, ale ja uważam, że dobrym 
pomysłem na prezent będzie np. karta upominkowa do sklepu w którym 
wybrana osoba lubi robić zakupy. Możemy pomyśleć o księgarni, o sklepie 
z elektroniką, o drogerii. Mając kartę, obdarowana osoba z pewnością 
wybierze dla siebie coś odpowiedniego, a kupujący kartę zyskuje spokój 
i nie martwi się nietrafionym zakupem.  Teraz znów będę jednak położną 
i podpowiem, że możemy również w prezencie podarować …zdrowie! 
Można wykupić panel badań w wybranym laboratorium i posłużyć 
swoim wsparciem podczas ich wykonywania. Laboratoria obecnie 
promują pakiety badań i zachęcają do skorzystania z ich oferty. Wystarczy 
wykorzystać informacje podane przez laboratorium w Internecie, 
zadzwonić, lub osobiście się zgłosić do punktu pobrań. Pozwolę sobie 
przypomnieć, że do wykorzystania jest ciągle bezpłatny pakiet badań 
z programu profilaktycznego 40 plus - ale tu potrzebna jest osobista 
rejestracja. Skorzystanie z tej możliwości również będzie oryginalnym 
prezentem dla bliskiej osoby. Osobiście uważam, że dobrym prezentem 
jest zawsze książka. Tutaj może być szczególnie przydatny pomysł 
podarowania karty upominkowej, w obliczu tak ogromnie zróżnicowanej 
oferty dzisiejszych księgarni. A co możemy polecić np. rodzicom 
oczekującym na narodziny dziecka? W dobrej księgarni najpewniej polecą 
nam kilka pozycji. Jeżeli chodzi o tę konkretną tematykę, to zawsze to 
może być uaktualniona książka Heidi Murkoff W OCZEKIWANIU 
NA DZIECKO. To chyba jeden z najpopularniejszych poradników o tej 
tematyce na świecie. Napisany prostym, zrozumiałym językiem, rozwieje 
wiele obaw i znajdziemy tam z pewnością odpowiedzi na nurtujące 
przyszłych rodziców pytania. Jest to pozycja która zawsze okaże się 
pomocna. Jest wiele innych książek dla przyszłych mam i ojców na rynku, 
ale ja polecę napisaną z humorem książkę zatytułowaną DLACZEGO 

NIKT MI O TYM NIE POWIEDZIAŁ Natalii Hailes i Ash Spivak. 
To propozycja zgłębiania wiedzy w sposób po prostu przyjemny, 
jednakże również rzetelny i uczciwy. Jeżeli chodzi o nasz rodzimy 
rynek, mamy wielu autorów których można polecić, natomiast ja 
subiektywnie wyróżnię tu książkę MAMO TATO CO TY NA TO? 
Pawła Zawitkowskiego, która doczekała dwóch kontynuacji. Jest to 
poradnik, który przybliży nam podstawy w opiece nad noworodkiem 
i niemowlęciem i pomoże pokonać wiele mitów dotyczących tej 
tematyki. Książka jest ilustrowana wieloma zdjęciami, ale wyróżnia 
ją dołączona płyta DVD. Można czytać, a równocześnie sprawdzić 
na zdjęciu lub obejrzeć film. To bardzo dobra pozycja dla przyszłych 
rodziców, jest sprawdzoną propozycją swoistego kursu obsługi 
nowonarodzonego małego człowieka. Zawsze będzie aktualna ze 
względu na zawarty w niej ogrom wiedzy i osobowość autora. To 

fizjoterapeuta NDT-Bobath, specjalizuje się w terapii neurorozwojowej 
i oddechowej. Jest między innymi konsultantem Kliniki Neonatologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie. Niech nas nie zwiodą te wszystkie naukowe tytuły, Paweł 
Zawitkowski tłumaczy z wielkim spokojem każdemu zagubionemu 
w nowej rzeczywistości opiekunowi dziecka techniki noszenia dziecka, 
karmienia czy przewijania, ale także wyjaśnia wiele medycznych aspektów 
opieki nad dzieckiem. Polecam bardzo. Osobiście uważam, że księgarnia 
to zawsze dobre miejsce na zakup prezentu, a sprawienie bliskiej osobie 
choćby drobnej przyjemności, wywołanie uśmiechu na twarzy - jest po 
prostu nie do przecenienia. W tym bardzo podniosłym czasie, kiedy 
spędzamy czas  z rodziną, nie zapominajmy o osobach które być może 
nie mają z kim dzielić tej wielkiej radości oczekiwania na narodziny Syna 
Bożego. Pamiętajmy o tym, by ten pusty talerz na naszym wigilijnym 
stole był nie tylko symbolem naszej gotowości nakarmienia strudzonego 
wędrowca, ale by mógł służyć jako nakrycie dla samotnego sąsiada czy 
innej osoby z naszego otoczenia. Bądźmy pomocni dla siebie wzajemnie, 
bądźmy życzliwi, sprawmy, by te Święta były czasem wielkiej radości. Nie 
zapominajmy także o naszych „braciach” mniejszych Zima nie jest dobrą 
porą dla zwierząt. Sprawmy by nasz pies, kot czy ptaki zaglądające do 
naszego ogrodu miały zawsze karmę, by nie cierpiały z zimna czy głodu. 
Najpewniej wielu z nas z humorem traktuje wszelkie przysłowia lub 
przypowieści z okazji Wigilii. Ja pamiętam szczególnie jedno, powtarzane 
często w moim rodzinnym domu: jakim jesteś w Wigilię- takim będziesz 
cały następny rok. Więc starajmy się, by ten czas był chętnie wspominanym 
wydarzeniem z naszego życia. Postarajmy się uregulować nasze długi 
przed Wigilią, by nie popaść w długi w następnym roku.  Każdy z nas 
najpewniej zna kilka takich powiedzonek, a skoro nikt nie udowodnił 
ich nieprawdziwości, to może warto skorzystać z takiego tradycyjnego, 
ludowego dobrego obyczaju i spełnijmy te warunki! Pozdrawiam 
wszystkich, którzy czytają moje artykuły w tym miesięczniku i z okazji 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA chciałabym każdemu życzyć dużo 
pozytywnej energii, dużo zdrowia i sił na nadchodzący Nowy Rok. 
To wszystko może nam się przydać w tym niedobrym czasie, kiedy 
spustoszenie sieje koronawirus, kiedy nastaje czas chłodu i zimowego 
spowolnienia. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich i uważajcie na siebie!

WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU 
życzy Wasza położna Lidia

też było w Czyżowickim Ośrodku Kultury.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Yno Blues” 
z Rybnika i  zespół „William” z Bohumina, 
prowadzony przez Petra Ligockyego znanego 
na Górnym Śląsku z twórczości literackiej, 
poetyckiej i malarskiej. Zespół „William” 

tworzą: Peter Ligocky, Tomasz Rusek, 
i młodziutka wokalistka Aniczka Opatyjowa.
Pijąc wino, pobudzamy w sobie także różne 
stany duchowe, czego przykładem niech 
będzie aforyzm „Od wina stajesz się znawcą 
duszy”. Jako pasjonat kultury związanej 

z winiarstwem chcę wyrazić podziękowania 
w imieniu uczestników tego niezwykle 
sympatycznego wieczoru, pomysłodawcom, 
dyrektor GCKG oraz pracownikom OK 
w Czyżowicach. 

Andrzej Nowak
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DRUŻYNA PIŁKARSKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻOWICACH NAJLEPSZA W POWIECIE 
WODZISŁAWSKIM 

Na sztucznym boisku piłkarskm w Nieboczowach w dniu 
16.11.2021 r. rozegrano finał powiatowy młodych piłkarzy z rocznika 
2021 i młodszych, ogólnopolskiego turnieju piłkarskeigo „Z podwórka 
na stadion o puchar Tymbarku”. Pierwsze miejsce i awans do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się w przyszłym roku na wiosnę, 
wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżowicach. Drużyna 
z Czyżowic wygrała kolejno z: 

• Szkołą Podstawową nr 7 z Wodzisławia Śląskiego 9:2; strzelcy 
bramek dla SP Czyżowice: B. Duda- 5, S. Jurczyk- 2, M. 
Kolorz-1, Sz. Szermuszyn-1, 

• Szkołą Podstawową nr 4 z Wodzisławia Śląskiego 4:2; strzelcy 
bramek dla SP Czyżowice: B. Duda- 2, S. Jurczyk- 2, 

• Szkołą Podstawową z Gorzyc 4:2; strzelcy bramek dla SP 
Czyżowice:  B. Duda- 2, S. Jurczyk- 1, M. Kolorz-1, 

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej z Czyżowic grała 
w następującym składzie: Bartosz Duda, Sebastian Juszczyk, Maciej 
Kacprzak, Maciej Kolorz, Nadia Rumpel, Beniamin Szczęch, Miłosz 
Szermuszyn, Szymon Szermuszyn. 

Sukces uczniów z SP Czyżowice nie jest przypadkowy. Od paru 

Zwycięska drużyna z Czyżowic
Fot.: arch. SP w Czyżowicach

lat chłopcy i Nadia trenują w LKS „Naprzód” Czyżowice- mówi 
mama Bartka- pani Izabela Duda. Dzieci w klubie trenuje Tomasz 
Palarz. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnego w finale 
wojewódzkim w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Finał całego turnieju 
zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym. Do finału ogólnopolskiego 
awansują najlepsze drużyny z każdego województwa

J. Cichy i A. Kucza.

BAZYLEK W OGRODZIE
ANNA PIOTROWSKA
ZIELONE REMEDIUM ANI

Bazylia pospolita, często nazywana jako bazylia wonna czy 
bazylek ogrodowy, to roślina pochodząca z tropikalnej strefy Afryki. 
To wyjątkowa roślina  z rodziny jasnotowatych i jedna z ciekawszych 
przypraw kuchennych. Jest rośliną miododajną. Jej kwiaty są drobne, 
białe lub różowe, zebrane w nibyokółki na szczytach pędów. 
Bazylia kwitnie od lipca do października, dostarczając tym samym 
naszym pszczółkom pożytku. Jest bardzo łatwa w uprawie i doskonale 
nadaje się nie tylko do ogrodu, ale też do uprawy doniczkowej 
w mieszkaniu. Bazylia ma doskonałe właściwości lecznicze. Przede 
wszystkim dostarcza naszemu organizmowi wielu witamin: A, 
C, B5. Za sprawą tych witamin chroni nasz wzrok, wspomaga 

odporność oraz działa zbawiennie na kondycję włosów.  Jest skarbnicą 
substancji mineralnych: magnezu, żelaza, wapnia czy potasu.  
Wykazuje właściwości rozkurczowe, moczopędne, przeciwzapalne, 
przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne. Znajduje duże zastosowanie 
w kuchni. My Polacy kojarzymy ją przede wszystkim jako niezastąpiony 
dodatek do dań kuchni śródziemnomorskiej. Niepozorna roślina jest 
głównym składnikiem włoskiego sosu pesto oraz świetnym dodatkiem 
do pomidorowego spaghetti. Bazylię warto spożywać w każdej formie, 
ale najzdrowsza jest oczywiście w świeżej, zielonej wersji. 
Ciekawostka: Bazylię do diety powinny włączyć również osoby, które 
starają się stracić na wadze. Spożywanie tej przyprawy pobudza bowiem 
wydzielanie soku żołądkowego. 
Przepis na wyśmienite jajeczka z bazylią: Jajka gotujemy na twardo, 
a następnie obieramy delikatnie ze skorupek. Przekrawamy je na 
połówki i wydrążamy żółtka, które rozdrabniamy widelcem.
Plastry szynki rozkładamy na pergaminie na blasze do pieczenia 
i wstawiamy do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 8 minut (piecz do 
momentu, gdy będzie chrupiąca). Następnie odsączamy na papierowym 
ręczniku i kruszymy na małe kawałeczki. Pomidory i czosnek siekamy 
drobno, orzeszki prażymy na suchej, rozgrzanej patelni. Majonez 
przekładamy do miseczki i mieszamy z żółtkami, bazyliowym pesto, 
pokruszoną szynką, czosnkiem, pomidorami i orzeszkami. Całość 
doprawiamy do smaku zmielonym pieprzem. Gotowy farsz nakładamy 
w połówki wydrążonych jajek, układamy je na półmisku i dekorujemy 
rzeżuchą. Tak przygotowane jajka najlepiej podać schłodzone. 
Ja osobiście używam bazyliowego pesto firmy Barilla

Smacznego!  

Rodzice absolwentów Szkoły Podstawowej im. W. Woźniaka 
w Czyżowicach, zgłosili Pana Piotra Łypa - wuefitę tamtejszej 
placówki do konkursu Najlepszy Wuefista na Śląsku 2021.

Plebiscyt organizowany jest przez firme Spokey i ma na celu 
wyróżnienie nietuzinkowych nauczycieli, do których niewatpliwie 
zalicza się Pan Piotr.

Serdecznie gratulujemy! 
Red.

PIOTR ŁAPA - NAJLEPSZYM WUEFISTĄ NA ŚLĄSKU
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WILIJO, CZYLI JAK NA ŚLĄSKU OBCHODZONE JEST BOŻE NARODZENIE

Przed Wigilią każda rodzina stawia 
w domu lub przed domem betlyjka, 
czyli stajenkę, która jest upamiętnieniem 
miejsca narodzenia Pana Jezusa. 
W okresie przedświątecznym wielu Ślązaków 
przygotowuje także adwyntkrance, czyli 
wieńce adwentowe. Umieszcza się na nich 
cztery świeczki, które symbolizują 4 niedziele 
adwentowe. Co niedzielę zapala się kolejną 
w oczekiwaniu na Boże Narodzenie1. 
W wieczór poprzedzający Boże Narodzenie 
cała rodzina spotyka się przy stole na 
uroczystej wigilijnej kolacji. Wszyscy cały 
dzień poszczą i przygotowują się do tej 
uroczystości. W tym szczególnym dniu każdy 
stara się być jak najlepszy i wierzy, że: „Jakiś 
we Wilijo, takiś cołki rok”2. Kiedy pojawi się 
na niebie pierwsza gwiazda, można usiąść do 
stołu. Rodzina dzieli się opłatkiem i składa 
sobie życzenia: błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dzieci 
z niecierpliwością czekają na „Dzieciontko”. 
Trzeba oczywiście pamiętać o tym, by uchylić 
okno, bo inaczej „Dzieciontko” nie będzie 
mogło położyć prezentów pod choinką. 
Tego wieczoru przy stole nie zabraknie 
miejsca dla niespodziewanego gościa. 
Wszędzie pachnie choinką i piernikowymi 
ciasteczkami. Z dawnych tradycji praktykuje 
się pozostawianie łusek karpia z Wilii, które 
chowane są w portfelu i mają nam zapewnić 
dobrobyt. Ta tradycja ma zagwarantować 
rodzinie dostatek przez kolejny rok. Podczas 
wigilijnej kolacji niektórzy wkładają 

pieniądze pod talerz, co również służy 
zapewnieniu dobrobytu na nadchodzący 
rok. „Śląska Wilija zaczyna się często od 
zupy gotowanej na głowach ryb, którą 
podaje się z grzankami. Później podaje się 
panczkraut, inaczej zwany ciapkapusta. 
To kartofle z kiszoną kapustą, dobrze 
wymieszane i przyprawione. Do picia 

serwuje się oczywiście kompot z suszonych 
owoców, choć trzeba przyznać, że nie wszyscy 
za nim przepadają”3. Każda śląska gospodyni 
na Wilijo przygotowuje makówki i moczka. 
Przepis na makówki i moczka może być różny 
w zależności od regionu. Do podstawowych 
produktów na makówki należą: mak, 
pieczywo (bułka ), mleko lub woda, miód 
lub cukier oraz bakalie. A do moczki daje się 
piernik, kompot z agrestu i truskawek oraz 
suszone owoce i bakalie. Niektóre gospodynie 
do moczki dodają także dużo ciemnego piwa. 
„Czasami gotowana jest siemieniotka, to 
zupa z nasion konopi ---Śląsku znaną jako 
pogańskie krupy. Według ludowych wierzeń 
ta potrawa miała moc leczniczą- uważano, 
że chroni przed świerzbem i wrzodami.”4 Te 
smakołyki na Górnym Śląsku przygotowuje się 
tylko w okresie Bożego Narodzenia. Po Wilii 
cała rodzina śpiewa kolędy, a wieczorem idzie 
na pasterkę. „Kolęda zwykle rozpoczynająca 
pasterkę w kościele to “Wśród nocnej ciszy”. 
To polski utwór powstały na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Po raz pierwszy kolęda 
ta została opublikowana w 1853 r. w dodatku 
do Śpiewnika kościelnego autorstwa ks. 
Michała Marcina Mioduszewskiego, który 
przeznaczył ją do śpiewów mszalnych. 
Powszechnie znana była już na początku XIX 
wieku. Śpiewana była zazwyczaj zaraz po 
rozpoczynającej ją kolędzie “Pienia Aniołów 
brzmią”5 „Teksty fajnistych kolynd na ślonsko 
godka przełonaczoł szpecjalnie dlo nos Marek 
Szołtysek”6

PETER JORDAN - BRĄZOWY MEDALISTA MISTRZOSTW NIEMIEC W STRZELECTWIE

Podczas odbywających się w Dortmundzie Mistrzostw Niemiec (22-24 października 2021r.) seniorów 
w strzelectwie, reprezentujący barwy klubu strzeleckiego SG Neustadt w kategorii wiatrówki 10m z podpórką 
w kategorii wiekowej 60+ , pochodzący z Olzy Peter Jordan wywalczył dwa medale brązowe – inwidualnie 
i drużynowo.
Jak mówi Peter – samo zakwalifikowanie się do tych mistrzostw to już wielki sukces, a zdobycie medalu to 
już zaszczyt. Ponieważ w kategorii 60 +, w której uczestniczył w zawodach startowało 140 zawodników. 
Jeszcze trudniej było wywalczyć medal drużynowo, bo na starcie pojawiło się aż 87 zespołów z całych Niemiec. 
Peter Jordan do Niemiec wyjechał na początku lat 90, jak to się kiedyś mówiło “za chlebem” lecz pasja do 
sportu, jaką miał zawsze, nawet na obczyźnie była większa niż inne hobby. Początkowo występował jako 
zawodnik tenisa stołowego, reprezentując SPS Kappel, lecz kontuzja kolana w 2003 roku sprawiła że zmienił 
dyscyplinę na strzelectwo. Od 2013 roku tak już na bardziej poważnie, trenuje strzelectwo, cztery treningi 
tygodniowo zaowocowały tym sukcesem w Dortmundzie. Jak się chce, to wiek nie ma znaczenia, ważna jest 
wola i samozaparcie – skwitował Peter Jordan.

Bogusław JordanPeter Jordan
Fot.: arch. OKG

Niy ma larma, cicho nocka,
A Maryja u żłobka,

W kerym Ponboczka 
piastuje,

Co ku nom na świat 
wandruje

Świynty pokój dać!
Świynty pokój dać!

Niy ma larma, cicho nocka,
W narodzynie Ponboczka,
Kery skuli swyj zocności
I skiż przonio u nos gości.

Trza te przonie brać!
Trza te przonie brać!

Niy ma larma, cicho nocka,
Pastyrze chrapiom jak trza,

Yno ich anioły budzom
I drap do betlyjki kludzom

Ponboczka witać!
Ponboczka witać!

Marek Szołtysek
Przełożył na gwarę śląską.

NIY MA LARMA
(Na melodię: Cicha noc)

Przypisy:
1. https://silesia.info.pl/ciekawe-artykuly/nie-
tylko-dzieciontko-czyli-slaskie-zwyczaje-wigilijne 
9.11.2021, 2.ibidem 9.11.2021, 3. ibidem 
9.11.2021, 4. Ibidem 9.11.2021, 5. .https://
dziennikzachodni.pl/spiywnik-kolyndowy-przido-
sie-rychtig-na-swiynta-slonskie-kolyndy-spiywej-i-
ty/ar/1073712;9.11.2021, 6. Ibidem 9.11.2021

Małgorzata Król
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SPOŁECZEŃSTWO
XIX EDYCJA GORZYCKIEGO KONKURSY „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”
W RANDZE WOJEWÓDZKIEJ

Protokół z posiedzenia jury XIV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”, z dnia 17.01.2021 r.

Przesłuchania konkursowe XIV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…” odbyły się w dniu 16.12.2021 r. 
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

Wokaliści rywalizowali w kategoriach:
1.       Kategoria I – do 6 lat
2.       kategoria II – od 7 do 10 lat
3.       kategoria III – 11-14 lat
4.       kategoria IV – od 15 do 18 lat
5.       Powyżej 18 lat

W konkursie mogły wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalnej (do 
10 osób).

Jury w składzie:
prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek – przewodnicząca jury
mgr Emilia Kopiec – członkini jury
mgr Bibianna Dawid – członkini jury
przyznało następujące miejsca:

W kategorii ZESPOŁY:
I miejsce – Zespół VOCE SEGREDO z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Żorach,
II miejsce – Zespół VOCALSI z Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach,
III miejsce – Zespół PAWŁOWICKIE BABECZKI Z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pawłowicach

W kategorii II:
I miejsce – Anastazja Sokołowska z Mszany

W kategorii III:
I miejsce – Dawid Nowak reprezentujący Dom Kultury 
w Boguszowicach
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Amelia Antonin reprezentująca Szkołę Podstawową 
w Pszowie

W kategorii IV:
I miejsce – Klaudia Tomala reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
II miejsce – Oliwia Krajczy, reprezentująca I Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
II miejsce – Wiktoria Gaszka, reprezentująca Zespół Szkół 
Technicznych w Rybniku

W kategorii POWYŻEJ 18. LAT:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Stanisław Pająk z Olzy
II miejsce – nie przyznano

Nagrodę Grand Prix XIV Konkuru Kolęd i Pastorałek otrzymał 
Dawid Nowak

Ze względu na niezgodność z regulaminem (pkt. 2, pkt. 
C), w kategorii „Powyżej 18. lat” jury dokonało dyskwalifikacji 
uczestników.

Uroczysty Koncert Laureatów odbędzie się 6 stycznia br. o godz. 
17.00 w kościele pw. Św. Anioła Stróża w Gorzycach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy za udział 
i bardzo dobre przygotowanie do konkursu. Jury opiniuje poziom 
tegorocznej edycji konkursu jako bardzo wysoki.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach!
Red.

Zespół VOCE SEGREDO z Żor
Fot.: M. Albin 

Zespół KAMERTON z Mszany
Fot.: M. Albin 

Zespół VOCALSI z Gorzyc
Fot.: M. Albin 

Wiktoria Gaszka
Fot.: M. Albin 

Amelia Antonin 
Fot.: M. Albin 
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I JARMARK ŚWIĄTECZNY W OLZIE- ŚWIATŁO Z OLZY DO NIEBA
ORAZ FESTIWAL ŚWIĄTECZNYCH MASZKETÓW

Nadszedł czas, na który czekaliśmy z niecierpliwością, do którego 
przygotowywaliśmy się kilka tygodni – Wielki Jarmark Świąteczny.  
Ten  wieczór był magicznym wydarzeniem dla wszystkich dzieci i ich 
rodzin, które przybyły do Parku Sołeckiego w Olzie rozświetlić stajenkę 
wykonaną już pięć lat temu przez Aktywną Olzę. Te oryginalne, 
świecące  figury przypominają o wielkiej radości z narodzenia Pana 
Jezusa, jaką  możemy przeżywać podczas zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Barwnym korowodem na czele z Mikołajem, 
wiezionym przez olzańskiego sołtysa Józefa Sosneckiego, oraz 

Mikołaj w towarzystwie harcerzy podczas przemarszu na jarmark 
Fot.: J. Dubas

orkiestrą Gminy Gorzyce pod batutą Henryka Krótkiego udaliśmy 
się w kierunku Campingu „Europa”. Drogę rozświetlały pochodnie 
niesione przez drużynę harcerską z Rogowa oraz zimne ognie niesione 
przez uczestników. W korowodzie nie zabrakło  formacji tanecznych 
działających w Ośrodku Kultury w Czyżowicach i dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Olzy. Byli przedstawiciele chóru „Słowik nad 
Olzą”, zespołów działających w Ośrodku Kultury w Olzie, Gorzycach 
oraz w Czyżowicach, a także mieszkańcy i goście. Korowód zamykał 
wóz strażacki z Ochotniczej Straży Pożarnej z Olzy, a  nad naszym 
bezpieczeństwem czuwały służby mundurowe. W tym uroczystym 
dniu przed rozdaniem prezentów przez honorowego gościa – Mikołaja, 
mieliśmy okazję zobaczyć bogaty program artystyczny przygotowany 
przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach oraz odwiedzić stoiska 
świątecznego jarmarku. Nie zabrakło bożonarodzeniowych ozdób oraz 
zapachów świątecznych potraw. Atrakcją w tym dniu był- sprzedawany 
przez gospodarza Campingu Europa- Pana Bogusława Krótkiego, 
werflajsz, który cieszył się dużym powodzeniem. Można było napić się 
pysznego grzańca i spróbować innych specjałów proponowanych na 
stoiskach. 

Podczas jarmarku odbył się Festiwal Śląskich Maszketów – Makówka 
2021, na który wpłynęło 9 zgłoszeń. Najwyżej ocenione zostały makówki 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich  w Gorzyczkach, drugie miejsce zajęło 

Oliwia Krajczy
Fot.: M. Albin 

Klaudia Tomala
Fot.: M. Albin 

Stanisław Pająk
Fot.: M. Albin 

Schola Parafialna
Fot.: M. Albin 

Jury w składzie: prof. Izabella Zielecka-Panek, Emilia Kopiec, Bibianna 
Dawid

Fot.: M. Albin 
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KGW z  Bełsznicy, zaś  III miejsce przypadło KGW z Turzy Śląskiej. 
Drużyny te otrzymały pamiątkowe puchary, dodatkowo  najlepsi  wyjadą 
w nagrodę na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia. Dekoracje 
świąteczne, rękodzieło, naturalne produkty i smakołyki to tylko niektóre 
z wyrobów, które można było kupić w czasie Wielkiego Jarmarku 
Świątecznego w Olzie. Z zaproszenia na jarmark skorzystało ok. 50 
wystawców. Świąteczną wiatę wypełniały pięknie udekorowane stoiska, 
dobra muzyka, ciekawy program taneczny, tłumy dzieci oczekujących na 
swoją paczkę od Mikołaja i dorosłych korzystających z przedświątecznej 
atmosfery.

Wielki Jarmark Świąteczny to strzał w dziesiątkę. Dzięki świetnej 
współpracy wielu osób i odwadze w podejmowaniu nowych wyzwań, 
przedsięwzięcie udało się zorganizować i brawurowo przeprowadzić. 
Mamy nadzieję, że Jarmark „Światło z Olzy do nieba”, na stałe wejdzie 
do Gminnego Kalendarza Imprez.

Marzena Hojka - Ośrodek Kultury w Olzie  
Lucyna  Gajda - „Aktywna Olza

Panie z KGW, któe wygrały konkurs na najlepszą makówkę 
Fot.: M. Albin Miejsca starczyło dla każdego

Fot.: M. Albin
Stoisko jarmarkowe

Fot.: M. Albin

Uroczyste rozpoczęcie jarmarku
Fot.: M. Albin

Jeden z wystawców jarmarkowych
Fot.: M. Albin

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc i włączenie się w organizację 
I Wielkiego Jarmarku Świątecznego w Olzie oraz Festiwalu Świątecznych 
Maszketów:
- Państwu Gabrieli Bogusławowi Krótkim z Olzy za nieodpłatne 
udostępnienie terenu Pola Campingowego w Olzie ze wszystkimi jego 
wygodami,
- Stowarzyszeniu Aktywna Olza z prezes Lucyną Gajdą za ciasta, herbatę, 
kawę i ufundowanie pucharu dla zwycięzcy konkursu na najsmaczniejszą 
makówkę,
- Pani Marii Kuczerze i KGW Olza za ufundowanie pucharów dla laureatów 
II i III miejsca konkursu na najsmaczniejszą makówkę,
- panom: Bogusławowi Krótkiemu, Leszkowi Jeleniowi, Rafałowi Nielabie 
za przyjęcie zaproszenia do pracy w jury Festiwalu Świątecznych Maszketów,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olzie z prezesem Mirosławem 
Wacławczykiem oraz Komisariatowi Policji w Gorzycach za zapewnienie 
bezpieczeństwa podczas całej imprezy,
- Drużynie Harcerskiej z Olzy z hm Marią Kmiecik za wartę przy stajence 
i przemarsz z pochodniami, 
- paniom: Jolancie Dubas z Olzy i Marcie Albin z „U nas” oraz Nowinom 
Wodzisławskim za profesjonalne fotorelacje z jarmarku,
- Sebastianowi Wądołowskiemu za transport mienia z naszych Ośrodków 
na teren imprezy,
- DJ’owi Oskarowi (Oskar Sikora) z Olzy za profesjonalną obsługę 
nagłośnienia,
- sołtysowi Olzy - panu Józefowi Sosneckiemu za zapewnienie transportu 
dla świętego Mikołaja i zakup sztucznych ogni dla uczestników korowodu,
- wolontariuszce pani Annie Matuszek z Olzy, Michasi, Sebastianowi 
i Darkowi Hlubkom, Kasi i Łukaszowi Siedlaczkom, Kasi i Dawidowi 
Polakom, Oli Parszewskiej, Mariuszowi, Ewie i Patrycji Wacławczykom, 
Marysi Krakówce, Dorocie Nikel,  Dance Plisz, Urszuli Szmytkiewicz, 

Weronice Wali, Iwonie Sypień, Rafałowi Nielabie, Józikowi Sosneckiemu, 
Jankowi Honiszowi, Mirkowi Wacławczykowi, za włączenie się w prace 
i nieocenione wsparcie,
- Przemkowi Adamczykowi z Centrum Ogrodniczego I&L. – 
społecznikom ze Stowarzyszenia „Aktywna Olza”, Firmie MIESZKO S.A. 
oddz. Racibórz-sponsorowi słodyczy
- zespołom, które zapewniły piękną oprawę artystyczną wydarzenia, a były 
to: Orkiestra Gminy Gorzyce pod batutą pana Henryka Krótkiego, 
formacje taneczne: „Mini Dance” pod kierunkiem pani Michaliny 
Michalik-Newe, „Magic Dance” pod kierunkiem pani Dagmary Marcol, 
„Vocalsom”, „Gorzyczanom”, „Ale to już było”, „Olzankiom”- pod 
kierunkiem artystycznym pani Urszuli Wachtarczyk, zespołowi „Dolce 
Canto” pod kierunkiem artystycznym pani Barbary Grobelny, chórowi 
„Słowik nad Olzą” z dyrygentem Tymoteuszem Kubicą, wokalistce 
Sabanicie - Sabinie Pawlik, dzieciom i nauczycielom z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Olzie,
- wystawcom, którzy zjechali do Olzy w ilości 51! z całego regionu,
- a nade wszystko – Pracownikom Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach, za koordynację całości, rekrutację wystawców, przyjmowanie 
zgłoszeń, promocję na terenie Polski i Czech, dekorację sceny 
i stoisk, opracowywanie regulaminów konkursu, dbanie o bezpieczeństwo 
uczestników, przygotowanie techniczne, poprowadzenie imprezy, 
wypracowanie środków na zakup nagrody głównej i nagród dodatkowych 
dla laureatów Konkursu na Makówkę, wyżywienie dla wystawców oraz 
przede wszystkim za profesjonalizm organizacyjny, a także – prozaiczne, 
ale jakże ważne i absorbujące resztki sił - sprzątanie po imprezie. Oraz 
wszystkim, którzy tak licznie przybyli na jarmark, tworząc swoją obecnością 
wspaniałą atmosferę!

Bibianna Dawid - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
Lucyna Gajda – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Olza
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ŚWIETLICOWO-SZYCIOWO-RECYKLINGOWO

Pod takim hasłem ruszają warsztaty w Świetlicy Wiejskiej 
w Rogowie, dzięki zawiązanej grupie nieformalnej „Twórcze babki” 
udało się pozyskać dofinansowanie w ramach KONKURSU 

FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO 
2021-2030 Śląskie NOWEFIO 2021-2023. Projekt skierowany 
był do wszystkich kobiet z terenu Gminy Gorzyce które chciałby się 
nauczyć szyć na maszynie, dzięki pozyskanym funduszom Świetlica 
Wiejska w Rogowie wzbogaciła się o dodatkowe 2 maszyny do 
szycia. 
Natomiast Panie w myśl zasady ZERO WASTE, nauczyły się 
przerabiać stare ubrania, które niejednokrotnie zalegają w naszych 
szafach. Instruktorki w ciekawy sposób pokazały uczestniczkom co 
można zrobić ze starych krawatów, jak przerobić niemodną kurtkę 
aby była na topie czy też co można uszyć ze starej zasłonki. Zajęcia 
odbywały się przez okres 4 tygodni, a zwieńczeniem zmagań 
szyciowych było wspaniałe podsumowanie które odbyło się 16 
listopada w GCK w Gorzycach. 
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO 2021-2023”„Twórcze Babki” podczas finałowego występu

Fot.: arch. M. Jokel  

SZKRABUSIOWE PORANKI W ROGOWIE

Z a j ę c i a 
ogólnorozwojowe dla 
maluszków w świetlicy 
w Rogowie to spotkania, 
które rozwijają, 
uczą i dają dzieciom 
nowe umiejętności 
i kompetencje. Zajęcia 
nie mają ustalonego 
scenariusza, to dzieci 
nadają im rytm 

i kierunek zaś materiały, ćwiczenia, piosenki, rymowanki, zadania 
są tak przygotowane, że z łatwością można je powtórzyć w domu. 

Uczestnicy Szkrabusiowych Poranków 
Fot.: E. Poloczek

Szkrabusie cudowne. Jedne zaciekawione, inne badają teren jako 
wytrwali obserwatorzy. Są tacy, co wchodzą do świetlicy, obejrzą, co 
przygotowane i już działają, niektórych zachęcamy, pokazujemy co 
zrobić lub zostawiamy przestrzeń na wymyślanie swojej aktywności. 
Dodatkowo fantastycznie angażujące się mamy, babcie i dziadkowie. Co 
robimy? Bawimy się chustą Klanza, śpiewamy, pokazujemy, malujemy, 
przyklejamy, smakujemy, robimy różne mikstury i masy brudząc się 
doskonale. Chodzimy po ścieżkach sensorycznych, przesypujemy ryż, 
makaron, rzucamy piłeczkami, skaczemy, budujemy wieże z klocków, 
uczymy się różnych ciekawych rzeczy. Odbyło się też pełne emocji 
spotkanie z psem Aro i p. Adrianą Adamczyk. Karmiliśmy i głaskaliśmy 
czworonoga. Czwartkowe poranki ze szkrabusiami to super zabawa

E. Poloczek

TURNIEJ SZACHOWY PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW FIO 2021 W RAMACH PROJEKTU “SZACHY PO POLSKU” 
ZAKOŃCZONY! 

23 listopada 2021 r., w Ośrodku Kultury w Gorzycach odbył się 
Turniej Szachowy w ramach projektu „Szachy po polsku” FIO 2021. 
W zawodach wzięło udział 27 szachistów,  którzy rywalizowali w turnieju 
rozgrywanym systemem szwajcarskim, tempem 10 min/zawodnika na 
dystansie 7 rund. Klasyfikacja turnieju ukształtowała się w następujący 
sposób: W klasyfikacji generalnej: 1 miejsce - Antoni Kołodziej 6,5 
pkt, 2 miejsce - Piotr Zielonka - 6 pkt, 3 miejsce - Nikola Basista 5,5 
pkt. W klasyfikacji dziewcząt: 1 miejsce - Nikola Basista 5,5 pkt, 2 
miejsce - Hanna Możdżeń 4 pkt, 3 miejsce - Małgorzata Ceglarz 4 pkt

Szczególne podziękowania należą się operatorowi Śląskie Lokalnie 
- małe granty FIO, Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Klaster Innowacji Społecznych 
za zaufanie i powierzenie środków na rozwój szachów w gminie Gorzyce. 
Zegary, które klub „Gambit Gorzyce” otrzymał  w ramach projektu będą 
jeszcze długo służyć,  Zarządowi Klubu Szachowego GAMBIT Gorzyce 
za pomoc w czasie zawodów! Turniej przyczynił się do podniesienia 
poziomu rywalizacji sportowej i wzmocnił naszą lokalną szachową 
wspólnotę! Projekt „Szachy po polsku” dofinansowany był ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030.

Red.Uczestnicy turnieju szachowego w Gorzycach
Fot.: M. Albin

Uczestnicy podczas rundy turniejowej w Gorzycach
Fot.: M. Albin
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i to MUZYKI, którą uwielbiam, cenię i szanuję najbardziej. Są to 
„Suity na wiolonczelę solo” Johanna Sebastiana Bacha. Grając te suity, 
odkrywam, że niosą one ze sobą niesamowite bogactwo i niekończącą 
się treść pozamuzyczną, dlatego zapragnęłam wyrazić to na zewnątrz 
słowami. Czuję w nich drzemiącą duchową głębię, przez co naturalnie 
utożsamiam je z modlitwą. Ich treścią uczyniłam więc fragmenty 
Słowa Bożego, Jego parafrazy i własne zwroty do Pana Boga, czy też 
odpowiedzi Jego samego i Jego słowa skierowane do mnie. Teraz moją 
inspiracją i głównym zaczynem pisania jest Pismo Święte i modlitwa, 
świadomość życia w Jego Obecności, pragnienie odczytywania 
wydarzeń mojego życia w Jego świetle. Odkryłam, że tak naprawdę 
o Panu Bogu chciałabym pisać i grać, robić to dla Niego. „Póki mego 
życia chcę śpiewać Panu, i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.” 
Ps 104, 33. W końcu to ON mnie tym obdarował!

M. K.: Jakie ma Pani osiągnięcia artystyczne?
E. Sz.: Najważniejszym osiągnięciem artystycznym było dla mnie 
uzyskanie tytułu finalistki Ogólnopolskiego Konkursu BACH SOLO 
COMPETITION w Poznaniu, podczas którego wykonałam dwie 
suity J. S. Bacha – II Suitę d-moll i V Suitę c-moll. Wiele się dzięki 
temu nauczyłam, było to piękne doświadczenie. Ważnym solistycznym 
osiągnięciem było również wyróżnienie na Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym im. Witolda Lutosławskiego w Łomiankach. 
To były konkursy, w których wzięłam udział w trakcie studiów. Kiedy 
uczęszczałam do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola 
i Antoniego Szafranków w Rybniku, wraz z kwartetem smyczkowym 
zdobywałam wyróżnienia i nagrody na konkursach ogólnopolskich. 
To również były cenne doświadczenia.

M. K.: Jak wyglądała Pani “ścieżka kariery”? Jakie studia Pani 
ukończyła?
E. Sz.: Moja droga i przygoda z muzyką trwa odkąd pamiętam – od 
dziecka. Natomiast tak konkretnie rozpoczęła się w wieku 11 lat, 
kiedy zaczęłam grać na wiolonczeli. Trzy lata spędziłam w szkole 
muzycznej I stopnia, później sześć lat trwała moja edukacja w PSM II 
stopnia. Następnie trzy lata studiów licencjackich i dwa lata studiów 
magisterskich w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach – mojej wymarzonej uczelni. A jakby tego było mało – 
w tym roku ukończyłam studia podyplomowe na wyżej wymienionej 
akademii w tej samej specjalizacji – gra na instrumencie: wiolonczela. 
Tak to już z muzyką jest – to nieustanna droga, która się nie kończy 
– ciągle można się rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności… 
I to jest piękne.
Obecnie również się kształcę, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, 
warsztatach, zarówno wiolonczelowych jak i pedagogicznych.

M.K.: Proszę o wskazówki dla początkującego muzyka i poety. Na 
co należy szczególnie zwrócić uwagę?
E. Sz.: Myślę, że szczególną uwagę należy zwrócić na indywidualizm 
każdego z młodych adeptów sztuki. Każdy ma w sobie coś 
wyjątkowego, niepowtarzalnego, co trzeba odkrywać, wydobywać 
i pielęgnować. Jednocześnie młody artysta (jak i każdy) powinien 
dać sobie pozwolenie na błędy i nauczyć się wyciągać z nich wnioski. 
Powinien być otwartym na poszukiwania i cierpliwym w stosunku 
do siebie i do materii, z jaką przychodzi mu się mierzyć. Nie warto 
od razu się poddawać i zniechęcać. Jeśli mimo wszystko gra przynosi 
radość i spełnienie, należy za tym iść, pomimo trudów.

M. K.: Oprócz pasji muzykowania i pisania wierszy jest Pani 
nauczycielką muzyki. Proszę opowiedzieć o swojej pracy.
E. Sz.: Tak, uczę dzieci i młodzież gry na wiolonczeli. Są to zajęcia 

MOJA WIOLONCZELA Wywiad z Elżbietą Szczyrbą

Elżbieta Szczyrba ze swoim instrumentem
Fot.: arch. E. Szczyrba   

Pani Elżbieta Szczyrba swoją grą na wiolonczeli wielokrotnie 
uświetniała uroczystości kościelne i lokalne koncerty. Razem 
z siostrą Weroniką zachęcała również dzieci i młodzież do śpiewania 
podczas niedzielnej Mszy Świętej w kościele p.w. Chrystusa Króla 
w Czyżowicach. Podczas koncertów pani Elżbieta udostępnia poetycki 
zapis interpretacji muzyki- swoje wiersze, które przy dzwiękach 
wiolonczeli łagodnie płyną z nutami i tworzą znamienny dwugłos 
muzyki i słowa,  a w wyobraźni słuchacza powstaje niepowtarzalny, 
cudowny ogród doznań serca.

Małgorzata Król: Od kiedy Pani pasjonuje się muzyką poważną 
i pisze wiersze?
Elżbieta Szczyrba: Muzyką klasyczną – wolę posługiwać się 
tym terminem. Moim zdaniem określenie „poważna” brzmi zbyt 
„jednostronnie”, tworzy taki stereotyp muzyki klasycznej jako niezbyt 
wesołej, może wręcz nudnej. Więc… bliższy kontakt z muzyką 
klasyczną miałam odkąd zaczęłam uczęszczać na prywatne lekcje 
gry na pianinie. Trudno powiedzieć, że już wtedy była to pasja, ale 
później to zainteresowanie się pogłębiało. Rozpoczęłam naukę gry 
na wiolonczeli w Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara 
w Wodzisławiu Śląskim, tam pokochałam tę muzykę i ten instrument. 
Choć po drodze było wiele trudności, przeszkód, to nadal gram i wiążę 
z tym swoją przyszłość.
Jeśli chodzi o wiersze, to pisałam je już w podstawówce. Miałam 
łatwość w tworzeniu rymów, często łączyłam to z układaniem 
piosenek. Pamiętam, jak wraz z koleżankami tworzyłyśmy teksty 
i lubiłyśmy do nich śpiewać.
Później wiersze stały się dla mnie czymś więcej. Były przelewaniem 
na papier tego, co działo się wewnątrz mnie. Pisałam szczególnie 
w trudnych czy ważnych, kluczowych momentach mojego życia.

M. K.: Skąd czerpie Pani inspiracje? Czyja twórczość jest dla Pani 
motywacją do pracy?
E. Sz: Szczerze mówiąc, nie mam swoich ulubionych poetów, nie 
czytam zbyt często poezji. Pamiętam, że swego czasu lubiłam sięgać 
po tom wierszy Adama Asnyka, szczególnie spodobał mi się utwór „Ja 
ciebie kocham”.
Obecnie jestem w trakcie realizacji projektu, którego celem jest 
stworzenie klipu filmowego z  muzycznym podkładem do wierszy 
współczesnej poetki. Wraz z koleżanką pianistką tworzymy muzykę 
do jej utworów. Zgłębiam więc jej dzieła, aby jak najlepiej oddać ich 
treść poprzez dźwięki.
Moja twórczość ma także drugą stronę medalu. Piszę teksty do muzyki, 
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indywidualne, 
d z i ę k i 
którym mam 
b e z p o ś r e d n i 
k o n t a k t 
z uczniem. To 
pozwala na 
p o ś w i ę c e n i e 
mu całej uwagi, 
d o k ł a d n ą 
o b s e r w a c j ę 
jego rozwoju 
i wytyczania 
k o l e j n y c h 
ś c i e ż e k , 
s t a w i a n i a 
d a l s z y c h 
w y m a g a ń . 
To piękne, 
kiedy mogę 
o b s e r w o w a ć 
drobne postępy, 
s k ł a d a j ą c e 
się później 
na końcowy 
w s p a n i a ł y 
efekt wspólnego 
wysiłku. Jest to niezwykła praca, ale trudna i wymagająca, a przede 
wszystkim odpowiedzialna. Mam świadomość tego, że prowadzę 
kogoś za rękę i od tego, w którym kierunku pomogę mu iść, zależy 
jego rozwój. Pamiętam jednak, że mają na to wpływ obie strony. 
Ważna jest tutaj relacja, jaką nauczyciel buduje z uczniem – oparta na 
szacunku i wzajemnym zrozumieniu, autentyczności i pasji.

M. K.: Jak rodzice mogą zachęcić dzieci do nauki gry na wiolonczeli?
E. Sz. Myślę, że rola rodziców jest ogromna, zarówno przed 
rozpoczęciem przez dziecko gry na instrumencie, jak i w trakcie tego 
niezwykłego procesu nauki. Na tym pierwszym etapie ważne jest, 
by rodzic rozpoznał, że dziecko jest uzdolnione muzycznie, dał mu 
wskazówkę i zachęcił do rozpoczęcia gry. Kolejny etap to ogromna 
współpraca rodzica z nauczycielem i rodzica z dzieckiem. W tym 
początkowym okresie ważne jest wspieranie dziecka przez rodzica, 
ćwiczenie z nim, poświęcanie mu uwagi i czasu oraz ofiarowanie dużej 
dozy cierpliwości.
Myślę, że wiolonczela jest niezwykle ciepłym, przyjemnie brzmiącym 
instrumentem (oczywiście uważam, że najpiękniejszym:)), co na 
pewno dzieci przyciąga. Przeszkodą może być jedynie jej wielkość, 
choć plusy tego również można dostrzec – siedzimy przy niej, możemy 
się na niej oprzeć, a nawet ją przytulić jak najlepszą przyjaciółkę:) 
O tym opowiadam w filmiku, który nagrałam specjalnie dla dzieci. 
Taka opowieść o wiolonczeli może być zdecydowanie zachęcająca. Co 
jeszcze kryje się w wiolonczeli? Zapraszam na mój profil na Facebooku, 
tam cały filmik można zobaczyć:)

M. K.: Jakie ma Pani plany na przyszłość? 
E. Sz.: Plany na przyszłość… Na pewno chcę nadal grać i uczyć:) na 
Bożą Chwałę!
A gdzie i jak? To się okaże. Wierzę, że ON mnie poprowadzi:)

Dziękuję za spotkanie i życzę dużo sukcesów pisarskich 
i muzycznych.

Rozmawiała Małgorzata Król

Johann Sebastian Bach
II Suita na wiolonczelę solo 

d-moll BWV 1008
Słowa: Elżbieta Szczyrba

Prelude
Panie mój czy widzisz serca 

mego ból 
Czy słyszysz serca mego jęk 
Czy widzisz jak me serce 

zagubione jest 
I nie wie dokąd iść, jak żyć 
Jak wolę Twą wypełnić dziś 

Jak Twoją być naprawdę 
Jak wśród życia burz, ciągłych 

zmienności zauważyć cień 
wieczności 

Ku świętości 
Iść 

Nie patrząc wstecz 
Ku Tobie biec 

W pośrodku marzeń, tylu zdarzeń, 
ciągłych wrażeń 

Nie wystawić do sprzedaży 
Tej Miłości co się żarzy 
Sobą nieustannie darzy 

W ciszy tu 
Gdzie niebo z ziemią styka się 

bez słów 
I Twą obecność czuję znów 
Tak mów, mów do mnie 

Słowem, które mnie dotyka 
Z głębią mej duszy się styka 
Moim zmysłom się wymyka 

(fragment)

Menuet I 
Pan dziś wyprowadził mnie 

Na zielone łąki, pastwiska swe 
Pan napoił wodą mnie 

Już nie pragnę, nie 
Pan mój pusty kielich przeobficie 
Napełnia swoim Boskim życiem 

Namaszcza mnie wonnym 
olejkiem 

Abym z wdziękiem 
Zapach Jego niosła tam 
Gdzie mnie posyła sam 

Gdzie posucha, brak pociechy 
Ducha 

Pustynię 
Studni wyschłe dno 

Chcę zmienić w oaz krąg 

Gigue 
Tak, wiem! Już wiem! 

Nic nie powstrzyma dziś mnie 
Bo 

Jestem Twoją 
Będę Twoją 

Tyś Ostoją moją jest 
Cóż uczyni mi 
Żywioł wszelki 

Gdy przy mnie Ty 
Boże wielki 

Większy niż grzmot, łagodniejszy 
Niż Aniołów cichy lot 

Bo Ty 
Jesteś wiatrem, który porywa 

Jesteś deszczem, który obmywa 
Jesteś Niepojęty, Sam po trzykroć 

Święty 
Tak Zaskakujący Bóg 

Ty Jesteś moim Życiem, Prawdą 
i Odkryciem 

Jesteś Bogiem, który kruszy 
wszelkie mury 

Trach, i opada strach 
Powraca pokój, Który z Ducha 

Twego mam (fragment)

Johann Sebastian Bach
V Suita na wiolonczelę solo 

c-moll BWV 1011
Słowa: Elżbieta Szczyrba

Courante
Chcę walczyć o tę Prawdę, z której 

zrodzonam jest
I w sobie mieć Jej treść

Wypisać na serca tablicach
Jak na skale wyryć trwale

Jak w Arce w swoim sercu to 
Przymierze nosić

Syna głosić
W życie ludzi Światło wnosić

Wyjść ze swej Samarii
Iść dalej i dalej

Po spotkaniu z Mistrzem
Zdrój wody tryśnie

I stanę się narzędziem
I będę świadkiem wszędzie

W Duchu, w Prawdzie Ojca czcić
Pragnę dla Niego żyć! (fragment)

Sarabande
Jak głęboka jest

Studnia duszy mej
Ty nie boisz się

W jej głębię tajną zejść
Siedzisz na dnie w ciszy

Tylko Ty usłyszysz
Co naprawdę drzemie w niej

Niech obecność Twa
W moim sercu trwa

Niech przemienia moje słabe, 
kruche ja

Moją niemoc w siłę
Choć słabości tyle
Moją wiarę małą

W ufność niebywałą
Moje ja niewdzięczne

W uwielbienie dźwięczne
Me pragnienia małe

W Twoją chwałę

Elżbieta Szczyrna z wiolonczelą
Fot.: arch. E. Szczyrba
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Red.: Od kiedy zajmuje się Pani robótkami ręcznymi, w tym 
haftowaniem obrazów? Gdzie Pani pracowała?
Ewa Jureczka: Pod koniec szkoły podstawowej zaczęłam interesować 
się robótkami ręcznymi, takimi jak: szydełkowanie, robienie swetrów 
na drutach, szycie i haftowanie serwetek i poduszek. Moje hobby 
pomogło mi i mojej rodzinie ubrać dzieci, kiedy w latach 80. tych nie 
było w sklepach dla nich ubrań. Później zakupiłam maszynę dziewiarską 
i podjęłam się pracy w „Praktycznej Pani” w Wodzisławiu Śl. Przez 5 
lat dziergałam ubrania i wyszywałam serwetki i obrusy na zamówienie. 
W 1988 roku zmieniłam zawód i przyjęłam się do PKP na stanowisko 
zwrotniczego. Później awansowałam na stanowisko nastawniczego. 
W latach 90. tych po restrukturyzacji PKP wykonywałam pracę 
dróżnika przejazdowego i do emerytury w 2021 roku wykonywałam 
tą pracę. Pomimo mojej odpowiedzialnej i ciężkiej pracy na kolei 
znalazłam czas na pielęgnowanie mojego hobby. W dni wolne od 
pracy i każdą wolną chwilę poświęcałam „malowaniu obrazów haftem 
krzyżykowym”.
Red.: Kto Panią uczył haftowania? Skąd czerpie Pani pomysły? 
E. J.: Haftu krzyżykowego nauczyłam się sama. Kupowałam różne 
czasopisma i poradniki takie jak „Hafty Polskie”, „Haft Gobelinowy”, 
„Igłą Malowane” „Kram z Robótkami”. Inspiracje czerpię również 
z malarstwa i swojego otoczenia (kwiaty w ogrodzie, martwa natura, 
zdjęcia dzieci, krajobrazów, zwierząt).
Red.: Jakie obrazy do tej pory Pani wyhaftowała? 
E. J.: Do tej pory wyhaftowałam następujące obrazy: „Stworzenie 

Adama” – Michała 
Anioła; „Dama 
z perłą” – Johaneesa 
Vermeera; obraz Ojca 
Świętego Jana Pawła 
II; obraz Matki Bożej 
Czę s tochowsk i e j ; 
obraz „Martwej 
natury” – Cristoforo 
Murana, obrazy 
czterech pór roku, 
obraz z „Różami na 
tkaninie – Elizabeth 
King; obraz Maria 
Panna z różańcem; 
obraz koni w galopie. 
Ponadto wykonałam 
wiele innych prac, 
takich jak haftowane 
poduszki, serwetki, 
ręczniki, obrusy, 
pieluszki na chrzest. 
Prace wykonywałam 

również dla rodziny i przyjaciół poza granicami kraju. Oprócz haftu 
wykonałam wiele innych serwetek, bieżników i obrusów na szydełku.
Red.: Jak powstaje obraz haftowany?
E.J.: Proces tworzenia obrazu haftowanego wygląda następująco: 
w pierwszej kolejności projektuję obraz, ustalam, co chcę wyhaftować. 
Potem projekt wysyłam do firmy specjalizującej się w przekształcaniu 
obrazu na kolory i pola do haftowania, na przykład do firmy Coricamo 
na adres www.coricamo.com. Można wysłać też własne zdjęcie, portret 
lub krajobraz. Po wykonaniu wzoru obrazu firma przesyła projekt. 
Potem wybieram odpowiednie nici i kolory do wykonania obrazu.
Red.: Jak długo haftuje Pani obraz? 
E. J.: To zależy od wielkości obrazu i nakładu pracy wymaganego do 
realizacji projektu. Jest to praca żmudna, wymaga dużego skupienia 
i cierpliwości, a także skrupulatnego liczenia krzyżyków. Wszystko musi 
być idealnie dopasowane kolorystycznie i zgodne ze wzorem. Pomyłka 
skutkuje spruciem wzoru i koniecznością wykonania haftu na nowo. 
Na przykład obraz „Stworzenie Adama” ma wymiary 1,5 m x 70 cm. 
Haftowałam obraz nićmi mulina polskiej firmy Ariadna. Wykonanie 
trwało około 3 miesiące. 
Red.: Gdzie były Pani prace wystawiane?
E. J.: Do tej pory moje prace były prezentowane w Ośrodku Kultury 
w Czyżowicach, który wysłał obrazy również na inne wystawy, na 
przykład do Poznania. Wszystkie moje prace mam w domu oprócz 
obrazów ofiarowanych bliskim i znajomym oraz różnym instytucjom 
z okazji jubileuszy i uroczystości. 
Red.: Pamiętam piękne szydełkowane ozdoby choinkowe, które 
ozdabiały choinki na Boże Narodzenie w naszym kościele pw. 
Chrystusa Króla w Czyżowicach do 2015 roku. Czy Pani też je 
wykonała?
E. J.: Tak, ja zrobiłam na szydełku około 400 różnych gwiazdek, 
dzwoneczków, aniołków, które wykonałam z kordonka białego grubości 
18. Na choince prezentowały się bajecznie. Oddawały delikatność 
i kruchość śnieżynek, gwiazd oraz doniosłość dzwonków i piękno 
aniołów.
Red.: Co daje Pani haftowanie i szydełkowanie?
E.J.: Haftowanie i szydełkowanie daje mi ogromną satysfakcję i radość. 
Chociaż wykonanie obrazów, poduszek, serwetek różnych ozdób jest 
bardzo wymagające i pracochłonne, nie zamieniłabym mojego hobby 
na inne. Radość tworzenia i obdarowywania innych moimi pracami 
jest dla mnie najlepszą nagrodą za poświęcony czas. Dziękuję mojej 
rodzinie, a w szczególności mężowi Marianowi, za wspieranie mojego 
hobby i za możliwość poświęcenia cennego czasu na rozwijanie moich 
zainteresowań. 
Red.: Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie 
znowu będziemy mieli możliwość podziwiać piękny haftowany 
obraz oraz inne Pani prace. 

Rozmawiała Małgorzata Król

Obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego w domu autorki
Fot.: M. Król

Obraz wykonany techniką haftu krzyżykowego
Fot.: M. Król

Stworzenie Adama- wykonane techniką haftu krzyżykowego
Fot.: M. Król

ROZMOWA Z PANIĄ EWĄ JURECZKA- HAFCIARKĄ OBRAZÓW Z CZYŻOWIC
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KOCHAM MISIE

Kto nie kocha 
misiów? Dzisiaj niemal 
nie wyobrażamy 
sobie bez nich 
życia. W przeddzień 
o b c h o d z o n e g o 
corocznie 25 listopada 
Dnia Pluszowego 
Misia w świetlicy 
szkolnej w Zespole 
Placówek Szkolno- 
W y c h o w a w c z o -   
R e w a l i d a c y j n y c h 
w Wodzisławiu 
Śl. odbyły się 
zajęcia integracyjne 
w formie „szyciowych” 
warsztatów pt. 

„KOCHAM MISIE”. Czas przy ciekawej pracy mijał nieubłaganie, 
ale miło było rozbudzić ciekawość uczniów, zafascynować ich nową 
wiedzą i ujrzeć w ich oczach iskierkę radości – to przecież marzenie 
każdego pedagoga. Zgodny tandem: panie Anna Bierska i Barbara 
Grzonka dziękują wszystkim uczniom za zaangażowanie i już dzisiaj 
zapraszają na kolejne spotkania z igłą i nitką.

A. Bierska, B. Grzonka

SZCZĘŚLIWE ALPAKI - SZCZĘŚLIWE DZIECI
Od dawna wiadomo, 

że nic nie daje większej 
radości i wytchnienia 
od codzienności niż 
obcowanie z przyrodą. 
W przypadku uczniów 
z klas II a i IV/VI b 
z Zespołu Placówek 
Szkolno- Wychowawczo- 
R e w a l i d a c y j n y c h 
w Wodzisławiu Śl., 
którzy wspólnie wybrali 
się na wycieczkę 
w dniu 15 listopada br. 
do Zagrody „Szczęśliwe 
Alpaki” w Rydułtowach, 
prawda ta sprawdziła 
się w całej rozciągłości. 
Każdy uczestnik 

wycieczki, czy mały, czy duży - jednakowo przeżywał kontakt 
z sympatycznymi i mięciutkimi alpakami, osiołkami i kozami 
o imionach m.in. Bruno, Róża, Franek, Pepe, Lolek. Dzieci mogły 
także zobaczyć z bliska dwa konie stojące w pobliskiej stajni. Wielkie 
wrażenie wywarła na naszych podopiecznych możliwość karmienia 
zwierząt chrupiącymi marchewkami. Niektórzy pokonali samych 
siebie i dumni z tego powodu, coraz odważniej dotykali równie 
zaciekawione nami zwierzaki. 
Należy zaznaczyć, że właścicielka zagrody pani Joanna Postawka 
z prawdziwie polską gościnnością przyjęła całkowicie bezpłatnie 
naszą wycieczkę i zaproponowała poczęstunek - kołaczyki z herbatką 
oraz do wykorzystania przez dzieci ogromne ilości pokrojonych 
w plasterki zwierzęcych przysmaków. Uczniami opiekowały się 
panie: Iwona Dereczenik, Izabela Palik, Beata Kostka i Anna Bierska. 
W ramach skromnych podziękowań do rąk pani Joanny powędrował 
obraz z podobizną anioła namalowany specjalnie na tą okazję przez 
nauczycielkę klasy IV/IV b Annę Bierską. Troszkę żal się było 
rozstawać z przemiłą właścicielką zagrody i jej pupilami, ale przecież 
wspomnienia z uroczej wycieczki pozostaną na długo w naszej 
pamięci. Na do widzenia pomachaliśmy wszystkim mieszkańcom 
gościnnej zagrody i zadowoleni powróciliśmy do szkoły. 

A. Bierska

SYMBOL POLSKI WALCZĄCEJ - PRACA PLASTYCZNA

Listopad nieodłącznie 
kojarzy się z pięknymi 
tradycjami wolnościowymi 
polskiego naroduW dniu 18 
listopada br. w klasie IV/VIB 
w Zespole Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl. również 
czcimy pamięć o polskich 
bohaterach. Działanie pt. 
„Symbol Polski Walczącej – 
praca plastyczna” w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego „ZAKAMAREK 
− EKOTRIKI NA KĄCIKI” 
uczniowie postanowili 
zrealizować patriotycznie 

i twórczo. Dodatkowo w ciekawej 
pracy plastycznej należało uwzględnić elementy ekologiczne. Na początku 
zajęć nauczycielka – harcerka Anna Bierska przybliżyła dzieciom historię 
powstania jednego z najważniejszych polskich symboli patriotycznych, 
podkreślając, że pomysł graficzny symbolu Polski Walczącej przypisuje 
się harcerce Szarych Szeregów Annie Smoleńskiej ps. „Hanka” działającej 
w tajnej polskiej konspiracji. Następnie wychowawczyni klasy wprowadziła 
uczniów w podniosły klimat zajęć edukacyjnych i przeczytała uczniom 
patriotyczny wiersz jej autorstwa. Dzieci chętnie malowały podobrazie 
w kolorach polskiej flagi. Podczas wysychania blejtramu uczniowie 
segregowali zdekompletowane, bezużyteczne puzzle wyklejając nimi znak 
tzw. „kotwicy” oraz kolorowali patriotyczne ilustracje. Pracę umilały im 
piosenki patriotyczne. Podopieczni placówki spisali się na medal. Piękną 
pamiątką z zajęć jest wspólnie wykonana praca plastyczna „Symbol Polski 
Walczącej”, którą można podziwiać w holu placówki.

A. Bierska

Olzańskie obchody górniczego święta to już nasza tradycja. 
W ten ważny dzień - nie tylko dla górników i ich rodzin, ale 
także innych zawodów zajmujących się wydobywaniem paliw 
kopalnych - ulicami Olzy niosła się muzyka wygrywana 
przez Orkiestrę Dętą z Rogowa  wprowadzając mieszkańców 
w ten niepowtarzalny, górniczy nastrój. Górnicy w naszej 
wsi świętowanie Barbórki rozpoczęli w sobotę 04 grudnia br. 
w obecności pocztów sztandarowych, licznie zgromadzonych 
górników oraz ich rodzin. Z tej okazji odprawiona została 
uroczysta Msza Św. w kościele p.w. N.M.P Królowej Pokoju 
w Olzie.

M. Hojka, Ośrodek Kultury w Olzie

GRUDZIEŃ TO MIESIĄC ZAWIŁY, 
CZASEM SROGI,CZASEM MIŁY
Dzień Górnika w Ośrodku Kultury w Olzie

Uczestnicy podczas zajeć
Fot.: arch. A. Bierska

Uczestnicy projektu
Fot.: arch. A. Bierska

Uczestnicy wycieczki
Fot.: M. Albin
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW MIGOWYCH
W PP“KRAINA ODKRYWCÓW” W TURZY ŚLĄSKIEJ 

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Kraina Odkrywców” 
w Turzy Śląskiej 23.09.2021r. uczestniczyły w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Języków Migowych. 

Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy na temat 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
poszerzenie świadomości dotyczącej problemów osób głuchych 
i niedosłyszących, a przede wszystkim uwrażliwienie i kształtowanie 
postawy akceptacji i szacunku dla innych. 

Z tej okazji przedszkolaki przystąpiły do Międzynarodowej 
Akcji „Migamy Jabłuszko”, śpiewając piosenkę „Jabłuszko rumiane” 
z elementami polskiego języka migowego. Dzięki tej akcji nasi 
najmłodsi poznali elementy polskiego języka migowego, a tym samym 
zrodziła się w nich chęć do poznawania nowych piosenek i znaków 
PJM.

A. S., K. F.

W PRZEDSZKOLU JAK W BAJCE

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto, które 
obchodzone jest 5 listopada. Tego też dnia dzieci turzańskiego 
przedszkola przebrały się za ulubioną postać z bajki, baśni czy filmu 
animowanego i wzięły udział we wspólnej zabawie w rytmie bajkowej 
muzyki. We wszystkich grupach przedszkolaki wspaniale się bawiły. 
Zabawom, konkursom i tańcom nie było końca. „Kraina Odkrywców” 
zamieniała się w niezwykłą krainę bajkowych postaci, wśród których 
pojawiły się: Pszczółka Maja, Elsa, księżniczki, Mała Syrenka. Byli 
także bohaterowie „Psiego patrolu”, Król Lew, Spiderman, Bob 
Budowniczy i wiele innych bajkowych postaci. Przeniesienie dzieci 
w świat bajkowych bohaterów sprawiło przedszkolakom dużo radości.

Dzień ten przypomniał, jak ważne są bajki w życiu każdego 
dziecka – uczą, bawią i wychowują. Są dla wszystkich źródłem 
bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni. 

To był wyjątkowy czas, pełen radości, uśmiechu, pozytywnej 
energii, dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń. 

A. M.

PLASTYCZNE OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLAKÓW Z TURZY ŚLĄSKIEJ

Jak co roku o jesiennej  porze, każdy tworzy dzieło, 
jak najpiękniej może!

W październiku b.r. odbyła się kolejna edycja kultowego 
już konkursu plastycznego  „Jesienne Obrazy i  Leśne Ludki” 

organizowanego przez Ośrodek Kultury w Czyżowicach. Jak co 
roku wpłynęło wiele pięknych i oryginalnych prac wykonanych 
przez najmłodszych obywateli gminy Gorzyce – przedszkolaków. 
Prace konkursowe były oceniane przez jury składające się 
z wykwalifikowanych artystów plastyków. Konkurencja była 
ogromna, więc uczestnicy  konkursu musieli włożyć w swoje dzieła 
dużo pracy, kreatywności, zaangażowania i dziecięcej radości- z czego 
ta ostatnia chyba najbardziej przyczynia się do niepowtarzalności 
każdej z prac. Na podium znalazły się dzieła dzieci z różnych 
przedszkoli, a największymi osiągnięciami mogły poszczycić się 
turzańskie  przedszkolaki. Pierwsze miejsce w kategorii 3 – 4- latków 
zdobył Oliwier Pawlak z grupy „Wesołe Nutki”, trzecie miejsce 
- Daria Moczała z grupy „Leśne Ludki”. Natomiast w kategorii 
dzieci 5 – 6- letnich pierwsze miejsce udało się zdobyć Martynie 
Posłuszny z grupy „Zaczarowane Figurki”, a wyróżnienie przypadło 
Darii Manderla z grupy „Kolorowe Kredki”. Gratulacje należą się 
również zwycięzcom  z przedszkoli w Czyżowicach, Bluszczowie,  
Olzie i Rogowie. Serdeczne wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich 
uczestników i zwycięzców konkursu!!!

B. Ł

Uczestnicy konkursu z pamiątkowymi dyplomami
Fot.: arch. PP w Turzy Śl.

Przedszkolacy pokazują słowo “kocham cię” w jezyku migowym
Fot.: arch. PP w Turzy Śl.

Dzieci poprzebierane za postacie z bajek
Fot.: arch. PP w Turzy Śl.
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Mikołaj z Panią Mikołajową w towarzystwie Aniołów i Królowej Śniegu
Fot.: M. Albin

Prezentów nie zabrakło dla nikogo
Fot.: M. Albin

Królowa Śniegu w towarzystwie Aniołów
Fot.: M. Albin

Organizatozry “Mikołajkowej Niespodzianki” dla najmłodszych
Fot.: M.  Glenc

W tym roku w Gorzycach Mikołaj pojawił w pięknej zimowej 
scenerii pod nową wiatą przy Ośrodku Kultury w Gorzycach. Mikołaj 
przybył w towarzystwie Pani Mikołajowej, była też Królowa Śniegu oraz 
przecudowne Anioły, które witały wszystkich śpieszących na to wyczekiwane 
spotkanie. Nie zabrakło certyfikatów grzecznego dziecka oraz słodkich 
upominków dla wszystkich dzieci, które tego wieczoru przybyły do Gorzyc.
Miło było widzieć uśmiechnięte buzie nie tylko dzieciaków, a to wszystko 
dzięki pomocnikom, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a byli to: 
Rada Sołecka z Gorzyc z sołtysem Ewaldem Błaszczokiem na czele, 
sołtys Gorzyczek Henryk Grzegoszczyk, prezes SKR w Gorzycach Marek 
Rybarz, OSP  Gorzyce, KGW Gorzyce, radni z Gorzyc – Krzysztof 
Paloc i Urszula Wachtarczyk, Alina Glenc, Bogusław Konieczny, 
Dżesika Kwaśnica, Józef Fulek, Szymon Brzezinka, Gorzyczanie, Vocalsi, 
Mażoretki z Rapid z panią Michaliną Michalik-Newe. Uczestnikom 
dziękujemy za udział, uśmiechnięte buzie i do zobaczenia za rok - może 
dołączy do nas inna baśniowa postać ?

Instruktorzy OKG

Miejsca starczyło dla każdego
Fot.: M. Albin

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ OŚRODEK KULTURY 
W CZYŻOWICACH

6 grudnia 2021 r. w Ośrodku Kultury w Czyżowicach odbyło się pełne 
ciepła i radości spotkanie z Mikołajem. Brodaty gość musiał zapewne 
zaparkować na dachu ośrodka, bo zszedł do dzieci wraz z aniołami 
wprost z balkonu. Przybił piątki, pogawędził chwilę, a następnie usiadł 
na widowni, by zobaczyć specjalnie na tę okazję przygotowane układy 
taneczne. Zatańczyły: Baby Dance I i II, Mini Dance oraz Mini Kadetki 
Rapid. Instruktorem wszystkich tych zespołów jest Michalina Michalik - 
Newe. Każda tancerka otrzymała od Mikołaja słodką czekoladową figurkę. 
Po świetnych występach tanecznych Mikołaj usiadł na specjalnym tronie 
pod choinką. Zaprosił dzieci by usiadły wokół niego. Był czas na rozmowę 
ze specjalnym gościem, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków 
oraz zrobienie pamiątkowych zdjęć. Dzieci otrzymały od Mikołaja super 
prezenty. Było wiele radości i zachwytu. W organizacji spotkania wsparły 
nas drogie rogowskie aniołki oraz elfy. Szczególne podziękowania należą 
się Lechowi za brawurowo odegraną główną rolę.

E. Poloczek

Bardzo serdecznie dziękujemy Danielowi Kuraszowi za ufundowanie 
słodyczy z okazji Mikołajek dla wszystkich zespołów tanecznych formacji 
Let’s Dance działających przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach.

Wspólne zdjecie z Mikołajem to miła pamiątka
Fot.: arch. OKC

Mikoaj z publicznością ogląda przygotowane przez dzieci występy
Fot.: arch OKC

Nawet dla najmłodszych Mikołaj miał podarki
Fot.: arch. OKC

MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA W GORZYCACH
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lp Data godz Rodzaj imprezy Organizator Odpłatność dla 
członka

1 8.II.2022 r. 1500 Walne zebranie członków
sala OK w Czyżowicach

Zarząd zgłoszenia
wpłata do 30.01.2022 r.

2 III.2020 r. 1600 Dzień Kobiet Zarząd

3 9 -15.IV.2022 r. Zakopane- Święta 
Wielkanocne

M. Pawlica 1 050,00/osoba
zal. 400,00 do 07/01/2022 r.

4 21.V.2022 r. 1600 Zebranie członków
sala GCK w Gorzycach

Zarząd

5 20-23.V.2022 r. Kanał Elbląski, 
Krynica Morska

H. Nogły 790,00/osoba
zal. 500,00 do 31/01/2022 r

6 17-27.V.2022 r. Mielno-Royal Spa M. Pawlica 1 649,00/osoba
zal. 500,00 do 07/01/2022 r.

7 24.VI.-02.VII. 
2022 r.

Świnoujście “Temida” M. Gawenda 1 885,00/osoba
zal. 300,00 do 30/11/2021 r.

8 27.VII.2022 r.  1500 Letnia biesiada seniorów
plener GCKG

Zarząd

9 21-28.VIII.2022 r. Pojezierze Augustowskie, 
Augustów

M. Gawenda 1 485,00/osoba
zal. 300,00 do 30/11/2021 r.

10 1-8.IX.2022 r. Krynica Zdrój
Pensjonat Soplicowo, 7 zab.

T. Rupik 1 360,00/osoba
zal. 360,00 do 28/02/2022 r.

11 4-11.IX.2022 r. Łazy - Holiday Resort-Lux
domki obok Mielna

H. Nogły 1 390,00/osoba
zal. 500,00 do 31/01/2022 r.

12 11-18.IX.2020 
r. 

Zakopane 
(pensjonat Pod Giewontem)

R. Płaczek 900,00/osoba
zal. 200,00 do 18/02/2022 r.

13 IX.2022 r. Zakończenie Lata Zarząd do uzgodnienia

14 11.X.2022 r. Spotkanie członków 
(przy kawie) sala GCK Gorzyce

Zarząd do uzgodnienia

15 20.X.2022 r. Dzień Seniora
Dom Przyjęć ANNA w Gorzyczkach

Zarząd

16 27.XI.2022 r. 930 Msza św. za zmarłych 
emerytów i rencistów 

Stowarzyszenia SENIOR
Gorzyce, Kościów św. Anioła Stróża

Zarząd

17 31.I.2023 r. 1500 Walne zebranie członków
hala sportowa ZSP Gorzyczki

Zarząd

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia SENIOR
sala GCG w Gorzycach ( sala na I piętrze ) w godzinach: 900-1030

I.2022 Piątek 7,21 VII.2022 Piątek 1

II.2022 Piątek 4,18 VIII.2022 Piątek 5

III.2022 Piątek 4,18 IX.2022 Piątek 2

IV.2022 Piątek 1 X.2022 Piątek 7

V.2022 Piątek 6 XI.2022 Piątek 4

VI.2022 Piątek 3 XX.2022 Piątek 2

PLAN IMPREZ STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW SENIOR W GORZYCACH NA ROK 2022

osoba stanowisko nr kontaktowy

Magdalena GAWENDA Prezes 32 4511407, 784 472 333
Teresa RUPIK Wiceprezes 796 252 066
Maria PAWLICA Skarbnik 603 188 346
Rafał PŁACZEK Sekretarz 691 814 999
Ryszard GRZEGOSZCZYK Członek 782 613 119
Janusz LENCZYK Członek 667 084 943
Henryk NOGŁY Członek 32 4513203, 667 226 460

Biuro Zarządu Stowarzyszenia mieści się: w budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Gorzycach przy ul. Kopernika 8 - I piętro

Składki członkowskie w wysokości 25 zł płatne do 31 marca 2022 r.

Uwaga !!!
Podane odpłatności wczasów i wycieczek dotyczą członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

„SENIOR” w Gorzycach, dla pozostałych osób odpłatność jest  o 10 zł wyższa

lp Data Rodzaj imprezy

1 12.I.2022 r. Spotkanie opłatkowe
na probostwie po Mszy św. o godz. 

9.00
koszt 25,00/osoba

2 25.I.2022 r. Msza św. za zmarłych członków 
Koła

 w kosciele NSPJ w Rogowie, godz. 
6.30

3 23-27.V.2022 r. BARDO O.W. Brido
koszt 780,00/os., zal.: 200,00 do 

31.12.2021 r.
zapisy: Ryszard Nielaba

4 08.VI.2022 r. Biesiada - Ustroń - Dąbki
koszt 85,00/osoba

zapisy: Ryszard Nielaba

5 01-13.VII.2022 r. KOŁOBRZEG D.W. Ika
koszt 1890,00/os., zal.: 500,00 do 

28.01.2022 r.
zapisy: Ryszard Nielaba

6 19.VII.2022 r. Msza św. za zmarłych członków 
Koła

 w kosciele NSPJ w Rogowie, godz. 
6.30

7 25-31.VIII.2022 r. KRYNICA ZDRÓJ O.W. Amadeusz
koszt 995,00/os., zal.: 300,00 do 

28.01.2022 r.
zapisy: Ryszard Nielaba

8 19.10.2022 r. Dzień Seniora
wraz z zebraniem sprawozdawczo-

wyborczym Koła Rogów
PRADZIAD, godz.: 15.00

godz.: 14.00 Msza św. na zakończenie 
sezonu 2022 w kosciele NSPJ 

w Rogowie, godz. 6.30

telefony: Ryszard Nielaba: 889 823 737
Norbert Ziedek: 66181 015

PROPOZYCJE NA ROK 2022 
PIZERII KOŁO - ROGÓW

NOWINKI Z DKF ROGÓW

Jak co roku w Walcach odbył się przegląd zespołów 
z woj. opolskiego i śląskiego. Mamy zaszczyt 
pogratulować naszym zespołom Anioły Serca i Brawo 
za zajęcie pierwszych miejsc i zdobycie złotego pasma 
na w/w przeglądzie. Życzymy dalszych wspaniałych 
sukcesów 

.
DKR Rogów

Uczestnicy konkursu podczas występu
Fot.: arch. DKF Rogów
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RUBRYKA SATYRYKA

POCOŚKI

Po co drzeć się na całego, 
kiedy nikt nie słucha tego.

Po co uparcie dążyć do celu,
skoro przed tobą dotarło tam wielu.

Po co popełniać takie grzechy,
które nie dają żadnej uciechy.

Po co ciągać dziewczę w łoże,
gdy niewiele już się może.

Po co starać się o rękę,
by z całością mieć udrękę.

SPROSTOWANIE! 
W nr 12/2021, nie z winy autora, błędnie 

podano tytuł drugiej fraszki, który 
powinien brzmieć ROZWÓD. 

Przepraszamy!

mini RUBRYKA 
SATYRYKA 

Czesław Czaika

ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków i ludzi, których nie 

rozumiemy. Oskarżanie, 
ocenianie po pozorach, 
stygmatyzowanie– to 
swego rodzaju mowa 
nienawiści, którą się nie 
tylko posługujemy. My jej 
uczymy nasze dzieci, często 
bardzo nieświadomie. 
Często jest tak, że 

odnosimy się z wyższością do cudzoziemców, 
osób o odmiennych poglądach czy innym 
wyznaniu. A co jeśli na tym się nie kończy? 
Mam tutaj na myśli fakt, że w mediach coraz 
częściej słyszymy  o sytuacjach, w których 
Polacy zachowywali się agresywnie wobec 
osób o innej narodowości, poglądach 
czy wyznaniu. Nietolerancja przybiera 
wtedy oblicze rasizmu. Zachowania takie 
trudno jest wytłumaczyć. Zuza uważa, że 
nietolerancja bierze się z niewiedzy, głupoty 
i wartości wyniesionych z domu. Coś w tym 
stwierdzeniu jest…. Na pewno łatwiej jest 
uczyć swoje dzieci szacunku. Lepiej jest 
zamknąć buzię i nie pozwolić, by nasza 
pociecha słyszała słowa pogardy dla czegoś, 
czego często nie rozumiemy lub się boimy, bo 
i tak niejednokrotnie bywa. 
Na koniec przytoczę mądre, moim zdaniem, 
słowa Zuzy: Mam ogromną nadzieję, że 
znaczny odsetek mojego pokolenia nie zgodzi 
się na śpiewanie jednym słusznym głosem 
z obawy przed tym, iż wyłamanie się z tłumu 
i będzie piętnowane. To od nas młodych 
zależy, czy zmienimy nasz świat na bardziej 
tolerancyjny…..
Drodzy Rodzice, jak często rozmawiacie 
w domu o tolerancji, odmienności? A może 
nie rozmawiacie w ogóle, bo właściwie po 
co? 

Podczas kolejnego spotkania z Zuzą było 
gorąco. Poruszyłyśmy temat tolerancji, który 
szybko okazał się ogromnym problemem nas 
dorosłych. Tak przynajmniej sądzi Zuza. 
Jej zdaniem, mimo iż żyjemy 
w wielokulturowym świecie, nie potrafimy 
zrobić tak, by nasze uprzedzenia wysłać do 
lamusa. A przecież obok nas znajdziemy 
ludzi innych ras czy religii. Zdaniem Zuzy, 
powinniśmy okazywać mówić dzieciom, że te 
inności czy różnorodności są swego rodzaju 
wartością, a nie piętnem. Język pogardy 
jest pierwszym krokiem ku nietolerancji. 
Pamiętajmy, że jeżeli dziecko zobaczy na 
ulicy osobę o innym kolorze skóry czy 
przedstawiciela innej religii, często posłuży 
się językiem, który wyniesie z domu. 
Błędem nas dorosłych jest okazywanie 
pogardy w sposób tak ostentacyjny. Zuza 
jest zdania, że w domach jej znajomych nie 
uczą tolerancji. Chcesz, by twoje dziecko 
miało szacunek do innych? Miej do niego 
szacunek. Chcesz, by unikało generalizacji, nie 
powielało stereotypów? Unikaj tego podczas 
rozmów w rodzinnym domu. Dziecko słyszy 
wszystko, a często i więcej…. i bierze przykład 
z nas dorosłych. To my- dorośli stanowimy 
pewien wzorzec dla naszych latorośli. Zuza 
uważa, że nie powinniśmy piętnować zjawisk 

Z ZUZĄ O TOLERANCJI

DZIECI Z FORMACJI LET’S DANCE CZYŻOWICE ZATAŃCZYŁY DLA MIKOŁAJA

Formacja taneczna podczas występu na jarmarku w Olzie
Fot.: M. AlbinFormacja taneczna po występie dla Mikołaja w Czyżowicach

Fot.: M. Michalik-Newe
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KĄCIK KULINARNY BASI

INFORMATOR GCK

Składniki: 1kg boczku surowego, 500 gr 
łopatki, 300 gr wątróbki, 300 gr podgrdla, 
3 jajka,  200 ml śmietany kremówki, 
parę suszonych grzybów,  100 ml rosołu, 
przyprawy (sól, pieprz, majeranek, papryka 
wędzona, magi), cebula, 3 ząbki czosnku.
Sposób wykonania: Mięso ugotować jak ma 
rosół, wątróbkę sparzyć,  mięso i wątróbkę, 2 
razy zmielić, dodać: czosnek, cebulę, żółtka,  
śmietanę i przyprawy. Ubić białka i delikatnie 
wymieszać z mięsną masą.
Wyłożyć keksówkę folią aluminiową 
i papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 
200o przez  godzinę,  później zmniejszyć 
temperaturę do 150o i piec przez kolejne 30 
minut.

Smacznego!

składniki: paczka 300 gr herbatników, 
masło 100 gr, alkohol, orzechy zmielone lub 
2bakalie
Wykonanie: Herbatniki drobno zmielić 
i dodać resztę  składników, następnie 
zagnieść. Formować kulki obtaczać w  czym 
się chce (może być kokos lub  orzechy, można 
również rozpuścić czekoladę i kulki zanurzać 
w niej, a następnie schłodzić).

KULKI CIASTECZKA MAŚLANE

Ciasto: 300gr mąki, 200gr masła,  3 
ugotowane żółtka, 3 łyżki cukru pudru. 
Wszystko razem zagnieść. Do ciasta 
podstawowego można dodać jeszcze: kakao, 
cynamon lub bakalie- co kto lubi. Następnie 
zagniecione ciasto należy schłodzić). Do tego 
dodać paczkę cynamonu. Wykrawać cienkie 
ciasteczka i  piec  8 min w 175o. Przygotować 
w miseczce paczkę cynamonu z łyżką 
drobnego cukru. Ciepłe ciasteczka obtaczać 
w cynamonie z cukrem. Po wystygnięciu 
posmarować żurawiną i połączyć dwa razem

CIASTECZKA RAFAELLO

Składniki: mleko skondensowane, 200 gr 
kokosu, migdał obrany (po jednej sztuce na 
ciasteczko)
Wykonanie: mleko i kokos zagnieść, 
uformować kulki do środka, włożyć migdał, 
obtoczyć w kokosie

Kalendarz imprez i wydarzeń w GCKG  STYCZEŃ 2022
06.01 Koncert Noworoczny w kościele pw. Świętego Anioła Stróża w Gorzycach / OKG / wstęp wolny
14.01 Kulig - Wisła Czarne, 100,00/oosba / OKC
16.01 godz. 15.00 Spotkanie kolędowe PZERiI oraz Stowarzyszenie Aktywna Olza / OKO
19.01 godz. 12.00 Wynajęcie sali REHMED / OKO
22.01 godz. 17.30 Nocny kulig z góralską kapelą  Istebna- Kubalonka, koszt 110,00/osoba / OKO
23.01 Koncert Noworoczny, wstęp wolny / OKC
28.01 VII Czyżowickie Spotkania Kolędowe Zespołów Folklorystycznych 

„Narodził się nom Ponboczek, fest my som w zocy” / OKC
30.01 godz. 16.15 Spotkanie kolędowe w kościele p.w. NMP Królowej Pokoju w Olzie / OKO

PASZTET 

Basia Piasecka podczas pracy
Fot.: arch. Basia

Basia Piasecka 
- autorka 
przepisów 
w naszym kąciku 
kulinarnym 
jest wyśmienitą 
kucharką. Jej 
przepisy są tak 
popularne, 
że kilka 
z nich zostało 
wyemitowanych 

w  TVP3. Jej tort uświetnił również 30 lecie 
zespołu VLADISLAWIA, a w 2018 roku Basia 
dostała się (niestety z przyczyn osobistych, 
musiała zrezygnować) do BAKE OFF ALE 
CIACHO w TVP. Mamy nadzieję, że przepisy 
Basi przpadną Państwtu do gustu.

Red.

Jeden z tortów Basi Piaseckiej
Fot.: arch. Basia



KONCERT ZESPOŁU SKALDOWIE W ROGOWIE

Publiczność przybyła na rogowski koncert “Skaldów”
Fot.: M. Albin

Zespół wprowadził publiczność w cudowną atmosferę
Fot.: M. Albin

Jacek Zieliński 
Fot.: M. Albin

Muzyka zespołu podrywała do zabawy
Fot.: M. Albin

Z zespołem gościnnie wystąpiła córka i syn Jacka Zielińskiego
+Fot.: M. Albin

Redakcja Gazety U Nas 
prosi o powiadamianie telefoniczne 

o planowanych 
spotkaniach i wydarzeniach 

w celu zrelacjonowania ich w naszym 
miesięczniku. 
Dziękujęmy. 

Redakcja

Redakcja: 32/ 4511687 wew. 12, B. Jordan (+ sport) 607 431 485
lub mailowo: unas@gorzyce.pl

WAŻNA INFORMACJA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKUSU 
“GMINA GORZYCE NA FOTOGRAFII”

Jest nam niezmiernie miło, ponieważ kilka osób 
odpowiedziało na nasz apel - naszą prośbę o udostępnienie 
na łamach naszej gazety zdjęć, które swoją tematyką 
nawiązywałyby do spraw związanych z naszą gminą. Kilka 
osób udostępniło nam zdjecia, które znajdują się w ich 
archiwach. 

Były to zdjęcia przedwojenne, wojenne, powojenne 
a nawet zdjęcia, które zostały wykonane nie tak dawno temu. 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że - biorąc przekaz, 
jaki mogliśmy odebrać z nadesłanych zdjęć, wyłoniliśmy 
następujące miejsca:

1. miejsce: Piotr Pyrchała - za nadesłanie największej 
ilości zdjeć, które dały nam największy przekaz merytoryczny;

2. miejsce: Jerzy Dudek; 
3. miejsce: Agata Hyłek-Ignacek; 
4. miejsce: Urszula Sochiera.
Nie wszystkie zdjęcia z powodu ich ilości do tej pory udało 

nam się opublikować na łamach naszej gazety, co postaramy 
sie nadrobić w najbliższym czasie.

Po odbiór nagród zaprosimy wyróżnione osoby 
indywidualnie do siedziby naszej redakcji, przy Gminnym 
Centrum Kultury w Gorzycach.

Dziękujemy za udział
Redaktor naczelna- Małgorzata Król

Wydawca- Bibianna Dawid



ŚWIATŁO Z OLZY DO NIEBA
PIERWSZY FESTIWAL ŚWIĄTECZNYCH 
MASZKETÓW ZA NAMI

XIV EDYCJA GORZYCKIEGO KONKURSU
“HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”
W RANDZE WOJEWÓDZKIEJ

Przedszkolaki z Olzy podczas jarmarkowego występu
Fot.: M. Albin

Formację Let’s Dance oklaskiwały setki uczestników jarmarku
Fot.: M. Albin

Występ Orkiestry Gminy Gorzyce
Fot.: M. Albin

Najmłodszy wystawca jarmarkowy
Fot.: M. Albin

Publiczność podczas występów na jarmarku w Olzie
Fot.: M. Albin

Weronika Gojny
Fot.: M. Albin

Anastazja Sokołowska
Fot.: M. Albin

Zespół KAMERTON
Fot.: M. Albin

Zespół VOCE SEGRETO
Fot.: M. Albin

Dawid Nowak
Fot.: M. Albin

Członek zespołu VOCE SEGRETO
Fot.: M. Albin


