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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

GMINA GORZYCE – inwestycje drogowe
Dobra pogoda w listopadzie i grudniu umożliwiła kolejne inwestycje 

na naszych drogach. Od kilku lat na ich modernizacje i remonty 
przeznaczamy bardzo duże kwoty, również dzięki pozyskiwanym 
dofinansowaniom (m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych) i bardzo 
dobrej współpracy z powiatem wodzisławskim.

W ostatnich tygodniach zakończyły się modernizacje 
zrealizowane w 2019 r.: Gorzyce/Osiny - ul. Raciborska, Gorzyce 
- ul. Zamkowa, Rogów - ul. Krzywa, Bluszczów - ul. Dworcowa 
(odnoga). W ekspresowym tempie w listopadzie zrealizowaliśmy 
w Uchylsku fragment 278 m ul. Wiejskiej (zobacz U Nas R. 2019 nr 
12, s. 4). Wznowiona została i trwa inwestycja w Kolonii Fryderyk 
na ul. Polnej i Wyzwolenia (budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem 
nawierzchni). Kolejne przeznaczone do modernizacji drogi to: ul. 
Raciborska w Osinach/Bełsznicy, ul. Wiejska/Raciborska (odnoga 
w Bełsznicy/Rogowie), na modernizację których powiat i gmina 
uzyskały dofinansowania.

Pracujemy również nad kolejnymi dokumentacjami 
projektowymi, m.in.: Bełsznica/Rogów - ul. Raciborska, Turza Śl. 
- ul. 27 marca. Aktualizujemy kilka istniejących dokumentacji na 
modernizacje i przebudowy dróg (m.in. Bluszczów - ul. Piaskowa, 
Kol. Fryderyk - ul. Mickiewicza). W kilku sytuacjach regulujemy 
stany prawne dróg pod planowane inwestycje. Planujemy remonty 
(odtworzenia nawierzchni na całej szerokości) po zakończeniu zadań 
kanalizacyjnych w Gorzycach oraz Olzie (lata 2020-2021).

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie przebudowaliśmy dzięki 
pozyskanym środkom: w Turzy Śl. - ul. Ligonia (2018), Gorzycach 
- ul. Zamkową (2019) oraz w Gorzycach-Osinach - ul. Raciborską 
(2019).

BLUSZCZÓW – ul. Dworcowa 
Zakończył się remont odnogi ul. Dworcowej na odcinku 155m. 

Została wykonana nowa podbudowa z tłucznia, ułożone krawężniki 
oraz położone dwie warstwy asfaltu. Ponadto zabudowano studzienki 
odprowadzające deszczówkę i wykonano wjazdy do posesji. Na ul. 
Wiejskiej zostały zamontowane barierka zabezpieczająca przy urwisku 
oraz korytka odprowadzające wodę (mające na celu zabezpieczenie 
miejsca przed tworzeniem się nowego urwiska).

CZYŻOWICE - ul. Bełsznicka
Zadanie “Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej 

w Czyżowicach” zostało ujęte na liście wniosków rekomendowanych 
do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Premiera. 
Modernizowany odcinek o długości 661m zostanie również 
skanalizowany, planuje się również zgazyfikowanie. To kolejne duża 
inwestycja w naszej gminie, która będzie możliwa do realizacji dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym.

OSINY/BEŁSZNICA – ul. Raciborska
3.12.2019 r. powiat wodzisławski zawarł umowę z wykonawcą 

modernizacji kolejnego odcinka ul. Raciborskiej - od przepustu 
w Osinach do ul. Czyżowickiej w Bełsznicy. Zadanie zostanie 
zakończone w 2020 r. Przypomnę, że inwestycja jest możliwa 

dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina 
partycypuje w kosztach inwestycji w wysokości 50% wkładu 
własnego. Kompleksowa modernizacja ul. Raciborskiej to jeden 
z priorytetów w obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Powstaje 
już dokumentacja projektowa dla odcinka Bełsznica – Rogów 
(do ul. Sportowej). Spotkanie wykonawcy modernizacji odcinka 
Osiny-Bełsznica z Mieszkańcami odbędzie się 13.01.2020 r. o godz. 
18.00 w Bełsznicy, po zebraniu sołeckim. Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane Osoby.

ODPADY KOMUNALNE W 2020 r. - istotne zmiany
1. Wzór nowej deklaracji

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Gorzyce będzie obowiązywał 
nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nowy wzór zawiera: oświadczenie składającego 
o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, 
oraz zagospodarowaniu bioodpadów poprzez kompostowanie; 
dodatkowe wyliczanie opłaty dla nieruchomości wyposażonych 
w kompostownik przydomowy i kompostujących w nim bioodpady; 
dane współwłaścicieli nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne; zaktualizowany termin składania nowej deklaracji, 
w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację 
powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości. 
2. Zmiana danych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Przykład: na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na 
narodziny dziecka w miesiącu lutym 2020 r. Właściciel nieruchomości 
powinien złożyć nową deklarację do 10 marca 2020 r.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od w/w zasady jest 
śmierć osoby zamieszkującej nieruchomość.
3. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.01.2020 r.

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIV/114/19 z dnia 
27.11.2019 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Od 1.01.2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynoszą: 28,50zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny z nieruchomości zamieszkałych; 85,50zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
4. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 
kompostujących bioodpady
- Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 
2019 roku, wprowadzono zwolnienie w części stanowiącej kwotę 2,00zł 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi 
w sposób selektywny). Zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady, 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
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Zwolnienie obowiązuje od 01.01.2020 r.
- Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie 
następujących przesłanek:
a) złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (termin rozpoczęcia 
kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym). 
Nową deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele 
nieruchomości.
b) oświadczenie w złożonej deklaracji o posiadaniu kompostownika 
przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne.
Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość 
oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych 
spod nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 
5. Zmiany w zakresie świadczonych usług

Żużel i popiół paleniskowy: w okresie od 01.10. do 30.04. 
podlega segregacji i będzie odbierany jeden raz w miesiącu, zgodnie 
z harmonogramem. W okresie od 01.05. do 30.09. odpad ten nie 
podlega segregacji i należy go składować z odpadami mieszanymi. 
W okresie od 01.04. do 30.11. bioodpady będą odbierane 
z nieruchomości, maksymalnie 5 worków w miesiącu. W pozostałym 
okresie maksymalnie 1 worek w miesiącu.

PODATKI w 2020 r. - istotne zmiany
Uchwałą Nr XIV/112/19 z dnia 27.11.2019 r. uchwalono następujące 
stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gorzyce na 
2020r.:

Od budynków lub ich części:
a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni 
użytkowej 0,81 zł,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² 
powierzchni użytkowej 21,49 zł,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 
za 1m² powierzchni użytkowej 11,18 zł,
d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m2 
powierzchni użytkowej 4,87 zł,
e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 
5,37 zł,
f ) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, 
zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni 
użytkowej 12,08 zł.

Od budowli
2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² 
powierzchni – 0,95 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego, za 1m² powierzchni – 0,37 zł,
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, za 1 ha 
powierzchni – 4,80 zł,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na 
ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 
1m² powierzchni – 0,24zł.
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego , za 1m² – 3,15 zł
Uchwałą Nr XIV/113/19 z dnia 27.11.2019 r. uchwalono stawki 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce 
na 2020 r., które utrzymano w wysokości obowiązującej w 2019 r. 
Ponadto informuję, że na terenie Gminy Gorzyce nie pobiera się 
opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej.

Bluszczów ul. Dworcowa

Droga w Uchylsku

Remont pewny
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„z człOWiekieM i W ROdziNie... hiSTORie piSANe W gMiNie gORzyce”
WIeCZór AutOrSKI KS. drA HAB. HeNryKA OLSZArA 

W Sali GCK w Gorzycach odbyło 
się spotkanie promocyjne najnowszego 
opracowania historycznego autorstwa ks. 
dra hab. Henryka Olszara. Książka nosi 
tytuł „Z człowiekiem i w rodzinie…Historie 
pisane w Gminie Gorzyce”
Wieczór autorski rozpoczęła dyrektor 
GCKG Bibianna Dawid witając autora 
książki ks. Henryka Olszara oraz licznie 
zebraną publiczność. Moderator spotkania, 
Daniel Jakubczyk, pasjonat historii, autor 
kilku opracowań historycznych i wójt 
gminy Gorzyce w jednej osobie, przedstawił 
uczestnikom tego wieczoru osobę ks. 
Henryka i w kilku słowach przybliżył temat 
prelekcji.
Pięknie wydana przez Księgarnię św. Jacka 
książka, obejmuje życiorysy księży, zakonnic 
i ich rodzin wywodzących się z terenu 
dzisiejszej gminy Gorzyce. Rozdział pierwszy 
poświęcony jest ks. Józefowi Zachlodowi 
i rodzinie Juzków z Bełsznicy. Rozdział drugi 
„Ich praca zwrócona była ku 
człowiekowi” traktuje o roli ks. 
Hadamczika, ks. Fr. Kałuży i ks. 
Jana Masnego, jaką spełniali 
ci duchowni w zwalczaniu 
s z e r o k o r o z u m i a n e g o 
ubustwa swoich parafian 
i ich „niedostatecznego dostępu do 
edukacji i pomocy w tworzeniu 
organizacji samopomocowych, 
itd.  
Trzeci rozdział – „Tego, ze 
trzeba pomagać potrzebującym 
nauczył się w domu”. W tym 
rozdziale autor prezentuje postać 
ks. Edwarda Pawła Brandysa 
CM. Rozdział czwarty ukazuje 
nam niezwykłą osobowość ks. 

Gustawa Piotra Klapucha, pochodzącego 
z Czyżowic. „Człowiek na ścieżce życia” – 
dotyczy człowieka „zwykłego” i duchownego. 
Określany, jako „mistrz budowania rodziny 
i parafii”. Prawa człowieka i głoszenie 
prawdy, ogólna kultura życia – to nurtowało 
tego niezwykłego księdza, który posiadał 
też niezwykły dar oratorski. Tym przyciągał 
ludzi, ale też miał wiele adwersarzy (…). 
Postać niezwykła.
Prezentowane postacie, ich życie 
i dokonania wywarły trwałe piętno 
w historii rozwoju duchowego, kulturowego 
a nawet gospodarczego ludzi tej ziemi. 
Dla potwierdzenia tej opinii przytoczę 
krótki fragment – słowa wstępu autora ks. 
Henryka Olszara: „Osoby zaprezentowane 
w książce wybrały postawę odmienną od 
biernego poddawania się losowi, a zamierzały 
aktywnie wpływać na swoją pozycję zawodową 
i społeczną”.
W opracowaniu książki autor korzystał 
z dostępności do archiwum uczelni, 
archiwum placówek naukowych, bibliotek. 
Korzystał a archiwów rodzinnych, a także 
wykorzystał przekazy źródłowe naocznych 
świadków ich życia, ludzi tu mieszkających. 
Ks. Henryk w czasie prelekcji potwierdził: 
„Dzięki ich retrospektywnym opowiadaniom, 
lepiej poznałem ich duchowość”.
Retoryka, jaką ks. Henrym użył omawiając 
genezę powstania i treść książki, pozwoliła 
słuchaczom zrozumieć przesłanie i przenieść 
się myślą do tamtych czasów. Czasów 
niejednokrotnie ciężkich i historycznie 
zawiłych.
Na zakończenie ks. Henryk 
gorąco podziękował 
wszystkim, dzięki którym 
powstało to opracowanie. 
Łacińska sentencja 
„Viribus unitis” (łączenie 
sił), zamieszczona przez 

Ks. Henryk Olszar, wutor książki

Pamiątki po Annie Juzek

Spotkanie autorskie ks. Olszara

Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkanai

Fot.: M. Albin

Pytania publiczności

autora książki na wstępie, może określić 
sposób powstania tego niezwykle cennego 
opracowania i stanowić zarazem przesłanie 
dla nas.

Andrzej Nowak
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ALbUM TWóRczOści ARTySTy MALARzA z gORzyc

„Talenty i Pasje – 
Publikacja Twórczości 
Artysty Józefa 
Sowady” – to tytuł 
pracy autorstwa 
Petera Ligockiego, 
p o ś w i ę c o n e j 
osobie i dorobkowi 
artystycznemu artysty 
malarza i poety Józefa 
Sowady. Ważnym 
w y d a r z e n i e m 
a r t y s t y c z n y m 
w gorzyckim GCK 
była prezentacja 
albumu ukazującego 
t w ó r c z o ś ć 
gorzyczanina Józefa 
Sowady, zmarłego 
w 1997 r. 
Publikacja ukazała 
się dzięki staraniom 

rodziny Sowada, która w ten sposób chce prezentować i rozpropagować 
twórczość brata Józefa na Górnym Śląsku, w kraju i za granicą. Album 
został współfinansowany ze środków unijnych, pozyskanych przez LGD 
Morawskie Wrota z projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020.
Autorem opracowania jest Peter Ligocky, który jest pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Ostrawie. Autor albumu opatrzył 
pięknym tekstem, przedstawiającym osobę artysty malarza 
i poety. Album jest zbiorem 100. reprodukcji obrazów 
artysty, które wykonał na potrzeby wydawnictwa Martin 
Popelar. Zbiór obrazów podzielony został na trzy etapy 
twórczości artysty, które tworzą chronologiczną całość jego 
dokonań, jako artysty malarza.
Peter Ligocky, w tekście autorskim z wielkim znawstwem 
przedstawił postać artysty, jego stany duchowe, ekspresję 
i sposób postrzegania świata i zdarzeń …
W tym celu, wykorzystał też w niezwykle subtelny sposób 
treści poetyckich rozważań Józefa.
W artystyczny, duchowy nastrój zgromadzonych licznie 
na Sali GCK sympatyków, przyjaciół i członków rodziny 
artysty wprowadziła pięknym koncertem Anna Kurniejewa, 
młoda artystka z Kijowa.
Wieczór poświęcony prezentacji albumu, otworzył brat 
artysty Michał Sowada. Serdecznie przywitał zebranych w 
Sali gorzyckiego Ośrodka Kultury, dziękując wszystkim, 

którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania albumu, 
szczególnie Piotrowi Ligockyemu, autorowi wydania i jego rodzinie 
a także zespołowi pracowników LGD Morawskie Wrota. 
W kilku zdaniach przedstawił genezę powstania tego zbioru malarstwa 
swojego brata, podkreślając udział w tym dziele Muzeum Miejskiego 
w Rybniku, które wiosną ubiegłego roku zorganizowało wystawę 
twórczości Józefa Sowady(…)
Siostra artysty Maria Kucza przedstawiła treść albumu omawiając 
poszczególne okresy twórczości brata Józefa.
Autor albumu Piotr Ligocky, odnosząc się do twórczości Józefa 
Sowady w kontekście zawartości artystycznej albumu i treści wstępu 
autorskiego, spuentował to krótkim stwierdzeniem:, „Aby zrozumieć 
sztukę abstrakcyjną trzeba poznać dogłębnie duszę artysty”. Piotr, jako 
młody chłopak, bywając na wakacjach w dziadków w Gorzycach miał 
okazję osobiście poznać Józefa - artystę. Podkreślił też rolę matki Ilony, 
jaką spełniła w powstaniu jego dzieła, opowiadając o Józefie artyście 
malarzu,: „To moja mama była inspiratorką mojego zainteresowania się 
osobą Józefa” stwierdził na zakończenie wystąpienia Piotr Ligocky.
Zainteresowanym malarstwem Józefa Sowady polecam obejrzeć obraz 
jego autorstwa „Jezu ufam Tobie”, który znajduje się w kościele pw. św. 
Anioła Stróża w Gorzycach. Obraz ten, oraz obrazy z serii „Wariacje 
na temat krzyża” według wielu znawców uchodzą za koronny dorobek 
artysty z Gorzyc.
Na zakończenie przytoczę słowa Józefa Sowady zamieszczone we wstępie 
do albumu, które oddają stan ducha i weny twórczej artysty z Gorzyc: 
„Obraz to cisza kolorów i dostojność linii, cały świat, który można dotknąć, 
a tak odległy”.

Andrzej Nowak

Peter Lygocki - autor albumu o gorzyckim artyście

Uczestnicy promocji albumu

Uczestnicy promocji albumu

Obrazy Józefa Sowady

Fot.: M. Albin
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„z NASzegO pOdWóRkA” - czyLi ROdziNA gORzyckich cz.2

Fenomenalny spektakl teatralny, swoista saga 
rodu Gorzyckich, w której wystąpili mieszkańcy 
naszej Gminy Gorzyce. Autorki scenariusza 
- Urszula Wachtarczyk i Izabela Granieczny 
inspirowały się fragmentami POMSTY Mariana 
Makuli - to zkolei spektakl napisany przez autora 
na podstawie ZEMSTY Aleksandra Fredry.

Dodatkowo w spektaklu Gorzyckich 
wykorzystano fragmenty utworów Katarzyny 
Gertner ze zbioru POZŁACANY WARKOCZ

W rolę członków rodziny i ich sąsiadów 
wcielili się: Urszula Wachtarczyk (Gorzyce) – ciotka, Izabela 
Granieczny (Gorzyce) – mama Mateusza, Daria Suchy (Osiny) 
– Judyta - narzeczona, Alina Glenc (Rogów) – matka Judyty, Jacek 
Wachtarczyk (Gorzyce) – tata Mateusza, Mateusz Migdoł 
(Gorzyce) – kawaler, Boguś Konieczny (Kol. Fryderyk) – tata 
narzeczonej, Jerzy Glenc (Rogów) – ujec, Florian Matuszek 
(Rogów) – dziadek, Arkadiusz Stabla (Gorzyczki) – farorz, 
Mariusz Makosz (Gorzyce)– kościelny, sąsiad. Reżyseria - 
Dariusz Niebudek.

Dwa spektakle, jeden po drugim, przy wypełnionej po 
brzegi sali, wspaniała reakcja publiczności, to najlepsza nagroda 
dla aktorów, którzy od kilku miesięcy przygotowywali się do 
spektaklu.

Patronat Dariusza Niebudka nad całością spektaklu, nad 
szlifowaniem kunsztu 
aktorskiej profesji 
naszych aktorów to był 
strzał w przysłowiową 
10-tkę! Spektakl był 
wspaniały. Mamy 
nadzieję, że będziemy 
mieli możliwość, by 
go powtórzyć, a już na 
pewno - kontynuować! 
Wielkie gratulacje dla 
aktorów i reżysera!!!

Spektakl został 
z r e a l i z o w a n y 
w ramach projektu 
„Z naszego podwórka” 
dofinansowanego ze 

środków programu Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Red.

Fot.: M. Albin

Gorzyccy artyści sceniczni Publiczność przybyła na przedstawienie

Kolęda Ciotka w odwiedzinach

Spotkanie rodzinne

Męskie spotkanie na ławeczceKsiądz zmierzający na kolędę
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Viii MiędzyNAROdOWA WySTAWA MAkieT kOLejOWych
CZyżOWICe 2019

W dniach 23–24 listopada w Ośrodku Kultury w Czyżowicach 
odbyła się VIII Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych H0 
wraz z jeżdżącym taborem. Tegoroczna wystawa makiet kolejowych 
miała również akcent międzynarodowy – mogliśmy podziwiać trzy 
małe makiety zaprezentowane przez gości z Niemiec: krajobraz 
fikcyjnego MIASTA HAVELBURG z końca lat 60., gdzieś na 
północy NRD – mogliśmy oglądać je dzięki Volkerowi Seiderowi, 
Maxowi Kuhlerow i Fabianowi Hüshowi. Drugą makietą zagraniczną 
była makieta z Belgii -  KAMIENIOŁOM autorstwa Rika Martensa, 
któremu towarzyszył podczas wystawy modelarz Koen Vermeulen. 
Na sali  Ośrodka Kultury w Czyżowicach została zbudowana makieta 
modułowa w skali H0, która budziła ogromne zainteresowanie wśród 
odwiedzających. To były dwa niesamowite dni w Czyżowicach. 
Tegoroczną wystawę odwiedziło prawie dwa tysiące osób! Podziwiano 
sztukę modelarstwa kolejowego na światowym poziomie. Poza 
fenomenalnymi makietami, każdy zainteresowany mógł poczuć się 
jak ich twórca. Można było bowiem skorzystać z oferty warsztatów 
modelarskich dla dzieci, które prowadziły Katarzyna Korzonek 
i Hanna Władarz z Ośrodka Kultury w Czyżowicach (filia GCKG) pod 
patronatem firm Auhagen oraz NOCH. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się również warsztat modelarstwa kartonowego przygotowany 
przez Stowarzyszenie Edukacja i Modelarstwo z Rybnika. Warsztaty 
waloryzacji taboru na najwyższym poziomie, dla zainteresowanych 
osób dorosłych prowadzili Krzysztof Turko z Bytomia i Andrzej 
Kuligowski z Poznania. Dodatkowo – ten, kto cierpliwie odstał 
w kolejce – mógł doświadczyć pracy maszynisty w symulatorze, 
a najmłodsi - poprowadzić mini pociąg, to wszystko także dzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja i Modelarstwo.
Atrakcyjnym rozwiązaniem – jak się okazało – był kącik dla 
najmłodszych. Organizatorzy przygotowali dla nich zestawy kolejowe 
do zabawy, dostosowane do ich wieku.

W ramach warsztatów tworzenia mini makiet dla dzieci podczas 

VIII Międzynarodowej Wystawy Makiet Kolejowych w Ośrodku 
Kultury w Czyżowicach zorganizowano również konkurs na 
najlepiej wykonaną makietę. Nagrody - modele taboru kolejowego - 
ufundowały firmy Auhagen i NOCH. W konkursie zostali wyróżnieni 
młodzi adepci modelarstwa 
- Tadeusz Jedynak, 
Patryk Jurczyk oraz Jacek 
Widenka.

O r g a n i z a t o r z y 
tegorocznej wystawy 
makiet kolejowych poza 
ww. gośćmi z Niemiec 
i Belgi gościli również 
najwyższej klasy polskich 
modelarzy, m.in.: Stację 
Zielona – Marcina 
Turko z Bytomia, Stację 
Żelistrzewo – Jakuba Rutki 
z Sosnowca, Stację Klecza 
Górna – Artura Kukli 
z Góry w Gminie Miedźna, 
Tartak w Rydułtowach 

Uczestnicy wystawy makiet kolejowych

Fot.: M. Albin

Wystawa Makiet Kolejowych w Czyżowicach 

Tegoroczni wystawcy

Pod czujnym okiem instruktora można było wykonać własny model 

Makieta kolejowa
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– Michała Galbierza 
z Wodzisławia Śląskiego, 
Familoki w Rudzie 
Śląskiej – Jacka Mikosia, 
Marcina Krupy, Adama 
Michalskiego, Wojciecha 
Grolla, Sebastiana 
Leśniaka, Krzysztofa 
Skoczka z Katowic, 
Żwirownię Roszków 
– Klaudiusza Dawida 
z Czyżowic.
O r g a n i z a t o r a m i 
wydarzenia byli: GCKG 
– Ośrodek Kultury 
w Czyżowicach, Polska 
Makieta Modułowa H0, 
Stowarzyszenie Edukacja 
i Modelarstwo z Rybnika, 
Gmina Gorzyce.
Partnerem wydarzenia 

był Powiat Wodzisławski ze starostą Leszkiem Bizoniem na czele oraz 
firmy Auhagen i NOCH.
Patronat medialny imprezy objęli: Radio Vanessa, Nowiny 
Wodzisławskie, Gazeta U NAS, E - gorzyce, Tu Wodzisław, Nasz 
Wodzisław, Gazeta informator.
Wsparcia finansowego udzielili: Firma THS – Marcin Kwiatkowski, 
PKP Cargo S. A., Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy 
PKP Cargo, Bank Spółdzielczy w Gorzycach.

Red.

iV gORzycki jARMARk pSzczeLi

1 grudnia br. w Ośrodku Kultury 
w Gorzycach odbył się po raz 4. 
jarmark pszczeli, zorganizowany przez 
Koło Pszczelarzy w Gorzycach przy 
współpracy Gminnego Centrum 
Kultury w Gorzycach. Było wiele 
atrakcji dla odwiedzających. 
Począwszy od degustacji nie tylko 
miodu ale i pierniczków i przetworów 

miodowych. Dla najmłodszych był zorganizowany konkurs 
plastyczny oraz zdobeinie pierników świątecznych. Było również 
stanowisko z profesjonal-
nym sprzętem pszczelarskim 
z możliwością zakupu, bądź 
fachowej porady. Wszystkim 
licznie przybyłym dziękujemy 
za obecność i zapraszamy 
mamy nadzieję na 5 jarmark 
w przyszłym roku.

Red.

Fot.: M. Albin

Wystawcy z miodami

Licznie przybyli pasjonaci pszczelarstwa

Warsztaty z rękodzieła dla zainteresowanychUczestnicy konkursu plastycznego

Wystawcy ze sprzęetm pszczelarskim

Uczestnicy warsztatów modelarskichJacek Widenka

Tadeusz Jedynak Patryk Jurczyk

Krajobraz fikcyjnego miasta Havelburg, lata60., gdzieś na 
północy NRD. Wyk.: Volker Seidel i Dieter West (Niemcy)
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Kolęda „Cicha noc, święta noc...” liczy już sobie 200 lat i jest 
prawdopodobnie jedną z najpopularniejszych kolęd na świecie. 
Została przetłumaczona co najmniej na 300 języków. Historia 
powstania tej pieśni jest niezwykle ciekawa i brzmi niemal 
bajkowo. Wszystko zaczęło się w maleńkiej wiosce Oberndorf 
koło Salzburga. Autorem słów jest austriacki ksiądz o nazwisku 
Joseph Mohr, który pewnej ciemnej nocy przygotowywał się do 
mszy, ale nagle został wezwany do właśnie narodzonego w górach 
dziecka. Melodię skomponował przyjaciel Josepha Mohra w Boże 
Narodzenie 1818 roku Franz Gruber. Podobno po przeczytaniu 
poematu Gruber wykrzyknął: „Ojcze, to jest dokładnie taka pieśń 
bożonarodzeniowa jakiej potrzebujemy! Chwała Bogu!”. Utwór 
wybrzmiał po raz pierwszy podczas pasterki w Oberndorf bei 
Salzburg. Do Polski trafił w 1930 roku dzięki przekładowi znanego 
pedagoga, kompozytora i dyrygenta Piotra Maszyńskiego. I tak 
oto zaczęła się jak byśmy dzisiaj powiedzieli kariera tej przepięknej 
kolędy. 

Termin kolęda wywodzi się z tradycji rzymskiej. Jego pochodzenie 
przypisuje się m.in. Kalendzie - łacińskiemu określeniu 
calendae. Do swoich wielowiekowych tradycji związanych 
z obchodzeniem Nowego Roku Rzymianie podchodzili bardzo 
tradycyjnie i przede wszystkim uroczyście. Odwiedzali się 
wzajemnie i składali życzenia. Na początku zatem kolęda była 
pieśnią powitalną i pochwalną, a przy okazji wymieniano się 
też upominkami. Zwyczaj ten poprzez wieki rozprzestrzenił się 
poprzez Bałkany i dotarł do krajów słowiańskich. Na początku 
miał charakter świecki, ale z czasem kolędy w rozumieniu pieśni 
religijnej związanej ściśle z narodzinami Jesusa Chrystusa mocno 
i na trwałe począwszy od średniowiecza zakorzeniły się w tradycji 
chrześcijańskiej Europy. 

W Europie według podań przekazywanych słownie autorem 
pierwszej kolędy miał być św. Franciszek z Asyżu, który w 1223 
roku celebrował Boże Narodzenie w Greccio. Franciszek z Asyżu 
zapisał się w tradycji bożonarodzeniowej zbudowaniem pierwszej 
szopki w postaci żłóbka z maleńkim Jezusem. W Polsce kolędy 
spopularyzowano na przełomie XVII i XVIII wieku i często 
zwierały elementy związane z historią kraju polskiego i tym co 
kryło się w duszy ludu.

Termin kolęda posiada jeszcze inne znaczenie. Jak podaje ks. 
Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów i zwyczajów za panowania 
Augusta III” kolęda to: „Obrządek kościelny pewny, który zaczyna 
się od nowego roku i trwa do wielkiego postu”. Chodzi więc 
o zwyczaj odwiedzania wiernych po wsiach, dworach i miastach, 
który trwa po dzień dzisiejszy.

Podobny do kolędy charakter posiadają tzw. pastorałki wywodzące 
się z pieśni ludowych. One także ewoluowały i wpływy ludowe, 
kościelne w obu przypadkach przenikały się wzajemnie. Obecnie 
wszystkie tego typu utwory uważa się za bezpośrednio związane 
z obchodami Bożego Narodzenia. „Cicha noc, święta noc, Pokój 
niesie ludziom wszem…”

Anna Bierska

„hej kOLędA, kOLędA...” xi MiędzygMiNNy kONkURS 
kOLęd i pASTORAłek „hej kOLędA, 
kOLędA...

W dniu 12.12.2019 
r. (czwartek) w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach odbyły się 
przesłuchania konkursowe XI 
Międzygminnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 
kolęda…”.

Do konkursu przystąpiło 44 
uczestników (soliści i zespoły) 
w następujących kategoriach:
1.	 Soliści – kategoria 
wiekowa 7-12 lat
2.	 Soliści – kategoria 
wiekowa 13-15 lat

3.	 Zespoły – kategoria wiekowa 7-12 lat
4.	 Zespoły – kategoria wiekowa 13-15 lat
5.	 Soliści – dorośli

Jury w składzie:
prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek – przewodnicząca jury
mgr Emilia Kopiec – członkini jury
Maria Warzeszka – członkini jury
mgr Bibianna Dawid – członkini jury
mgr Tymoteusz Kubica – członek jury
wysłuchało wszystkich wykonawców, dokonało oceny i przyznało 
następujące miejsca:

W kategorii „Soliści – 7-12 lat”:
I miejsce – Jakub Piprek – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gorzyczkach
II miejsce – Marta Kozielska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wodzisławiu Śl.
II miejsce ex aequo – Natalia Sówka – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wodzisławiu Śl.
III miejsce – Dominika Klyszcz – Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku
III miejsce ex aequo – Oliwier Besta – Szkoła Podstawowa nr 4 
w Pszowie
Wyróżnienie – Dawid Nowak, zgłoszenie indywidualne
Wyróżnienie – Patryk Tomas ze Szkoły Podstawowej w Lubomii
Wyróżnienie  – Fabian Besta ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie

W kategorii „Soliści – 13-15 lat”:
I miejsce –  Klaudia Tomala – Liceum Ogólnokształcące im. 14. 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.
II miejsce – Dorota Smolorz – Szkoła Muzyki Rozrywkowej KAHAL
III miejsce – Marta Ptaszyńska – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
III miejsce ex aequo – Amelia Polok – Szkoła Podstawowa 
w Marklowicach

W kategorii „Zespoły – 7-12 lat”:
I miejsce – Zespół Wokalny „Elfiki” ze Szkoły Podstawowej 
w Skrbeńsku
II miejsce – Zespół Wokalny CODA ze Szkoły Podstawowej 
w Marklowicach
III miejsce – Zespół Wokalny „Piegi” ze Szkoły Podstawowej 
w Marklowicach

Członkowie zespołu instrumentalnego z Rogowa
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W kategorii „Zespoły – 13-15 lat”:
I miejsce – Zespół Wokalny DOLCE CANTO  z Ośrodka Kultury 
w Czyżowicach
II miejsce – Zespół Wokalno-Instrumentalny ze Szkoły Podstawowej 
w Rogowie
III miejsce – Duet Wiktoria Plata i Nikola Maks  + Zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Olzie

W kategorii „Soliści – osoby dorosłe:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Agata Kraszczyńska – Miejski Ośrodek Kultury 
w Radlinie
III miejsce – nie przyznano

Nagrodę Grand Prix XI Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda…” przyznano Zespołowi Wokalnemu DOLCE 
CANTO działającemu przy Ośrodkowi Kultury w Czyżowicach.

Laureaci nagrody Grand Prix oraz I miejsc zaproszeni są udziału 
w programie Koncertu Laureatów, który odbędzie się 6.01.2020 r. 
o godz. 17.15 w kościele pw. Św. Anioła Stróża w Gorzycach. 

Podczas ww.  koncertu zostaną wręczone nagrody WSZYSTKIM 
LAUREATOM. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Red.

Uczestniczka konkursu

Zespół wokalno-instrumentalny 

Dolce Canto, zdobywca nagrody Grand Prix

Grupa wokalna

Zespół wokalny Elfiki

Jurorzy dzisiejszego konkursuZespół wokalno-instrumentalny SP Rogów

Uczestniczka konkursuUczestniczka konkursu Uczestniczka konkursu Uczestniczka konkursu

Zespół wokalno-instrumentalny
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gOTUję! TO Nic TRUdNegO

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna z zajęć 
kulinarnych: „Gotuję! To nic trudnego”. Dzielnymi i zdolnymi 
kucharzami są uczniowie klasy IIb. Głównym celem innowacji 
jest przyswojenie przez uczniów wiadomości i umiejętności 
dotyczących zaplanowania, przygotowania i spożywania posiłków. 
Zainteresowanie ich przyrządzaniem różnych dań, gdyż to istotna 
umiejętność wykonywana w życiu codziennym. A kto wie? Może 
z czasem gotowanie przerodzi się u kogoś w interesujące hobby, 
albo sposób na życie.  
Pomimo młodego wieku kucharze z SP nr 1 w Gorzycach 
potrafią już doskonale gotować. Nie stanowi dla nich problemu 
przygotowanie ciasta drożdżowego, ciasta twarogowego, czy ciasta 
naleśnikowego. Drugie danie: kotlet jajeczny z ryżem i sosem 
pieczarkowym to było coś!  

Olga Nachlik

bARbóRkOWe SpOTkANie

Z okazji Dnia Górnika, dnia 04.12.2019r. uczniowie klas III Szkoły 
Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach przygotowali 
wraz z wychowawcami uroczystą akademię środowiskową. Na 
uroczyste spotkanie przybyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. 
Adama Mickiewicza w Gorzycach pani Aleksandra Frączek, która 
powitała i złożyła życzenia wszystkim górnikom. Następnie uczniowie 
zaprezentowali wiersze, piosenki, tańce rozrywkowe. Nie zabrakło 
także humoru podczas wystąpień uczniów z wierszami w gwarze 
śląskiej, skeczu pt: „Kabaret młodych synków”. Uroczystość uświetniły  
występy uczniów grających na instrumentach. Program artystyczny 
przygotowały panie M. Paloc, D, Jęczmionka oraz I. Witek – Bugla. 
Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy upominek w formie 
kwiatka oraz wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
zorganizowany przez rodziców klas III, którym składamy serdeczne 
podziękowania. Po występach uczniów na scenie zawitał pan A. 
Stabla, który zaprezentował wiersz gwarą śląską.  Na zakończenie 
spotkania pani I. Granieczny podziękowała uczniom i nauczycielom 

za zorganizowanie 
przepięknej uroczystości. 
Dyrektor, wychowawcy 
klas III wraz z uczniami  
i rodzicami składają 
serdeczne podziękowania 
za udostepnienie sali 
w Gminnym Centrum 
Kultury w Gorzycach. 
Dziękujemy za liczne 
przybycie wszystkich zacnych 
gości i zapraszamy ponownie 
w przyszłym roku.

M. Paloc

Fot.: M. Albin

Uczniowie klasy III podczas występów dla górników

Występy artystyczne

Symboliczny tort i gromkie “Sto lat” dla górników
Uczestnicy warsztatów kulinarnych

W oczekiwaniu na pierwsze efekty swojej pracy

Uczestnicy warsztaów kulinarnych

Fot.: arch. O. Nachlik
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SzOpki - zApOWiedź bOżegO NAROdzeNiA

Etymologia 
Słownik rodzajów i gatunków literackich 

pod redakcją Grzegorza Gazdy i Słowini 
Tyneckiej – Makowskiej podaje, że wyraz 
szopka oznacza prowizoryczny budynek 
gospodarczy, w tym wypadku stajenkę, 
tradycyjnie uznawaną w Polsce za miejsce 
narodzin Chrystusa w Betlejem. Jako 
nazwa gatunkowa termin szopka występuje 
obocznie do nazwy ,,jasełka”, oznaczającej 
żłóbek (łac. praesaepe)(…) Oba terminy 
mają kilka znaczeń, odnoszą się bowiem do:
1.Bożonarodzeniowego gatunku lalkarskiego;
2.Dekoracji i figur statycznie 
przedstawiających okoliczności narodzin 
Jesusa- tak w wersji stacjonarnej, stosowanej 
głównie w kościołach (franciszkański zwyczaj 
dekoracji żłóbka), jak i w zminiaturyzowanej 
przenośnej (tzw. >> szopka kolędnicza<<- 
termin Romana Reinfussa);
3.Ich odmian zmechanizowanych; 
4.Niektórych przedstawień 
bożonarodzeniowych w tzw. „żywym planie” 
aktorskim, określanych zwykle w opozycji 
do dwóch grup poprzednich jako „jasełka 
teatralne”
Tradycja 

Tradycję budowania szopek 
zawdzięczamy świętemu Franciszkowi 
z Asyżu, autorowi szopki w Greccio 
1223 roku. Taki sposób przedstawiania 
symboli Bożego Narodzenia należy do 
bardzo popularnych i częstych obrazów, 
stanowiących element kultury europejskiej. 
Są one umieszczane w kościołach, domach, 
łącząc niejednokrotnie sztukę oficjalną 
i ludową. Postaci, które znajdują się 

w szopkach niosą ze sobą bardzo różnorodną 
symbolikę, która związana jest ze sposobem 
ich przedstawienia. Maryja zazwyczaj jest 
młodą kobietą, ubraną w czerwoną suknię 
i płaszcz w kolorze błękitnym. O symbolice 
chrześcijańskiej pisał D. Forstner, który 
podkreślał, że kolorystyka ciemnoczerwona 
czy ciemnoniebieska purpura oznaczają 
królewską godność Matki Bożej.2 Nie bez 
znaczenia jest również welon, o którym 
śpiewa się w kolędzie: rąbek z głowy zdjęła, 
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Go 
okryła. Welon stanowi oznakę zaślubin. 
Bywa, że okrywa kark, ramiona, szyję 
i piersi.  Święty Józef, ukazywany jest 
zazwyczaj jako starszy człowiek.  Symbolika 
takiego przedstawienia podkreślać ma jego 
doświadczenie, odpowiedzialność, mądrość. 
W dłoniach Józefa często jest latarnia, która 
oświetla szopkę. Ma on też złożone dłonie, co 
w kulturze starochrześcijańskiej oznacza gest 
przysługujący modlitwie prywatnej. Osoby 
będące w stajence zazwyczaj są ukazywane 
w postawie klęczącej, co wywodzi się 
z formy leżenia krzyżem, padania na twarz, 
a te symbolizują szacunek i uwielbienie. 
W szopce często z Maryją, Józefem, 
Dzieciątkiem, które śpi owinięte w pieluszki, 
dostrzega się również Trzech Króli. Nadano 
im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. 
W swoim artykule Barbara Dobias zaznacza, 
że M. Bocian w Leksykonie postaci biblijnych 
wskazuje na błogosławieństwo związane z ich 
imionami. Zwykle aranżacje szopek ukazują 
również anielskie zastępy: ich piękno, 
czystość, niewinność olśniewa, głosząc 
narodzenie Chrystusa. W szopce oprócz 
ludzi obecne są również zwierzęta. Mimo iż 
Ewangelie nie wspominają wołu i osła przy 
narodzinach Jezusa, Ojcowie Kościoła odnoszą 
fragmenty Biblii do wydarzeń betlejemskich)3 

Źródło 
Jędrzej Kitowicz, któremu zawdzięczamy 
informację źródłową do dziejów jasełek 
i szopek w Polsce , w Opisie obyczajów 
i zwyczajów za panowania Augusta III, 
opublikowanym w 1840 r. w rozdziale 
O jasełkach, czytamy:
,,Mamy wiadomość z Ewangelii, że 
Chrystus, narodzony w stajni , złożony był in 
praesepio. Praesepe znaczy  w polskiej mowie 
żłób. Jasła zaś zowią się zagrody pod żłobem, 
gdzie słomę na podściel pod konie służącą 
kładą; mówią się też jasła, kiedy w oborach, 
w których bydło stawa, nie masz żłobów, 
tylko w takie  zagrody , z deseczek zrobione, 
kładą dla bydła słomę i sypią sieczkę. Ten kto 

1.		Słownik	rodzajów	i	gatunków	literackich.	Red.	G.	Gazda,	S.	Tynecka-	Makowska.	Kraków	2006	.	Hasło	:	Szopka	oprac.	R.	Wierzbowski,	s.	735,	2.	Por.	B.	Dobias,	
Elementarz	znaczeniowy	szopki,	w:		https://opoka.org.pl/biblioteka/V/VBN/szopki_symbole.html,	[dostęp	4.12.2019	r.],	3.	Por.	Tamże,	4.	Kitowicz	J.:	Opis	obyczajów…	
s.	50,	51

pierwszy wymyślił jasełka, o których niżej 
będę pisał, rozumiał żłób i jasła są imiona 
jednę rzecz znaczące, tę samę, co słowo 
łacińskie praesepe, przeto lalkom swoim 
i fraszkom dziecinnym, którymi wyrażał 
Narodzenie Chrystusowe, nadał imię jasełka. 
Które kiedy nastały do Polski, nie wiem, jak 
jednak pamięciom zasięgam, we wszystkich 
kościołach były używane; obchodzono je tak 
jak groby wielkopiątkowe, (…). Pomienione 
jasełka były to ruchomości małe, ustawione 
w jakimś kącie kościoła, a czasem zajmujące 
cały ołtarz niżej i wyżej po bokach, tylko 
jedną mensę ołtarzową nie zaprzątnioną sobą 
zostawiając dla odprawiania mszy świętej 
wolną. Była to w pośrodku szopka mała na 
czterech słupkach, daszek słomiany mająca, 
wielkości na szerz, dłuż i na wyż łokciowej”4

Współczesność
Jak co roku  w pierwszy czwartek grudnia 

na Rynek  Główny  w Krakowie przybędą 
szopkarze ze swoimi najnowszymi pracami, 
aby zająć miejsce na stopniach pomnika 
Adama Mickiewicza . Wśród nich będzie 
Zbigniew Zyman – rybniczanin pochodzący 
z Radlina , który na konkurs, jak co roku, 
przygotował niezwykłą szopkę. 
O wynikach tegorocznego konkursu 
poinformujemy już wkrótce.

Maria Kopsztejn

Jedna z szopek biorąca udział w konkursie

Szopka Bożonarodzeniowa

Fot.: arch. M. Kopsztejn
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„Ni MA jAk pOMASzkecić” - trOSZKA PO NASZyMu

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza 
odbył się konkurs gwarowy dla uczniów klas I – III.  Uczniowie 
prezentowali tekst  w gwarze śląskiej na temat: „Ni ma jak 
pomaszkecić”.  Prezentowany utwór nie mógł przekraczać trzech 
minut, ponadto zwracano uwagę na dykcję wypowiadanych 
słów, wyrazistość.  Poza tym sprawdzano czy treść wiersza została 
odpowiednio dostosowana do wieku dziecka. Uczestnicy pięknie 
prezentowali się w przygotowanych strojach związanych z tematyką 
wiersza. W składzie komisji oceniającej uczniów zasiedli: Bronisława 
Błatoń, Alicja Adamczyk, Brygida Leder – siostra Bernadeta. Po 
przesłuchaniu uczestników jury udało się na naradę. Natomiast 
wszyscy słuchacze z klas I –III wzięli udział w gwarowym quizie 
na temat kopalni i pracy górnika. Za każde prawidłowe udzielenie 
odpowiedzi uczniowie otrzymywali słodki upominek. Następnie 
wszyscy uczestniczyli w wspólnej zabawie wraz z pląsami i śpiewaniem 
piosenek. Z kolei nastąpiła najważniejsza część spotkania, podczas 
którego jury przyznało następujące miejsca: 
Miejsce I zdobyła Martyna Sekuła z klasy IIb, miejsce II zdobyła 
Agata Sosna z klasy IIIa, miejsce III zdobył Wojciech Kuś z klasy 
IIIb. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów 
w kolejnym etapie. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy 
za uczestnictwo oraz rodzicom i wychowawcom za napisanie 
i przygotowanie uczniów do konkursu. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na 
zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Miło jest nam 
p o i n f o r m o w a ć 
o zwycięstwie 
uczennicy Agaty 
Sosna z klasy IIIa, 
która zdobyła 
I miejsce w XVII 
M i ę d z y s z k o l n y m 
K o n k u r s i e 
Powiatowym Gwary 
Śląskiej klas I – III 
w zespole Szkolno 
– Przedszkolnym 
nr3 w Wodzisławiu 
Śląskim.

M. Paloc

Przedstawiamy tekst Martyny Sekuły 
z klasy II, który zdobył I. miejsce w szkolnym 
konkursie gwarowym 

„Ni ma jak pomaszkiecić na urodzinach 
mamulki”

No! Żebyście wiedzieli, że geburstak 
mojyj mamulki to je łogromne wydarzyni. 
Solynizantka zawsze godo inaczyj: że to 
zwykły, belejaki dzyń. Prowda je cołkiym 
inno. 
Pora dni przed łurodzinami, to my już som 
w doma na pełnych łobrotach, lotomy jak 
waryjoty. 
Momy przidzielone sektory do sprzontanio. 
Wszystko zostanie sprawdzone biołom 
rynkawiczkom. 
Ale najwjynkszy szum je w kuchyni. Tam je 

choby w ulu. Talyrze i noże furgajom jak w Matrixie. Wszystko musi 
być na piko belo. 
W tym roku było trocha inaczyj... 
Mamulka upjykła kołocz ze syrym. A wiycie wiela z tym je roboty. 
Tela drogich produktow, tetki ugniotani, eszcze sie to godzina musiało 
poruszać. Woniało na całej chałupie. Jak kołocz z pieca wyciongła, 
to go w komorce na źymi postawjyła, żeby se wychłodnył, bo tam 
cyntralniok ni mo zasiyngu.
Co było dalij...? To już wom opowiadom. Tata se w komorca 
kopalnioka chcioł poszukać i do kołocza szłapa styrczył. Kiebyście 
w tym momencie uwidzieli maska od mojyj matulki to byście sie 
wylynkali.
Potym eszcze kiszka za fest skwaśniała, kompot sie wyżbluchoł, a kitka  
z kurczaka sie przipolyły.
A na koniec...! Ojojoj! Moja matulka z dortom szła opacznie, o prog 
szłapom zahoczyła, kopyrtuczka zaliczyła i... moj tatulek wypicowany 
w bindrze już mioł dorta na głowie. 
O Maciczko plaskato! Jo już tego butlu co był w doma nie chca 
pamiyntać. Miało być tak pjyknie, a wyszoł taaaaaki bajzel.
I co...? Goście prziszli i pizza od Kamana jedli. A wiycie jak było 
wesoło. Bo ni ma ważne co maszkiecymy yno z kim maszkiecymy.
Dziynkuja. 

O. Nachlik, 
SP nr 1 w Gorzycach

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc

Uczestnicy konkursu

Fot.: arch. M. Paloc



Styczeń 2020  U NAS 15

cO dALej z NASzą pLANeTą ? 
KONKurS W SZKOLe POdStAWOWeJ Nr 1 W GOrZyCACH

Ze względu na trudną sytuację naszej planety, w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach zorganizowano konkurs biologiczny na artykuł: 
Co dalej z naszą planetą? Zwycięzcą konkursu został Kamil Glenc uczeń klasy Vb. W jego tekście znalazło się wiele osobistych doświadczeń 
i spostrzeżeń. Poniżej prezętujemy Państwu wygraną pracę.

Olga Nachlik

Co dalej z naszą planetą?
Artykuł poświęcony sytuacji ekologicznej na Ziemi.

Na świecie wiele ludzi żyje ekologicznie 
i pomaga naszej planecie. Niestety nie 
wszyscy. Jak teraz wygląda nasza planeta? 
Coraz gorzej, szczególnie w ostatnich czasach. 
Na pewno jest dużo więcej śmieci niż kiedyś. 
Często można usłyszeć w telewizji informacje 
o katastrofach naturalnych na całym 
świecie albo o ekstremalnych zjawiskach 
pogodowych spowodowanych zmianami 
klimatycznymi. Zmiany środowiskowe 
powodują też wymieranie gatunków 
i zanieczyszczenie powietrza oraz wpływają 
na wzrost temperatury powierzchni planety. 
Jeśli będzie tak dalej, nasza Ziemia nie będzie 
nadawać się do życia. 

Szukając informacji o naszej planecie 
znalazłem artykuł w Internecie, z którego 
dowiedziałem się, że w Los Angeles jest 
więcej pojazdów niż mieszkańców, a przecież 
transport jest odpowiedzialny za ogromną 
część emisji dwutlenku węgla. Z kolei Żółta 
Rzeka w Chinach śmierdzi tak mocno, że 
nie można przy niej normalnie oddychać, 
a Alberta w Kanadzie to toksyczne miejsce, 
które widać nawet z kosmosu. Matka Natura 
ma też problem z tymi, którzy myślą tylko 
o zwiększeniu zysków- masowo wycinają lasy 
na budowę sieci handlowych.

Wiem, że ochrona Ziemi jest 
w dzisiejszych czasach niezbędna. Sam 
zastanawiałem się, czy ja robię coś dla 
środowiska? Nie jestem członkiem żadnych 
stowarzyszeń, ani organizacji ekologicznych. 
Kiedy rozmawiałem z domownikami, 
dowiedziałem się jednak, że ochrona 
środowiska polega na codziennych prostych 
nawykach. 

Mama, idąc do sklepu, zabiera ze sobą 

torbę materiałową i robi zakupy według listy 
oraz planuje menu na kilka dni naprzód, 
aby uniknąć kupowania niepotrzebnych 
produktów. Segreguje też śmieci. Założyła 
kosze w kuchni – osobno na papier, plastik, 
szkło i odpady mieszane. Korzysta ze 
zmywarki i pralki zawsze w trybie eko. 

Tata z kolei oszczędza paliwo 
w samochodzie. Na zakupy jeździ do 
pobliskiego sklepu na rowerze. Założył też 
filtry do wody oraz ekologiczny piec na 
ekogroszek, aby nie zanieczyszczać powietrza. 
Kupił karmniki dla ptaków.

Babcia mówi, że warto wyłączać 
urządzenia, które nie są już używane 
(komputer, laptop, drukarkę) oraz zgasić 
światło po wyjściu z pokoju. Babcia 
wspominała, że kiedyś nie było takiego 
myślenia o środowisku jak dziś, a Ziemia 
wyglądała zdecydowanie lepiej, ale… Nie 
suszono prania w elektrycznych suszarkach, 
tylko rozwieszono je na sznurkach. W domu 
był jeden telewizor. Plastik nie był tak 
obecny w życiu jak dziś, nie było też tylu 
samochodów. Babcia nie rozumie też ludzi, 
którzy czyste powietrze zatruwają przez 
spalanie śmieci w piecach.

Moja prababcia kupuje 
tyle jedzenia, ile jest 
w stanie zjeść. Założyła 
również kompostownik 
i wrzuca do niego resztki 
z kuchni, twierdzi, że to 
wpływa na jakość gleby. 

Zauważyłem, że moja 
młodsza siostra nie korzysta 
już ze słomek do napojów, 
bo bez nich sok czy woda 
jest tak samo dobra, tym 
bardziej, że słomki ulegają 
rozkładowi co najmniej 
200 lat. Siostra nie ma 
też nowych ubranek, nosi 
używane od sąsiadki.

A co ze mną? Ja staram 
się oszczędzać wodę 
podczas mycia- biorę 
szybki prysznic zamiast 
kąpieli w pełnej wannie 
i zakręcam kran podczas 
mycia zębów. Do szkoły 
zawsze chodzę pieszo. 
Zużyte baterie zanoszę na 
zbiórkę do szkoły. Zamiast 
plastikowych butelek 
z wodą, biorę bidon 

z przefiltrowaną wodą z kranu.
Czy można jeszcze coś zrobić? Myślę, że 

warto byłoby wymienić wszystkie żarówki 
na energooszczędne - więcej wydamy niż 
na zwykłe, ale za to zużyjemy mniej energii, 
dlatego i tak wyjdziemy na plus. Według 
mnie dom nie musi być idealnie czysty 
ani sterylny, nie trzeba używać do każdej 
czynności innego środka. To nie wszystko, 
na pewno można jeszcze wiele zmienić 
i ulepszyć. Choć staramy się żyć ekologicznie, 
to jest jeszcze dużo do poprawy. Musimy nad 
tym popracować, bo ekosystemu nie da się 
szybko odbudować.

Myślę, że nawet małe zmiany 
przyczyniają się do wielkiej zmiany 
w środowisku. Najlepiej zacząć od siebie i to 
od dziś. Oszczędzanie nie musi być trudne 
-  drobne zmiany mogą znaczyć wiele. Mam 
nadzieję, że odpowiednie działania spowolnią 
niekorzystny wpływ na planetę. Pamiętajmy, 
że jesteśmy częścią przyrody. Pokażmy 
innym, że warto być EKO!

Opracował 
Kamil Glenc kl. V b, 10 lat

Kamil Glenc - zdobywca I miejsca w konkursie

Fot.: arch. O. Nachlik
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MikOłAjOWe NieSpOdziANkA W Ok gORzyce 

Święty Mikołaj - kojarzony z postacią 
starszego mężczyzny z białą brodą w czerwonym 
stroju, który wedle różnych legend i baśni 
w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi 
dziecim prezenty saniami... Nie tylko saniami. 
Do Osin z powodu braku śneigu... dotarł 
pociągiem. Dotarł do każdego miejsca, gdzie 
czekały na niego dzieci. Dla każdego mial 
dobre słowo i niepodziankę. Wszędzie było 
kolorowo, bajecznie, tanecznie...poprostu 
bajkowo. Ale nie tylko Mikołaj miał dla dzieci 
niepodzianki, dzieci również przygotowały 
dla niego wiele atrakcji, chcac w ten sposób 
podziękować mu za przybycie. My dziekujemy 
wszystkim - a było Was wielu - Sponsorów, 
dzięki którym mogliśmy zorganizować dla 
naszych najmłodszych ten magiczny wieczór 
pełen niespodzianek. Dziękujemy w imieniu 
swoim i dzieci.

Red.

Riki Tiki w wystepie dla Mikołaja

Dzięki pomocy dzielnych strażaków 
z OSP Gorzyce dotarł pod nasz Ośrodek 
Kultury w Gorzycach - Święty Mikołaj, 
nie przeszkodził mu nawet okropny 
zimny wiatr, który każdemu dał się we 
znaki. Było kolorowo, tanecznie, bajkowo. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział 
w tej wyjątkowej imprezie. Paniom z KGW 
Gorzyce za prowadzenie “Mikolajkowej” 
kawiarenki. Z całego serca dziękujemy 
strażakom gorzyckiej jednostki OSP oraz 
sponsorom, którymi byli: Sołtys Gorzyc 
Ewald Błaszczok i Rada Sołecka Gorzyc, 
Sołtys Gorzyczek - Henryk Grzegoszczyk 
i Rada Solecka Gorzyczek, Sołtys Uchylska - 
Anna Kaczmarczyk z Radą Sołecką Uchylska, 
Prezes SKR Gorzyce, radny powiatu - Marek 
Rybarz, Magda Sieńko, Rafał Maciuga. 
Dziękujemy za piękną choinkę Państwu 
Sanecznik za jej transport Jurkowi Glenc 
oraz Krzysztofowi Bażanowi. Dziękujemy 
naszym dzieciaczkom z Muzycznej Akademi 
Malucha oraz zespołowi Riki Tiki. 

Red.

Mikołajkowa niespodzianka w Gorzycach

Pyszne atrakcje dla najmłodszych

Mikołaj dotarł, dzięki strażakom z OSP Gorzyce

MIKOłAJ OdWIedZIł też I INNe OśrOdKI I śWIetLICe

Mikołajkowa niespodzianka w Osinach

Mikołajkowa niespodzianka w Odrze Mikołajkowa niespodzianka w Osinach Mikołajkowa niespodzianka w Olzie

Mikołajkowa niespodzianka w Czyżowicach Mikołajkowa niespodzianka w Czyżowicach 

Fot.: arch. GCKG

Fot.: M. Albin
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ANdRzejki dLA NAjMłOdSzych

W dniu 29.11.2019 r. w Ośrodku Kultury w Olzie odbyły się 
Andrzejki dla dzieci w klimacie dzikiego zachodu.Pojawili się indianie, 
kowboje oraz inne postacie a nasza sala zamieniła się w westernowe 
miasteczko. Wieczór ten przepełniony był magią i wróżbami, ale 
również beztroską, radością i salwami śmiechu. Najważniejszą 
zabawą tego wieczoru było przepowiadanie przyszłości z zastygniętej 
plamy wosku, nie zabrakło także innych wróżb takich jak kubeczki 
pod którymi znajdowały się rzeczy, które symbolizowały to co nas 
spotka. Dzieci z zainteresowaniem dopatrywały się co im wyszło 
i co czeka ich w przyszłości.Atrakcji było wiele, między innymi teatr 
cieni,eksperymenty (wulkan, malowanie na mleku), zabawy z chustą 
klanza, zabawa taneczna oraz kącik plastyczny, gdzie dzieci mogły 
zrobić swój własny pióropusz .Każde dziecko na koniec otrzymało 
pamiątkowy dyplom oraz watę cukrową.
Wieczór ten był magiczny, a zarazem wyjątkowy...

M. Maks

dzień góRNikA W OLzie
Obchody Dnia Górnika tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą 

Mszą św. w Kościele, do którego górnicy w mundurach górniczych 
udali się w procesji, przy radosnych dźwiękach orkiestry górniczej. 
Nie wszędzie odbywają się takie przemarsze, więc cieszymy się, że 
organizatorzy jak co roku zadbali o udział właśnie orkiestry, aby 
przemarsz był uroczysty. Msza Św. – o godz. 11:00 miała odświętny 
charakter. Po Mszy Św. również zgodnie z tradycją uczestnicy 
świętowali dalej w Ośrodku Kultury w Olzie. Tam jak zwykle święto 
umilili swoimi występami uczniowie oraz przedszkolaki Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego z Olzy, m.in. dzieci naszych górników.

M. Hojka

Młodzi artyści

Zabawy dla najmłodszych

anna piotrowska
Nie MARNUjMy żyWNOści

Koniec roku zbliża się wielkimi 
krokami. Nadchodzi czas nowych 
postanowień, wyznaczania sobie 
celów, marzeń.... Moim zdaniem to 
idealny moment , aby zastanowić 
się nad marnowaniem jedzenia. 
Jest to zjawisko bardzo popularne 
w naszym kraju, mogłabym nawet 
zaryzykować stwierdzając, iż na 
marnowanie żywności panuje 
społeczne przyzwolenie. Tyle 
się mówi w szkołach o ekologii 

zapominając, że marnowanie jedzenia to jeden z czynników 
wpływających negatywnie na nasze środowisko. Ciężko mi 
o tym pisać, ale wgłębiając się w statystyki, z przykrością muszę 
stwierdzić, że nasz naród jest w czołówce europejskich krajów  
pod  względem marnotrawstwa żywności. Zajmujemy bowiem 
5. miejsce za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. 
Z czego to wynika? Z dobrobytu, z niedbalstwa, a może braku 
racjonalnego podejścia do zakupów? Czym jest wyrzucana 
nagminnie przez nas żywność? Czy zastanawialiśmy się nad tym? 
Z pewnością są to zmarnowane hektolitry wody i energia zużyta 
do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. 
Może pora zacząć myśleć bardziej ekologicznie? Czasy, w jakich 
przyszło nam żyć, mimo rozwoju cywilizacji i technologii, 
wcale nie są dla nas łaskawe. Żyjemy coraz szybciej, kupujemy 
w pośpiechu, nie planujemy zakupów ani posiłków. Z łatwością 
też przychodzi nam uznać żywność za zwykłe śmieci, których się 
bezproblemowo pozbywamy. 

Nie zapominajmy, że każda wyrzucona kanapka przyczynia się 
do degradacji środowiska. Najczęściej do śmietnika trafiają 
produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. Są to 
przeważnie warzywa i owoce, wędliny, nabiał oraz pieczywo.
Zastanówmy się, jak wyznaczyć sobie ambitne i jednocześnie 
realne do zrealizowania cele, w celu niknięcia marnowania 
jedzenia? Z całą pewnością  utopijnej sytuacji, gdy nie będziemy 
nic marnotrawić, raczej nie osiągniemy, ale zacznijmy od małych 
kroków. Zanim udamy się do sklepu, sprawdźmy, czego tak 
naprawdę nam brakuje, zróbmy listę produktów potrzebnych. 
Unikniemy  w ten sposób niepotrzebnych zakupów, a tym samym 
zaoszczędzimy pieniądze. Sprawdzajmy daty przydatności do 
spożycia. Unikniemy dzięki temu prawdopodobieństwa, iż 
produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia wylądują 
w koszu, gdyż nie zdążymy ich  zjeść. Warto zamrażać resztki 
jedzenia, gdyż można je zużyć w miarę potrzeby. Zamrażajmy 
pieczywo. Gdy je odmrozimy będzie miękkie i pachnące. Nie 
bójmy się dzielić jedzeniem. Jeśli mamy za dużo kanapek czy 
ciasta nie krępujmy się zaoferować je znajomym. Być może jest 
ktoś w szkole, kto ma ochotę za naszą bułkę z serem.

Chciałabym również zachęcić Was do refleksji na temat  ogromnej 
katastrofy humanitarnej od czasów drugiej wojny światowej jaką 
jest klęska głodu szalejąca w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. 
Ile milionów ludzi tam mieszkających zagrożonych jest śmiercią 
głodową. Ubóstwo, złe warunki środowiskowe, niedożywienie 
i brak dostępu do odpowiedniej opieki, sprawiają, że miliony 
dzieci wciąż muszą walczyć o przetrwanie. 

Odsyłam do: www.unicef.pl/Chce-pomoc/Wplac-teraz
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WeSOłe UROdziNki dLA 
dzieckA W OśROdkU 
kULTURy W OLzie

Twoje dziecko marzy o nietypowych 
urodzinach? Trafiłeś/łaś w odpowiednie 
miejsce! Zapraszamy do naszej wesołej 
krainy zabaw. Zapewniamy Cię, że będzie 
to niezapomniana przygoda dla Twojego 
dziecka i jego gości! Podczas urodzin 
dzieci wykonują niepowtarzalne dzieła, 
które mogą zabrać ze sobą do domu lub 
podarować je komuś bliskiemu. Zajęcia 
to praca z instruktorami. Dzieci poznają 
różne techniki, takie jak decoupage, 
malowanie na szkle, drewnie, kamieniach czy 
tworzenie dzieła z najprostszych materiałów 
codziennego użytku, tworzenie masek, 
obrazów, ramek i wielu ciekawych dzieł. 
Zapewniamy dzieciom dodatkowe atrakcje 
typu: integracyjne zabawy z kolorowa chusta 
KLANZA, gry, zabawy, konkursy, quizy, 
malowanie buziek, odpoczynek - wspólne 
rozmowy, czytanie, wykonanie ilustracji..., 
mini sesja urodzinowa w celu upamiętnienia 
kreatywnego spotkania, balonikowe 
figurki Na koniec każde dziecko otrzymuje 
pamiątkowy dyplom. Scenariusz urodzin 
ustalamy indywidualnie do wieku dziecka 
i jego gości. Oferujemy również usługę 
fotograficzną – pamiątkę z urodzin.  Na 
każdych urodzinkach jest kolorowa piniata. 
ZAPRASZAMY do nas

M. Hojka

Uczestniczki urodzin

Atrakcje 

piąTkOWe WieczORy W OkO

Efekty pracy podczas piątkowych wieczorów

W ramach 
P i ą t k o w y c h 
Wieczorów w OK 
w Olzie odbyły 
się warsztaty 
r ę k o d z i e l n i c z e . 
Adresowane były do 
wszystkich, którzy 
w oczekiwaniu 
na Święta Bożego 
Narodzenia mieli 
chęć wykonać 
w ł a s n o r ę c z n i e 
niebanalne, tanie 
ozdoby i nie 
tylko. Wspólnie 
z uczestnikami 

warsztatów oraz ze Stowarzyszeniem „Aktywna Olza”, z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Olzy zrobiliśmy piękne choinki na stożku styropianowym, stroiki ze świeżych, pachnących 
gałązek, kolorowe bombki, bałwanki, aniołki. Nie zabrakło również swojskiego makaronu, 
który dzięki paniom z KGW Olza przygotowaliśmy i zapakowaliśmy w papierowe torebki, 
ozdobione na warsztatach. Każdy pomysł był stosunkowo łatwy. Domowe ozdoby można 
zrobić  bardzo tanio, z materiałów, które posiadamy albo  z takich, które kosztują niewiele. 
Ponadto są jedyne i niepowtarzalne. Nic tak nie cieszy jak coś użytecznego, co wyszło spod 
naszych rąk. Piątkowe wieczory są okazją by wspólnie, miło spędzić czas, a równocześnie 
przygotować oryginalne, Bożonarodzeniowe ozdoby i nie tylko. Efekty naszej pracy można 
było podziwiać na kiermaszu 8 grudnia br. w Parku Sołeckim w Olzie.

M. Hojka

śWiATełkO z OLzy dO NiebA

Mikołaj

Nadszedł czas, na który najmłodsi czekali 
z niecierpliwością – MIKOŁAJ. 

Mikołajkowy wieczór był magicznym 
wydarzeniem dla wszystkich dzieci i ich rodzin, 
które przybyły do Parku Sołeckiego w Olzie, 
ponieważ po raz kolejny Ośrodek Kultury w Olzie 
oraz Stowarzyszenie „Aktywna Olza” zorganizowali 
wydarzenie pod nazwą ŚWIATŁO Z OLZY 
DO NIEBA. Dzięki inicjatywnie powstały 
samodzielnie wykonane świecące figury, które 
upiększają scenę parku.

W tym uroczystym dniu przed przybyciem 
honorowego gościa – Mikołaja - mieliśmy 
okazję zobaczyć bogaty program artystyczny 
przygotowany na tę specjalną okazję. Na scenie 
nie zabrakło dzieci z przedszkola i szkoły z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego z Olzy, zespołu „Ale to 
już było” z Ośrodka Kultury w Olzie. Kiermasz 
Bożonarodzeniowy pod nazwą bazarek olzański  
to strzał w dziesiątkę, Tak można podsumować 

nasza inicjatywę. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, zakupić własnoręcznie wykonane 
ozdoby, swojskie ciasteczka, pierniczki, makaron oraz spędzić te wspólne chwile razem. Na 
stoiskach nie zabrakło ciepłe herbatki, kawy czy pysznego grzańca.

Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia  było rozświetlenie stajenki.  W tym czasie 
piękną oprawę stworzyli aniołki oraz piękny elf, którzy wprowadzili Mikołaja.  

Figury znajdujące się w parku  będą przypominały o wielkiej radości z narodzenia Pana 
Jezusa, jaką możemy przeżyć podczas Bożego Narodzeni. Codziennie po zmroku będą 
rozświetlały nasz park, zachęcając do odwiedzenia zarówno młodszych jak i starszych.

M. Hojka

Fot.: arch. OKO
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NOWiNki z dfk ROgóW

Coroczna tradycja zwiedzania jarmarków Bożonarodzeniowych 
w Niemczech stała się faktem.W tym roku odwiedziliśmy Wei-
mar, jedno z europejskich centrów kulturalnych. Weimar to miasto 
klasyków i wielkich intelektualistów. Znane nazwiska jak Gothe, 
Schiller, Nietzde, Liszt, Bach - to klejnoty niemieckiej i europejsk-
iej historii. Weimarska klasyka i Bauhaus pozostają do dzisiaj latar-
niami morskimi kultury i sztuki. Najważniejszy kierunek architek-
tury XX wieku-Bauhaus Museum-to dzisiaj wisieńka na torcie. 
Posiadające ponad 300 eksponatów prezntujących działalność uczelni 
artystycznej,której dzieła do dzisiaj nie straciły nic ze swojego piękna. 
Ciekawym punktem było również zwiedzanie barokowego Domu 
Goethego oraz Schillera. To dwa muzea, w których można dowiedzieć 
się o życiu tych wybitnych intelektualistów. Atrakcją wieczorów było 
picie gorącego wina w miłym towarzystwie uczestników wycieczki.

Uczestniczka

Uczestnicy wyjazdu

Fot.: arch. DKF Rogów MikOłAjOWe ciASTeczkA

Aby przywitać Mikołaja, dzieci zebrały się w Ośrodku Kultury 
w Czyżowicach by przygotować dla niego coś słodkeigo. Pod 
czujnym okiem Pani Kasi przygotowały ciasto, upiekły a póżniej 
pięknie ozdobiły pierniczki. Tak przygotowane ciasteczka czekały 
na przybycie Mikołaja. Dzieci choć w taki sposób chciały 
podziękowac mu za odwiedziny i upominki.

Red.

Pod czujnym okiem Pani Kasi dekorujemy pierniki

Chłopaki też dają radę Robimy lukier

Przygotowanie ciasta
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pROMUjeMU złOde TALeNTy 
z gMiNy gORzyce - WOjciech 
ciURAj

W 2017 roku Wojciech Ciuraj zadebiutował albumem „Ballady 
bez Romansów”. Materiał ten ugruntował pozycję młodego artysty, 
a najlepszym dowodem na świetny odbiór tej płyty jest mini trasa 
w Japonii, którą Ciuraj odbył w październiku tego roku. Tajemnicza 
aura polskiego romantyzmu obecna na debiutanckim albumie artysty, 
na tyle spodobała się w Azji, że gorzyczanin został zaproszony na 
dwa koncerty do Japonii gdzie wystąpił jako pierwszy polski muzyk 
rockowy w historii. Po udanym debiucie, Wojciech Ciuraj powrócił 
z nowym projektem. 17 sierpnia ukazał się jego drugi album - „Iskry 
w Popiele” inspirowany historią I Powstania Śląskiego. Do pracy nad 
tym projektem Ciuraj zaprosił wielu wspaniałych gości, wśród nich 
między innymi Józef Skrzek (SBB) oraz Marian Dziędziel, który 
wcielił się w rolę lektora. „Iskry w Popiele” to pierwsza część tryptyku 
przygotowywanego z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich. 
„Iskry w Popiele” to próba opowiedzenia burzliwej historii Śląska 
za pomocą gitarowego brzmienia. Udział w sesji instrumentalistów 
reprezentujących różne muzyczne światy, a także oryginalny koncept 
Ciuraja pozwoliły stworzyć album nietuzinkowy i pełen emocji. 
Oprócz piosenkowych form, które dominowały na poprzednim 
wydawnictwie, „Iskry w Popiele” obfitują w elementy charakterystyczne 
dla rocka symfonicznego, a także śląskiej sceny blues-rockowej. Lista 
utworów: 1. Sto lat to za mało by zapomnieć, 2. Iskry w Popiele, 3. 
Budzi się Śląsk, 4. Strajk sierpniowy `19, 5. Iskier żar, 6. Sygnał tuż, 
tuż, 7. Zaczynomy!, 8. To już koniec Powstańcy!, 9. Czas siniaków, czas 
blizn, 10. To nie koniec, To początek! Skład: Wojciech Ciuraj – gitara, 
wokal, teksty, muzyka, koncept, Józef Skrzek – minimoog (2, 3, 5), 

Marian Dziędziel 
– słowo mówione, 
Jan Mitoraj – gitara 
solowa, gitara 
akustyczna, Paweł 
Kukla – instrumenty 
klawiszowe, Piotr 
Rachwał – skrzypce, 
Elżbieta Szczyrba 
– wiolonczela, 
K l a u d i a 
Wachtarczyk – 
gitara basowa, 
Dawid Klimuszko 
– perkusja. Płytę 
promują single 
„Iskier żar” i „Iskry 
w Popiele”

Red. 

dzień góRNikA W Sp ROgóW

W tym roku akademię z okazji święta wszystkich górników 
z Rogowa, Bluszczowa i Bełsznicy przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rogowie wraz z opiekunami p. Katarzyną Muszalik 

oraz p. Ewą Stojek.
Program artystyczny był 
wypełniony wierszami, 
śląskimi piosenkami oraz 
zabawnymi scenkami. 
Atmosfera, którą stworzyli 
występujący, zarówno ci 
mali jak i duzi, sprawiła, 
że wszyscy zgromadzeni 
górnicy wspaniale się bawili.

SP Rogów

kWeSTOWANie 1. LiSTOpAdA 
pRzed cMeNTARzAMi W ROgOWie

Tego dnia chętni uczniowie z klas ósmych, we współpracy 
z absolwentami kwestowali od wczesnych godzin rannych przed 
cmentarzami w Rogowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana wiele 
lat temu przez Gimnazjum w Rogowie, zaś dziś jest kontunuowana 
przez Szkołę Podstawową. Zbiórka, jak co roku, była pozytywnie 
postrzegana przez odwiedzających cmentarze. Uczniowie zbierali 
wolne datki na Fundację Wspólnota Dobrej Woli z Wodzisławia 
Śląskiego oraz na leczenie kolegi Bartusia.  

Katarzyna Muszalik

Uczestnicy akademii

Zdolni uczniowie podczas występu

Uczestnicy kwesty

Okładka płyty Wojciecha Ciuraja

Fot.: arch. SP Rogów

Fot.: arch. SP Rogów



Styczeń 2020  U NAS 21

40 LAT OddziAłU pzhgp 0120 gORzyce
JuBILeuSZOWe POdSuMOWANIe dZIAłALNOśCI I SuKCeSóW LOtNyCH

Gołębie, „gołymbiorze” i gołębniki to część składowa mozaiki historii 
i tradycji tworzącej szeroki obraz kulturowy Górnego Śląska i ludzi tu 
mieszkających. Motywy związane z pasją hodowli gołębi pojawia się 
często w wielu formach sztuki i działalności artystycznej związanej 
z Górnośląską ziemią. Pasją tych ludzi, niezwykle malowniczo ukazują 
obrazy tworzone na Górnym Śląsku przez tzw. „malarzy niedzielnych” 
rezentujących kierunek malarski „sztuka naiwna”, stowarzyszonych 
w „grupie Janowskiej” (stałą kolekcję tego malarstwa, obejrzeć można 
w galerii „Szyb Wilson” w Katowicach Janowie). 
W sielankowej treści tych obrazów gołąb symbolizuje miłość, pokój, 
pojednanie, a w ikonografii chrześcijańskiej gołąb jest symbolem 
Ducha Świętego.
Pasja hodowcy gołębia pocztowego pokazywana też jest często w sztuce 
filmowej, związanej tematycznie z Górnośląską ziemią (…)
Hodowla gołębia pocztowego i rywalizacja sportowa tych ludzi na 
terenie Ziemi Rybnicko – Wodzisławskiej zapisała już prawie 100 letnią 
historię. Rywalizacja lotowa na ziemi wodzisławskiej, także na terenach 
gminy Gorzyce rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej. Hodowcy 
z terenu naszej gminy należeli do Grupy Lotowej Wodzisław Śląski. 
W roku 1975 powstała Sekcja Lotowa Gorzyce, skupiająca hodowców 
z terenu gminy. W roku 1979 utworzono Oddział PZHGP Gorzyce, 
w skład którego weszło siedem sekcji z gminy Gorzyce. Były to czasy 
rozkwitu tej formy rywalizacji sportowej. Nowe czasy przynoszą 
ludzkości, także w stosunku do pasji gołębiarstwa wiele alternatywnych 
form spędzania czasu i wypoczynku, co bezpośrednio wpłynęło na 
spadek popularność tej formy rywalizacji gołębi pocztowych. 
W niedzielę 24 listopada odbyło się w Uchylsku jubileuszowe 
zebranie członków Oddziału PZHGP Gorzyce, z okazji 40 lecia 
istnienia oddziału. Uroczystość poprzedziła ceremonia honorowego 
wniesienia na salę sztandaru Oddziału PZHGP Gorzyce. Sprawozdanie 
z czterdziestoletniej działalności oddziału Gorzyce przedstawił prezes 
Czesław Wawrzyczny, człowiek wielce zasłużony dla propagowania 
hodowli gołębi pocztowych i sportowej rywalizacji wśród hodowców.
Sprawozdanie obejmowało cały okres czasu od powstania i rozwoju 
„gołębiarstwa” na ziemi wodzisławskiej z wyszczególnieniem działalności 
gorzyckiego oddziału. Na przestrzeni tych czterdziestu lat (i nie tylko) 
hodowcy sekcji wchodzących w skład oddziału PZHGP Gorzyce 
odnieśli bardzo dużo wybitnych sukcesów w skali Okręgu, Śląska, 
Polski i rywalizacji międzynarodowej.
Obecnie, jak wynika ze sprawozdania prezesa oddział skupia 92 
hodowców w tym kilkanaście z poza terenu gminy.
Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrał obecny na uroczystości 
wójt gminy, który podziękował prezesowi i hodowcom za rozsławianie 
gminy Gorzyce na zewnątrz, gratulując i życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów i wytrwania w kultywowaniu tej formy pasji życiowej na 

Ziemi Śląskiej. Głos zabrali także goście: prezes Oddziału PZHGP 
w Mszanie Ireneusz Marek oraz prezes SKR Gorzyce Marek Rybarz, 
sympatyk „gołębiarstwa”. Prezes Rybarz wręczył nagrodę najmłodszemu 
hodowcy w Oddziale Karolowi Myszy z Gorzyczek.
Po oficjalnych wystąpieniach najbardziej zasłużonym hodowcom 
wręczono medale Zasłużonych dla PZHGP. 
Spotkanie to było jednocześnie zebraniem podsumowującym 
miniony sezon lotowy, toteż hodowcy zostali nagrodzeni pucharami 
i wyróżnieniami za przodownictwo i zwycięstwa w poszczególnych 
kategoriach lotowych gołębi „młodych” i „starych” oraz w rywalizacji 
okręgowej. Każdy z uczestników tego jubileuszowego spotkania 
otrzymał z rąk prezesa Czesława Wawrzycznego pamiątkowy medal 
jubileuszu 40-lecia Oddziału PZHGP. (Zwycięzców poszczególnych 
kategorii prezentujemy poniżej.)
Tradycyjnie organizatorzy 
zadbali o poczęstunek, który 
był okazją do wspomnień 
i koleżeńskiego podsumowania 
minionych lat.
Wsłuchując się 
w rozmowy uczestników tego 
jubileuszowego zebrania, jako 
sympatyk i bierny obserwator 
rywalizacji przez wiele lat, 
pomyślałem jak wiele można 
byłoby o tych ludziach i ich 
skrzydlatych pupilach napisać.

Andrzej Nowak

Zdobywcy wyróżnień

Uczestnicy spotkania

Najmłodszy pasjonat gołębiarstwa

Uczestnicy spotkania ze sztandarem

Fot.: A. Nowak
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miejsce Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

OK Gorzyce 1530

komisje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie z harm.)

1530

próba Break dance
1235 - 1650

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia Senior@

tel.: 577 888 627

1530

sesje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie z harm.)

900 dyżur	zarządu	
Stowarzyszenia	SENIOR

każdy	I	piątek	miesiąca

1800- 2000 próba zespołu 
Gorzyczanie

Urszula Wachtarczyk

1700-1800 dyżur radnego 
sołectwa Gorzyce

(każdy ostatni wtorek miesiąca)

1400 - 2100

nauka gry na gitarze
Sławomir Tatera

1630-1730

Muz. Akademia Malucha
Urszula Wachtarczyk

1700-1930

RikiTiki
próby zespołu tanecznego

1800- 2115 

język angielski
1800- 2100 

język niemiecki
1700- 2000 

Mała manufaktura
zajęcia twórcze - Alina Glenc

1800- 2000 

język niemiecki

1900- 2115

próby grupy teatralnej
Gorzyccy

1700- 2000 

język angielski
1930- 2100 

Vocalsi
Urszula Wachtarczyk

ŚW w  Gorzyczkach 1200- 1600 Zajęcia sportowe
oraz pomoc w odrabianiu 

zadań domowych

1330- 1700  Zajęcia plastyczne
oraz pomoc w odrabianiu

zadań domowych

1130- 1600  Fitnes
 oraz pomoc w odrabianiu 

zadań domowych

1300- 1600Gry i zabawy
oraz pomoc w odrabianiu 

zadań domowych

700- 900  i 1230- 1600 

Dzień aktywności fizycznej

ŚW w Uchylsku 1700 Mali artyśli
 zajęcia plastyczne

1600- 1700 klub miođników 
gier planszowzch

1600-2000 
zajęcia sportowe

1600-2000

Kółko tenisa stołowego
1630- 1930 Zajęcia 

czytelnicze i multimedialne

1830

zajęcia kulinarne / teatralne
1700- 1900 

Szyciowo-recyklingowy 
zawrót głowy

ŚW w Osinach 1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
1500- 1900

 zajęcia świetlicowe
1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
Sensoplastyka dla smyka

zajęcia co dwa tygodnie
1000 Dzieci - Dzieciom
zajęcia co dwa tygodnie

600- 1800 Mażoretki 
Michalina Michalik-Newe

1700- 1900 Szyciowo - 
recyklingowy zawrót głowy

1000/1730  Próby chóru 
Melodia,	Małgorzata	Blutko

w

OK Czyżowice 1545- 1715 

CRAZY DANCE 
DagmaraMarcol

1300- 1745 

lekcje gry na pianinie 
Bożena Marcol

1010- 1430

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia Senior@

tel.: 577 888 627

1700- 2000 

kurs j. angielskiego 
finansowany ze środków 

unijnych

1700- 1915 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

900-1100 próba zespołu 
Dolce Canto

Barbara Grobelny

1800- 1900 

Orbita - kurs prawa jazdy 
Szymon Cygan

1700- 1900 próby zespołu 
Czyżowianki 

Renata Rzeczkowska

1200- 1500
 lekcje gry na pianinie 

Bożena Marcol

1900- 2000 Aerobic 
Grażyna Blutko

2000- 2200 

próby	Orkiestry Gminy 
Gorzyce

Henryk	Krótki

1000-1230  

Warsztaty plastyczne
Hania Władarz

(podział na dwie grupy)

1715- 1845 

MAGIC DANCE 
Dagmara Marcol

1730- 2030 

kurs j. angielskiego 
finansowany ze środków 

unijnych

1500- 1700 

Spotkanie emerytów
(ostatnia	środa	miesiąca)

1100-1300  

16 DH im.Żwirki 
i Wigury

Bronisław Kwiatoń

1900- 2000 Aerobic
 Grażyna Blutko

1630-1730 

MINI MINI DANCE
Anna Buban-Wojcierowska

1100-1300  

17 GZ Czyżyki 
Maria Kmiecik

1700- 1900 

Orbita - kurs prawa jazdy
Szymon Cygan

`

1700- 1800 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

1730- 1900 

MINI DANCE  
Anna Buban-Wojcierowska

1900/2100 

Próby chóru Moniuszko
Barbara	Grobelny

1700- 1800 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

ŚW w Bełsznicy 1200-2000 

Zajęcia świetlicowe
800- 1600 

Zajęcia świetlicowe

ŚW w Rogowie 1700 - 1900

próba zespołu
“Rogowianki”

1630 i 1730

zajęcia z j. angielskiego
1700 kółko gitarowe grupy 1

dzieci młodsze
1530 - 1800 zajęcia plastyczne 1900

kółko biblijne

1800 

próba dziecięcego zespołu 
wokalnego 

(salka na probostwie) 
Małe Poddasze

1800 kółko gitarowe grupy 2
dzieci starsze

1800 Klub Miłośników Gier 
Planszowych

1000

spotkania Dzieci Maryi

1800 

próby scholi dziecięcej
1200

próba świetlicowej grupy 
tanecznej

OK Olza 1400- 1500 i 1500 - 1600

kurs j. angielskiego
 dla dzieci Edyta Mańka

dzieci od 6 lat oraz kl. I-III
dzieci kl. IV-V

koszt zajęć 70,00/mieś.
tel. 600 949 130

1600- 1730 

Kreatywna Kraina 
Malucha

Marzena Hojka, koszt 
5,00/zajęcia

11500 - 1600 

Tenis stołowy i piłkarzyki 
Marzena	Hojka

1000-1200 

Mali odkrywcy, 
Michalina Maks

koszt 10,00/osoba

1630- 1800 

Warsztaty z igłą i nitką
Alina Glenc,

koszt 5,00/zajęcia

1600 - 1730 

próby chóru
 Słowiki nad Olza
Tymoteusz Kubica

1230 

Nauka jazdy Szofer
Argyrios Gkeros

1700 

Zespół Olzanki, 
Urszula	Wachtarczyk

1800 Szkoła rodzenia
Centrum Medyczne 

PERFEKT

1830 próby zespołu
Ale to już było, 

Urszula Wachtarczyk

1500 - 1600 

Tenis stołowy i piłkarzyki 
Marzena	Hojka

ŚW w Odrze 1700--1900

Zajęcia Taneczne, 
70,00/osoba na miesiąc

Maja Lorenc

1630- 1800

Zajęcia plastyczne
Marek Grzebyk

1200- 1600

Zajęcia świetlicowe
Wiesława Parma

GMINNe CeNtruM KuLtury W GOrZyCACH ZAPrASZA W StyCZNIu 2020


