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GMINA GORZYCE NA 5. MIEJSCU W POLSCE
W ogólnopolskim rankingu najaktywniejszych gmin w Programie 

Czyste Powietrze w czwartym kwartale 2021 r. zdeklasowaliśmy 
kilka tysięcy samorządów. Nasi mieszkańcy złożyli aż 230 wniosków 
za pośrednictwem naszego punktu obsługi programu przy urzędzie 
gminy w Gorzycach. O miejscu w rankingu decyduje liczba złożonych 
wniosków w przeliczeniu na 1000 budynków.

Przypomnijmy, że wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk podjął 
decyzję o uruchomieniu takiego punktu na początku 2020 r. Nasza 
gmina jako pierwsza w powiecie i jedna z pierwszych w województwie, 
zawarła w I kwartale 2020 r. stosowne porozumienie z WFOŚ 
w Katowicach. Dwa lata działalności – to prawie 1000 złożonych 
w naszej gminie wniosków o dofinansowania do termomodernizacji 
lub wymiany źródła ciepła.

INWESTYCJE GMINNE
Bełsznica-Rogów, ul. Raciborska: firma Drogród przejęła 
już plac budowy – przeznaczony do modernizacji kolejny odcinek 
ul. Raciborskiej od skrzyżowania z ul. Czyżowicką w Bełsznicy do 
skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. Trwają prace przygotowawcze. 
W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z mieszkańcami 
planowanego do modernizacji odcinka oraz z przedsiębiorcami. 
Informację o miejscu i terminie znajdziecie na stronie internetowej 
gminy Gorzyce.

Bełsznica, odnoga ul. Stawowej: nastąpiło otwarcie ofert 
w przetargu na przebudowę odnogi ul. Stawowej, trwa ich badanie. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowa konstrukcja 
drogi, umocnienie rowu oraz nowe przepusty.

Gorzyczki, ul. Kopalniana: trwa przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej w kierunku 
Kol. Fryderyk. Zamówienie publiczne zostanie rozpisane w miesiącu 
marcu, w przypadku wyboru wykonawcy budowa rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Środki zostały zabezpieczone w budżecie.

Turza Śl., odnoga ul. 27 marca: gmina wyłoniła w trybie 
przetargu nieograniczonego wykonawcę inwestycji polegającej na 
kompleksowej modernizacji drogi, została nim firma Auto Trans 
Asfalty z Gierałtowic. Wójt gminy podpisał już umowę na roboty 
budowlane.

Uchylsko - powstaje nowy plac zabaw                                          Fot.: UG

Rogów - powstaje nowy plac zabaw                                           Fot.: UG

Bełsznica - Rogów - 2 km ul. Raciborskiej zostaną zmodernizowane 
w latach 2022-2023                                                                              Fot.: UG

Bluszczów, Rogów, Uchylsko: trwa budowa nowych placów 
zabaw w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku. Prace, zgodnie z umową, 
powinny się zakończyć w miesiącu kwietniu.

Bluszczów - powstaje nowy plac zabaw                                   Fot.: UG

Bluszczów: trawją prace związane z budową nowego obiektu 
sportowego przy szkole podstawowej. Powstały m.in. mury 
oporowe, piłkochwyty oraz betonowa podbudowa płyty boiska. 
W najbliższym czasie boisko uzyska nawierzchnię poliuretanową.
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Olza: trwają roboty związane z termomodernizacją Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego (ZSP). Na drugiej inwestycji wykonawca 
przedłożył już dokumenty pozwalające dokonać odbioru inwestycji 
– nowego obiektu sportowego przy ZSP. Powstały tu boisko 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz bieżnia wraz ze skokiem w dal.

Czyżowice: rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół ośrodka kultury. W ramach inwestycji powstaną 
m.in. parking, strefa pieszo-jezdna, plac zabaw, skatepark i miejsce 
do organizacji imprez plenerowych.    

Osiny: gmina dokonała odbioru zakończonej przez wykonawcę 
inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń przyziemia 
świetlicy na potrzeby sołecko-kulturalne. Zakres inwestycji 
obejmował m.in. roboty rozbiórkowe i wykonanie stanu surowego 
zamkniętego. Wstawienie  nowych większych okien spowodowało 
doświetlenie pomieszczeń.  

Rogów: trwa budowa nowych kwater na cmentarzu 
komunalnym w Rogowie. Wykonywane są m.in. nasypy, mury 
oporowe i chodniki. W efekcie inwestycji powstaną 54 nowe miejsca 
pochówku. Planujemy ukończenie inwestycji w maju 2022 r.

Gmina Gorzyce zakupiła dla naszej brygady komunalnej 
zamiatarkę Hako 1200, która będzie służyła do zamiatania naszych 
dróg. Już niedługo ruszy w teren.

Bluszczów - budowa nowego boiska szkolnego 
i zagospodarowanie terenu                                                         Fot.: UG

Olza - kończymy termomodernizację ZSP                               Fot.: UG                                                                                                                 

Olza - nowy szkolny obiekt sportowy już gotowy                    Fot.: UG

Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym     Fot.: UG

Olza - kończymy termomodernizację ZSP                               Fot.: UG                 

Prace adaptacyjne w Osinach                                                           Fot.: UG

Nowo zakupiona zamiatarka HAKO 1200                                Fot.: UG
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Uczestnicy zebrania sprawozdawczego OSP w Bluszczowie       Fot.: UG

Małgorzata Król - nowy sołtys 
Czyżowic                                Fot.: UG

PIERWSZE ZEBRANIA ZA NAMI
W naszych jednostkach 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
odbywają się zebrania 
sprawozdawcze. W miesiąch 
styczeń-luty takie zebrania 
odbyły się już w: Czyżowicach, 
Gorzycach, Bełsznicy, 
Bluszczowie, Rogowie i Turzy 
Śl. Strażacy Ochotnicy składali 
sprawozdania za 2021 r., 
głosowali nad sprawozdaniami 
i absolutoriami za 2021 r. oraz 
planami na 2022 r.

Przy bardzo dobrej 
frekwencji (ponad 130 osób 
na sali) mieszkańcy Czyżowic 
wybrali nowego sołtysa. 

Została nim Małgorzata Król. W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt 
gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, przewodniczący rady gminy Piotr 
Wawrzyczny i ustępujący sołtys Daniel Kurasz. Zebranie zostało 
zwołane przez wójta gminy Gorzyce w związku z rezygnacją z funkcji 
sołtysa przez Daniela Kurasza.

JEST AGENCJA POCZTOWA W ROGOWIE!

Dzięki wspólnym starniom wójta gminy Gorzyce, kierownika urzędu 
pocztowego w Gorzycach oraz prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w budynku GS w Rogowie przy ul. Czyżowickiej 5 powstała 
agencja pocztowa. Placówka jest czynna w: poniedziałaki - 12.00-20.00, 

Agencja pocztowa w Rogowie                                                  Fot.: UG

od wtorku do piątku – 7.30-16.00. Zakres świadczonych usług obejmuje 
m.in. nadawanie listów i paczek, odbiór przesyłek awizowanych i paczek, 
wpłaty na rachunki, opłaty, sprzedaż znaczków. Agencję uruchomił 
prywatny przedsiębiorca we współpracy z Pocztą Polską. Wójt gminy 
podjął działania mające na celu uruchomienie placówki ponieważ taką 
potrzebę zgłaszali wielokrotnie sami mieszkańcy. Po kilku miesiącach 
starań i uzyskaniu wymaganych zgód rozpoczęła działalność. 

RADA GMINY OBRADUJE
Na lutowej sesji Rady Gminy 

Gorzyce ślubowanie złożyła 
Teresa Władarz z Olzy, która 
objęła mandat radnej w związku 
ze śmiercią śp. Alicji Lenczyk 
z Kolonii Fryderyk. Teresa 
Władarz otrzymała kolejną 
największą ilość głosów na liście 
swojego komitetu.

W związku z wejściem w życie 
nowej ustawy o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych rada gminy 
uchwaliła nową wysokość 
ekwiwalentu przysługującego 
naszym strażakom ochotnikom 
za udział w szkoleniu (10 zł) 

oraz akcji (20 zł). Rada gminy wyraziła również swój sprzeciw wobec 
planów Centralnego Portu Komunikacyjnego odbudowy linii kolejowej 
Wodzisław Śl. - Jastrzębie Zdrój, w tym w parametrach dla kolei szybkich 
prędkości. O szczegółach planów CPK i stanowisku naszej gminy - 
w kolejnym numerze „U nas”.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie nasz gminny sztab 
kryzysowy został zwołany przez wójta gminy po raz pierwszy w dniu 
25.02.2022 r. Kolejne spotkanie odbyło się w sobotę 26.02. Została 
uruchomiona gminna akcja pomocy dla Uchodźców, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Mieszkańcy mogą przekazywać niezbęde środki pierwszej potrzeby 
od poniedziałku do piątku do punktów: Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach, Ośrodka Kultury w Czyżowicach, Ośrodka Kultury 
w Olzie oraz Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. w godz. 8-12; Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rogowie w godz. 12-19.

Przygotowana została ankieta elektroniczna, za pomocą której 
można zgłaszać szczegółowe informacje o różnych formach oferowanej 
pomocy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach gminy 
Gorzyce oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

Osoby mogące przyjąć uchodźców pod swój dach oraz pomóc przy 
tłumaczeniu z języka ukraińskiego lub rosyjskiego proszone są o kontakt 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach (OPS) pod nr. tel. 570 
619 426. Również osoby, które po wybuchu wojny na Ukrainie przyjęły 
mieszkańców Ukrainy pod swój dach, proszone są o kontakt z OPS, tel. 
32 45 11 671, 32 45 14 444. 

Teresa Władarz z Olzy            Fot.: UG
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KIM BYŁ ANTONI PODESZWA? - FRANCISZEK POŁOMSKI „ZE WSPOMIEŃ STAREGO WESTFALOKA  A. PODESZWY”,

Przedruk  wydania z  1958 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu pod red. Seweryna 
Wysłoucha, „Studia Śląskie” Tom I - część czwarta - ostatnia

Czyżowianie w tych wyborach głosowali na polskiego posła 
Skowrońskiego. Tych, co wiedziałem, że oddadzą głos na polską listę, 
woziłem swoimi końmi do lokalu wyborczego w Turzy. W wyniku 
tych wyborów tylko trzy osoby nie głosowały na listę polską: Rudziok, 
Zając i Konopek, Rudziok był fojtem w Czyżowicach, nienawidził mnie, 
spowodował, że mnie jako jednego z pierwszych na wojnę wzięli. Od 1908 
roku aż do wybuchu wojny spotykaliśmy się co ćwierć roku u Vorreitera 
w Zebrzydowicach w pow. rybnickim. Ja byłem polskim mężem zaufania 
na obszar Czyżowice, Kokoszyce, Jedłownik, Turza. Tam często przyjeżdżał 
Korfanty. Mówiło się o polskości, o Polsce i powstaniach.  Od 1914 do 
1919 byłem w wojsku. Wiele przeszedłem i wiele widziałem. W 1919 
roku, po powrocie z Rosji, zastałem w moich stronach niebywały ruch 
narodowy. Niedługo po moim powrocie wybuchło I powstanie ślońskie. 
W tym okresie byłem czynnym agitatorem polskim, a w I i II powstaniu 
brałem udział w zdobywaniu Wodzisławia.  W 1919 organizuję komórkę 
P.O.W. i razem z 20 osobami w tym samym roku składam przysięgę. 
Gromadzimy broń: karabiny, amunicje, granaty ręczne. Moimi końmi 
przywoziliśmy broń z Pruchnej na cesarski.25 Nigdy nie zapomnę daty 3 
maja 1920 roku. Nie zapomnę tej demonstracji ludu slońskiego, który 
na cześć 3 Maja urządzał pochody - manifestacje. Ja z moją orkiestrą 
brałem udział w pochodzie do Raciborza. W pochodzie tym szli ludzie 
od Czyżowic, Rogowa, Syryni, Lubomi, Brzezia. Wszystko się kierowało 
do gniazda polskości do raciborskiej „Strzechy”. Na ulicach Raciborza 
napadli nas Niemcy, ale po bijatyce dotarliśmy jakoś do ,,Strzechy”. Tam 

przemówił do zebranych, znany w Raciborskiem przywódca Polaków, 
dr Rostek. Z powrotem również wracaliśmy w pochodzie. Wtedy ludzie 
byli mocno za Polską, szkoda tylko, że na plebiscyt musieliśmy czekać 
do marca 1921 roku. Czas działał na korzyść Niemców. Mieli oni lepszą 
propagandę, światlejszych ludzi i więcej pieniędzy. Mnie Niemcy nie 
dopuścili do Apo26, , ale za to namawiałem każdego, co się dało, żeby 
głosował za Polską. Najbardziej zaś agitowałem starych „Westfaloków” 
z którymi wiele lat wspólnie pracowałem. Mieli oni te same prawa 
w głosowaniu, co my. W Czy żowicach olbrzymia większość głosów 
została oddana za Polską. Potem miał nastąpić podział Górnego Ślońska. 
Tylko powiat pszczyński i rybnicki miał przypaść Polsce. Przeciw temu 
postanowieniu przygotowaliśmy powstanie. Zostałem dowódcą czwartej, 
czyżowskiej kompanii, która na samym początku dostała rozkaz zajęcia 
Wodzisławia, wespół z innymi kompaniami. Kiedy front zatrzymał 
się na linii Odry, moja kompania walczyła tam w ramach 14 Pułku 
Powstańczego. Powstania, plebiscyt, czasy bezpośrednio po powstaniu, 
organizowanie życia polskiego na tej części Górnego Ślońska, która 
przypadła Polsce, a na której ja się także znalazłem, to tematy, na które 
mógłbym wiele powiedzieć27.

Przypisy:
25. Ta część Górnego Śląska, która znajdowała się pod zaborem austriackim, 26. Policja 
plebiscytowa (Abstimmungspolizei), 27. W drugim tomie „Studiów Śląskich” postaramy 
się zamieścić wspomnienia Antoniego Podeszwy dotyczące tego właśnie okresu

Kto bowiem, jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki / Łk 9,48b

Wszystkim tym, którzy wsparli nas słowami otuchy, serdeczną myślą złożyli kondolencje 
oraz uczestniczyli we Mszy Świętej pogrzebowej w intencji

ś.p. Jerzego Łatki

Wyrazy serdecznego podziękowania i wdzięczności
składa pogrążona w smutku Rodzina

AUSCHWITZ BIRKENAU - ŚWIAT BEZ WARTOŚCI
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

„Medaliony” Zofia Nałkowska

Z końcem stycznia minęła 77 rocznica wyzwolenia Obozu 
Zagłady Auschwitz Birkenau. Dyskutowano w różnych kręgach, czy 
obozy koncentracyjne to „wyrzut” historii, czy może dzisiaj Auschwitz 
to tylko „zwyczajne” muzeum. Mam wątpliwości co do takiej 
argumentacji. Temat zagłady ludzi w obozach już wcześniej przykuł 
moją uwagę, ponieważ interesuję się historią i polityką. Czekałam 
z niecierpliwością na wycieczkę klasową do Obozu Zagłady Auschwitz 
Birkenau i teraz temat ten we mnie dojrzał, dlatego pragnę podzielić 
się swoimi przemyśleniami.

Jestem harcerką i korzystam z każdej możliwości zwiedzenia 
ciekawych miejsc. Zwiedziłam m.in. Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku czy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 
Z ciekawością, ale i pewnego rodzaju obawą pojechałam zwiedzić 
obóz w Oświęcimiu. I nie myliłam się. Zwiedzanie i zobaczenie na Brama wjazdowo do obozu Auschwitz Birkenau

KONDOLENCJE I PODZIĘKOWANIA
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ZDROWIE I DIETETYKA

KARCZOCHY
ANNA PIOTROWSKA
ZIELONE REMEDIUM ANI

Warzywo o zielono-filetowym kolorze, wyglądem przypominające 
szyszkę. Mowa oczywiście o karczochu….
Właściwości karczocha docenione były już w starożytności, gdzie 
nie wyobrażano sobie życia bez niego. Uznawano go jako naturalny, 
łatwo dostępny lek na problemy trawienne oraz regulację pracy 
wątroby i nerek. Tak też jest do dziś. Chorującym na wątrobę zaleca 
się spożywanie karczocha. 

To niezwykle cenne warzywo okazuje się doskonałym 
sprzymierzeńcem osób chorujących na cukrzycę. Zawiera ono 
inulinę, która pomaga zachować prawidłowy poziom cukru we 
krwi. W karczochach znajdziemy również kwas chlorogenowy, 

który zwiększa tolerancję glukozy i ogranicza wchłanianie cukrów 
w przewodzie pokarmowym. 
Warto wspomnieć, że warzywo to obniża cholesterol oraz 
trójglicerydy we krwi. Karczoch ma działanie żółciopędne oraz 
odtruwające. Polecany jest też do  leczenia chorób skóry, takich jak 
trądzik czy łuszczyca. 

Ciekawostka
Warzywo to cieszy się sporą popularnością we Włoszech, gdzie coraz 
częściej pojawia się na stołach jako danie główne czy składnik sałatek.  
Świetną propozycją na dobry początek są pieczone karczochy. Sama 
próbowałam i szczerze polecam:

Pieczone karczochy z parmezanem – przepis
Składniki: 3 karczochy, 3 jajka, 4 łyżki startego parmezanu, 2 łyżki 
bułki tartej, 1 łyżka natki pietruszki, sok z połowy cytryny,
olej rzepakowy.
Sposób wykonania: Umyte i obrane karczochy skropić sokiem 
z cytryny. Jajka roztrzepać widelcem i połączyć z posiekaną natką 
pietruszki oraz dwiema łyżkami parmezanu. W wysmarowanym 
olejem naczyniu żaroodpornym ułożyć przekrojone na pół karczochy. 
Całość zalać masą jajeczną, posypać bułką tartą i pozostałym 
parmezanem. 
Zapiekać w temperaturze 180 °C przez ok. 45 min.

Smacznego!

źródło: Freeplik

własne oczy poruszających do głębi ekspozycji muzeum, poznanie 
wstrząsających historii zwykłych ludzi wywarło na mnie silne wrażenie. 
Jak to możliwe, że naród niemiecki w przeważającej części katolicki, 
w okresie międzywojennym tak chętnie przyjął poglądy przywódcy 
narodu Adolfa Hitlera. Wiadomo, że z pewnością przyczyniły się 
do tego kryzys gospodarczy, niezaspokojone ambicje poszerzenia 
na Wschód państwa niemieckiego, demilitaryzacja wojska, walka 
rozmaitych sił politycznych, rewolucja, oraz zbudowanie totalitarnego 
państwa nazistowskiego. Nie byłoby to możliwe bez stworzenia nowego 
niemieckiego człowieka wychowanego do posłuszeństwa o procesie 
tym pisze Gregor Ziemer w książce „Jak wychować Nazistę. Reportaż 
o fanatycznej edukacji”. Pozycję tą zakupiłam jeszcze w czasie letnich 
wakacji i uważam, że warta jest polecenia. Mocno uderzyły mnie 
słowa pieśni niemieckiej z tamtego okresu: „Adolf Hitler jest naszym 
zbawcą, naszym bohaterem. Dla Hitlera żyjemy, dla Hitlera 
umieramy. Nasz Hitler jest naszym panem, który rządzi nowym 
wspaniałym światem”.
Jakie to szczęście, że już kilka pokoleń w Polsce żyje w pokoju 
i tamte doświadczenia wojny nie są naszym udziałem. Jednak 
ostatnie wydarzenia na wschodnich rubieżach Polski napawają obawą 
związaną z zachowaniem pokoju w Europie. Nie zmienimy położenia 
geograficznego Polski. Niepokoi fakt, że chociaż wiadomo, że to 
Niemcy wydali rozkaz budowy na terenach państwa polskiego obozów 
zagłady, gdzie ludzie kilkudziesięciu narodowości ginęli w poniżeniu, 
bólu i udręczeniu psychicznym i fizycznym, to nadal jest prowadzona 
przez państwo niemieckie niekorzystna dla Polski polityka wybielania 
ciemnych kart z historii. 
Mało kto wie, że pierwsze obozy zwane koloniami karnymi, gułagami, 
koncentracyjnymi powstały już w wieku XIX założone przez Anglików, 
Hiszpanów, Rosjan, Niemców. Obozy odosobnienia istnieją także 

obecnie w Rosji, Chinach, Korei Północnej i niedalekiej Białorusi. 
Szacuje się, że w obozach Rosji wyroki odsiaduje trzydzieści kilka 
tysięcy osób, a na całym świecie mogą to być setki tysięcy, które żyją 
w warunkach urągających prawom człowieka.
Jest to smutny dorobek ludzkości, dlatego uważam, że takie miejsce 
jak Obóz Zagłady Auschwitz Birkenau pełni szczególną rolę i skłania 
do refleksji nad wartościami, a właściwie ich brakiem w tym miejscu. 
W zachowaniu pamięci o Auschwitz widzę dużą rolę młodego 
pokolenia, ponieważ świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą. My 
młodzi powinniśmy przejąć tą pamięć, kultywować ją, aby z całych sił 
uwrażliwiać serca ludzi na całym świecie. Jest to, moim zdaniem, jednym 
ze sposobów na niedopuszczenie powtórzenia się istnienia „fabryk 
śmierci”. A jeśli inni pomyślą tak jak ja, to będzie wtedy nas wielu − 
będziemy siłą, która będzie opierać się przemocy i prześladowaniom. 
Apeluję – bądźmy mądrzejsi o doświadczenia naszych przodków! 
Dla mnie obozy śmierci nie są „tylko” muzeaumi, ale materialnym 
symbolem ludzkiej nienawiści i okrucieństwa. Nie są także 
niekomfortowym elementem w historii niektórych państw. Według 
mnie, obozy zagłady to świat bez wartości, pozbawiony wszelkich norm 
moralnych. To miejsca zagłady niewinnych istnień i ponadnarodowych, 
fundamentalnych i ogólnoludzkich wartości. Prawdą są słowa Zofii 
Nałkowskiej przytoczone na początku mojej pracy, że to „ludzie 
ludziom zgotowali ten los”. Oby się to już nigdy nie powtórzyło!

Karolina Bierska kl. VIII D

Bibliografia: 
1. Historia polityczna świata XX wieku, pod red. M. Bankowicza, Wyd. UJ, Kraków 2004, 
2. Ziemer G., Jak wychować Nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 2021, 3. http//e-ulatowski.pl - dostęp 29.01.2022 r., 4.http//www.
o2.pl – dostęp 29.01.2022 r.
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Rączki są chłodne, bo są częściami ciała 
oddalonymi od serca i niedojrzały układ 
krążenia dziecka daje właśnie taki objaw. 
Dopiero zauważamy u noworodka następstwa 
przegrzania przy przewijaniu czy kąpieli.
Często to są odparzenia lub liczne potówki 
na ciele. Powinniśmy wtedy zweryfikować 
nasze postępowanie, by nie dopuścić znowu 
do przegrzania. Następstwem notorycznego 
przegrzewania dziecka może być jego płacz, 
marudzenie , ale także objawy odwodnienia, 
których już lekceważyć nie można. To 
niebezpieczne objawy zwłaszcza u trochę 
starszych dzieci, przebywających na słońcu, 
które mogą prowadzić  do omdleń, poparzeń 
skóry, czy nawet do udaru cieplnego. 
Dziecku  na słońcu zapewnijmy przewiewne, 
cienkie ubranie i nakrycie głowy, 
a także w miarę możliwości cień i płyny. 
Przegrzanego noworodka przebierzmy, 
nakarmmy i przenieśmy do chłodniejszego 
pomieszczenia. Objawy odwodnienia to 
wzmożone pragnienie, sucha jama ustna 
i język, a także sucha, jakby  sklejona skóra 
z uciśnięcia fałdy na brzuszku. To są stany 
wymagające interwencji lekarza  wezwijmy 
pogotowie, zapewnijmy dziecku dostęp do 
świeżego powietrza, możemy zrobić chłodne 
okłady na czoło. Należy pamiętać, że zmiana 
temperatury nie może być gwałtowna, na 
przykład gdy przechodzimy do pomieszczenia 
klimatyzowanego ze znacznie obniżoną 
temperaturą. Objawy wychłodzenia też 
można przeoczyć u noworodka, kiedy nie 
sprawdzamy podczas snu, w jakim stanie jest 
maluszek. Okryjmy go cieplej, nakarmmy lub 
podajmy ciepłe płyny. Mechanizmy obronne 
jak drżenie kończyn pojawiają się dopiero 
u nieco starszych niemowląt. Często są one 
nas już w stanie powiadomić o wychłodzeniu 
lub przegrzaniu na swój sposób. To są ważne 
wskazówki, ale każdy młody rodzic szybko 
rozpoznaje kiedy dziecku jest zbyt gorąco, 
a kiedy należy mu zapewnić więcej ciepła. 
Niemniej, w swojej praktyce często obserwuję 
przegrzewanie noworodka. Troszczymy 
się o jego komfort, często zapominając po 

prostu o zdrowym rozsądku. Następnym 
problemem którego obawiają się rodzice 
to zakrztuszenie się noworodka. Każdy 
z nas miał z pewnością z tym do czynienia. 
Często paraliżuje nas sama myśl o tym. 
A wtedy należy działać. Podczas karmienia 
noworodka piersią, czy przy użyciu butelki, 
małe dzieci często się krztuszą. Przyczyn tego 
może być wiele, ale czasem mała modyfikacja 
w sposobie karmienia już daje dobre efekty. 
Zakrztusić się może dziecko które zbyt 
łapczywie ssie, jest nieprawidłowo ułożone 
podczas karmienia lub po prostu ma za 
duży otwór w smoczku na butelce. Takiemu 
dziecku pomoże ułożenie z uniesioną nieco 
główką, która jest w linii prostej z linią 
kręgosłupa. Pamiętajmy o starej zasadzie 
przy ułożeniu dziecka przy piersi, by była 
to pozycja „brzuszek do brzuszka’’. Nie 
dopuszczajmy, by dziecko miało przechyloną 
silnie główkę w stronę piersi lub leżało 
podczas karmienia z butelki na wznak, na 
płaskim podłożu. Dziecku przy piersi można 
czasem zrobić krótkie przerwy podczas 
ssania, zwróćmy uwagę czy w smoczku na 
butelce jest pokarm, a nie powietrze, lub 
poprośmy położną o pomoc w sytuacjach, 
kiedy proste rady nie pomagają. Co zrobić, 
kiedy już jednak dziecko się zakrztusiło, 
i nie pomaga ułożenie dziecka w pozycji 
na brzuszku z nieco obniżoną główką? 
Ważne jest, by działać w miarę spokojnie, 
nie potrząsać dzieckiem, nie pionizować 
go. Kiedy dojdzie do wypłynięcia pokarmu 
z buzi dziecka i rozpłacze się, przytulmy 
go i uspokójmy, bo też jest przestraszone. 
Oczywiście ciężko czasem o spokój w takich 
sytuacjach, niemniej musimy starać się 
opanować i działać. Czasem jednak nie jest 
tak prosto, i mimo podjęcia tych prostych 
kroków zaradczych, dziecku nadal jest 
trudno oddychać. Wtedy już podtrzymując 
dziecku bródkę i żuchwę jedną dłonią, 
obracamy go na brzuszek, obniżając nieco 
główkę. Drugą dłonią ułożoną w tak 
zwaną łódkę, uderzajmy dziecko 5 razy na 
wysokości łopatek, ruchem skierowanym ku 
szyi dziecka. To jest moment, kiedy należy 
pomyśleć już o wezwaniu pomocy,  jeżeli 
dziecko nadal nie oddycha. Pogotowie 
wezwiemy dzwoniąc pod numer alarmowy 
112. Dobrze kiedy możemy w telefonie 
nastawić tryb głośnomówiący, by słuchać 
porad dyspozytora, jednocześnie wykonując 
polecenia. Ale czas upływa, a dziecko nadal 
nie oddycha, co robić? Wtedy z pozycji na 
naszym przedramieniu, kiedy dziecko jest 
w pozycji na brzuszku, odwróćmy dziecko,  
by było na naszym ramieniu na wznak, 
zabezpieczając potylicę dziecka dłonią. 
Ułóżmy dwa złączone palce wskazujący 

źródło: Freeplik

BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO DZIECKA

W poprzednim artykule była mowa 
o przygotowaniu się na powrót matki 
z nowonarodzonym dzieckiem do domu. 
Dziś postaram się zająć konkretną pomocą 
dla noworodka w sytuacjach dla niego 
niekorzystnych. Jak wspomniałam, jednym 
z najistotniejszych zagadnień jest zapewnienie 
maluszkowi dobrych warunków do snu-bo 
noworodek przez większość czasu po prostu 
śpi. Skompletowaliśmy ubranka, pieluszki, 
podstawowe akcesoria, zapewniliśmy 
optymalną temperaturę w pomieszczeniach, 
jest miejsce do spania, ale młodzi rodzice mają 
prawo mimo wszystko czuć się niepewnie. 
Zewsząd słyszą porady, przestrogi… 
i jak w tym gąszczu informacji  można 
dobrze funkcjonować? Może przypomnę, 
że aby się upewnić, że nasze działania są 
prawidłowe, pytajmy położną na wizycie 
domowej lub bardziej doświadczone osoby 
z naszego otoczenia. Optymalna temperatura 
w pomieszczeniu, gdzie przebywa noworodek 
to 20 - 23 oC, w nocy może być niższa, około 
18 - 19 oC. Noworodek jest nakarmiony, 
ma zmienioną pieluszkę, więc można 
dziecko ułożyć do snu w łóżeczku. Jak go 
ubrać i czym opatulić, by nie dopuścić ani 
do jego przegrzania, ani do wychłodzenia? 
Przegrzanie bywa nieco groźniejsze 
w skutkach niż lekkie wychłodzenie, ale 
do skrajnie niebezpiecznych sytuacji nie 
dochodzi tak często, jak myślimy. Nie oznacza 
to jednak, że można problem zbagatelizować. 
Dziecko ubieramy w ubranka przewiewne, 
z naturalnych materiałów, okrywamy 
kocykiem lub kołderką, nie zapominając, że 
należy sprawdzać stan noworodka, gdy śpi. 
Objawy przegrzania są czasem widoczne od 
razu, a czasem są bardziej dyskretne. Należą 
do nich: zaczerwienienie policzków, spocona 
główka dziecka, a przede wszystkim bardzo 
ciepła i wilgotna skóra na karku i pleckach. 
Często dotykamy dłoni dziecka i kiedy są 
chłodne, okrywamy cieplej dziecko. A to nie 
jest dobry wskaźnik- układ termoregulacji 
u dziecka dopiero się kształtuje, i często 
zawodzą naturalne mechanizmy obronne. 
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i środkowy na mostku dziecka , nieco poniżej 
linii sutków (ok. 1 cm) i naciśnijmy szybko 
5 razy. Wykonajmy naprzemiennie uderzanie 
5 razy w plecy i po odwróceniu  dziecka na 
wznak 5 razy uciskajmy palcami mostek 
dziecka. Kiedy zabiegi nie przynoszą efektu, 
trzeba przystąpić do resuscytacji. Najpierw 
sprawdźmy, czy dziecko oddycha, wsuwając 
dłoń pod łopatki dziecka i lekko odchylając 
główkę do tyłu nasłuchujmy przez 10 sekund 
oddechu. Gdy dziecko nie oddycha lub 
słyszymy 1 czy 2 oddechy, przystępujemy 
do wykonania oddechów ratunkowych. 
Obejmujemy ustami nos i usta dziecka 
dokonując 5 wdmuchnięć powietrza. Kiedy 
nadal dziecko nie oddycha znów układamy 
dwa złączone palce dłoni na mostku dziecka 
i wykonujemy 30 szybkich uciśnięć (dwa 
razy na sekundę) i dwa oddechy ratunkowe. 
Kontynuujemy naprzemienne czynności 
dopóki dziecko nie odzyska przytomności, 
lub do przyjazdu ratowników.

Brzmi poważnie – ale nie chcę nikogo 
straszyć. Podstawy pierwszej pomocy 

powinniśmy znać wszyscy, można sobie 
przyswoić wiele informacji na kursach 
lub oglądając prezentacje w internecie. Ja 
korzystałam z porad ratownika, eksperta 
kampanii „BEZPIECZNY MALUCH’’ 
Kamila Kasiaka. Jest to ogólnopolska 
kampania  w formie warsztatów. 
Można na żywo zobaczyć, jak przebiega 
procedura ratowania dziecka w różnych 
sytuacjach. Program też obejmuje wiele 
innych zagadnień, na przykład dotyczących 
bezpiecznej  podróży kobiet w ciąży, 
podróży dziecka, czy sposobu unikania 
różnych zagrożeń. Ratownicy kampanii 
,,BEZPIECZNY MALUCH” organizują 
warsztaty na terenie całego kraju, warto 
zapoznać się z ich działalnością wchodząc 
na stronę kampanii. Zajęcia są polecane już 
dla kobiet w ciąży lub par spodziewających 
się dziecka. W naszej SZKOLE RODZENIA 
miałyśmy przyjemność ich gościć, ale akcja 
z powodu dużego zainteresowania,  musiała 
się przenieść do większych lokali. Zachęcam 
do obejrzenia ich strony pod nazwą 
programu. Wiedza przekazywana w formie 

pokazów, warsztatów, jest nie do przecenienia. 
W czasach pandemii zajęcia można obejrzeć 
w formie online. Obecnie nasza SZKOŁA 
RODZENIA prowadzi dla uczestników 
zajęcia stacjonarne z ratownikiem- ekspertem, 
polecam również oferty innych placówek. 
Podczas wizyty położnej można również ją 
poprosić o omówienie i pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. To bardzo ważny 
temat. Znając zasady udzielania pierwszej 
pomocy, będziemy czuli się bezpieczniej, 
a ćwicząc zapewnimy sobie większy spokój 
i opanowanie podczas takich działań.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
zainteresowanych. W następnym artykule 
postaram się przybliżyć inne aspekty pracy 
położnej w środowisku, czyli w domu 
rodziców i noworodka.

Lidia, Wasza położna.

ZDROWIE I DIETETYKA

JUBILEUSZE I ŻYCZENIA

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

Obchodzącym swoje urodziny w styczniu: Wandzie Szuścik, 
Elżbiecie Jenderko z Gorzyc, Elżbiecie Sitek z Bluszczowa, 
Alojzemu Kałuży, Leonowi Piela  z Turzy Śląskiej, Helenie 
Kruczek z Gorzyczek, Damianowi Przybyle, Marii Drab 
z Rogowa, Gertrudzie Kuczka z Czyżowic, składamy serdeczne 
gratulacje i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności,  a przede 
wszystkim ogromu energii i wigoru.

Obchodzącym swoje urodziny w lutym: Romualdowi Cieślik, 
Barbarze Steller, Janinie Scheithauer, Wandzie Kaczmarczyk 
z Gorzyc, Zofii Juzek z Bełsznicy, Stanisławowi Nobis 
z Gorzyczek, Helenie Kamczyk, Leonowi Jeleń , Marii Sanecznik 
z Rogowa, Gertrudzie Kuczok z Olzy, składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności,  a przede wszystkim 
ogromu energii i wigoru.

Obchodzącym swoje urodziny w marcu: Zygmuntowi Mrajca 
z Bluszczowa, Pelagii Szweda Pelagii Mrozek z Gorzyczek, 
Franciszkowi Blutko z Czyżowic, Helenie Tomas, Leonowi 
Grychnik, Alojzemu Sitek, Franciszkowi Strączek, Hermionie 
Pagieła, Hildegardzie Gatnar z Turzy Śląskiej, Pauli Iskra 
z Rogowa, Helenie Suchora z Gorzyc, składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności,  a przede wszystkim 
ogromu energii i wigoru.

W dniu 13 marca 2022 roku 

obchodzi swoje 50 -te urodziny

 nasz Syn Stanisław Chromik

Życzymy Ci synu:

W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzymy sercem całym 

zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
a na wieczór dużo gości.

Także błogosławieństwa Bożego
i niech św. Krzysztof Cię prowadzi 
po wszystkich drogowych zakrętach 

(w Kaskadzie)

Twoi Rodzice- Dorota i Andrzej

DOSTOJNI JUBILACI NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
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KOBIETY W PIERWSZYCH LATACH SKAUTINGU I HARCERSTWA

drogowskazem pracy skautowej. Przez następne 
100 lat ojczyzna wzywała do podjęcia różnych 
trudów, do pokonania których stawały ochoczo 
harcerki w Polsce i poza jej granicami, wszędzie 
tam, gdzie była taka potrzeba, sławiąc imię 
Polski na świecie.

Skautki i harcerki polskie
Pierwszą damą światowego skautingu jest 

Olave Baden-Powell - żona twórcy skautingu 
Roberta Baden-Powella, która w małżeńskim 
tandemie wspierała męża w krzewieniu 
skautingu opracowanego na podstawie jego 
doświadczenia życiowego i wojskowego. 
W Polsce harcerstwo tworzyły i rozwijały 
skautki mniej lub bardziej znane z nazwiska czy 
funkcji sprawowanej w strukturach organizacji. 
Wiele z nich odznaczyło się niezwykłą odwagą 
i to w czasach głębokich i dynamicznych 
zmian wojennych, społeczno-gospodarczo-
politycznych. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić, że 
nie było państwa polskiego, a kobiety nie miały 
praw politycznych. 22 maja 1911 r. Andrzej 
Małkowski podpisuje rozkaz zatwierdzający 
powstanie czterech drużyn skautowych w tym 
jednej drużyny żeńskiej.
Od 1913 r. kształtowała się organizacja skautek. 
Pod zaborami drużyny skautek musiały 
powstawać i działać w konspiracji. W okresie 
I wojny światowej skauci brali udział w służbach 
pomocniczych. Skauci tworzyli „dziesiątki 
samarytańskie” do transportu chorych i rannych, 
pomagali w gospodarstwach rolnych, zbierali 
porzuconą broń i amunicję. Pełnili służbę 
łącznikową, kurierską. Starsi harcerze wstępowali 
do oddziałów legionowych i szli walczyć.  
Skautki zajmowały się organizowaniem pomocy 
biednym rodzinom, osieroconym dzieciom, 
pracowały w pralniach, magazynach, szwalni, 
gdzie szyły czapki tzw. maciejówki.  
Skauting żeński w Galicji rozwijał się prężnie. 
Dodatkowym utrudnieniem był opór społeczny 
związany z ogólnie akceptowanymi normami 
społecznymi. Z podejrzliwością patrzono 
na dziewczęta uczestniczące w ćwiczeniach 
gimnastycznych, wycieczkach, spotykające 
się bez towarzyszenia rodziców. Mimo tego 
organizowały się drużyny żeńskie w Sanoku, 
Sokalu, Trembowli, Krakowie. W czerwcu 
1913r. szacuje się, że było już około 1000 skautek. 
1 stycznia 1913 r. przy ZNS (Związkowym 
Naczelnictwie Skautowym) powstała pierwsza 
sekcja żeńska kierowana przez Jadwigę 
Falkowską. Część społeczeństwa nie akceptowała 
tajnych drużyn żeńskich. W tej sytuacji nastąpiło 
ujawnienie w Warszawie Komendy Głównej ze 
skautką naczelną. Ukazała się w tym czasie ważna 
dla środowiska skautowego książka pt. „Polskie 
skautki − zarys organizacyjny” opracowana 
przez Kazimierza Wyrzykowskiego, Andrzeja 
Małkowskiego, Olgę Drahonowską i Helenę 
Paliwodziankę. Impulsem dla rozwoju żeńskiego 

skautingu stał się także kurs dla instruktorek 
ze wszystkich zaborów w 1914 r. W samym 
zaborze austriackim w roku 1914 działało 56 
drużyn żeńskich w 38 miejscowościach. 
Do połowy 1916 r. działało już siedem lwowskich 
drużyn skautów, a w żeńskim hufcu we Lwowie 
powstało na nowo sześć drużyn, gdzie udzielało 
się 260 skautek. Od 1915 r. następuje w tych 
trudnych warunkach konsolidacja organizacji 
skautowych i junactwa oraz ich liderów. Na 
początku 1915 r. powstał Związek Skautek 
Polskich (ZSP). Skautką naczelną została 
Antonina Walicka za namową mającego duży 
wpływ na organizacje skautowe i harcerskie 
ks. Jana Mauersberga. Komenda Główna była 
zakonspirowana.
W każdym zaborze powstawały pisma harcerskie, 
a za walkę na rzecz odzyskania utraconej 
ojczyzny skauci ponosili najwyższą ofiarę życia. 
Przykładem są prześladowania Polaków ze 
strony bolszewików. Rosjanie na przełomie roku 
1914/15 w wyniku działań wojennych powiesili 
wielu skautów. W 1919 r. w Żytomierzu 
skatowali, związali drutem kolczastym 
i rozstrzelali polskich harcerzy. Przypomnieć 
należy tragiczną historię Anny Dworzeckiej-
Bohdanowiczówny, która prowadziła wbrew 
władzom rosyjskim konspiracyjny zastęp, za co 
aresztowano i zesłano ojca harcerki do Samary, a ją 
samą w wieku 21 lat aresztowano i rozstrzelano. 
Polski skauting i Związek Harcerstwa Polskiego 
(od listopada 1918 r.) mimo rozdzielenia 
granicami państw zaborczych przejawiał silne 
tendencje do działania na wszystkich ziemiach 
polskich w każdym okresie kształtowania się 
granic i państwowości Polski.

Olga Drahonowska - Małkowska

Wybitną postacią polskiego skautingu 
jest Olga Małkowska z Drohonowskich 
(1888-1979). Całe swoje życie związała ze 
skautingiem, harcerstwem i pracą społeczną. 
Była i jest nietuzinkową postacią dla każdej 
harcerki i harcerza. W pełni oddała się ideałom 
harcerskim i choć nie pełniła oficjalnie funkcji 
naczelniczki harcerek, to niezmiennie cieszyła 
się poważaniem i szacunkiem w każdym 
miejscu pracy harcerskiej i społecznej, 
gdziekolwiek rzucił ją los. Była wszechstronnie 
uzdolniona i pracowita. Jej życiorys mocno 
związany jest z niepewną sytuacją polityczną 
ukochanej ojczyzny. Na kanwie jej bogatego 
życiorysu mógłby powstać ciekawy scenariusz 
filmu. Zachęcam zatem do głębszego poznania 
życiorysu Olgi Małkowskiej. 

Olga Małkowska po ukończeniu 
konserwatorium gry na fortepianie, Szkoły 
Artystyczno - Przemysłowej, uzyskaniu 
uprawnień instruktorki i nauczycielki biologii, 
wychowania fizycznego oraz po uzyskaniu 
stopnia porucznika po szkoleniu wojskowym 

Druhny z czyżowickiej DH               Fot.: 16 DH

Harcerstwo istnieje na ziemiach polskich już 
od ponad 100 lat. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsze 
drużyny powstały przed I wojną światową, czyli 
jeszcze w okresie, kiedy nie było Polski na mapie 
Europy. Jak to możliwe? Było możliwe dlatego, 
że informacje o skautingu dotarły na ziemie 
polskie około 1909 r., mimo, że pozostawały 
pod zaborami. Skauting ogarnął najpierw Anglię 
i lotem błyskawicy – nawet jak na tamte czasy – 
cały ówczesny świat. Klucz do tego niezwykłego 
zjawiska tkwi w samej idei skautingu, która 
została dopełniona ideałami charakterystycznymi 
dla narodu polskiego – ideałami wolnościowymi 
i chrześcijańskimi. Skautingiem szybko 
zainteresowały się działające pod zaborami 
organizacje, kształtujące w konspiracji lub pod 
przykrywką dopuszczonych przez zaborców 
form działania społeczno - kulturalnego – 
patriotyczne postawy młodych Polaków. Temat 
ten wymaga większego zgłębienia, dzisiaj pragnę 
zwrócić uwagę czytelnika na ważną rolę kobiet 
w harcerstwie, które od początku zapisują piękną 
kartę jego historii. 

W Polsce skauting nazwano 
HARCERSTWEM i na jego rozwój ma 
wpływ każdy harcerz i harcerka. I to jest w nim 
najpiękniejsze. Harcerstwo pozostaje trwale 
wierne wartościom, które na co dzień realizuje 
w działaniach odpowiadających na potrzeby 
i zainteresowania dziewcząt i chłopców, 
na potrzeby społeczeństwa, niezależnie od 
przeszkód. Harcerstwo stawia na rozwój 
osobisty i wspólne działanie. Często mówi się, 
że harcerzem zostaje się na całe życie. I tkwi 
w tym powiedzeniu sporo prawdy. Zaszczepione 
w młodości ponadczasowe idee i fundamentalne 
wartości kształtują młodego człowieka często 
na całe życie, a w konsekwencji i cały naród. 
Z historii wiemy, że taka jest przyszłość narodu, 
jakie młodzieży chowanie. I dlatego w okresie 
odzyskiwania niepodległości Rzeczypospolitej 
idea walki o niepodległość pozostawała 
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uczestniczyła w kursie skautowym w marcu 
1911 roku. Na kursie tym Andrzej Małkowski 
prezentował przetłumaczoną przez siebie 
książkę Baden-Powella Skauting for Boys. 
Od razu włączyła się w pracę skautową. Była 
założycielką i drużynową 1 Żeńskiej Drużyny 
Skautowej im. Emilii Plater, weszła w skład 
Lwowskiej Komendy Skautowej. Każdy harcerz 
powinien widzieć, że to właśnie Oldze 
Małkowskiej zawdzięczamy wprowadzenie 
do harcerstwa znanego powszechnie hasła 
„czuwaj”. Przyczyniła się do stworzenia hymnu 
harcerskiego przystosowując wiersz Ignacego 
Kozielewskiego do melodii robotniczej pieśni, 
napisała refren. W 1913 r. udała się na leczenie 
do Zakopanego, gdzie wyszła za mąż za 
Andrzeja Małkowskiego (prekursora polskiego 
harcerstwa). Oboje z pasją prowadzili pracę 
harcerską. W czasie I wojny św. włączyła się 
mocno w pracę na rzecz Legionów i Naczelnego 
Komitetu Narodowego. W 1915 r. musieli 
opuścić Zakopane i po krótkim pobycie 
w Europie zamieszkali i działali w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie urodził się ich syn Lutyk. 
W USA, Londynie zakładała drużyny skautek, 
pracowała jako nauczycielka, uczestniczyła 
w Konferencjach Instruktorek Skautowych 
w Oxfordzie i Cambridge. 

W nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. na Morzu 
Śródziemnym niedaleko Marsylii, w katastrofie 
statku, który trafił na minę, zginął jej mąż. 
Olga Małkowska śmierć męża bardzo przeżyła, 
oddała się w pełni wychowaniu syna i realizacji 
wspólnych z mężem planów dotyczących pracy 
z dziećmi, m.in budowy domu dla sierot. Jeszcze 
w Zakopanem prowadziła ochronkę dla sierot. 
Po wojnie dzięki wparciu Angielki i skautki 

Violetty Mason udało się utworzyć szkołę 
pracy harcerskiej „Cisowy dworek”. Uczyły 
się tam dzieci zaopiekowane i wychowywane 
metodą harcerską przez instruktorki skautowe 
z innych krajów. Prowadzono tam nowoczesne 
zasady pedagogiki i naukę języków obcych. 
Dzięki zaangażowaniu Olgi Małkowskiej 
powstały jeszcze „Orle Gniazdo”, dom ludowy 
„Ludowiec”, „Watra” i „Pustelnia”. Przez 15 lat 
pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach 
dała się poznać jako wytrwała działaczka, 
organizatorka, nauczycielka, „gaździna”. Bogate 
doświadczenie mogło być wykorzystywane 
w wielu programach społecznych w kraju 
i Światowym Komitecie Skutek. 
W czasie II wojny św. prowadziła w Wielkiej 
Brytanii szkołę dla polskich dzieci. Działała 
w strukturach Tymczasowego Komitetu 
Harcerskiego na czas wojny. Niestrudzenie 
pełniła ważne i odpowiedzialne role w różnych 
organizacjach skautowych i pomocowych 
za granicą. Uczestniczyła w światowych 
konferencjach skautek w Anglii i we Francji. 
W roku 1961 wróciła do Polski i ponownie 
zamieszkała w Zakopanem, skąd pochodziła 
i spędziła szczęśliwe chwile z mężem. 
Pobudowany z wielkim wysiłkiem kompleks 
budynków w Sromowcach Wyżnych przekazała 
władzom oświatowym na ośrodek kolonijny. 
Zmarła 15 stycznia 1979 r. dokładnie w 60. 
rocznicę śmierci męża Andrzeja Małkowskiego. 
Grób Olgi Małkowskiej wraz z symbolicznym 
grobem męża znajduje się w Zakopanem przy ul. 
Nowotarskiej. Za zasługi dla kraju, harcerstwa 
i skautingu została doceniona i odznaczona 
wieloma orderami. Do dnia dzisiejszego 
Olga Drahonowska-Małkowska pozostaje 

autorytetem w środowisku harcerskim.

Podsumowanie
Dorobek organizacji harcerek ZHP jest 

znaczny i obejmuje długi, bo stuletni okres 
czasu, w związku z tym nie sposób choćby 
przypomnieć najważniejsze fakty i postacie. 
O rozwoju harcerstwa kobiecego i harcerkach 
w godzinie próby, pozwolę sobie napisać 
w kolejnych artykułach. Do napinania ww. tekstu 
wykorzystałam fakty zawarte w pozycjach: W. 
Hausnera, M. Wierzbickiego „100 lat harcerstwa”, 
W. Śliwerskiego „Różne oblicza harcerstwa”, 
w „Poradniku Harcerskim”, W. Hansena „Wilk, 
który nigdy nie śpi”. 

Czuwaj! harcerka Anna Bierska

WYWIAD Z WYRÓŻNIONYM NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PIOTREM ŁYP

Rodzice absolwentów SP im. Wincentego Woźniaka z Czyżowice 
zgłosili do konkursu na Najlepszego Wuefistę na Śląsku 2021 nauczyciela 
Piotra Łyp. Organizatorem konkursu była firma Spokey Sp. z o.o. 
w Katowicach. Konkurs trwał od dnia 29 września 2021 r. do dnia 10 
listopada 2021 r. i jego celem było wyłonienie laureata, który może 
być wzorem dobrego nauczyciela wychowania fizycznego dla całej 

społeczności oświatowej w województwie śląskim oraz 
przyznanie tytułu: Najlepszy Wuefista na Śląsku 2021. 
Nasz nauczyciel Piotr Łyp w tym konkursie otrzymał 
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. 

Redakcja „U nas”: Panie Piotrze proszę opowiedzieć 
czytelnikom, od kiedy jest pan nauczycielem wychowania 
fizycznego? 
Piotr Łyp: Nauczycielem wychowania fizycznego jestem 
od roku 2005. 

Redakcja „U nas”: Pana zdaniem, czym powinna 
charakteryzować się współczesna lekcja wychowania fizycznego?
Piotr Łyp: Współczesna lekcja wychowania fizycznego 
powinna przede wszystkim wzbudzać zainteresowanie 
uczniów, co szczególnie ważne jest dziś, kiedy większość 

z nich spędza czas przed komputerem i telefonem. Cyfryzacja oferuje 
dzieciom bardzo atrakcyjne i   wciągające treści. Dlatego staram się 
tak przygotować lekcje, aby uczniowie znaleźli alternatywną, ciekawą 
i kreatywną formę spędzania swojego czasu, a przy tym równocześnie 
rozwijali i doskonalili swoją sprawność ogólną. 

Piotr Łyp- trener UKS „Sparta” Czyżowice w 2021 r.                           Fot.: arch. P.Łyp

Olga Drahowska-Małkowska   źródło: Freeplik
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Redakcja „U nas”: Jakimi kompetencjami powinien 
charakteryzować się nauczyciel wychowania fizycznego?
Piotr Łyp: Jak każdy nauczyciel musi być innowacyjny, 
kreatywny i komunikatywny. Musi umieć rozwiązywać 
problemy dydaktyczne i wychowawcze. Nauczyciel 
wychowania fizycznego powinien ponadto 
w środowisku lokalnym propagować szkolną kulturę 
fizyczną. Nauczyciel musi dobrze dopasować treści 
i metody pracy, a także sposób komunikowania się 
do etapów rozwojowych uczniów, do ich psychiki, 
zainteresowań i zdolności ruchowej. Powinien 
rozwijać zainteresowania i kształtować pozytywne 
cechy charakteru takie jak: pracowitość, uczciwość, 
sumienność, koleżeńskość, poczucie silnej woli 
i odpowiedzialności, jak również umiejętność 
samooceny i samodoskonalenia.

Redakcja „U nas”: Pana zdaniem, jakie czynniki utrudniają pracę 
nauczyciela wf. Z jakimi problemami trzeba się zmierzyć?
Piotr Łyp: Uważam, że na dzień dzisiejszy to nauczanie zdalne. Brak 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami, czego konsekwencją jest 
często zmniejszenie aktywności uczniów, a także niemożność współpracy 
w szczególności w grach   zespołowych.

Redakcja „U nas”: Jaką rolę i zadania pełni nauczyciel wf w szkole 
i w środowisku?
Piotr Łyp: Myślę, że główną rolą, jaką pełni nauczyciel wychowania 
fizycznego jest propagowanie zdrowego stylu   życia i   przekazywanie 
uczniom, jakie korzyści daje aktywność ruchowa i dbałość o swoje 
zdrowie. Nauczyciel powinien tak zorganizować zajęcia sportowe, aby 
młodzież mogła odnosić na nich sukces na miarę swoich możliwości 
i odczuwać satysfakcję z działalności ruchowej będącą motywacją do 
systematycznego podejmowania nowych wysiłków i pogłębianiem 
zainteresowań. Nauczyciel powinien wywierać korzystny wpływ na 
kształtowanie prawidłowego obrazu własnej osoby i kształtować  poczucie 
odpowiedzialności i   samodyscypliny. Jest to możliwe, jeśli potrafi 
odpowiednio dobrać metody i formy pracy oraz stworzyć klimat zaufania 
i współpracy.

Redakcja „U nas”: Jakie umiejętności ucznia rozwija lekcja wf?
Piotr Łyp: Można by długo wyliczać. Oczywiście przede wszystkim 
lekcje wychowania fizycznego wykształcają umiejętności ruchowe 

przydatne w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej, poprawiają 
ogólną kondycję i wydolność organizmu. Jednak ponad to dzięki 
zajęciom wf-u w naturalny sposób dzieci uczą się współpracy w grupie, 
komunikowania się, radzenia sobie z emocjami. Nabywają umiejętności 
zdrowej rywalizacji, uczą się wzajemnej pomocy i empatii. Potrafią podjąć 
właściwe decyzje co do spędzania czasu wolnego- wybierając aktywność 
czynną. 

Redakcja „U nas”: Jak motywuje Pan uczniów do aktywności fizycznej?
Piotr Łyp: Myślę, że przede wszystkim poprzez pozytywny przykład, 
pokazanie wychowankom ogromu radości, dobrego samopoczucia 
dzięki podejmowaniu aktywności fizycznej. Można to osiągnąć 
poprzez wprowadzenie elementów zabawy i zaciekawienia, zagadki, gry 
dydaktycznej, jak również dzięki otwartości na pomysły uczniów, które 
czasem mogą zaskakiwać kreatywnością! Staram się, aby ocena ucznia 
uwzględniała przede wszystkim włożony wysiłek, zaangażowanie, czyli 
była dostosowana do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
Redakcja „U nas”: Pana zdaniem, jakie znaczenie i rolę pełni SKS na 
terenie szkoły? Jakie są jego kierunki działania?
Piotr Łyp: Uczestnictwo w zajęciach SKSu może okazać się doskonałym 
początkiem przygody ze sportem oraz zdrowym stylem życia.  Aktywność 
fizyczna wpływa bowiem na większość aspektów życia młodego 
człowieka. Uczy, jak radzić sobie z trudnościami i ograniczeniami, 
wyzwala determinację i samodyscyplinę. Konsekwencja nabyta w toku 
zajęć ruchowych przełoży się na dobre osiągnięcia i chęć pracy nad sobą 
w życiu dorosłym, czego na pewno trudniej można nauczyć się siedząc 

w ławce z długopisem nad zeszytem czy 
klikając w klawiaturę. Środowisko społeczne, 
jakim jest szkoła, właśnie powinno wyzwalać 
u uczniów takie postawy. Myślę, że zajęcia 
SKSu dają ku temu świętną możliwość, a ja 
cieszę się mogąc czasem przyłożyć  do tego  
swoje 3 grosze :) Chciałbym w najbliższej 
przyszłości tak aktywizować dzieci, aby 
gromadnie, a nie jednostkowo uczestniczyły 
w zajęciach, aby aktywność fizyczna stała 
się ich codziennością. Widzę , że najwięcej 
radości sprawiają uczniom zajęcia  terenowe, 
a zwłaszcza  na orientację, połączone z  pracą 
z mapą- mamy szczęście, gdyż mając piękny 
las za płotem, możemy całymi godzinami 
przemierzać jego knieje i ćwicząc sprawność 
fizyczną i myślenie logiczne czerpać z tego 
dużą frajdę:):)

Piotr Łyp podczas Ligi Zimowej w Wodzisławiu Śl.                                                        Fot.: arch. P.Łyp

Mikołajkowe zawody we Wrocławiu, grudzień 2021 r.                                                        Fot.: arch. P.Łyp
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W tegoroczną organizację Finału WOŚP poza SP Czyżowice 
zaangażowali się również SP w Syryni oraz Klub Sportowy M.E.T.A. 
z Czyżowic. Od wczesnych godzin porannych wolontariusze z puszkami 
(32 osoby) kwestowali na terenie Czyżowic, Rogowa, Turzy Śląskiej, 
Roszkowa, Syryni, Olzy, Marklowic oraz w innych miejscach gminy 
i powiatu. Puszki wolontariuszy szybko się zapełniały, a darczyńcy byli 
bardzo hojni. W ramach jubileuszowego 30 Finału w budynku szkoły 
w Czyżowicach odbyło się wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. M&R 
Event- z Panią Moniką Zając na czele- zadbali, aby dzieci młodsze 
i te trochę starsze świetnie się bawiły przy bańkach, malowaniu buzi 
czy tańcach. Klub Sportowy „Samson” Marklowice zorganizował 
pokazy armwrestlingu, czyli siłowania na ręce. Chętne osoby mogły 
wypróbować swoje siły  i zmierzyć się w pojedynkach z innymi osobami,  
także z  zawodnikami Klubu, w tym z mistrzynią Polski w tej dziedzinie. 
Można było również poznać pracę kierowcy zawodowego TIRa – od 
podszewki zgłębić tajniki tego zawodu. Dodatkowo nauczyciele szkoły 
zorganizowali na sali gimnastycznej taniec integracyjny oraz turniej 
piłki siatkowej.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane licytacje. 
Wylicytować można było m.in. kolację dla dwojga w Zajeździe 
Hacjenda, bony na usługi kosmetyczne/fryzjerskie od Studia Urody 
oraz medal mistrzyni Polski w armwrestlingu. Z licytacji udało się zebrać 
2.250 zł. Była możliwość wypicia kawy, poczęstowania się słodkościami 
i posłuchania dobrej muzyki. W godzinach porannych na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” w Olzie, Klub Sportowy „M.E.T.A.” 
zorganizował morsowanie dla WOŚP. Natomiast po południu na 
Rancho Western w Czyżowicach odbył się 53 Bieg Towarzyski oraz NW 

również dla WOŚP – tam także kwestowali wolontariusze 
czyżowickiego Sztabu. Sportowcy KS „M.E.T.A.” oraz ich 
przyjaciele pokazali swoje ogromne i hojne serca.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w prace na rzecz Sztabu- KS „Samson” 
Marklowice, M&R Event, KS „M.E.T.A.” oraz jego 
sympatykom. Szkole Podstawowej w Syryni- szczególnie 
przedstawicielce grona pedagogicznego Pani Lidii 
Kuleszy, dyrektorowi SP Czyżowice Panu Aleksandrowi 
Kuczy, nauczycielom i  pracownikom administracji- 
szczególnie Pani Dorocie Bażan oraz pracownikom obsługi 
szkoły. Podziękowania kierujemy również do naszych 
absolwentów, na których zawsze można liczyć.
Dziękujemy również wszystkim tegorocznym sponsorom. 
Oto oni: Aleksandra Butik- Skrzyszów, Studio Urody- 
Czyżowice,  Barbarossa- Gorzyce, M&R Event- Turza 
Śląska, Solarium Ibiza- Rydułtowy, Mobilny Serwis 
Plandek- Olza, CORPUS SANUM- Wodzisław Śląski, 

Auto Części Silesia Automotive- Olza, Auto Serwis Maroszczyk- 
Wodzisław Śląski, Zajazd „Hacjenda”- Bluszczów, Centrum 
Nowoczesnej Laseroterapii i Medycyny Estetycznej- Czyżowice, 
Centrum Zdrowia Fizycznego „PIĘTRO WYŻEJ”- Gorzyce, Pan 
Seweryn Szryt, Pani Urszula Szmytkiewicz, Pani Wiktoria Szkatuła, 
Sklep odzieżowy „ZUZANNA”- Krzyżanowice, Państwo Honorata 
i Marcin Ogierman, Pani Elias, Dom Weselny „Wiktoria”- Skrzyszów, 
uczniowie SP w Syryni, nauczyciele oraz pracownicy SP Czyżowice.
Gdyby nie nasi sponsorzy, nie byłoby możliwości zorganizowania 
licytacji. Zebraliśmy ponad 18.850 zł (w tym licytacje 2.250 zł oraz 
skarbony stacjonarne 660 zł).

Szef Sztabu- Paulina Sosnecka- Oleś

30 JUBILEUSZOWY FINAŁ WOŚP - W SZTABIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZYŻOWICACH 
ZEBRANO PONAD 18.850 ZŁ

Członkowie sztabu WOŚP w czyżowickiej szkole                         Fot.: SP Czyżowice

Redakcja „U nas”: Jakie ma Pan osiągnięcia pedagogiczne?
Piotr Łyp: Uczestniczymy w licznych zawodach sportowych, na których 
często udaje nam się osiągać podium. Przykładowo w bieżącym roku 
szkolnym uczniowie zdobyli 8 medali w II Etapie Zimowej Ligi BnO 
- Mistrzostwa Śląska w sprinterskim Biegu na Orientację - w różnych 
kategoriach wiekowych. Absolwenci często kontyntynuują swoją 
działalność sportową - zwłaszcza w Biegach na Orientację i   uzyskują 
dobre wyniki. 

Redakcja „U nas”: Czy jest Pan zadowolony ze swojej kariery zawodowej? 
Jakie ma Pan plany na 2022 rok?
Piotr Łyp: Moją wielką pasją są Biegi na Orientację w Terenie, chcę, 

aby moje zaangażowanie udzielało się moim uczniom i aby UKS Sparta 
rosła w siłę płynącą z młodego pokolenia  dzieci aktywnych i pozytywnie 
nastawionych do życia.  Chciałbym, abyśmy jeszcze częściej brali udział  
w zawodach sportowych w różnych kategoriach wiekowych i uzyskiwali 
coraz lepsze wyniki. 

Redakcja „U nas”: Życzę dalszych sukcesów i spełnienia wszystkich planów. 
Dziękuję za spotkanie i rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Król

KS „Meta” biorący udział w akcji dla WOŚP               Fot.: SP Czyżowice
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„Olzanki” podczas nagrania utworu „Tryptyk” na płytę z zespołem Walfald         Fot.: arch. GCKG

UDZIAŁ ZESPOŁÓW WOKALNYCH Z GCK W GORZYCACH W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH 
I KULTURALNYCH W 2021 ROKU

Rok 2021 pomimo licznych obostrzeń, limitów, wielu zmian 
terminów wydarzeń kulturalnych oceniamy pozytywnie. Udało 
się zrealizować wiele koncertów, ciekawych spotkań i wydarzeń 
kulturalnych. Wspieraliśmy również organizacyjnie niektóre 
imprezy na terenie gminy Gorzyce, jak również naszych partnerów 
z Czech. Zespoły wokalne prowadzone przez Urszulę Wachtarczyk, 
działające przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach starały 
się w miarę możliwości realizować swoje projekty i pomysły 
w ramach prób i występów artystycznych. „Gorzyczanie”, 
„Olzanki”, „Vocalsi” i „Ale to już było”, koncertowali na terenie 
naszej gminy w kościołach, w plenerze, jak również w ośrodkach 
kultury na zaproszenie naszych przyjaciół. Zespoły występowały na 
różnego rodzaju jubileuszach i spotkaniach seniorów. Brały udział 
w koncertach - maryjnych, patriotycznych, grały na jarmarkach. 
Wśród najważniejszych występów znalazły się:

1. Koncerty kolędowe - „Gorzyckie Betlejem’’, występ w kościele 
w Marklowicach, Kobielicach oraz Olzie.

2. Występy podczas pierwszego Bożonarodzeniowego Jarmarku 
w Olzie.

3. Biesiada „Z nutą miodu’’ w Gorzyczkach.
4. Oprawa liturgiczna podczas Mszy w kościołach na terenie 

gminy Gorzyce.
5. Konkursy - festiwale: 

•	„Piosenka Niezłomna i Niepodległa’’ w Krakowie – zespół 
„Olzanki” zdobył I miejsce,

•	Występy podczas Festiwalu Kultury w Wodzisławiu,
•	Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 

– zespół „Vocalsi” zdobył II miejsce w kategorii zespoły,
•	„Złoty Dzwon’’ w Połomi – udział w konkursie zespołu 

„Gorzyczanie”.
6. Festyny plenerowe:

•	„Święto pieczonego ziemniaka’’ w Uchylsku - występ zespołu 
„Vocalsi”,

•	„Święty Marcin na Stawach” w Bełsznicy – występ zespołu, 
„Ale to już było”,

•	„Światełko z Olzy do nieba’’ w Olzie - występ zespołu, „Ale 
to już było” i „Olzanek”,

•	PZKO ORLOWA I LUTYNIA DOLNA – zespół „Olzanki” 
wystąpił z programem artystycznym.

7. Spotkania opłatkowe - Gorzyce KGW, Gorzyce - Rada Sołecka, 

Połomia - Koło Emerytów 
I Rencistów.

8. Projekty partnerskie - współpraca 
zespołu „Olzanki” z zespołem 
Walfad- wspólne nagranie 
utworu- „Tryptyk”.

9. Spotkania integracyjne - „Bieg 
po zdrowie’’, spotkanie LGD 
TCZEW, podczas którego 
zespół, „Ale to już było” wystąpił 
z programem artystycznym.

Redakcja

„Vocalsi” podczas nabożeństwa majowego                    Fot.: M. Albin

Dzień Kobiet z zespołem „Ale to już było”                         Fot.:M. Albin

„Gorzyczanie” podczas nagrania na konkurs                 Fot.: M. Albin
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POZNAJMY DZIAŁALNOŚĆ KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
W TURZY ŚLĄSKIEJ

Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Turzy Śląskiej 
powstało w 1970 roku. Pierwszym prezesem był pan Leon Nowak. 
Następnie funkcje prezesa objęła pani Joanna Baranek, która pełniła ją  
do 1997 roku. Od roku 1998 r. prezesem został pan Stefan Strączek, 
który do chwili obecnej kieruje Kołem. Na początku Koło zrzeszało 10 
członków. 

W 2005 roku liczba członków wzrosło do 176 osób. Zadaniem Koła 
jest organizowanie jubileuszy, spotkań okolicznościowych, wycieczek 
i pielgrzymek. Dzięki wspaniałej atmosferze, wzajemnej życzliwości, 
atrakcyjnym programem imprez i wycieczek oraz prężnemu Zarządowi, 
z roku na rok zwiększała się liczba członków. Obecnie Koło zrzesza 124 
osób. Obecnie Zarząd stanowią:
Stefan Strączek - honorowy prezes, Elżbieta Nowak – prezes, Zofia 
Kucharczyk – skarbnik, Urszula Kowal – sekertarz, Teresa Turek – 
członek, Anna Szymiczek - członek
Ostatnie dwa lata były bardzo trudne z powodu pandemii Covid 19 
i LOCKDOWNU. Pomimo trudności udało się nam zorganizować 
różne ciekawe wyjazdy i spotkania.
21.06.2021 – 28.06.2021 r. - Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do 
Łeby. Zwiedziliśmy ruchome wydmy, Półwysep Helski, latarnię morską. 
W Jastrzębiej Górze byliśmy w punkcie najdalej wysuniętym na północ 
Polski, przy Gwieździe Północy. Płynęliśmy statkiem po Zatoce Gdańskiej. 
Natomiast w małej miejscowości Wilkowo na spotkaniu integracyjnym 
poznawaliśmy efekty bicia rekordów Guinnessa np. najdłuższa deska, 
największa cegła, największa hulajnoga itd. Wszystko dzięki rezolutnemu 
sołtysowi, dzięki któremu uczyliśmy się również kaszubskich zwyczajów. 
25.07.2021 r. - Uczestniczyliśmy w festynie w Turzy Śląskiej. Były to 
międzypokoleniowe, ekologiczne rywalizacje mieszkańców.
3.08.2021 r. - Na wycieczce „Poznajemy Piękno Beskidów” zwiedziliśmy 
Wisłę, Istebną i Koniaków. Godna polecenia jest „Chata Kawuloka” 

z 1863 roku i opowieści przekazane przez członka rodziny Kawuloków. 
Oglądaliśmy również przepiękne koniakowskie koronki.
11.08.2021 r. - Odbyło się spotkanie okolicznościowe, na którym 
śpiewaliśmy, tańczyliśmy i rozmawialiśmy o planach na przyszłość. 
Bardzo lubimy te imprezy.
5.09.2021 - 11.09.2021 r. - Byliśmy w Krynicy, gdzie wzmacnialiśmy 
się wodami mineralnymi w pijalni wód, a grające fontanny urzekły nas 
swym pięknem. Seanse w tężni oraz pobyt w grocie solnej każdemu z nas 
dodały wigoru. Warto było wybrać się na wieżę widokową na spacer 
w chmurach, by podziwiać cudowne krajobrazy. W Zagłębiu Miodowym 
w Kamiannej, poznaliśmy historię pszczelarstwa oraz próbowaliśmy 
smaków różnych miodów. Przemierzyliśmy szlak cerkiewny z cerkwiami 
w Tyliczu. W Muszynie zwiedziliśmy Ogrody Biblijne oraz Park 
Sensoryczny. Na wieczorku integracyjnym przygrywała nam kapela 
góralska. 
18.09. 2021 - 23.09.2021 r. - Naszą tradycją stały się wyjazdy do 
Zakopanego, w czasie, których korzystamy z kąpieli w basenach 
termalnych. Odwiedzaliśmy muzea, zaś dla części uczestników 
koniecznością stał się spacer po zakopiańskim targu i Krupówkach.
10.10.2021 - Świętowaliśmy Dzień Seniora w Domu Przyjęć u Gonsiora.
5.11.2021 r. - Nasza mieszkanka, Irena Sauer, miała w WCK Benefis 
oraz uroczystość 45 - lecia zespołu śpiewanego „Nie dejmy się”. Braliśmy 
udział w tym szczególnym wydarzeniu i złożyliśmy pani Irenie życzenia.
Członkowie naszego związku docenili pracę Zarządu i nominowali go do 
tytułu honorowego „Człowiek o Złotym Sercu”. Uroczystość wręczenia 
odbyła się z wielką galą 29.10. 2021 roku, za co serdecznie dziękujemy 
organizatorom.
11. 11.2021 r. - Jak co roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji 
zmarłych emerytów.
30.11.20021 r. - Byliśmy na zabawie andrzejkowej połączonej z Barbórką. 
Biesiadowaliśmy, śpiewaliśmy piosenki górnicze i biesiadne.
W każdy poniedziałek bierzemy udział w aerobiku na basenie 
w Gorzycach. Jest wesoło i przyjemnie.

W grudniu na ostatnim zebraniu Zarządu dokonaliśmy 
podsumowania roku i zaplanowaliśmy działania na 2022 rok., który 
wygląda następująco: 8.02.2022 r.  – Kulig do Wisły, 22.02.2022 r. 
– Zabawa, 22.03.2022 r. – Wyjazd do Katowic (zwiedzanie telewizji 
TVS, Sejmiku Śląskiego, Muzeum Śląskiego, 26.04.2022 r. – Powitanie 
wiosny (wspólne grillowanie), 10.05.2022 r. Wycieczka do Gminy 
Krzyżanowice, 22.06-02.07.2022 r. – Wyjazd do Łeby, 02.08.2022 r. 
– Biesiada w plenerze (Szymocice, Pławniowice), 31.08-05.09.2022 r. – 
Wyjazd do Krynicy Górskiej, 09.2022 r. Pożegnanie lata – Grzybobranie, 
18-23.09.2022 r. – Wycieczka do Zakopanego, 18.10.2022 - r. Dzień 
Seniora, 11.11.2022 r. – Msza św. za zmarłych emerytów i rencistów, 
12.2022 r. - Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy

Klub Emerytów i Rencistów w Turzy Śl.

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Turzy Śl. podczas 
wycieczki do Koniakowa                                                 Fot.: D. Kucza

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Turzy Śl.  
podczas wycieczki do Łeby                                               Fot.: D. Kucza

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Turzy Śl.  
podczas wycieczki do Krynicy                                         Fot.: D. Kucza
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SPOTKANIE Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH - KGW TURZA ŚLĄSKA

Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Śląskiej 
powstało w 1954 roku. Obecnie prężnie działa 
pod przewodnictwem Urszuli Lenczyk oraz 
zastępców Krystyny Władarz, Bernadety 
Marcol i całego zarządu. 

Krótkie sprawozdanie z prac  naszego Koła 
za 2021 rok. 

Mimo trudnych warunków podczas 
pandemii Covid 19 udało nam się zorganizować:
•	 „Dzień Kobiet”. Było to spotkanie robocze 

w gronie zarządu, aby omówić plan prac na 
najbliższy okres. 

•	Zorganizowaliśmy „Dzień Matki” w restauracji 
„Monika” w Turzy Śląskiej. 

•	Coroczny wyjazd do Olzy na tradycyjne 
„Wianki”. 

•	Braliśmy czynny udział w „Dożynkach 
parafialnych”. 

Tradycyjne „Wianki” w Olzie   Fot.: KGW Turza Śl.

•	Zostały zorganizowane dwie wycieczki, 
w których brało udział po 30 członków. 
•	Pierwsza to wyjazd do Wrocławia, tam 

zwiedzaliśmy kościoły, ratusz, Zoo 
i Aquapark. 

•	Następna wycieczka to wyjazd do Kazimierza 
- z przewodniczką zwiedziliśmy zabytkowe 
kościoły, pomniki i wiele atrakcyjnych, 
historycznych miejsc. Następnie idąc 
pięknymi ulicami, udaliśmy się do centrum 
Krakowa – zwiedziliśmy Kościół Mariacki, 
Wawel łącznie z grobowcami, Sukiennice, 
Ratusz i wiele pięknych miejsc. Wszyscy 
wracaliśmy zadowoleni z wyjazdu. 

•	Wzięliśmy udział w ceremonii 71 rocznicy 
poświęcenia naszego turskiego kościoła. 

•	Odbyły się dwa konkursy kulinarne, w których 
braliśmy udział:
•	Pierwszy „Potrawy na miodzie” – tam 

zdobyłyśmy drugie miejsce.
•	Kolejny konkurs „Maszkety na święta” – 

czyli Makówka – tam zdobyłyśmy trzecie 
miejsce. 

•	Na zakończenie roku zostało zorganizowane 
spotkanie opłatkowe, które odbyło się w salkach 
parafialnych. Podczas spotkania zostały rozdane 
nagrody i dyplomy dla naszych wnuków, które 
brały udział w konkursie plastycznym „Wiosna 
w naszym ogródku”. Członkinie są szczęśliwe ze 
spotkania. Następnie udaliśmy się do kościoła 
na Mszę Św., która była sprawowana za żyjące 
i zmarłe członkinie naszego Koła. 

Przewodnicząca Urszula Lenczyk wraz 
z zarządem  dziękuje wszystkim za aktywność 
w Kole.

kronikarz  Krystyna Władarz 

Prace związane z tworzeniem korony 
dożynkowej                          Fot.: KGW Turza Śl.

ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków
STOP WSPÓŁCZUCIU

Zainteresowała mnie ostatnio audycja 
radiowa, której słuchałam jadąc samochodem. 
Tematem przewodnim było współczucie 
wobec osób niepełnosprawnych. Jak my 
zachowujemy się wobec nich? Jak ich 
odbieramy? Niejednokrotnie jest tak, że 
jesteśmy święcie przekonani, że należy im się 
współczucie. Nic bardziej mylnego. W audycji 
wzięły udział osoby niepełnosprawne. Byłam 

pod ogromnym wrażeniem, kiedy usłyszałam z ich ust, że oni nie 
potrzebują współczucia, a raczej akceptacji. Denerwuje ich, że 
spoglądamy na nich jak na odmieńców, a niejednokrotnie unikamy 
spojrzenia, bo jesteśmy przekonani, że śmiałym patrzeniem w ich 
kierunku, wzbudzimy w nich smutek. A tymczasem, oni potrzebują 
normalnego odbioru, traktowania na równi z pełnosprawnymi. 
Osoby niepełnosprawne są zazwyczaj bardzo czułe na punkcie swojej 
niepełnosprawności, dlatego też często na przejaw współczucia reagują 
agresją lub czują się upokorzeni. 
W naszym kraju sporo ludzi obawia się osobistych spotkań 
z niepełnosprawnymi, obdarzając ich litością i współczuciem. Nasuwa 

się pytanie, co należy zrobić, aby w naszej polskiej świadomości 
powstał adekwatny obraz osoby niepełnosprawnej, a nie obraz 
niepełnosprawności? Co zrobić, by przestać spoglądać na osoby 
niepełnosprawne przez pryzmat wyizolowania społecznego i słabości 
psychicznej? Dlaczego w naszych głowach utrwala się stereotypowy 
wizerunek niepełnosprawnych jako uzależnionych od innych, 
smutnych, gorszych? Przecież wiele osób niepełnosprawnych całkiem 
nieźle sobie radzi. Są to ludzie pracujący zawodowo, spełniający się 
jako rodzic czy przyjaciel. 
Z audycji dowiedziałam się, że mamy tendencję do przekładania cech 
fizycznych ludzi na ich cechy osobowości. Co to znaczy?
Zwykle szybko udaje się nam polubić osoby atrakcyjne fizycznie, 
czyli sprawne, żywiołowe, z charyzmą, a z większym dystansem, 
a czasem nawet i niechęcią podchodzimy do osób z ograniczeniami. 
Dostrzegając ich „inność” fizyczną, generalizujemy ją także na 
„inność” psychiczną. Stąd często problemy z akceptacją osoby 
niepełnosprawnej, lęk wobec niej czy poczucie dysonansu. 
Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek, jako istota społeczna, 
potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi.  
I tutaj chciałabym zachęcić nie tylko młodzież, ale i nas dorosłych 
do chwili refleksji nad tematem odbierania niepełnosprawności 
w naszym kraju. 

Podczas konkursu w Olzie      Fot.: KGW Turza 
Śl.        
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Wśród ateistów
Nikt z nich nie wierzy
 w skuteczność pacierzy.

O nieuku
Nie docenia

wykształcenia.

Uzależnienie
Zniewolona

przez smartfona.

Kara
Często, gęsto ten obrywa,
który bohatera zgrywa.

O odchudzaniu
Nie ma sensu się odchudzać,
nawet podejmować próbę,

w pocie czoła wagę zrzucać,
skoro i tak jelito będzie grube.

mini RUBRYKA 
SATYRYKA 

Czesław Czaika

DESER ŚMIETANKOWO - TRUSKAWKOWY Z SERKIEM MASCARPONE

Składniki: śmietana tortowa 500 ml,  serek mascarpone 
250 ml, paczka truskawek mrożonych, 2 galaretki 
truskawkowe, śmietanfix 3 szt, cukier puder 2 łyżki. 
Wykonanie: Rozpuścić galaretki w 200 ml wody. Do ciepłych 
galaretek dodać truskawki mrożone i to zblendować. Wlać do 
pucharków (pucharki można ustawić pod kątem, w celu uzyskania 
dekoracyjnego skosu). Zostawić do stężenia. Ubić śmietanę 
z mascarpone, cukrem pudrem i śmietanfixem (zostawić trochę 
samej bitej śmietany do dekoracji). Wlać na stężone truskawki. 
Udekorować bitą śmietaną i listkami melisy lub mięty.

Deser z mascarpone   
Fot.: B. Piasecka       

KARMELOWO-ORZECHOWY DESER

Składniki: 200 g orzechów włoskich, 100 ml likieru adwokat, 
domowy karmel (przepis poniżej), śmietana kremówka 300 ml + 
śmietanfix, physalis (miechunka) – kilka owoców w pąkach.
Przepis na karmel domowy: 300 g cukru rozpuścić w garnku 
do momentu aż będzie brązowy. Dodać 75 g masła i mieszać 
aż się rozpuści. Dodać 300 ml śmietany kremówki i wszystko 
wymieszać, po wymieszaniu przelać do pojemnika i ostudzić. 
Wykonanie: Drobno pokroić orzechy i włożyć je do pucharków. 
Zalać likierem typu adwokat. Śmietanę ubić na sztywno ze 
śmietanfixem. Na zalane orzechy dawać warstwami śmietanę 
i karmel – naprzemiennie, do uzyskania podwójnych warstw. Górę 
polać domowym karmelem i udekorować owocem miechunki.

TĘCZOWY DESER

Karmelowo-orzechowy 
deser                   Fot.: B. Piasecka

Tęczowy deser      
Fot.: B. Piasecka

Składniki: 3 rodzaje galaretek (czerwona, niebieska i żółta, jogurt 
grecki 330 g, 300 ml śmietany kremówki.
Do dekoracji: owoce sezonowe. 
Wykonanie: Rozpuścić galaretki w 100 ml wody, każdą osobno. 
Ostudzone galaretki zmiksować blenderem, dodać 1/3 jogurtu 
greckiego i 100 ml śmietany kremówki do każdej galaretki. 
Warstwami wlewać do pojemników – kolejna warstwa po 
zastygnięciu poprzedniej. Na koniec udekorować ubitą śmietaną 
i owocami sezonowymi.

SPAGETTI Z KREWETKAMI

Składniki: krewetki ok. 200 g, makaron 
spaghetti, pomidorki koktajlowe, pierś 
z kurczaka, cebula, 500 ml śmietany 
kremówki, olej kokosowy do smażenia.
Wykonanie: Na patelni rozpuścić łyżkę 
oleju kokosowego. Na rozgrzany tłuszcz 
pokroić drobno cebulkę, dodać liść laurowy 
i całość zeszklić. W międzyczasie obrać 
krewetki, przyprawić czosnkiem, cytryną, solą 
i pieprzem. Pierś z kurczaka drobno pokroić, 
dodać do cebulki i podsmażyć. Następnie 
wrzucić krewetki, zamieszać chwilkę. Wlać 
śmietanę i dusić około 10 minut. W czasie 
duszenia ugotować makaron. Sos doprawić 
czosnkiem, solą i pieprzem. Odcedzić 
makaron, wrzucić do sosu, a na koniec 
pokroić pomidorki koktajlowe i wymieszać 
z makaronem.

PLACKI Z CUKINII

Składniki: 1 duża lub 2-3 mniejsze cukinie 
(najlepiej młode), jogurt grecki, 2 jajka, 1 mała 
cebulka, 3 łyżki mąki, czosnek, przyprawy, 
olej do smażenia.
Wykonanie: Cukinię ze skórą, bez pestek, 
potrzeć na tarce o grubych oczkach, posypać 
solą i zostawić na pół godziny. Potem odsączyć 
wodę z cukini, dodać dwie łyżki jogurtu 
greckiego, 2 całe jajka, 3 łyżki mąki pszennej, 
sól, pieprz, czosnek. Całość wymieszać. 
Placki smażyć na oleju, odsączać na ręczniku 
papierowym z nadmiaru tłuszczu. Placki 
najlepiej podawać z sosem czosnkowym.
Sos czosnkowy: majonez, śmietana 
kremówka, czosnek, sól i pieprz - razem 
wszystko zblendować.

SŁONY STÓŁ

RUBRYKA SATYRYKA






