
Prawdziwie Boży człowiek
Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.

100 - lecie urodzin jana pawła II str. 3-6

Animatorom, Twórcom, Pracownikom obsługi, Redaktorom i Wolontariuszom 
- słowem wszystkim,

 którzy współtworzą życie kulturalne Gminy Gorzyce 
z okazji Dnia Działacza Kultury

dziękuję za trud i pracę na rzecz rozwoju gorzyckiej kultury, 
życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, 

satysfakcji z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich marzeń 
i planów.

Żeby pracować w kulturze, trzeba mieć otwartą głowę, trzeba kulturę odczuwać i oddać jej 
swoje serce.

Wtedy można realizować wielkie rzeczy. 
W minionym roku, wspólnymi siłami dokonaliśmy ich niemało.

I były piękne!

Serdecznie dziękuję!
Bibianna Dawid

dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
Dzień Działacza Kultury 2020

dzień działacza kultury

Jedna z ostatnich prac artystki

ULOTNY JELEŃ
ROZMOWA Z GRAŻYNĄ 

ZARZECKĄ, str 11-14

ŚWIĘTUJEMY 75 - LECIE 
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI 

SAMOPOMOC CHŁOPSKA 
GORZYCE, str 6

konkurs rozstrzygnięty
Jan paweł II - praca konkursowa autorstwa Katarzyny Korzonek (lat 40)
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Jest jedna miłość, 
która nie liczy na wzajemność,

nie szczędzi ofiar, 
płacze a przebacza, 

odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. 
Józef Ignacy Kraszewski

DZIEŃ  MATKI

Piękne święto dzisiaj mamy
jest Dzień Matki – mojej mamy!

Kwiat konwalii mamie dam,
bo jest pierwsza pośród dam.

Wszystko umie, kocha szczerze 
na swe barki wiele bierze.

Pierze, kroi i gotuje, 
wychowuje, pielęgnuje.

Moja mama ma marzenia,
które dla mnie często zmienia.

Jest najlepszą ze wszystkich mam
Chociaż jedną jaką mam.

Cudną, piękną i wspaniałą,
bo jest przecież MOJĄ MAMĄ!

Anna Bierska

 

„ O – JE!  WRÓCOM  CZASY...!”
                                                             

(smutnopieśniczka)

Jakże sie śpiychała  
ta dwudziesto wiosna, - 
w trzecim tysioncleciu
słońcym i zielyniom rozbudzila posmak!

 Spodobać sie chciała
 braciom spoza  granic,
 kaj już tańcowały
 k o r o n a w i r u s y
 prziskoczyły - za nic !

 O - je! Ta niewdziynczno plaga! -
 O - je! Z niom sie trzeba zmagać!
 O -  je! Zdrowie kradnom czasy !
 O - je! Smutno  szumiom lasy!

Jakże  pusto wszyńdzie,
na  ulicach, w  szkole,
głuche  place  zabaw
i  smutno w  kościele, - 
prośby  moc-  k u   n i e b i e !

 Wiosna  pomrugała
 braciom spoza granic,
 kaj już tańcowały
 k o r o n a w i r u s y
 prziskoczyły - za  nic !

 O - je! Ta łokropno plaga!
 O - je! Z niom się trzeba zmagać!
 O - je!  Zdrowie  z w r ó c o m  czasy - 
            zaś miło nom zaszumiom  lasy!

                                                                             
        Słowa:

                                                Irena Sauer
         Turza Śl.20.IV.2020 r.

„Mama i córka” - praca konkursowa autorstwa Angeliny Korzonek (lat 11).

29.05.2020 r. o godz. 17ºº w Ośrodku Kultury w Olzie  spotkała się komisja 
w składzie: 

Marek Grzebyk - plastyk Ośrodka Kultury w Olzie, 
Hanna Władarz - plastyk  Ośrodka Kultury w Czyżowicach, 

Marta Albin - redakcja miesięcznika „U nas”. 
Celem wyłonienia laureatów konkursu plastyczno - informatycznego: 

Projekt strony tytułowej miesięcznika gazety „U nas” 

Komisja postanowiła wyróżnić  i umieścić w gazecie „U nas” następujące prace: 
Katarzyna Korzonek, lat 40, praca pt.: Jan Paweł II
Angelina Korzonek, lat 11, praca pt.: Mama i córka
Marcelina Mandrysz, lat 12, praca pt.: Jan Paweł II

Wszystkie prace zostały zamieszczone w gazecie „U nas”. 
Po odbiór nagród zapraszamy do biura redakcji „U nas”  po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym: 32 /4511687 wew.12 lub mailowym: unasredakcja @gmail.com 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA
w GCK w Gorzycach przy ul. M. Kopernika 8

DYŻURY:

poniedziałek:1500-1900

            wtorek:  800-1200

              środa:  800-1200

czwartek:  800-1200

piątek:  800-1200

ZAPISY

telefon: 32 412 09 51

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
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„AKCJA SZYCIA MASECZEK” - POMYSŁ ZRODZIŁ SIĘ W CZYŻOWICACH

O tym, że „Akcja szycia maseczek” 
w Gminie Gorzyce” jest niezwykle 
potrzebna, świadczy ilość obdarowanych 
instytucji. Lista jest naprawdę imponująca. 
Na dzień dzisiejszy uszytych zostało ponad 
7 tys. maseczek, które zostały przekazane 
do: Szpitala Górniczego w Jastrzębiu, 
PSSE Województwa Śląskiego, Rady Miasta 
Wodzisławia Śląskiego, Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach, Wojewódzkiego 
Ośrodeka Lecznictwa Odwykowego i Zakład 
u Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w Krzyżowicach, 
czterech jednostek OSP z terenu Gminy Gorzyce, 
Szpitala w Wodzisław Śl. i Rydułtowach, 
Straży Granicznej stacjonującej w Gorzyczkach 
i Gołkowicach, Pogotowia Ratunkowe go 
w Wodzisławiu Śl., Ratownictwa Medycznego 
Firemed, Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl., PCK Wodzisław 
Ś., Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc 
w Wodzisławiu, Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Rybniku, Pogotowia 
Ratunkowego w Raciborzu, Hospicjum im. Św. 
Józefa w Raciborzu, Urzędu Gminy Gorzyce, 
GSU- Spółki Akcyjnej, Zespołu Domowej 
Opieki Paliatywnej (hospicjum domowe) 
w Rydułtowach, Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach, pielęgniarek środowiskowych, 

położnych środowiskowych 
z Piekar Śl., Stowarzyszenia 
Przyjaciół TĘCZA, 
Towarzystwa im. Brata 
Alberta w Wodzisławiu – 
Przytuliska dla bezdomnych 
mężczyzn, Śląskiego Centrum 
Medycznego w Wodzisławiu 
Śl., Powiatowego Domu 
Dziecka w Gorzyczkach, 
Policji w Rogowie oraz  
w Raciborzu.

Ponadto przy udziale 
pani senator Ewy Gawędy 
i za pośrednictwem pana 
Wojewody Śląskiego, 
rozdysponowano do 
różnych placówek z terenu 
naszego województwa 
1250 szt. dostarczonych 
przez nas maseczek. 
Za całą akcją, która na 
początku rozpoczęła 
się w Czyżowicach 
stoi niesamowity sztab 
cudownych mieszkańców 
z całej naszej Gminy, 
którzy szyją maseczki, kroją 
materiały i dostarczają 
je do potrzebujących. 

A jest ich już ponad setka i ciągle 
przybywa. Maseczkowej Akcji przewodzą 
koordynatorzy w osobach: sołtysa Czyżowic 
Daniela Kurasza, radnych Magdaleny 
Sieńko, Dominiki Burkiewicz-Dzumyk 
i Moniki Zając, prezesa Stowarzyszenia 
Aktywna Olza - Lucyny Gajdy i kierownika 
świetlicy w Osinach - Moniki Jokel oraz 
członkini KGW z Czyżowic - Anny Skoczeń. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tylu osób 
możemy choć trochę pomóc placówkom 
w tych trudnych chwilach. Nie było by to 
jednak możliwe bez wsparcia finansowego 
i rzeczowego, które otrzymaliśmy z różnych 
źródeł.

Z tego miejsca serdeczne podziękowania 
kierujemy do: Fundacji JSW, 
GSU - Spółka Ubezpiecze-
nia, Urzędu Gminy Gorzyce, 
Zakładu Produkcyjno - 
Usługowo - Handlowego 
Matex z Czyżowice, MK 
Maryla z Godowa, Firmy 
Politan, portalu e-gorzyce.pl, 
OSP Gorzyczki.

Podziękowania należą 
się także indywidualnym 
darczyńcom, którzy przekaza-
li materiały. A jest ich bardzo 

dużo i nie sposób wszystkich tutaj wymienić.
Równocześnie z akcją szycia maseczek, 

radni  Gminy Gorzyce przeprowadzili wśród 
siebie zbiórkę pieniędzy, które wspólną 
decyzją w całości zostaną przeznaczone na 
DPS w Gorzycach. Uzbierana kwota to 
10 tyś. zł i zgodnie ze zgłoszonym przez 
kierownictwo DPS zapotrzebowaniem, 
środki te są wykorzystywane na bieżąco 
na zakup kombinezonów ochronnych, 
rękawiczek lateksowych lub nitrylowych, 
ochraniaczy na obuwie oraz środków 
dezynfekujących.
Dziękujemy wszystkim radnym za otwartość 
serc, za to że pozytywnie zareagowali na 
apel. Dziękuję Panu wójtowi, który również 
dołożył swoją „cegiełkę” w naszej zbiórce. 
Warto podkreślić, że reakcja radnych była 
natychmiastowa, bo kwota  10 tys. zł.  
spłynęła na specjalne konto w ciągu zaledwie 
3 dni. Część środków została już wykorzys-
tana na zakup środków dezynfekujących, 
kombinezonów i rękawiczek ochronnych. 
Na początku braliśmy pod uwagę również 
inne jednostki, którym chcieliśmy udzielić 
wsparcia, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy 
się przekazać większe środki dla jednej 
jednostki, która działa na terenie Gminy 
Gorzyce i w której przebywają osoby starsze, 
czyli osoby podwyższonej grupy ryzyka. 
Chciałbym też podkreślić zaangażowanie, 
pomysłowość i poświęcenie tych radnych, 
którzy czynnie uczestniczą w akcji szycia 
maseczek. Osoby te od samego początku, aż 
po dzień dzisiejszy angażują swoje siły, środki 
i poświęcają swój wolny czas. Osobom tym 
należą się słowa uznania i podziękowania – 
mówi przewodniczący Rady Gminy Gorzyce 
- Piotr Wawrzyczny. A inicjatorzy dodają, że 
akcja będzie trwała tak długo, dopóty będzie 
potrzeba i nie zabraknie ludzi chętnych do 
pomagania. Ale o to nie martwmy się, bo 
ludzi o wielkich sercach w naszej Gminie nie 
brakuje.

D. Burkiewicz-Dzumyk, 
M.Sieńko

Akcaj szycia maseczek

Gotowe maseczki czekają na odbiór
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PRAWDZIWIE BOŻY CZŁOWIEK
TEN PAPIEŻ JEST DAREM NIEBIOS (ALEKSANDER SOŁŻENICYN DLA BBC, 1979)

Mija stulecie od urodzin najsławniejszego, 
najbardziej rozpoznawalnego Polaka na 
całym globie. Tym razem pragnę przybliżyć 
czytelnikom mało znane, aczkolwiek ciekawe 
fakty z kulis wyboru pierwszego ówcześnie 
papieża nie − Włocha od 455 lat na Stolicę 
Piotrową. Pamiętajmy, że papież jest nie 
tylko głową Kościoła katolickiego, ale także 
władcą Państwa Watykańskiego. Znaczenie 
takiego wyboru było niezwykle ważne i choć 
na ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
to skutki wydarzeń, które nastąpiły po 
wyborze papieża Polaka, nadal niczym fale 
chrześcijańskiego tsunami rozprzestrzeniają 
się po świecie, wywierając wpływ na losy 
Polski, Europy i znacznej części ludzkości.
Pontyfikat papieża Polaka był jednym 
z najdłuższych i trwał blisko 26 i pół roku 
(1978–2005). W chwili ukazania się naszego 
rodaka w oknie Bazyliki św. Piotra w Watykanie 
nastąpił swoisty armagedon w osobie Karola 
Wojtyły, który wraz z jego osobowością, 
kulturą, wykształceniem, spojrzeniem na 
kościół, politykę, wizjonerstwem, dorobkiem 
naukowym i osobistym oraz wieloma innymi 
cennymi przymiotami miał przetoczyć się 
przez ówczesną rzeczywistość. Czy świat 
był gotowy na TAKIEGO Papieża? Łatwo 

domyślić się, że 
nie. Wstęp do 
tekstu, którym 
z przyjemnością 
dzielę się 
z Państwem 
pragnę zakończyć 
c i e k a w o s t k ą , 
a właściwie pewnym 
faktem. Czy to 
przypadek, że Karol 
Wojtyła urodził 
się o tej samej 
godzinie, w której 
58 lat później 
został wybrany na 
papieża? Wszystko 
jest kwestią wiary.

Człowiek zza 
żelaznej kurtyny

29 września 1978 
roku umiera 
niespodziewanie 
zaledwie po 33 
dniach pontyfikatu 
Jan Paweł I. 
O k o l i c z n o ś c i 

jego śmierci owiane są po dzień dzisiejszy 
dozą tajemniczości. Wiadomość dotarła 
do kardynała Karola Wojtyły z ust księdza 
Dziwisza w  Krakowie. Wojtyła natychmiast 
udał się do kaplicy i położył krzyżem na 
podłogę. Podobno ludzie w najbliższym 
otoczeniu zauważyli, że tego dnia, choć 
wykonywał jak zawsze rzetelnie swe 
obowiązki, jakby nic się nie stało, to był 
bardziej zamyślony. 

Dwa dni po śmierci papieża kardynał 
Giovanni Benelli, jeden z najwybitniejszych 
ludzi Kościoła tamtego czasu wygłosił we 
Francji kazanie, w którym zawarł opis 
cech pożądanych u przyszłego papieża. 
Nowy papież miał być zdrowy, młody, być 
dobrym administratorem z duszpasterskim 
doświadczeniem. Kazanie odebrano jako 
reklamę jego własnej osoby, a było takich 
jeszcze wielu… Tego dnia Wojtyła wygłosił 
homilie o Janie Pawle I, i wyjechał do 
Rzymu na pogrzeb Albino Lucianiego (Jana 
Pawła I). Znany z filmu kadr pokazujący 
rozmowę austriackiego kardynała Franza 
Königa z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
rzeczywiście miał miejsce. König zapytał 
Wyszyńskiego, kto według niego jest 

najlepszym kandydatem na papieża. Ten 
odparł, że nie widzi żadnego. Zdaniem 
Wyszyńskiego urząd papieża powinien 
sprawować Włoch. König drążył dalej: 
„A może dobry byłby kandydat z Polski?” 
– nonsens – powiedział Wyszyński. – 
Komuniści zawsze chcieli się mnie pozbyć. 
Byłby to dla nich wielki triumf. – Może 
jakiś inny kardynał – zapytał Austriak, 
wiedząc, że Wyszyński nie brał pod uwagę 
Wojtyły. – Och, Boże, on jest jeszcze za 
młody” – odparł Wyszyński. Okazało się 
jednak, że był w błędzie. Dlaczego König 
znany duchowny, wykształcony, inteligentny 
pomyślał o Wojtyle?  Arcybiskup Wiednia od 
dawna znał i cenił księdza Karola Wojtyłę już 
od 1963 roku, kiedy to od komunistycznych 
władz otrzymał pozwolenie na wizytę 
w Polsce. Wojtyła odbiera go na granicy 
w Cieszynie − za żelazną kutyną. Drogi obu 
duchownych krzyżują się, a więzi urzędowo-
kościelne pomiędzy nimi zacieśniają się. Do 
ostatniego spotkania pomiędzy kardynałami 
doszło 22 czerwca 1978 roku.  König nie 
miał osobowości widza, raczej kreatora 
teraźniejszości. 

Innymi aktorami rozgrywania kart przed 
wyborem nowego papieża byli biskupi 
niemieccy, którzy dobrze zapamiętali 
otwartego, wykształconego, poliglotę − 
Polaka. Wojtyła był przecież jednym z twórców 
pojednania pomiędzy chrześcijanami 
Niemiec i Polski w 1966 roku. W następnym 
roku Wojtyła zostaje kardynałem. Wiele robi 
dla pomyślnego uregulowania delikatnego 
sporu między Kościołami. Dla niemieckiego 
duchowieństwa jawi się jako prawdziwy 
Europejczyk. Arcybiskup Berlina Alfred 
Bengch pozostaje w kręgu osób ceniących 
kardynała Wojtyłę. Jeszcze 22 września 
Wojtyła przebywa w Kolonii, gdzie niemieccy 
duchowni charakteryzują Wojtyłę jako 
człowieka skromnego, głębokiej pobożności, 
żarliwej wiary, wielce oddanego pracy 
pasterskiej, i niezłomnej ufności. Watykanista 
Benny Lei utrzymuje, że to właśnie biskupi 
niemieccy mocno popierali osobę kardynała 
Wojtyły na kandydata na papieża, szczególnie 
ze względu na jego europejskość. Chichot 
historii? Polak wybrany przez Niemców 
na papieża? Jak widać Polak dał się poznać 
poprzez długie lata kapłaństwa, piastowania 
różnych duchownych stanowisk oraz czynów 
godnych odnotowania w historii. Z latami 
utarła się ostatecznie poparta faktami opinia, 
że Karol Wojtyła był bardziej znany niż jego 

Jan Paweł II - praca konkursowa autorstwa Marceliny Mandrysz (lat 12)



Czerwiec 2020 U NAS 5

poprzednik Jan Paweł I. Prawdopodobnie 
przed konklawe arcybiskup Krakowa 
domyślał się co go czeka. Umiał wyciągać 
wnioski. Podczas elekcji Jana Pawła I padły 
przecież głosy i na niego. Odwiedzali go 
dość licznie kardynałowie w Rzymie, kiedy 
w Kolegium Polskim załatwiał sprawy. 
Podobno podczas uroczystości podwyższenia 
krzyża w Mogile rozwodził się nad bardzo 
ciężkim krzyżem, jakim jest godność 
papieska. Czyżby Wojtyła przeczuwał wyroki 
boskie?

Za kulisami konklawe
Na wieść o przedwczesnej śmierci papieża 
Jana Pawła I w prasie włoskiej i światowej 
jak również w kuluarach establishmentu 
kościelnego dyskutowano nad ewentualnymi 

kandydaturami papabili. Znany francuski 
pisarz, dziennikarz i wydawca Bernard 
Lacomte podaje, że nazwisko Karola Wojtyły 
widniało na samym końcu listy Agencie 
France-Presse (AFT). Natomiast Bruno 
Bartoloni, rzymski korespondent AFP 
od lat specjalizujący się w problematyce 
watykańskiej umieszcza wysoko Wojtyłę 
pośród najwyżej cenionych przez Radę 
Sekretariatu Synodu.
 
Najmocniej ferowani kandydaci na urząd 
papieża, kardynał, arcybiskup Genui 
Giuseppe Siri i kardynał arcybiskup 

Florencji Giovanni 
Benelli, główny 
włoski rywal Siriego 
sami propagowali 
w mediach swoje 
k a n d y d a t u r y , 
umniejszając przy tym 
zasługi rywala i sami 
takim postępowaniem 
n i w e c z y l i 
w niektórych kręgach 
swoje szanse na 
wybór. Pod uwagę 
był też brany 
kardynał Sebastiano 

Baggio. Trwały kuluarowe dyskusje wśród 
kardynałów z całego świata, którzy znów tak 
szybko musieli przybyć do Rzymu i stawić 
czoła ważnemu zadaniu dla przyszłości 
Kościoła. Pierwszym rozpatrywanym 
zagadnieniem była narodowość przyszłego 
papieża. Niektórzy duchowni chcieli 
nadal papieża Włocha, inni ze względów 
politycznych wykluczali Amerykę i kraje 
Ameryki Południowej – „Brazylia leży za 
daleko”. König puentuje, że przed konklawe 
poglądy niektórych kardynałów nie były 
racjonalne. I dalej, że interesuje się Wojtyłą, 
dając wszystkim do zrozumienia, że jest 
najlepszym aktualnie kandydatem. Panowało 
też w środowisku kardynałów przekonanie, 
że nawet „taki” duchowny jak Wojtyła, który 
pochodzi przecież z kraju komunistycznego 

jest odizolowany 
od rzeczywistości 
i jego priorytetem jest 
walka o swój Kościół, 
nie ma więc czasu na 
nic innego. Kościół 
amerykański stawiał 
na Wojtyłę, niemieccy 
k a r d y n a ł o w i e 
najprawdopodobniej 
także, Hiszpanie 
darzyli go sympatią, 
i byłby to, co nie 
jest bez znaczenia, 
najmłodszy papież 
od 125 lat. Nikt nie 

chciał kolejnego konklawe. 14 października 
o godzinie 4.30 w sobotę zebrało się 111 
kardynałów za zamkniętymi drzwiami. 16 
października bój pomiędzy kardynałami 
Sirim i Benellim rozgorzał na dobre i niczego 
dobrego nie wróżył. Część głosów rozłożyła 
się pomiędzy Feliciego, Ursiego i Wojtyłę. 
Powoli narastało przekonanie, że najlepszy 
byłby kandydat, który pogodziłby toczących 
potyczki oraz taki, który zadałby komunistom 
poważny cios. Przekonywał także charakter 
Wojtyły, silna wiara i liczne inne czynniki. 
Czy ktoś miał pojęcie jaką wagę będzie miał 
ich wybór?

„Habemus papam”
16 października 1978 roku, po godzinie 18,00 
z komina Kaplicy Sykstyńskiej wydobywa się 
biały dym. Zebrany na Placu św. Piotra tłum 
z niecierpliwością oczekuje na pojawienie się 
nowego papieża w oknie „błogosławieństwa”. 

Nareszcie jest. Pojawia się sylwetka kardynała 
Pericle Feliciego, który ogłasza całemu światu 
imię nowego papieża: „Habemus papam… 
Reverendissimum illustrissimum Dominum 
Carolum… Cardinalem Wojtyła…”  E un 
Polacco? Nie bardzo zrozumiano.

Nie zostaje się papieżem w wieku 58 lat 
− ot tak sobie. Został wybrany w ósmym 
głosowaniu, większością 99 głosów, spośród 
111 uczestników konklawe. Kiedy nadeszła 
ta chwila kardynał Villot zadał ponownie 
pytanie, czy kardynał Wojtyła przyjmie 
godność najwyższego pasterza Kościoła. 
Odpowiedź była jednoznaczna. Villot zapytał 
jakie zatem przybierze imię. Wiele na ten 
temat napisano. Najprawdopodobniej wybór 
imienia Jana Pawła II był jasnym znakiem 
charakterystycznej dla Wojtyły pobożności 
i przyzwoitości oraz sposobem na uczczenie 
pamięci Jana Pawła I. Kardynałowie 
gratulowali nowemu papieżowi. Wojtyła 
zapytał Königa: „Jak się to stało?”. Ojcze 
Święty, obowiązuje nas tajemnica” – odparł 
König, wywołując uśmiech na twarzy 
Jana Pawła II. Kiedy podszedł do niego 
Wyszyński, ten nie pozwolił mu uklęknąć. 
Niedługo potem Wyszyński zwierzył się 
Siriemu: „Straciłem przyjaciela”. Siri odparł, 
że Ojciec Święty będzie w równym stopniu 
potrzebował tych starych przyjaciół jak 
i nowych.

Jan Paweł II podczas modlitwy

Karol Wojtyła z rodzicami

Uśmiechnięty papież

źródło: pixabay

źródło: pixabay

źródło: pixabay
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Karol Wojtyła to postać wyjątkowa. Od zawsze 
wyróżniał się pobożnością, oddziaływaniem 
osobowości i wykształceniem teologicznym. 
„Wybralibyśmy go nawet, gdyby był 
Włochem” – żartował kardynał Hume, 
arcybiskup Westminsteru. Bliski Wojtyle 
Tadeusz Mazowiecki, przyszły premier 
rządu polskiego, tak zinterpretował wyniki 
konklawe: Kardynałowie wybrali arcybiskupa 
Krakowa, kierując się uznaniem dla jego 
zalet człowieka duchownego, nie dlatego, 
że był Polakiem. W tej opinii zawiera 
się wiele prawdy. Nie można jednak 
pominąć tak ważnego elementu jakim 
jest pochodzenie Wojtyły, z narodu tak 
straszliwie doświadczonego na przestrzeni 
dziejów. Nie sposób zapomnieć o ojczyźnie 
– wielokrotnie akcentował i podkreślał pełen 
patriotycznej wierności Karol Wojtyła. To 
prawda − był człowiekiem ze Wschodu. Na 
nowo przypomniano sobie, że Polska przez 
długie wieki nazywana była „przedmurzem 
chrześcijaństwa”. Nowy papież poprzez swoje 
pochodzenie, swój ojczysty język był mocno 
powiązany z ludami zamieszkującymi Europę 
Wschodnią,  znaczną część Europy Środkowej. 
Duch Święty działał wśród kardynałów na 
konklawe i widocznie pragnął, aby nowy 
zwierzchnik Kościoła pochodził z kraju 
słowiańskiego i musiał mieć w tym jakiś 
cel. Jerzy Turowicz, dziennikarz, redaktor  
„Tygodnika Powszechnego” w dniu wyboru 
papieża Polaka był na Placu św. Piotra. Pisał 
12 lat później, że natychmiast Moskwa 
uznała Jana Pawła II za wroga. Nazajutrz po 
wyborze, w poczytnym włoskim dzienniku 
La Stampa ukazało się symptomatyczne 
stwierdzenie Alberto Roncaiego: „Rosjanie 
woleliby, aby Sołżenicyn został sekretarzem 
generalnym ONZ, niż aby Polak został 
papieżem”. Turowicz pamiętał też słowa 
kardynała Franza Königa, arcybiskupa 
Wiednia, także poruszonego do głębi: „To 
psychologiczne trzęsienie ziemi dla całego 
wschodu Europy…”
Prorocze słowa.

red. nacz. 
Anna Bierska

Do napisania artykułu wykorzystałam dialogi 
z pozycji znakomitych pisarzy, dziennikarzy 
i watykanistów: Bernarda Lacomte Prawda 
zawsze zwycięży. Jak papież pokonał 
komunizm i Jonathana Kwitny Człowiek 
stulecia. Życie i czasy papieża Jana Pawła II. 

„IDĘ TROCHĘ POPAPIEŻYĆ...”
CIEKAWOSTKI O JANIE PAWLE II

Dużo już wiemy o papieżu Polaku. 
Mimo to, z czasem na jaw wychodzą  
mniej lub w ogóle nieznane fakty z życia 
papieża Polaka. Czy wiecie, że Jan Paweł 
II jako Ojciec św. ustanowił całkiem sporo 
rekordów! Oto one:

• pochodził z komunistycznego 
kraju, był pierwszym Słowianinem 
i pierwszym Polakiem, – mówił 
w ponad dwudziestu językach, m.in. 
włosku, hiszpańsku, niemiecku, 
francusku, szkocku, walijsku, 
flamandzku, holendersku, litewsku, 
węgiersku, ukraińsku, czesku, rosyjsku, 
łacinie, koreańsku, suahili, papiamento 
oraz w wielu dialektach.

• nie chciał, aby noszono go w lektyce 
(od tej pory zarzucono ten zwyczaj),

• współpracował z dziennikarzami, 
organizował konferencje prasowe, 
przyjmował dziennikarzy w samolocie,

• łapał żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej za 
guziki i halabardy, aby ich rozśmieszyć,

• wymykał się poza mury Watykanu na 
krótkie wycieczki w góry, dla szybkiej 
regeneracji sił, − uprawiał kajakarstwo, 
jeździł na nartach, lubił górskie 
wędrówki,

• jadał z sekretarzem, z zaproszonymi 
gośćmi i najbliższym otoczeniem, 
wspólne posiłki (podawano głównie 
potrawy kuchni włoskiej i polskiej), – 
czytał bez okularów, nie nosił zegarka,

• kazał założyć Internet,
• przybył na konklawe mając tylko kilka 

drobnych w kieszeni,
• był na koncercie rockowym w Bolonii, 

− zasiadł na trybunach stadionu 
sportowego i oglądał mecz,

• napisał do dzieci list,
• jako pierwszy odwiedził meczet, 

synagogę i kościół luterański,
• trzy razy otarł się o śmierć,
• 40 razy okrążył kulę ziemską, 

najdłuższa pielgrzymka liczyła 48 974 
km (na Daleki Wschód i do Oceanii), 
a najkrótsza 470 km (do San Marino).

• odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do 
135 krajów oraz 142 pielgrzymki na 
terenie Włoch,

• wygłosił 2400 oficjalnych przemówień 
za granicą oraz 900 podczas 
pielgrzymek po  Włoszech,

• odwiedził 301 spośród 334 rzymskich 
parafii,

• wyniósł na ołtarze wielu ludzi. Dokonał 
140 uroczystości beatyfikacyjnych 
na 1318 błogosławionych (w tym 
154 Polaków) oraz 55 uroczystości 
kanonizacyjnych, które dały 
Kościołowi nowych 478 świętych 
(w tym 9 Polaków),

• mianował 232 kardynałów (w tym 10 
z Polski), wyświęcił 320 biskupów, 
2810 kapłanów,

• ochrzcił 1378 osób, bierzmował 1581 
osób i namaścił 77 chorych (papieże 
niezwykle rzadko robili to osobiście),

• podczas 1020 oficjalnych audiencji 
przyjął u siebie ponad 1350 polityków 
w tym 426 głów państw, 187 
premierów i 190 ministrów,

• ogłosił 14 encyklik (orędzie do 
biskupów i wiernych), 14 adhortacji 
(dokument nauczania papieskiego), 
11 konstytucji apostolskich (dekret 
dogmatyczny), 43 listy apostolskie,

• zwołał 9 konsystorzy (Kolegium 
Kardynałów), 6 zwyczajnych 
zgromadzeń generalnych Synodu 
Biskupów, jedno nadzwyczajne oraz 7 
zgromadzeń specjalnych Synodu. 

Jan Paweł II źródło pixabay
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Jan Paweł II miał swoją stronę 
świątobliwą, ale i żartobliwą. Kilka 
ciekawostek w tej kwestii:

W czasie pielgrzymki w Polsce miała 
go w progach kościoła witać gaździna. 
Z wrażenia pomyliła się i zamiast użyć słowa 
„najdostojniejszy” powiedziała: Witojcie 
nom najpsystojniejsy księże kardynale. Na 
to Wojtyła uśmiechnął się, puścił do niej 
„oczko” i odrzekł: No coś w tym jest. 

Pewnego razu jeden z  prałatów 
postanowił nauczyć się kilka słów po 

polsku, aby móc przemówić do papieża 
w jego ojczystym języku. Chcąc się pochwalić 
znajomością polskiego chciał zapytać 
papieża: Jak się czuje Papież, ale tak naprawdę 
zapytał: Jak się czuje piesek. Na to papież mu 
odpowiedział: Hau Hau!.

Podczas wizyty papieża w Olsztynie jeden 
z dziennikarzy zapytał go o zdrowie papieża. 
Ten mu odpowiedział: A jeszcze jakoś człapię. 

Papież Polak urodził się 18 maja 1920 
r., a zmarł 2 kwietnia 2005r. w 9666 dniu 
swego pontyfikatu. Był drugim najmłodszym 
papieżem w historii i trzecim z kolei najdłużej 
panującym papieżem po św. Piotrze i bł. 

Piusie IX. Nawet po śmierci ustanowił wiele 
rekordów.

Jak widać Jan Paweł II był tytanem pracy, 
niezależnie o tego, czy w tzw. „terenie’, jak 
i w zaciszu watykańskiego muru. Idę trochę 
popapieżyć − lubił mawiać, kiedy udawał się 
do skromnego gabinetu na długie godzinny 
pracy. Dużo już wiemy o papieżu Polaku, ale 
jestem przekonana, że z pewnością znajdzie 
się jeszcze wiele cennych informacji, które 
są jeszcze do odkrycia. A mówił Jan Paweł 
II, że chciał tylko głosić Słowo Boże.

Ciekawostki zebrała 
A. Bierska

Jubileusz 75-lecia założenia firmy to okazja do dokonania oceny 
dotychczasowych osiągnięć, ale również impuls do podejmowania 
nowych, odważnych decyzji i realizacji dalekosiężnych planów.

Działająca w obecnym kształcie Jubilatka powstała jako 
Okręgowa Spółdzielnia Spożywczo-Handlowa w Bełsznicy 27 maja 
1945 roku tuż po zakończeniu działań wojennych. Na przestrzeni 
lat wielokrotnie zmieniała swoją nazwę i siedzibę, aby od 1974 roku 
prowadzić działalność jako Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” Gorzyce. Jej podstawowym celem było zaopatrywanie 
lokalnej ludności w artykuły spożywcze, przemysłowe, budowlane, 
prowadzenie skupu płodów rolnych. Spółdzielnia posiadała również 
własną piekarnię, masarnię, wytwórnię wód gazowanych, zajmowała 
się usługami remontowo budowlanymi. W tutejszych klubach 
rolnika i ośrodkach nowoczesnej gospodyni i spółdzielniach 
uczniowskich rozwijała działalność kulturalno-oświatową. W tym 
okresie była więc bardzo ważnym podmiotem łączącym w sobie 
wszelkie aspekty działalności gospodarczej i kulturalnej w tutejszych 
sołectwach.

W okresie transformacji ustrojowej Gminna Spółdzielnia 
Gorzyce, tak jak znaczna część polskiej spółdzielczości, nie 
pozwoliła się wtłoczyć w rozgrywki kapitałowe jakie miały miejsce 
podczas przekształceń własnościowych. Jej członkowie postanowili 
utrzymać swój majątek i swoją działalność prowadzić wg zasad 
patriotyzmu lokalnego. Zasada ta wyraża się poprzez realizowanie 
zakupów u miejscowych przedsiębiorców i preferowaniu tutejszych 
producentów. Spółdzielnia odgrywa istotną rolę w naszym lokalnym 
środowisku, pozwala na łagodzenie napięć społecznych powstałych 
na skutek działalności innych, nastawionych na komercję 
podmiotów gospodarczych.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 122 pracowników, prowadzi 
swoją działalność w oparciu o 11 placówek handlowych, piekarnię, 

transport i administrację. 
Realizuje swoją prospołeczną 
misję, pomimo wysokich 
kosztów przeznaczonych na 
wynagrodzenia, ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 
pracownicze .

Podstawowym celem 
naszych wspólnych działań 

jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Zadowolony klient 
działa na rzecz spółdzielni, nie tylko dokonując zakupów, ale 
także kształtując opinię o niej w swoim środowisku. Klient – 
konsument wybierając nasze regionalne produkty staje się częścią 
naszej lokalnej społeczności, czego nie odczuwa robiąc zakupy 
u międzynarodowych graczy. W naszych placówkach sprzedajemy 
produkty lokalnych przedsiębiorców, a produkcja piekarnicza 
opiera się na tradycyjnych metodach wypieków bez sztucznych 
konserwantów, oraz posiada duże walory smakowe i odżywcze. 
Przez cały czas staramy się zrównoważyć podstawowy cel każdego 
przedsięwzięcia gospodarczego jakim jest osiągnięcie zysku ze 
społecznymi aspektami naszej działalności.

W miarę stabilny, zrównoważony i konsekwentny sposób 
kierowania przedsiębiorstwem pozwala na dalsze prowadzenie 
działalności, rozwijanie i udoskonalania sieci handlowej oraz 
działalności produkcyjnej.

Obchodząc tak piękny Jubileusz w imieniu Zarządu GS Gorzyce 
chciałabym podziękować wszystkim założycielom, których nie ma 
już wśród nas, byłym i obecnym członkom, pracownikom, Radzie 
Nadzorczej, Zarządom, Związkowi Zawodowemu, Krajowej Radzie 
Spółdzielczej oraz Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni 
SCh w Warszawie.

Szczególne podziękowania składamy naszym klientom, 
partnerom handlowym oraz władzom powiatu i gminy. To dzięki 
waszemu zaangażowaniu i aktywności udało się zrealizować nasze 
cele i zamierzenia. Dzięki wam wszystkim możemy z dumą ocenić 
naszą przeszłość i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zarząd GS „SCh” Gorzyce

ŚWIĘTUJEMY JUBILEUSZ 75-LECIA 
„GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA” GORZYCE
JESTEŚMY RAZEM 75 LAT - ŁĄCZYMY CZTERY POKOLENIA KLIENTÓW
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HOMO SAPIENS ? 

Doceniamy coś dopiero, gdy to stracimy

My, ludzie, doceniamy tylko to, co jest 
nam odebrane. Nie widzimy jak ważne jest 
wszystko, co mamy pod ręką. Musimy zostać 
przyparci do muru i walczyć, aby dostrzec 
wartość straty. Ileż było przypadków, że 
ludzie tracili najbliższych, z którymi żyli 
w konflikcie i dopiero po ich śmierci 
zauważali jak bezsensowne były kłótnie 
i jak wiele przez nie zmarnowali czasu, 
którego nie są w stanie odzyskać? Ileż jest 
osób, które kiedyś nienawidziły ostrych zim, 
a gdy ich zabrakło, biadolą jak piękne one 
były i jak wiele szkód przynosi ich brak? Ilu 
ludzi modliło się, aby przeprowadzić się do 
ciepłych krajów, gdy w Polsce temperatury 
podskoczyły do 40 stopni, błagają o zimno?

Podobny stosunek mamy i do naszej planety. 
Póki jest piękna i tworzy przyjemne miejsce 
do życia, nie zwracamy na nią uwagi. 
Uważamy, że taka była, jest i będzie. Nie 
dochodzi do nas fakt, że musimy o nią 
dbać. Wolimy troszczyć się o naszą wygodę. 

Bierzemy długie kąpiele, aby się zregenerować 
i wypocząć. Kupujemy stosy nowych ubrań, 
chociaż szafa ledwo się domyka. Używamy 
rekordowych ilości dezodorantów i nie 
zwracamy uwagi na to, jak wpływa to na 
globalne ocieplenie. Nie chce nam się 
segregować śmieci i nie dbamy o to jak na 
otoczenie wpływa ta plastikowa torba, którą 
wyrzuciliśmy do lasu. No bo po co? Przecież 
od jednej reklamówki nikt nie zginął. Nic się 
nie stanie, jeśli raz nie posegreguję śmieci. Co 
się może wydarzyć, gdy trochę szkodliwego 
gazu ulotni się do atmosfery? Ile wody może 
zmarnować jedna kąpiel? Nie przesadzajmy! 
A ubrania to nic złego!

Problem polega na tym, że jeśli każdy 
będzie tak myślał, to z jednej reklamówki 
rzuconej na pobocze zrobią się miliony 
porozrzucanych po całym świecie. Ilości 
produkowanych przez nas niebezpiecznych 
gazów spowodują ekspresowe uszkadzanie 
się warstwy ozonowej, a litry zmarnowanej 
wody doprowadzą do globalnej suszy.

Często szukamy wymówek i wytłumaczeń: 
„A nawet, gdy ja przestanę to co z resztą? 
Przecież jeden człowiek nie wpłynie na 
miliony innych. A skoro, to nic nie da, to po 
co próbować? Po co się starać, gdy idzie to na 
marne? Czy to w ogóle ma sens?”.

Najpierw wymagajmy od siebie

To ma większy sens niż możecie sobie 
wyobrazić. Jak powiedział św. Jan Paweł II:  
„Najpierw wymagajmy od siebie”. Zmieńmy 
to, co możemy, a inni pójdą za naszym 
przykładem i uratujemy świat przed zagładą. 
Przestańmy mówić, że jedna osoba nic nie 
zmieni, przestańmy twierdzić, że jedna 
decyzja nie zmieni przyszłości, przestańmy 
wierzyć w to, że nie możemy ochronić 
naszej planety! Zacznijmy wierzyć we własne 
zdolności. Patrzmy pod różne nogi, a nie 
potkniemy się o błędy innych.

Dziś, w Dzień Ziemi, w święto naszego 
wspólnego domu, pomyślmy o tym, jak 
możemy zadbać o nasze otoczenie. Nie 
bądźmy egoistami, bo jak powiedział Antoine 
de Saint-Exupéry: „Ziemi nie dziedziczymy 
po naszych rodzicach, pożyczamy ją od 
naszych dzieci.” Troszczmy się więc o nią 
szczególnie dla następnych pokoleń. Nie 
pozwólmy, aby cierpieli za nasze błędy i złe 
decyzje. 

Ludzka obojętność jest uderzająca. Mimo, że jesteśmy istotami myślącymi, często 
zachowujemy się kompletnie bezmyślnie i głupio. Nasza krótkowzroczność i patrzenie na 
świat tylko z jednej perspektywy niechybnie nas zgubi. Łapiecie się pewnie teraz za głowę 
i pytacie: „Co ona plecie?”

Ziemia jest tylko jedna, a jej przyszłość zależy 
od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego 
działania - przyszłość zależy od nas. Zanim 
zaczniemy biec, musimy postawić pierwsze 
kroki, którymi mogą być zwykłe zakręcenie 
wody podczas mycia zębów albo przejrzenie 
szafy zamiast pójścia na zakupy. A gdy 
mimo wszystko to nie wystarczy, będziemy 
mogli z czystym sumieniem powiedzieć: 
Przynajmniej próbowałem.

Wiktoria Pośpiech
uczennica klasy ósmej, ZSP Olza

Olzański staw
Fot.: Jakub Szymiczek, kl. 5 ZSP Olza

BYĆ EKO JEST THE BEST

Kiedy byłam bardzo mała,
co to Eko nie wiedziałam.

Gdy urosłam, zrozumiałam
i świat Eko poznawałam.

Wiem, że segregować trzeba,
Nie marnować w domu chleba.
Kran zakręcać, prać roztropnie,
prąd oszczędzać i żyć godnie.

W lesie ognia nie rozpalać,
śmieci i traw nie wypalać.

Dbać o czystość i powietrze,
w domu, autobusie, metrze.

Zbierać folie w dobrej wierze,
często jeździć na rowerze.

Sadzić kwiaty, krzaki, drzewa,
tego właśnie nam potrzeba.

By słoneczko nam świeciło,
by na świecie było miło.

Co jest eko ucz się bracie,
i miej zawsze eko w chacie. 

Z tego wiersza morał taki:
chroń rośliny i zwierzaki.

Ziemia wspólnym dobrem jest,
A BYĆ EKO JEST THE BEST!

Karolina Bierska 
uczennica kl. VI b SP Czyżowice 
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„JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI” - CZYLI JAK NAUCZYĆ SIĘ CIESZYĆ?

Tytułowy film to francuski komediodramat 
z 2016 roku w reżyserii Hugo Gelina, w którym 
w główną rolę wciela się Omar Sy, czyli 
zdobywca Oscara za grę w filmie „Nietykalni”. 
„Jutro będziemy szczęśliwi” to ponadczasowy 
film dla widza w każdym wieku, miesza ze sobą 
płacz i śmiech, i na pewno jest pozycją, która 
obowiązkowo powinna znaleźć się na liście 
filmów do obejrzenia podczas kwarantanny.
 
Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na 
francuskiej Riwierze. Znakomicie odnajduje 
się w towarzystwie pięknych turystek i ani 

myśli o ustatkowaniu się. Jednak 
pewnego dnia na plaży zjawia się 
Kristin – jedna z jego przelotnych 
przyjaciółek, która wręcza mu 
malutkie dziecko, po czym − znika. 
Od tej chwili Samuel staje się 
pełnoetatowym samotnym tatą 
maleńkiej Glorii. Z biegiem czasu 
jednak okazuje się kochającym, 
choć niekonwencjonalnym tatą, 
który nie wyobraża sobie życia bez 
ukochanej córeczki. Po 8 latach 
Kristin pojawia 

się na nowo w życiu Samuela 
i Glorii i pragnie odzyskać 
córkę, co zakłóca spokój 
dwuosobowej rodziny.

Jest to film, który z pewnością 
poruszy niejednego twardziela, 
ale przypadnie także do gustu 
znawcom dobrej komedii 
poprzez świetne dialogi 
i nietuzinkową grę aktorską. 
Z początku może wydawać się 
kolejną „głupawą” komedyjką 

ZIELE AKUSZERKI
ANNA PIOTROWSKA

w amerykańskim stylu, która nie niesie za sobą 
żadnych wartości. Natomiast, jest to wybitne 
dzieło, które uświadamia nas o przewrotności 
ludzkiego losu i ulotności życia. Pokazuje 
niesamowitą więź ojca z córką i dostrzega 
potęgę fundamentalnych wartości ponad 
rzeczami materialnymi, za którymi tak biega 
ludzkość. Film uczy, jak nauczyć się kochać 
życie, a także doceniać każdą jego chwilę. 
Przesłanie ponadczasowe i zawsze aktualne.

Oliwia Czajkowska

ZIELONE REMEDIUM ANI

Kwitnące kwiaty Prowansji 
w naszym ogrodzie.

Znana od stuleci, nie tylko 
w naszym kraju lawenda lekarska jest 
rośliną o działaniu antyseptycznym 
i bakteriobójczym. Jest to roślina 
powszechnie uprawiana w krajach 
europejskich, charakteryzuje się 
swoistym, bardzo przyjemnym 
zapachem. Kwiatostany ścina się 

półtora tygodnia po rozwinięciu pierwszych kwiatów. Są one 
surowcem leczniczym, z którego pozyskiwany jest olejek lawendowy. 
Kwiaty lawendy mają działanie znieczulające i antyreumatyczne. 
Hamują nadmiar flory bakteryjnej, działają napotnie, wiatropędnie 
i moczopędnie. Kolejne właściwości, o których warto wspomnieć to 
fakt, że przeciwdziałają bólom brzucha i wzdęciom. Co do użytku 
wewnętrznego należy tu jeszcze wymienić między innymi: astmę, 
bezsenność, biegunkę, gruźlicę,  drgawki, bolesne miesiączkowanie. 
Lawendę można stosować również na użytek zewnętrzny. Używa się 
jej jako środka antyseptycznego, pasożytobójczego i owadobójczego. 
Roślina ta okazuje się pomocna w takich dolegliwościach jak rany 
różnego rodzaju, wrzody na nogach, trądzik młodzieńczy, zawroty 
głowy. Lawenda jest łatwo dostępna na polskim rynku. Można 
kupić nie tylko popularne napary, ale i nalewki alkoholowe, 
olejki eteryczne czy maści. Lawenda to świetny środek na nerwice 
oraz dolegliwości spowodowane stresem. Olejek lawendowy 
jest uważany za środek podnoszący na duchu i łagodzący 
depresje. Bardzo relaksacyjny okazuje się napar z lawendy.

Podaję sposób przyrządzenia: 
2 łyżeczki suszonej lawendy zalewamy szklanką gorącej (ok. 80 
st. C) wodę. Parzymy pod przykryciem ok. 10 minut. Pijemy 2 
razy dziennie pół szklanki naparu posłodzonego łyżeczką miodu. 

Lawenda w ogrodzie. 
Lawenda znajduje zastosowanie też jako roślina ozdobna. 
W ostatnich latach stała się modną ozdobą balkonów i tarasów.  
Ta dekoracyjna roślina i jej pachnące kwiaty cieszą nas cały 
sezon. Lawenda doskonale radzi sobie ze słońcem i wiatrem, 
a po drugie, jest dostępna także w niewielkich rozmiarach – 
od odpowiednich do skrzynek balkonowych, po większe, do 
sadzenia pojedynczo w donicach.  Lawenda lubi jasne i słoneczne 
miejsca. Potrzebuje ciepła, by obficie i długo kwitnąć. Nie 
powinno się umieszczać tych  roślin tuż obok siebie, gdyż 
powinny mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza. 
A co z podlewaniem? Gleba może być lekko wilgotna, ale koniecznie 
z drenażem, by nadmiar wody mógł odpłynąć. Na jaką lawendę 
się zdecydować? Ja osobiście polecam francuską, przez wielu też 
nazywaną hiszpańską czy nawet arabską. Posiada charakterystyczne, 
beczułkowate kwiatostany, składające się z bardzo drobnych, gęsto 
osadzonych obok siebie kwiatków. Spędzanie czasu w otoczeniu 
tej rośliny to istna przyjemność, do czego szczerze zachęcam. 

źródło pixabay

źródło pixabay

źródło pixabay
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RECYKLING, UPCYKLING, REDUCING W ZPSWR

Recykling, upcykling, reducing, to 
bardzo popularne ostatnio pojęcia, ale 
czy na pewno wiemy, co się pod każdym 
z nich kryje? W Zespole Placówek-
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl. nie tylko doskonale 
orientują się w powyższych zagadnieniach, 
ale co jeszcze ważniejsze, potrafią skutecznie 
wiedzę o recyklinu, upcyklingu i reducingu 
stosować na co dzień oraz pomysłowo 
ją promować. W ZPSWR od dawna 
społeczność szkolna kieruje się ekologicznym 
myśleniem, rozumiejąc że każda praca 
powinna wykuwać się u podstaw. Idee 
proekologiczne wyrażają się w organizowaniu 
rozmaitych inicjatyw począwszy od 
zainteresowania uczniów szeroko rozumianą 
ekologią, poprzez poznanie największych 
zagrożeń dla człowieka i środowiska, 
aż po rozbudzenie u dzieci poczucia 
odpowiedzialności za otaczający świat.

 W tej znanej w regionie placówce 
wykorzystuje się każdą okazję do 
organizowania na bieżąco zajęć podnoszących 
świadomość dotyczącą naszego wpływu 
na otoczenie i wiedzę o sposobach 
segregowania odpadów. Organizuje się 
tematyczne lekcje, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, instytucjami, organizacjami, 
apele, warsztaty, wystawy, międzyszkolny 
marszobieg, dni szkoły i wiele innych 
inicjatyw. Jednocześnie zachęca się dzieci 
i dorosłych do dalszych poszukiwań wiedzy 
na temat recyklingu, upcyklingu, reducingu. 
Do realizacji ambitnie wytyczonych zadań 
dobiera się formy atrakcyjne, zachęcające 
do rozwinięcia własnej inwencji twórczej. 

Bardzo dobrym przykładem 
i co należy szczególnie podkreślić, niezwykle 
interesującym, jak również inspirującym, 
jest recyklingowa ekspozycja, promująca 
nowoczesny proekologiczny design na bazie 
przedmiotów już niepotrzebnych (zużytych, 

u s z k o d z o n y c h 
niemodnych), na 
które spojrzano 
w oryginalny sposób. 
Pomys łodawcami 
wystawy są osoby 
z szeroko pojętej 
kadry Pilotażowego 
P r o g r a m u 
„Rehabilitacja 25 
plus” skierowanego 
bezpośrednio do 
dorosłych osób 
niepełnoprawnych. 
Warto wspomnieć, 
że program ten 
działa niezwykle 

prężnie już od września 2019 r. w ZPSWR, 
a wystawione prace zostały wykonane 
z udziałem uczestników Pilotażowego 
Programu „Rehabilitacja 25 plus”, którzy 
z zaangażowaniem pomagali malować 
i tworzyć wystawę. Twórcy wystawy sięgnęli 
wyłącznie po materiały z odzysku, nie 
zapominając o starannym wykończeniu 
i estetyce eksponatów. Kreatywność 
pracowników placówki nie zna granic. 
Można podziwiać m.in. stoliczki, półeczki, 
okienko, lustro, sanki, pudło gitary, zegar, 
ozdoby ścienne wykonane z drewna, 
kawałków płyt i wiele innych przedmiotów 
pięknie ozdobionych. Akcentem mocno 
definiującym szkolną 
e k s p o z y c j ę 
stanowi wystająca 
ze ściany ręka 
porośnięta mchem 
z kwiatami w dłoni. 
W pieczołowitości 
zauważalnej gołym 
okiem uwidoczniły 
się ogromne 
zasoby wyobraźni, 
co w połączeniu 
z doskonałym 
wykonaniem nadało 
wystawie zaskakujący 
i nietuzinkowy wyraz.

Inną inicjatywą 
realizowaną już 
od września 2019 
r. i trwającą do 
czerwca 2020 r. jest 
wdrażany w ramach 
zajęć świetlicowych 
w ZPSWR program 
edukacyjny „Jestem 
Eko − drugie 
życie plastiku, 
papieru i szkła”. 
Dzięki warsztatom 

zachęca się uczniów do dawania odpadom 
„drugiego życia”. Przy okazji działań 
twórczych oddziałuje się poprzez edukację 
na dzieci oraz pośrednio na ich najbliższych 
utrwalając postawy proekologiczne. 

Recykling, upcykling, reducing – czy to 
dzisiaj słowa klucze, czy to chwilowy trend? 
Zwykła moda na bardziej zdrowy, ekologiczny 
tryb życia? Z jednej strony jesteśmy 
świadkami i użytkownikami postępującego 
ciągle jeszcze konsumpcjonizmu. Z drugiej 
strony wzrasta świadomość ekologiczna 
i szacunek do natury. Nowe rodzi się 
w bólach, ale współcześnie moda na 
nowe, zdrowsze indywidualne i społeczne 
życie wydaje się już nie do odwrócenia. 

Stare koreańskie przysłowie mówi, że 
każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. 
Najlepiej zatem zmiany w sposobie myślenia 
o kwestiach ekologicznych zacząć od siebie, 
a to znaczy, że każdy uczeń, każdy nauczyciel 
i każdy pracownik Zespołu Placówek-
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl., który chociażby zbiera 
plastikowe nakrętki, makulaturę, czy na 
wiele innych sposobów udziela się w szkolnej 
społeczności − zmienia siebie i nasz wspólny 
− nie dany nam przecież na zawsze świat.

Anna Bierska

Dzieci zabierają się do pracy

Dzieci podczas prac recyklingowych

Efekty pracy recyklingowej
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ULOTNY JELEŃ

Na drugą połowę maja planowany był 
w olzańskiej  galerii „Na Sali” wernisaż prac 
Grażyny Zarzeckiej. Wernisaż tym ciekawszy, 
że prezentowane miały być na nim prace, 
nie do końca typowe dla dotychczasowej 
twórczości artystki. Dlaczego do niego (na 
razie) nie doszło? Na to pytanie nietrudno 
odpowiedzieć. Postanowiłem więc odwiedzić 
artystkę i poprosić ją o chwilę rozmowy.

Marek Grzebyk: To miło, że znalazłaś trochę 
czasu na rozmowę…
Grażyna Zarzecka: Teraz wszyscy mamy 
trochę więcej czasu. Teoretycznie….

M. G.: Wiem, że nie lubisz wywiadów, 
przynajmniej tych typowych, więc pomyślałem, że 
po prostu trochę porozmawiamy. Co ty na to..?
G.  Z.: Pod warunkiem, że zaczniesz nietypowo ...

M. G.: Prawdę mówiąc, tak właśnie chciałem 
zacząć. Przeczytam ci na początek fragment 
tekstu: „..dlaczego malarze mówią, to co mówią, 
albo robią to, co robią, tego nikt nie wie. Malarze 
porozumiewają się ze światem za pomocą 
ultradźwięków. My od biedy możemy powiedzieć, 
dlaczego ich kapelusze albo broszki wydają się 
nam ekstrawaganckie, ale oni nie potrafią opisać, 
jaką straszliwą nawałnicą jest dla nich nasz świat.
Malarz wchodzący do urzędu cierpi katusze 
już od progu. Walą się na niego obrzydliwe 
bryły biurek, wstrętne dosłowności krzesełek 
(trzeba je ukrzesłowić, aby je odkrzesłowić), 
agresywne zwały zadów i łokci, nieznośne 
kubaturki szklanek i wałków od maszyn.
Malarze są najbardziej samotną grupą na 
świecie, i najbardziej wciąż obrażaną, bo 
ludzie nie wiedzieć czemu wciąż udają, ze 
rozumieją malarzy. Urzędnicy na przykład 
w naszych młodych czasach zaczęli się do 
malarzy wdzięczyć. Polegało to m. in. na tym, 

że w kółko, z wielką uprzejmością powtarzali, 
iż rozumieją zwrot „malarstwo abstrakcyjne”. 
Nieprawda, nie rozumieli go.! Dla malarzy 
malarstwo abstrakcyjne – to cały świat 
bardzo konkretnych przeżyć i przeczuć. 
Dla urzędnika natomiast samo słowo 
„abstrakcyjny” oznacza „o niczym”, czyli nic.
G. Z.:Świetne!!

M. G.: Czyli mogę jeszcze kawałek…?
G. Z.: Dawaj..!!

M. G.: Drugą nieuprzejmością, stale przez ludzi 
czynioną malarzom, jest mówienie o kolorach. 
Do publiczności bowiem dotarła informacja, że 
obraz nie musi przedstawiać cioci Ziuty jak żywej, 
natomiast nie dotarła jeszcze druga informacja, 
co mianowicie obraz ma przedstawiać, a jeżeli 
w ogóle nie musi niczego przedstawiać, no to 
jak to właściwie jest, do licha, z tymi obrazami?
I ludzie ubrdali sobie na własną rękę, że obraz 
ma przedstawiać ...kolory. I chcąc być uprzejmi 
mówią : „Och, Mistrzu, to doprawdy piękne! 
Naprawdę przejmujące zestawienie kolorów”
Tyle ma ten komplement sensu co zwrot : 
„Och, jakie cudne połączenie przysłówków”
Trzeci sposób, w jaki ludzie stale obrażają 
malarzy, to opowiadanie żartów o malarzach. 
To znaczy: powtarzanie pewnych rzeczy, które 
malarz powiedział na serio – jako żarty.
Na przykład: swego czasu Adam Pawlikowski 
załatwił malarzowi, Edziowi Krasińskiemu, 
chałturę: była to okładka w piśmie „Polonia”. 
Edzio pracował solidnie, złożył projekt 
na czas, ale wrócił z redakcji załamany: 
rysunku nie przyjęli. Więc Adam: „Co się 
stało, Edziu, coś ty im tam namalował?”
Edzio: Górala namalowałem. Przepięknie!!
Adam: „No to czegóż chcą??” Edzio: „Ale, 
Adasiu, ty nic nie wiesz! Ten góral był nagi.” 
G. Z.: Piękna historia!. Cały tekst jest uroczy. 
Kto to napisał ?
M. G.: Agnieszka Osiecka
G. Z.: No tak, lekko i dowcipnie, ale sporo 
w tym prawdy. Wiesz, rzeczywiście czasami 
wchodząc do jakichś biur, czy urzędów 
nie mogę opanować obrzydzenia. Do tych 
faktycznie paskudnych brył biurek itp. chętnie 
bym jeszcze dodała te przeokropne plątaniny 
kabli i przewodów. Cały ten bałagan zwisający 
z komputerów, drukarek i tego całego sprzętu. 
Wyglądają jak jakieś zwyrodniałe macki 
albo coś w tym guście. Ale te „agresywne 
zwały zadów”, to mi się wyjątkowo 
podoba. Bardzo plastyczne określenie…

M. G.: Myślisz, że plastycy powinni mieć wpływ 
na wystrój takich biurowych pomieszczeń.?
G. Z.: To chyba wcale by nie było źle. 
Kiedyś zdarzyło mi się pomalować ścianę 
w takim wyjątkowo ponurym pomieszczeniu, 

gdzie siedziały informatyczki. Efekt był 
taki, że zaczęły tam wpadać koleżanki 
z sąsiednich biur. Pod byle pretekstem, 
albo i bez. Zaczęło tam przesiadywać 
sporo ludzi. Chyba im się spodobało.

M. G.: Namalowałaś nagiego górala….
G. Z.: Akurat! Namalowałam studium różnych 
odcieni błękitu. Jakoś mi tam pasowało…

M. G.: Najwyraźniej im też. Ale chyba pewne 
ryzyko też tkwi w takim pomyśle. Wyobraź 
sobie na przykład jakiś urząd, dajmy na to 
skarbowy, pomalowany przez Zdzisława 
Beksińskiego, albo salę konferencyjną w urzędzie 
miasta z którą „rozprawił się” Starowieyski…
G. Z.: Brzmi ciekawie, już nawet mam kilka 
konkretnych pomysłów. Urząd pocztowy 
w stylu Jasona Pollocka na przykład. Ale 
większość tych urzędów to i tak powinni przede 
wszystkim surrealiści pomalować..(śmiech)

M. G.:Wiesz, urzędów jakby przybywa, więc 
pól do popisu byłoby sporo. Ale żarty żartami, 
a ja mam ciągle wrażenie, że ludzie nie do 
końca zdają sobie sprawę z tego, jak duży wpływ 
ma na nich otoczenie, w którym przebywają. 
Kolor jest przecież jedną z najważniejszych 
części składowych tegoż otoczenia.
G. Z.: Oczywiście. Opowiem Ci coś. 
Przyjechała do mnie kiedyś pewna pani, aby 
kupić obraz. Najpierw pytała czy mam coś 
w „żywych kolorach”. Już mi się zaczął włos 
odrobinę jeżyć, bo jak słyszę „żywe kolory” 
to mi się wszystko w środku przewraca. 
Zwalczyłam więc ochotę zapytania jej czy 
skoro są kolory żywe, to może są i martwe 
i zapytałam o co jej chodzi. A ona mi 
tłumaczy, że musi sobie w domu coś powiesić, 
bo ma w domu tak ponuro pomalowane 
ściany, że wytrzymać tego nie może. Pytam 

ROZMOWA Z GRAŻYNĄ ZARZECKĄ 
fot. M. Albin

Grażyna Zarzecka fot. arch. G. Zarzecka
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więc, czemu ich nie przemaluje, a ona na 
to, że tak jej znany dekorator  pomalował…

M. G.: Ale w końcu kupiła ?
G. Z.: Kupiła nawet kilka, żeby jak 
najmniej tych ścian było widać…

M. G.: Czyli ich nie przemalowała..?
G. Z.: No coś ty, przecież znany dekorator….

M. G.: No tak. Ale wróćmy do ciebie. 
W twojej twórczości kolor jest rzeczywiście 
wyjątkowo ważny, zgodzisz się jeśli powiem, 
że jest bardziej dla ciebie istotny niż inne tzw. 
środki wyrazu twórczego? To chyba nie tylko 
spuścizna po twoim słynnym promotorze?
G. Z.: Mówisz o profesorze Szancenbachu. 
Na pewno miał i ma na mnie wpływ. Ja 
na akademii najpierw byłam w pracowni 
profesora Grzybowskiego. On miał takie 
swoiste podejście i do sztuki, do studentów. 
Właściwie nie wiem jak je nazwać. Wszystko 
mierzył jedną miarką. Miał jakąś wizję i nie 
uznawał żadnych odstępstw od niej. Wszystko 
kazał „spłaszczać i ściszać”. Oczywiście 
w sensie plastycznym. Kompletnie mi to nie 
odpowiadało. Uciekałam z pracowni, żeby choć 
na chwilę zajrzeć do pracowni Szancenbacha. 
Stawałam w progu i łzy mi się cisnęły do 
oczu. Jak w końcu udało mi się pracownię 
zmienić, to płakałam z radości kilka dni. 
Wiesz jak się nazywała moja pierwsza wystawa 
na Akademii? „Uciekłam do Szancenbacha”  

M. G.: Poważnie..?
G. Z.: Jak najbardziej!

M. G.: To profesor Grzybowski musiał być 
szczęśliwy…..
G. Z.: Już mnie to wtedy nie obchodziło. Byłam 
szczęśliwa że nie muszę już „ściszać i spłaszczać”. 
Szancenbach pracował diametralnie inaczej, 
w każdym studencie widział osobną postać. On 
potrafił z każdego wydobyć to, co było w nim 

najlepsze, nawet jeżeli nie całkiem współgrało 
to z jego postrzeganiem sztuki. Jak się już do 
niego dostałam, to prawie nie wychodziłam 
z pracowni. Najchętniej bym w niej mieszkała. 
Uważam go za naprawdę fantastycznego 
pedagoga, no i oczywiście za wspaniałego 
artystę. A to nie zawsze idzie w parze. A co do 
koloru. Ja ciągle eksperymentuję z kolorem. 
Wiesz, to jest niesłychanie intrygujące 
medium. Jest tak zmienny i inspirujący. Ja 
często pracuję na podmalówkach, nakładam 
kolor wiele razy i wciąż fascynuje mnie jak 
różnie się kolor ów zachowuje w zależności 
od barwy czy tonacji podmalówki. Czasami 
nawet  w zależności od faktury. Tak, że 
muszę ciągle szukać. W efekcie zdarza mi się 
czasami malować obraz parę lat. A to to bym 
zmieniła, a ten kolor jakiś nie ten, no wiesz…

M. G.: Pewna Grażyna skutkiem uporu wciąż 
nie umiała dobrać koloru…
G. Z.: Pamiętam, a jakże ten limeryk, mam go 
zapisany..

M. G.: No to dokończ..
G. Z.: Proszę bardzo  „paleta śmiała 
się z niej bezlitośnie. Znajdziesz 
ten kolor, gdzieś tak ...ku wiośnie
Chlapnęła czarnym i koniec sporu..
Bardzo ci za niego dziękuję, a przy tym wiesz 
on jest i zabawny i po trosze prawdziwy. Kilka 
obrazów czekało na ukończenie do wiosny, albo 
i do jesieni… czasem dłużej, tak jak mówiłam...

M. G.: A właśnie. W kwestii chlapnięcia 
czarnym. Jak ty to robisz, iż kolor z czołówki 
zimnych, w twoich pracach  nie tylko, że 
nie jest zimny, ale robi się wręcz przytulny ?
G. Z.: Może kiedyś ci powiem….(śmiech)

M. G.: Będziemy rozmawiać o tzw. krytyce 
artystycznej ?
G. Z.: Czy ja wiem ? Może…

M. G.: Wiesz, pytam o to , bo ilekroć pojawia się 
ten temat, mam w oczach fragment filmu bodajże 
Mela Brooksa. Wygląda mniej więcej tak : kudłaty 
jaskiniowiec resztkami nadpalonych patyków 
kreśli na skale podobiznę chyba zwierzęcia. Głos 
z offu mówi „tak narodziła się sztuka”. Następnie 
drugi jaskiniowiec,  równie kudłaty, wspina się 
na ową skałę i obficie zrasza moczem malowidło. 
Głos: a oto narodziny krytyki artystycznej.. 
G. Z.: Piękne...(śmiech). Muszę ci od razu coś 
opowiedzieć. Kiedyś zrobiłam serię monotypii 
i zostawiłam je do wyschnięcia. Poszłam do 
sklepu, czy coś takiego, potem nie zajrzałam 
do pracowni. Weszłam tam dopiero na 
drugi dzień. Patrzę… ale fajne, tylko chyba 
trochę inne niż je zostawiłam. Przyglądam 
się bliżej i co widzę. Kotka mi weszła do 
pracowni i pewnie się jej nie podobały, bo je 
obsikała. W efekcie porobiły się takie ciekawe 
zacieki, plamy, a że prace były w założeniu 

eksperymentalne, to bardzo twórczo 
włączyła się w proces twórczy (śmiech).

M. G.: Czyli ślad naturalny w pełnym tego słowa 
znaczeniu…
G. Z.: Tyle, że trochę wonny... 
A wracając do krytyki, no cóż, nie 
mam jednoznacznego zdania. A ty?

M. G.: Sądzę, że krytyka artystyczna jest na pewno 
potrzebna. Ale głównym jej zadaniem powinno 
być ułatwianie kontaktu ze sztuką publiczności, 
tłumaczenie czy przybliżanie tego, co i dlaczego 
we współczesnej sztuce się dzieje. Tymczasem 
chyba zbyt często krytycy uciekają w erudycyjne 
popisy, które dla przeciętnego człowieka są 
po prostu niezrozumiałe. Czyli niejako robią 
podwójnie złą robotę, bo nie dość, ze nie 
przybliżają, to jeszcze zniechęcają. Oczywiście nie 
wszyscy, ale wielu. Dodatkowo mają przemożną 
skłonność do szufladkowania, a to jest szczególnie 
irytujące. O tobie, na przykład można często 
przeczytać, że jesteś kolorystką. Czujesz się tak 
jednoznacznie przynależną do tego kierunku?
G. Z.: Wiesz koloryści mieli na mnie bardzo duży 
wpływ, ale kilka innych kierunków też. Sama 
nie wiem… Ale masz rację, szufladkowania, 
dorabiania etykiet na siłę, nie lubię.

M. G.: A skoro już o tym mowa, to 
którego z wielkich cenisz najbardziej..?
G. Z.: Wiesz, ja bardzo cenię różne dzieła, ale 
jest mi niezmiernie trudno wybrać jakiegoś 
jednego, czy nawet kilku zdecydowanych 
faworytów. Jednych artystów cenię za to, 
innych za co innego. Czasem z całego 
czyjegoś dorobku lubię jeden obraz. Ja wiem, 
że to brzmi trochę dziwnie, ale nie umiem 
wskazać jakiegoś zdecydowanego mistrza. 
O, mam.! Bardzo lubię Miró. Właściwie  
wszystko w jego sztuce mi pasuje. Ta dziecięca 
wyobraźnia, sposób w jaki wykorzystuje 
kolor, jak go rozmieszcza, czy wręcz dozuje.
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M. G.: A wiesz, że to ciekawe. Prowadząc 
zajęcia z dziećmi, albo z niepełnosprawnymi 
kilka razy pokazywałem im obrazy Miró, jako 
źródło inspiracji. Zawsze spotykały się z żywą, 
bardzo pozytywną reakcją. Powstawały też przy 
takich okazjach znakomite prace. Podobne 
reakcje wyzwalały też  niektóre dzieła Paula Klee.
G. Z.: Klee też lubię, ale bardziej wybiórczo. 
Bardzo szanuję Picassa, rozumiem jego 
punkt widzenia i odwagę, ale kubizm nie do 
końca łapie mnie za serce. Lubię Tadeusza 
Makowskiego. Szanuję Modiglianiego, 
głównie za pewną umiejętność skrótu, 
syntezy przy portretowaniu. Podoba mi 
się świat Chagalla, ale w sensie tematyki 
i kompozycji. Nie do końca pasuje mi się jego 
podejście do kolorów. Wiesz, ja chyba szukam 
w malarstwie klimatów bardziej baśniowych, 
feerycznych. Nie lubię rzeczy, czy historii 
przekazywanych bardzo konkretnie. Wolę  
niedopowiedzenie, pewien posmak tajemnicy.

M. G.: Mam wrażenie, że 
w rozmowie o Twoich artystycznych 
preferencjach musi paść jeszcze jedno nazwisko
G.Z.: Jakie..?

M. G.: Był taki malarz z Niderlandów 
na przełomie XV i XVI stulecia….
G. Z.: Aaa, no oczywiście. Hieronim Bosch. Ale 
to i od razu Breugel. Obu ich cenię wyjątkowo.

M. G.: Trudno się dziwić. Patron sztuki 
fantastycznej w nowożytnym znaczeniu 
tego słowa. Pięknie o Boschu napisał Jerzy 
Kwiatkowski nazywając go „pierwszym wielkim 
twórcą świata wyobraźni niewiarygodnie 
potężnego i bogatego, tego który pierwszy ośmielił 
i rozgrzeszył wyobraźnię fantazjotwórczych 
malarzy..”A Breugel podążał śladami mistrza…
G. Z.: Zgadzam się co do słowa..
M. G.: Mówiłaś, że szukasz w sztuce tajemnicy. 
Innymi słowy cenisz sztukę, która zostawia 
odbiorcy dużą przestrzeń na własną interpretację. 
Chodzi Ci o ten magiczny moment, w którym 

zaczynamy nawiązywać z oglądanym dziełem 
swoistą rozmowę ?
G. Z.: Tak, malarstwo to dla mnie świat 
tajemniczy, pełen wielości interpretacji, 
niedomówień, wewnętrznych przeżyć. 
Obraz to nie jest reportaż, obraz to raczej 
impresja na jakiś temat. Nie narzucam 
moim odbiorcom interpretacji daję im 
możliwość własnego odczytania obrazu.

M. G.:  A jeśli jest on inny z twoim odczytaniem ?
G. Z.: To też dobrze, nawet bardzo dobrze. 
Każdy może odczytywać, czy interpretować 
obraz po swojemu , jeżeli porusza czyjąś 
wrażliwość, dociera do czyjegoś wnętrza 
to jest to właśnie to, o co twórcy chodzi. 
Chcemy poruszyć w ludziach wrażliwość. 
Jeżeli ktoś potrzebuje dokładny obraz 
cioci Ziuty, jak to pisała Osiecka, to ma 
od tego aparat fotograficzny. Świat nie jest 
jednowymiarowy, dla kogoś promień światła 
wpadający przez okno to proste zjawisko 
optyczne, dla innego to ścieżka, po której 
mogą zbiegać jakieś fantastyczne istoty. To 
wszystko kwestia wyobraźni, wrażliwości. 
Każdą rzecz, każde zjawisko można pokazać 
przecież na wiele sposobów. Ja nie lubię 
w sztuce dosłowności. Być może tu właśnie 
przebiega linia pomiędzy sztuką a rzemiosłem.

M. G.: Czyli sztuka ma być rozumiana nie 
jako popis rzemiosła, choćby najbardziej 
kunsztownego, a raczej jako zapis emocji..
G. Z.: Zdecydowanie tak!

M. G.: Opowiem ci coś. Kiedyś bardzo interesowały 
mnie maski. Dużo ich sam rzeźbiłem w drewnie, 
sporo oglądałem. Widziałem maski chińskie, 
japońskie, syberyjskich szamanów, indiańskie , 
całą masę afrykańskich. A potem natknąłem się 
na kilka masek, które zrobił niepełnosprawny 
chłopak spod Bielska. Nie miał cienia informacji 
o warsztacie, materiałoznawstwie, technikach itd. 
Robił je z kawałków kory, patyków, kamyczków. 
A moc oddziaływania miały nieporównywalnie 
większą niż te, które widziałem przedtem. Choć 
wiele z tamtych egzotycznych było niezwykle 
kunsztownie rzeźbionych, malowanych 
i ozdabianych, to te które robił ten chłopak 
miały coś więcej, nie wiem jak to nazwać...
G. Z.: Podpowiem ci. Szczery, autentyczny 
zapis emocji.

M. G.: Tak, dobrze to nazwałaś..
G. Z.: To może teraz coś lżejszego..?

M. G.: Proszę bardzo!  Namalowałabyś zachód 
słońca nad morzem..?
G. Z.: No jasne, tylko, że tak nieskromnie 
powiem, po swojemu. Właściwie każdy 
temat może być „malarski” to tylko kwestia 
jak się do niego podejdzie. Swego czasu 
namalowałam obraz jakże pokrewny 
tematycznie zachodowi słońca, o który pytałeś.

M. G.: Powiedz, że to był jeleń??
G. Z.: A jakże, był to jeleń na rykowisku, 
ale tak jak mówiłam – po mojemu.

M. G.: Czyli majaczący pośród świetlnych 
refleksów i miraży oniryczny kształt….
G. Z.: Ale rogi miał !!(śmiech). A poza tym 
był bardzo ulotny. Zresztą ten obraz tak się 

nazywał „Ulotny jeleń na rykowisku”. Ale 
muszę ci opowiedzieć coś jeszcze o zachodzie 
słońca. Jako całkiem jeszcze nieopierzona 
studentka ASP poszłam na egzamin. Spocona, 
wystraszona, w nie swoich ciuchach, bo trzeba 
było klasycznie – biała bluzka, czarna spódnica, 
musiałam więc pożyczyć, bo ja miałam 
wszystko hippie. Aha, do tego tuż przed salą 
ułamałam obcas, więc z rozpaczy urwałam 
drugi i tak wkroczyłam przed szacowne grono. 
Z nerwów widziałam wszystko podwójnie i oto 
słyszę pytanie „Czy pani chadza do muzeów” . 
Mówię, że oczywiście – chadzam. „A w jakim 
pani była ostatnio?” Zgodnie z prawdą mówię, 
że w Narodowym. „A jaki obraz zwrócił pani 
szczególna uwagę i dlaczego”. O cholera, 
szukam w pamięci i mówię - na wprost 
schodów w takim i takim miejscu zauważyłam 
obraz zachód słońca nad morzem, niestety nie 
doczytałam kto jest jego autorem. Ale bardzo 
mi się podobał. „A dlaczego się pani podobał”. 
No więc dukam o wspaniałym kolorycie, 
przejściach tonalnych itd. A komisja jak na 
złość drąży i drąży. Potem się okazało że autor 
owego obrazu zasiadał w tej komisji, mało 
tego – był jej przewodniczącym. Był to zresztą 
właśnie  mój poźniejszy mistrz i promotor Jan 
Szancenbach. Reszta komisji się połapała, że 
młoda koza go po prostu nie rozpoznała i w pocie 
czoła opisuje autorowi jego własny obraz.

M. G.: Musieli mieć z ciebie mnie niezły ubaw...
G. Z.: Oj, tak. A jeszcze do tego 
z nerwów mówiłam oczywiście po śląsku….
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M. G.: O, to może na Śląsk wrócimy. Prace, które 
planowaliśmy pokazać (i pokażemy) w Olzie 
wiążą się z twórczością twojego syna Bartłomieja.

G. Z.: Tak, syn jest muzykiem, gra na gitarze 
w zespole , z którym nagrał drugą już płytę. 
Słucham ich i muszę ci powiedzieć, że 
zaczyna do mnie przemawiać metal (śmiech), 
a konkretnie doom metal. To taka odmiana 
nieco bardziej romantyczna… Zespół 
nazywa się Sandbreaker, no i oczywiście 
zachęcam do posłuchania ich muzyki.

M. G.: W sieci dostępni?
G. Z.: Oczywiście, już daję namiary: https://
www.facebook.com/sandbreakerdoom/, 
aha i jeszcze: sandbreaker.bondcamp.com
Ostatnio słucham tego prawie na okrągło. Ja 
zresztą słucham dużo, naprawdę dużo muzyki…

M. G.: No właśnie jak według 
ciebie wyglądają związki muzyki 
z plastyką. Schopenhauer powiedział, ze 
każda sztuka chciałaby być muzyką…
G. Z.: Na pewno jest na tym polu dużo 
wzajemnych inspiracji. Często maluję słuchając 
muzyki i na pewno ma ona jakiś wpływ na 
to co robię. No a właśnie ostatnio zaczęłam 
się inspirować muzyką mojego syna i jego 
kolegów, zobaczymy co z tego wyniknie...

M. G.: Oboje wychowywaliśmy się w czasach 
kiedy te związki nabrały szczególnego wymiaru. 
Eksplozja muzyki rockowej lat 60 i 70 
spowodowała silną reakcję środowisk plastycznych. 
Okładki płyt, plakaty itd. Chociaż malarstwo 
takie jak uprawiasz mnie kojarzy się bardziej 
z jazzem. Podobnie jak jazzman improwizujesz 
sobie na jakiś temat. Pewien wybitny muzyk 
powiedział kiedyś, że w improwizacji najbardziej 
kocha to, że nigdy do końca nie wie dokąd, go ona 
zaprowadzi. Czy to aby nie bliskie ci stwierdzenie..?
G. Z.: No jasne, bardzo często zaczynając 

malowanie nie mam kompletnej, gotowej wizji 
finału. Przerabiam, poprawiam, pewne rzeczy 
zmieniają się w trakcie. Mam tylko tę przewagę 
nad muzykiem, że mogę przerwać pracę, 
pomyśleć i wrócić za jakiś czas, a on skoro 
już zaczął grać no to raczej musi skończyć….

M. G.: Grażynko, powoli będziemy kończyć 
naszą rozmowę, ale na koniec chcę opowiedzieć 
taką ładną historię, którą usłyszałem onegdaj…
G. Z.: Chętnie posłucham…

M. G.: A zatem słuchaj. Przez krakowski rynek 
wędrowała sobie kiedyś dziewczyna. Miała na 
sobie jeansowe ogrodniczki i podkoszulek. Oba 
fragmenty garderoby były nieco, hmm, powiedzmy 
- wysłużone. Do tego plecak, niezbyt odbiegający 
od nich stylistycznie. Oczywiście – trampki. 
Wypisz, wymaluj absolwentka ASP. Przechodząc 
obok Pałacu Sztuki stanęła i tęsknie spojrzała na 
imponującą fasadę, kryjącą jedną z najbardziej 
prestiżowych galerii w kraju. Chwilkę postała 
a następnie pewnym krokiem przekroczyła drzwi 
wejściowe. Brzmi znajomo…?
G. Z.: O, matko!! Skąd znasz tę historię??
M. G.: A dokończysz ją…?
G. Z.: Słuchaj, to było z mojej strony 
szaleństwo. Nie wiem co mnie pchnęło w te 
drzwi!! Ale jak je przekroczyłam, to poczułam 
że opuszcza mnie cała śmiałość i odwaga. Za 
biurkiem w recepcji siedziała elegancka pani 
w okularach, która przyjrzała mi się chłodno. 
Po czym niemniej chłodno pyta czego sobie 
życzę. Chciałam coś powiedzieć, ale okazało się, 
że głos też mnie zaczął opuszczać. Wydukałam 
tylko, że chciałabym się dowiedzieć, czy jest 
możliwe, aby mieć w tym miejscu wystawę.. 
Ależ pani dobrze trafiła, właśnie przyjechał 
pan dyrektor, może go pani zapyta - wycedziła 
drwiąco – proszę, to te drzwi. W jakim stanie 
weszłam do dyrektora, to się nie da opisać. 
Przekroczyłam ten próg, a tam na ścianach 
Malczewski, Wyspiański a na wprost mnie 
dwie rzeźby Dunikowskiego. Potem się okazało 
że jedna, bo ja znowu z nerwów podwójnie 
widziałam. Zza biurka podnosi się wyfraczony, 
elegancki pan w muszce i pyta mnie 
o co chodzi. Wtedy ostatecznie zaniemówiłam 
i tylko ruszałam ustami jak ryba. Myślę, że 
powinna się pani napić wody oznajmił frak 
i daje mi pełną szklankę. Wypiłam i w końcu 
wyszeptałam, że bardzo chciałabym mieć 
tu wystawę, że właśnie obroniłam dyplom. 
A u kogo się pani broniła? Mówię, choć ciągle 
niewyraźnie, że u profesora Szancenbacha. Na 
to on proszę pani, w naszej galerii przeciętnie 
czeka się na wystawę dwa lata, czasem dłużej. Na 
to ja, że oczywiście poczekam. A on „ale skoro 
pani tu jest, to czy mógłbym zobaczyć jakieś pani 
prace? Wyciągnęłam portfolio, bo je prawie  
zawsze miałam ze sobą i podaję. Wziął, usiadł 
i zaczął oglądać. Po chwili mówi a czy mogłaby 
pani przywieźć kilka prac, zdjęcia wyglądają 
ciekawie, ale chciałbym zobaczyć oryginały. Nie 

muszę ci mówić w jakim tempie zatargałam 
kilka obrazów do jego gabinetu. Patrzy, 
patrzy i pyta a ile pani tego ma ?. Mówię, że 
ze sześćdziesiąt, a on na to to proszę pomyśleć 
nad transportem, ma pani wystawę w przyszłym 
miesiącu. O mało nie zemdlałam. Ale pan 
mówił, że to tak gdzieś dwa lata… A on na to 
wie pani, akurat taka sztuka nie powinna czekać.

M. G.: wtedy nareszcie sobie spokojnie 
zemdlałaś…
G. Z.: Uwierz mi, bardzo mało brakowało, 
naprawdę bardzo, bardzo mało. Powiesili mi te 
sześćdziesiąt obrazów, na wernisażu było ponad 
czterysta osób. Sprzedałam ponad połowę 
wystawionych prac na samym wernisażu!! 
Jedną kupił osobiście dyrektor Pałacu Sztuki. 
I wiesz co,  zaraz sobie kupiłam nową 
pralkę i odkurzacz. Aha i lodówkę jeszcze!

M. G.: To była pouczająca historia p.t „Jak 
artyści wchodzą w posiadanie nowych sprzętów 
AGD”. A tak na poważnie, to gratuluję ci 
bardzo serdecznie (choć z pewnym opóźnieniem).
G. Z.: Dziękuję bardzo, ale powiedz skąd znasz 
tę historię??

M. G.: Wiesz, kwiaciarki na krakowskim 
rynku wiedzą różne rzeczy….
G.Z.: Nie wierzę ci. Powiesz czy nie..!?

M. G.: Może kiedyś… Jak mi powiesz 
dlaczego twój czarny kolor bywa taki 
ciepły…. Serdecznie dziękuję ci za rozmowę 
i może znowu przy okazji porozmawiamy?
G. Z.: Bardzo chętnie. Dziękuję!

Marek Grzebyk

Wszystkie prace zamieszczone w artykule są 
autorstwa Grażyny Zarzeckiej
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Tytuł brzmi prowokująco do tego, co dzieje się obecnie na kuli 
ziemskiej. Jak można dostrzec plus, czyli coś pozytywnego, coś 
dobrego w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego w obliczu grożącego 
nam światowego krachu gospodarczego i kryzysu we wszystkich sferach 
życia w drugiej dekadzie XXI wieku? Nie ośmielę się w tym felietonie 
wejść w poważną sferę oceny powodów i rozmiarów skutków panującej 
pandemii koronawirusa. Chcę się jedynie podzielić moimi (nie) 
obiektywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi tego gorącego tematu, 
w kontekście „eko”, naszej rozpędzonej i rozgrzanej planety.
Zacznę od refleksji, które nasuwają mi się jadąc autem po zatłoczonej 
drodze do zatłoczonych miast (nie tylko miast). Czy ta podróż, 
często jako jedyny pasażer w samochodzie jest potrzebna? Dlaczego 
nie np. autobusem? Idę pieszo wzdłuż lokalnej drogi. Jest pogodna, 
słoneczna, lutowa niedziela 2020 r. W powietrzu +8o. Patrzę w niebo, 
które jest porysowane smugami spalin i kondensatów wytworzonych 
w troposferze przez samoloty, tworząc szachownicę zasłony naszego 
nieba. Ruch na drodze wyraźnie mniejszy, jak w dzień powszedni. 
To już przedwiośnie, ale jeszcze kalendarzowa zima. Kolejna zima 
w naszym regionie bez śniegu i deszczu. Starsze pokolenia mieszkańców 
pamiętają jeszcze lutowe śniegi i mrozy… Na odcinku około 300 m, 
lokalnej drogi przejeżdżają obok mnie 32 samochody (liczyłem). Przed 
skrzyżowaniem gwałtowne hamowanie – pytam sam siebie, dokąd 
się tak spieszymy? Z wszystkich medialnych przekazów dowiaduję się 
codziennie, że już żyjemy w erze „globalnego ocieplenia”. Dowiaduję się 
też, że to między innymi ja, spalając 5 ton węgla i dwa kubiki drewna 
wraz z mieszkańcami Ziemi w tej strefie klimatycznej jestem winien tego 
globalnego zjawiska. Fakt ten powoduje moje wyrzuty sumienia w tym 
temacie. Jest z tego wyjście – zainwestować w ekologiczne ogrzewanie. 
A może by państwa mniej pieniędzy przeznaczały na wydatki 
militarne i wspomogły w większym stopniu samorządy i mieszkańców 
w proekologicznych inwestycjach? Nasza gmina jest zgazyfikowana 
(prawie w całości) póki co – posłużę się lakonicznym stwierdzeniem 
z rodzimej kinematografii, które w filmowym epizodzie wypowiedział 
śp. Jan Himilsbach: „Cóż panie, jest zimno, a jak jest zimno trzeba 
palić”. Wracam do tematu moich, trochę niezgrabnych rozważań nad 
szukaniem „plusiku” ekologicznego w dobie epidemii i i związanymi 
z tym opresjami życiowymi, jakie przyszło nam przeżywać. 
Na pewno wielu z nas zauważyło, że od dwóch miesięcy (piszę te słowa 
15 maja br.) niebo mamy jakby czystsze i ciszę w przestrzeni również. 
Jest to efekt obostrzeń, do których w związku z pandemią korona-
wirusa dostosować musiały się wszystkie kraje i linie lotnicze. 
Na bezchmurnym niebie podziwiamy błękit i ciszę na firmamencie. 
Tysiące samolotów spalających miliony ton paliwa, które przewoziły 
codziennie miliony pasażerów, także uczestników ważnych konferencji 
proekologicznych, przenosząc ich we wszystkich kierunkach i w rożne 
miejsca na świecie, prują bezlitośnie i ogrzewają spalinami troposferę, 
najważniejszą warstwę atmosfery ziemskiej. 
W tym miejscu, pozwolę sobie na osobistą dygresję dotyczącą tematu 
światowego ruchu lotniczego, jego dobrodziejstw i konsekwencji. 
Otóż, śledzę w przekazach prasowych, radiowych i telewizyjnych 

MAŁY PLUS W MINUSIE ŚWIATOWEJ PANDEMII COVID-19

przebieg dyskusji, decyzji i skutków tych ważnych kongresów 
i konferencji proekologicznych na szczeblach krajaowym, europejskim 
jak i światowym. Obojętnie - czy światowa elita pro-eko spotkała 
się w brazylijskim Rio, w podbiegunowym Rejkjaviku czy też 
w górnośląskich Katowicach - ja nie zauważyłem (jeśli się mylę 
przepraszam) nie przeczytałem i nie zobaczyłem, aby na tych tak 
ważnych spotkaniach, problemami transportu lotniczego (cywilnego 
i wojskowego) i jego negatywnym skutkom na degradację atmosfery 
ziemskiej poświęcony był jakiś konkretny dzień, panel dyskusyjny 
itd. Czyżby degradacja troposfery nie miała wpływu na tzw. „globalne 
ocieplenie”? O tym się nie mówi oficjalnie w kręgach rządzących tym 
światem. Dlaczego tak się dzieje?
Obecnie panuje postój (także w AirFlot) – nasza planeta oddycha… 
schładza się także nadmierna produkcja przemysłowa świata. Atmosfera 
ziemska wykorzystuje chwilę i też leczy rany. Czy można to zjawisko 
zaliczyć na „plus” w obecnej sytuacji na planecie Ziemia?

Andrzej Nowak 

MATURA 2020

Egzaminy dojrzałości już za pasem, maturzyści z nosami 
w książkach walczą z powtórkami i partią materiału, z którego 
przepracowania w szkole okradł ich COVID-19. Wszyscy 
w mniejszym lub większym stopniu obawiający się o swoją 
przyszłość i wyniki egzaminu, który według nauczycieli i większości 
społeczeństwa ma nad nią zaważyć. Wielu z nich tak naprawdę 
nie potrafiło się zmobilizować do nauki poza szkołą, a teraz 
z niepewnością próbują przewidzieć, jak w tych niecodziennych 
warunkach przyjdzie im podejść do matury.

Na wiele z pytań cisnących się im na usta nie ma pewnych 
odpowiedzi. Nie wiedzą, czy będą zmuszeni siedzieć przez kilka 
godzin na sali egzaminacyjnej w maseczkach i rękawiczkach, czy 
z powodu pandemii i utrudnień w nauce, egzaminy będą chociaż 
odrobinę łatwiejsze, czy nadal zachowają tendencję wzrostową 
w stopniu trudności, co jest tylko szczytem góry lodowej 
niewiadomych, przed którymi stoją młodzi ludzie. Wiedzą tylko, 
że odwołano matury ustne, co w obliczu reszty niewiadomych jest 
niewielkim pocieszeniem.

W tym tak szczególnym czasie, uczniowie, z pomocą nauczycieli 
dokładają wszelkich starań, by solidnie przygotować się do 
egzaminów, jednak nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczą 
się egzaminy i jakie będą wyniki. Zostało tylko przygotowywać się 
najsolidniej (jak to tylko możliwe) i liczyć, że wyniki będą dobre, 
a uniwersytety okażą się łaskawe dla młodych ludzi, bez wątpienia 
skrzywdzonych panującą na świecie pandemią. 

Miejmy nadzieję, że wszystkim maturzystom los będzie 
sprzyjał, a praca, którą poświęcili na przygotowania i naukę nie 
pójdzie w las i zdają egzaminy z pożądanymi wynikami (a nawet 
wyższymi). Powodzenia!

Sonia Prokopczuk
maturzystka

Tekst włyną do redakcji 15 maja br.

źródło pixabay

źródło pixabay
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„GÓRA GROSZA” W KRAINIE ODKRYWCÓW

W dniach 23.11.19 r. – 02.01.20 r. 
dzieci z Przedszkola Publicznego „Kraina 
Odkrywców” w Turzy Śląskiej uczestniczyły 
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, 
zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz 
Dom. Rodzice naszych przedszkolaków 
chętnie przyłączyli się do tej akcji i ofiarowali 
swoim dzieciom monety: 1, 2, 5, 10, 20, 
50 groszowe, które ich pociechy wrzucały 
do oznaczonych skarbonek. Po zakończonej 
akcji, pieniądze zostały posortowane według 

nominału, czyli w osobnych woreczkach były 
monety: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszowe. 
Chętne dzieci segregowały monety, a dzięki 
życzliwości jednej z mam ich wartość została 
przeliczona. Zebraliśmy 172 złote i 15 groszy. 
Te pieniądze zostały spakowane do paczek 
i wysłane do Towarzystwa Nasz Dom Pocztą 
Polską.
Dziękujemy tym osobom, które przyłączyły 
się do akcji.
Ta akcja uświadamia wszystkim, że oddając 

chociażby jeden grosz, można zrealizować 
wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci 
w trudnej sytuacji życiowej. Daje możliwość 
przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia 
społeczności przedszkola dla potrzebujących 
i włączenia się w wielką ogólnokrajową 
inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej. 

Organizatorzy Akcji Góra Grosza 
w „Krainie Odkrywców” Przedszkolu 

Publicznym w Turzy Śląskiej

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW Z KRAINY ODKRYWCOW W TURZY ŚLĄSKIEJ

Rok szkolny 2019/2020 jest 
szczególnym rokiem, bardzo trudnym 
dla dzieci i całych rodzin z powodu 
zaistniałej pandemii. Jednak nasze 
dzieci już po raz kolejny udowodniły, 
że dają radę w różnych okolicznościach. 
Próbowały swoich sił we wszelkiego 
rodzaju konkursach na szczeblu krajowym, 

powiatowym i gminnym. Zdrowa potrzeba 
sprawdzenia się i zaprezentowania się 
szerszej publiczności skutkowała udziałem 
naszych milusińskich w ciekawych 
konkursach. Ich tematyka była naprawdę 
imponująca, podobnie jak wyobraźnia oraz 
talenty plastyczne i techniczne ujawnione 
podczas tworzenia prac.

Naszą dumą i dowodem, że nie boimy 
się wyzwań jest udział w tym roku szkolnym 
w wielu konkursach. Gdyby nie pandemia 
korona wirusa, lista ta z pewnością 
okazałaby się znacznie dłuższa.

Oto krótki opis sukcesów naszych przed-
szkolaków:

W dniu 16 października 2019 r. 
Komisja Konkursowa dokonała oceny 
prac plastycznych, które napłynęły na 
Konkurs Plastyczny pt. Postać Małego 
Odkrywcy organizowany przez „Krainę 
Odkrywców” Przedszkole Publiczne 
w Turzy Śląskiej. W konkursie wzięło 
udział 17 uczestników, wpłynęło 17 prac 
plastycznych. Przy ocenie prac Komisja 
Konkursowa kierowała się następującymi 
kryteriami: walory estetyczne pracy, 
dobór techniki i zastosowanych środków 
plastycznych, oryginalność, pomysłowość, 
samodzielność wykonania. Komisja 
Konkursowa przyznała następujące 
nagrody i wyróżnienia:
Nagrody:
I miejsce – Lena Grabiec – grupa „Leśne  
Ludki”
II miejsce - Róża Zaufal – grupa „Leśne 

Przedszkolny konkurs plastyczny Postać małego odkrywcy w PP w Turzy Śląskiej

Uczestnicy akcji Góra grosza

Uczestnicy akcji Góra grosza

fot. arch. PP w Turzy Śl.

fot. arch. PP w Turzy Śl.
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Ludki”
II miejsce – Wiktoria Matuszczyk – 
grupa „Leśne Ludki”
III miejsce - Kacper Szymiczek  - grupa 
„Leśne Ludki”
Wyróżnienia: Milena Kurasz, Nataniel 
Siodmok, Agata Mrowczyk, Laura 
Tatarczyk, Patrycja Tkaczyk, Emilia 
Dzierwa, Jakub Klusek, Antoni Wita, 
Zuzanna Maronowska, Martyna Mazur, 
Antonina Danel, Kacper Żurek, Paweł 
Wawrzyczny. Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy,  nagrody rzeczowe i słodkie 
upominki.
Spośród nagrodzonych prac zostały wybrane 
trzy (I i II miejsce), które reprezentowały 
„Krainę Odkrywców” Przedszkole 
Publiczne w Turzy Śl. w  Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym pt. „Postać 

Małego Odkrywcy” organizowanym przez 
Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali 
Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi 
w Szydłowcu.

Spośród trzech prac wysłanych na 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Postać  
Małego Odkrywcy zorganizowany przez 
Przedszkole samorządowe nr 2 „Mali 
Odkrywcy” z Oddziałami Integracyj-
nymi w Szydłowcu, komisja konkursowa 
biorąc pod uwagę przede wszystkim 
samodzielność, pomysłowość, estetykę 
oraz zgodność z tematem konkursu 
przyznała:
I miejsce - Lence Grabiec – grupa III – 
Leśne Ludki
Wyróżnienie  - Wiktorii Matuszczyk – 
grupa III Leśne Ludki
Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

W Gminnym Konkursie plastycznym 
Jesienne obrazy i leśne ludki 
organizowanym przez Ośrodek Kultury 
w Czyżowicach, działający przy GCK 
w Gorzycach, komisja przyznała:
I miejsce – Adam Kowalski  –  grupa IV 
„Kolorowe Kredki”
II miejsce – Martyna Kolek  -  grupa II 
„Wesołe Nutki”
III miejsce – Antonina Danel  –  grupa III 
„Leśne Ludki”
Dzieci otrzymały dyplomy  i nagrody rzec-
zowe. 

W Ogólnopolskim Konkursie 
Strażackim Zapobiegajmy pożarom na szc-
zeblu gminnym i powiatowym przyznano:
II miejsce – Jennifer Marek – grupa III 
„Leśne Ludki”
III miejsce – Kacper Szymiczek – grupa 
III „Leśne Ludki”
Prace Jennifer i Kacpra zostały przesłane 

na konkurs na szczeblu ogólnopolskim.                              
Z niecierpliwością czekamy na ich wyniki 

W konkursie na najlepszą 
Bożonarodzeniową szopkę brał udział 
chłopiec z grupy II „Wesołe Nutki” 
Ksawery Walura 

Pomimo trudnej sytuacji i zdalnego 
nauczania nasze dzieci są ciągle aktywne,  
a ich prace biorą udział w nowych 
ogólnopolskich programach. Są to: 
program edukacyjny „Czyściochowe 
Przedszkole” przeznaczony dla 
przedszkoli w całej Polsce, organizowany 
przez firmę Rossmann w ramach pro
gramu Rossnę! Junior  oraz „Mały Miś 
w  świecie Wielkiej Literatury” – projekt 
rozwijania czytelnictwa i współpracy 
między przedszkolami organizowany 
przez Wydawnictwo MAC.
Powyższe sukcesy z  pewnością zaowocują 
w przyszłości, co więcej, pokazują, jak 
warte wyróżnienia są talenty naszych po-
dopiecznych. Udział w tego typu imp-
rezach stanowi jednak przede wszystkim 
wielką frajdę dla dzieci, powoduje dumę 
rodziców oraz daje satysfakcję nam, nauc-
zycielom. Staramy się, by nasi podopiec-
zni prowadzeni byli w taki sposób, aby, 
w miarę możliwości, rozwijana była ich 
wyobraźnia i zdolności, a także budowane 
było ich poczucie wartości.
Udział dzieci w konkursach to niezwykła 
przygoda, bogata w doświadczenia, dowód 
na zaangażowanie w naszą pracę dzieci 
i rodziców. 

Brawa dla naszych dzielnych, małych 
artystów, którzy dzięki swojej pracy 
i talentowi odnoszą takie wspaniałe 
sukcesy. Serdecznie gratulujemy rodzicom 
zdolnych dzieci i życzymy dalszych 
sukcesów!!!!!

Nauczyciele z PP w Turzy Śl.

Ogólnopolski konkurs plastyczny Postać małego odkrywcy w Szydłowcu

Gminny konkurs plastyczny Jesienne obrazi i leśne ludki organizowany przez Ośrodek Kultury w Czyżowicach

Uczestnicy akcji Góra grosza
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MIEĆ W SERCU MUZYKĘ, CZYLI O EWELINIE KOZUB SŁÓW KILKA...

Ewelina Kozub - uczestniczka The Voice Kids

The Voice Kids to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych programów, w którym 
występują nadzwyczaj utalentowane 
wokalnie dzieci. To właśnie one próbują 
zachwycić jurorów. Nasz powiat może 
pochwalić się takim właśnie talentem. 
Mowa oczywiście o mega utalentowanej 
wokalnie Ewelinie Kozub - mieszkańce 
Lubomi, która zaczarowała nas 
swoim głosem i żywiołowością. Taka 
drobna dziewczyna z tak ogromnym 
temperamentem i dojrzałością wokalu na 
zawsze już pozostanie w naszej pamięci, 
zwłaszcza że plany na przyszłość wiąże 
właśnie ze sceną. Tego oczywiście jej 
z całego serca życzymy i mocno kibicujemy! 
A, ja ze swej strony mogę jedynie dodać: 
Ewelinko, jeszcze będzie Cię pełno...

Anna Piotrowska: Co skłoniło Cię do tego, 
by wziąć udział w The Voice Kids ?
Ewelina Kozub: Oglądałam programy 
typu talent show i zawsze marzyłam, aby 
kiedyś wystąpić na takiej scenie i zobaczyć 
jak to jest. 

A.P.: Najpierw oczarowałaś śpiewając 
megahit Jessie J, a później na specjalną prośbę 
wykonałaś dodatkowy kawałek - w zupełnie 
innym klimacie! Twoja siła głosu naprawdę 
urzeka. Czy uczęszczasz na jakieś lekcje 
wokalu?
E.K.: Najpierw uczyłam się śpiewać 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Raciborzu, potem u Pani Elżbiety 
Biskup, a teraz uczęszczam na różne 
warsztaty, często w Warszawie.

A.P.: Masterpiece’ – Idealna piosenka dla 
mnie - wspomniałaś przed występem w The 
Voice Kids, dlaczego? 

E.K.: Uwielbiam tego typu piosenki, 
najlepiej się w nich czuję.

A.P.: Dlaczego zdecydowałaś się na drużynę 
Tomsona i Barona? 
E.K.: Kiedy leciał dorosły voice zawsze 
mówiłam, że pójdę do nich i moje marzenie 
się spełniło.

A.P.: W finale zaśpiewałaś piosenkę 
„Ewakuacja” z repertuaru Ewy Farnej. Ty 
sama zdecydowałaś się na ten kawałek? 
E.K.: Wybraliśmy ją wspólnie 
z trenerami. Lubię śpiewać piosenki, które 
odzwierciedlają mój charakter. Oczywiście 
kiedy trzeba zaśpiewać balladę, to też 
potrafię, ale to jednak soul, rock i rnb czuję 
najbardziej.

A.P.: Jakie emocje Tobą kierowały podczas 
finału? Z pewnością to ogromne przeżycie 
dla młodej dziewczyny. Zapytam słowami 
z Ewakuacji: Masz tysiące własnych spraw, 
ale w oczach strach? Czy jesteś raczej odważną 
osobą? 
E.K.: Nie byłam zestresowana, raczej 
podekscytowana tym występem, bo był 
to jeden z moich ważniejszych w życiu 
wystąpień, dałam z siebie wszystko i jestem 
z siebie mega zadowolona.

A.P.: Pewnie nie zaprzeczysz, że The Voice 
Kids to ogromna szansa na zaistnienie 
w środowisku muzycznym. Przygotowując się 
do występów, z pewnością chciałaś zająć jak 
najwyższe miejsce. Udało Ci się to, jak się 
z tym czujesz? 
E.K.: Jestem szczęśliwa, że dotarłam aż 
do finału, dalej się nie udało, chociaż 
tak naprawdę dopiero się rozkręcałam. 
Natomiast mam nadzieję, że to dopiero 

początek, a nie koniec. W tym 
programie nauczyłam się 
wielu rzeczy, że pewnie nigdzie 
indziej bym nie zdobyła 
takiego doświadczenia więc 
jestem bardzo wdzięczna

A.P.: Nieodłącznym elementem 
scenicznym są stylizacje gwiazd. 
Ty bez wątpienia wyglądałaś 
bardzo profesjonalnie, powiedź 
kto pracował nad tym?
E.K.: W tym programie 
pracują sami specjaliści od 
mekapistow po fryzjerów. 
Dodam również, że 
cała produkcja to mega 
profesjonaliści. Wszystko 
jest zapięte na ostatni guzik. 
Szanuję ich za to.

A.P.: Odnoszę wrażenie, że nie boisz się 
sceny a podczas występów czujesz się jak ryba 
w wodzie. Słyszałam, że marzysz o własnym 
programie telewizyjnym. Uchylisz nam rąbka 
tajemnicy? 
E.K.: Tak oprócz śpiewania chciałbym 
mieć swój program z gadżetami, ale będąc 
w programie i obserwując kulisy również 
chciałbym być prezenterką. Bardzo 
chciałbym poprowadzić The Voice Kids 
z Panem Tomkiem Kamelem, to by było 
coś!

A.P.: Czego życzyłabyś sobie?
E.K.: Życzę sobie dobrych ludzi wokół 
siebie. Żeby spełniły się moje marzenia. 

Na koniec pozwolę sobie zacytować 
mądre słowa: W nauce śpiewu ważniejsza 
od wiedzy jest radość śpiewania oraz 
autentyczność. Jeżeli coś ma być wybitne 
musi być naturalne i prawdziwe, a nie 
wkomponowane w pewne ogólnie przyjęte 
i akceptowalne schematy. 

Cóż, nasza młoda gwiazda poza tym, 
że uczy się wokalu, ma w sobie właśnie tę 
autentyczność i radość śpiewania, o czym 
przekonaliśmy się podczas jej występów 
na scenie. Powinniśmy być  dumni z tak 
młodych talentów, które są wizytówką 
naszego regionu.

rozmawiała
Anna Piotrowska
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Wyrazy najszczerszego żalu, głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
wieloletniemu redaktorowi miesięcznika U nas

Piotrowi Pawlicy oraz jego rodzinie
z powodu śmierci

żony Aliny

składają:
Anna Bierska - redaktor naczelna U nas  wraz z współpracownikami
Bibianna Dawid - dyrektor GCK w Gorzycach wraz z pracownikami

Daniel Jakubczyk - wójt gminy Gorzyce 

Wyrazy żalu i serdecznego współczucia
Piotrowi Pawlicy oraz jego rodzinie

z powodu śmierci żony Aliny

składają:
Zarząd i członkowie SAL Perspektywa w Czyżowicach

Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 
Krystynie Malcharczyk oraz jej rodzinie

z powodu śmierci Matki

składa:
Bibianna Dawid - dyrektor GCK w Gorzycach wraz z pracownikami

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

i odprowadzili na miejsce spoczynku

śp. Sebastiana Urlicha
męża, ojca, syna i brata.

Składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Wasza obecność i współczucie, były dla nas ważnym wsparciem w tych 

trudnych chwilach.

Pogrążeni w smutku
Żona, syn, rodzice i rodzeństwo z rodzinami

PODZIĘKOWANIA PRZEDRUK Z NR 4-5/2020

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, 
dzielili z nami smutek i żal, 

uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych

śp. Józefa Hanzlika

Okazali wiele serca, życzliwości i współczucia w tym trudnym dla naszej 
rodziny momencie.

Składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.

Pogrążona w smutku żona Danuta 
oraz córki Anna i Marta z rodzinami

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, 
dzielili z nami smutek i żal, 

uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych

śp. Aliny Pawlica 
w dniu 19.03.2020 r.

Również tym, którzy byli z nami myślami, 
a z przyczyn epidemii koronawirusa nie mogli w nim uczestniczyć,

składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Rodzina

mini
RUBRYKA SATYRYKA 

 Czesław Czaika

O przemocy
Walczył z przemocą,
z przemocy pomocą.

Bezsilność
Cierpiał strasznie, wprost okrutnie,

że nikt wirusowi łba nie utnie.

Zły kierunek
Ani wódka, ani łóżko takich nie pogodzi,

kiedy jeden w prawo, drugi w lewo chodzi.

Prezydencka wizyta
Nie poszedł do prezesa, by sobie pogadać,

w czasie przedswiątecznym trza się wyspowiadać.

Wróżba przedwyborcza
Już bębny w pogotowiu, już trąby czekają,

choć pewnie po wyborach dudy nam zagrają.
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