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Szanowni Czytelnicy, Czcigodni Autorzy
i Współpracownicy!
Chciałabym Państwa uprzejmie poinformować, że
z dniem 1 sierpnia 2021 roku zostałam mianowana
nowym Redaktorem Naczelnym gazety „U Nas”.
Jestem zaszczycona i wyróżniona tą nominacją. Z całego
serca dziękuję wszystkim Redaktorom Naczelnym i ich
zespołom, którzy przyczynili się do powstania gazety
i za ich 30 letnią pracę oraz za bezinteresowne służenie
społeczeństwu. Pragę kontynuować ich wspaniałe
działo i liczę na Państwa życzliwość oraz owocną
współpracę w realizacji misji dziennikarskiej. W wielu
opracowaniach naukowych opisywane są funkcje i rola
dziennikarstwa w dzisiejszym świecie. Moim zdaniem
dziennikarstwo informacyjne ma za zadanie służyć
społeczeństwu i rzetelnie informować czytelników
o ważnych sprawach i wydarzeniach, które zaistniały
w naszym regionie.
Redakcja gazety wdzięczna za dotychczasowe
osiągnięcia z wielką dumą i satysfakcją oddaje
w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika „U Nas”.
W tym numerze aktualności i wydarzenia zostały
zebrane i opisane od miesiąca czerwca do sierpnia
2021. Ponadto powstał spis treści z podziałem na działy:
Informator Urzędu Gminy Gorzyce, Na szlaku historii,
Wydarzenia kulturalne i literackie, Zdrowie i dietetyka,
Sport i rekreacja, Społeczeństwo, Ogłoszenia i reklamy,
Informator GCK, Fotogaleria na okładce.
Mam nadzieję, że opisywana tematyka będzie
dla Państwa interesująca i do redakcji wpłyną liczne
materiały i propozycje współpracy. Dziękuję za zaufanie.

Małgorzata Król
Redaktor Naczelna

INFORMATOR GMINY GORZYCE
DALSZA KANALIZACJA

Trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej, powstaje 20 km nowej sieci,
do której podłączymy 500 budynków. Wartość wszystkich inwestycji
wynosi prawie 30 mln zł, zadania realizowane przez PWiK oraz gminę
są współfinansowane ze środków zewnętrznych. Po zakończeniu robót
kanalizacyjnych odtwarzamy również nawierzchnie jezdni – najczęściej na
całej szerokości.
Gorzyce: wykonawcą jest Technical
Solutions. Wartość inwestycji wynosi
12,5 mln zł. Zakres obejmuje
budowę 9,02 km sieci kanalizacji
sanitarnej,
podłączenie
około
250
budynków,
modernizację
3,3 km sieci wodociągowej,
odtworzenie nawierzchni. Zadanie
to jest realizowane w okolicach
ulic: Akacjowej, Bogumińskiej,
Jesionowej, Kasztanowej, Klonowej, Gorzyce, ul. Strażacka
Kopernika, Kościelnej, Kozielskiej,
Ogrodowej, Piaskowej, Raciborskiej,
Rybnickiej, Strażackiej, Stawowej,
Wiejskiej, Wierzbowej, Zamkowej.
Olza: wykonawcą jest AWT
Rekultivace A.S. Havířov - Prostřední
Suchá. Wartość inwestycji wynosi
15,5 mln zł. Zakres obejmuje budowę
8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3
przepompowni, podłączenie ponad
Gorzyce, ul. Piaskowa
200 budynków, przebudowę sieci
wodociągowej o długości 7,3 km
i przyłączy o długości 2,5 km, remont 0,5 km kanalizacji deszczowej
(rejon ul.: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej,
Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa).
Turza
Śl.:
zakończyła
się
rozbudowa
sieci
kanalizacji
sanitarnej w okolicach ul. 27 marca,
Powstańców i Tysiąclecia na odcinku
ponad 2 km oraz podłączono ponad
30 gospodarstw. Wartość zadania
wynosła ponad 1,2 mln zł.
Rogów: pozyskane przez gminę
w 2020 r. dofinansowanie w kwocie
375 500 zł. umożliwi rozbudowę
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zadanie w okolicach ul. Rogowiec Turza Śl., ul. Tysiąclecia
zostanie zrealizowane w 2021 r. Jego
całkowita wartość kosztorysowa wynosi ponad 751 tys. zł. Powstanie 620
m kanalizacji, przyłącza do sieci uzyska 16 gospodarstw domowych.

GAZYFIKACJA

ROGÓW ul. Rogowiec i TURZA ŚL. ul. Kościuszki
Kilkadziesiąt Mieszkańców Rogowca wzięło udział w zorganizowanym
przez wójta gminy i sołtysa Rogowa spotkaniu z projektantem kolejnego
odcinka sieci, które odbyło się w sali OSP 1 czerwca. Obecni na sali mocno
wsparli działania gminy i sołectwa. Z informacji biura projektowego
wynika, że w 2021 r. zostanie ukończona dokumentacja projektowa,
łącznie z wymaganymi pozwoleniami. 9 czerwca pracownicy biura
projektowego w czasie dyżuru w sołtysówce konsultowali indywidualnie
projekt z Mieszkańcami. W przypadku realizacji inwestycji będziemy

z gazem na granicy Bluszczowa, co umożliwi gazyfikację kolejnego
sołectwa! Warto dodać, że dalsza rozbudowa sieci postępuję również
w Turzy Śl. - wzdłuż ul. Kościuszki.

DROGI POWIATOWE I GMINNE

BEŁSZNICA-ROGÓW, ul. Raciborska - modernizacja
Powiat Wodzisławski pozyskał 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej
w Bełsznicy i Rogowie w gminie Gorzyce. Dzięki pozyskanym środkom
zmodernizowany zostanie odcinek o długości 2 km od budynku OSP
Bełsznica do ul. Sportowej w Rogowie. Wykonane zostaną nowa
podbudowa, chodniki, kanalizacja deszczowa, przepusty i skrzyżowania.
Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 13 mln 300 tys. zł, z czego 55%
ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę sfinansują
wspólnie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski i Gmina Gorzyce.
BLUSZCZÓW, ul. Piaskowa - modernizacja
Wykonawcą inwestycji przebudowy ul. Piaskowej wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego została firma A&M PRB Mateusz KÜhn
z Krzyżanowic. Po przekazaniu placu budowy trwają prace organizacyjne
oraz związane w wytyczeniem geodezyjnym. Zakres robót obejmuje m.in.:
wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy z tłucznia kamiennego,
przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych, budowę kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami oraz budowę studzienek ściekowych.
Zadanie o wartości 552 000 zł zostanie zrealizowane w 2021 r.
CZYŻOWICE, odnoga ul. Nowej – budowa kanalizacji
deszczowej
Gmina Gorzyce wybrała w przetargu nieograniczonym wykonawcę
budowy kanalizacji deszczowej na odnodze ul. Nowej w Czyżowicach.
W ramach robót zostaną również uporządkowane pobocza, zjazdy oraz
odtworzona nawierzchnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PUP
Alkor z Wodzisławia Śl. Oferta opiewa na kwotę 284 972 zł.
CZYŻOWICE, TURZA ŚLĄSKA – powstają kolejne
projekty drogowe
Trwają prace nad dokumentacją projektową przebudowy kilku dróg
gminnych w Czyżowicach (ul. Polna, Parkowa fragment Wiejskiej) oraz
w Turzy Śl. (ul. Truskawkowa, Jodłowa, Mszańska i Piaski). Zamówienia
realizuje RPiD Certigos z Rybnika, ich wartość opiewa na kwotę prawie
300 tys zł.
TURZA ŚL., ul. Zwycięstwa – budowa kanalizacji
deszczowej
Rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie kanalizacji deszczowej
na pierwszym odcinku ul. Zwycięstwa – do nr. 22. Inwestycję realizuje
firma Arkadiusza Surmy z Wodzisławia Śł., zadanie powinno zostać
ukończone w 2021 r. Wartość zadania wynosi 114 997 zł. Zakres robót
obejmuje m.in. montaż sieci, studni kanalizacyjnych oraz studzienek,
umocnienie skarp i rowu, wymianę przepustów. Równolegle trwają prace
projektowe dla kanalizacji deszczowej kolejnego odcinka – od nr. 22.

TERMOMODERNIZACJE

OLZA, ZSP - termomodernizacja budynku
Ruszył remont i termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola
w Olzie. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego
została firma Toman - Daniel Toman z Turzy Śl. Trwają prace związane
z elektryką i branżą sanitarną. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie
ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie robót dekarskich wraz z wymianą
rynien i rur spustowych; wykonanie drenażu i opaski z kostki brukowej
oraz otoczaków wokół budynku; wykonanie kotłowni gazowej, wymianę
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instalacji wod- kan i c.o. i wszystkich instalacji elektrycznych. Wartość ROGÓW, stadion – remont skarpy
zadania opiewa na kwotę 4 000 000 zł. Realizacja zadania jest planowana
Trwa remont skarpy przy ul. Palarni na stadionie w Rogowie. Zakres
na lata 2021-2022.
robót obejmuje m.in. drenaż, umocnienie płytami ażurowymi oraz
odbudowę ogrodzenia i remont dojścia. Wykonawcą zlecenia jest A&M
OŚWIATA, KULTURA I REKREACJA
PRD Mateusz KÜhn z Krzyżanowic, które przedstawiło najkorzystniejszą
BLUSZCZÓW, OLZA – modernizacje boisk
ofertę spośród ośmiu zgłoszonych do przetargu. Zadanie opiewa na kwotę
Zgodnie z zapowiedzią
139 417 zł
ruszyły modernizacje 2
ROGÓW – BLUSZCZÓW, modernizacja rowu
kolejnych boisk szkolnych
Zakończyła się oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja na
- w Bluszczowie i Olzie.
fragmencie potężnego rowu Rogów - Bluszczów. Na odcinku o długości
Powstaną nowoczesne szkolne
około 240 m zostały umocnione skarpy, przebudowaliśmy przepust pod
obiekty
sportowe.
ul. Rogowiec.
W Olzie powstanie m.in.
boisko o nawierzchni z trawy
KOMUNALNE
syntetycznej oraz bieżnia.
ODRA – nowi gospodarze dawnej szkoły
Docelowo
przebudowany Bluszczów, przebudowa boiska
Odbył się przetarg nieograniczony na ostatni lokal mieszkalny
zostanie
również
układ
z udziałem w gruncie w dawnej szkole w Odrze. W wyniku licytacji gmina
komunikacyjny. Z kolei w Bluszczowie powstanie boisko wielofunkcyjne, znalazła nabywcę mieszkania o powierzchni 85,7 m2 (na piętrze + poddasze
uporządkowany zostanie teren wokół – powstanie m.in. nowy mur nieużytkowe). Pozyskana ze sprzedaży kwota zostanie wprowadzana do
oporowy.
budżetu gminy i pozwoli realizować kolejne inwestycje. Tym samym cały
BLUSZCZÓW - rozbudowa budynku OSP
budynek znalazł się w prywatnych rękach.
Zakończono
prace
ROGÓW, cmentarz – będą nowe kwatery
związane z rozbudową OSP
Ruszyła rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym
w Bluszczowie. Wykonawcą
w Rogowie. Zostaną wykonane m.in. ściany oporowe, schody i trakty
robót wybranym w trybie
piesze między alejkami. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą
przetargu nieograniczonego
przedstawiło RPiD Certigos z Rybnika, Opiewa na kwotą 127 826 zł.
była firma Toman z Turzy Śl.
Zakres inwestycji obejmował
W KATOWICACH O GORZYCACH
m.in. budowę zaplecza
7 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wójt gminy Daniel
sanitarnego, które stanowi
Jakubczyk, senator Ewa Gawęda oraz radny powiatowy Józef Sosnecki
odrębną bryłę budynku Bluszczów, rozbudowany budynek OSP
spotkali się z wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem. Przedmiotem
dostawioną
od
strony
spotkania były m.in. sprawy związane z komunalizacją mienia,
zachodniej do części istniejącej. W istniejącym budynku OSP roboty zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz programami rządowymi.
polegały na wykonaniu otworu drzwiowego łączącego obie części. Z uwagi
4 lipca, w przeddzień 100. rocznicy zakończenia III powstania śląskiego,
na rozbudowę wymagana była przebudowa przyłącza wodociągowego, w czasie uroczystości pod Pomnikiem Powstań Śląskich w Katowicach
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (wg. odrębnego opracowania) oraz wójt gminy Daniel Jakubczyk odebrał z rąk pana Prezydenta RP Andrzeja
rozbudowa instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji energetycznej. Roboty Dudy tablicę upamiętniającą tamte wydarzenia.
obejmowały również rozbiórkę istniejącego zsypu (składu opału) oraz
schodów zewnętrznych (na elewacji zachodniej) i rozbiórkę budynku RADA
GMINY OCENIŁA WYKONANIE
drewnianego. Część nowa to budynek parterowy, niepodpiwniczony
BUDŻETU
o ścianach murowanych, z drewnianą konstrukcją dachu. Wartość zadania
wynosi ok. 200 000 zł.
Rada gminy przeanalizowała wykonanie budżetu oraz przedłożony
GORZYCE, teren GCK – kończymy zagospodarowanie przez wójta Raport o stanie gminy i udzieliła wójtowi wotum zaufania,
Gmina pozyskała 40 tyś. zł w ramach tzw. Inicjatywy Sołeckiej. a następnie po zatwierdzeniu sprawozdań podjęła jednogłośnie uchwałę
Dofinansowanie pozwoli dokończyć zagospodarowanie terenu za o udzieleniu absolutorium. Rok 2020 był inny niż poprzednie lata z uwagi
GCK w Gorzycach o planowaną od kilku lat wiatę. Miejsce cieszy się na obowiązujące obostrzenia epidemiczne. Mimo tego, zachowując
dużą popularnością wśród naszych stowarzyszeń, a Gminne Centrum stosunkowo duży poziom wydatków na inwestycje, kolejny rok z rzędu
Kultury prowadzi tutaj również kierowaną do najmłodszych Akcję obniżyliśmy zadłużenie naszej gminy.
Lato. Wójt gminy podpisał z Zarządem Województwa Śląskiego umowę
o dofinansowanie inwestycji. Gminy naszego Subregionu otrzymały W CAŁYM KRAJU NOWY OBOWIĄZEK
łącznie 245 tyś. zł.
Z dniem 1.07.2021 r. przepisy ustawy nakładają na nas obowiązek
BLUSZCZÓW, ROGÓW I UCHYLSKO – będą nowe place składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
zabaw
Ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł
W Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku przymierzamy się do budowy ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
trzech placów zabaw. Trwa procedura przetargowa - badanie ofert 3
Właściciel / zarządca budynku może złożyć deklarację: przez Internet
wykonawców. Najtańsza oferta opiewa na kwotę ponad 250 tys. zł. - wchodząc na stronę zone.gunb.gov.pl; papierowo w Urzędzie Gminy
Inwestycje będą możliwe dzięki pozyskanym środkom z LGD Morawskie w Gorzycach lub wysyłając ją listem poleconym do Urzędu Gminy. Wzór
Wrota na realizację projektu: “Aktywne Morawskie Wrota – budowa deklaracji dostępny jest pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumentymiejsc rekreacji...”. W miejsce starych urządzeń pojawią się m.in. nowe do-pobrania/ oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.
huśtawki, karuzele i sprężynowce. Powstaną tu również niewielkie stacje
Deklarację należy złożyć w terminie: 12 miesięcy - w przypadku źródeł
rowerowe.
ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.; 14 dni w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca
2021 r.
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NA SZLAKU HISTORII
Zapomniani w historii Powstań Śląskich
KAROL KOLEBACZ

Część rodziny Karola Kolebacza (stoi w środku )

Przedstawiamy Państwu pierwszą część
artykułu Pana Bogusława Kniszki, ciąg dalszy
artykułu zaprezentujemy Państwu w kolejnym
nuemrze gazety.
Wiele lat temu, zapytano moją mamę
o Kolebacza, „że przecież musi wiedzieć”. Jak
mogła wiedzieć „będąc” z rocznika 1919?
Jednak coś wiedziała. Wskazywały na to zdjęcia
rodziny Kolebaczów wykonane przez mojego
ojca Stanisława w Poznaniu, gdy odwiedził ich
w 1929 roku.
Kolejnym krokiem był zakup w katowickim
antykwariacie za niespełna dwa złote zmurszałej
i rozlatującej się książki Józefa Grzegorzka
o pierwszym powstaniu śląskim, wydanej
w 1935 roku i jedno zdanie ze strony 90.:
„Następcą Michalskiego był Kolebacz”.
A dalej następne, kilkusetstronicowe książki,
a w nich też tylko jedno czy dwa o nim
zdania. Zdania istotne, bo świadczące o tym,
że nie był on ot taką, zwykłą postacią. Kolejno
szczęśliwym trafem, jego prawnuk Tomasz
Brzykcy zamieścił w Internecie drzewo rodowe.
Nawiązałem z nim kontakt, pozyskując istotne
i ważne dane. Pomogło też wiele bezimiennych
osób, z których jeden powiedział mi: „I ty nie
wiesz o swoim starzyku, że on z Kolebaczem”,
dodając na odchodnym: „Jak ty nie napiszesz
to kto?”. A ja naprawdę mało wiedziałem, bo
w domu nie chciano o tym mówić. A to dlatego,
„byśmy się nie wplątali w politykę, bo ona
rodzinie niczego dobrego nie przyniosła, tylko
tragedie i biedę”. Chociaż jako dzieci już coś
wiedzieliśmy, bo trudno było przed nami ukryć
zawartość ocalałej z pożogi wojennej walizeczki
ze zdjęciami oraz starymi dokumentami.
Bardzo pomocne były słowa zachęty ks.
Henryka Olszara i przesłany, wstępnie
opracowany życiorys Karola Kolebacza,
z którego polecał skorzystać. Ponadto cenną

pomoc stanowiły uwagi dra Joachima Grabca,
nauczyciela historii.
Ciekawą i inspirującą, chociaż nie do końca
realistyczną, była notatka Ludwika Okrenta,
syna gospodarza, który odkupił gospodarstwo
od Karola Kolebacza. Dzięki jego życzliwości
mogłem uwiecznić obecny wygląd tego
miejsca, które choć odnowione, zachowało
swój stuletni, wyjątkowy charakter.
Wiele osób pomogło mi w poszukiwaniu
danych, m.in.: ze Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim czy Urzędu Stanu
Cywilnego Gminy Gorzyce. Trudno wszystkich
wymienić, dlatego też Wszystkim im i tym,
których mimowolnie pominąłem, bardzo
serdecznie dziękuję, bez nich tej biografii by nie
było.
Karol Kolebacz (1874 – 1961) delegat do
Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu
w 1918 roku, założyciel POW G. Śl.
w Gorzycach, powstaniec śląski, skarbnik
w I Powstaniu powstańczej kwatery
w Piotrowicach, rolnik.
Zabełków. Wioska w powiecie raciborskim,
położona niedaleko ujścia rzeki Olzy do
Odry, przy drodze do Chałupek i Bogumina.
Pochodził z niej pierwszy wojewoda śląski, Józef
Rymer. W niej to 24 maja 1874 roku urodził
się Karol Kolebacz. Jego matką była Franciszka
Nawrat ( Głodek). Zaś ojcem Jan, który jawił
się we wspomnieniach rodziny jako „urzędnik
na pruskiej kolei, pełniący w niej coś w rodzaju
funkcji konduktora, jeżdżący w prestiżowych
pociągach”. Mieszkali oni w historycznym
Raciborzu, pierwszej piastowskiej stolicy
Górnego Śląska, na Ostrogu (kiedyś był to
Bosacz od nazwy Karmelitów Bosych), gdzie
stoi zamek i słynny niegdyś browar. Rodzina
Kolebaczów żyła dostatnio – posiadali na
Ostrogu trzy kamienice. Jan był początkowo
przekonany, że posiada niemieckie korzenie.
Pewnego jednak dnia zdarzyło się, że wrócił
z pracy do domu mocno wzburzony i nie
wiadomo dlaczego, zabronił w nim mówić po
niemiecku. Otóż w okolicznościach, których
nie podał, uświadomiono mu, że jest Polakiem.
Przypomniała mi się w tym miejscu,
wypowiedziana przez wybitnego polskiego
działacza narodowego na naszym terenie,
myśl: „Gdyby Prusacy inaczej obchodzili się
z miejscową ludnością, nie byłoby potrzeby
górnośląskich powstań”. Wyżej wspomniane
zdarzenie spowodowało poważne zmiany
w życiu rodziny Kolebaczów, co najlepiej oddaje
informacja, jaką zamieścił „Katolik” 16 stycznia
1891 roku: „Na Ostrogu umarł Jan Kolebacz,
urzędnik niższy przy kolei górnośląskiej. Był
to dzielny Wiarus, wierny wierze św. i mowie
polskiej. O oświatę dbał, jak rzadko kto;
utrzymywał zawsze trzy gazety polskie. Nie
tylko on był szczerym Polakiem, ale i cała jego

rodzina te same żywiła i żywi uczucia. Zmarł
w sile wieku, bo w 42. roku życia. Szkoda go
wielka, ale tak Pan Bóg rozporządził. Niech
się jego wola dzieje. Nieboszczykowi niech
Bóg nagrodzi dobrą, przykładną ziemską
pielgrzymkę, niebieską szczęśliwością, a rodzinę
pocieszyć raczy”.
We wcześniejszych numerach „Katolika”
znajdujemy także informację o charytatywnej
działalności Jana Kolebacza.
Postawa ojca i patriotyczne wychowanie miało
duży wpływ na życie rodziny i przyszłą działalność
syna. Karol ukończył szkołę handlową, a na
dwuletnich kursach w Niemczech wyuczył się
zawodu rolnika. Po śmierci ojca, mimo
młodego wieku (a miał wówczas 23 lata),
wziął odpowiedzialność za rodzinę. Sprzedał
kamienice, a z tych pieniędzy, jak i z oszczędności
oraz jednorazowej renty otrzymanej po
śmierci ojca, zakupił gospodarstwo i ziemię
w przysiółku Kraskowiec, w obecnej gminie
Gorzyce. Jak wynika z dokumentów, mogło to
mieć miejsce w 1897 roku, co można przyjąć
jako datę jego tam osiedlenia. Zgodnie ze
wspomnieniami Ludwika Okrenta, następcy
na tym gospodarstwie, miało ono powierzchnię
21,17 hektara, a tak duża ziemia potrzebowała
rąk do pracy. Nie dziwi więc fakt, że Karol
w styczniu 1907 roku dał ogłoszenie do
„Nowin Raciborskich” o treści: „Potrzebna od
zaraz dziewka do krów, roczne myto 150 mk.
K. Kolebacz Kraskowiec przy Gorzycach”.
Można założyć, że to na ten anons zgłosiła się
wraz z siostrą Franciszką, Joanna Tatarczyk,
urodzona 14 sierpnia 1891 roku w Mszanie,
córka Franciszka i Marty Tatarczyk. Jej ojciec
zmarł po upadku z drabiny, gdy Joanna miała
sześć lat. Obydwie siostry od młodych lat
musiały ciężko pracować u „ludzi”, by przeżyć.
Karol, wbrew woli matki, która była przeciwna
temu związkowi, jako że dziewczyna była biedna
i nie wniosła żadnego posagu, w 1908 roku
ożenił się z siedemnastoletnią wówczas Joanną,
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Jastrzębiu Górnym.
Choć faktycznie Joanna nie posiadała majątku,
za to wniosła, jak wspomina prawnuk
Kolebaczów, Tomasz, posag w postaci „radości
w życiu rodziny, bo prababcia Joanna była
wspaniałą kobietą, bardzo dobrą dla dzieci”.
Kolebaczowie wychowali czternaścioro dzieci,
z których piątka urodziła się na Górnym Śląsku
w Gorzycach na Kraskowcu, a dziewięcioro
w Wielkopolsce, w Gorzeniu i Ślesinie (dzisiaj
wieś położona w województwie kujawskopomorskim w powiecie nakielskim nad
Kanałem Bydgoskim).
...Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze.
B. Kniszka
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JUBILEUSZ 30. LECIA GAZETY „U NAS”

Członkowie pierwszego składu gazety: Stanisław Sitek, Wioletta Langrzyk, Andrzej Nowak, Krystyna Okoń, Danuta Parma, Piotr
Pawlica, Czesław Czaika, Bogusław Kniszka
Fot.: M. Albin

Urodziny
miesięcznika
„U nas” gminy Gorzyce, zorganizowane 18
czerwca w jego siedzibie, w Gminnym Centrum
Kultury w Gorzycach przez jego Wydawcę
przejdą do historii. Spotkały się na nim bowiem
pokolenia redaktorów, założycieli gazety i jej
obecnych współpracowników.
Galę otworzył muzycznym akcentem zespół
Dolce Canto działający przy Ośrodku Kultury
w Czyżowicach pod kierunkiem artystycznym
pani Barbary Grobelny. Utwory Crazy i Falling
brawurowo odśpiewały przed publicznością:
Oliwia Hudek, Antonina Krótki, Zofia Wierzgoń,
Kamila Klimek i Zuzanna Maciejczyk.
Na zaproszenie Wydawcy odpowiedzieli: Teresa
Glenc – poseł na Sejm RP, senator Ewę Gawendę
i posła Adama Gawendę reprezentowała
Dominika Porwoł, samorząd gminy Gorzyce
reprezentował wójt gminy Gorzyce Daniel
Jakubczyk oraz przewodniczący rady gminy
Gorzyce Piotr Wawrzyczny. Przybył Zespół
Redakcyjny gazety „U nas” – jego pierwszy
skład z założycielami gazety Krystyną Okoń
i Andrzejem Nowakiem na czele, redaktorzy,
współpracownicy, pracownicy biura redakcji
i przyjaciele „U nas”, którzy na przestrzeni trzech
dekad istnienia miesięcznika wspierali gazetę
i stanowili o jej poziomie.
30 lat temu w przestrzeni samorządnej Gminy
Gorzyce wydarzyło się coś, co okazało się być
ewenementem w skali ówczesnego województwa
katowickiego.
Z inicjatywy pani Krystyny Okoń – ówczesnej
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach powstała gazeta „U nas”, w zamyśle
- miesięcznik. Nie stało się to jak za dotknięciem
czarodziejskiej różczki, był to proces, w który od
samego początku zaangażował się gorzyczanin Andrzej Nowak.
Na pierwsze spotkanie założycielskie w 1991 roku
zaproszono osoby, które w środowisku Gminy
Gorzyce wyróżniają się cechami – w zamiarze
wydawcy – wnoszącymi w formę miesięcznika
kreatywną różnorodność. Oryginał tego
archiwalnego zaproszenia mogliśmy zobaczyć
również na wystawie. W spotkaniu uczestniczyli
wówczas: Karol Gawenda, Eugeniusz Chwałek,
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Joachim Władarz, Bronisława Błatoń, Teresa
Oleś, Janusz Węgrzyk, Stanisław Sitek, Jadwiga
Pałyga, Hildegarda Sachs, Krystyna Okoń, Marek
Kołtuniak, Andrzej Nowak, Maria Jakubczyk,
Edward Płaczek, Bogusław Kniszka, Tadeusz
Pukowiec, Aleksander Mrozek. Ustalono na
nim, że gazeta będzie nosiła nazwę „U nas”.
Zaproponowany przez Janusza Węgrzyka tytuł
został przyjęty, a później sam autor opracował
logo miesięcznika. Jak się zmieniało - uczestnicy
uroczystości mogli zobaczyć na prezentowanej
wystawie.
Powstał zespół redakcyjny, którego celem było
opracowanie i wydanie pierwszego numeru gazety
lokalnej. Pierwszy nakład gazety w wysokości
250 egzemplarzy drukowała za przyzwoleniem
ówczesnej wójt Krystyny Durczok pani Halina
Swoboda w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Do
czasu wpisania gazety do Rejestru Dzienników
i Czasopism ISSN w 1994 roku zespół redakcyjny
„U nas” nie miał redaktora naczelnego. Pierwszym
naczelnym gazety został Stanisław Sitek
z Turzy Śląskiej, a na przestrzeni 30 lat istnienia
miesięcznika na czele zespołu redakcyjnego stało
w sumie 5. redaktorów naczelnych. Byli nimi:
Stanisław Sitek (1991 i 1996-2006), Joachim
Władarz (2007-2009), Daniel Jakubczyk (20102014), Piotr Będziński (2014-2017), Anna
Bierska (2017-2021), od sierpnia 2021 r. funkcję
tę sprawuje Małgorzata Król.
Od samego początku działalność miesięcznika
wspierali - ówczesna wójt Krystyna Durczok
i przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Stanisław
Sitek.
Profesjonalne fotografie Alojzego Klona,
a później Krystiana Wojczewskiego i Alojzego
Błędowskiego oraz twórczość literacka śp. Anny
Zychmowej, Ireny Sauer, Jacka Klimanka
i Tadeusza Brachmana były ozdobą niejednego
numeru „U nas”.
Pierwszy okres tworzenia gazety zamknął się po 6
numerach. Ponad roczna przerwa w wydawaniu
gazety pozwoliła na skupienie wokół inicjatywy jej
tworzenia grono bezinteresownych zapaleńców bo
nadzieja - że w końcu się uda – była ciągle żywa.
Okazją do wznowienia wydawania „U nas” stało
się otwarcie w 1993 roku nowo wybudowanego
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Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowiach.
W maju 1993 roku ukazał się 7 numer „
U nas”. Ten numer był w całości poświęcony
temu wydarzeniu i środowisku, w którym miało
ono miejsce.
Za jego wydaniem stali: Krystyna Okoń, Piotr
Pawlica, Andrzej Nowak i Stanisław Sitek.
Niedługo po tym fakcie do zespołu dołączyła
Wioletta Langrzyk. W roku 1999 redakcję zasiliła
Danuta Parma. Ta grupa do 2004 stanowiła
podstawowy skład redakcji „ U nas”. Od 2004
roku z współpracę z gazetą rozpoczyna znakomity
fraszkopisarz Czesław Czaika.
W roku 2005 z redakcją związał się Jan Psota,
a w roku 2006 Władysława Bańczyk. Pod koniec
2006 roku, po rezygnacji Stanisława Sitka z funkcji
redaktora naczelnego – jego miejsce zajął Joachim
Władarz. Po jego niespodziewanej nagłej śmierci
w październiku 2009 roku funkcję redaktora
naczelnego objął – współpracujący wcześniej
z gazetą – Daniel Jakubczyk, który pełnił tę rolę
do momentu wyboru jego osoby na stanowisko
wójta Gminy Gorzyce. W roku 2009 do Zespołu
Redakcyjnego dołącza Bibianna Dawid, która
wcześniej zajmowała się prowadzeniem biura
redakcji, składem technicznym, kontaktami
z reklamodawcami i przygotowaniem gazety do
druku.
W 2010 do zespołu dołącza ks. Henryk Olszar. Po
wyborze Daniela Jakubczyka na stanowisko wójta
Gminy Gorzyce w roku 2014 rolę redaktora
naczelnego przejmuje Piotr Będziński, który pełni
tę funkcję do roku 2017. Od 2017 roku funkcję
redaktor naczelnej przyjmuje Anna Bierska
i sprawuje ją do lipca 2021 roku.
Od 2014 roku stałą rubrykę w „U nas” prowadzi
Bogusław Jordan, a od 2015 Anna Piotrowska
i Anna Bierska. W 2018 roku szeregi twórców
gazety zasila Marek Grzebyk, a w 2020 Wiktoria
Pośpiech.
Od sierpnia 2021 funkcję redaktora naczelnego
„U nas” obejmuje Małgorzata Król.
Pierwsze numery „U nas” dystrybułowały dzieci,
chodząc od domu do domu i sprzedając gazetę,
która wówczas – jako coś absolutnie nowego
w rodzącej się demokracji lokalnego środowiska –
rozchodziła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.
Pierwsze zdjęcie komputerowe ukazało się
w numerze 6. Jego autorem był Andrzej
Rupik z Gorzyc, mający dostęp do raczkującej
techniki komputerowej dzięki swojemu bratu
mieszkającemu we Wiedniu. Pierwszy skład
komputerowy gazety wykonał Karol Gawenda
z Gorzyczek.
O miesięczniku „U nas” pracę magisterską napisała
obecna na jubileuszu Justyna Lazar z Rogowa.
Z pracą tą mogli się zapoznać zgromadzeni na
sali, bowiem stanowiła ona element ekspozycji
artefaktów
redakcyjnych
udostępnionych
głównie przez Andrzeja Nowaka z jego archiwów
domowych. Również w kilkudziesięciu pracach
naukowych pojawił się wątek fenomenu jednej
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z najwcześniej funkcjonujących w kraju gazet
samorządowych, miesięcznika Gminy Gorzyce „U nas”.
Aktualny skład redakcji miesięcznika „U nas”
stanowią: Małgorzata Król – redaktor naczelna,
Anna Bierska, Maria Kopsztejn, Andrzej Nowak,
Czesław Czaika, Władysława Bańczyk, Bogusław
Jordan, Anna Piotrowska, Agnieszka Kruczek,
Justyna Lazar, ks. Henryk Olszar,, Wiktoria
Pośpiech, Irena Sauer.
Biuro redakcji prowadzi pani Marta Albin, która
odpowiada również za skład komputerowy
naszego miesięcznika. Od 2017 roku
wszystkie numery gazety „U nas” dostępne są
w obiegu internetowym. Przez trzy dekady gazetę
korygowały: Aleksandra Żak, Helena Tannenberg,
Ilona Dawid, Maria Kopsztejn.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy tworzyli,
pisali i wspierali różnymi działaniami naszą „U nas”
w minionym 30.leciu. Ich nazwiska poznamy –
wracając do archiwalnych numerów.
Bezcenna jest również współpraca z punktami
handlowymi w naszej gminie. Bo to dzięki nim
gazeta trafia do czytelnika. „U nas” można nabyć
dziś w 25 Punktach kolportażowych.
Od samego początku, do czasów obecnych
członkowie zespołu redakcyjnego wykonywali swą
pracę społecznie, bez wynagrodzenia. Również
autorzy tekstów nadsyłanych do redakcji nie
otrzymywali i nie otrzymują honorariów za swą
pracę. Być może ten fakt przyczynił się również
do długiego okresu wydawania miesięcznika,
gdyż zawsze otoczona i współtworzona była przez
altruistów, mających na celu wyłącznie dobro
wspólne i realizację swojej życiowej pasji.
Największą wartością gazety są oczywiście
osobowości redaktorów. „U nas” zawsze skupiała
wokół siebie ludzi wybitnych, ciekawych,
wyróżniających się w środowisku, przyjaciół,
oddanych ludzi kultury, historyków, ludzi
o szerokim widzeniu świata. Dzięki tym ludziom,
na jej łamach publikowane były wspaniałe,
wartościowe cykle z obszaru życia społecznego,
kultury, historii, sportu, przyrody. Bezcenne cykle
„Oni tworzyli historię Ziemi Wodzisławskiej (aut.
Daniel Jakubczyk), czy reprodukcja archiwalnych
map Śląska (inicjator Piotr Pawlica i Andrzej
Pustelnik), relacje wydarzeń kulturalnych (aut.
Krystyny Okoń) i życia społecznego gminy (aut.
Andrzej Nowak) stanowiły o wartości gazety
„U nas”.
Dość wspomnieć, że wielu ludzi skupionych wokół
gazety „U nas” obecnie sprawuje odpowiedzialne
stanowiska na niwie samorządowej i biznesowej.
Żywe zainteresowanie Czytelników naszą gazetą
sprawiło, że jest ona na naszym lokalnym rynku
już od 30 lat. Ale przecież „U nas” to nie tylko
gazeta sama w sobie.
W 1993 roku staraniem redakcji ukazał się
pierwszy folder o Gminie Gorzyce
W latach 1996-2010 staraniem redaktora Piotra
Pawlicy opublikowaliśmy równo 160 reprintów
map Śląska, część z nich zebrani mogli oglądać na
przygotowanej przez Annę Ługowską wystawie.

W 1996 roku ukazała się seria pocztówek
przedstawiających sołectwa naszej gminy z lotu
ptaka
To w redakcji „U nas” zrodził się pomysł
przyznawania ludziom niezwykłym honorowego
tytułu „Człowieka o Złotym Sercu”. Redakcja
pomagała przy organizacji koncertu ZPiT „Śląsk”
w pełnym składzie chóru i orkiestry.
W 1997 roku redakcja wydała tomik poezji Anny
Zychowej „W zwierciadle życia”
W 2000 roku ukazał się tomik fraszek Czesława
Czaiki „Życie to (nie) fraszka”
We wrześniu 2001 roku redakcja była
organizatorem koncertu z udziałem Carmen
Lasok. Koncertowi towarzyszyła wystawa
przygotowana przez Daniela Jakubczyka i rodzinę
profesora Lasoka.
W 2007 roku redakcja współpracowała przy
wydaniu książki autorstwa Daniela Jakubczyka
„Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza
Gorzyce i Dolna Lutynia”
Także w 2007 roku redakcja wsparła
organizacyjnie wydanie drugiego tomiku fraszek
Czesława CZaiki „A życie swoje”
W 2008 roku redakcja współpracowała przy
wydaniu książki jubileuszowej Zespołu Szkół im.
14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim pt. „Chwasty i kłosy”
Redakcja była organizatorem turnieju wiedzy
o gminie „To moja Ziemia”.
To przy redakcji miesięcznika powstał Fan klub
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława
Hadyny.
O historii gazety na jej łamach pisano już
wielokrotnie przy okazji jej jubileuszy. „U nas”
skończyło 30 lat i ma się dobrze. Faktem jest,
że na ten niewątpliwy sukces złożyło się wiele
elementów.
Drodzy redaktorzy, redaktorzy naczelni, drodzy
współpracownicy, korektorzy, pracownicy biura
redakcji miesięcznika „U nas” oraz jej najbliżsi
i najwierniejsi współpracownicy - dziękuję
wszystkim Państwu, którzy mieliście swój wkład
w rozwój „U nas”. Dokładacie wszelkich starań,
aby nie zawieść nadziei i oczekiwań Czytelników.
W czasach, kiedy negatywne informacje najlepiej
się sprzedają, wciąż tworzycie Państwo gazetę
bezstronną, gazetę mądrą w treści, wyważoną
w opiniach i obiektywną w sądach. Stworzyliście
w gorzyckim domu kultury wszystkim jej
wydawcom i pracownikom wiele powodów do
radości.
Na koniec uroczystości ze specjalną dedykacją
muzyczną od wydawcy dla Redaktorów wystąpił
„AD LIBITUM - ZESPÓŁ Z PASJĄ, CHÓR
DO ZADAŃ SPECJALNYCH”. Śląski Chór
Kameralny „Ad libitum” powstał w 1999.
Chórzyści mieszkają w rożnych miejscowościach
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów i każda
próba, koncert jest wyzwaniem organizacyjnym.
Jednak nie są ważne geograficzne odległości,
zawodowe różnice, ponieważ prywatna pasja
muzykowania każdego ze śpiewaków „Ad libitum”
przeradza się we wspólne muzykowanie z pasją.

W składzie chóru znajduje się osoby różniące się
zawodowo: muzykoterapeuci, nauczyciele, ludzie
kultury, biznesmeni oraz studenci.
Zespół „Ad libitum” znany jest z podejmowania
różnorodnych, ciekawych wyzwań muzycznych
np. opracowania na chór muzyki rozrywkowej,
przygotowywanie
widowisk
poetyckomuzycznych z udziałem chóru, opraw liturgii
w rycie greckokatolickim, gregoriańskim,
udział w przedstawieniach operowych,
współpracy z teatrami muzycznymi, orkiestrami
filharmonicznymi, znanymi artystami scen
w Polsce i za granicą: Państwową Operą
w Koszycach (Słowacja), Teatrem Muzycznym
w Gliwicach, Orkiestrą Filharmonii im. Janacka
w Ostrawie (Czechy), Orkiestrą Filharmonii
Zabrzańskiej, Filharmonią Rybnicką, Orkiestrą
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz
z czołowymi artystami sceny polskiej i europejskiej
zarówno klasycznej, operowej jak i rozrywkowej (
np. najsławniejszy tenor świata Andrea Bocelli,
Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Krzesimir
Dębski, Garou, Anna Maria Jopek, Andrzej
Lampert, Urszula, Kayah, Beata Kozidrak,
Anna Jurksztowicz, Robert Janowski, Tomasz
Filipczak, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski,
Anna Dąbrowska, Janusz Radek, Katarzyna
Cerekwicka, a także Artur Żmijewski, Krzysztof
Ibisz i folklorysta Józef Broda). Zespół Ad
libitum współpracuję z najlepszymi agencjami
muzycznymi.
Zespół występował w sali koncertowej NOSPR,
Narodowego Forum Muzyki, Opery w Koszycach,
a także w Royal Albert Hall w Londynie.
Zespół koncertował w Czechach, na Słowacji,
Litwie, w Rosji, Gruzji, Niemczech, Szwajcarii,
Holandii, Tajlandii, Korei Płd., w Hiszpanii,
na Gibraltarze oraz na Filipinach.Uczestniczył
w kilkudziesięciu festiwalach i konkursach w kraju
i za granicą, zdobywając około 40 prestiżowych
nagród w konkursach międzynarodowych,
nagrywał programy dla Polskiego Radia, TVP
i Telewizji Polsat, działa jako chóralny zespół
sesyjny, wydał 8 płyt CD.
Dyrygentem i kierownikiem artystycznym
i organizacyjnym Chóru Kameralnego „Ad
libitum” jest prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek.
W dniu jubileuszu panią profesor zastąpił mąż
Dariusz Panek. Komentarz do utworów wygłosiła
Nina Polczyk.
Na zakończenie uroczystości wydawca
i jednocześnie dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Gorzycach – Bibianna Dawid
skierowała gorące podziękowania Pracownikom
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach za
ogrom pracy włożonej w przygotowanie jubileuszu
i trwanie przy „U nas” zarówno w momentach jej
wzlotów jak i w momentach trudnych i słusznie
podkreśliła – „To Wy jesteście u nas na co dzień
z „U nas”.
Redakcja
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10. LECIE ZESPOŁU WOKALNEGO DOLCE CANTO

Antosia Krótki, Oliwia Hudek, Zuzia Maciejczyk, Zosia Wierzgoń i Kamilia Klimek

Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz
mi, ci nigdy nie śpiewają – taki cytat z Goethego przychodzi na myśl,
gdy słyszy się wspaniałe, niebiańskie głosy, które pozostają w duszy na
wiele lat. Takim anielskim chórem jest zespół wokalny Dolce Canto,
który pod kierunkiem Barbary Grobelny świętował swoje 10-lecie
w Ośrodku Kultury w Czyżowicach w dniu 19.06.2021r.
Droga do tak pięknego jubileuszu wiodła przez Klub Alternatywnego
Szkraba, który powstał z inicjatywy pani Krystyny Dawid prezesa
chóru Moniuszko z Czyżowic. Od 2011 roku w zespole śpiewały
przez 7 lat Wiktoria Oślizło, Wiktoria Hudek, Weronika Szczyrba
i Julia Lasok. Zespół wokalny zafascynowany muzyką i językiem
włoską przyjął nazwę Dolce Canto w 2018 roku. Nazwa zespołu
znaczy Dolce - słodki, łagodny, Canto – śpiew. W składzie zespołu
są: Antosia Krótki, Oliwia Hudek, Zuzia Maciejczyk, Zosia
Wierzgoń i Kamilia Klimek. Zespół uświetnia wielkie wydarzenia
w Gminie Gorzyce takie jak koncerty noworoczne, koncerty sakralne,
jubileusze chóru Moniuszko. Brał udział między innymi w koncercie
„Różańcowej Pani” i z okazji przyjęcia symboli Światowych Dni
Młodzieży w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl.
Zespół dwukrotnie zdobył Grand Prix w Międzygminnym Konkursie
Kolęd i Pastorałek w Gorzycach w 2015 i 2017 roku. Dolce Canto
koncertował również w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
w czasie rodzinnego przejazdu pociągiem papieskim z Olzy do
Myszkowa w 2018 roku. Wspaniałe wykonanie pieśni i piosenek
o tematyce sakralnej lub rozrywkowej pod kierunkiem Barbary
Grobelny oraz nieziemskie głosy wokalistek zapraszają słuchaczy do
świata marzeń i anielskiej muzyki. W takt
piosenek dusza śpiewa i serce rozkoszuje się
każdą nutą. Rewelacyjny warsztat wokalny,
siła głosu i delikatność przekazu sprawia,
że głosy wokalistek można porównać do
największych współczesnych piosenkarek
takich jak Adel, Whitney Houston czy
Edyta Górniak. Sukcesy zespół osiągnął
dzięki talentowi wokalistek oraz dzięki
pracy trenerów i wielu godzin ćwiczeń.
Aby utrzymać się na wysokim poziomie
wokalnym cały czas muszą doskonalić swój
warsztat.
Wszystkie koncerty były wyjątkowe
i niepowtarzalne. Ten jubileuszowy
był połączeniem dźwięku i obrazu. Na
początku wokalistki zaśpiewały piosenkę
THE GRATEST SHOW, następnie Goście przybyli na uroczystość
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Fot.: M. Albin

były wspomnienia z koncertów i wywiadów
zaprezentowane na wideo klipach. Po wideo
prezentacji mogliśmy usłyszeć cudowne
wykonanie następujących utworów: „Maybe
I’m crazy; FALLING: BEHOLD HE COMES
;SHACLESS. Po jubileuszowym koncercie
zespół dziękował wszystkim organizatorom,
nauczycielom za ich wsparcie i trud kształcenia.
Zaproszeni goście: wiceprzewodniczący Rady
Gminy Gorzyce, a zarazem sołtys Czyżowic
pan Daniel Kurasz oraz radne: panie Izabela
Borecka i Magdalena Sieńko złożyli jubilatkom
życzenia dalszych sukcesów i podziękowali za
dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Podczas
organizacji
koncertów
wiele
osób wspierało zespół i brało udział
w przygotowaniach. Szczególne podziękowania
zespół przesyła pani Barbarze Grobelny, która jest mentorem,
trenerem i sercem zespołu, pani Władysławie Bańczyk, która
opracowywała scenariusze, pani Bibiannie Dawid, która prowadziła
koncerty, pani Krystynie Dawid, która była prekursorką stworzenia
zespołu, chórowi Moniuszko, instruktorom pani Agacie HyłaIgnacek, pani Nataszy Kowalskiej, pani Hannie Władarz,
panu Jarosławowi Hanik, pani Beacie Stabla-Kosubek, która
akompaniowała, pracownikom Ośrodka Kultury w Czyżowicach oraz
rodzicom za trud i pomoc w realizacji pasji.
Życzymy zespołowi Dolce Canto spełnienia marzeń, nagrania płyty
i udziału w prestiżowych koncertach na światowych arenach. Niechaj
ich anielskie głosy zachwycą i oczarują cały świat
Małgorzata Król

Wiktoria Oślizło, Wiktoria Hudek, Weronika Szczyrba i Julia Lasok - pierwszy skład
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PROMOCJA KSIĄŻKI PETRA LIGOCKÝEGO
ZA ZASŁONĄ ŚWIATA RZECZY. O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JÓZEFA SOWADY

Fot.: M. Albin

syntetyczny, ale zarazem bardzo przystępny sposób Sowada pisze w nich
o malarstwie Picassa, Paula Klee, Vermeera, Cezanne’a czy Van Gogha.
Teksty te ukazują jak ciekawie i wnikliwie potrafił gorzyczanin analizować
ich twórczość, i jak dużą wiedzą w zakresie historii sztuki dysponował.
Oczywiście książka o życiu i twórczości Józefa Sowady nie byłaby
kompletna, gdyby nie zawierała również jego tekstów lirycznych. Pisywał
je nieczęsto, z potrzeby serca, raczej nie myśląc o ich publikacji. Z tym
większym uznaniem i radością trzeba podkreślić, że Petrovi Ligockiemu
udała się je zebrać i pomieścić w swojej książce. Może warto przypomnieć
jeden z tych tekstów:
Twój cień na drodze
pochyl się i dotknij go
to znak obecności
jest z Tobą gdy świeci słońce

Petr Ligocký w ogniu pytań Marka Grzebyka podczas spotkania promocyjnego

Liryk „Powrót do ciszy” autorstwa Józefa Sowady w wykonaniu
Tadeusza Kolorza otworzył spotkanie poświęcone promocji książki Petra
Ligockiego „Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa
Sowady”. Autor – polonista i redaktor ostrawskiego wydawnictwa
Protimluv z twórczością gorzyckiego artysty zetknął się osiem lat
temu, za sprawą swojej mamy( co wielokrotnie podkreślał w czasie
spotkania). Nie był to oczywiście jego pierwszy kontakt z polską sztuką.
Ekscytowała go i pociągała twórczość „niepokornych” polskiej literatury
- Rafała Wojaczka, Edwarda
Stachury, Andrzeja Bursy,
czy prawie całkiem dziś
zapomnianego Kazimierza
Ratonia. Dorobek Józefa
Sowady częściowo wpisywał
się
w
świat
postaw
artystycznych
bliskich
Petrovi. Choć w głównej
mierze był to dorobek
malarski, to w oczach
Petra przynależał do świata
tych właśnie twórców,
których dzieło nie do końca
wpisywało się w artystyczny
mainstream współczesnych
im czasów. Mówiąc o swoim
„odkrywaniu” Sowady, autor
książki sporo czasu poświęcił
Tadeusz Kolorz
również ewolucji swojej
interpretacji jego obrazów, czy wręcz swoistemu „dojrzewaniu” do ich
odbioru i prób ich zrozumienia. Drogę twórczą gorzyckiego artysty
wyznaczały bowiem meandry twórcze, które od pejzaży gorzyckiego kopca
zaprowadziły go do wykreowania ocierającego się o surrealizm świata,
pełnego wieloznacznej symboliki, tchnącego dystopią i przygnębiającą
refleksją. Nastrój ów został przez artystą dodatkowo podsycony
kolorystyką. Bardzo przemyślane, intencjonalne eksploatowanie fioletów
i różnych tonacji błękitów nadawało i wciąż nadaje jego pracom walor
medytacyjny. Używana zaś przez niego symbolika oparta o pewne
archetypiczne symbole (łuk, kula, trójkąt) dodatkowo uwieloznacznia
wymową jego obrazów. Nic więc dziwnego, że Petr Ligocky pracuje już
nad kolejną książką poświęconą gorzyckiemu plastykowi, która ma mieć
charakter mniej biograficzny, a bardziej skupiać się będzie na możliwej
wielości interpretacji jego obrazów. W czasie spotkania w Gorzyckim
Centrum Kultury poruszono również wątek publicystycznej spuścizny
Józefa Sowady. W swojej książce autor pomieścił bowiem kilka jego esejów
poświęconych ulubionym i cenionym przez Józefa artystom. W krótki,

ciesz się
że fale czasu
nie rozmyły jeszcze
Twoich śladów
Cóż, fale czasu rozmywają nieubłaganie wszystko, taka ich natura. Ale
dopóki możemy – pamiętajmy. Artysta wszak żyje tak długo, jak długo
żyje jego dzieło…
Spotkanie zakończył materiał filmowy prezentujący obrazy Józefa
Sowady z różnych okresów jego twórczości. Pokazowi filmu towarzyszyła
przepiękna muzyka prof. Jacka Glenca.
Książka Petra Ligockiego dostępna jest w Gminnym Centrum Kultury
w Gorzycach.
Red.

Przybyli na uroczystość goście

Bibianna Dawid podczas rozmowy z Jackiem Glencem

Autor podpisujący ksiażki
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DIAGNÒZA PETRA LIGOCKÝEGO
W Hair Train Gallery 20 czerwca br.

mini RUBRYKA SATYRYKA
Fot.: arch. B. Dawid

Czesław Czaika
RANDKA COVIDOWA
Całkiem nadzy nie byli ani chwileczkę...
Mieli maseczkę.
BEZBŁĘDNOŚĆ
Wtedy w życiu szczęścia pełnia,
gdy się błędów nie popełnia.

Autor odczytujący swoje dzieła

Prezentacja tekstu poetyckiego z towarzyszeniem muzyki
ma bardzo długą tradycję w naszej kulturze. Wszak już u zarania
dziejów, w starożytnej Grecji poeta zazwyczaj akompaniował sobie
na jakimś instrumencie muzycznym. Zwyczaj ten przewędrował
przez wieki, poprzez średniowiecznych bardów i trubadurów, aż po
wiek dwudziesty, kiedy poeci Beat Generation deklamowali, albo
czasem gniewnie wykrzykiwali swoje teksty do wtóru jazzowych
improwizacji. Duch improwizacji unosił się również nad spotkaniem
poetów w bohumińskiej Hair Train Gallery. Wieczór poświęcony był
głównie promocji nowego tomiku poezji Petra Ligockiego „Diagnóza”,
ale stał się również okazją do prezentacji dorobku zaprzyjaźnionych
z nim twórców Ondreja Hlozka i Kristyny Svidronovej. Deklamacji
tekstów ( w autorskim wydaniu) towarzyszyła muzyka w wykonaniu
Martina Dytko. Młody muzyk bardzo swobodnie poruszający się
w rozległych przestrzeniach ambient jazzu, snując swoje muzyczne
opowieści równolegle z tekstami, stworzył dla nich niepowtarzalne,
nieco oniryczne tło. Wieczór zakończył się tradycyjnym „chrztem”
nowego tomiku Petra, czyli skropieniem jego okładki, a ściślej mówiąc
– oblaniem jej, za pomocą stosownego płynu. W roli owego płynu
wystąpił destylat ze śliwek…..
Warto dodać iż Hair Train Gallery to miejsce, które chce stać się
centrum spotkań młodych twórców i ułatwiać im prezentacje swojej
sztuki. Prowadzi je grupa młodych ludzi pełnych zapału i ciekawych
pomysłów. Polecam ten adres artystom z naszego regionu. Mam
również nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli zaproponować
Państwu spotkania z czeskimi artystami na naszym terenie….
M. Grzebyk

Goście przybyli na uroczystą promocję
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MISTRZOSTWO
Jeśli marzysz o championie,
trzymaj poziom zawsze w pionie.
ZWIĄZKI PARTNERSKIE
Niektórych przeraża,
wizja ołtarza.
NASZE NARODOWE
DRZEWO POLITYCZNE
Co ekipa,
to lipa.
ps. Widzisz Janie z Czarnolasu
ten znak czasu.
WYJŚCIE
Najlepiej niezgułę,
zamienić w statuę.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MAŁGORZATĄ KRÓL
22 czerwca miało miejsce spotkanie w bibliotece w Czyżowicach
uczniów kl 1a i 1b SP im. Wincentego Woźniaka z autorką książek
edukacyjnych pt. Moja mama pracuje w kopalni oraz Moja mama pracuje
na kolei - panią Małgorzatą Król,
Red.

Uczniowie podczas autorskiego spotkania z panią Małgorzatą Król

Fot.: arch. M. Król
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SPOSÓB NA NUDĘ? REALIZACJA PROJEKTU
„Od deski do deski...-opwiadanie w książkę zamknięte”
Uczniowie SP w Rogowie znaleźli
fantastyczny
sposób
na
pokonanie
pandemicznej rzeczywistości.
Grupa „Literatów” od października 2020
roku realizuje wspaniały, autorski projekt „Od
deski do deski – opowiadanie w książkę
zamknięte”. Realizacja projektu jest możliwa
dzięki pozyskanym grantom z programu
„Edukacja Inspiracja”, którego twórcą jest
Fundacja EFC oraz Fundacja Szkoła z Klasą.
Dzieci, spotykając się online, napisały książkę,
którą zamierzają wydrukować a dzięki
zaangażowaniu lokalnego artysty Pana Józefa
Burszyka, dzieło to zyska unikalną, drewnianą
okładkę. Mimo epidemii grupa projektowa
wzorowo poradziła sobie z wykonaniem
szeregu działań, dzięki wsparciu ludzi kultury
Pani Hanny Władarz oraz Pani dr Marzeny

Staniek uczniowie brali udział w warsztatach
online, w czasie których nauczyli się składać
tekst w programie Corel oraz wykonywać
profesjonalne ilustracje, zapoznali się z pracą
na Dysku Google oraz tworzyli w Canvie.
Angażując się w projekt uczniowie rozwijali
kompetencje kluczowe, które tak bardzo są
doceniane w dzisiejszej rzeczywistości.
Młodzi Literaci wraz ze swoimi opiekunami
Justyną Stokłosą oraz Beatą Buglą w piątkowe
popołudnia zasiadali przed szklane ekrany, by
przy herbatce porozmawiać o dalszych losach
bohaterów, których stworzyli.
Projekt ten jest wyjątkowy z kilku powodów.
Istotne są nie tylko pozyskane dla placówki
granty, ale przede wszystkim udało się,
pracując nad zadaniami, zbudować głębokie
relacje między uczestnikami. Grupa darzyła

się ogromnym zaufaniem, wszyscy doceniali
swoją pracę, wysiłek, potrafili konstruktywnie
porozmawiać na temat pomysłów, wymieniali
się doświadczeniami a co równie ważne dbali
o wykonanie przydzielonego zadania zgodnie
z harmonogramem.
W tych smutnych czasach dane nam
było realizować projekt, który dzięki
zaangażowaniu dzieci okazał się wyjątkowy.
Kolejny raz nastolatkowie pokazali jak bardzo
zależy im na drugiej osobie, na współpracy
z rówieśnikami, na świętowaniu każdego,
nawet najmniejszego sukcesu.
Naszym Literatom najwięcej radości
przyniósł nie osiągnięty cel, ale droga ku
niemu. Zachęcamy do lektury fragmentu
opowiadania.
J. Stokłosa

Przedstawiamy fragment opowiadania - Czary
Emir wyjął zeszyt,
który dawniej dostał od
napotkanego przypadkiem
człowieka. Trzymał go
w ukryciu przed braćmi.
Teraz miał wrażenie, że
będzie bardzo pomocny.
Wiedział przecież, że straż
antyczarnoksiężnikowa
złapała
podejrzanego
czarodzieja.
Chłopak
już dawno zauważył,
że spośród całej książki
wyróżnia się jedna bogato
zdobiona strona, na niej
zapisano dużymi literami:
Ilustracja do opowiadania
„DO
POKONANIA
ŚWIATA”. Czuł, że właśnie nadszedł ten moment, wyrwał kartkę i szybko
pokazał ją braciom.
- Kartka wyróżnia się spośród innych. Mówię wam, że to znak – tłumaczył
Emir.
- Wiesz braciszku, myślałem, że możemy ci zaufać, ryzykujemy życiem…
Co ty nam tutaj pokazujesz? – krzyczał Majk.
- Spójrz na ten napis, on na pewno coś znaczy…- ciągnął swe rozważania
najmłodszy. - A ty Kewinie, co o tym myślisz?
Cisza trwała zbyt długo, chłopcy rozejrzeli się za bratem.
- Kewin?! Kewin?! Gdzie jest Kewin? – krzyczał Emir.
-Nie mam pojęcia, pewnie szuka jakiegoś mądrego rozwiązania. Tyle
nam opowiadałeś o tym magicznym zeszycie, byliśmy przekonani, że
rozwiążemy za jego pomocą nasze problemy. Kewin pewnie zabrał się za
jakąś robotę… W końcu musimy Jamesowi zapłacić…
Majk był wyraźnie zdenerwowany, czuł przede wszystkim żal do siebie. Jak
mógł zaufać Emirowi? Przecież to jeszcze dziecko – myślał. Z odrętwienia
wyrwał go płaczliwy głos Emira.
-Chodźmy szybko go poszukać zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.
- Masz rację, czuję, że nieszczęście już gdzieś na nas czyha.
Majk zapomniał o zaklęciach, złapał brata za rękę i pobiegli szukać
Kewina. Przebiegając wzdłuż murów olbrzymiego zamku, odczytali napis
‘Sawyer’.
- Ale ogromny zamek… – Majk nie dowierzał, przecierał oczy i podziwiał

monumentalną budowlę.
Chłopcy przystanęli, zdawało im się, że słyszą utyskiwania swego brata.
- To Kevin! Jest w niebezpieczeństwie! – ryknął nagle Emir.
- Znowu? W co się zaś wpakował? Czy on nie pamięta, dlaczego
wybraliśmy się w tę podróż? – niby do siebie szeptał Majk.
Prawda była jedna taka, że bracia byli już bardzo zmęczeni. Chcieli
jak najszybciej wrócić do Meridy, ta podróż wydawała im się pełna
niebezpieczeństw. Zachodzili w głowę, dlaczego Kewin został uwięziony
w zamku. Wpadli na dziedziniec i tutaj czekała na nich pierwsza
paskudna bariera. Wszystko oblewała kilkucentymetrowa warstwa lawy.
Majk dostrzegł zwisające z murów, długie, złote sznury.
- To zapewne służy lokatorom do przemieszczania się – pomyślał. Chwycił
się liny i pofrunął nad gorącą cieczą. Będąc po drugiej stronie placu,
przemyślał swoje zachowanie. Poczuł strach, bał się o Emira, wiedział
przecież, że braciszek lęka się takich rozwiązań.
- Emir, już tyle razy udowodniłeś tutaj, że potrafisz! Proszę, pamiętaj, że
musimy jak najszybciej wrócić do domu. Skacz! – krzyczał Majk.
Tylko myśl o babci pozwoliła Emirowi ograniczyć swoją fobię. Złapał
się liny i zamknął oczy. Kiedy zdecydował się spojrzeć, był już obok
brata. Weszli do środka. Wnętrze było ciemne i zimne. Co jakiś odcinek
stały ogromne kolumny, na których można było zauważyć wyryte ślady
pazurów.
-Nie jest dobrze -szepnął Emir. – W co myśmy się wpakowali? – pomyślał.
Zdawało im się, że słyszą Kewina. Kolejno otwierali drzwi do komnat,
wszędzie było pusto. Wreszcie dotarli do największego spośród całego
pomieszczenia. To właśnie tam był uwięziony Kewin. Siedział na
metalowym krześle, był przywiązany grubymi sznurami, na jego ciele nie
było jednak żadnych oznak torturowania. Za nim stała dziwnie ubrana
na czarno kobieta. Jej głowę zdobił kapelusz, który właściwie przysłaniał
twarz, suknia dotykała ziemi, była tak obszerna, że nie można było określić
sylwetki kobiety. Na rękach trzymała psa, który bardziej przypominał
potwora. Widok był odrażający, Emir odruchowo przytulił się do Majka.
- Damy radę – szepnął starszy brat na pocieszenie. Sam jednak nie miał
pojęcia, co się tak naprawdę dzieje.
- Kim pani jest? - zapytał. Nie wiedział w jaki sposób udało mu się
opanować drżenie głosu.
- Czekałam na was, kochani. Jestem Kacper a to moje królestwo.
Przyjemne, prawda? – zaśmiała się drwiąco.
Jej przerażający chichot odbijał się od ścian komnat, echo niosło go po
całym zamczysku.
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- My chcieliśmy tylko zabrać naszego brata Kewina – powiedział
niepewnie Emir. – Mamy chorą babcię, potrzebuje lekarstwa…
- Cicho bądź! – ryknęła królowa, jej twarz zrobiła się cała czerwona. – Od
początku was obserwuję, jak śmiecie kroczyć moimi ścieżkami nie pytając
o zgodę?! – zagrzmiała władczyni.
Kewin podniósł głowę, dopiero teraz bracia zauważyli, że chłopak jest
przerażony. Zakneblowane usta zrobiły się sine, podobnie wyglądały jego
dłonie.
- Skoro marzy się wam pobyt „do pokonania świata”, takim go właśnie
uczynię – parsknęła śmiechem królowa.
Emir zbladł, nagle zaczęła go palić kartka ukryta przed Majkiem w tylnej
kieszeni spodni.
- Już po nas – szepnął bratu i głośno się rozpłakał.
Bracia wiedzieli już na pewno, że wpadli w sieci czarów. Do komnaty
wbiegła straż antyczarnoksiężnikowa.
- Najbardziej żałuję, że nie mamy mieczy. Przygotuj się do ataku! – ryknął
Majk.
Emir potrzebował takiego wstrząsu, wyjął z kieszeni kartkę z tajemniczym
napisem. Dopiero teraz zauważył, że także z drugiej strony są jakieś litery.
Zaczął je powtarzać.
- Eksimusus, kate, do pokonania świata, eksimusus kate… - Nie wiedział,
co to znaczy, ale sądził, że pewnie ma to jakiś sens.
Królowa, słysząc zaklęcie, zaczęła osuwać się na podłogę. Jej czarna
suknia przetapiała się w dziwną maź. Potwór, którego trzymała na rękach
wydawał się zanikać, a wpadająca do pokoju straż zastygła z uniesionymi
do ataku mieczami.
- To ma sens, powtarzaj to głośniej! – krzyczał Majk.
Emir nie słyszał, co mówi brat, bo nagle zaczęły trząść się wszystkie ściany.
Majk podbiegł do Kewina i pomógł mu się uwolnić. Bracia w ciemności,
która zapadła, szukali drogi ucieczki, nie było to wcale takie proste,
ponieważ wszędzie lała się ta okropna śmierdząca maź. Wreszcie udało im
się wybiec z komnaty, żaden z nich nie spojrzał w stronę niknącej w cieczy

królowej. Z każdej strony dobiegały ich straszne grzmoty. Zdawało się,
że zamek zaraz runie. Bracia, trzymając się za ręce opuszczali gmach.
Wtem usłyszeli płacz. Nie wiedzieli, czy to nie kolejny podstęp okrutnej
wiedźmy. Nie chcieli się wracać, jednak wołanie o pomoc, nie pozwoliło
im przebiec obojętnie. Domyślili się, że królowa musiała przetrzymywać
w zamku także innych zakładników. Popłoch nie pozwolił im działać
rozsądnie. Jeszcze raz rozejrzeli się dokładnie, zauważyli, że przy jednej
z bram stoi ogromny głaz, tuż obok są metalowe futryny.
- To pewnie ten loch, o którym opowiadała mi królowa. Szykowała go dla
nas, chodźmy go przeszukać – zawołał Kewin.
Rzeczywiście zdawało się, że lament dobiegał właśnie z tamtej strony.
Podeszli do kamienia i zapierając się, spróbowali podważyć drzwiczki.
Ziemia nadal drżała od trzęsącego się zamku, więc o wiele łatwiej było im
wywarzyć wejście. Jako pierwszy do środka wpadł Majk.
- Nikogo tu nie ma! – zawołał.
Jednak Kewin przeczuwał, że jest inaczej, pobiegł w głąb lochów.
- Halo, jest tu ktoś? – krzyczał.
Z dziedzińca dobiegał coraz większy ryk rozlewającej się wszędzie lawy.
- Tutaj jestem… - usłyszał.
Kewin odwrócił się i zauważył w kącie skrępowaną dziewczynę, podbiegł
do niej, rozwiązał ją i podał jej swoją dłoń.
- Nie bój się, musimy uciekać, zaraz wszystko zaleje ta śmierdząca maź! –
zawołał. – Mam! – krzyknął w kierunku braci.
Wszyscy pobiegli do wyjścia. Rzeka przelewała się już ponad ich kolanami.
Strasznie utrudniało to chodzenie i dodatkowo parzyło.
- Złapmy się zwisających lin! – krzyczał Emir.
Była to chyba jedyna droga ucieczki. Bracia wydostali się z zamku, za
nimi biegła dziewczyna. Nikt nie miał czasu się odwrócić, jednak trzęsąca
się stale ziemia a także przerażający huk, pozwalał grupie domyślić się,
że po budowli nie ma już żadnego śladu. Drużyna długo nie zwalniała,
chłopcy zatrzymali się dopiero na odległej polanie. Wszyscy padli na
ziemię, nieopodal przycupnęła nieznajoma.

ZDROWIE I DIETETYKA
glicerydy kwasu linolowego. Odznacza się nie tylko działaniem
prozdrowotnym, ale poprawiającym kondycję paznokci, skóry
ANNA PIOTROWSKA
i włosów.
Zielone remedium
Siemię lniane zawiera wiele cennych składników mineralnych
SIĘ MNIE SPOŻYWA...
i witaminy z grupy B, cynk, wapń i magnez. Roślina zawiera tyrozynę
Czyli krótko o siemieniu lnianym
pozytywnie wpływającą na produkcję hormonów tarczycy, ponieważ
stymuluje wydzielanie tyroksyny oraz trójodotyroniny. Nasiona lnu to
bogactwo kwasów omega-3 i przeciwutleniaczy. Włączanie siemienia
lnianego do posiłku skutecznie obniży indeks glikemiczny potrawy,
zapobiegając tym samym znacznemu wzrostowi poziomu cukru we
krwi.
Cenne rady:
Siemię lniane powinniśmy spożywać w postaci mielonej.
W przeciwnym razie nie skorzystamy w pełni z jego dobrodziejstw.
Zawsze kupujmy siemię bardzo drobno zmielone zwane bardzo
często mąką lnianą. Wybierajmy to zapakowane próżniowo, co
zagwarantuje nam jego świeżość. Olej lniany szybko jełczeje, dlatego
starajmy się kupować ten zapakowany w ciemnych butelkach. Nie
róbmy też zapasów. Przechowujmy go w lodówce.
Ciekawostka:
Jeśli zdarzy nam się, że przygotowując kotlety w panierce, zabraknie
Siemię lniane jest nadal niedoceniane w naszym społeczeństwie. nam jajek, nie panikujmy. Wystarczy zmieszać łyżkę zmielonego
Zapominamy, że len to surowiec o wszechstronnym zastosowaniu. siemienia lnianego z trzema łyżkami wody i odczekać, aż mieszanka
nabierze kleistości. Używamy jej do panierowania jako wypełniacza
Wykorzystujemy wszystkie części tej wyjątkowej rośliny.
Roślina ta składa się ze śluzu i tłustego oleju, który zawiera nie tylko kotletów. Mieszanka taka może okazać się również pomocna
jako wypełniacz naleśników, klopsów czy babeczek.
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100. LECIE KLUBU SPORTOWEGO „NAPRZÓD” CZYŻOWICE

Poczet sztandarowy kubu przed kościołem w Czyżowicach

Czyżowice świętowały wielki jubileusz
swojego klubu sportowego „Naprzód”. Klub
Sportowy powstał z inicjatywy patriotycznego
środowiska reemigrantów powracających po
I wojnie światowej i po latach pracy w Westfalii
na Górny Śląsk do swojej „małej ojczyzny”
gdzie budziła się nadzieja przyłączenia tej części
Śląska do odradzającej się Polski. Wówczas
powstał z kilku „towarzystw” działających
w Czyżowicach klub sportowy, przyjął nazwę
„Jedność”. Ten króciutki historyczny wstęp
zakończę przypomnieniem nazwisk założycieli
klubu. Byli to: Franciszek Kurasz, Franciszek
Krakowczyk, Wincenty Trzaskalik, Karol
Rydygier, Antoni Reclik, Józef Klyszcz i Edward
Pawelec.
Wymieniając te nazwiska, korzystałem
z monografii czyżowickiego klubu sportowego
autorstwa Jerzego Cichego i Piotra Pawlicy. Ta
wspaniale wydana w 2021 roku historia klubu
jest jakoby wstępem do upamiętnienia tego
pięknego jubileuszu. Ks „Naprzód” Czyżowice.
Główne obchody jubileuszu odbyły się
w niedzielę 27 czerwca. Świętowanie rozpoczęto
uroczystą Mszą św. w kościele pw. Chrystusa
Króla w Czyżowicach, którą celebrował ks.
Krzysztof Sitek, duszpasterz śląskich sportowców.

Msza
św.
była
ofiarowana w intencji
sportowców i działaczy
klubu „Naprzód” oraz
za dusze zmarłych
członków klubu na
przestrzeni 100. Lat.
Homilia, którą wygłosił
ks. Sitek, poświęcona
była sportowcom, roli
sportu w budowaniu
u młodych ludzi ducha
wiary przez szlachetną
rywalizację. Po mszy
św. z kościoła przy
dźwiękach Gminnej
Orkiestry Dętą pod
batutą Henryka Krótkiego wyruszył korowód
uczestników tej jubileuszowej uroczystości
z klubowym sztandarem na stadion, gdzie
miała miejsce główna ceremonia Jubileuszu.
Oficjalną uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem
hymny Państwowego, po czym prezes klubu
Jerzy Cichy serdecznie przywitał wszystkich
uczestników
jubileuszowej
uroczystości.
Gośćmi honorowymi jubileuszu 100. lecia
klubu byli: Andrzej Wójtowicz – vice prezes
Śl. Wojewódz. Zrzeszenia LZS, Paweł Rasek
– dyrektor Departamentu sportu Urzędu
Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Ewa Gawęda
– senator RP, Tadeusz Skatuła – vice starosta
powiatu wodzisławskiego, Jarosław Szczęsny
– radny Sejmiku Śląskiego, daniel Jakubczyk
– wójt Gminy Gorzyce, Piotr Wawrzyczny –
przewodniczący RG w Gorzycach, Andrzej
Pawlus – prezes Polskiego PZPN w Rybniku,
Stefan Ekiert – prezes Polskiego PZPN
w Raciborzu oraz Jerzy Dusik – delegat Śl.
oddziału PZPN. Obecnością zaszczycili także
byli wójtowie gminy Gorzyce: Krystyna Durczok
oraz Piotr Oślizło. Na wstępie uroczystości
jubileuszowych Daniel Kurasz – sołtys Czyżowic
przedstawił krótki rys historyczny klubu.

sportu -sportowcom, działaczom i trenerom.
Odznaczenia – Zasłużony Działacz LZS
otrzymali:

Kolejnym punktem uroczystości było
poświęcenie tablic, upamiętniających poległych
sportowców i działaczy z Czyżowic oraz tablicę
poświęconą
pamięci
Stanisława
Mikosa,
wieloletniego
prezesa
klubu,
oddanego
działacza i sponsora klubu
„Naprzód” Czyżowice. Akt
poświęcenia tablic dokonał
ks. Krzysztof Sitek.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia wręczali:
Andrzej Wójtowicz, Andrzej Pawlus i Stefan
Ekiert oraz Jerzy Cichy.

Spotkali się weterani biskowych bojów “Naprzodu” Czyżowice i Odry Wodzislaw

Po poświęceniu tablic,
nastąpiła
ceremonia
wręczenia
odznaczeń,
medali, wyróżnień i nagród
ludziom
zasłużonym
dla
czyżowickiego

Zasłużony działacz LZS
Henryk Kocur
Bogdan Tanenberg
Złota odznaka LZS
Damian Kucza
Józef Pyrchała
Rafał Tanenberg
Srebrna odznaka LZS
Bogusław Goły
Aleksander Kucza
Henryk Nogły
Zbigniew Pyrchała
Artur Sosna
Wiesław Sosna
Łukasz Szkatuła
Paweł Tanenberg
Lucjan Tatarczyk
Brązowa odznaka LZS
Krzysztof Adamczyk
Zbigniew Adamczyk
Sebastian Buko
Rafał Danieluk
Dariusz Dzierżęga
Błażej Hołub
Antoni Jeleń
Sebastian Grycman
Szymon Kamczyk
Sebastian Sosna
Rafał Mandera
Dawid Szymura
Wojciech Zuzok

Poza tym 51 osób otrzymało Medal 100.
lecia „Naprzód” Czyżowice, a 28 sportowców
i działaczy otrzymało wyróżnienia.

Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród,
jako pierwszy zabrał głos wójt Gminy Gorzyce
daniel Jakubczyk, nawiązując do historii ruchu
sportowego w Czyżowicach i związanymi
z tym postaciami. Następnie głos zabrali goście
honorowi tej uroczystości. Słowa wystąpień
nacechowane były uznaniem dla działaczy
i sportowców, którzy przez ten cały wiek
pielęgnowali kulturę fizyczną, hard ducha
i ciała, a niejednokrotnie swoim postępowaniem
wyrażali postawę patriotyczną wobec Polski.
Padały też słowa gorących życzeń i podziękowań
dla byłych i teraźniejszych członków
Zarządu Klubu oraz trenerów, instruktorów
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szczeblach kadrowych(...)
Druga część uroczystego
świętowania
odbyła
się
w
godzinach
popołudniowych
na
płycie boiska. Uczestnicy
czyżowickiego święta mieli
najpierw okazję oglądać
mecz piłki nożnej pań,
drużyn SWD Wodzisław
kontra KS Skoczów.
Gwoździem
programu
był mecz drużyn OldBoy
Oldboje Czyżowic w pełnej krasie przed meczem
„Naprzód” Czyżowice –
Odra Wodzisław. Oglądając
ten mecz, widzowie mieli
okazję na wspomnienia
i refleksję patrząc na
ulubieńców z przed lat.
W drużynie Odry mogliśmy
zobaczyć piłkarzy, którzy
przez wiele lat z powodzeniem
grali w Polskiej Ekstraklasie.
Wynik 9:1 dla Odry był mało
ważny. Dla kibiców były to
chwile
niezapomnianych
Drużyna, która kiedyś z powodzeniem walczyła w Polskeij Ekstraklasie
wzruszeń i wspomnień –
i wychowawców sportowej młodzieży. Dodać tych dobrych, ale także tych trudnych dla tych
też muszę, że na przestrzeni tych 100. Lat klubów.
z „Naprzodu” wywodziło się wielu wspaniałych Obchody jubileuszu pokazały, że Czyżowice
piłkarzy, którzy byli reprezentantami na różnych potrafią. Szkoda tylko, że pierwsza drużyna

KLUB SZACHOWY
GAMBIT GORZYCE

Członkowie klubu szachowego „Gambit Gorzyce”

Andrzej Nowak
Władze klubu „Naprzód” Czyżowice
dziękują sponsorom, którzy wsparli finansowo
obchody jubileuszu 100. lecia klubu: Mixpol
Czyżowice, Bruk Czyżowice, Pati Trans,
Firma Domikik, Politan, Kwiaciarnia Julia,
BS Gorzyce, Bonimex, Zakład pogrzebowy
Dzierżęga, Prevac, Instalator II, Control
Car, Jordan Lucynai Jan, For-Tar i Disphol,
Elektronika samochodowa Kolorz Wiesław,
PHU Krupa, Kubica Łukasz Wędliniarstwo,
Euroclas, Auto-Systemy Mamcarczyk Kamil,
Roge dachy, Agro Wodzisłąw Śl., Pawlica Piotr,
MBud, Rduch Dorota i Franciszek, Area - Sosna
Artur, ZUPH Sikora Marcin, Stodolak Andrzej,
Atex Instal Sp.z o.o, Erigo, Szczyrba S.C., Terom,
Szkatuła Andrzej - kowalstwo artystyczne,
Stolmat, Tatarczyk Michał, Piekarnia Wierzgoń,
Rada Sołecka Czyżowice, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
W imieniu zarządu Jerzy Cichy

czy też znalezienia pięknego zagrania taktycznego” - podkreśla trener
i prezes nowo powstałego klubu - Szymon Kołodziej.

Fot.: S. Kołodziej

Po roku od pierwszych zajęć szachowych w gminie Gorzyce
powstał Klub szachowy Gambit! Grupa ponad 30 szachistów
w wieku od 7 do 12 lat regularnie uczęszcza za zajęcia w sobotnie
przedpołudnia, które odbywają się w GCK.
Pamiętam, jak podczas pierwszych zajęć onieśmielone dzieci
zachwycały się tym, że po 45 minutach treningu wiedziały jak
porusza się Król, czyli najważniejsza figura w szachach. Dziś
znajomość właściwości figur nie stanowi już dla nich tajemnicy.
Raczej czerpią satysfakcję z poprawnie przeprowadzonej kombinacji
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występująca w A klasie, mimo imponującego
dorobku punktowego i bramkowego nie zdołała
awansować do klasy wyższej, co ukoronowało by
ten piękny jubileusz. Pozostaje tylko satysfakcja
i nadzieja w kolejnej „setce” klubu „Naprzód”
Czyżowice.
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Powstanie klubu było możliwe dzięki dobrej współpracy pomiędzy
uczniami, trenerem i rodzicami. Ostatnie sukcesy zawodników
Gambitu w postaci zdobytych kategorii szachowych stały się
impulsem do podnoszenia poziomu sportowej rywalizacji.
Powstanie klubu jest szansą dla młodych adeptów gry na częstsze
treningi w naszej gminie, między innymi dzięki możliwości
zdobywania zewnętrznych środków. Klub działający w formie
stowarzyszenia może brać udział w konkursach, czy też starać się
o granty albo wsparcie gminy.
Jak podkreśla trener, celem powstania klubu szachowego jest
zapewnienie częstszego kontaktu z szachami moich podopiecznych,
zapewnienie dobrego sprzętu i warunków do prowadzenia treningów
w formie, dzięki której powstanie drużyna reprezentująca gminę
w rozgrywkach ligowych i jest to cel, który stawiam sobie na rok 2022.
Poza młodymi adeptami gry trener poszukuje również dorosłych
miłośników szachów - klub, który chce odnosić sukcesy, musi być
mieszanką młodości i doświadczenia. Dlatego w tej chwili aplikujemy
o środki zewnętrzne mające wprowadzić do klubu również osoby
dorosłe, które od zawsze amatorsko interesują się i grają w szachy, ale
do tej pory nie miały okazji wziąć udziału w zajęciach w żadnym
klubie.
Zapisy do nowej, początkującej grupy, która będzie uczyła się
gry w szachy od podstaw od września już trwają. W przypadku
zainteresowania dzieci i dorosłych dalszych informacji udziela
trener pod numerem tel. 889 992 381.
Red.

SPORT I REKREACJA
IV DZIECIĘCE ZAWODY KAJAKOWE O PUCHAR WÓJTA GMINY GORZYCE
„W POSZUKIWANIU NEMO”
27 czerwca br. przy pięknej pogodzie
w Ośrodku Wypoczynkowym Las Pol
w Olzie odbyły się IV Dziecięce Zawody
Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Gorzyce
w Poszukiwaniu Nemo. Jak co roku dopisała
znakomita frekwencja wśród uczestników.
Podczas zmagań na kajakach, które odbyły się
w dwóch kategoriach wiekowych (od 5-8 lat
oraz 9-12 lat o maksymalnej wadze do 35 kg)
wyłoniono następujących zwycięzców: Grupa
starsza: I miejsce: Oliwier Wądołowski,
II miejsce: Natalia Kwiatoń, III miejsce:
Samuel Zdrzałek. Grupa młodsza: I miejsce:
Agata Kwiatoń, II miejsce: Stanisław
Rojewski, III miejsce: Igor Ostrzołek.
Każdy z zawodników otrzymał koszulkę,
pamiątkowy dyplom za udział w zawodach oraz
prowiant i napój. Atmosfera była wspaniała,
rywalizacja niesamowita. Zawody przebiegły
w atmosferze zabawy i przyjacielskiej rywalizacji.
Zaangażowanie dzieci startujących w zawodach
oraz doping przybyłych rodziców przeszedł
najśmielsze
oczekiwania
organizatorów.
Organizatorami tegoroczncznych zawodów
były: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
oraz Kajakarze Gminy Gorzyce. Szczególne
podziękowania należą się ekipie kajakarzy, która
zapewniała bezpieczeństwo dzieciom na wodzie:
Oli i Leszkowi Elsnerom, Sebastianowi
Wądołowskiemu, Jędrzejowi Stelmaszkowi,
Damianowi Parmie oraz komandorowi
zawodów Klaudiuszowi Dawid. Dziękujemy
również Leszkowi Pyrchale, Danielowi
Bączkiewiczowi oraz Mariuszowi Sobali
za możliwość przeprowadzenia zawodów na
terenie OW Las Pol w Olzie. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy zdobytych miejsc.
Wszystkim, którzy znaleźli w sobie duże
pokłady odwagi (bardzo często było to ich
pierwsze spotkanie z kajakiem) również
gratulujemy startu w tegorocznych zawodach,
a wszystkich zainteresowanych już teraz
zapraszamy na zawody w przyszłym roku.
Red.

Klaudiusz Dawid i Sebastian Wądołowski współorganizatorzy zawodów

Fot.: M. Albin

Jedna z najmłodszych uczestniczek

Od lewej zdobywcy II miejsca: Stanisław Rojewski (5-8 lat) i Natalia Kwiatoń (9-12
lat), I miejsca: Oliwier Wądołowski (9-12 lat) i Agata Kwiatoń (5-8 lat), III miejsca: Igor
Ostrzołek (5-8 lat) i Samuel Zdrzałek (9-12 lat)

Przygotowania do startu

Zdarzały się i wywrotki

Kolejna ekipa czeka na start

Uczestnicy zawodów

Czasami brakowało już sił

Na pomoc specjalistów mógł liczyć każdy

Uczestnik zawodów kajakowych
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SPORT I REKREACJA
JUBILEUSZOWY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO
Z okazji 100. lecia LKS „Naprzód Czyżowice”
lp

Uczestnicy turnieju

Z okazji 100 - lecia LKS Naprzód Czyżowice w dniu 24 czerwca
w świetlicy klubowej odbył się Jubileuszowy Turniej Skata Sportowego.
W turnieju udział wzięło 24 skaterów z zaprzyjaźnionych klubów
sportowych współpracujących z Naprzodem Czyżowice. Rozegrano
2 serie po 36 rozdań. Zwycięzcą został zawodnik Klubu Sportowego
Naprzód Czyżowice - Pyrchała Zbigniew, zdobywając 2072 pkt.,
drugie miejsce zajął Wojtczyk Waldemar z KWK 1 Maja - 2044
pkt. a trzecie Mucha Bronisław z WOK Skrzyszów - 2012 pkt. Cała
trójka otrzymała jubileuszowe puchary, które ufundował Zarząd LKS
Naprzód Czyżowice.Z okazji tak zacnego Jubileuszu Klubu dokonano
okolicznościowego wpisu do Kroniki Klubowej, a wszyscy uczestnicy
turnieju złożyli w niej swoje podpisy.
Szkaciorze z Czyżowic

Zwycieżcy, od lewej: Waldemar Wojtczyk, Zbigniew Pyrchała, Bronisław Mucha

Uczestnicy turnieju podczas gry
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NAZWISKO I IMIĘ

Fot.: arch. B. Jordan

KLUB

I SERIA

II SERIA

923

1149

SUMA
2072

696

1348

2044

1238

774

2012

1

Pyrchała Zbigniew

Naprzód Czyżowice

2

Wojtczyk Waldemar

KWK 1 Maja

3

Mucha Bronisław

WOK Skrzyszów

4

Watoła Sławomir

Naprzód Czyżowice

1285

651

1936

5

Burdzik Ireneusz

WOKiR Połomia

1099

821

1920

6

Drzymała Piotr

Krojc Krzyżanowice

481

1153

1634

7

Chabowski Tadeusz

Przyszłość Rogów

889

680

1569

8

Leńczyk Bolesław

Czarni Gorzyce

823

669

1492

9

Żak Józef

Krojc Krzyżanowice

728

743

1471

10

Watoła Mariusz

Niezrzeszony

838

631

1469

11

Mężyk Piotr

Przyszłość Rogów

840

611

1451

12

Cichy Witold

Naprzód Czyżowice

573

876

1449

13

Grzywacz Kazimierz

Czarni Gorzyce

256

1075

1331

14

Pyrchała Józef

Naprzód Czyżowice

612

622

1234

15

Mozes Jerzy

Czarni Gorzyce

740

428

1168

16

Pyrchała Piotr

Naprzód Czyżowice

618

477

1095

17

Kuczera Antoni

Przyszłość Rogów

606

416

1022

18

Polnik Rudolf

Czarni Gorzyce

355

614

969

19

Koch Waldemar

Przyszłość Rogów

230

628

858

20

Polednik Jan

Krojc Krzyżanowice

462

366

828

21

Jendrysik Zygmunt

Naprzód Czyżowice

70

558

828

22

Bochenek Jan

Przyszłość Rogów

530

96

626

23

Huwer Alojzy

Przyszłość Rogów

256

0

256

24

Darda Jarosław

Krojc Krzyżanowice

- 382

286

- 96

ROZWÓJ BEŁSZNICA
AWANSOWAŁ DO A KLASY
Tabela końcowa B klasy
Gmina Gorzyce
lp
Drużyny
Mecze
Pkt
Bramki
piłką stoi, tuż po
Grzegorzowice
32
82
148:40
historycznym 1
2
Bełsznica
32
72
113:60
awansie Czarnych
Gorzyce do IV ligi 3
Lyski
32
66
139:56
swój
historyczny 4
Owsiszcze
32
65
91:52
wyczyn odnotował 5
Pietraszyn
32
65
114:56
Rozwój Bełsznica.
6
Krzyżkowice
32
49
90:59
Stosunkowo młody
Markowice
32
45
61:67
klub z Bełsznicy, 7
8
Zawada
32
41
64:75
który w gminie był
Górki ŚląskieG
32
41
75:90
traktowany jak „piąte 9
koło u wozu” zaczyna 10
Gamów
32
40
74:99
sobie coraz lepiej 11
Zabełków
32
39
70:78
radzić w podokręgu
12
Adamowice
32
39
69:97
R a c i b ó r z .
13
Pszów
32
38
76:77
Praca
prezesa
Gorzyce II
32
38
84:83
Mariusza
Bolika 14
15
Pstrążna
32
36
78:114
i całego zarządu,
osób zajmujących 16
Czyżowice II
32
27
65:115
się
utrzymaniem 17
Rzuchów
32
6
25:218
boiska szatni itp.,
którą widać przy obejściu boiska i budynku szatni(świetlicy) klubu, dobra
atmosfera sprawiła, że Rozwój w krótkim czasie z C klasy awansował do B
klasy, by w obecnym sezonie wywalczyć historyczny awans do A klasy.Tak
więc w sezonie 2021/22 w A klasie podokręgu Racibórz rywalizować będą ze
sobą trzy drużyny z gminy Gorzyce : Rozwój Bełsznica, Naprzód Czyżowice
i Przyszłość Rogów.

B. Jordan

SPORT I REKREACJA
ZAWODNIK UKS ALIGATOR GORZYCE
BRĄZOWYM MEDALISTĄ MP 14.LATKÓW

UKS ALIGATOR
MA KOLEJNEGO MISTRZA ŚLĄSKA
Fot.: arch. UKS ALIGATOR

Fot.: arch. UKS ALIGATOR

Viktoria Mlaś, Jakub Krupka z trenerką Kamilą Drąg

Uczestnicy zawodów pływackich

W dniach 01-04.07.2021 dwoje zawodników gorzyckiego
Aligatora brało udział w pierwszych w swoim życiu
Mistrzostwach Polski w pływaniu. Jest to najważniejsza
impreza w roku dla każdego pływaka. Stres i emocje związane
ze startami są zgoła odmienne od zawodów niższych
rangą. Na tej imprezie pojawiają się najlepsi pływacy
z całego kraju, rywalizując o jak najlepsze lokaty w rankingu
pływackim. Zawody są również podsumowaniem długich
i ciężkich przygotowań, które trwają kilka miesięcy. Zawody są
niejednokrotnie przepustką do najlepszych szkół pływackich
w kraju. Nasz klub reprezentowało dwoje zawodników – Viktoria
Mlaś i Jakub Krupa. Obydwoje są kilkukrotnymi Mistrzami
Śląska, odnieśli liczne sukcesy na zawodach międzynarodowych.
Na Mistrzostwach Polski 14 latków również pokazali swoją
klasę, talent. Jakub Krupa został brązowym medalistą na
dystansie 50 m stylem grzbietowym. Zajął również 5 miejsce
na dystansach 100 metrów i 200 metrów stylem grzbietowym i 9
miejsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
Viktoria Mlaś zajęła 8 miejsce na dystansie 200 metrów
stylem klasycznym i 9 miejsce na dystansie 100 metrów stylem
klasycznym. Ich trenerem jest Pani Kamila Drąg. Jej praca
i wsparcie przyniosła zamierzony cel, jakim jest kolejny krok tych
dzieciaków do realizacji swoich marzeń. Wszyscy składają wyrazy
szacunku i ogromne podziękowania za „bycie takim trenerem”
Zawodnikom towarzyszyli również rodzice. Im również należą się
podziękowania. Za codzienne wstawanie, wożenie na treningi,
wspieranie i podziw, który jest dostrzegany przez dzieci.

W dniu 19.06.2021 na gliwickiej pływalni Olimpijczyk
zawodnicy klubu UKS Aligator Gorzyce zmagali się na
Mistrzostwach Śląska w pływaniu. Klub reprezentowali: Oliwier
Wądołowski, Jakub Więsyk, Szymon Dzierżęga, Antoni
Klimek i Theo Wodecki.
Medalistami tych Mistrzostw zostali: Szymon Dzierżęga –
zdobył trzy złote medale – 50 i 100 stylem dowolnym, 50 stylem
motylkowym oraz srebrny medal na dystansie 100 m stylem
zmiennym. Szymon został również najlepszym zawodnikiem tych
Mistrzostw wśród 10 letnich chłopców. Oliwier Wądołowski –
brązowy medal na 50 m stylem klasycznym. Sztafeta w składzie:
Klimek Antoni, Oliwier Wądołowski, Szymon Dzierżęga
i Jakub Więsyk zdobyła złoty medal na dystansie 4x50m stylem
zmiennym. Ponadto w klasyfikacji medalowej tych Mistrzostw
klub UKS Aligator nie miał sobie równych i zajął pierwsze
miejsce wśród śląskich klubów pływackich zawodników 10
letnich. Dzieciaki – CHYLIMY CZOŁA i GRATULUJEMY
Zarząd klubu UKS ALIGATOR GORZYCE

B. Jordan

Uczestnicy zawodów

Klimek Antoni, Szymon Dzierżęga, Oliwier Wądołowski, Teo Wodecki
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SPORT I REKREACJA
KS CZARNI GORZYCE KLUBEM
PARTNERSKIM GÓRNIKA ZABRZE

HISTORYCZNY AWANS
KS CZARNI GORZYCE

Fot.: A. Nowak

Miło Nam poinformować,
że przedstawiciele klubu Czarni
Gorzyce Tomasz Lamczyk oraz
Patryk Panic podpisali umowę
trójstronną
z
14-krotnym
Mistrzem Polski, drużyną Górnik
Zabrze S.A. oraz Akademią
Piłkarską Górnika Zabrze
Współpraca zakłada m.in:
wymianę myśli szkoleniowych,
staże
trenerskie,
wsparcie
organizacyjne, udział w turniejach
oraz co najważniejsze, szanse dla Naszych młodych zawodników na
KS Czarni Gorzyce - drużyna która wywalczyła awans do IV Ligi
dalszy rozwój swoich umiejętności w Akademii Górnika Zabrze.
Jesień 2020 nie zapowiadała niczego dobrego, drużyna Czarnych
Zapraszamy wszystkie dzieci z całej Gminy i okolic do treningów
rozpoczyna
rozgrywki w okręgówce od porażki aż 0 do 8 z Borucinem
w Naszym klubie. Tutaj Twoje dziecko znajdzie najlepsze warunki do
i
chyba
nikt
w Gorzycach nie przypuszczał, że zespół prowadzony
rozwoju piłkarskiego i nie tylko.Kontakt do naboru: tel.721237978
przez Piotra Haudera przejdzie taką metamorfozę.
Czarni wygrywają rundę jesienną raciborskiej okręgówki
B. Jordan z dorobkiem 40 punktów, z dwoma porażkami na koncie, co
uprawniło ich do grania w grupie mistrzowskiej z zachowaniem szans
na awans do IV ligi. Nowa formuła rozgrywek sprawia, że wiosna stała
się ciekawsza. Grupa mistrzowska to połączenie 4 najlepszych drużyn
rybnickiej i raciborskiej okręgówki.
Rozpoczęcie wiosennych rozgrywek pokrzyżował Covid-19, lecz
jak piłkarze już wyszli na boiska grupy mistrzowskiej to nie było
mocnych na zespól z Gorzyc. Czarni szli jak burza odprawiając
z kwitkiem kolejnych rywali i już na 4 kolejki przed zakończeniem
rozgrywek stanęli w obliczu szansy awansu do IV ligi – warunek nie
przegrać z Unią Racibórz.
Emocje dało się odczuć 13 czerwca już podczas zebrania członków
klubu. Trener, zawodnicy, zarząd i zgromadzeni na zebraniu byli
jednomyślni, takiej historycznej szansy na awans do IVligi, nie można
wypuścić z ręki. Wszyscy z niecierpliwością czekali na 19 czerwca.
W tym miejscu trzeba dodać, że podczas walnego zebrania KS Czarni
Tomasz Lamczyk, Łukasz Milik, Patryk Panic
Fot.: arch. KS Czarni
Gorzyce powołano na stanowisko vice-prezesa pana Patryka Panica.
Tuż
przed
Tabela końcowa
TATRY CUP
g o d z i n ą
lp
Drużyny
Mecze
Pkt
Bramki
dziewiętnastą 19
1
Czarni Gorzyce
14
35
49:11
czerwca
2021
2
Forteca Świerklany
14
26
39:29 roku przy ulicy
3
Unia Racibórz
14
26
36:25 B o g u m i ń s k i e j
Gorzycach
4
Tworków
14
24
40:28 w
wystrzeliły
5
Krzyżanowice
14
17
34:36
szampany. Czarni
6
Granica Ruptawa
14
13
28:45 po ciężkim boju
7
Pierwszy Chwałowice
14
10
15:49 z Unią Racibórz
8
Płomień Połomia
14
8
16:34 (3 -3) wywalczyli
upragniony awans
do IV ligi.

KS Czarni Gorzyce podczas Tatry Cup

Fot.: arch. KS Czarni

W dniach 26.06- 01.07 Orliki z klubu KS Czarni Gorzyce
pod okiem trenerów Patryka oraz Szymona przebywali na obozie
w Zakopanem oraz reprezentowali klub w ogólnopolskim turnieju
„Tatry Cup” 2021. Drużyna z rocznika 2011 zagrała bardzo dobry
turniej, wygrywając Puchar Kasprowego. Natomiast starsi koledzy
walczyli do samego końca zajmując ostatecznie 7 miejsce. Chłopcy
rywalizowali z takimi jak: Górnik Wałbrzych, Błękitni Stargard
Szczeciński, Piast Żmigród, APN Ostrołęka, BKS Warszawa i wiele
innych.
B. Jordan
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Pierwszy
raz
w historii, w gminie
Gorzyce, dojdzie do
derbów piłkarskich
na tak wysokim
poziomie - czyli
rozrywek IV ligi.
Już w czwartej
kolejce 28 sierpnia
“Czarni” Gorzyce podczas meczu z “Pierwszy” Chwałowice
Czarni na własnym
boisku podejmą lokalnego rywala - Unię Turza Śl. Na inaugurację swych
debiutanckich meczy w IV lidze Czarni udają się do Jasienicy, by 14 sierpnia
zmierzyć się z miejscowym Drzewiarzem, jesień zakończą 13 listopada
2021 r. meczem u siebie z Piastem II Gliwice.
B. Jordan

SPORT I REKREACJA
SPOTKANIE NA BOISKU Z PANIĄ ANETĄ LANGOSZ Z DOMU SZYMANOWSKĄ
Mistrznią Polski Kobiet w futsalu

Fot.: arch. A. Langosz

O ile ciało można wytrenować na maxa, to niektóre cechy albo się
ma albo nie. Piłkarz musi wykazywać się dużą determinacją, by
mimo wielu porażek wciąż dążyć do celu i nie poddawać się. Co
ważne każdy sportowiec powinien mieć tzw. mocny mental, czyli być
odporny psychicznie i ciągle mieć wysoką motywację do osiągania
sukcesów. Cechy, które również są pożądane u piłkarzy to kreatywność
i błyskotliwość, pomagają one na boisku w podejmowaniu dobrych
decyzji. Profesjonalistów zawsze wyróżnia ambicja i dążenie do
doskonałości. A do tego wszystkiego niezbędna jest cierpliwość, bo
do sukcesu zawsze jest długa droga.
M. K.: Jakie ma Pani osiągnięcia sportowe? Gdzie i kiedy zostały zdobyte
i w jakich rozgrywkach?
A. L.: To może zacznę od początku. Z Czarnymi Gorzyce rozpoczęłam
przygodę w 2010 roku i w ciągu 2 lat zrobiłyśmy 2 awanse, z 3 do
2 ligi, a potem z 2 do 1 ligi. Gdy rozpoczęłam studia musiałam
zakończyć grę w Czarnych Gorzyce. W trakcie studiów rozegrałam
sezon w 2014r w ekstralidze kobiet na trawie w barwach Czarnych
Sosnowiec, w których zdobyłam debiutancką bramkę w ekstralidze.
Dodatkowo przez cały okres studiów (od 2012r do 2017r). grałam
na hali w drużynie Politechniki Śląskiej, z którą zdobywałam medale
na akademickich mistrzostwach Śląska i Polski. Po krótkiej przerwie
zdecydowałam, że wracam do piłki i w 2016 roku zaczęłam grę w TS
ROW Rybnik. Historia się powtórzyła - 2 lata gry i 2 awanse. Ale
równocześnie z sukcesami na trawie w TS ROW Rybnik przyszły
sukcesy na hali. W pierwszym sezonie zajęłyśmy 3 miejsce w Polsce,
Aneta w barwach SWD Wodzisław Śląski 2021r.
a w kolejnym zdobyłyśmy już Mistrzostwo Polski kobiet w Futsalu.
Pani Aneta swoje pierwsze sukcesy piłkarskie rozpoczęła w klubie Jednym z największych sukcesów było kilkukrotnie powołanie
Czarne Gorzyce. Obecnie gra w klubie SWD. W licznych wywiadach w latach 2017-2018 do Reprezentacji Polski w Futsalu i gra w koszulce
pani Aneta podkreśla, że lubi też pływać i biegać. Pomimo licznych z orzełkiem na piersi.
obowiązków rodzinnych i sportowych Mistrzyni Polski zgodziła się na
udzielenie wywiadu Naszej gazecie i podzieliła się cennymi radami, M. K.: Proszę opowiedzieć jak wygląda przygotowanie do Mistrzostw
jak zrealizować swoje marzenia i zostać piłkarską mistrzynią.
Polski? Ile powinien trwać trening, żeby mieć dobrą kondycję i technikę.
Jakie aspekty bierze pani pod uwagę?
Małgorzata Król: Pani Aneto proszę opowiedzieć czytelnikom gazety A. L.: Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo zależy
U Nas o swojej pasji do piłki nożnej. Jak zaczęła się pani kariera to od wielu czynników. Długość treningu i obciążenia treningowe
sportowa? Skąd ma Pani takie zainteresowania?
muszą być tak dobrane, żeby w kluczowym momencie sezonu drużyna
Aneta Langosz: Piłka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Przebywając była w najlepszej formie. Dlatego ważne jest dobre przepracowanie
większość czasu w męskim gronie byłam poniekąd skazana na piłkę okresu przygotowawczego letniego oraz zimowego. Gdzie pracuje się
nożną. Najpierw grałam na podwórku z chłopakami, a gdy Tata wracał głównie nad aspektami siłowymi i motorycznymi, czyli potocznie
z pracy, to już czekałam na niego z piłką i trenowaliśmy razem, aż do zwaną kondycją. W trakcie całego sezonu pracuję się nad taktyką
późnego wieczora. Szybko zaczęłam łapać bakcyla i w wieku szkolnym i techniką. Do tego ważna jest również praca indywidualna zawodnika
postawiłam pierwsze kroki w klubie piłkarskim Czarne Gorzyce. To oraz jego dieta i to, jak dba o regenerację swojego organizmu. Dobra
tutaj nauczyłam się podstaw i osiągnęłam pierwsze sukcesy.
praca nad tymi aspektami gwarantuje sukces.
M. K.: Piłka nożna kojarzy się z typowo męskim sportem. Jest wiele
dyscyplin sportowych w których kobiety mogą się realizować na przykład
pływanie czy gimnastyka artystyczna. Jaki był powód wybrania tej
dyscypliny sportu, piłki nożnej?
A. L.: Tak naprawdę nie wiem czemu piłka nożna, zawsze się śmieję
i mówię, że to chyba ona mnie wybrała. Bo od najmłodszych lat gdy
tylko widziałam piłkę, to biegałam za nią. Ona działała na mnie jak
magnes, chciałam trenować więcej i więcej. A takie stereotypowe
podejście tylko mnie nakręcało. Na szczęście szufladkowanie kobiet
w sporcie dzisiaj zdarza się bardzo rzadko. Sport nie zna płci, a kobiety
często potrafią pokazać większy pazur niż nie jeden facet na boisku.
M. K.: Proszę określić jakie cechy powinien mieć dobry sportowiec
i piłkarz?
A. L.: Idealny obraz sportowca, to silna psychika i wytrzymałe ciało.

Pierwszy mecz Anety w reprezentacji Polski kobiet w futsalu w 2017r.
(Aneta druga z lewej w pierwszym rzędzie).
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dyscyplin drużynowych przez kobiety w Polsce. Co ważne system
szkolenia dla dziewczynek bardzo się rozwinął i powstaje coraz więcej
szkółek, w których trenują wyłącznie dziewczynki. Piłkarek jest
z roku na rok coraz więcej, powstają nowe kobiece kluby piłkarskie.
Piłka nożna kobiet rozwija się bardzo dynamicznie, jest coraz więcej
transmisji z meczy piłkarskich kobiet. A mecze reprezentacji polski
kobiet od niedawna są pokazywane w telewizji. To wszystko sprawia,
że dziewczynki się interesują i chcą grać w piłkę.
M. K.: Czy jest pani zadowolona ze swojej kariery sportowej? Jakie ma
Pani plany na nadchodzący sezon?
A. L.: Nie nazwałabym tego karierą sportową raczej przygodą
piłkarską. Ja nigdy nie postawiłam piłki na pierwszym
miejscu. Najpierw łączyłam grę w piłkę z nauką, a od kilku lat
z
pracą.
Może
wszystko
potoczyłoby
się
inaczej,
gdybym
postawiła
wszystko
na
jedną
kartę
i poświęciła swoje życie piłce, sukcesów mogłoby być znacznie
więcej. Ale teraz już nie ma co gdybać, bo nic to nie zmieni. Cieszę
się z tego, co osiągnęłam i póki zdrowie pozwoli będę kontynuować
swoją przygodę z piłką. W przyszłym sezonie chcę pokazać maximum
swoich możliwości i walczyć o podium w 1 lidze kobiet .

Jeden z pierwszych meczy Anety w barwach SWD 2019r

M. K.: Jak wygląda rekrutacja i selekcja do klubów?
A. L.: Tutaj jest duża różnorodność. W klubach ekstraklasowych jest
zazwyczaj duża selekcja, często zdarzają się tzw. test-mecze. Coraz
więcej dziewczyn w Polsce współpracuje z manadzerami i zaczyna to
wyglądać podobnie jak europejskich klubach. Manadzer zajmuje się
stroną marketingową, a piłkarka może się skupić tylko na piłce. Ale
niestety to dopiero początki takiego profesjonalizmu i do większości
klubów dziewczyny zgłaszają się same. Czasem zdarza się, że prezes M. K.: Dziękuję za spotkanie i naświetlenie drogi kariery, w tak ważnej
albo trener sam zgłasza się do zawodniczki, którą gdzieś wcześniej dyscyplinie sportu jakim jest piłka nożna. Mam nadzieję, że po Pani
zobaczył i zaprasza ją do klubu.
wywiadzie zwiększy się zainteresowanie kobiecą piłką i będzie większy
dostęp do boisk do trenowania młodych piłkarek. Życzę zdobycia
M. K.: Czy dziewczęta są zainteresowane piłką nożną?
kolejnych sukcesów w 1 lidze kobiet i czekamy z niecierpliwością na
A. L.: Kiedyś dziewczyna grająca w piłkę wzbudzała sensację. możliwość oglądania na żywo Pani meczów piłkarskich na stadionach.
Z biegiem czasu kobieca piłka zyskała większą popularność i nikogo
już nie dziwi kobieta na boisku. Regularnie w Polsce trenuje
Wywiad przeprowadziła
kilkadziesiąt tysięcy piłkarek. Jest to jedna z najliczniej uprawianych
Małgorzata Król

SPOŁECZEŃSTWO
KAPŁAN MYŚLĄCY SERCEM
ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA SENIORA GINTERA LENERTA

Dostojny Jubilat podczas uroczystej Mszy św.

W niedzielę 13 czerwca br. w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Anioła Stróża w Gorzycach
przeżywaliśmy radość jubileuszu pięćdziesięciolecia
święceń kapłańskich ks. Gintera Lenerta, byłego
proboszcza parafii.
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Swoją posługę kapłańską, jako proboszcz parafii
gorzyckiej ks. Ginter rozpoczął w sierpniu 1987 roku,
obejmując tę funkcję po ks. Janie Rzepce. Proboszczem
tej parafii był przez 22 lata, aż do roku 2009. Ks.
Ginter prowadząc, jako duszpasterz parafię, żarliwie
pełnił służbę kapłańską, dał się poznać, jako wyjątkowy
przewodnik duchowy nas parafian, ale także, jako dobry
„gospodarz”, czym zbudował sobie wielki autorytet
wśród parafian. W latach 1990-2008 ks. Lenert pełnił
też funkcję dziekana dekanatu gorzyckiego.
Jako ksiądz, był niezwykle otwarty na człowieka, potrafił
budować w nas ducha wiary, a zarazem ducha radości,
którego potrafił nam przekazać przykładem swojego
życia także w czasie choroby i cierpienia.
Kończąc w 2009 roku posługę kapłańską, jako
proboszcz w Gorzycach, pozostawił po sobie także
ślad w postaci wykonanych poważnych inwestycji
w gorzyckiej świątyni, ale także wokół kościoła.
Zmienione zostało pokrycie dachu kościoła,
zamontowane zostało nowe ogrzewanie w świątyni,
wymalowano kościół, odnowiona została elewacja,
wybrukowano teren dojścia oraz wokół kościoła.
W jubileuszowym roku 2000 w parafialnym kościele
w Gorzycach przed Wielkanocą w wieży kościoła
zawisły nowe dzwony, które swoim dźwiękiem przy
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różnych świętach dziejowych i okazjach przypominają
o księdzu Lenercie - inicjatorze ich wymiany, a także
o wielkiej szczodrości parafian.
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz
Stefan Stebel, w koncelebrze ks. Jubilata i ks. dziekana
Witolda Tatarczyka. Homilię wygłosił ks. dr Henryk
Olszar. W słowach skierowanych do uczestników
jubileuszowej Mszy świętej, ks. Henryk Olszar szeroko
przedstawił postać ks. Lenarta i jego dokonania
w aspekcie posługi kapłańskiej.
Na zakończenie Mszy św. ks. Jubilat Ginter Lenert
w serdecznych, gorących słowach podziękował
wszystkim za udział w tej uroczystej Eucharystii, za
serdeczne słowa życzeń i duchowe wsparcie parafian
w modlitwie w jego intencji.
W pamięci parafian ks. Ginter na zawsze pozostanie
(cyt. Słowa homilii), jako kapłan myślący sercem…
Andrzej Nowak
Poniżej zamieszczamy fragment homilii ks. dr
Henryka Olszara, wygłoszonej na Mszy jubileuszowej
13 czerwca br. w kościele pw. św. Anioła Stróża
w Gorzycach:

SPOŁECZEŃSTWO
126 P.
Na obrazku prymicyjnym
umieściłeś słowa z modlitwy
Pańskiej:
„Bądź wola Twoja”.
Wezwanie to ustawiło
Twoją osobistą historię życia na
ziemi w perspektywie tego, co się
dzieje w niebie.
Z upływem pięćdziesięciu
lat nadal dzień święceń
kapłańskich uważasz, Księże
Seniorze, za swoją najważniejszą
W uroczystości udział wzięły delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Gorzyce
chwilę w życiu (...)
Do Parafii Anioła Stróża
„Bądź wola Twoja!”.
w Gorzycach przybyłeś 15 sierpnia 1987 roku,
w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Przewielebny Księże – Złoty Jubilacie! Drodzy Panny i zastąpiłeś odchodzącego na emeryturę - po
trzydziestu czterech latach proboszczowania - księdza
Księża i Siostry Zakonne! Droga Rodzino Jubilata!
prałata Jana Rzepkę (...)
Droga Rodzino Parafialna! Siostry i Bracia!
Na gorzyckich brukach – jak to ostatnio napisał
Zgodnie z Bożą wolą, „proste było moje zadanie”
– być człowiekiem czynu, cierpliwości i kapłańskiej papież Franciszek - „zdzierałeś buty”.
Nie działałeś sam, odizolowany, nie byłeś
służby.
Człowiekiem mądrym i radosnym zarazem.
samowystarczalny, z ukrytymi planami.
Człowiekiem rozpoznającym w innych choćby
Powracałeś zawsze do Jezusa, aby Jemu
opowiadać „wszystko, co zdziałałeś i czego nauczałeś”,
najmniejszy promyk dobra.
Księże Seniorze Ginterze – Złoty nasz Jubilacie – z przekonaniem, że nie jest to dzieło tylko Twoje, ale
nie tylko warto, ale nawet trzeba Cię uczcić w 2021 i Jego.
Czułeś się narzędziem w Jego rękach.
roku, bo dajesz nam niezwykłe świadectwo wiary
Sprawowałeś Eucharystię, aby uczyć Jego miłości,
i miłości – Twojego czynu, cierpliwości i kapłańskiej
umywałeś nam nogi, aby uczyć nas służby.
służby.
Na wiele sposobów można charakteryzować Twoją
Takiego chciał Cię Pan przez te pięćdziesiąt lat –
osobowość: jako wikariusz i proboszcz byłeś człowiekiem abyś był specjalistą od kochania innych i byś potrafił
pracy i wysiłku, jako senior jesteś człowiekiem cichego okazywać im – w prostocie małych codziennych gestów
serdeczności i uwagi – czułość Bożej łagodności (...)
zaangażowania i modlitwy.
Nie stworzyłeś tu w naszych Gorzycach jakiegoś
Nigdy niczego nie robiłeś na pokaz i nigdy za cenę
małego państewka kościelnego, nie byłeś dla naszej
zewnętrznego sukcesu.
Pracowitość,
połączoną
z
nieszukaniem miejscowości papieżem, nie zaliczałeś się do ludzi,
zewnętrznych splendorów i przysłowiową śląską cichość którym oddaje się honory.
Twoją gorzycką cnotą – żeby zacytować
wyniosłeś zapewne z rodzinnego domu.
Takie właśnie były i są rodziny w Radzionkowie, w tym miejscu barokowego poetę śląskiego Andreasa
gdzie w pięknym neogotyckim kościele patronuje im Gryphiusa z Głogowa - było „myślenie sercem”.
Serdeczność, pokora, cichość, cierpliwość, jedność
od wieków święty Wojciech – biskup i męczennik,
ducha – to Twoje atuty (...) Zostały one zauważone
prawdziwy Europejczyk.
Wychowałeś się w cieniu rodzinnej świątyni oraz przez Kapituły przyznające Ci ważne nagrodu: tytuł
pobliskiego sanktuarium maryjnego w Piekarach, gdzie „Człowieka o Złotym Sercu” w 2002 r., honorowy
tytuł i statuetkę „Gorzyckiej Perły” w dowód uznania
króluje Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
za szczególną otwartość na porozumienie, zgodę,
W jednym z wywiadów prasowych powiedziałeś:
„Radzionków to moje korzenie: dom – szkoła – wzajemne zrozumienie i współpracę dla dobra
kościół, Msza święta, nieszpory, adoracje dla dzieci, wspólnego w 2009 r.
Czas przebywania na emeryturze stał się dla Ciebie,
pierwsze piątki, majowe, różaniec, droga krzyżowa,
gorzkie żale, roraty, pielgrzymowanie – [to wszystko Księże Seniorze, czasem choroby i cierpienia.
Byłem świadkiem tego ogromnego bólu,
wyniosłem stamtąd i] to trwało w moim kapłaństwie,
przeżywanego w katowickim szpitalu.
trwa do dziś i pozostanie do końca życia”.
Podziwiałem wtedy Twoją wytrwałość, męstwo
Zabrałeś te wartości z domu rodzinnego, niejako
w testamencie od Twojej mamy Anny, kobiety prostej, w znoszeniu przeciwności i ogromne zaufanie
głęboko wierzącej, która bardzo Cię kochała i przez całe Opatrzności.
życie towarzyszyła Ci przez modlitwę i pomoc (...)
Potem pokazałeś nam, że nawet bez nóg można
I tak w Wielki Czwartek, 8 kwietnia 1971 roku, służyć dalej Panu Bogu i mieszkańcom naszej parafii
(...)
zostałeś kapłanem.
Dziękujemy Ci, że Twoje serce bije dla Ludu
Stało się to w roku beatyfikacji ojca Maksymiliana
Marii Kolbego, odbudowy Zamku Królewskiego, Bożego, jako serce pasterza – ojcowskie serce.
Gorąco życzymy Ci, żeby ludzie, którym nadal
strajków, wyemitowania pierwszego programu
telewizyjnego w kolorze, rozpoczęcia produkcji Fiata posługujesz, odczuwali poprzez Ciebie, że jest z nimi

Chrystus, ukazujący ponadczasowe piękno i moc
Ewangelii.
Serce, jak wiemy, nieustannie pracuje.
Niech Twoje serce będzie nieustanną emanacją
pasterskiej miłości wobec Chrystusowej owczarni.
Dziś, Złoty nasz Jubilacie, wyrażasz wdzięczność
Panu Bogu „za wszystkich i wszystko, co za Tobą i za
teraz”.
Modlimy się za Ciebie, abyś nadal uczestniczył
w Jezusowym sposobie widzenia, patrząc Jego oczami
na nas z miłością, ale i w ewangelicznej prawdzie.
Głoś prawdę Chrystusa z miłością, ale też „nastawaj
w porę i nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd,
poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć
nauczasz” (2 Tym 4, 2).
Bo tylko ta Prawda wyzwala.
Bo tylko miłość umacnia.
Czyń to do końca życia „sercem ojca”.
A równocześnie z tą nadzieją i tą siłą, którą
obdarzają Cię Najświętsza Maryja Pana i święty Józef,
czczeni przez Ciebie i gorzyczan, bo ich obrazy są w tej
świątyni.
Czyń to zapatrzony również w świętego Anioła
Stróża – patrona tej parafii i w świętego Wawrzyńca –
patrona miejsca, gdzie aktualnie mieszkasz (...)
Drogi Jubilacie!
Niech Pan umacnia Twoje serce swoją wierną
obecnością, otwiera je dla innych, podtrzymuje
w chwilach słabości i wypełnia swoją nieskończoną
miłością.
Piekarskiej Matce Kapłanów powierzamy Twoje
wczoraj, dziś i jutro. Zwłaszcza owo „dziś” i „jutro”,
połączone z krzyżem Chrystusa, który w jubileuszowym
roku z taką miłością Pan Jezus na Ciebie złożył.
Niech Maryja otacza Cię swoją matczyną opieką
i niezawodnie wspiera na dalsze, oby jak najdłuższe lata
w posłudze kapłańskiej (...)
Siostry i Bracia!
Świadkowie Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
Księdza Seniora Gintera Lenerta!
Na koniec mam jeszcze jedno pytanie:
Czy doczekamy się w Gorzycach powołania?
Kapłana jutra – na miarę Księdza Jubilata.
Kapłana, który jest człowiekiem wiary, nadziei
i miłości przeżywanych w głębi własnego serca.
Kapłana, którego powołanie jest charyzmatem i to
w sposób wyraźniejszy aniżeli charyzmat mędrca czy
poety.
Czy doczekamy się kapłana, do którego ludzie
będą chcieli przychodzić?
Kapłana,
który
umie słuchać, dla którego każda osoba – bez względu
na rangę społeczną – jest ważna.
Kapłana, który nie będzie oceniał skuteczności
działania łaski według statystyki praktyk religijnych.
Kapłana, opatrującego rany sióstr i braci, którzy
upadli, dając ciepło ich sercom, okazując czułość
i współczucie - jak Samarytanin z biblijnej przypowieści
(Łk 10, 25-37).
Kapłana, który wie, że nic nie jest tak pilne
jak bliskość i solidarność. Kapłana, który odnajdzie
w Modlitwie Pańskiej te piękne słowa:
„Bądź wola Twoja!”., „Fiat voluntas Tua!”.
Ks. Henryk Olszar
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SPOŁECZEŃSTWO
ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków

PRECZ Z MOWĄ NIENAWIŚCI!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście
się, jaka jest codzienność wspłczesnych
nastolatków?
Co w niej dominuje? Z pewnością wielu
z nas odpowie życie w sieci….
Czy zdajemy sobie sprawę, że owe życie
w sieci niesie za sobą przykre konsekwencje?
Często zapominamy, że poza graniem
w sieci, czy nawiązywaniem kontaktów,
nasze dzieci są narażone na tak zany hejt?
Nastolatkowie wchodzą w pierwsze
głebokie relacje w swoim życiu, próbują
budować obraz samego siebie, podejmując trudne wybory. Często nie
spotykają się ze wsparciem najbliższych czy przyjaciół, szukając relacji
wirtualnych.
Wielu nastolatków czuje odrzucenie, doskwiera im samotność.
Nic więc dziwnego, że szukają pomocy w sieci, błędnie zawierzając
pseudoprzyjaciołom z wirtualnej rzeczywitości. Bardzo często okazuje się,
że znajomość taka kończy się prawdziwym upolowaniem na tych bardziej
naiwnych, wylewnych nastolatków. Młodzi ludzie są skłonni idealizować
swoje relacje, obudowują je silnymi emocjami, mają one często wymiar
totalny. Prawie każdy nastolatek należy do jakiegoś świata mediów
społecznościowych, nie zdając sobie sprawy z faktu, że często świat ten
staje się niezwykle iluzyjny. W social mediach nie liczy się bowiem to, kim
naprawdę jesteś, ale jak się pokazujesz.
Jeśli pokażesz prawdziwe „ja’’, a okaże się, że obiegasz od całości, czyli
uchodzisz za kogoś odmiennego, gorszego, może grozić Ci hejt. Zabrzmiało
brutalnie, ale takie są realia. Wystarczy, że przeczytamy komenatrze na

KĄCIK MIĘDZYNARODOWY
Kamil Głowacki

Nie krępujmy się szukać
pomocy, gdyż hejt odbija
się mocnym, bolesnym
piętnem na psychice
młodego człowieka.

TURCJA - PRZYWRÓCIĆ IMPERIUM

Koniec historii
Ostateczne
zwycięstwo
liberalnej
demokracji
nad
Sowietami spowodowało, że Stany
Zjednoczone uzyskały status jedynego
i niepodważalnego supermocarstwa,
a szeroko pojęta cywilizacja zachodu
mogła to zwycięstwo spokojnie
konsumować. Lata 90. dla zachodnich
elit były okresem optymizmu
i przekonania o końcu historii.
W Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęły się procesy integracyjne
z instytucjami transatlantyckimi, a w zrujnowanej Rosji nadeszła era
Borysa Jelcyna. Wydawać by się mogło, że teza Francisa Fukuyamy
o końcu historii jest jak najbardziej trafna. Niestety zamachy z 11
września 2001 roku brutalnie zweryfikowały te poglądy. Rozpoczęła się
globalna wojna z terroryzmem, która pochłonęła gigantyczne środki,
a w fotelu prezydenta Rosji zasiadł Władimir Putin – człowiek, którego
głównym celem jest przywrócenie Rosji dawnej świetności.
Wielkie przetasowanie
Ostatnie dekady były dla zachodu okresem światowego przywództwa
i społeczno-gospodarczego rozwoju. Niestety ład światowy oparty na
dominacji Amerykanów powoli odchodzi w zapomnienie. Wszystko za
sprawą rosnącej potęgi Chin, które stały się największą fabryką świata.
Chińczycy prowadzą coraz bardziej ekspansywną politykę zagraniczną,
co wiąże się ze skokowym wzrostem nakładów na obronność, które Pekin
jest w stanie ponosić. Państwo Środka rzuciło Amerykanom rękawice,
podejmując z nimi rywalizację na polu gospodarczym, militarnym,
technologicznym i kulturowym. Już teraz uwaga Amerykanów
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znanych portalach czy w mediach społecznościowych. Szybko ulegniemy
wrażeniu, że hejtu jest tak dużo, że rozsiewanie negatywnych treści to
zajęcie większości internautów.
Dla słabszego psychicznie nastolatka taka mowa nienawiści może być
prawdziwym koszmarem. Hejt bardzo często bywa reakcją na nudę,
sposobem na zdobycie pozycji w sieci. Staje się swego rodzaju pokazaniem
znajomym swojej siły, odreagowaniem swoich niepowodzeń, przejawem
zazdrości. Poczucie anonimowości w internecie nasila takie zachowania.
Jak się bronić przed hejtem?
Drogi Nastolatku, przede wszystkim musisz wiedzieć, że nigdy nie jesteś
z tym sam. Każdy z nas ma takie osoby, które wysłuchają i pomogą. Musisz
tylko dać im ku temu okazję. Hejterzy nie są też bezkarni – każda osoba
hejtowana może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego.
Hejter za zniesławienie może dostać karę grzywny, a nawet pozbawienia
wolności do lat dwóch.
Dobrym sposobem na przerwanie mowy nienawiści jest zaprzestanie
czytania negatywnych rzeczy na swój temat. Czytanie ich i reagowanie
na nie jest bowiem pożywką dla hejtera i napędza go do jeszcze bardziej
wysilonych działań. Zawsze można zadzwonić pod telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży i porozmawiać o swoim problemie, do czego serdecznie
zachęcam.
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skupiona jest głównie na obszarach rywalizacji z Chińczykami np. na
regionie Pacyfiku. To stanowi dla Europejczyków duże zagrożenie,
ponieważ Rosja dąży do poszerzenia swojej strefy wpływów na Starym
Kontynencie. Innym poważnym zagrożeniem dla Europy jest rosyjskie
pragnienie ukształtowania się świata wielobiegunowego, a więc
osłabienia pozycji Stanów Zjednoczonych. Patrząc na współczesny
świat, można odnieść wrażenie, że ten pogrąża się w coraz głębszym
chaosie i postępującej destabilizacji. Przykładów na to jest mnóstwo:
kryzys klimatyczny, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wojna
w Syrii, czy pandemia covid-19. Chaos jest bez wątpienia ogromną
szansą na wybicie się dla takich państw jak: Chiny, Rosja, Indie, czy
Turcja. I właśnie o rosnącym znaczeniu Turcji w globalnej grze mocarstw
będzie poświęcony dzisiejszy artykuł.
Po pierwsze niezależność
Państwo tureckie w okresie zimnowojennym postawiło na bardzo
silny i trwały sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, obawiając się potęgi
Związku Radzieckiego. Wraz z upadkiem systemu komunistycznego,
zniknęło poczucie zagrożenia, co było dla Turków okazją do stworzenia
bardziej śmiałych strategii geopolitycznych. Dziś Turcja jest państwem
o rosnącym znaczeniu i coraz bardziej asertywnej polityce zagranicznej.
Ankara, dostrzegając zmieniający się ład światowy, pragnie stać się
jednym z biegunów siły. Zdaje sobie sprawę, że pozycja Waszyngtonu
w najbliższych dekadach ulegnie znaczącemu osłabieniu, a głos takich
graczy jak Chiny, czy Indie będzie coraz lepiej słyszalny.
O mocarstwowych ambicjach Turcji może świadczyć postępujący
rozwój programu kosmicznego, który Ankara rozwija sukcesywnie
od wielu lat. Podejście Turcji do lotów w kosmos, najlepiej oddaje
wypowiedź tureckiego ministra odpowiedzialnego za tamtejszy
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program kosmiczny Mustafy Varanka, tu cytat: „Kraje, które nie
będą latać w kosmos, nie będą mieć głosu na ziemi”. W 2018 roku
Ankara uruchomiła własną agencję kosmiczną, a prezydent Recep
Tayyip Erdogan w lutym 2021 roku przedstawił założenia narodowego
programu kosmicznego. Zakłada on, że do końca lat 20. Turcy wyślą
na księżyc własny łazik, a już niebawem obywatel Turcji może stać się
członkiem załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Głównym
celem Erdogana jest osiągnięcie przez Turcję całkowitej samodzielności
w zakresie konstruowania i wystrzeliwania na orbitę okołoziemską
różnego rodzaju statków kosmicznych.
Poza podbojem kosmosu Turcy dążą do zdobycia technologicznej
i militarnej niezależności. Ich program bezzałogowych, bojowych
aparatów latających jest jednym z najlepszych na świecie. Drony
Bayraktar TB2 zostały ostatnio zakupione przez polski rząd, a chętnych
na podobny zakup będzie zapewne przybywać. Warto również
odnotować, że za rządów Erdogana poziom zależności tureckiej armii
od zagranicznych dostawców broni spadł z 70% do 30%. Linią mety
będzie osiągnięcie przez turecki przemysł zbrojeniowy takich zdolności,
że importowanie zagranicznego uzbrojenia nie będzie już koniecznością.
Na korzyść Turcji przemawia również fakt, że jest obiektywnie
silniejsza od każdego państwa, z którym graniczy od strony lądowej.
Jedynie otwarta konfrontacja z Iranem mogłaby się zakończyć dla Ankary
porażką, choć trudno wyrokować ostateczny rezultat takiej potyczki.
Byłaby to raczej wojna na wyniszczenie niż na końcowe zwycięstwo.
Turecka gospodarka jest kolejnym atutem w rękach Erdogana. Co
prawda bardzo mocno odczuła skutki kryzysu związanego z pandemią
covid-19, ale obiektywnie należy uznać, że w pewnych obszarach
zapewnia Turkom ogromną niezależność. Na przykład w obszarze
produkcji żywności. Turcja pod tym względem jest krajem całkowicie

samowystarczalnym. Nic dziwnego, ponieważ w Turcji funkcjonuje
aż kilka milionów gospodarstw rolnych, a państwo wspiera rolnictwo
potężnymi nakładami.
Przemysł także należy do światowej czołówki, dzięki ogromnym
pokładom surowców mineralnych m. in. rud metali. Jeśli chodzi
o Turystykę, to Turcja od wielu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce pod
względem najczęściej odwiedzanych krajów świata.
Jak widać, Ankara posiada ogromny potencjał gospodarczy,
technologiczny i przemysłowy. W miarę bezpieczne położenie na mapie
świata pozwala Turkom na realizowanie ambitnych przedsięwzięć
o zasięgu globalnym. Ich upór i determinacja pozwalają przypuszczać,
że za kilkanaście lat staną się bardzo poważnym graczem na arenie
międzynarodowej. Już teraz dzięki silnej armii są znaczącym państwem
regionu, a za kilka dekad mogą być już w ścisłej czołówce światowej.
Dziękuję za uwagę
Przywitanie z czytelnikami
Drodzy Czytelnicy „U Nas” !
Pragnę Was serdecznie zaprosić do śledzenia Kącika Międzynarodowego,
w którym poruszane będą tematy dotyczące polityki światowej. W pierwszym
artykule przybliżę Wam temat tureckich ambicji mocarstwowych.
Zachęcam do lektury
Kamil Głowacki

CO SŁYCHAĆ W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA MORAWSKIE WROTA
Fot.: arch. LGD

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bądź ECO - Grant Aktywnej Olzy

Brunona Strzałki. - Nasze Skarby
GMINA MARKLOWICE- NASZE SKARBY- multimedialna wędrówka
szlakiem marklowickich perełek 25 lat po reaktywacji Gminy Marklowice.
LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAPRZÓD” CZYŻOWICE Nasze skarby- Historia Klubu Sportowego „Naprzód” Czyżowice- wydanie
publikacji.
Barbara Mazurek - Nasze skarby - ocalić od zapomnienia”.
Stowarzyszenie „Aktywna Olza” - „Nasze skarby znad Olzy i Odry.
Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu Aplauz - Taniec i przyjaźń to nasze
skarby-kronika Zespołu Aplauz.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzyczkach - NASZE SKARBY - Biesiada
z nutą miodu.
Eugeniusz Katryniok - Nasze skarby-Bełsznica- kulinarna przeszłość.
Wkrótce zostaną zrealizowane zadania:
Krystyna Dawid - Śpiew to radość - to nasz skarb!.
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie - Od smowów do

8.
W bieżącym roku Stowarzyszenie ogłosiło dwa ostatnie konkursy
zaplanowane w naszej strategii rozwoju. Na podejmowanie działalności 1.
przeznaczyliśmy 5 premii po 60 tys. złotych. Zainteresowanie było duże ponad 2.
100% przekraczające możliwości konkursu. Dla zainteresowanych chcemy
podać, że pod koniec tego roku planujemy następne nabory zarówno dla tych,
którzy rozpoczynają przygodę z własną firmą jak i dla tych, którzy chcą rozwijać
działające przedsiębiorstwo.
W czerwcu ogłosiliśmy nabór na projekt grantowy pod nazwą Kontakty ponad
barierami, gdzie staramy się wspierać lokalne stowarzyszenia oraz liderów
w działaniach na rzecz naszych mieszkańców. To właśnie te małe granty
są dla nas prawdziwą radością i dostarczają wiele satysfakcji, bo mobilizują
i uaktywniają różne grupy. Najlepiej to można zauważyć na działaniach,
które właśnie teraz się odbywają, przesunięte z poprzedniego roku z powodu
pandemii. I tak finalizujemy projekt grantowy Nasze Skarby w którym
zrealizowano GRANTY:
1. Bogumiła Godoj - Wydanie publikacji pt. Pierwej to było blank inakszy
niż dzisio, czyli obraz mojej Małej Ojczyzny w „Godkach i bojkach śląskich” Nowe publikacje powstałe w naszych Grantobiorców
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Wizyta w LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej - Różan

oczepin - nasze tradycje weselne i okołoweselne – popularyzacja materialnego
i niematerialnego dziedzictwa obszaru wiejskiego gminy Mszana - Nasze
Skarby.
Dzieje się wiele również w drugim projekcie Współpraca-integracja-rywalizacja:
gdzie część zadań się już odbyła:
1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi - Lubomski
masterchef: współpraca-rywalizacja-integracja przy warzeniu, graniu
i kamerowaniu.
2. Simona Mioduszewska - Współpraca-rywalizacja-integracja. Pierwsza
pomoc dla każdego.
a pozostałe są w trakcie realizacji:
1. StowarzyszenienarzeczrozwojukulturyfizycznejisportuwsiKrostoszowice
„INTER KROSTOSZOWICE - Współpraca międzypokoleniowa –
rywalizacja sportowa –integracja społeczna
2. Eugeniusz Zgrzędek - Ekologiczne rywalizacje mieszkańców Śląskiej Wsiwspółpraca- rywalizacja - integracja.
3. Stowarzyszenie „Aktywna Olza” - Bądź EKO... Współpraca-rywalizacjaintegracja
4. Katryniok Eugeniusz - OLIMPIADA WIEJSKA - BEŁSZNICAwspółpraca-rywalizacja-integracja
5. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice - WspółpracaRywalizacja-Integracja
6. Klub Sportowy M.E.T.A - Impreza sportowa „Leca abo ida”- Współpracarywalizacja- integracja.
7. Ludowy Klub Sportowy Tworków - Współpraca - rywalizacja - integracja
Bieg o „ZŁOTY KŁOS” 2021.
Specjalnie podajemy powyższe dane, aby uzmysłowić jak wielki potencjał
i inicjatywę wzbudzają właśnie te małe GRANTY – do 12 tys. zł i jak wiele
ciekawych pomysłów już się zrodziło a obecnie są wcielane w życie. W realizację
włączają się grupy mieszkańców angażując całe swoje środowisko.
Po zakończonym projekcie pozostaje nie tylko rozliczenie (granty są w 100%
refinansowane), ale często trwałe efekty w postaci publikacji, doposażenia
czy zakupionych drobnych sprzętów. Jednak największa dla grantobiorców
powinna być satysfakcja i radość z dobrze wykonanej pracy dla swojej Małej
Ojczyzny, z tego że poradzili sobie z biurokracją, z tego że mimo wielu przeszkód,
szczególnie w ostatnim okresie pandemicznym, wzmocnili swoje kompetencje
i wiele się nauczyli.
Konkursy ważne, planowanie przyszłości jeszcze ważniejsze, ale pełną parą
idą też działania prowadzone przez Zarząd i Biuro LGD Morawskie Wrota.
I tak rozpędził nam się projekt współpracy międzynarodowej EPOCA
„Ochrona środowiska – naszą wspólną aspiracją”. Rozpoczęliśmy od zakupu

kompostowników umieszczonych w 13 miejscach w naszych gminach
w sąsiedztwie terenów zielonych, przeprowadziliśmy konkurs na Spot
Ekologiczny zaadresowany do dzieci i młodzieży. Wpłynęło 11 filmów, gdzie
młodzi ludzie w nowatorski sposób pokazują jak zmieniać nasze zachowania
i nawyki aby chronić Ziemię. Nagrody trafiły do Połomii, Rogowa i Syryni
a z wynikami można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.
morawskie-wrota.pl z tego miejsca serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
dalszej współpracy z nami.
Kontynuujemy uświadamianie w zakresie zagospodarowania energią, poprzez
gry i zabawy adresowane dla dzieci , młodzieży i starszych w tzw. Miasteczkach
energii. Posiadają one różnorodne interaktywne instalacje edukacyjne oraz
stanowiska do pracy, gdzie uczestnicy gry przy pomocy animatorów rozwiązują
kolejne zadania. Ustawiane są na wielkich imprezach plenerowych w każdej
gminie (były już w Mszanie i Chałupkach -gm. Krzyżanowice).
Ważnym dla naszych gmin, jest problem zagospodarowania śmieci, więc
postanowiliśmy w czasie wizyty studyjnej do naszych Partnerów, tj. Lokalnej
Grupy Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej odwiedzić Bioelektrę,
czyli firmę, która zajmuje się sortowaniem. Mieliśmy okazję prześledzić cały
proces przetwarzania niesortowanych śmieci, przy kompetentnym komentarzu
Wiceprezesa P. Pawła Millera. Kilka niezbędnych informacji o tym jak to
działa, znajdą Państwo na stronie firmowej, którą szczerze polecamy https://
bioelektra.com/pl/technologia-2/. Uczestniczący w wyjeździe pracownicy
wydziałów ochrony środowiska, radni i mieszkańcy, żywo dyskutowali na
tematy związane z zagospodarowaniem, recyklingiem śmieci i związanymi
z tym kosztami. Konkluzja po tej wizycie była jedna i jedyna „Taka sortownia
byłaby BARDZO POTRZEBNA w naszym regionie”. Tematy ekologiczne,
wykorzystania lokalnych zasobów w tym turystycznych zdominowały
nasz wyjazd, bo oprócz Bioelektry zwiedzaliśmy jedyny w Polsce zakład
przechowywania odpadów radioaktywnych, poznaliśmy też Forty w Różanie
oraz fantastyczny Ziołowy Zakątek w Korycinach (woj. Podlaskie). Życzliwa
atmosfera, wzajemne poznawanie się i tzw. sieciowanie - wymiana różnych
poglądów, dopełniają obrazu tego pouczającego wyjazdu.
W LGD Morawskie Wrota trwają intensywne prace nad filmami promującymi
bogactwo przyrody obszaru Morawskich Wrót oraz powstaje aplikacja na
telefon, prowadząca nas po najciekawszych miejscach i atrakcjach czy szlakach.
Tak więc środki z tzw. projektów współpracy są u nas bardzo efektywnie
wykorzystywane. Wśród dalszych działań w ramach EPOCA, czeka nas wyjazd
do Partnerów z Rumunii.
Ważną pozycją w działaniach LGD MW, jest Operacja Własna, gdzie chcemy
pokazać jak w naszej tradycji, obyczajach jak również w codziennym życiu
przebiegał ROK NA WSI. Zgromadziliśmy już niezłą bazę starych fotografii,
czas teraz na opracowywanie publikacji w formie albumu.
Nowym, dodatkowym prowadzonym przez nas działaniem, są zajęcia
gimnastyki korekcyjnej prowadzone na Basenie Nautica w Gorzycach.
Uczestniczą w nich dzieci i młodzież z obszaru całego LGD Morawskie Wrota.
Uczestniczy w nich 120 uczniów w 10 grupach, a całość programu obejmuje
20 zajęć w wodzie.
Na zakończenie pragniemy wspomnieć o tym, co powstanie w naszych gminach
dzięki małym projektom infrastrukturalnym z LGD Morawskie Wrota: tężnia
na Słonecznej Wyspie w Marklowicach, punkt informacji turystycznej i miejsce
wypoczynku dla rowerzystów w Lubomi, toalety dla rowerzystów przy szlakach
rowerowych w Gminie Godów i Krzyżanowice, punkt oczyszczania dla
kamperów w Mszanie, trzy place zabaw w Gminie Gorzyce.
Jak Państwo widzicie działamy wspólnie z naszymi mieszkańcami-dla naszych
mieszkańców, oby jak najdłużej i jak najbardziej efektywnie.
Lucyna Gajda
Kierownik Biura LGD MW

Biesiada z nutą miodu - Grant KGW Gorzyczki
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2021

Fot.: E. Spleśniały/Ediart

Puszczanie wianków

Organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi

Tradycyjnie, od 15 lat Koło Gospodyń Wiejskich z Czyżowic
organizuje spotkanie z okolicznymi Kołami Gospodyń Wiejskich
w Olzie z okazji Nocy Świętojańskiej. W tym roku w dniu
25.06.2021 na „Nocy świętojańskiej” zaproszone koła prezentowały
swój repertuar pieśni i przyśpiewek ludowych. Wśród zaproszonych
gości byli:- wice starosta powiatu Wodzisławskiego pan
Tadeusz Skatuła, wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk,
pani Bibianna Dawid dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach, radni z Gminy Gorzyce i sołectwa Czyżowice
oraz sołtys pan Daniel Kurasz, redaktor gazety U Nas pani Anna
Bierska. Pomysłodawczynią zorganizowania tego festynu, gdzie
występują grupy śpiewacze z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń
Wiejskich była pani Helena Mucha, która przez ponad 20 lat
prowadziła koło. Obecnie przewodniczącą KGW w Czyżowicach
jest pani Anita Syrek. Główną atrakcją spotkania były występy
grup śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich, plecenie wianków oraz
przejście korowodem z lampionami i świecami do akwenu wodnego,
gdzie na wodzie zostały puszczone wianki. W dawnych słowiańskich
tradycjach obchodzono w ten sposób Noc Kupały, która przypadała
pomiędzy 21, a 22 czerwca. Puszczanie wianków na wodzie przez
młode dziewczyny było sygnałem dla młodzieńców, że panna szuka
kawalera. Kawalerowie ochoczo wyławiali z wody wianki i wręczali
je wybrankom. Na południu Polski uroczystość o podobnym
charakterze nazywano sobótką a na Mazurach i Warmii palinocką.
Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca oraz miłości. Oprócz
tradycyjnych wianków, panie z KGW Czyżowice przygotowały
tradycyjne śląskie przekąski oraz przepyszne ciasta. Zabawa

i śpiewy przy akompaniamencie zespołu Klika Machnika trwały
do późnych godzin wieczornych, a na zakończenie można było
podziwiać pokaz tańca z ogniem. Foto relację z tej imprezy
przygotowała firma Ediart z Rybnika.
Małgorzata Król

Gorzyczanie

Gorzyczanie

OGŁOSZENIA I REKLAMY

DO KAŻDEGO
PRZEGLĄDU
MYJNIA
GRATIS!
lipiec-wrzesień 2021 U NAS
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INFORMATOR GCK
KGW W GORZYCZKACH
W „BITWIE REGIONÓW”

Fot.: M. Albin

Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzyczkach przystąpiło do
konkursu BITWA REGIONÓW organizowanego przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Gospodynie z Gorzyczek przygotowywały potrawę Gałeczki z bryją,
znaną i praktykowaną w środowisku od 4. pokoleń.
W filmie wystąpiły: Alicja Dudek, Janina Mrozek, Urszula
Sochiera, Irena Tyma
Zdjęcia: Marta Albin, Bibianna Dawid
Film zrealizowano w Ośrodku Kultury w Czyżowicach.
Red.
Członkinie KGW w Gorzyczkach

AKCJA LATO NA WSI 2021 Z GMINNYM CENTRUM KULTURY
Fot.: arch. GCKG

Dobiega już końca Akcja Lato na Wsi
2021 z GCK w Gorzycach. Pogoda dopisała
tak samo mocno jak dzieci z naszej gminy.
Było wesoło, kolorowo, twórczo, sportowo,
było po prostu wakacyjnie.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
w jakikolwiek sposób pomogli nam
w organizacji AL 2021, dziękujemy
instruktorom, którzy prowadzili zajęcia,
dziękujemy strażakom, dziękujemy wam
dzieci, że znowu nam zaufaliście i byliście z
nami.
Były wycieczki pociągiem, rowerem,
pieszo, autokarowo. Były wyjścia na basen,
kąpielisko. Były twórcze zajęcia w naszych
placówkach. Nie przeszkadzało nam słońce,
nie przeszkadzał deszcz.
Dziękujemy i zapraszamy Was na kolejne przygody z Gminnym Centrum Kultury
w Gorzycach.
Instruktorzy

Kąpielisko w Olzie

Zabawa z igłą i nitką w Gorzycach

Wycieczka pociągiem do parku w Chorzowie

Warsztaty fotograficzne w Olzie

Wycieczka na Czantorię

Spartakiada w Gorzyczkach

Tworzymy zaczarowany las pełen elfów

Zajęcia plastyczne

Wycieczki piesze do lasu

Wycieczka do Parku w Dechę w Bielsku Białej
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Wioletta Langrzyk, Danuta Parma

Uczestnicy uroczystostego jubileuszu

Piotr Pawlica i założycielka gazety Krystyna Okoń

Irena Sauer witana przez Czesława Czaikę

Przybyli na uroczystość goście

Dawni redaktorzy gazety

Rozmowy “trzonu” założycielskiego gazety

Redaktorzy gazety

Jubileuszowy tort

Występ Chóru Kameralnego Ad Libitum

Rozmowy w kuluarach

FOTORELACJA Z 10. LECIA ZESPOŁU WOKALNEGO DOLCE CANTO

Barbara Grobelny
Oliwia Hudek i Zuzanna Maciejczyk

Jarosław Hanik

Zofia Wierzgoń i Kamilla Klimek

Goście zaproszeni na uroczystość

Zofia Wierzgoń

Fot.: M. Albin

Antonina Krótki

ZŁOTE SERCA 2021
Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje, że dnia
30 września br. upływa termin składania wniosków o nadanie tytułu
„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”. Wnioski można składać
w siedzibie redakcji gazety „U nas” lub przesłać drogą pocztową
(decyduje data stempla pocztowego) bądź mailowo: unasredakcja@
gmail.com. Rozpatrzenie wniosków nastąpi na posiedzeniu Kapituły
Tytularnej w pierwszym tygodniu września br.
Cele konkursu:
Celem konkursu jest chęć wyróżnienia osób, których działalność
na rzecz innych w środowisku gminy nosi cechy zachowań
ponadprzeciętnych, motywowanych postawą serdeczności
i życzliwości, a związana jest z szeroko rozumianą działalnością
społeczną. Działalność ta może być prowadzona wobec osób
indywidualnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
potrzebujących, jak również wobec grup: instytucji, organizacji,
stowarzyszeń, placówek oświatowych, kół, związków i zrzeszeń.
Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika U nas we
współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Warunki konkursu:
Tytuł „Człowieka o Złotym Sercu” jest tytułem honorowym,
nadawany jest dożywotnie i nie podlega stopniowaniu.
Tytuł ten przyznaje komisja, zwana dalej kapitułą, składająca
się z przedstawicieli redakcji i wydawcy miesięcznika „U nas”.
Ilość przyznawanych tytułów honorowych jest ograniczona.
Maksymalna ich ilość w danym roku wynosi 5.
Do nadania tytułu honorowego „Człowiek o Złotym Sercu”
można zgłaszać pojedyncze (indywidualne) osoby lub pary
małżeńskie (w rozumieniu przepisów prawa).
Kandydatami do tytułu honorowego powinni być mieszkańcy
gminy, bądź osoby nie będące jej mieszkańcami, jednak
wykazujące się bezinteresownym zaangażowaniem i aktywnością
społeczną, charytatywną, filantropijną w stosunku do osób
i organizacji z terenu gminy Gorzyce.
Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę osobowości
kandydata oraz przedstawienie jego konkretnych działań,
w zakresie określonym w punkcie 5. regulaminu konkursu.
Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia kandydata.
W składanych wnioskach informacje dotyczące prezentacji

9.
10.
11.

12.
13.

aktywności kandydatów nie mogą ograniczać się tylko do ich
sfery zawodowej. Wypełnianie obowiązków wchodzących w zakres
czynności pracowniczych nie może stanowić jedynego kryterium
ich oceny.
Wnioski nie mogą dotyczyć osób pełniących funkcje z wyboru,
które związane są z otrzymywaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia,
diety bądź ryczałtu.
Tytuł honorowy „Człowiek o Złotym Sercu” może być przyznawany
danej osobie tylko raz w życiu.
Warunkiem rozpatrywania wniosku będzie złożenie go
w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu
(w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decydować będzie data
stempla pocztowego).
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i nie
będą przechodziły na następny rok.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania laudacji na
podstawie zgłoszenia kandydata i publikowania - bez zgody
kandydata i zgłaszających do tytułu- w mediach regionalnych.

Zgłaszanie wniosków:
Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje instytucjom,
zakładom pracy, organizacjom, stowarzyszeniom, związkom oraz
grupom mieszkańców
Kupon zgłoszeniowy

Złote Serca 2021
Imię i Nazwisko nominowanego
Adres, telefon osoby nominowanej
Adres, telefon instytucji/osoby fizycznej nominującej do tytułu

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.09.2021 r..

GMINA GORZYCE NA FOTOGRAFII
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do nadsyłania
zdjęć, które swoją tematyką przedstawiają obraz
naszej gminy. Mogą to być zdjęcia “stare”, które
każdy z nas ma zgromadzone w swoim archiwum.
Mogą to być również zdjęcia aktualne. Zdjęcia
ciekawe, interesujące, opowiadające historię naszej
gminy.
Chcielibyśmy
zaznaczyć,
że
spośród
najciekawszych zdjęć opublikowanych na łamach
naszej gazety będziemy wybierać te najciekawsze.
Wybierać i oczywiście nagradzać.
Dlatego bardzo prosimy o nadysałanie zdjęć
drogą elektroniczną na adres: unas@gorzyce.pl, lub
o pojawienie się osobiście w naszej redakcji w celu
zeskanowania zdjęcia. Nadesłane zdjęcie powinno
zawierać opis, datę oraz autora zdjęcia (jeśli jest
znany).
Zdjecie pochodzi z archiwum Pani Urszuli Sochiera i przedstawia Gorzyczki z lat 50.tych, sadzenie lasu a osoba pochylona
to Franciszek Hes

Redakcja

