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Bluszczów, ul. Piaskowa - 
modernizacja

Zakończyła się 
przebudowa górnego 
fragmentu ul. Piaskowej 
na odcinku 340 m. Zakres 
inwestycji obejmował m.in. 
wykonanie konstrukcji 
drogi, poboczy z tłucznia 
kamiennego, zjazdów oraz 
kanalizacji deszczowej. 
23.11.2021 r. odbył się 
odbiór inwestycji, której 
wykonawcą była firma 
Mateusza Kühn. 

Bluszczów, Olza - modernizacje boisk szkolnych
Trwają prace związane z przebudową boisk szkolnych na nowoczesne 

obiekty sportowe. W Olzie powstanie m.in. boisko o nawierzchni z trawy 
syntetycznej oraz bieżnia z poliuretanu. Zostały już wykonane m.in. 
podbudowa, odwodnienie oraz piłkochwyty. Docelowo przebudowany 
zostanie również układ komunikacyjny. Z kolei w Bluszczowie powstanie 
boisko wielofunkcyjne. Ułożono już betonową podbudowę pod 
nawierzchnię poliuretanową, powstał nowy mur oporowy. 

Czyżowice - odnoga ul. Nowej 
Trwa budowa kanalizacji deszczowej na odnodze ul. Nowej 

w Czyżowicach. W ramach robót zostaną również uporządkowane 
pobocza, zjazdy oraz odtworzona nawierzchnia. Wykonawcą zadania 
jest firma PUP Alkor z Wodzisławia Śl., inwestycja zostanie zakończona 
jeszcze w 2021 r.

Czyżowice - ul. Polna, Parkowa, Wiejska
18.10.2021 r. wójt gminy, kierownik Referatu Inwestycji UG 

w Gorzycach, przedstawiciele sołectwa oraz wykonawcy dokumentacji 
projektowej modernizacji ul. Polnej, Parkowej i fragmentu ul. 
Wiejskiej w Czyżowicach spotkali się z mieszkańcami przewidzianych 
do modernizacji ulic, by omówić założenia projektowe. Z uwagi na 
duże zainteresowanie 25.10.2021 r. odbył się również dyżur projektata 
w Ośrodka Kultury w Czyżowicach. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. 
odwodnienie ulic, wykonanie podbudowy, nawierzchni i krawężników. 
Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie do przebudowy tych ulic.

Gorzyce, teren GCK – kończymy zagospodarowanie
Zaokończyła się 

planowana od kilku 
lat przez sołectwo 
Gorzyce inwestycja 
p o l e g a j ą c a 
na budowie 
plenerowej wiaty za 
siedzibą Gminnego 
Centrum Kultury. 
Miejsce cieszy się 
dużą popularnością 
wśród naszych 

stowarzyszeń, a GCK 

prowadzi tutaj kierowaną do najmłodszych Akcję Lato. Inwestycja 
uzyskała dofinansowanie w ramach tzw. inicjatywy sołeckiej. Gminy 
naszego Subregionu otrzymały łącznie 245 tyś. zł., z czego 40 000 zł 
gmina Gorzyce.

Gorzyce - 
nowa zielona 
p r a c o w n i a 
w szkole 

Z i e l o n a 
p r a c o w n i a 
w szkole 
w Gorzycach, 
jako czwarta 
z rzędu, 
została otwarta 
w dniu 
27.10.2021r

D z i ę k i 
pozyskanym przez nasze jednostki środkom z WFOŚ w Katowicach, 
przy zaangażowaniu gminy, szkół oraz rodziców wyposażyono kolejne 
zielone pracownie: 2019 - Gorzyczki, 2020 - Bluszczów i Olza, 2021 - 
Gorzyce. Każda z nich dotyczy innej tematyki. 

Olza - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą jest AWT 

Rekultivace A.S. Havířov - Prostřední Suchá. Wartość inwestycji wynosi 
15,5 mln zł. Zakres obejmuje budowę 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
3 przepompowni, podłączenie ponad 200 budynków, przebudowę sieci 
wodociągowej o długości 7,3 km i przyłączy o długości 2,5 km, remont 
0,5 km kanalizacji deszczowej (rejon ul.: Bogumińskiej, Dworcowej, 
Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, 
Zwycięstwa). Rozpoczęło się odtworzenie nawierzchni na ul. Szkolnej, 
Dworcowej oraz Wiejskiej. 

Olza, ZSP - termomodernizacja budynku
Trwają prace termomodernizacyjne w budynku szkoły i przedszkola 

w Olzie. Wykonawcą robót jest firma Toman z Turzy Śl. Zakres 
robót obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót dekarskich 
wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu i opaski 
z kostki brukowej oraz otoczaków wokół budynku, wykonanie kotłowni 
gazowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.  oraz instalacji 
elektrycznych. Wartość zadania opiewa na kwotę 4 mln zł, a jego 
realizacja planowana jest na lata 2021-2022.

Osiny – nowy klub dziecięcy
Na parterze budynku świetlicy w Osinach powstał klub dziecięcy, 

który jest formą opieki nad dziećmi do lat 3. Został oficjalnie wpisany 
przez wójta gminy do rejestru tego typu placówek. Kolejne miejsce 
dla naszych maluchów przyjęło 30 dzieci i rozpoczęło oficjalnie 
działalność. Tym samym powiększono po raz kolejny bazę opiekuńczo-
wychowawczą w naszej gminie. Do 786 miejsc w samorządowych 
przedszkolach dołączyło ponad 40 miejsc w Bajkolandii w Czyżowicach 
(żłobek i klub dziecięcy) oraz 30 miejsc w Osinach (klub dziecięcy). 
Gmina Gorzyce jako pierwsza w naszym powiecie podjęła uchwałę 
umożliwiającą dofinansowanie tego typu form opieki. W uroczystości 
otwarcia uczestniczyli m.in. wójt gminy, radni oraz ks. proboszcz parafii 
w Osinach. Gmina rozpoczęła adaptację pomieszczeń przyziemia na 

 ul. Piaskowa w Bluszczowie              Fot.: arch UG

Plenerowa wiata przy GCKG                         Fot.: arch UG

Pracownia ZSP w Gorzycacach                               Fot.: arch. UG
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potrzeby sołeckie oraz kulturalne.

Rogów - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Pozyskane przez gminę w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 375 500 

zł. umożliwiło rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – tym 
razem w rejonie ul. Rogowiec. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji 
opiewa na ponad 751 tys. zł. Powstaje 620 m kanalizacji, przyłącza do 
sieci uzyska 16 gospodarstw domowych.

Rogów, stadion – remont skarpy
Zakończył się remont skarpy przy ul. Palarni na stadionie w Rogowie. 

Zakres robót obejmomował m.in. drenaż, umocnienie płytami ażurowymi 
oraz odbudowę ogrodzenia i remont dojścia. Wykonawcą zlecenia była 
firma A&M PRD Mateusz Kühn z Krzyżanowic.

Turza Śl., ul. Zwycięstwa - odwodnienie
Wykonano 141 m kanalizacji deszczowej oraz przejście pod drogą 

wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Wartość wykonanych 
robót opiewa na kwotę 114 997 zł. Prace rozpoczęły się i zakończyły w II 
połowie 2021 r.

Turza Śląska - Międzynarodowy Instytut Florystyczny 
W budynku byłego przedszkola rozpoczął działalność 

Międzynarodowy Instytut Florystyczny. Obiekt nie był potrzebny do 
realizacji zadań gminy. Został sprzedany, a nowy właściciel przeprowadził 
w kilka miesięcy kapitalny remont. Powstał tu Międzynarodowy Instytut 
Florystyczny, z międzynarodową kadrą oraz niesamowitym zapleczem. 
Jego absolwenci, po egzaminach, uzyskują tytuł mistrza albo czeladnika 
florysty. Jak informują organizatorzy wykładowcy instytutu pochodzą 
m.in. z Czech, Holandii, Polski, Słowacji i Węgier. 

11.11.2021 r. w uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. wójt oraz 
przewodniczący rady gminy, włodarze powiatu wodzisławskiego i licznie 

zaproszeni goście z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Turza Śl. staje się 
jednym z najważniejszych miejsc na florystycznej mapie Śląska, Polski 
i Europy, a siedziba Instytutu wizytówką Turzy Śl. i naszej gminy. Wójt 
gminy zaprosił kolejnych przedsiębiorców do współpracy w innych 
atrakcyjnych lokalizacjach. 

Spotkanie wójta gminy w tematach PKP
5.11.2021 r., w Wodzisławiu Śl. odbyło się spotkanie wójta gminy 

Gorzyce z członkiem zarządu PKP S.A. Krzysztofem Golubiewskim, 
z udziałem włodarzy okolicznych gmin oraz senator Ewy Gawędy. O jego 
organizację zabiegał m.in. wójt naszej gminy. W trakcie spotkania Daniel 
Jakubczyk poruszył kilka bardzo ważnych dla naszych Mieszkańców 
tematów. 

Gmina Gorzyce stara się o przejęcie od PKP dróg lub ich fragmentów - 
z których korzystają od lat nasi Mieszkańcy - m.in. odnogi ul. Raciborskiej 
w Bełsznicy, ul. Kolejowej i Wałowej w Olzie oraz ul. Kolejowej w Turzy 
Śl. W tych tematach przed różnymi organami toczą się już zainicjowane 
przez gminę postępowania, w których zapadły pierwsze decyzje.

Wójt gminy zabiega o remont przez PKP dworca kolejowego 
w Bełsznicy, deklarując gotowość przejęcia, uporządkowania, 
zagospodarowania oraz utrzymania przez gminę placu przed dworcem 
(miejsca parkingowe, zieleń, oświetlenie) – w przypadku remontu przez 
PKP samego budynku. Dworzec, położony w ciągu drogi powiatowej, 
mógłby obsługiwać również podróżnych z gminy Lubomia.

Gmina deklaruje gotowość przejęcia fragmentu nieczynnej linii 
kolejowej w Turzy Śl. z założeniem utrzymania funkcji komunikacyjno-
rekreacyjnych (np. przedłużenia ścieżki rowerowej). Starania o przejęcie 
linii rozpoczał wójt Daniel Jakubczyk w 2015 r. Zostały wstrzymane 
przez PKP w związku z rządowymi planami rewitalizacji linii kolejowych 
do czasu podjęcia decyzji na poziomie rządowym. 

Gmina zabiega również o remonty i wyczyszczenie kanałów oraz 
rowów wzdłuż linii kolejowej na odcinku Czyżowice – Olza, które 
pozostają w gestii PKP. Ich niedrożność była również przyczyną podtopień 
okolicznych obszarów po nawalych deszczach w I połowie 2021 r.   

Wcześniej, w dniu 7.07.2021 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
wójt gminy rozmawiał o komunalizacji mienia pozostającego w gestii 
PKP z wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem. 

Nowy Zarząd Gminny OSP
Październikowa sesja Rady Gminy Gorzyce poświęcona była 

w znaczącej części analizie stanu bezpieczeństwa. Radni oraz zaproszeni 
goście wysłuchali sprawozdań Policji, Straży Gminnej, Wodnego 

Bajkolandia w Osinach                                                           Fot.: arch. UG

Otwarcie Bajkolandii w Osinach                                                           Fot.: arch. UG
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Otwarcie Instytutu Florystycznego                                                             Fot. arch MIF
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Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej 
(ZOSP) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 

Ponieważ w naszych OSP i w zarządzie gminnym ZOSP nastąpiły 
duże zmiany, wójt oraz rada gminy podziękowali dotychczasowym 
Prezesom. Szczególne podziękowania oraz słowa uznania zostały 
skierowane w stronę byłego zarządu gminnego oraz wieloletniego 
komendanta gminnego naszych OSP Jerzego Glenca. Druh Jerzy Glenc 
został wyróżniony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

Przypomnijmy, że zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP odbył 
się 25.06.2021 r. Uczestniczyli w nim również wójt oraz przewodniczący 
rady gminy, którzy skierowali słowa uznania w kierunku ustępującego 
Zarządu Gminnego. Nowe wozy bojowe stanowią dzieło wspólnej, 
znakomitej współpracy. Nowym komendantem gminnym został Szymon 
Kwaśnica. 

W Gminie Gorzyce działa działa 9 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które wchodzą w skład Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Nowym komendantem gminnym ZOSP RP jest Szymon 

Kwaśnica, a prezesem gminnym Grzegorz Student.
Prezesi oraz komendanci jednostek OSP:
•	 Bełsznica: Adam Polak - prezes, Arkadiusz Cichy- komendant 
•	 Bluszczów: Szymon Kwaśnica - prezes, Michał Marcol - komendant 
•	 Czyżowice: Łukasz Cnota - prezes, Zbigniew Mucha - komendant 
•	 Gorzyce: Piotr Tatarczyk - prezes, Mateusz Wójcik - komendant 
•	 Gorzyczki: Wojciech Strokosz - prezes, Mateusz Folwarczny - 

komendant 
•	 Olza: Mirosław Wacławczyk - prezes, Łukasz Siedlaczek - komendant 
•	 Rogów: Marcin Glenc - prezes, Piotr Kamczyk - komendant 
•	 Turza Śl.: Iwona Wajsman - prezes, Tomasz Cykowski - komendant 
•	 Uchylsko: Krzysztof Szweda - prezes, Grzegorz Wieczorek - 

komendant  

Wymiana źródeł ciepła 
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 daje możliwość uzyskania 
w 2022 r. dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie wymiany 
źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze tj.: 
kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa, kocioł opalany 
biomasą, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompa 
ciepła. Wnioski można było składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy w Gorzycach (ul. Kościelna 15), w godzinach jego urzędowania 
lub przesłać pocztą (liczyła się data wpływu do urzędu) w terminie od 
24.11.2021 do 30.11.2021. Nie dopuszczało się składania wniosków do 
skrzynki na zewnątrz budynku urzędu oraz drogą elektroniczną. Zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy realizacji będą podlegały wnioski zweryfikowane 
pozytywnie spośród wniosków wyłonionych w drodze losowania. Nie 
decyduje kolejność złożenia wniosku. 

INFORMATOR GMINY GORZYCE
Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą 

Gorzyce i powinna nastąpić w terminie do 31 października 2022 r. 

W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło na terenie gminy Gorzyce roboty 
budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją 
sieci wodociągowej w Gorzycach oraz w Olzie. Inwestycje te, warte 
ponad 22 mln zł, zostały dofinansowane ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, preferencyjnej pożyczki 
z NFOŚiGW oraz w zakresie budowy prowadzonej w sołectwie Olza 
– przy współudziale środków przekazanych przez Gminę Gorzyce. 

Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w Gorzycach trwały przez 2 lata od października 
2019 r. Kanalizacja sanitarna została wybudowana w ulicach: 
Bogumińskiej, Zamkowej, Stawowej, Jesionowej, Kasztanowej, 
Akacjowej, Wierzbowej, Raciborskiej, Kozielskiej, Wiejskiej, 
Ogrodowej, Rybnickiej, Kościelnej, Strażackiej, Kopernika, Klonowej 
oraz Piaskowej o łącznej długości 8,9 km. Wymieniono również sieć 
wodociągową wraz z przyłączami w ulicach: Kozielskiej, Raciborskiej, 
Rybnickiej, Bogumińskiej, Strażackiej, Jesionowej, Kościelnej, 
Kopernika i Piaskowej o długości ponad 4 km. Wszystkie roboty 
zostały już zakończone i 267 posesji będzie mogło wkrótce korzystać 
z wybudowanej infrastruktury. Zostały również odtworzone 
nawierzchnie asfaltowe w ulicach, w których były prowadzone roboty. 
Łącznie wybudowanych/odtworzonych zostało ponad 4 km dróg.

Kanalizacja sanitarna w Olzie, w ramach obecnie trwającego 
kontraktu prowadzona jest od stycznia 2020 r. w ulicach: 
Bogumińskiej, Dworcowej, Słonecznej, Szkolnej, Kościelnej, 
Stawowej, Wiejskiej oraz Zwycięstwa. Roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zakończą się w styczniu 
2021 r. Wybudowano już ok. 8,2 km z 8,3 km sieci kanalizacyjnej 
umożliwiającej odprowadzanie ścieków z ponad 200 nieruchomości 
na terenie sołectwa Olza. Zmodernizowano również ponad 8,7 
km sieci i przyłączy wodociągowych, co zmniejszy do minimum 

Kanalizacja Gorzyc i Olzy. Podsumowanie 2019-2021 r.

 ul. Piaskowa w Gorzycach                                            Fot.: arch UG

 Podziękowania dla byłych członków Zarządu Gminnego OSP             Fot.: arch. UG
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straty i awarie wody. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych zostały 
zakończone na ul. Kościelnej w tym na łączniku z ul. Wiejską oraz 
na ul. Dworcowej (od ul. Kościelnej w kierunku ul. Bogumińskiej). 
Jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne, do końca listopada zostanie 
jeszcze ułożona ostatnia warstwa asfaltu na ul. Szkolnej, a do końca 
grudnia na pozostałym odcinku ul. Dworcowej oraz w ul. Wiejskiej od 
skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Dworcową. Z uwagi 
na remont kanalizacji deszczowej wykonywanej w ul. Stawowej oraz 
Zwycięstwa i częściowo na ul. Wiejskiej, odtworzenie nawierzchni 
na tych ulicach zostało przesunięte na pierwszą połowę 2022 roku. 
Do tej pory odtworzono ok. 1,1 km nawierzchni dróg. Do wykonania 
pozostało jeszcze ok.1,6 km nawierzchni. Z uwagi na ukształtowanie 
terenu oraz występowanie wód gruntowych inwestycja nie należy do 
łatwych, jednak najtrudniejszy etap budowy, tj. posadowienie trzech 
przepompowni ścieków na bardzo dużych głębokościach, został już 
zakończony. Wykonawca będzie jeszcze przez najbliższe miesiące 
prowadził roboty porządkowe na posesjach prywatnych oraz wzdłuż 

 ul. Strażacka w Gorzycach                                            Fot.: arch UG  ul. Kościelna w Olzie                                                   Fot.: arch UG

 ul. Dworcowa w Olzie                                                 Fot.: arch UG

odtwarzanych dróg. Po zakończeniu budowy do mieszkańców 
wysyłane zostaną informacje o możliwości podłączenia do sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz skorzystania z preferencyjnych warunków 
przyłączenia oferowanych przez Spółkę. Dzięki realizacji inwestycji 
ścieki będą mogły być odprowadzane z ponad 200 budynków.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do niezwlekania 
z podłączeniem się do kanalizacji nie tylko z uwagi na rosnące 
ceny materiałów budowlanych, ale również dlatego, że korzystanie 
z kanalizacji sanitarnej to jedyny w pełni ekologiczny sposób 
odprowadzania ścieków, które poprzez system szczelnych rurociągów 
i przepompowni trafią do Oczyszczalni Ścieków „Karkoszka II”, 
gdzie zostaną oczyszczone do parametrów spełniających wszelkie 
europejskie normy.  

Inwestycje liniowe polegające na budowaniu infrastruktury 
podziemnej kanalizacji zbiorczej pomimo, że stwarzają chwilowe 
utrudnienia i niedogodności zwłaszcza wśród lokalnej społeczności, 
poprawiają nie tylko bezpieczeństwo oraz stan środowiska naturalnego, 
ale również podnoszą standard życia mieszkańców oraz podnoszą 
atrakcyjność regionu.

 ul. Kozielska w Gorzycach                                            Fot.: arch UG
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REKLAMA

Kim jest Antoni Podeszwa? Zwyczajnym, podobnym do większości 
Ślązakiem, z tą może tylko różnicą, że jest od nich starszy. Urodził się bowiem 
w 1874 r. w Gorzycach, wsi należącej wówczas do powiatu raciborskiego. 
Większą część swego życia spędził jednak we wsi sąsiedniej - w Czyżowicach, 
w dzisiejszym powiecie wodzisławskim (dawniejszym rybnickim) na 
Górnym Śląsku. Dziś żyje, mając lat 84, w małej przytulnej chatce, krytej 
słomą, jednej z czterech, jakie zostały w Czyżowicach po dawnych czasach. 
On i ta słomą kryta chatka stanowiły dla mnie widomy symbol niedawnej 
wprawdzie, bo oddalonej zaledwie o dziesiątki lat, ale jakże ciekawej historii 
Śląska. Jego opowiadania, w które wsłuchiwałem się długimi wieczorami, 
rozsnuwały przede mną dzieje całych dziesięcioleci. Patrzyłem na nie jego 
oczyma; dzięki jego wspaniałej wprost pamięci wnikałem w nie jeden 
szczegół. Ma on niezwykły dar opowiadania, ale nie należy do bajarzy, 
zastępujących zapomniane przeżycia wymysłami wyobraźni. Przeżył dużo, 
a to, co przeżył, umie opowiedzieć ciekawie. Zrazu zdawało mi się, że 
wspomnienia jego powinny być spisane w gwarze. Chciałem po prostu użyć 
pojęć, określeń, terminologii, jakimi się on sam posługiwał. Z tak spisanych 
wspomnień można by osiągnąć jeszcze jedną korzyść. Stanowiłyby materiał, 
dla językoznawcy. Nad tę korzyść przedłożyłem inny jednak czynnik, 
mianowicie czytelność tekstu. Gdyby bowiem użyć znakowań stosowanych 
przez językoznawców, sam tekst stałby się mało czytelny. Dlatego opowiadania 
A. Podeszwy zostały pod względem językowym zmodernizowane. 
Pozostawiłem jednak kilka wyrażeń charakterystycznych i dość powszechnie 
znanych, na wszelki wypadek objaśniając je w przypisach. Znana jest wartość 
pamiętników jako źródła historycznego. Krąg osób utrwalających na piśmie 
swe doświadczenia i przeżycia ogranicza się zwykle do inteligencji. Pamiętniki 
chłopów lub robotników starszej generacji należą do rzadkości. Na Śląsku 
jednak ludzi takich jest jeszcze wielu. Sporo cennego materiału można by od 

Przypisy:
1. Krys (niem. Kreis)- powiat., 2. A. Podeszwa zawsze używa słowa Slońsko” i uważa te nazwę za 
jedynie właściwą, 3. Zarządzona przez hitlerowców akcja udowodnienia aryjskiego pochodzenia, 
przez wykazanie, że wśród przodków nie spotyka się niearyjczyka, 4. Pradziad, 

nich wydobyć drogą osobistych kontaktów. Trzeba tylko chcieć i nie zrażać 
się charakterystyczną dla Ślązaków nieufnością, niejednokrotnie słuszną, 
a na pewno historycznie wytłumaczalną Wdzięczne pole do działania mają 
tu zwłaszcza wychowankowie naszych wyższych uczelni, utrzymujący bliski 
stosu nek z rodzinną wsią czy miastem. Konieczna jest tu jednak znajomość 
procesów historycznych, chociażby dlatego, by nie pominąć rzeczy najbardziej 
istotnych. Cieszyłbym się, gdyby poniższe wyjątki ze wspomnień Drogiego 
mi Antoniego Podeszwy zachęciły do napisania czy spisania innych. Czas 
nagli tutaj bardzo. Z każdym dniem mniej jest tych, ludzi i z każdym dniem 
znika dla nas bezpowrotnie bezcenne źródło wiadomości. 

F. P.
Urodziłem się jako ósme dziecko w rodzinie, dnia 20 grudnia 1874. 

roku, we wsi Gorzyce w raciborskim krysie1; tak że razem było nas 7 braci 
i jedna siostra. Najstarszemu było Hanys, potem był Francek, potem Józef, 
potem Karol i Tomek, potem Ludwina, co sobie wzięła niejakiego Walice 
spod Pszczyny, potem się narodził Ignac, a na samym ostatku ja. Nazywali 
mnie w domu Jantoń i tak mnie do dziś dnia wszyscy nazywają.  Zawsze mnie 
też ciekawiło, skąd się wzięli ci Podeszwy, od jak dawna mieszkają na Ślońsku2 
Miałem możność się o tym przekonać w czasie II wojny światowej, kiedy 
Niemcy kazali wszystkim bez wyjątku ludziom udowodnić dokumentami 
urodzenia swoich przodków, nazywaną przez nich,arische Abstammung”3 , 
Mój prastarzyk4 albo inaczej ojciec mojego starzyka nazywali się Sebastian 
Podeszwa i na Ślońsko przyszedł z armii Madalińskiego po upadku powstania 
kościuszkowskiego w 1795 roku. 

c.d.n. w kolejnym numerze

KIM BYŁ ANTNI PODESZWA? - FRANCISZEK POŁOMKI „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

NA SZLAKU HISTORII
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NA SZLAKU HISTORII
ZDJĘCIA Z ARCHIWUM JERZEGO DUDKA
KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH ROCZNIKA 1942 R., ROCZNIK SZKOLNY 1949-1956
PRAWDOPODOBNIE ZDJĘCIE WYKONANE ZOSTAŁO W KLASIE VI

Dziękujemy panom Jerzemu Dudkowi i Lucjanowi Durczokowi za nieocenioną pomoc w zidentyfikowaniu osób uwiecznionych na fotografiach.
Red.

I rząd od góry, od lewej: Lucjan Durczok, Henryk Stęchły, Jerzy Dudek, Rudolf Topisz, Alojzy Czyż, Ginter Podeszwa, Jan Tomas, Walter 
Wieczorek; II rząd od lewej: Jerzy Klapuch, Józef Jeleń, Eugeniusz Poloczek, Herbert Skrzypiec, Erwin Ochojski, Kazimierz Michnik, Jan 
Porwoł, Zygfryd Szefer, Eryk Pukowiec, Jan Bugla; III rząd od lewej: Róża Tront, Irena Lenczyk, Irena Kucza, Anna Parma, Irena Okrent, 
Barbara Ziajska, Helena Wodecka, Maria Szkatuła, Róża Langer, Eryka Żgol; nauczyciele: Lizurek, Alojzy Ucher, Jadwiga Hubczyk, Paweł 
Hubczyk (ówczesny dyrektor szkoły), Tomiczek, Krystyna Mokrosz.

1 2
3

4 5

6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16

17
18

19 20
21 22

23
24

SPOTKANIE PO LATACH

1.Eryk Bańczyk, 2.Irena Kucza, 3.Rainhold Szczęsny, 4.Eryka Klyszcz, 5.Alojzy Czaicki, 6.Anna Parma, 7.Ginter Podeszwa, 8.Jadwiga Hubczyk, 
9.Alojzy Czyż,10.Irena Leńczyk, 11.Jerzy Kucza, 12.Jerzy Dudek, 13.Jan Tomas, 14.Herbert Skrzypiec, 15.Józef Jeleń, 16.Eryk Pukowiec, 
17.Lucjan Durczok, 18.Erwin Brząszcz, 19.Helena Wodecka, 20.Róża Tront, 21.Elfryda Żgol, 22.Anna Rybarz, 23.Anna Psota, 24.Irena Okrent
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„Muzyka jest większym objawieniem niż 
wszelka mądrość i filozofia”.
Powyższy tekst myśli wyrażonej przez 
Ludwiga Van Bethovena, umieszczony na 
scenie Czyżowickiego Ośrodka Kultury 
przyświecał uroczystej gali jubileuszu 100 
lecia istnienia chóru im. Stanisława Moniuszki 
w Czyżowicach. W podniosły nastrój tego 
jubileuszowego wieczora, jubilatów i gości 
zebranych na sali czyżowickiego ośrodka 
kultury wprowadziła Orkiestra Gminy 
Gorzyce pod batutą Henryka Krótkiego, która 
wraz z jubilatami – chórem im. St. Moniuszki 
wykonała wspólnie hymn „Gaude Mater 
Polonia”.
Prowadząca tę uroczystą galę Ewelina 
Poloczek przywitała serdecznie uczestników 
uroczystości, wśród których byli: sekretarz 
Zarządu Śl.Z.Ch.iO. w Katowicach 
Andrzej Wójcik, prezes Zarządu Śl.Z.Ch.
iO. w Wodzisławiu Śl. Krystian Dziuba, 
wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, 
z-ca przewodniczącego RG Daniel Kurasz, 
prezesi chórów działających na terenie 
Gminy Gorzyce oraz prezes chóru z Syryni. 
Obecni na gali byli również radni gminy 
Gorzyce i reprezentanci parlamentarzystów 
z terenu powiatu wodzisławskiego. Na 
widowni znaleźli się byli chórzyści, rodziny 
chórzystów oraz liczna reprezentacja 
organizacji i stowarzyszeń działających 
w Czyżowicach oraz mieszkańcy sołectwa. Rys 
historyczny stuletniego chóru przedstawiła 
prezes Krystyna Dawid, autorka monografii 
poświęconej chórowi im. St. Moniuszki, która 
nad sprawami organizacyjnymi tego zespołu 
czuwa już ponad 30 lat. W swoim wystąpieniu 
podkreśliła także niezwykłe zaangażowanie 
się wszystkich pokoleń chórzystów w rozwój 
kultury muzycznej w środowisku Czyżowic 
i pielęgnację zaszczepionych w lokalnej 
społeczności przez poprzedników takich 

JUBILEUSZOWA GALA CHÓRU IM. ST. MONIUSZKI W CZYŻOWICACH
Chór im. St. Moniuszki 100 lat budzi ducha śpiewu, patriotyzmu i integruje ludzi

wartości jak patriotyzm, wolność i wzajemne 
poszanowanie. Zwróciła także uwagę na rolę 
kulturotwórczą chóru w obecnych czasach. 
Chór czyżowicki jest autorem wielu inicjatyw, 
które mają na celu rozbudzenie ducha muzyki 
i śpiewu wśród najmłodszych pokoleń, 
z myślą o przyszłości chóru. Owocem tego 
pomysłu jest zespół wokalny „Dolce Canto” 
prowadzony przez dyrygent Barbarę Grobelny. 
Artystki śpiewające w tym zespole wywodzą 
się z grupy dziecięcej „Klub Alternatywnego 
Szkraba”

Po wystąpieniu Pani prezes głos zabrał 
sekretarz Zarządu Śl.Z.Ch.i O. Andrzej 
Wójcik. Podkreślił rolę czyżowickiego chóru 
,jaką ten zespół odgrywa w kontynuacji 
tradycji chóralnego śpiewu na Górnym 
Śląsku i nie tylko. Dowodem docenienia 
tych zasług są odznaczenia i wyróżnienia dla 
śpiewaków chóru przyznane przez Śl.Z.Ch.
iO. w Katowicach.
Odznaczenia otrzymali: ZłotaOdznaka 
z Wieńcem Laurowym: Krystyna Dawid 
oraz Barbara Grobelny, Złota Odznaka 
z Laurem: Stanisław Paloc, Aniela Jendrusik, 
Józef Fiołka, Złota Odznaka: Jolanta Nowak, 
Urszula Pochopień, Janina Patas, Anna 
Stopczyńska, Anna Ługowska, Srebrna 
Odznaka: Marian Szczęsny, Janina Kaszta, 
Mariola Klima, Bogdan Bajer, Hubert Rybarz, 
Anna Machnik, Róża Albińska-Parma. 
Brązowa Odznaka: Stanisława Szczyrba, 
Bożena Bajer, Marek Szzcyrba, Grażyna 
Pawelec, Michał Pawelec, Urszula Kłosek. 
Ceremonii wręczenia odznaczeń chórzystom 
dokonali Andrzej Wójcik, Krystian Dziuba 
i wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk.
Po uroczystości wręczenia odznaczeń 
i dyplomów głos zabrali goście tej uroczystej 
gali. Wójt Daniel Jakubczyk podkreślił 
twórcze zaangażowanie się środowiska 
mieszkańców Czyżowic w każdą inicjatywę 

społeczną, która tam się rodzi. Śpiewanie 
jest pasją wielu czyżowickich rodzin, jest to 
kontynuacja tradycji śpiewania chóralnego 
na Górnym Śląsku – powiedział wójt. Złożył  
on chórzystom  i dyrygentce serdeczne 
gratulacje i podziękowania za ich poświęcenie 
dla chóru, za rozsławienie gminy Gorzyce, 
życząc jednocześnie wiele dobrego i wielu 
sukcesów w przyszłości. Słowa podziękowania 
i gratulacje jubilatom złożyła dyrektor GCK 
w Gorzycach Bibianna Dawid, szczególnie 
doceniła ich wieloletni dorobek artystyczny, 
który jest efektem niezwykle ciężkiej pracy. 
Dyrektor GCKG osobne słowa skierowała 
do dyrygent Barbary Grobelny, dziękując za 
wprowadzenie nowych ciekawych aranżacji 
wielu pieśni. Podziękowania skierowała także 
do Beaty Stabli-Kozubek, która wytrwale pełni 
rolę akompaniatorki w chórze i zespołach 
działających przy OK w Czyżowicach. 
Życzenia i gratulacje czyżowickiemu 
chórowi złożyli delegaci chórów z Olzy, 
Gorzyc i Osin. W imieniu chóru „Słowik 
nad Olzą” z Olzy podziękował Stanisław 
Pająk, wyrażając podziw dla czyżowian, za 
ich tak liczne uczestnictwo w chóralnym 
śpiewaniu. Nie zabrakło na tej jubileuszowej 
gali akcentu współpracy zagranicznej chóru. 
List gratulacyjny wpłynął od Big Bendu 
z Dorstern, podpisany przez Thomasa 
Klemme. List odczytała Krystyna Dawid. 
Słowa życzeń i gratulacji dla chóru skierowali 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
i stowarzyszeń działających w Czyżowicach. 
W imieniu Redakcji miesięcznika „U nas” 
życzenia i kwiaty złożyła redaktor naczelna 
Małgorzata Król i piszący te słowa.
Ilość gratulacji, życzeń i podziękowań zacnym 
jubilatom- Chórzystom Chóru im. St. 
Moniuszki świadczy o wielkiej roli kultury 
twórczej tego chóru w gminie Gorzyce, 
powiecie wodzisławskim i daleko poza 
regionem. Część oficjalna jubileuszowej gali 
zakończył wspólny koncert Chóru, Orkiestry 
Gminy Gorzyce i zespołu „Dolce Canto”. 
Występ ten sala na stojąco nagrodziła gorącymi 
brawami.

Wieczór zakończono tradycyjnym 
jubileuszowym tortem. Przy torcie i dobrej 
kawie uczestnicy tej uroczystości znaleźli czas 
na wspólne reminiscencje i rozmowę nad 
przyszłością chóralnego śpiewu w Czyżowicach 
i całym Górnym Śląsku. 

Andrzej Nowak
ps. W niedzielę 24 października w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Czyżowicach odprawiona 
została Msza Święta w intencji zmarłych 
i żyjących członków Chóru im. St. Moniuszki. 
Mszy świętej celebrował i wygłosił homilię 
kapelan Śl.Z.Ch.iO. ks. prof. Antoni Reginek

 Uroczysta gala jubileuszowa                                                                                                         Fot.: M. Albin

WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE
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Społeczność Czyżowic w tym 2021 roku 
przeżywa dwa jubileusze. W czerwcu tego 
roku swoje 100 lat is---tnienia świętował KS 
„Naprzód” Czyżowice. Jesienią środowisko 
czyżowickich śpiewaków – chórzystów świętuje 
stulecie założenia chóru, który nosi dumne imię 
„Chór im. Stanisława Moniuszki ”.  Zespół 
sportowy, jak i chór – to grupa konkretnych 
ludzi, u których na końcowy efekt ich pracy 
składa się wiele czynników, między innymi, 
także tych organizacyjnych. Aby wszystko 
dobrze w chórze i zespole funkcjonowało, 
wiele zależy od prezesa. Na czele chóru im. 
St. Moniuszki od wielu lat stoi Pani prezes 
Krystyna Dawid. W rozmowie z Panią 
Krystyną, chciałbym przybliżyć Czytelnikom 
naszej gazety jej osobowość, a także rolę, jaką 
odgrywa w działalności chóru zrzeszonego 
w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr.

Andrzej Nowak: Chórzystką w chórze im. 
Moniuszki zostałaś, z własnej woli, czując chęć 
śpiewania, czy też za namową?
Krystyna Dawid: W tej decyzji pomogła 
mi koleżanka, wieloletnia chórzystka Jadzia 
Henek (Słowik) Z nią poszłam na pierwszą 
próbę i zostałam.
A. N.: Pierwszy „Twój” prezes to?
K. D.: Prezesem wtedy był, o ile pamiętam, 
Józef Szujder.
A. N.: Śpiewająca Pani prezes – ile to już lat?
K. D.: Od 1986 roku pełniłam funkcję vice 
prezesa, a od 1989 roku jestem jego prezesem.
A. N.: Co sprawiło, ze podjęłaś się tak szlachetnej, 
ale czasochłonnej funkcji?
K. D.: Pamiętam, że był to wtedy czas 
organizowania jubileuszu. Sugestia dyrygenta 
Jana Szczepańczyka, abym podjęła się tej 
funkcji sprawiła, że powiedziałam „tak”
A. N.: Obejmując tę funkcję miałaś wtedy jakąś 

ROZMOWA Z KRYSTYNĄ DAWID - PANIĄ PREZES CHÓRU IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Z CZYŻOWIC

swoją wizję na dalsze lata działalności chóru?
K. D.: Tak. Uważałam, że pewne sprawy 
w chórze nie funkcjonują tak jak powinny. 
Musieliśmy przyjąć inne zwyczaje w chórze 
(…)
A. N.: Koniec lat 80-tych- XX w. wielu ludzi 
chciało wtedy śpiewać i tych „starszych”, 
i młodszych. Był to okres, kiedy prezesi chóru nie 
mogli narzekać na ich liczebność.
K. D.: Wtedy na próby przychodzili chórzyści 
także z dziećmi. Przyczyny tego były różne. 
Dyrygent Szczepańczyk wpadł na pomysł, aby 
te dzieci zaangażować do śpiewu. Tworzył dla 
nich specjalne utwory (…) Te dzieci to także 
dzisiejsi chórzyści.
A. N.: Czy zmiany społeczno-polityczne lat 
90-tych XX w. przyniosły jakieś istotne zmiany 
organizacyjne w ruchu śpiewaczym?
K. D.: Przed chórzystami otworzyła się 
możliwość na wiele nowości w sferze 
organizacyjnej chóru. Można było swobodnie 
nawiązywać nowe kontakty. Także z zagranicą, 
czego przykładem jest współpraca z Big 
Bendem z Dorsten w Niemczech. Wielka  
w tym zasługa Jana Szczepańczyka. To 
pozwoliło nam na rozwinięcie możliwości 
chóru. Były wspólne koncerty z orkiestrą 
z Dorsten, którą prowadził Tomas Kleme (…)
A. N.: Jaki wpływ w obecnej dobie ma prezes na 
np. program występów chóru, repertuar pieśni. 
Jak te sprawy są ustalane?
K. D.: Prezes nie ma i nie powinien mieć 
znaczącego słowa w tej kwestii. O repertuarze 
pieśni w zasadzie decyduje dyrygent. 
W naszym przypadku to Basia Grobelny. Ona 
ma decydujące zdanie w tej kwestii, co nie 
znaczy, że nie liczy się z uwagami i zdaniem 
chórzystów. Nasza dyrygent p. Basia stara 
się o taki dobór utworów, aby chór mógł 
„wydobyć” z siebie wszystkie atuty na „maxa”.
A. N.: W latach twojej „prezesury” można 
doszukać się wielu nowatorskich działań 
chóru w sferze artystycznej. Wspólne koncerty 
z orkiestrami, czy też z zespołami wokalnymi. 
Jak to oceniasz w kontekście rozwoju poziomu 
artystycznego chóru?
K. D.: Obiektywnie chór ocenić może tylko 
słuchacz, uczestnik koncertu. Ja uważam, 
że te wspólne koncerty to jest dobra droga 
rozwoju. Poza tym , koncerty z „Dolce Canto” 
przysparzają nam wiele satysfakcji. Przecież 
te dziewczyny to byłe nasze młodziutkie 
chórzystki.
A. N.: Chór to zbiorowisko ludzi i charakterów. 
Jaka powinna być rola prezesa w budowaniu 
dobrej atmosfery, harmonii w zespole?
K. D.: Przede wszystkim wszyscy musimy 
wiedzieć, co robimy i dlaczego. Staram 
się zawsze wysłuchać spokojnie, a potem 
tłumaczyć i argumentować. Nie można 
też narzucać swojej wizji za wszelką cenę. 

Harmonia w zespole to wielka sztuka 
w wykonaniu wszystkich chórzystów.
A. N.: Rola prezesa w poszukiwaniu nowych 
członków chóru?
K. D.: Jak tylko sięgam pamięcią, zawsze 
i wszędzie zachęcam do śpiewu w chórze. 
Wiele razy mi się udało – z czego bardzo się 
cieszę.
A. N.: Osobiście jestem wielbicielem chóralnego 
śpiewu. Będąc na koncertach chórów Ziemi 
Wodzisławskiej, mogłem zauważyć „starzenie” 
się zespołów. Czy możesz skomentować moje 
spostrzeżenie?
K. D.: Dzisiaj człowiek ma wiele sposobów, 
możliwości spędzania czasu. Młodzi 
szukają muzyki na najwyższym poziomie 
wykonawstwa, co umożliwia dzisiejsza 
technika elektroniczna. Chór? To mozolna 
praca, ćwiczenia. Perfekcję uzyskuje się przez 
ciężką pracę, śpiewając ustami. Chór wymaga 
osobistej dyscypliny. Musi się też mieć poczucie 
wartości swoich korzeni, dziedzictwa swoich 
przodków…
A. N.: Czy ten problem dotyka także waszego 
chóru?
K. D.: Problem ten, według mnie nie omija 
żadnego chóru.
A. N.: Jako wieloletni prezes chóru, na co dzień 
żyjąc sprawami ruchu śpiewaczego na Górnym 
Śląsku, możesz patrzeć z optymizmem na 
przyszłość tej formy sztuki śpiewu?
K. D.: Na pewno liczebność chórów się 
zmniejszy. Pozostaną tylko zespoły, które 
tworzą prawdziwi pasjonaci piękna chóralnego 
śpiewu.
A. N.: Co może zastąpić chóralny śpiew 
w kościołach, który tam brzmi najpiękniej?
K. D.: Optymistyczne spostrzeżenie – rozwija 
się trend na chóralną oprawę jubileuszów, tak 
w kościołach, jak i poza nimi.
A. N.: Naszą rozmowę zakończę dość banalnym 
pytaniem – Krysiu – jesteś autorką pierwszej 
monografii Chóru im. St. Moniuszki z Czyżowic, 
w jego stuletniej historii. Jest to piękna historia. 
Historia ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą 
historię tego chóru. Jako wieloletnia Pani prezes, 
otwierasz kolejny rozdział kultury śpiewaczej 
w Czyżowicach. Jak myślisz, czy następne 
pokolenia zadbają o to, by móc po latach snuć 
równie piękną historię o chórze Moniuszki?
K. D.: Dopóki będą żyć i rodzić się  takie osoby, 
jak śpiewacy chóru Moniuszki i dyrygent Basia, 
którzy bezinteresownie potrafią poświęcić 
wiele, wtedy będzie o czym pisać w przyszłości
A. N.: Dziękuję za rozmowę. W imieniu redakcji 
„U nas” i czytelników miesięcznika składam 
serdeczne życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji 
z tego co robicie dla ludzi

rozmawiał Andrzej Nowak

Krystyna Dawid w towarzystwie Antoniego Wójcika 
i Krystiana Dziuby                                       Fot.: M. Albin
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UROCZYSTA GALA „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU” JUŻ PO RAZ XXI W GCK W GORZYCACH

Pani Lucyna Gajda jest osobą, 
która zaangażowana jest w życie 
społeczne, bierze czynny udział 
w wydarzeniach odbywających się 
na terenie nie tylko Olzy, ale i całej 
gminy. Na jej pomoc mogą liczyć 
pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury w Gorzycach, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Olzie, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Olzie, 
czy olzańscy strażacy; Pani Lucyna 
nie odmówi nikomu pomocy.  Poza 
godzinami pracy chętnie angażuje 
się w projekty dotyczące promocji 
miejsca, w którym mieszka, jak 
i również całej gminy Gorzyce. 
Dzięki jej inicjatywie w miejscowości 
Olza powstał zespół „Ale to już było” 
oraz „Stowarzyszenie Aktywna 
Olza”, którego jest prezesem do 

dziś. Zespół oraz Stowarzyszenie działa przy Ośrodku Kultury w Olzie. 
Była pomysłodawczynią wielu imprez kulturalnych w Olzie ( Biwak 
Powstańczy, Światełko z Olzy do nieba, Konkurs Zespołów Muzycznych 
na Polu Biwakowym „Europa”). Pani Lucyna Gajda zadbała również 
o wyposażenie, z którego korzysta Ośrodek Kultury w Olzie (tj.mikrofony, 
stojaki, stroje dla zespołu, gry planszowe dla dzieci, plastikowe krzesełka 
ze stoliczkami). W Olzie przez cały sezon letni widać kolorowe rowerki 
z pięknymi kwiatami, natomiast z w okresie bożonarodzeniowym na 
terenie olzańskiej parafii stoi świecący wieniec adwentowy, a w parku 
sołeckim scenę rozświetla stajenka. Zakupione również zostały tablice 
informacyjne dla mieszkańców Olzy. To wszystko dzięki kandydatce 
do zaszczytnego honorowego tytułu „Człowiek o Złotym Sercu”. 
Pani Lucyna Gajda jest również inicjatorką książki poświęconej 
wspomnieniom o powodzi, filmików o różnej tematyce, mapek, które 
powstały z projektów pisanych przez kandydatkę do tego honorowego 
tytułu. Dzięki jej projektom odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy, została zorganizowana opieka nad chorymi, starszymi osobami. 
Przeprowadzono również kurs komputerowy. Większość spotkań miała 
miejsce w sali Ośrodka Kultury w Olzie. Społeczność lokalna wielokrotnie 

doświadczała wsparcia Pani Lucyny. Niejednokrotnie przekazywała 
ona nagrody potrzebne w konkursach i wydarzeniach szkolnych, czy 
też organizowanych przez ośrodki kultury i stowarzyszenia; zawsze 
naprowadzała, gdzie udać się po wsparcie. Pani Lucyna jest osobą dbającą 
o relacje. Najwyżej stawia potrzeby ludzkie i troskę o drugiego człowieka. 
Jej życzliwość, chęć niesienia pomocy, świadczenia dobra dla społeczności 
lokalnej zasługują na wyróżnienie.
O nadanie tytułu wnioskują: „Ale to już było” Wniosek popierają: GCK w 
Gorzycach, OSP w Olzie, sołtys Olzy, „Olzanki”, ZSP w Olzie, „Aktywna 
Olza”

Emeryci i renciści z Koła w Turzy Śl., nominują ścisły zarząd 
w osobach: Nowak Elżbieta, Turek Teresa i Kucharczyk Zofia do 
honorowego tytułu „Człowiek o Złotym Sercu”. Te koleżanki robią dużo 
dla osób starszych, które często stają się samotne, nie mają wiele okazji do 
wyjść, spotkań, spędzenia miło czasu. Zarząd organizuje spotkania, gdzie 
możemy porozmawiać, pośpiewać i potańczyć. Dzięki staraniom Pań: 
Elżbiety, Teresy i Zofii zwiedzamy Polskę i najbliższą okolicę. Szukają 
one miejsc, żeby emerytów było stać, a warunki bytowe były dobre. 
Dzięki nim mamy też możliwość korzystania z aerobiku na basenie. 
Zorganizowały też dla chętnych kursy komputerowe. Także każdy nowy 
członek jest przyjęty z serdecznością, ma odczucie, że właśnie na niego 
czekano. Garną się do naszego Koła osoby z ościennych wiosek. Jak nie 
Koło Emerytów, to co? Nie ma innej alternatywy dla ludzi drugiej lub 
trzeciej młodości. Wiemy, jak dużo czasu poświęcają, by była to tak dobra 

Laureaci tytułu „Człowiek o Złotym Sercu”: Elżbieta Nowak,Teresa Turek, Elżbieta 
Kucharczyk, Jerzy Dudek, Ireneusz Szkatuła                                                  Fot.: M. Albin
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Biorąc - napełniasz ręce. Dając - napełniasz serce.
 

Kolejne siedem nazwisk zapisało się na kartach historii jako ci, 
którzy niosą pomoc i nie oczekują niczego w zamian. W Gminnym 
Centrum Kultury w  Gorzycach odbyła się XXI gala, podczas której 

wręczono honorowe tytuły „Człowieka o Złotym Sercu” . W dniu 5 
października 2021 roku podczas spotkania Kapituły powołanej przez 
redakcję oraz wydawcę gorzyckiego miesięcznika „U nas”, przyznano 
honorowe tytuły  „Człowiek o Złotym Sercu 2021” następującym 
osobom:
•	 Jerzemu Dudkowi z Gorzyc
•	 Lucynie Gajdzie z Olzy
•	 Grzegorzowi Studentowi z Czyżowic
•	 Ireneuszowi Szkatule z Kolonii Fryderyk
•	 Zarządowi Koła Emerytów i Rencistów z Turzy Śląskiej: 

Elżbiecie Nowak, Teresie Turek, Zofii Kucharczyk.
Honorowe tytuły wręczono tegorocznym laureatom podczas 

uroczystej gali, która odbyła się 29 października w Gminnym 
Centrum Kultury w Gorzycach. Na widowni zasiedli nie tylko 
członkowie rodzin laureatów, ale także goście specjalni: w imieniu 
Pani poseł Teresy Glenc - Bogumił Wrona i Wojciech Strokosz, 

w imieniu senator RP Ewy Gawędy - Daniel Kurasz, w imieniu 
wójta gminy Gorzyce - Beata Futerska, przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce - Piotr Wawrzyczny, przedstawiciele rady gminy Gorzyce, 
redaktor naczelna gazety “U nas” Małgorzata Król i wielu innych.

Red.

Lucyna Gajda                Fot.: M. Albin

Elżbieta Nowak, Teresa Turek, Zofia Kucharczyk                                 Fot.: M. Albin
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organizacja. Ile trzeba wykonać telefonów, przejechać kilometrów. Starają 
się by wszyscy byli zadowoleni, a nie jest to łatwe, ponieważ rozpiętość 
wieku jest spora (50+ do 80+). Odwiedzają również osoby, które były 
członkami Koła, a wiek i stan zdrowia nie pozwala im już czynnie 
uczestniczyć. Tak więc chcielibyśmy ich uhonorować tym wyjątkowym 
odznaczeniem, by wiedziały, że doceniamy ich pracę. Myślimy, że po 
otrzymaniu takiego odznaczenia starczy im sił na wiele następnych lat. 
Mamy jeszcze wiele planów na wspólne spędzenie czasu i prosimy, „żeby 
im się chciało chcieć”. O nadanie tytułu wnioskują: członkowie KEiR w 

Turzy Śl.

Ireneusz Szkatuła 
– a dla nas krótko - 
Irek, prawie od 30 lat 
związany jest z sołectwem 
Kolonia Fryderyk. 
Swoim zaangażowaniem 
w działalność KGiGW 
w sołectwie, obecnie także 
w działalność stowarzyszenia 
„Z nami warto”, stał się 
osobą dobrze znaną nie tylko 
w naszym sołectwie, ale także 
w gminie Gorzyce i poza jej 
granicami. Od 20 lat do dziś 
jest aktywnym działaczem 
w miejscowym Kole 
Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w sołectwie 

Kolonia Fryderyk, a od 2015 
r. jest również aktywnym członkiem działającego w naszym sołectwie 
stowarzyszenia „Z nami warto”. Pan Irek włącza się także w działania 
Rady Sołeckiej w sołectwie. Dał się poznać jako człowiek zaangażowany 
w prace społeczne. Z ogromnym zaangażowaniem udzielał się i nadal 
udziela się na rzecz społeczności lokalnej. Pan Irek jest osobą ambitną 
i utalentowaną, wykazuje się dużą pomysłowością i pracowitością. 
Największe zadanie, jakie corocznie zostaje mu powierzone, to 
przygotowanie palmy wielkanocnej, a następnie udział w procesji 
Niedzieli Palmowej. Dzięki jego ofiarnej pracy i życzliwej pomocy 
nasze sołectwo jest godnie reprezentowane na różnych imprezach 
środowiskowych, a także na uroczystościach gminnych.   Pan Irek chętnie 
zakłada strój regionalny, w którym reprezentuje nasze sołectwo na tych 
uroczystościach. Również corocznie uczestniczy w dożynkach gminnych 
i angażuje się w przygotowanie wystroju przyczepy dożynkowej, 
a następnie aktywnie bierze udział w korowodzie dożynkowym. W 2005 
i 2013 r. bezinteresownie włączył się w organizację dożynek gminnych 
w naszym sołectwie. Również w sposób bezinteresowny i ofiarny 
wspólnie z innymi członkami KGiGW oraz członkami stowarzyszenia 
„Z nami warto” pomagał przy remoncie obiektu będącego własnością 
stowarzyszenia i dba o ten obiekt jak o własny dom. Pan Irek jest osobą 
pracowitą i dbającą o wizerunek nie tylko własnego domu, ale również 
o wizerunek obiektu, w którym znajduje się siedziba KGiGW Kolonii 
Fryderyk. Chętnie służy pomocą innym. Wieloletnie zaangażowanie na 
rzecz społeczności lokalnej jest podstawą do nominowania Pana Ireka 
i nadania mu honorowego tytułu „Człowiek o Złotym Sercu”.

O nadanie tytułu wnioskują: KG i GW Kolonia Fryderyk, Sołtys 
i Rada Sołecka Kolonii Fryderyk, Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP nr 
2 w Gorzycach, KGW Gminy Gorzyce – Elżbieta Kołek, Sołtys Bolesław 
Lenczyk.

Zawsze z sercem i wyrozumieniem, blisko człowieka.
Lekarz Jerzy Dudek. Już ponad 50 lat niesie pomoc, ulgę w cierpieniu 

i nadzieję ludziom. Urodził się w Gorzycach i z tą miejscowością związał 

się również zawodowo. 
Pełniąc  praktykę lekarza 
internisty i traumatologa, 
daje się poznać ludziom 
potrzebującym pomocy 
medycznej jako człowiek 
serdeczny, otwarty 
i przystępny, któremu zawsze 
można zwierzyć  się ze swoich 
dolegliwości zdrowotnych, 
a także ze swoich obaw 
i niepokojów. Przez wiele lat 
pełnił też funkcję kierownika 
Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Gorzycach. 
Po wieloletniej posłudze 
lekarskiej  w rejonie jego 
praktyki, mieszkańcy tak  

zżyli się ze swoim lekarzem, że 
wielu  z nich, będąc w potrzebie , najpierw dzwoni do doktora Dudka 
(mówi się: „Dzwoń po Dudka”),  a potem do pogotowia ratunkowego. 
To świadczy o wielkim zaufaniu do swojego lekarza, dla którego nie ma 
święta, nocy, niedzieli  w jego lekarskiej służbie. On zawsze gotowy jest 
nieść pomoc. W czasie wielkiej powodzi w 1997 roku dr Dudek pełnił  
przez wiele dni ciągły dyżur, udzielając niejednokrotnie bezinteresownej 
pomocy w różny sposób poszkodowanym ludziom.  Jego bezinteresowność 
przejawia się także w pełnieniu służby medycznej podczas wielu imprez, 
organizowanych przez lokalne organizacje społeczne, sportowców czy też 
OSP oraz w czasie dożynek gminnych. Doktor Jerzy znany jest też jako 
pasjonat sportu i- jak zdrowie pozwalało- dawał przykład zdrowego trybu 
życia, biorąc udział w rekreacyjnych zawodach sportowych. Ta pasja 
przełożyła się także na jego bezinteresowne zaangażowanie się w klubie 
„Czarni Gorzyce”,  w którym sprawował przez wiele lat opiekę medyczną 
nad sportową młodzieżą. W okresie przemian polityczno- społecznych 
w latach 90 – tych XX wieku brał także aktywny udział w tworzeniu 
lokalnej demokracji samorządowej. W demokratycznych wyborach 
został wybrany do Rady Gminy Gorzyce. Rozpoznawalnym atrybutem 
osobowości doktora Jerzego jest członkostwo i śpiew w chórze „Cantemus 
Domino” działającym w parafii  Św. Anioła Stróża w Gorzycach. Śpiewa 
w tym chórze do dnia dzisiejszego, będąc jednocześnie jego duchową 
podporą. Lekarz Jerzy Dudek poprzez swoją ofiarną służbę człowiekowi  
w wielu aspektach życia, także poprzez bezinteresowną i serdeczną postawę 
w wielu sytuacjach, w których liczy się dobro człowieka, zasługuje na 
miano „ Człowieka o Złotym Sercu”.

O nadanie tytułu wnioskują: Rada Soęłcka Gorzyc, Przedszkole w 
Gorzycach, Sołtys Gorzyc, GCKG, Stowarzyszenie Senior, Dom Hospicyjny 
w Gorzycach, Apteka Familia, KS “Czarni” Gorzyce, PArafia Anioła Stróża, 
OSP w Gorzycach, KGW Gorzyce

Grzegorz Student jest rodowitym czyżowianinem. Urodził się 52 lata 
temu jako syn Adeli i Longina Student. Jest żonaty również z czyżowianką 
– Barbarą z d. Waliczek- oraz ojcem dorosłej już córki Moniki. Z zawodu 
jest technikiem mechanikiem. Całe życie zawodowe przepracował 
w górnictwie- najpierw w KWK 1 Maja, a następnie w KWK MARCEL. 
Obecnie korzysta z zasłużonej emerytury.

Od najmłodszych lat jego pasją jest straż pożarna, z którą jest praktycznie 
związany od 35 lat. Remiza strażacka to Jego drugi dom,  a motto życiowe 
Pana Grzegorza to: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Hasło to 
w pełni obrazuje życiową postawę pana Grzegorza. Wielu mieszkańców, 
uczestników różnych oficjalnych i prywatnych spotkań, było świadkami 
błyskawicznej reakcji P. Grzegorza na dźwięk rozlegającego się głosu 
syreny strażackiej. To jest sekunda, kiedy Pan Grzegorz już pędzi do 
remizy! Swoją działalność w szeregach czyżowickiej OSP rozpoczynał 
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 Ireneusz Szkatuła                 Fot.: M. Albin

 Jerzy Dudek                         Fot.: M. Albin
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w wieku 16 lat, pełniąc 
obowiązki od szeregowego 
strażaka, poprzez różne 
funkcje, do prezesa Zarządu, 
którą objął w 2001 roku 
i pełnił do roku 2016. Od 
2001 roku jest również 
prezesem Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Gorzycach. 
W tym samym czasie jest 
też członkiem Prezydium 
Powiatu Wodzisławskiego 
OSP. 

W trakcie Jego 
„prezesury” czyżowicka 
OSP przeżywała prawdziwy 

rozkwit. To dzięki Jego 
staraniom OSP otrzymało nowe, nowoczesne samochody ratowniczo- 
górnicze. Podjęcie inicjatywy wymiany samochodów gaśniczych 
w Czyżowicach stało się inspiracją odnowy taboru ratowniczo- gaśniczego 
na terenie całej gminy. Zmodernizowano także budynek czyżowickiej 
remizy. To z inicjatywy i projektu Pana Grzegorza powstało „Internetowe 
Centrum Kształcenia Na Odległość”. Projekt ten został sfinansowany 
ze środków unijnych, przy dużej pomocy Pana Grzegorza. W tym 
samym czasie Pan Grzegorz wraz ze swoją jednostką ( poza działalnością 
statutową) jest zaangażowany w organizację najróżniejszych imprez na 
terenie sołectwa. Strażacy- na czele ze swoim prezesem- zabezpieczali 
trasy biegów przełajowych, biegów na orientację, korowodów 
w trakcie święta „Wesołe Czyżowice”, korowodów dożynek gminnych. 
Zabezpieczali imprezy sportowe LKS „NAPRZÓD” Czyżowice czy 
UKS „SPARTA”, organizowali pokazy strażackie dla dzieci i wiele 
innych atrakcji. Wszystko to przy osobistym udziale Pana Grzegorza. 
Ponadto osobiście angażuje się w akcję sołecką „Sprzątamy Czyżowice” 
oraz corocznie w dostarczanie choinek do wystroju świątecznego 
kościoła parafialnego i budynku Ośrodka Kultury. Osobiście brał 

także udział w większych i niebezpiecznych akcjach, takich jak: pożar 
w Miasteczku Śląskim, pożar lasu w Kuźni Raciborskiej (1992r.), pożar 
lasu w Olkuszu, ratował życie i mienie w trakcie powodzi w 1997r. 
, rozkładał tamy na rzece Odrze w trakcie akcji „Mazut”. Pracując dla 
ochrony mienia i życia w sferze pożarniczej, Pan Grzegorz angażuje się 
też w działania sfery samorządowej: jest członkiem czyżowickiej Rady 
Sołeckiej w latach 2008 – 2010 oraz 2018r. do nadal, w 2010r. startuje 
w wyborach do Rady Gminy Gorzyce i z powodzeniem obejmuje 
mandat radnego ( z dużą ilością głosów). Ten sam sukces powtarza 
w wyborach samorządowych w 2014 roku. Jako samorządowiec starał 
się wpłynąć na rozbudowanie infrastruktury sportowej, remontowanie 
dróg sołeckich, budowę chodników i wiele innych niezbędnych prac 
na terenie sołectwa. Jest również aktywnym członkiem działającego na 
terenie sołectwa Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Perspektywa” 
w Czyżowicach. Za swoją działalność społeczną w dziedzinie  ratowania 
życia i mienia Pan Grzegorz Student został uhonorowany wieloma 
medalami i odznakami w tym: brązowym, srebrnym i złotym medalem 
„Za zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką Wzorowego Strażaka, medalem 
„Zasłużonego dla Powiatu Wodzisławskiego” i wiele innych. Wśród 
mieszkańców Czyżowic Pan Grzegorz cieszy się ogromnym autorytetem 
i powszechnym szacunkiem. Jest postrzegany jako człowiek o ogromnej 
charyzmie, a jednocześnie niezwykle skromny, uczciwy, pracowity, 
pomocny drugiej osobie w każdej sytuacji. Oddany na wskroś swojej 
rodzinie, opiekuńczy dla swoich rodziców, niepełnosprawnego brata 
i jego rodziny. Na podkreślenie zasługuje fakt zarażenia swoją pasją do 
służby strażackiej swojej córki Moniki, która jest obecnie kolejnym już 
rodzinnym pasjonatem i czynnym członkiem czyżowickiej OSP. Mimo 
posiadania bardzo wielu medali i odznak wiemy, że honorowy tytuł 
„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”, którym mamy nadzieję Pan 
Grzegorz zostanie uhonorowany, będzie dla niego bardzo cenny, gdyż 
został zawnioskowany przez współmieszkańców, dla których całe swoje 
życie pracuje i których ochrania.

Wnioskodawcy: Rada Sołecka Sołectwa Czyżowice – sołtys Daniel Kurasz, 
SAL ”Perspektywa” w Czyżowicach. Wniosek popierają: OSP Czyżowice, 
ZHP 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, Ośrodek 
Kultury w Czyżowicach, SP w Czyżowicach, PP w Czyżowicach, KGW 
Czyżowice, Zespół Śpiewaczy „Czyżowianki”, Chór Mieszany „Moniuszko” 
w Czyżowicach, LKS „Naprzód” w Czyżowicach, Magdalena Sieńko.

16 DH IM. ŻWIRKI I WIGURY W CZYŻOWICACH - GORZYCKĄ PERŁĄ 2021

16 DH im. Zwirki i Wigury w Czyżowicach                               Fot.: M. Albin

21.10.2021 r. w sali Ośrodka Kultury w Czyżowicach odbyła się 
uroczystość związana z wręczeniem honorowego tytułu Gorzycka Perła 
2021. Kapituła Tytularna uznała wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla 
Gminy Gorzyce i postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł 16 Drużynie 
Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach. Wniosek poparły 
wszystkie działające na terenie sołectwa organizacje i srodowiska.

16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach została 
w przeszłości wyróżniona przez Komendę Chorągwi Złotą Odznaką “Za 
Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” z prawem noszenia tej odznaki na Sztandarze 

Drużyny. Nadanie Odznaki odbyło się 11.09.2016 r. Czyżowicka drużyna 
wiele razy pełniła funkcję Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej. 
Drużyna pełni funkcję reprezentacyjną podczas uroczystości patriotycznych 
odbywających się na terenie Gminy Gorzyce. 

W 2020 r., mimo trudności związanych z pandemią, Drużyna działała 
i podtrzymywała wzajemne relacje jej członków. Część zajęć okresowo 
zostało przeniesionych do sieci internetowej. Harcerze pojechali również 
na obóz w Bierach. 

W roku 2021 r. drużyna była organizatorem koncertu z okazji stulecia 
Powstań Śląskich, transmitowanego na żywo na kanale youtube. Drugim 
osiągnięciem było przygotowanie Festiwalu „Wiosenne Czarowanie” 
w Legionowie. Drużyna wyjeżdża na biwaki, a Stanica Harcerska 
„Słoneczna Polana” wodzisławskiego hufca jest miejscem dużej aktywności. 
W ostatnim czasie harcerze podczas biwaków samodzielnie zbudowali 
piękną i okazałą bramę, dużą wiatę oraz piec do przygotowywania posiłków.
Największe osiągnięcia: Drużyna wielokrotnie zdobywała miejsca na 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka”, dwukrotne pełnienie 
funkcji Drużyny Reprezentacyjnej przed Prezydentami RP Bronisławem 
Komorowskim oraz Andrzejem Dudą, zyskanie nominacji na wyjazd 
National Jamboree w USA w 2017 r., uzyskanie nominacji na 
Międzynarodowe Zloty Harcerskie na terenie Europy.

Red.

Grzegorz Student                          Fot.: M. Albin
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Dziś chciałabym przybliżyć zagadnienia 
z zakresu opieki nad kobietą spodziewającą 
się dziecka. To zagadnienia mieszczące się 
w kompetencjach położnej, a więc będą to 
informacje z mojej zawodowej działki. Co 
zatem powinno się wiedzieć w czasie, kiedy 
oczekujemy na narodziny dziecka? 
Z pewnością ważną informacją jest 
obowiązywanie na terenie kraju 
STANDARDU ORGANIZACYJNEGO 
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ-czyli 
pewnego rodzaju wzorca, normy organizacji 
i jakości opieki medycznej w czasie ciąży, 
porodu a także w czasie opieki nad matką i jej 
nowonarodzonym dzieckiem. W pierwszej 
kolejności wybieramy osobę, która będzie się 
nami opiekować w okresie ciąży, porodu 
i połogu. Może to być lekarz specjalizujący 
się, albo specjalista z zakresu ginekologii 
i położnictwa, ale także położna. Położna 
może samodzielnie sprawować opiekę w ciąży, 
prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny, 
a także sprawować opiekę nad matką i jej 
dzieckiem po porodzie. Osoba prowadząca 
ciążę będzie nadzorować przebieg ciąży, 
wykonywać i zlecać wszystkie potrzebne 
badania, a także kierować na wszystkie 
niezbędne badania specjalistyczne. Trzeba 
wiedzieć, że pierwsza wizyta w ciąży powinna 
się odbyć do 10 tygodnia, a dalsze regularnie, 
co 3-4 tygodnie ciąży. Około 21 do 26 
tygodnia ciąży powinnyśmy zostać skierowane 
do położnej środowiskowej, a więc do osoby, 
która nas może przygotować do 
odpowiedzialnego i świadomego 
rodzicielstwa, a także będzie nas odwiedzać 
w domu w czasie połogu. Położna może 
organizować edukację w tym zakresie 
indywidualnie lub zbiorowo, prowadząc np. 
SZKOŁĘ RODZENIA. Po porodzie 
odwiedzi nas w domu, służąc radą, wsparciem, 
i wszelką pomocą dotyczącą laktacji, 
karmienia noworodka, jego pielęgnacji a także 
sprawdzi stan zdrowia matki, w razie potrzeby 
ściągnie szwy z rany krocza. Wizyt 
refundowanych jest, 6 ale nie mniej niż 4. 
Polecam przy dokonywaniu wyboru osób, 
którym powierzymy opiekę w tych jakże 

ważnych momentach naszego życia, posłużyć 
się dostępnymi informacjami z różnych 
źródeł. Najlepszym źródłem takich informacji 
będą… inne matki, i dostępne opinie na 
profesjonalnych stronach w sieci. Dziś 
chciałabym się skupić na SZKOŁACH 
RODZENIA. To osobiście bardzo mi bliski 
temat. Warto poszukać w sieci adresu takich 
placówek w najbliższej okolicy. Można także 
zapytać osobę prowadzącą ciążę o taką 
placówkę, położną w poradni, lub znów 
jedno z najlepszych źródeł, czyli inne mamy. 
Chciałabym zachęcić gorąco do korzystania 
z doświadczenia i wiedzy położnych 
prowadzących zajęcia w SZKOLE 
RODZENIA. Przybliżą nam problemy 
związane z przebiegiem ciąży, a także 
przygotują do odbycia porodu i opieki nad 
noworodkiem w pierwszych tygodniach jego 
życia. Zagadnienia są poruszane bardzo 
szczegółowo, często posługujemy się 
dostępnymi materiałami filmowymi, 
wykorzystujemy różny sprzęt i techniki. 
Niektóre zajęcia są prowadzone w formie 
warsztatów, inne z wykorzystaniem 
fantomów noworodkowych, jest dostępne 
niezbędne wyposażenie i wyprawka dla 
noworodka.  Zajęcia w SZKOLE 
RODZENIA są organizowane dla przyszłych 
mam, dla par, a w aktualnym, trudnym czasie 
pandemii, prowadzone często w formie 
audycji on-line. Warto zapoznać się z ofertą 
SZKÓŁ RODZENIA. Często będzie to 
bardzo szeroki profil działalności. Można 
będzie uczestniczyć w zajęciach np. z lekarzem 
pediatrą, urofizjoterapeutą, czy specjalistami 
z różnych innych dziedzin. Taka placówka 
często może oferować wykonanie badania 
KTG. Może również dokonywać pomiarów 
przezskórnych poziomu bilirubiny 
u noworodka. Zakres świadczonych 
dodatkowych badań czy usług jest bardzo 
różny, bo nie zależy to często tylko od wiedzy, 
czy przedsiębiorczości położnych, które takie 
miejsca stworzyły i prowadzą zajęcia. Zajęcia 
edukacyjne dla przyszłych rodziców 
oczywiście są refundowane w ramach umowy 
podmiotu medycznego z NFZ, ale często, 

z różnych powodów mogą być odpłatne. 
Zależy to od formy organizacji takiego 
miejsca. Jak widać, czas oczekiwania na 
dziecko jest okresem bardzo wymagającym 
dla przyszłych rodziców, ale także dla 
pracowników ochrony zdrowia 
zapewniających opiekę medyczną i wsparcie 
w tym okresie. Uważam, że jest to czas, kiedy 
można świadomie się przygotować się do 
tego jakże ważnego momentu. Ja polecam 
wszelkie formy edukacji w tym czasie - one 
znacznie redukują stres dotykający prawie 
wszystkich przyszłych rodziców. 
Najważniejszą osobą, w centrum 
zainteresowania jest siłą rzeczy kobieta 
spodziewająca się dziecka, ale nie do 
przecenienia jest także rola jej partnera, ojca 
dziecka. Wsparcie i opieka, jaką może 
roztoczyć nad przyszłą mamą, obecność 
podczas badań, a także wspólne 
przygotowywania do świadomego 
rodzicielstwa, są bardzo ważne. To wszystko 
jest źródłem wielu pozytywnych emocji dla 
kobiety w ciąży, a pośrednio ma to ogromny 
wpływ na przebieg ciąży i dobrostan płodu. 
Przyszłym rodzicom zdobyta wiedza, 
i oswojenie się z tematyką dotyczącą 
świadomego rodzicielstwa, z pewnością 
przysłuży się do znaczącego obniżenia 
poziomu lęku przed zbliżającymi się 
narodzinami dziecka. Rzetelna informacja, 
wiedza nabyta zgodnie z najnowszymi 
osiągnięciami medycyny - pozwala 
z większym spokojem oczekiwać na poród. 
Nie ma nic ważniejszego dla młodej matki. 
Często słyszę różne uwagi na temat SZKÓŁ 
RODZENIA. Że jest zbędna, bo np. jest 
planowane cięcie cesarskie. Że nikt tak 
naprawdę nie nauczy jak rodzić. Nic bardziej 
mylnego. SZKOŁA RODZENIA pozwala 
uzyskać dużo informacji na temat ciąży, uczy 
technik relaksacji podczas porodu, 
świadomego jego przeżycia, jest dużo 
informacji na temat cięcia cesarskiego, 
pielęgnacji rany pooperacyjnej. SZKOŁA 
RODZENIA uczy jak opiekować się 
sobą  nowonarodzonym dzieckiem, pozwala 
nieco odczarować mity związane z ciążą, 

JAK ZOSTAĆ DOBRZE POINFORMOWANYM RODZICEM?
ZDROWIE I DIETETYKA
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Chciałbyś czuć się dobrze, nie robiąc zbyt 
wiele? 

Proponuję Ci polubić buraka! Mowa tutaj 
oczywiście o warzywie, które charakteryzuje 
się mnóstwem właściwości działających 
dobroczynnie na organizm człowieka. 
Szklanka soku z buraków potrafi zdziałać 
cuda: uchroni przed katarem, uwolni od zgagi, 
obniży ciśnienie krwi i doda sił. Te właściwości 
lecznicze buraczki zawdzięczają barwnikom 
zwanym betalainami, tymi samymi, które 

zródło: pixabay

posiada szpinak. Burak może pochwalić się 
dużą zawartością witaminy B1, co wpływa 
bardzo pozytywnie na działanie układu 
krwionośnego, mięśniowego oraz na poprawę 
pamięci. Buraki wykorzystujemy w celach 
konsumpcyjnych, do produkcji cukru oraz 
paszy dla zwierząt. Mało kto wie, że znalazły 
one bardzo dobre zastosowanie również 
w kosmetyce. Dzięki betainom używane 
są w kosmetyce, zwłaszcza wśród środków 
przeznaczonych dla skóry, chroniąc ją przed 
wysuszeniem i przeciwdziałając zmarszczkom. 
Posiadają wiele cennych witamin i składników 
mineralnych: witaminy z grupy A, B, C, E, 
K. Ponadto znajdziemy w nich: magnez, 
potas, żelazo, wapń, fosfor i miedź. Burak jest 
niskokaloryczny – 100 gramów to tylko 43 kcal, 
a więc śmiało możemy nim eksperymentować 
w kuchni, a przepisów jest, co niemiara. 
Sprawdzi się na ciepło i na zimno. Można go 

potraktować jako przystawkę, danie główne, 
a nawet śniadanie. W tradycyjnych przepisach 
rola buraka sprowadzała się z reguły do barszczu 
i surówki. Ja proponuję natomiast smaczną 
sałatkę z buraka, którą osobiście wykonuję. 

Przepis na sałatkę buraczaną
Buraki obierz, przekrój na połówki, następnie 
każdą osobno zawiń w folię aluminiową i piecz 
w piekarniku w temperaturze 160 °C przez 45 
min. Po wystudzeniu pokrój w kostkę wielkości 
1 cm. Jaja ugotuj na twardo, wystudź, obierz 
i pokrój w dużą kostkę. Cebulę pokrój w piórka, 
szczypior posiekaj. Przygotuj sos czosnkowy. 
Pokrojone jajka, buraki i cebulę połącz razem 
i wymieszaj z sosem. Następnie gotową sałatkę 
przełóż do salaterki i dekoracyjnie posyp 
pokrojonym szczypiorem.

Pychotka! 

JA Z BURAKAMI NIE GADAM, JA JE JADAM

ANNA PIOTROWSKA
Zielone remedium

porodem, laktacją i opieką nad noworodkiem. 
Rodząca i jej partner są świadomi swoich 
praw np., jako pacjenci w szpitalu. Czas 
oczekiwania na dziecko nie powinien być 
czasem zmarnowanym. Można naprawdę 
przyswoić sobie dużo informacji, które 
przydadzą nam się na różnych etapach tej 
niezwykłej podróży. Najlepiej sprawdzić to 
samemu! Wybierzmy świadomie osobę, która 
bezpiecznie przeprowadzi nas przez czas 
ciąży, wybierzmy świadomie miejsce gdzie 
będziemy rodzić, napiszmy swój plan porodu 
i przeanalizujmy go z położną, która będzie 
prowadziła i przyjmie poród. Wybierzmy 
położną środowiskową, która przygotuje nas 
do narodzin, która będzie naszym wsparciem 
w trudnym czasie połogu, pomoże w opiece 
nad noworodkiem, podczas laktacji 
i problemów z nią związanych. To wszystko 
mamy gwarantowane dzięki 
STANDARDOWI ORGANIZACYJNEMU 
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. 
Szczegółowych informacji szukajmy na 
stronie pod tym samym tytułem. Dodam, że 
opieka nad kobietą ciężarną, poród, i objęcie 
opieką matki podczas połogu, czyli 6 tygodni 
po porodzie- są na mocy ustawy 
nieodpłatnymi procedurami, i to niezależnie 
od ubezpieczenia matki. Kiedy już nasze 
dziecko pojawi się na świecie, jesteśmy 
obowiązani do 14 dni wyrobić podstawowy 
dokument, czyli Akt Urodzenia. Ojciec 
dziecka może wykorzystać wtedy dwa dni 
urlopu ustawowego z tytułu narodzin 
dziecka. Jest to czas, kiedy dokonujemy 
wyboru lekarza i pielęgniarki w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej, czyli osoby, które będą 
sprawować opiekę medyczną nad naszym 

maluszkiem. Podstawowym dokumentem 
będzie Akt Urodzenia, – więc zacznijmy od 
niego załatwianie różnych formalności. 
Wszystkie potrzebne i nawet te bardzo 
szczegółowe informacje są również tematem 
zajęć w SZKOŁACH RODZENIA. Jeżeli 
mamy wrażenie, że nie wiemy, od czego 
zacząć, poprośmy o dodatkowe informacje 
położną środowiskową, która powinna nas 
odwiedzić (po wcześniejszym powiadomieniu 
jej o porodzie!) W pierwszych dwóch dobach 
od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala. 
Dodam, że Akt Urodzenia wyrabiamy 
w Urzędzie Miejskim w mieście, na którego 
terenie jest szpital lub inna miejsce, gdzie 
odbył się poród. Jeżeli para jest małżeństwem, 
może tego dokonać ojciec dziecka, mający 
przy sobie dowody osobiste matki dziecka i swój. 
Nazwisko dziecka określiliśmy już wcześniej, 
w Akcie Małżeństwa. Chciałabym podać 
również ważną informację, że w związku 
nieformalnym przyszli rodzice mogą się udać 
do Urzędu Stanu Cywilnego podczas trwania 
ciąży, i tam złożyć stosowne dokumenty 
dotyczące wskazania ojca dziecka, i ustalenia 
nazwiska dziecka, jeżeli ma być inne niż 
nazwisko matki. Wymagana jest obecność 
obojga rodziców i zaświadczenie o ciąży, 
wystawione przez osobę prowadzącą ciążę. 
Jeżeli nie dokonamy tej czynności podczas 
trwania ciąży, to wtedy możemy tego 
dokonać po urodzeniu się dziecka, ale 
obecność obojga rodziców jest wymagana 
również. Pozwolę sobie dodać, że ustalenie 
jeszcze podczas ciąży nazwiska dziecka, 
i wskazanie jego ojca, reguluje również 
prawną sytuację dziecka, i jego ojca - 
niezależnie od okoliczności. Poza tym, świeżo 

upieczona mama nie musi wychodzić z domu 
w pierwszych dniach po porodzie. 
Mam nadzieję, że przybliżyłam, choć trochę, 
te wydawałoby się skomplikowane na pozór 
sprawy, związane z czasem oczekiwania 
na dziecko. Proszę pamiętać, że swoistym 
przewodnikiem dla przyszłych rodziców 
podczas trwania ciąży, porodu, i połogu 
zawsze jest położna. Posłuży niezbędną 
informacją, doradzi, rozwieje wątpliwości, 
a w razie potrzeby otoczy opieką, czy udzieli 
wsparcia. Hasło POŁOŻNA OPIEKUNEM 
KOBIETY NA KAŻDYM ETAPIE JEJ 
ŻYCIA nic nie straciło na aktualności. 
W czasie oczekiwania na dziecko, ale nie 
tylko wtedy, położne stają się opiekunem 
całej rodziny, i to niezależnie od jej 
formalnej sytuacji. Zawsze, niezależnie od 
okoliczności i problemu, możemy się 
do niej zgłosić. Warto ją poznać przede 
wszystkim, więc każda kobieta, w każdym 
momencie swojego życia, powinna dokonać 
wyboru swojej położnej. Położne najczęściej 
pracują w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, 
ale często pracują w swoich zakładach 
opieki, lub prowadzą indywidualną 
działalność. Najprościej szukać informacji 
o położnych w każdej przychodni, ale także  
w internecie. 
Kończąc ten obszerny temat, w następnym 
artykule postaram się przybliżyć tematy 
związane już bezpośrednio z opieką nad 
matką, i noworodkiem po porodzie. Jeżeli 
napiszecie do mnie na adres redakcji Waszego 
miesięcznika, postaram się odpowiedzieć na 
pytania. 

Wasza położna Lidia
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SPORT I REKREACJA
GRUPY MŁODZIEŻOWE KS CZARNI GORZYCE ROSNĄ W SIŁĘ!

O kilka słów na temat grup młodzieżowych, które trenują i grają 
w klubie KS Czarni Gorzyce poprosiłem wiceprezesa Czarnych 
Patryka Panica
Patryk Panic: Runda jesienna zakończona, a więc teraz przychodzi czas 
na liczne turnieje, w których Czarni z dużą chęcią będą brać udział.
Od mniejszych hal w Kuźni Raciborskiej czy Zebrzydowicach, po turnieje 
na dużych arenach w Katowicach czy Zabrzu. W klubie trenuje już 
prawie 100 dzieci w 6 kategoriach wiekowych od roczników 2007-2014 
aż do Piłkarskiego Przedszkola, czyli roczników 2015-2018. Świadczy 
to o ciągłym rozwoju klubu i bardzo dobrym podejściu do dzieci oraz ich 
szkoleniu. Jesteśmy dumni, że Czarni reprezentują w całym województwie 
śląskim już nie tylko swój klub, ale także całą gminę Gorzyce. Zapraszamy 
na treningi wszystkie chętne dzieci z każdego rocznika. Liczne turnieje, 
treningi, obozy oraz dobre szkolenie to wszystko znajdziecie w klubie 
z Gorzyc!

Rozmawiał Bogusław Jordan

IV LIGA POŁOWA SEZONU ZA NAMI
Rozgrywki w IV lidze w sezonie 2021/22 zapowiadały się bardzo 

ciekawie i tak było. W grupie II występują dwie drużyny z gminy 
Gorzyce – debiutant Czarni Gorzyce i aspirująca do awansu do III ligi 
Unia Turza Śl. Tak jak się spodziewano, Unia zakończyła rundę jesienną  
w czołówce tabeli na trzecim miejscu z dorobkiem 29 pkt., na co złożyło 
się 9 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki, w tym ta, której nikt chyba się nie 
spodziewał w Turzy Śl., bo porażka z debiutantem zza miedzy - Czarnymi 
z Gorzyce 1 – 3. Unici jesienią strzelili 35 goli, stracili 22 bramki, 
najlepszym strzelcem turzan był Sławomir Musiolik z 15 golami.

Czarni do tych rozgrywek podchodzili z wielkim respektem i jak mówił 
prezes klubu Tomasz Lamczyk, ważne będzie w tym roku utrzymanie się 
na tym poziomie rozgrywek, na co potrzebne będzie około 30 do 35 
pkt., by nie spaść do okręgówki. Założenia prezesa piłkarze zrealizowali,  
w 50%, bo rundę jesienną kończą z dorobkiem 15 pkt., co dało 
im 14 miejsce w tabeli. Cztery zwycięstwa, w tym derbowe z Unią, 
i te na zakończenie rozgrywek u siebie z rezerwami Piasta Gliwice 2 - 1 
smakowały najbardziej. Do tego dochodzą 3 remisy i 8 porażek. Bilans 
goli to 18 zdobytych bramek i aż 29 straconych, najlepszym strzelcem 
Czarnych był Dawid Bober z 6 golami.
5 kolejka 13.11.2021 ZIMA IV liga gr. 2 
KS “Czarni” Gorzyce - Piast II Gliwice 2:1 (1-0)
1:0 - Dawid Bober ‘39, 2:0 - Dawid Bober ‘47, 2:1 - Dawid Pilch ‘80
Żółte Kartki: Patryk Fabian (Piast), Dawid Bober, Mateusz Szuścik, 
Dawid Buczek
KS “Czarni” Gorzyce: Łagoda - Krzyżok, Buczek, Waś, Kukla - 

Lamczyk, Szuścik, 
Warło, Łukasik - 
Juraszczyk, Bober
Trener: Piotr Hauder
Piast II Gliwice: 
Skowronek - Zerzoń 
(Grzegorz ‘46), 
Kamiński, Świetlicki, 
Pilch - Fabian, 
Dulęba, Dankowski 
(Kaleta ‘57), Spende 
- Kędziora, Podgórski.
Trener: Jarosław 
Wójcik

Unia Turza Śląska – 
Spójnia Landek 1 – 0

LP DRUŻYNY MECZE PKT BRAMKI

1 DECOR BEŁK 15 35 33:14

2 GKS TYCHY II 15 35 44:13

3 UNIA TURZA ŚLĄSKA 15 29 35:22

4 LKS CZARNIEC 15 24 27:23

5 PIAST GLIWICE II 15 21 25:19

6 DRZEWIARZ JASIENICA 15 21 21:25

7 ORZEŁ ŁĘKAWICA 15 20 24:27

8 CZECHOWICE-DZIEDZICE 15 20 25:20

9 SPÓJNIA LANDEK 15 19 26:16

10 PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II 15 18 22:22

11 KUŹNIA USTROŃ 15 17 16:24

12 UNIA KSIĄŻENICE 15 17 30:35

13 ROW RYBNIK 15 15 26:38

14 CZARNI GORZYCE 15 15 18:29

15 LKS BESTWINA 15 11 20:37

16 CZARNI-GÓRAL ŻYWIEC

ZAWODNICY KS RADLIN SREBRNYMI
MEDALISTAMI DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
Wśród nich młodzież gminy Gorzyce

W pierwsze weekend listopadowy odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż drużyna z KS Radlin 
zajęła w nich 2 miejsce. 

Na zdjęciu od lewej zawodnicy: Dominik Myszi Gracjan 
Rus, Maks Kolorz, Miłosz Łucki, Szymon Kostelnik oraz trener 
zawodników Tadeusz Sobala. Dodatkowo należy zaakcentować fakt, iż 
Gracjan Rus oraz Dominik Myszi są mieszkańcami gminy Gorzyce, 
co jest powodem naszej dumy. 
Gratulacje i słowa uznania dla trenera Tadeusza Sobali.

Prezes Klubu Gimnastycznego Radlin
Aleksander Sobala

 Piłkarskie przedszkole                                                   Fot.: B. Jordan

Dominik Myszi, Gracjan Rus, Maks Kolorz, Miłosz Łucki, Szymon Kostelnik oraz 
trener zawodników Tadeusz Sobala                                                           Fot.: arch A. Sobala
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Irena i Marian Fojcik

Jadwiga i Stanisłw Lalak

Jolanta i Tadeusz Wojtala

Krystyna i Henryk Adamczyk

Irena i Stanisław Dostoł

Janina i Czesław Czaika

Józefa i Bernard Gajda

Krystyna i Henryk Lasak

Jadwiga i Paweł Krzyżok

Janina i Michał Dytko

Krystyna i Jerzy Jakubaszek

Krystyna i Antoni Szyszka

ZŁOTE GODY W GMINIE GORZYCE “Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze.

W radości i smutku, bez względu 
na dobry czy zły los.”

J.P II

19 października 2021 w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Gorzycach, Wójt Gminy 
Daniel Jakubczyk, wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Piotrem Wawrzycznym oraz 
kierownikiem USC Jadwigą Siedlaczek spotkali 
się z Jubilatami obchodzącymi 50. lecie pożycia 
małżeńskiego, by wręczyć im Złoty Medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubilatom składamy życzenia dalszych, 
długich lat życia w zdrowiu i pomyślności oraz 
kolejnych, wspaniałych rocznic.

Red.
Dostojni Jubilaci podczas uroczystości w USC w Gorzycach                                                                  Fot.: B. Futerska
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Halina i Eugeniusz  Tkocz

Ilona i Grzegorz Pogoda

Celina i Adam Bogusz

Henryka i Paweł Sowa

Dorota i Stanisław Witosz

Helena i Zbigniew Brzoza

Grażyna i Jan Cichy

Dorota i Henryk Gawlina

Bernardyna i Aleksander Maksim

Dorota i Andrzej Chromik

Anna i Mieczysław Kowalczyk

Daniela i Józef Tokarczyk

Aniela i Jan Cyrulik

Anna i Jan Skrodzki

Aniela i Henryk Grabarczyk

Anna i Florian Stwiertnia

Agnieszka i Bolesław Szuścik

Aniela i Zygmunt Jendrysik
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Maria i Kazimierz Wileńscy

Małgorzata i Henryk Kubica

Marta i Tadeusz Wacławczyk

Róża i Zygmunt Szewczyk

Krystyna i Edward Mrozek

Teresa i Stanisław Włoch

Maria i Józef Wieczorek

Małgorzata i Czesław Stasiowscy

Marta i Antoni Czmiel

Stanisława i Franciszek Hołub

Teresa i Józef Glenc

Urszula i Jan Lenczyk

Maria i Bronisław Mucha

Krystyna i Zygmunt Piprek

Maria i Marian Bugla

Teresa i Bolesław Budnik

Urszula i Zbigniew Dzierżęga

Teresa i Jan Hładki
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W sobotę 5 listopada 2021 roku w Ośrodku Kultury w Czyżowicach 
odbyły się warsztaty zespołowego śpiewu połączone z koncertem 
Śląskiego Chóru Kameralnego Ad libitum. To pierwszy projekt 
Fundacji Muzyka bez Granic pod tytułem MUZYKA CHÓRALNA  
Z PASJĄ/ ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE.
Celem warsztatów było upowszechnienie kultury muzycznej oraz 
integracja międzypokoleniowa. Uczestniczyły w nich osoby od lat 
kilku do, kilkudziesięciu- co wspaniale wpisuje się w działalność 
statutową Fundacji Muzyka bez Granic. Fundacja Muzyka bez 
Granic powstała w kwietniu br. w celu promocji muzyki, kultury  
i sztuki. Podstawową jej działalnością jest eliminowanie wszelkich 
granic społecznych dzięki muzyce, a celem dotarcie do różnych grup 
– od młodzieży po seniorów. Fundacja prezentuje muzykę popularną 
i klasyczną, wykonywaną przez zawodowców i amatorów, stara się 
także dotrzeć do osób niepełnosprawnych. Film z YT - krótkie filmowe 
streszczenie koncertu i warsztatów https: //youtu.be/rFgkOOMwOEE 

Podczas koncertu o piękny śpiew zadbał Śląski Chór Kameralny Ad 
libitum/Silesian Chamber - zespół z pasją, chór do zadań specjalnych, 
który powstał w 1999. Chórzyści mieszkają w różnych miejscowościach 
Śląska, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów i dlatego mówią  
o sobie „śląski zespół”. Zespół „Ad libitum” znany jest z podejmowania 
ciekawych wyzwań muzycznych, np. od wielkich form wokalno- 
instrumentalnych po opracowania muzyki rozrywkowej. „Ad 
libitum” współpracowało z czołowymi artystami sceny polskiej  
i europejskiej, zarówno klasycznej, operowej, jak i rozrywkowej 
(np. najsławniejszy tenor świata Andrea Bocelli, Roberto Alagna, 
Aleksandra Kurzak, Krzesimir Dębski, Garou, Anna Maria 
Jopek, Andrzej Lampert, Urszula, Kayah, Beata Kozidrak, Anna 
Jurksztowicz, Robert Janowski, Tomasz Filipczak, Krzysztof Cugowski, 
Piotr Cugowski, Anna Dąbrowska, Janusz Radek, Katarzyna 
Cerekwicka, a także Artur Żmijewski, Jan Frycz, Krzysztof Ibisz  
i folklorysta Józef Broda). Zespół koncertował w Czechach, na Słowacji, 
Litwie, w Rosji, Gruzji, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Tajlandii, 
Korei Płd., w Hiszpanii, na Gibraltarze oraz na Filipinach. Uczestniczył 
w kilkudziesięciu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, zdobywając 
około 40 prestiżowych nagród w konkursach międzynarodowych, 
nagrywał programy dla Polskiego Radia, TVP i Telewizji Polsat, działa, 
jako chóralny zespół sesyjny, wydał 8 płyt CD. 
Kilka zdjęć chóru Ad libitum: Podsumowaniem spotkania był wspólny 
śpiew podczas międzypokoleniowych warsztatów wokalnych, które 
poprowadziła chórmistrz prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek- 
profesor sztuk muzycznych, chórmistrz, dyrygent, profesor w  Instytucie 
Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni dyrygent 
Reprezentacyjnego Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, Śląskiego 
Chóru Kameralnego „Ad libitum„, Zespołu Śpiewaczego KGW 
Bełszniczanki, a także instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością 
jeździectwo, hodowca koni angloarabskich. W swoim dorobku posiada 
70 nagród (Grand Prix, złote medale, nagrody specjalne) w konkursach 
międzynarodowych, 16 płyt CD, ponad 1000 koncertów oraz wiele 

zrealizowanych utworów chóralnych a cappella, a także ponad 30 
dzieł oratoryjno-kantatowych. Promotor i recenzent w przewodach 
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Pomysłodawca oraz 
dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra 
w Cieszynie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyka bez Granic  
w Wodzisławiu Śl., prezes Fundacji Muzyka bez Granic. Po muzycznych 
emocjach-jako podsumowanie mile spędzonego czasu- odbyło się 
spotkanie przy kawie i wspaniałych ciastach przygotowanych przez 

członkinie Zespołu Śpiewaczego KGW Bełszniczanki: Dorotę Margiciok, 
Marię Bauerek i Annę Klyszcz.
Projekt MUZYKA CHÓRALNA Z PASJĄ/ ŚPIEWAĆ 
KAŻDY MOŻE został zorganizowany przy współpracy 
z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach oraz Ośrodkiem Kultury  
w Czyżowicach. Projekt zakładał również liczny udział wolontariuszy, 
których pracę koordynowała Hania Panek – uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl. Szczególne uznanie 
za pomoc należy się 16. Drużynie Harcerskiej im. Żwirki i Wigury  
w Czyżowicach.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na rok 2021-2030 przy Narodowym 
Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
oraz Śląskie Lokalnie - małe granty.

Jeżeli podoba się Ci się działalność Fundacji - wspieraj:
https: //fundacjamuzykabezgranic.pl/wspieram/ - darowizna PayPal

Przelew tradycyjny:
24 1600 1462 1859 4151 4000 0001  (BGŻ Paribas/ Wodzisław Śl.)

Fundacja Muzyka Bez Granic, ul. Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław 
Śląski

Tytuł: Darowizna na cele statutowe

I. Zielecka-Panek

MUZYKA CHÓRALNA Z PASJĄ. Śpiewać Każdy Może

Uczestnicy warsztatów wokalnych                                             Fot.: arch. Ad Libitum

Ad Libitum, Śląski Chór Kameralny                                         Fot.: arch. Ad Libitum

 Uczestnicy warszattów wokalnych                                             Fot.: arch Ad Libitum
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POZNAJEMY ZAWODY

Rozwój zawodowy człowieka to nieodłączny element dojrzewania 
jego osobowości, a więc można powiedzieć, że przygotowanie do pełnienia 
funkcji zawodowych zaczyna się już w przedszkolu i trwa całe nasze życie. 
Stąd w naszym przedszkolu „Kraina Uśmiechu” w  Gorzycach wziął się 
pomysł, aby zbliżyć dzieci do środowiska pracy poprzez organizowanie 
wycieczek do zakładów pracy, a także przez organizowanie spotkań z ludźmi 
wykonującymi różne zawody. W tym roku szkolnym w przedszkolu 
realizujemy program „Zawodowy zawrót głowy”. W  związku z jego 
realizacją we wrześniu przedszkolaki udały się do: Pizzerii „Kaman” 

 Spotkanie z urzędnikami pocztowymi                                                         Fot.: E. Loga

w Gorzycach – w ramach wycieczki zapoznały się z pracą w pizzerii  
i miały możliwość wykazać się zdolnościami kulinarnymi podczas 
samodzielnego wykonania pizzy; Salonu fryzjerskiego „Visage” 
w Gorzycach – dzieci obejrzały salon i poznały z bliska pracę fryzjera; 
Piekarni Pani M. Niejadlik w Gorzycach, aby przyjrzeć się pracy 
piekarza i poznać etapy powstawania pieczywa. W tym samym miesiącu 
przedszkolaki pojechały na dworzec kolejowy w Chałupkach – spotkały 
się z panem kolejarzem i poznały pracę ludzi na kolei. Wspaniałą atrakcją 
był przejazd lokomotywą. Na kolejną wycieczkę dzieci udały się do Parku 
Leśnego w  Rogowie – zwiedzały stajnię, podziwiały piękne powozy. 
Największą atrakcją dla nich była przejażdżka powozami, gdyż podziwiały 
piękno przyrody, podróżując drogami przez park i las. W październiku 
przedszkolaki wybrały się: do Biblioteki w GCK w Gorzycach - dzieci 
miały możliwość przejścia między regałami w wypożyczalni i zapoznania 
się z biblioteką, a także zobaczyły, jak wygląda karta czytelnika oraz poznały 
zasady wypożyczania książek, na Pocztę w Gorzycach - dzieci poznały 
zakres usług pocztowych, zadania, jakie spełnia ten urząd w naszym życiu 
oraz dowiedziały się, jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Na 
zakończenie dzieci w podziękowaniu za miłą wizytę wręczyły urzędnikom 
pocztowym kwiaty i złożyły życzenia z okazji ich święta. Przedszkolaki 
z „Krainy Uśmiechu” powracały z wycieczek z nowymi doświadczeniami 
i wrażeniami.

E. Loga, Nauczycielka PP Gorzyce

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „CZYTAMY Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Uczniowie klasy I b oraz III a ze Szkoły Podstawowej im. W. 
Woźnika w Czyżowicach realizują kolejne zadania związane z udziałem 
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytamy z klasą. 
Lekturki spod chmurki”. Projekt wspiera rozwój czytelnictwa wśród 
uczniów klas I-III i został wprowadzony jako innowacja pedagogiczna. 
Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY,  
świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
na rok szkolny 2021/2022. Uczniowie wraz z wychowawczyniami 
wybrali lekturę do przeczytania. W obu klasach wypadło na książkę 
R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.  Realizację rozpoczęliśmy 
od wysłuchania ,,Rozchmurzonego opowiadania’’ chmurki Tosi, 
od której otrzymaliśmy także specjalny list. Ozdobiliśmy pierwszą 
stronę lekturnika oraz wykonaliśmy chmurki i zakładki do książki. 
Następnie poznaliśmy zawód kolejarza. Dzięki uprzejmości wielkiej 
czyżowickiej społeczniczki Pani Małgorzaty Król uczniowie mogli 
dowiedzieć się ciekawych rzeczy o zawodzie kolejarza, gdyż nasz 
GOŚĆ od wielu lat związany jest z koleją. Ponad to wielką pasją 
p. Małgorzaty jest pisanie książek dla dorosłych, młodzieży, a także 
dzieci. Mieliśmy ten zaszczyt poznać wszystkie pozycje przeznaczone 

 Małorzata Król i Stanisław Kania z uczestnikami spotkań w SP Czyżowice                  Fot.: M. Bura   

dla najmłodszych. W skupieniu dzieci wysłuchały fragmentu książki 
„Moja mama pracuje na kolei”. Na zakończenie spotkania, na ręce Pani 
Król złożyliśmy serdeczne podziękowania, a także życzenia z okazji 
zbliżającego się Dnia Kolejarza. Uczniowie wręczyli własnoręcznie 
przygotowane laurki. Nasza czyżowicka poetka przygotowała dla 
uczniów prezenciki. Dziękujemy serdecznie za owocne spotkanie 
i pomoc w realizacji zadań projektowych.

Nadmienić należy, że w  dniu 10 listopada  uczniowie klas I-III 
oraz IV-VI wzięli również udział w spotkaniu z Panem Stanisławem 
Kanią. W przededniu Święta Niepodległości mogliśmy wysłuchać 
ciekawych opowiadań lokalnego pasjonata, a także zobaczyć zbiory 
umundurowań. Pan Stanisław wykonuje baretki, czyli niewielkie 
wąskie paski, które są umiejscawiane na piersi np. żołnierza, 
najczęściej po lewej stronie jego munduru. Ich głównym zadaniem 
jest reprezentowanie odznaczeń i medali, jakie zostały przyznane 
danej osobie. Właśnie z tego powodu układ barw na baretkach na 
mundurze dokładnie odzwierciedla kolory danego odznaczenia. 
Dziękujemy za cenną lekcję.

M. Bura

 Czyżowickie dzieci biorące udział w spotkaniach                                                            Fot.: M. Bura   
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SPOŁECZEŃSTWO
ZIELONY JEST M(I)ODNY. Otwarto nową pracownię w SP 1 w Gorzycach

W dniu 27 października 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gorzycach odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej pracowni” pod nazwą 
„Zielony jest m(i)odny”. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz Gminy Gorzyce, jedno z pomieszczeń zyskało nowoczesny 
wygląd i wyposażenie. Uczniowie oraz nauczyciele cieszą się z nowej pracowni, 
gdyż w dużej mierze pomoże ona młodym jeszcze obywatelom tej planety 
zrozumieć, między innymi, niezwykłe znaczenia nawet tych najmniejszych 
istot w przyrodzie. Świadomość proekologiczna to w dzisiejszych czasach 

Otwarcie nowej zielonej pracowni w Gorzycach                              Fot.: B. Jordan

priorytet. W innowacyjnej sali dzięki wielkoformatowemu wydrukowi 
kwitnącego sadu wiosna zagościła na cały rok. W klasie biologicznej wręcz 
„wylewają się” kaskadowe kompozycje żywych roślin. Prowadzone są 
również hodowle owadów. Opisywane pomieszczenie zyskało między 
innymi nowoczesny monitor interaktywny, który posiada sporo udogodnień 
wzbogacających proces przekazywania wiedzy. Za otrzymane z dotacji 
WFOŚiGW środki zakupiono przeróżne pomoce dydaktyczne, meble, 
w tym wygodne, lekkie ławki i ergonomiczne krzesła. Pozyskano oczyszczacz 
powietrza, który- w dobie atakujących wirusów oraz smogu- poprawia, 
jakość powietrza, którym oddychają uczniowie przebywający w sali. Dotacja 
z Gminy Gorzyce pozwoliła na wykonanie remontu. Długą listę wsparcia 
stanowi pomoc Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gorzycach. Bardzo sprawnie przebiegała współpraca z różnymi firmami 
oraz sponsorami. Wielu pracowników szkoły zaangażowało się w ten projekt. 
Nadal realizowany jest program edukacyjny „Zielonej pracowni”, m.in. 
uczniowie zaangażowali się w konkursie „Hotel dla owadów”, odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Koła Pszczelarzy i jeszcze wiele ciekawych zajęć 
przed nimi. Pomimo realizowania przedsięwzięcia w niełatwych czasach 
pandemii udało się sprawnie przeprowadzić wszystkie założone cele. Zielona 
pracownia w SP nr 1 w Gorzycach jest już czwarta w gminie Gorzyce po 
szkołach w Olzie, Bluszczowie i Gorzyczkach.

B. Jordan

Komisja w składzie: przewodnicząca - Hanna Władarz - artysta-
plastyk w Ośrodku Kultury w Czyżowicach, członek - Józef Burszyk 
- artysta-rzeźbiarz z Bełsznicy, członek - Marek Grzebyk - artysta-
plastyk w Ośrodku Kultury w Olzie, spotkała się w Ośrodku Kultury 
w Czyżowicach w dniu 22 października 2021 r. o godz. 18.00 
i oceniła nadesłane prace pod względem samodzielności wykonania 
prac plastycznych. Członkowie komisji stwierdzili, że na konkurs 
napłynęło ogółem 76 prac z 7 przedszkoli z terenu Gminy Gorzyce 
oraz 1 praca z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach, 
w kategorii 3-4 latków napłynęły 24 prace, w kategorii 5-6 latków 52 
prace. Komisja wyróżniła prace w następujących grupach wiekowych:
W grupie 3- 4 latków: I miejsce dla Oliwiera Pawlaka z Przedszkola 
Publicznego „Kraina Odkrywców” w Turzy Śl., pod opieką Danuty 
Lamczyk. II miejsce dla Wiktorii Kubicy, Karola Rzępały, Marysi 
Gruszczyńskiej z Przedszkola Publicznego „Chatka Małolatka” 
w Czyżowicach pod opieką Zuzanny Hanc. III miejsce  dla Darii 
Moczały z Przedszkola Publicznego „Kraina Odkrywców” w Turzy Śl., 
pod opieką Aleksandry Musioł. Wyróżnienie dla Hanny Góreckiej 
z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich w Bluszczowie pod opieką Ireny Bańczyk
W grupie 5-6 latków: I miejsce dla Martyny Posłuszny z Przedszkola 
Publicznego „Kraina Odkrywców” w Turzy Śl., pod opieką Joanny 
Musioł oraz Angeliny Otremby. II miejsce ex aequo
dla Szymona Sitko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie pod 
opieką Edyty Jagiełło oraz dla Niny Mosej-Rojewskiej z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Olzie pod opieką Edyty Jagiełło. 
Wyróżnienie dla Darii Manderly z Przedszkola Publicznego „Kraina 
Odkrywców” w Turzy Śl., pod opieką Barbary Łyp, dla Łukasza 
Brudnego oraz Filipa Wieczorka z Przedszkola Publicznego „Chatka 
Małolatka” w Czyżowicach pod opieką Barbary Kuźnik, dla Lilianny 
Nieszczesny z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie pod opieką Anity Szczepan-
Kruszyńskiej. Dodatkowe wyróżnienie dla Ismeny Farnów (4,5 latki) 
z Przedszkola Publicznego „Bajeczny Zakątek” w Rogowie pod opieką 
Bernadety Organista.

JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY W OŚRODKU KULTURY W CZYŻOWICACH

Hanna Władarz z laureatami konkursu                                         Fot.: arch OKC

29.10.2021 r. w Ośrodku Kultury w Czyżowicach odbyło 
się wręczenie nagród oraz dyplomów. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział.

Red.

NA SCENIE OŚRODKA KULTURY W OLZIE

9 listopada 2021 roku po raz trzeci gościliśmy na naszej scenie 
teatr KRAK-ART z Krakowa. Tym razem pokazał w innej odsłonie – 
legendę o „Królu Popielu i myszach”. Niesamowite efekty dźwiękowe 
dodały całemu spektaklowi groźnej, ale ciekawej oprawy. Młodsze dzieci 
z zaciekawieniem obserwowały to przedstawienie, a lekki dreszczyk emocji 
nikogo nie zniechęcił do dalszego oglądania sztuki. Publiczność porwała 
się z miejsc, kiedy aktorzy zachęcali do wspólnych występów. Pomimo 
jesiennej pogody widzów nie brakowało. Wszystko dzięki nauczycielom 
ZSP w Olzie, którzy licznie przybyli ze swoimi uczniami. Przedstawienie 
bardzo się podobało, a to dzięki aktorom, którzy byli bardzo zaangażowani 
w swoje role. W przedstawieniu na uwagę zasługują również kostiumy, 
dzięki którym postacie z bajki wyglądały bardzo naturalnie i pięknie. 
Przeniosły nas w cudowny świat bajki i pozwoliły na moment zapomnieć 
o szarej rzeczywistości. Dziękujemy za niesamowite emocje. 

Marzena Hojka, Ośrodek Kultury w Olzie
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Z DALA OD POLA MINOWEGO
ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków

od ataku. A wcale tak nie musi być. Zuza chciałaby, żeby jej mama przyszła 
do jej pokoju i od tak sobie usiadła, znalazła chwilę na rozmowę o niczym, 
ot, o przysłowiowej pogodzie. Chciałaby, żeby jej mama porozmawiała 
o sobie. Uważa, że łatwiej by jej zaufała, gdyby mama potrafiła podzielić 
się z nią swoimi przeżyciami i myślami. Oczywiście nie oznacza to, że 
powinniśmy swoje dziecko wplątywać w problemy dorosłych. Zastanówmy 
się może nad oczekiwaniami naszych nastoletnich pociech, rozmawiajmy 
po przyjacielsku, nie zaś jak na szkolnym dywaniku. Dzieci często nas 
winią za to, że w rozmowach z nimi zawstydzamy je, wzbudzamy w nich 
poczucie winy, nie potrafimy okazywać zainteresowania ich sprawami  
i potrzebami. Pamiętajmy, że tylko otwarta rozmowa i bezpieczna 
atmosfera, której doświadcza nastolatek przy rodzicu, zaprocentuje 
zbliżeniem się do siebie dorosłego i dziecka, z kolei brak zaufania i wsparcia 
tylko spotęguje nieodpowiednie zachowanie. Nie oznacza to, że należy być 
zbyt pobłażliwym w stosunku do dziecka, które pozwala sobie na coraz 
więcej. Należy reagować. Niech ta reakcja polegać będzie jednak na szczerej 
rozmowie i wspólnym wyjaśnieniu sobie problemu. Przeczytałam kiedyś 
bardzo ciekawy fragment wypowiedzi pani psycholog, który pozwolę 
sobie zacytować: „Ważna jest świadomość rodziców, że zdrowe nastolatki, 
które buntują się z przyczyn ogólnorozwojowych, nie mają stałych skłonności 
do zaburzonych zachowań. Nastolatek często niewłaściwie testuje swoją 
dynamicznie rodzącą się dorosłość, nie wiedząc jeszcze, na czym ona tak 
naprawdę polega. Swoim postępowaniem w naturalnych sytuacjach sprawdza 
reakcje dorosłego, jak daleko sięgają granice jego zasad. Oczywiście nie oznacza 
to, że dziecko może się źle zachowywać i robić, jak chce”.

To takie, moim zdaniem, mądre zreasumowanie tematu.
Życzę wielu owocnych rozmów z nastolatkami. 

Kolejna rozmowa z Zuzą – nastolatką, 
którą bardzo polubiłam. Dużo ze sobą 
rozmawiamy. Dzięki tym rozmowom uczę 
się współczesnej młodzieży, której świat, 
mimo pozorów, wcale nie jest taki łatwy. 
Zuza zastanawia się, czemu nam, jako 
rodzicom, każda - nawet najbardziej banalna 
- rozmowa z nastolatkiem przypomina pole 

minowe? Dotyczy to najbardziej powszechnego tematu typu: wyjście do 
kina z koleżankami. Wytłumaczyłam Zuzi, że - moim zdaniem - jest tak, bo 
nie jesteśmy pewni, czy nasze dobre intencje nie wywołają nieprzewidzianej 
reakcji. Będąc rodzicem, trzeba dołożyć wielu starań, aby stworzyć silną 
i trwałą więź ze swoim dzieckiem. Wchodząc w okres dojrzewania, nasza 
pociecha tak bardzo się zmienia, że my- rodzice wychodzimy z założenia, 
że w ogóle nie znamy swojego dziecka. Często mówimy do siebie: jak ja go 
wychowałam, co zrobiłam nie tak, już nie widzi we mnie autorytetu, na 
który pracowałam od chwili poczęcia. Zapominamy jednak, że jako rodzice 
przestajemy być dla nastolatka jedynym autorytetem, gdyż do głosu silnie 
dochodzi grupa rówieśnicza. Zapytałam Zuzę, w jaki sposób znaleźć nić 
porozumienia z kimś, kto intensywnie się zmienia, budując burzliwie swoją 
indywidualność i niezależność? Pytam, bo wiem sama, że choć rozmowy 
takie to spore wyzwanie, zarówno dla nas rodziców jak i dla dzieci, są po 
prostu niezbędne. Jak więc rozmawiać, by uniknąć niepotrzebnych emocji?
Dzięki rozmowie z Zuzą zrozumiałam kilka kwestii związanych 
z komunikacją. Jak młodzież chciałaby, żeby jej rozmowa z rodzicem 
wyglądała? Zdaniem Zuzi, rodzice często rozpoczynają rozmowę od słów: 
- Musimy pogadać… Dziwimy się wtedy, że od razu słyszymy odpowiedź: 
- Co znowu zrobiłam nie tak? W głowie nastolatka pojawiają się myśli: 
- Znów będą się czepiać i prawić mi morały. Doprowadza to do tego, że 
młody człowiek przyjmuje postawę obronną i rozpoczyna naszą rozmowę 

CHARYTATYWNY KIERMASZ KSIĄŻEK

„Książka w darze, moc pokaże”, czyli charytatywny kiermasz książek 
dla Matyldy, podopiecznej fundacji Słoneczko. A kim jest Matylda… 
mała dziewczynka, która mieszka w gminie Gorzyce? Na co dzień Matylda 
uczęszcza do przedszkola, natomiast czas wolny spędza na zajęciach 
dodatkowych, rehabilitacji oraz odwiedza przeróżnych specjalistów, aby 
poprawić swój komfort życia. Na dzień dzisiejszy leczenie Matyldy mocno 
skupia się na terapii wzroku, kilka najbliższych miesięcy jest kluczowe dla jej 
dalszego rozwoju nerwów wzrokowych. Dlatego Matyldzie potrzebna jest 
bardzo kosztowna rehabilitacja, aby  w przyszłości mogła spojrzeć na świat 
zdrowymi oczami.

Kilka tygodni przygotowań: zbiórka książek w szkołach, przedszkolach, 
bibliotekach, na basenie, w klubach sportowych oraz w miejscach 
prywatnych (sklepy). Zwiezienie kilku tysięcy pozycji książkowych okazało 
się nie lada wyzwaniem logistycznym. Kolejnym krokiem, który wymagał 
od organizatorów sporego wysiłku, było poukładanie i wycenianie książek. 
Na szczęście grupa ludzi, którym nie jest obojętny los Matyldy, dała rady i na 
niedzielny poranek 17 października wszystko było gotowe. Drzwi Gminnego 
Centrum Kultury otworzyły się dla kupujących punktualnie o godzinie 
8:00, pierwsi kupujący pojawili się już kwadrans po 8.00, co napawało 
organizatorów optymistycznie. W miarę upływu godzin ludzi przybywało. 
Na kiermasz przychodzili całymi rodzinami. Od godziny 15:00 do 18:00 
panie animatorki w cudowny sposób zajęły się najmłodszymi uczestnikami 
kiermaszu: tańce i zabawy, malowanie buziek, warsztaty filcowych zakładek 
do książki. Kiermasz odwiedziły również żywe maskotki (Myszka Minnie, 
Psi Patrol i Świnka Peppa), które z przyjemnością bawiły się z dzieciakami, 
przytulały i pozowały do zdjęć. Podczas całego kiermaszu była możliwość 
zakupu swojskich ciast, które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród 
kupujących. Kiermasz okazał się niebywałym sukcesem. Z tego miejsca 
Matylda z rodzicami oraz organizatorzy pragną podziękować WSZYSTKIM 
bez wyjątku, którzy dołożyli swoją „cegiełkę dobroci” i tym samym 
przyczynili się do tego, aby Matylda w przyszłości mogła oglądać otaczający ją 
świat w kolorowych barwach. Dzięki tej charytatywnej akcji udało się zebrać 
13.604 zł i 60 gr. A dla tych, co nie zdążyli przybyć na kiermasz i zakupić 
książki, mamy dobrą wiadomość. Kolejna edycja już jest w fazie koncepcji.

Monika Jokel

 Organizatorzy Kiermaszu ksiażki dla Matyldy                               Fot. arch. GCKG
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WYSTĘP ARTYSTÓW NA „DZIEŃ SENIORA”
Na zakończenie imprez w 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów „SENIOR” zorganizował w dniu 26 października  
spotkanie członków w Domu Przyjęć „Anna” w Gorzyczkach. Dla 
uświetnienia spotkania zaproszono artystów Opery Krakowskiej. 
Zebranych powitała Magdalena Gawenda- Prezes Zarządu. Początek 
spotkania rozpoczął się od występu solistów Opery Krakowskiej- 
Natalii Mańka-Mularczyk i Jana Migała z akompaniamentem Kristiny 
Kutnik.  Doborowym i pięknym głosem soliści zaprezentowali 
utwory operetkowe, operowe i music-hallowe; zagraniczne, jak 
i polskie. Półtoragodzinny ich występ zebrani nagrodzili owacją na 
stojąco, artystom wręczono także piękne kwiaty. Był to bardzo miły 
i piękny wieczór. Po występie zaserwowano  zebranym poczęstunek. 
Prezes Magdalena Gawenda poinformowała uczestników spotkania 
o wstępnym planie imprez na 2022 rok, zapraszając członków 
stowarzyszenia na przyszłoroczne zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Rafał Płaczek

PIELGRZYMKA DO KALWARII I WADOWIC

16 października to wyjątkowa data- kolejna rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie. W tym dniu udaliśmy się na 
pielgrzymkę do szczególnych miejsc związanych z osobą Papieża Polaka.
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w Kalwarii od Mszy Św. Jednak już 
w czasie drogi (jadąc autokarem) mieliśmy okazję wysłuchać wielu 
informacji o tym szczególnym miejscu. Najważniejszy wydaje się fakt 
z czasów dzieciństwa przyszłego Papieża. Po śmierci matki, ojciec 
Karola Wojtyły wziął swego syna na prywatną pielgrzymkę do Kalwarii 
i tam przed Cudownym Obrazem Pani Kalwaryjskiej powiedział: 
„Od tej chwili to Ona będzie twoją Matką”. To wydarzenie zostało 
potwierdzone przez samego Papieża w sierpniu 1991 roku. Kiedy 
jechał z Krakowa do Wadowic, nakazał zatrzymać się w Kalwarii na 
Rynku, gdzie ojcowie bernardyni przybyli z obrazem i tam powiedział: 
„Ta Matka wychowywała moje serce”. W czasie Mszy Św. w sanktuarium 
kalwaryjskim modliliśmy się w intencjach naszych rodzin i parafii. Po 
Eucharystii i krótkiej przerwie udaliśmy się na Górę Ukrzyżowania, 
by choć trochę zasmakować atmosfery kalwaryjskich dróżek. O nich 
właśnie pięknie mówił sam Papież: „Zawsze ilekroć pojawiały się 
troski i trudne sprawy, udawałem się do Kalwarii, by tam w modlitwie 
powierzyć to Bogu przez ręce Maryi. I o dziwo, te sprawy, same się 
rozwiązywały. Robiłem to często sam, nawet stróże tego miejsca o tym 
nie wiedzieli”. Po wspólnym zdjęciu u stóp Bazyliki oraz przy pomniku 
Jana Pawła II- największego pielgrzyma kalwaryjskiego, udaliśmy się do 
Wadowic – miejsca narodzin, gdzie- jak sam powiedział; „Tu wszystko 
się zaczęło…”. W Wadowicach zwiedziliśmy Muzeum Papieskie 
znajdujące się w domu rodzinnym Wojtyłów, tuż obok kościoła 
parafialnego. Miejsce, gdzie przyszedł na świat Karol Wojtyła, jest na 
nowo stworzone. Oprócz miejsc i pokoi zajmowanych przez rodzinę 
znajdują się rekwizyty i sprzęty, którymi posługiwał się Papież. Jest tam 

też zamieszczona historia Jego pontyfikatu oraz próba ukazania Jego 
nauczania. Oprócz zdjęć, znajdują się tam najważniejsze wypowiedzi 
i cytaty z dokumentów papieskich. Tak na marginesie, może i dobrze, 
że nie mieliśmy przewodnika (wskutek pandemii) i zwiedzaliśmy to 
wyjątkowe miejsce indywidualnie, bo można było w ciszy i skupieniu 
przechodzić przez muzealne sale we własnym tempie i choć trochę 
dotknąć atmosfery papieskich pielgrzymek. Dyskretne przemówienia 
i zdjęcia z pielgrzymek do Ojczyzny przypominają klimat tych 
niepowtarzalnych chwil z minionych lat.
Na zakończenie udaliśmy się do kościoła parafialnego w Wadowicach, 
zatrzymując się szczególnie przy chrzcielnicy, przy której Karol Wojtyła 
przyjął chrzest. Potem udaliśmy się w tym kościele na modlitwę przed 
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który był koronowany przez 
samego Jana Pawła II w czasie ostatniego pobytu w rodzinnym mieście.
Dziękując za piękne przeżyte chwile z Maryją i Janem Pawłem II, 
pragnę podziękować organizatorom z Gminnego Centrum Kultury 

w Gorzycach na czele z Bibianną 
Dawid i Małgorzatą Król. 
Szczególne podziękowanie składam 
ks. Jerzemu Kordule z Czyżowic, 
który ubogacił nas wieloma 
cennymi opowieściami z życia 
i nauczania św. Jana Pawła II.  
Dziękuję wszystkim uczestnikom 
pielgrzymki za piękną atmosferę 
modlitwy i radości.

No cóż! Gdzie i kiedy znowu?
Ks. Bernard Rak

SPOŁECZEŃSTWO

Uczestnicy wycieczki
Fot.: B. Dawid

Uczestnicy na wspólnym zdjeciu
Fot.:  A. Syrek

Wspólne zwiedzanie Fot.:  B. Dawid

Kristina Kutnik, Jan Migał iNatalia Mańka-Mularczyk wystąpili podczas spotkania   
dla Seniorów Fot.:  M. Gawenda
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RUBRYKA SATYRYKA

GRUDNIOWE REFLEKSJE
O zaufaniu

By nie stracić zaufania,
nie miej w sobie cechy drania.

Globalne ocieplenie
Kres męki,

dla przysięgi.

Prawna separacja
To związku określenie nowe:
małżeństwo jednoosobowe.

Ofiarność
Na nic czyny ofiarne, 
które idą na marne.

Zapalczywy
Ogień namiętności w niej rozpalał,

a potem się trzymał od pieluch z dala.

mini RUBRYKA 
SATYRYKA 

Czesław Czaika

SPOŁECZEŃSTWO
OSIŃSKA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Korzystając ze złagodzenia obostrzeń 
antywirusowych w sobotę 16 października 
2021roku KGW Osiny i Rada Sołecka 
zorganizowała wycieczkę krajoznawczą 
Szlakiem Orlich Gniazd od Ojcowa do 
Ogrodzieńca. W wycieczce autokarowej 
uczestniczyło 45 osób, w tym kilkoro 
dzieci z rodzicami lub dziadkami. Doznane 
wrażenia wynikające z obserwacji urokliwego 
dzieła przyrody tworzącego krajobraz 
Jury Krakowsko- Częstochowskiej, gdzie 
zjawiska krasowe utworzyły w wapiennych 
skałach ciekawe i monstrualne postacie 
olbrzymów, w których patrzący widzą 
w domyśle czarodziejskie dziwadła obecne 
tylko w bajkach, trudno opisać i wyrazić 
słowem. Ruiny wielu zamków zbudowanych 
na szczytach wapiennych skał, otoczone 
resztkami murów obronnych zmyślnie 
złączonych z wapienną skałą gór, stwarzają 
iluzję, że powstały w tym samym czasie.   

Na samym początku prowadzący nas 
przewodnik pan Włodek z Jastrzębia zaprosił 
nas do zwiedzenia mało znanej osobliwości 
na trasie Trzebinia – Kraków, „kurhanu” 
zbudowanego w 1999 roku we wsi Karniowice 
przez proboszcza – górala z Kasiny Małej, 
człowieka o wielu zainteresowaniach, śp. 
ks. Stanisława Fiałka. Przez kilka lat wraz 
ze swoimi parafianami zbudował on na 
powierzchni 5 arów ogromną naziemną 
kopułę, obsypaną grubo ziemią i darniną, 
z niewielką okrągłą rozetą w szczycie kopuły, 
dającą nikłe oświetlenie wnętrza tego 
grobowca. W części centralnej w półmroku 
stoi mały ołtarz, zaś w przestrzeni ściennej, 
wysokiej na około 10 m, są umieszczone małe 
zamykane półki, w których są pochowane 
urny z prochami zmarłych z krótkimi opisami 
ich doczesnej tożsamości.  Inną osobliwością 
tego kurhanu jest pochówek zmarłych jakby 
w długich szufladach, gdzie zwłoki wcześniej 
są odpowiednio przygotowane w istniejącym 
na zapleczu kurhanu prosektorium. 
Pozbawione krwi zwłoki są dożylnie 
napełniane specjalnym płynem chemicznym 
i już po pochówku ulegają przez kilka 

lat całkowitej mumifikacji. Tego rodzaju 
pochówek jest nieco droższy. Sama obecność 
we wnętrzu ciemnego kurhanu sprowadza 
nasze myśli w kierunku przemijania 
naszego życia, a ta refleksja powinna zbliżać 
ludzi do siebie. Śp. ks. Stanisław Fiałek 
w argumentacji uzyskania pozwolenia na 
budowę swego rodzaju cmentarza uzasadniał, 
że na powierzchni 5 arów można godnie 
i tanio pochować kilka tysięcy zmarłych. 
Obecnie w kurhanie spoczywa około 350. 
zmarłych różnej profesji i o różnym statusie 
społecznym. Podobnych odczuć doznajemy 
pod Ojcowem, zwiedzając ciemną Grotę 
Łokietka z jej dwiema dużymi komorami 
słabo oświetlonymi lampkami odbijającymi 
swoje nikłe światło na srebrem lśniących 
ściennych stalaktytach. Z Groty Łokietka 
3-kilometrowym szlakiem schodzimy 
w dół i przez skalną wapienną Bramę 
Krakowską wchodzimy w dolinę Prądnika, 
gdzie zwiedzamy tzw. ostańce, tj. Maczugę 
Herkulesa, Igłę Deotymy, Skały Panieńskie 
i inne osobliwości krasowe Jury. Po obiedzie 
opuszczamy Ojców i w drodze do Pieskowej 
Skały, już z okien autokaru, podziwiamy 
wskazywane przez przewodnika pomniki 
przyrody i ruiny zamków na Szlaku Orlich 
Gniazd. Zwiedzamy odbudowany Zamek 
w Pieskowej Skale zbudowany na wysokiej 
skale wapiennej, skąd rozciąga się widok na 
daleką okolicę ubarwioną jesiennymi już 
kolorami i słoneczną- zamówioną jakby na 
nasze potrzeby- aurą. Wchodząc schodami 
na wysoki dzieciniec i mury obronne zamku, 
utwierdza się w nas przekonanie, że taki zamek 
jest nie do zdobycia. Takie przekonanie miał 
też w XIV w. król Polski Kazimierz Wielki- 
budowniczy murowanych zamków, które 
do czasów XVII w. skutecznie stawiały opór 
wszystkim zbrojnym najazdom na Polskę. 
W Ogrodzieńcu zwiedzamy częściowo 
odbudowane ruiny gotycko- renesansowego 
potężnego zamku obronnego, zbudowanego 
na najwyższym wzniesieniu Jury, w połowie 
XVI wieku przez krakowskiego bankiera 
Seweryna Bonera. Swoją powierzchnią 

i wysokością fortyfikacji przewyższał 
krakowski Wawel, czego zazdrościli mu 
ówcześni krakowscy rajcowie. Szybko 
zapadający zmierzch zgonił nas wszystkich 
z murów zamku i już ciemnym wieczorem 
wracaliśmy pełni wrażeń do autokaru. Mimo 
bolących nóg i zmęczenia całą drogę powrotną 
autokar rozbrzmiewał śmiechem i wspólnym 
śpiewem piosenek intonowanych przez 
niezmordowanego naszego przewodnika 
pana Włodka, który zaproponował nam 
następną wycieczkę, zapraszając nas do 
Bieszczad.   Jako jeden z organizatorów pragnę 
serdecznie podziękować tą drogą wszystkim 
uczestnikom wycieczki zorganizowanej w tak 
krótkim czasie, nie dając czasu do namysłu. 
Wspólne spędzenie czasu z wzajemnie sobie 
życzliwymi osobami na długo utrwali się 
w naszej pamięci we wspólnie przeżytych 
doznaniach nadających sens naszemu życiu.  
 

Sołtys z Osin

Uczestnicy osińskiej wycieczki
Fot.: arch. H. Tomala
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Kalendarz imprez i wydarzeń w GCKG  
GRUDZIEŃ 2021

03.12 Warsztaty bożonarodzeniowe / koszt 
25,00 / OKO / prow.: Urszula Grzesiek

04.12 Dzień Górnika / odz. 11.00 / OKO

04.12 Dzień Górnika z SP nr1 w Gorzycach 
/ OKG

05.12 Jarmark Świąteczny - Światełko z Olzy 
do Nieba. Festiwal świątecznych 
Maszketów - Makówka 2021 / godz. 
16.00 / Teren campingu Europa w Olzie 
/ OKO

06.12 Mikołaj w plenerze / OKG / 18.00
06.12 Spotkanie z Mikołajem / OKC / koszt 

30 zł
10.12 Plastyczne warsztaty świąteczne dla

dzieci i dorosłych / koszt 30,00 zł / 
18.00-20.00 / OKG

10.12 Warsztaty bożonarodzeniowe / koszt 
40,00 / OKO / prow. Wanda Kowalska

11.12 Wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy 
do Wrocławia / OKC / koszt 80 zł od 
osoby / godz. 10.00

13.12 Plastyczne warsztaty świąteczne dla
dzieci i dorosłych / koszt 30,00 zł / 
18.00-20.00 / OKG

14.12 Plastyczne warsztaty świąteczne dla
dzieci i dorosłych / koszt 30,00 zł / 
18.00-20.00 / OKG

16.12 XIV Wojewódzki Konkurs Kolęd
i Pastorałek “Hej Kolęda, Kolęda...”
godz. 9.00 / OKG

16.12 Gminne spotkanie opłatkowe w OKO
godz. 17,00 / OKO

17.12 Warsztaty bożonarodzeniowe ze 
Stowarzyszeniem “Aktywna Olza”
stroiki świąteczne / godz. 16.00 / OKO

20.12 Konkurs plastyczny “Zapobiegamy
pożarom” / OKC /

21.12 Wernisaż wystawy prac uczestników
zajęć plastycznych
Kreatywnej Akademii Malucha

31.12 Sylwester - wynajęcie / OKO

31.12 Sylwester - wynajęcie / OKC

Praca Marka Grzebyka - artysty 
plastyka GCK w Gorzycach została 
zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej 
Międzynarodowego Konkursu Plakatu WE 
WANT JAZZ 2021! Do konkursu napłynęło 
ponad 700 prac z całego świata. Koledze 
serdecznie gratulujemy! Jesteśmy szczęśliwi, 
że możemy z Tobą współpracować!

Red.

PRACA MARKA GRZEBYKA 
WALCZY O NAGRODĘ

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE Z ZESPOŁAMI GCK W GORZYCACH

Miesiąc październik upłynął nam na uczestnictwie w nabożeństwach różańcowych. Zespoły, które 
działają przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach: Vocalsi, Gorzyczanie, Ale to już było 
oraz Olzanki pod kierunkiem artystycznym Urszuli Wachtarczyk wystąpiły gościnnie w kościołach 
w Gorzycach oraz Olzie. Gościli również w kościele w Marklowicach na specjalne zaproszenie Gminy 
Marklowice.

Red.

OLZANKI Z NAGRODAMI

Zespół “Olzaki” działający przy Ośrodku 
Kultury w Olzie, prowadzony przez Urszulę 
Wachtarczyk w ostatnim czasie zdobył dwa II 
miejsca.  II. miejsce przywiózł z Jura Senior 
Festiwal w Porębie oraz podczas Festiwalu 
Piosenki Niezłomnej w Krakowie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych wokalnych sukcesów. 

Red.

Występ podczas Festiwalu Piosenki Niezłomnej 
w Krakowie                                            Fot.: arch FPN

Odbiór nagród w Porębie                        Fot.: M. Albin

Gorzyczanie i Vocalsi podczas występu              Fot.: M. Albin Vocalsi w gorzyckim kościele                        Fot.:M. Albin

Olzanki                                  Fot.: M. Albin

Ale to już było                        Fot.: M. Albin

Gorzyczanie                   Fot.: M. Albin

Ale to już było                Fot. M. Albin

Marta Wachtarczyk podczas występu 
z Vocalsami                       Fot.: M. Albin

INFORMATOR GCK 






