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Koncert zespołu
MISTIC

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

W pierwszą sobotę 2014 r.w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Seniora 
„Gwarek” w Skrzyszowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego Podbuczanki pod kierownictwem Daniela Szkatuły.

Zespół zaśpiewał dla wszystkich zebranych – pensjonariuszy DS 
i mieszkańców okolicznych wsi – najradośniejsze polskie pieśni,czy-
li kolędy i pastorałki opowiadające o Bożym Narodzeniu. Członkowie 
zespołu, w odświętnych strojach i przy akompaniamencie akordeonu, 
na którym grał D. Szkatuła, stworzyli niepowtarzalny klimat. Uczestni-
cy koncertu mieli okazję ponownie przenieść się do Betlejem i tam wi-
tać nowo narodzonego Jezusa. Od czasu do czasu wszyscy zebrani an-

Występ zespołu Podbuczanki

gażowani byli do wspólnego śpiewania, co sprawiło, że atmosfera była 
podniosła i  uroczysta, a równocześnie rodzinna. Zaraz po koncercie 
odbyła się msza święta odprawiona przez ks. Jana Bracika, którą go-
ście także uświetnili swym śpiewem.

Występ zespołu wzbudził u obecnych refleksje o ponadczasowej 
wartości kolęd i pastorałek: chociaż są powtarzane co roku, posiada-
ją taką moc, że za każdym razem wzruszają i napawają radością oraz 
optymizmem. Dodają też wiary i nadziei, a co najważniejsze – śpiewa-
jąc te utwory, wszyscy zapominamy o upływającym czasie i jak małe 
dzieci – ponownie przeżywany wydarzenia, jakie miały miejsce bardzo 
dawno temu,w małym miasteczku Betlejem.

Pensjonariusze i pracownicy DS „Gwarek” bardzo dziękują zespoło-
wi i jego Kierownikowi za występ i za chwile wzruszenia. To spotkanie 
na pewno wszystkich utwierdziło w przekonaniu, że śpiew zbliża ludzi, 
jest czynnikiem integrującym i ułatwiającym tworzenie wspólnoty.

Św. Augustyn powiedział: ”Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Ewa Gąsior

Kierownik i czynni uczestnicy zespołu Podbuczanki zwracają się z proś-
bą do wszystkich mieszkańców Podbucza, od najmłodszych po najstar-
szych, aby zgłaszali się do kierownika w celu zasilenia szeregów zespołu, 
a osoby, które już kiedyś śpiewały, proszone są o powrót do tej działalno-
ści. Na pewno zajmuje to wiele czasu i wysiłku, aby nauczyć się słów i me-
lodii, jednak naprawdę warto dawać cząstkę siebie innym, sprawiać ko-
muś radość. Każdy,kto ma talent, powinien go pomnażać. Nie może go 
„zakopać” i dopuścić do tego, aby nie zaowocował.

Kolejne niecodzienne wydarzenie w DS-ie miało miejsce 10 stycz-
nia br., gdy do „Gwarka” przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej i wy-
chowankowie oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach, aby za-
prezentować jasełka.

Grupa około 50 uczniów przedstawiła narodzenie Jezusa Chrystu-
sa. Była Maryja, która na rękach miała prawdziwe dzieciątko, był Jó-
zef, uboga szopka. Gdy tylko rozległa się nowina o narodzeniu Boże-
go Syna, licznie przybyli pastuszkowie. Byli nimi najmłodsi uczestnicy, 

Składanie darów Bożej Dziecinie

Najmłodsi przed występem

W oczekiwaniu na swoją kolej

NAJMŁODSI – SENIOROM
a mianowicie przedszkolacy, którzy grali na wszystkich możliwych in-
strumentach niczym prawdziwi pasterze w Betlejem. Zapierało dech 
w piersiach, wzruszenie sięgało zenitu, atmosfera – jak w prawdziwym 
Betlejem przed wielu laty. Wreszcie przybyli Trzej Królowie,którzy ofia-
rowali Jezuskowi złoto, kadzidło i mirrę. Wszystko zagrane z takim za-
angażowaniem i precyzją, że słuchacze nie mogli oderwać oczu od 
prawdziwie utalentowanych młodych artystów. 

To przepiękne przedstawienie dostarczyło wielu wzruszeń i pozy-
tywnych emocji wszystkim słuchaczom. Pensjonariusze długo jeszcze 
dzielili się wrażeniami po występie. 

Specjalne podziękowania i słowa uznania należą się nauczyciel-
kom, które przygotowały dzieci do występów, a są to: Dominika 
Grzesik, Dominika Sikora, Anna Laskowska, Anna Kozielska-Ga-
rus oraz Weronika Adamczyk, która czuwała nad przebiegiem całe-
go spektaklu. Pensjonariusze i pracownicy DS-u dziękują także Marze-
nie Sitko – dyrektor krostoszowickiej szkoły – za wyrażenie zgody na 
przyjazd dzieci do „Gwarka” oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do przygotowania tego przedstawienia. 

Ewa Gąsior

AdeSTe FIdeleS 2014
więcej na str. 7

W Skrzyszowie koncertowo

WOŚP zagrała 
W gOłkOWicach więcej na str. 2
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WOŚP ZAGRAŁA 
W GOŁKOWICACH

12 stycznia 2014 roku odbył się 
22. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Początek trze-
ciej dekady postanowiono po-
święcić nie tylko opiece nad 
dziećmi, ale również opiece nad 
osobami starszymi (tutuł fina-
łu: „Na ratunek”). W gołkowickim 
sztabie działało 40 wolontariuszy, 
którzy podczas niedzielnego fi-
nału zebrali około 9,7 tys. złotych.

O godzinie 17:00 w OK w Goł-
kowicach odbył się koncert, na 
którym wystąpili: szkolny ze-
spół Decybela, Kantyczki, młodzi 
tancerze – Paweł Wawrzyczny 
z partnerką Martyną Smusz oraz 
Maja Wawrzyczny z partnerem 
Sewerynem Adamczykiem. Po-
nadto zatańczyła i zaśpiewła Ju-
lia Wolny, która na co dzień uczy się w Szkole Muzycznej w Wodzi-
sławiu Śl. oraz wokalistki Marta Kłosek, Alina Kuczak, Dominika Ło-
zowska, Natalia Oślizło. W trakcie koncertu można było nabyć cieka-
we gadżety fundacji WOŚP.

Za zaangażowanie i okazaną pomoc serdecznie wszystkim dziękuję.

Jolanta Strządała
Szef sztabu WOŚP w Gołkowicach

5 stycznia br. w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Godowie odbył 
się VIII Festiwal Kolęd „Adeste Fideles …”. Hasłem tegorocznego fe-
stiwalu było: Rozpalajmy płomień miłości kolędą! Na kolędowanie 
zgłosiło się 43 wykonawców, w tym soliści, zespoły wokalne, wokalno- 
instrumentalne, folklorystyczne i chóry (ponad 400 osób). Zdecydo-
wana większość wykonawców przyjechała z okolicznych miejscowości 
i miast. Byli także goście z Republiki Czeskiej – zespół Evy Seinerowej.

Podczas mszy św. rozpoczynającej festiwal zaśpiewał Chór Litur-
giczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach,a po jej zakończeniu 
wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją Ryszar-
da Wachtarczyka. Po koncercie rozpoczęła się część konkursowa. 
Konkursanci dali absolutny popis swoich umiejętności i miłości do  
kolęd!

Byli także goście specjalni festiwalu, którzy urzekli obecnych swo-
imi opowieściami: o. Eric z Togo – wspaniały, pełen humoru i talen-
tu wokalnego ksiądz oraz Remigiusz Rączka, dzięki któremu festiwal 
dostał nowych kulinarnych śląskich rumieńców.

Wystąpił też znany wszystkim zespół CARRANTUOHILL. Koncert 
tego zespołu okazał się najpiękniejszym darem dla Adeste Fideles. 
Muzycy dostarczyli słuchaczom wielu dobrych wibracji, uniesień, sma-
ków i pieszczotliwych fraz.

ADESTE FIDELES 2014

WSPÓLNOCIE
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

DIECEZJI KATOWICKIEJ,
A ZWŁASZCZA GMINY GODÓW

Z POWODU ZGONU ICH ZWIERZCHNIKA

ks. biskupa
TADEUSZA SZURMANA

SZCZERE WYRAZY żALU I WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAJą

PRZEWODNICZąCY RADY GMINY
WRAZ Z RADNYMI

oraz WÓJT GMINY GODÓW

Julia Wolny M. Wawrzyczny i P. Wawrzyczny

Zespół Kantyczki
Ks. K. Wrodarczyk i dyrygent zespołu  

Lege Artis z Pszowa Zespół CARRANTUOHILL

V KOLĘDOWANIE 
ZUCHOWE

17 stycznia Gromada Zuchowa ze Skrzyszowa „Mieszkańcy lasu” 
została zaproszona przez Namiestnictwo Zuchowe „Leśni Przyjaciele” 
na wspólne kolędowanie do Gorzyczek. Spotkanie upłynęło w miłej 
i wesołej atmosferze przy słuchaniu i śpiewaniu kolęd, słodkim poczę-
stunku, pląsach i zabawach. Również w tym dniu zuchy stały się naj-
młodszymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Złożyły obietni-
cę, że będą dobrymi zuchami i będą przestrzegać Prawa Zucha, a po-
tem otrzymały znaczki i legitymacje. Uroczysta zbiórka tradycyjnie za-
kończyła się kręgiem przyjaźni i „ciepłą” iskierką.

Aneta Witek

Z WIZYTĄ U BOLKA I LOLKA
Wspaniały bajkowy klimat udzielił się wszystkim uczestnikom wy-

jazdu do Muzeum Bolka i Lolka w Bielsku – Białej. Wycieczka odbyła się 
24 stycznia, a jej organizatorem było Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. 

Któż z nas nie zna zabawnego Bolka i Lolka, dzielnego Reksia czy 
też odważnego Pampaliniego? Wszyscy wycieczkowicze – zarówno ci 
najmłodsi, jak również i ci, którzy bohaterów słynnych bajek oglądali 
jakieś 30 lat temu – uczestniczyli w krótkim wykładzie na temat anima-
cji, zwiedzili pomieszczenia ze stanowiskami pracy dekoratora, anima-
torów, pokój zdjęć i salę nagrań dźwięku. Projekcja bajek stanowiła do-
pełnienie niezapomnianych wrażeń. Oczywiście, nie mogło się obyć 
bez pamiątkowych zdjęć! Oto jedno z nich.

A. Szwarc

I GZ Mieszkańcy Lasu wykonują Przybieżeli do Betlejem

W Muzeum Bolka i Lolka
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Prowadzące koncert J. Brzoza, 
O. Cuber

WIELKIE 
KOLĘDOWANIE

Kościół parafialny w Skrzyszowie od Świąt Bożego Narodzenia 
brzmi kolędą. W poszczególne niedziele można posłuchać kolęd 
w wykonaniu różnych zespołów. W święto Objawienia Pańskiego, zwa-
ne potocznie świętem Trzech Króli, odbył się koncert trzech zespołów 
z różnych stron gminy Godów. Wystąpił chór Absolwent ze Skrzyszo-
wa, zespół Kalina z Łazisk oraz Grajki św. Józefa z Godowa. Na kon-
cercie rozbrzmiewały piękne kolędy i pastorałki. Program był bardzo 
dobrze przemyślany, różnorodny i świetnie wykonany. 

Taka forma wspólnego kolędowania była swoistą nowością zarów-
no dla wykonawców jak i słuchaczy, jednak bardzo udaną i wartościo-
wą, co potwierdziły owacje na stojąco i liczne bisy.

Paweł Sobik

Jury festiwalu w składzie: Urszula Holona, Maria Pytlik, Wiesła-
wa Parma, Bogusława Stolarska i Jadwiga Baron podarowało mu 
swój czas i talent sprawiedliwych! Miało trudne zadanie, gdyż poziom 
artystyczny tegorocznych zmagań był wyjątkowo wysoki. Ostatecznie 
zdecydowało, że tytuł Grand Prix festiwalu otrzymało aż trzech wyko-
nawców. Byli to: 

•	 zespół muzyki wokalnej Lege Artis z Pszowa;
•	 zespół Septyma z Zebrzydowic;
•	 zespół Evy Seinerovej z Republiki Czeskiej.

Jury przyznało również szereg innych tytułów i wyróżnień. 
Tak jak dotychczas i w tym roku festiwal upiększyli mieszkańcy Go-

dowa oraz zacni sponsorzy. Godowianki zastawiły stół przepysznymi 
delicjami, a sponsorzy dołożyli wszelkich starań,aby organizacja tej cy-
klicznej już imprezy była bez zarzutu. Wszyscy stanęli na wysokości za-
dania.

Organizatorzy festiwalu składają serdeczne podziękowania pro-
boszczowi godowskiej parafii, ks. Krzysztofowi Wrodarczykowi, za 
przychylność i wszelką pomoc. Bóg zapłać.

Adeste Fideles 2014 przeszło już do historii.
Jolanta Kulej
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SZANOWNI 
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GMINY GODÓW!
W 23 dniu grudnia 2013 

roku odbyła się XL sesja 
rady gminy godóW. 

Podjęto uchWały 
W nastęPujących 

sPraWach:

•	uchwalenia budżetu gminy godów na 2014 rok. 
1. Ustalono	łączną	kwotę	prognozowanych	dochodów	gminy	w	wy-
sokości	35.066.687,93 zł,	z	tego:
a)	dochody	bieżące	w	kwocie:	 32.211.444,93	zł,
b)	dochody	majątkowe	w	kwocie:	 2.855.243,00	zł.

2.	Ustalono	łączną	kwotę	planowanych	wydatków	gminy	w	wysoko-
ści	40.693.116,09 zł:
a)	wydatki	bieżące	w	kwocie:	 28.992.623,09	zł,
b)	wydatki	majątkowe	w	kwocie:	 11.700.493,00	zł.

3. Ustalono	deficyt	budżetu	w	kwocie	5.626.428,16 zł.	Źródłem	po-
krycia	planowanego	deficytu	budżetu	Gminy	są	przychody:
a)	planowane	do	zaciągnięcia	pożyczki
długoterminowe	w	kwocie:	 721.916,00	zł,
b)	planowane	do	zaciągnięcia	kredyty	
długoterminowe	w	kwocie:	 4.904.512,16	zł.

Projekt budżetu Gminy Godów otrzymał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach.

•	Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 2013-
2017.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2013-
2017 otrzymał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach.

•	Planu pracy rady gminy godów na 2014 rok.
•	Przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii 
na 2014 rok.
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, Rada Gminy uchwa-
la corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

•	Zmian w budżecie gminy godów na 2013 rok.
•	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 

2013-2017.
•	Woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospo-

darki niskoemisyjnej.
W ramach ogłoszonego naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Godów planuje złożenie wniosku 
o dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie w naszej Gminie pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z załączników do wniosku jest 
przedmiotowa uchwała.

•	Poparcia apelu rady Powiatu częstochowskiego o zmianę usta-
wy „kodeks wyborczy” w zakresie wprowadzenia jednomanda-
towych okręgów wyborczych do sejmu rP w 460 okręgach jed-
nomandatowych.
Starosta Powiatu Częstochowskiego pismem z 7 listopada 2013 roku zwró-
cił się z prośbą o poparcie Uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w spra-
wie poparcia apelu Rady Powiatu Częstochowskiego o zmianę ustawy 
„Kodeks wyborczy” w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okrę-
gów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych.

•	Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku 
oraz ustalenia planu tych wydatków.
Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu gminy wygasają z końcem 
roku budżetowego, tj. z dniem 31.12.2013 roku. Rada Gminy może jed-
nak podjąć uchwałę, w drodze której ustali wydatki, które nie wygasają 
z upływem roku. Przedmiotową uchwałą dokonano również ostateczny 
termin dokonania każdego wydatku.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ 
WIEJSKICH W 2014 ROKU
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Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

•	Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnych w dzier-
żawę.
Grunt będący przedmiotem niniejszej uchwały jest użytkowany na zasa-
dzie kolejnych umów dzierżawy zawartych na czas określony, ostatnia 
do 31.12.2013 r. Z uwagi na kończący się czas obowiązywania tej umo-
wy dotychczasowy najemca wystąpił o zgodę na dalsze kontynuowa-
nie dzierżawy.

Szczegółowe	treści	uchwał	wraz	z	uzasadnieniem	oraz	protokół	se-
sji	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	naszej	gminy	www.godow.
bip.info.pl

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów
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ZAPROSZENIE 
DO GŁOSOWANIA 

17	 października	 2013	 roku	 Wójt	 Gminy	 Godów	 Zarządzeniem	
Nr 0050.148.2013.FZ	ogłosił	 konkurs	na	wykonanie	projektu	maskot-
ki	Gminy	Godów.	

Do	 konkursu	 złożonych	 zostało	 10	 projektów.	 Komisja	 konkurso-
wa	sprawdziła	kompletność	wszystkich	złożonych	prac	oraz	ich	zgod-
ność	z	wymogami	regulaminu.	Zgodnie	z	§	6	pkt	5	Regulaminu	„Kon-
kursu	na	wykonanie	projektu	maskotki	Gminy	Godów”	komisja	kon-
kursowa	nie	wyłoniła	zwycięzcy.	W	związku	z	powyższym	na	stronie		
www.godow.pl	ogłoszono	głosowanie	na	złożone	projekty	maskotek	
Gminy	Godów.	Głosowanie	trwa	do	14	lutego	2014	r.	do	godz.	12:30.	
Głosy	można	oddawać	poprzez	kliknięcie	na	wybrany	projekt	maskotki.	

Beata Wala

STYCZEŃ 2014
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NESTORZY NASZEJ GMINY

BIEG ZAKOCHANYCH 
2014

Gmina	Godów	oraz	Klub	Sportowy	FORMA	z	Wodzisławia	Śl.	
zapraszają	chętnych	do	udziału	w	imprezie	sportowo	–	rekreacyj-
nej	pn.	bieg Zakochanych i nordic Walking,	która	odbędzie	się	
16	lutego	br.	na	obiekcie	sportowym	ORLIK	w	Krostoszowicach	–	
początek	o	godzinie	10:00.

Uczestnicy	 będą	musieli	 pokonać	 6-kilometrową	 trasę,	 a	 na	
mecie	każdy	otrzyma	niespodziankę	oraz	posiłek.	

W	biegu,	jak	i	nordic	walking,	puchar	oraz	nagrody	rzeczowe	
przyznane	zostaną	pierwszej	trójce	open.	Biuro	zawodów	będzie	
czynne	w	godz.	8:30	–	9:30.	Wpisowe	wynosi	20	zł.

Szczegółowe	 informacje	oraz	 zapisy	pod	numerem	 telefonu:	
502	212	592.

Michał Kozielski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.	13	grudnia	2013r.	podpisano	umowę	pn.	„Wykonanie	dokumentacji	
projektowej	zmian	przebiegów	odcinków	kanalizacji	 sanitarnej	na	
terenie	gminy	Godów”	z	Przedsiębiorstwem	Ekologicznym	MARKO	
Marek	Masłowski,	pl.	Orląt	Lwowskich	20E,	53-605	Wrocław,	za	cenę	
22.140,00	zł	brutto.

2.	19	 grudnia	 2013r.	 podpisano	 umowę	 pn.	 „Zakup	 samochodu	wy-
wrotki	z	podwójną	kabiną”	z	Vip	Car	Sp.	z	o.o.	ul.	Płużaka	6,	45-273	
Opole,	za	cenę	99.630,00	zł	brutto.

3.	30	grudnia	2013r.	podpisano	umowę	pn.	„Remont	drogi	gminnej	–	
odgałęzienie	 ul.	Wyzwolenia	w	Gołkowicach”	 z	 Zakładem	Drogo-
wym	EVEREST	s.c.	Nastaszyc	J.Ł.,	ul.	Śląska	26/9,	44-335	Jastrzębie-
Zdrój,	za	cenę	94.233,53	zł	brutto.

4.	08	stycznia	2014r.	podpisano	umowę	pn.	„Remont	drogi	gminnej	–	
odgałęzienie	ul.	1	Maja	w	Gołkowicach”	z	Firmą	Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługową	 Zakład	 Budowlany	 KLIMEX	 Zbigniew	 Klimek,	
ul. Powstańców	Śl.	12,	44-340	Łaziska,	za	cenę	89.215,29	zł	brutto.	

5.	10	stycznia	2014r.	podpisano	umowę	pn.	„Świadczenie	usługi	w	za-
kresie	 odbioru	 i	 zagospodarowania	 odpadów	 stałych	 z	 obiektów	
podlegających	 Gminie	 Godów”	 z	 AMH	 Recykling	 Piotr	 Sproski,	
ul. Pszowska	307,	44-300	Wodzisław	Śl.,	za	cenę	17.748,50	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW 
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 R.

sołectwo
liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13
GODÓW 1927 1929 988 996 939 933 17 18 20 10

GOŁKOWICE 3752 3822 1878 1924 1874 1898 44 52 25 28
KROSTOSZOWICE 1019 1034 509 514 510 520 12 8 13 9

ŁAZISKA 1727 1739 916 924 811 815 18 21 21 13
PODBUCZE 192 198 95 96 97 102 3 4 5 2
SKRBEŃSKO 913 931 480 486 433 445 9 12 7 4
SKRZYSZÓW 3663 3660 1860 1857 1803 1803 54 37 37 25

RAZEM 13193 13313 6726 6797 6467 6516 157 152 128 91

Liczba	osób	z	terenu	gminy	Godów,	które	zawarły	związek	małżeński:	 kobiety	 73	 mężczyźni	 64
Liczba	aktów	małżeństwa	sporządzonych	w	USC	Godów:	63
Liczba	aktów	zgonów	sporządzonych	w	USC	Godów:	46 Dorota Brzoska

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

anieLa WaLa Ze skrZysZoWa

Pani	Aniela	urodziła	się	13	grudnia	1923	roku	w	Skrzyszowie.	Pocho-
dzi	z	wielodzietnej	rodziny,	w	której	wychowała	się	z	pięcioma	siostra-
mi	i	dwoma	braćmi.	W	roku	1947	wyszła	za	mąż	za	Rafała	Walę,	z	któ-
rym	przeżyła	61	lat.	Mąż	zmarł	w	roku	2008.	Jubilatka	to	matka	dwóch	
córek	 i	 jednego	 syna.	 Doczekała	 się	 pięciorga	 wnuków	 i	 siedmior-
ga	prawnuków.	Obecnie	mieszka	 z	 córką,	 zięciem	 i	 rodziną	wnuczki	
w	swoim	rodzinnym	Skrzyszowie.

Wiktoria Zamarska Ze skrZysZoWa

Pani	Wiktoria	urodziła	się	23	grudnia	1912	roku	w	Skrzyszowie.	Jest	
najstarszą	mieszkanką	naszej	gminy	–	obchodziła	swoje	101.	urodziny.	
Z	 życzeniami	wszelkiej	pomyślności	 oraz	bukietem	kwiatów	 Jubilat-
kę	odwiedzili	przedstawiciele	władz	samorządowych	Gminy	Godów.

Spotkanie	było	doskonałą	okazją	do	wysłuchania	wspomnień	Pani	
Wiktorii,	która	jako	osoba	o	niezwykle	pogodnym	usposobieniu,	cią-
gle	jest	zainteresowana	otoczeniem	i	bieżącymi	wydarzeniami.	Zacna	
Solenizantka	w	rodzinnym	Skrzyszowie	mieszka	razem	z	synową.	Pani	
Wiktoria,	 jak	na	 swój	wiek,	 cieszy	 się	dobrym	zdrowiem,	 a	 jak	 sama	
twierdzi	–	najlepszą	receptą	na	długowieczność	jest	zdrowe	odżywia-
nie	się,	pogoda	ducha	i	dużo	uśmiechu	na	twarzy.

jESTEśmY nr 1 (101)
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MISTIC W ŁAZISKACH
Nie	na	co	dzień	miłośnicy	muzyki	 i	pięknego	śpiewu	mają	okazję	

uczestniczyć	w	koncercie	wykonanym	w	stylu	chorału	gregoriańskie-
go.Taki	koncert	odbył	się	5	stycznia	w	kościele	w	Łaziskach.	Jego	wy-
konawcą	był	zespół	MISTIC,	zwany	też	Polskimi	Gregorianami,	jedyny	
taki	w	Polsce.Powstał	w	roku	2005,a	jego	założycielem	był	mikołaj ko-
tyczka.	Członkowie	 zespołu	 to	profesjonaliści,	w	przeważającej	 licz-
bie	 absolwenci	Akademii	Muzycznej	w	Katowicach.	Obecnie	MISTIC	
występuje	w	następującym	składzie:	Mikołaj	Kotyczka,	ireneusz gaj-
dosz,	konrad horoszko, rafał stańczak i	tomasz stańczak.

Dotychczas	wydał	4	albumy,	w	tym	album	MISTIC	–	GLORIFICA,	za-
wierający	utwory	autorskie	do	oryginalnych	średniowiecznych	tekstów	
z	chorału	gregoriańskiego	po	łacinie.	Z	powodzeniem	koncertuje	w	ca-
łej	Polsce,wykonując	rodzime	przeboje,	a	także	współczesne	światowe	
przeboje	w	stylu	średniowiecznych	śpiewów	gregoriańskich.

Członkowie	zespołu,	ubrani	w	pomarańczowe	habity	z	kapturami,	
rzeczywiście	 przypominali	 zakonników	 średniowiecznego	 opactwa.
Charakter	koncertu	podkreślały	też	rekwizyty	–	kadzidła	i	duże	świe-
ce	–	co	powodowało,	że	przy	wyłączonym	swietle	elektrycznym	po-
stacie	mnichów	widoczne	były	tylko	w	świetle	świec,	a	w	odpowied-
nich	momentach	–	spowite	dymem	kadzideł.	Wszystko	to	sprawiało,	
że	w	czasie	koncertu	w	kościele	panował	nastrój	tajemniczości,	zadu-
my	i	wielkiej	pokory	wobec	upływającego	czasu	i	przemijających	war-
tości	ludzkiego	życia.

W	 czasie	 koncertu	MISTIC	wykonał	 12	 kolęd,	 a	wśród	 nich:	 „Gdy	
śliczna	 Panna”,	 „Mizerna	 cicha”,	 „Mędrcy	 świata”,	 „Cicha	 noc”(do	 tej	
ostatniej	w	grudniu	2012	roku	nakręcono	teledysk)	oraz	swój	sztanda-
rowy	utwór	„Glorifica”.	Jego	występ	obecni	na	koncercie	mieszkańcy	
Łazisk	i	innych	miejscowości	gminy	Godów	przyjęli	owacyjnie,	o	czym	
świadczyły	oklaski	na	stojąco,	co	w	efekcie	zakończyło	się	bisowaniem.	
Po	koncercie	chętni	mogli	nabyć	płytę	zespołu	z	kolędami.

Pomysł	 zorganizowania	koncertu	w	 łaziskim	kościele	był	w	100%	
trafiony.	Zespół	i	kościół	mają	przecież	wspólną	cechę:	swoisty	styl.

MISTIC	wykonuje	utwory	na	kanwie	chorału	gregoriańskiego,	czyli	
śpiewu	liturgicznego	zachodniego	chrześcijaństwa	charakterystyczne-
go	dla	średniowiecza,	a	łaziska	świątynia	to	zabytkowy	kościół	drewnia-
ny,	którego	początki	budowy	sięgają	też	 jeszcze	średniowiecza.	Wnę-
trze	kościoła	stwarza	niepowtarzalny	klimat	do	tego	rodzaju	koncertów.

Koncert	odbył	się	dzięki	zaangażowaniu	organizacji	i	firm	działających	
w	Łaziskach,	miejscowej	rady	sołeckiej	oraz	zespołu	śpiewaczego	Kalina.

A.T.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
Orszak	Trzech	Króli	to	religijna	i	społeczna	impreza	polegająca	na	

przemarszu	osób	przebranych	 za	 królów,	pastuszków,	 świętą	Rodzi-
nę,	aniołów,	Heroda.	Scenariusz	orszaku	nawiązuje	do	tradycji	jasełek	
i	jest	oparty	na	przekazie	biblijnym.	Celem	imprezy	jest	promocja	po-
stawy	obywatelskiej,	poczucia	więzi	z	mieszkańcami	i	uczczenie	świę-
ta,	które	po	ponad	50	latach	na	powrót	stało	się	w	Polsce	dniem	wol-
nym	od	pracy.	 Cel	 ten	 jest	 realizowany	poprzez	umożliwienie	wielu	
obywatelom	wspólnego	śpiewania	kolęd	podczas	przemarszu	ulica-
mi	miasta	i	włączenie	się	do	grona	kolędników.	W	okresie	Bożego	Na-
rodzenia	kolędy	w	sposób	szczególny	łączą	rodziny	i	całe	społeczno-
ści.	Wspólny	śpiew	kolęd	jest	głównym	elementem	orszaku,	który	ma	
charakter	przedstawienia	teatralnego.

Taki	 piękny	 kolorowy	 orszak	 mieszkańcy	 Godowa	 mogli	 podzi-
wiać	właśnie	6	stycznia.	Korowód	wyruszył	sprzed	domu	parafialne-
go,	po	czym	przeszedł	placem	kościelnym	do	kościoła	na	mszę	świętą.	
Oprócz	postaci	biblijnych	w	godowskim	orszaku	udział	wzięły	 także	
członkinie	KGW	w	strojach	ludowych,	proboszcz	ks. krzysztof Wro-
darczyk	oraz	ministranci.

Pomysłodawczynią	imprezy	i	wykonawczynią	strojów	była	zastęp-
czyni	przewodniczącej	KGW	w	Godowie	urszula Śliwa.

Iwona Długi

Przed koncertem w Łaziskach

WykaZ miesZkańcóW nasZej gminy, którZy W 2013 r. 
obchodZiLi jubiLeusZ urodZin 90 Lat i Więcej:

	 1.	 Wiktoria Zamarska	ze	Skrzyszowa	 101	 lat
	 2.	 charlota krupa	z	Łazisk	 98	 lat
	 3.	 Franciszka karwot	ze	Skrzyszowa	 98	 lat
	 4.	 tekla janeta	ze	Skrzyszowa	 98	 lat
	 5.	 Franciszka gojowy	z	Gołkowic	 97	 lat
	 6.	 Władysław surma	z	Godowa	 95	 lat
	 7.	 antoni oślizło	z	Gołkowic	 94	 lata
	 8.	 stafania Wawrzyńczyk	z	Łazisk	 94	 lata
	 9.	 Franciszek Wojaczek	z	Łazisk	 94	 lata
	 10.	 maria chrobok	z	Gołkowic	 94	 lata
	 11.	 anna cichy	z	Gołkowic	 93	 lata
	 12.	 eufemia Zielecka	z	Godowa	 93	 lata
	 13.	 marta sosna	z	Łazisk	 93	 lata
	 14.	 anna Popiołek	z	Godowa	 93	 lata
	 15.	 hermina Wycisk	z	Godowa	 93	 lata
	 16.	 dorota muskała	z	Krostoszowic	 92	 lata
	 17.	 klara surma	z	Godowa	 92	 lata
	 18.	 maria kopietz ze	Skrzyszowa	 92	 lata
	 19.	 anna kuś	z	Krostoszowic	 92	 lata
	 20.	 Piotr czyż z	Gołkowic	 92	 lata
	 21.	 adelajda moczała	z	Gołkowic	 91	 lat
	 22.	 anastazja jarząbek	z	Łazisk	 91	 lat
	 23.	 gertruda czyż	z	Łazisk	 91	 lat
	 24.	 Franciszek Pawlas	ze	Skrzyszowa	 91	 lat
	 25.	 rozalia kipka z	Krostoszowic	 91	 lat
	 26.	 maria marcol	ze	Skrzyszowa	 91	 lat
	 27.	 Zofia tatarczyk ze	Skrzyszowa	 91	 lat
	 28.	 Franciszek Świętek	z	Godowa	 91	 lat
	 29.	 stanisław osadnik	z	Łazisk	 91	 lat
	 30.	 aurelia sontowska	ze	Skrzyszowa	 91	 lat
	 31.	 Wanda Potysz	z	Gołkowic	 91	 lat
	 32.	 Wiktoria skatuła	z	Podbucza	 91	 lat
	 33.	 elżbieta kipka	z	Godowa	 91	 lat
	 34.	 agnieszka dembińska	z	Godowa	 90	 lat
	 35.	 maria szyrocka	z	Łazisk	 90	 lat
	 36.	 henryk kopiec	z	Podbucza	 90	 lat
	 37.	 jadwiga grzegoszczyk	ze	Skrzyszowa	 90	 lat
	 38.	 józef goik	ze	Skrzyszowa	 90	 lat
	 39.	 maria grzonka	z	Gołkowic	 90	 lat
	 40.	 maria Filak z	Krostoszowic	 90	 lat
	 41.	 ema kopiec	ze	Skrzyszowa	 90	 lat
	 42.	 antonia oślizło	ze	Skrzyszowa	 90	 lat	
	 43.	 gertruda tkocz	ze	Skrbeńska	 90	 lat
	 44.	 Paulina sitek-kozieł	ze	Skrzyszowa	 90	 lat
	 45.	 anna cichy z	Gołkowic	 90	 lat
	 46.	 gertruda stabla	z	Godowa	 90	 lat
	 47.	 aniela Wala	ze	Skrzyszowa	 90	 lat

sporządziła M. Serwotka
USC Godów
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W SKRZYSZOWIE KONCERTOWO
11	stycznia	w	skrzyszowskim	Ośrodku	Kultury	miała	miejsce	nieco-

dzienna	impreza	–	ii koncert noworoczny	w	wykonaniu	skrzyszow-
skiego Zespołu kameralnego.	 Impreza	 zgromadziła	 melomanów	
i	sympatyków	muzyki	klasycznej	nie	tylko	z	naszej	gminy,	ale	i	sąsied-
nich	gmin	i	miast.	Tegoroczny	koncert	rozpoczął	się	piosenką	o	wal-
cu	w	wykonaniu	nowo	powstałego	zespołu	wokalnego	SPOKOBABKI	
(prowadzonego	przez	danutę szczypkę)	z	towarzyszeniem	znanego	
już	wszystkim	Skrzyszowskiego	Zespołu	Kameralnego,	 który	wypeł-
nił	pozostałą	część	koncertu	bardzo	tanecznymi	rytmami.	Zabrzmiały	
znane	tańce	z	różnych	stron	Europy	i	świata,	m.in.	walce	Straussa,	me-
lodie	hawajskie,	włoskie.

Koncert	przebiegał	w	bardzo	miłej	atmosferze,	a	zakończył	się	po	
wiedeńsku	 –	 tradycyjnym	 „Marszem	 Radeckiego”	 J.	 Straussa	 (ojca),	
w	 którego	 wykonanie	 żywo	 włączyła	 się	 licznie	 zgromadzona	 pu-
bliczność.	Koncert	Noworoczny	Skrzyszowskiego	Zespołu	Kameralne-
go	coraz	mocniej	wpisuje	się	w	kalendarz	stałych	imprez	kulturalnych	
gminy;	odbył	się	już	dwa	razy,	a	na	trzeci	rodzą	sie	pomysły.

Paweł Sobik

ROZWIĄZANIE KRZYżÓWKI
Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	krzyżówki	 z	nr.	6	 (100)	nagrody	

wylosowały:	teresa gęgotek	 z	Godowa,	 janina olszar	 z	Gołkowic	
i	Witosława Lubszczyk	ze	Skrzyszowa.

Gratulujemy!
Hasło	brzmiało:	Gdy na Trzech Króli słońce świeci, radujmy się, bo wio-

sna do nas pędem leci.	 Nagrody	 należy	 odebrać	 w	 Ośrodku	 Kultury	
w	Gołkowicach	w	godzinach	jego	pracy.

ZAPRASZAMY DO OŚRODKÓW  
KULTURY NA ZAJĘCIA STAŁE

godóW 
WTOREK 1700

1830
Spotkania zespołu „Ballada”
Zajęcia fitness

ŚROda 1800 Warsztaty artystyczne

CZWaRTEK 800

1830
Warsztaty artystyczne
Zajęcia fitness

Możliwość gry w tenisa stołowego oraz nauki gry na gitarze

gołkoWice
POniEdZiałEK 1700

1800

1815

Warszaty plastyczne
Spotkania chóru „Echo”
Teatr naszej Wyobraźni

PiąTEK 1530

1630
Próba zespołu tanecznego „iskierki”
Skat

Możliwość nauki gry na gitarze

skrZysZóW

POniEdZiałEK 1630

1800
Warszaty ceramiczne (zajęcia dla dzieci i młodzieży)
Warszaty ceramiczne (zajęcia dla dzieci i młodzieży)

WTOREK

1300–2000

1545

1645

1700

1800

nauka gry na gitarze, keyboardzie
Warsztaty taneczne (grupa młodsza)
Warsztaty taneczne (grupa starsza)
Spotkania zespołu „Familijo”
Spotkania chóru „absolwent”

ŚROda

1300–2000

1630

1800

1800

1930

nauka gry na gitarze, keyboardzie
Warszaty ceramiczne (zajęcia dla dzieci i młodzieży)
Warszaty ceramiczne (zajęcia dla dzieci i młodzieży)
„Spokobabki” – zespół wokalny pań
Zumba fitness – zajęcia taneczne

CZWaRTEK 1600 Rozgrywki skata sportowego

PiąTEK 1630

1700
Warszaty ceramiczne (zajęcia dla dorosłych)
Rozgrywki szachowe

skrbeńsko
POniEdZiałEK 1820 Warsztaty taneczne (dla dzieci)

WTOREK
1600

1700

1830

Warsztaty plastyczne (dla młodszych dzieci)
Warsztaty plastyczne (dla starszych dzieci)
Zajęcia fitness

ŚROda 1600

1700
Warsztaty plastyczne (dla młodszych dzieci)
Spotkania zespołu „Melodia”

CZWaRTEK 1830 Zajęcia fitness

Możliwość gry w tenisa stołowego, piłkarzyki

BEZBŁĘDNY GIMNAZJALISTA
Od	 września	 2013	 r.	 uczniowie	 Gimnazjum	 w	 Skrzyszowie	 brali	

udział	w	Szkolnym	Konkursie	Ortograficznym,	zbierając	punkty	za	każ-
de	bezbłędnie	napisane	dyktando.	Do	półfinału	zakwalifikowało	się	18	
uczniów	z	największą	liczbą	punktów,	a	finałowe	dyktando	10	stycz-
nia	2014	r.	napisało	10	najlepszych	znawców	ortografii,	walcząc	o	tytuł	
Bezbłędnego	Gimnazjalisty.	Oto	zwycięzcy:

	 1.	 WIKTOR	MASZTAFIAK	 –	 kl.	3	A,
	 2.	 KATARZYNA	KARWOT	 –	 kl.	3	B,
	 3.	 PATRYCJA	SMOLORZ	 –	 kl.	3	B,
	 4.	 KONRAD	LEŚNIAK	 –	 kl.	1	B,
	 	 ŻANETA	PIECHA	 –	 kl.	3	A,
	 5.	 DAMIAN	MARSZOLIK	 –	 kl.	1	A,
	 6.	 MONIKA	PIÓRECKA	 –	 kl.	3	A,
	 7.	 MATEUSZ	KISIEL	 –	 kl.	1	A,
	 8.	 PAULINA	GRZEGOSZCZYK	 –	 kl.	1	B,
	 	 MARTA	GAWLICZEK	 –	 kl.	3	B.

Laureaci	miejsca	I,	II	i	III	reprezentowali	nasze	gimnazjum	w	Powia-
towym	Konkursie	Ortograficznym	15	stycznia	br.,	w	którym	świetnie	
poradzili	sobie	z	trudnym	dyktandem,	a	najlepiej	udało	się	to	Wiktoro-
wi	Masztafiakowi	–	zdobył	II	miejsce	na	31	uczestników.

Maryla Marcol

zS SzkrzySzów
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WOŚP ZAGRAŁA 
W GOŁKOWICACH

12 stycznia 2014 roku odbył się 
22. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Początek trze-
ciej dekady postanowiono po-
święcić nie tylko opiece nad 
dziećmi, ale również opiece nad 
osobami starszymi (tutuł fina-
łu: „Na ratunek”). W gołkowickim 
sztabie działało 40 wolontariuszy, 
którzy podczas niedzielnego fi-
nału zebrali około 9,7 tys. złotych.

O godzinie 17:00 w OK w Goł-
kowicach odbył się koncert, na 
którym wystąpili: szkolny ze-
spół Decybela, Kantyczki, młodzi 
tancerze – Paweł Wawrzyczny 
z partnerką Martyną Smusz oraz 
Maja Wawrzyczny z partnerem 
Sewerynem Adamczykiem. Po-
nadto zatańczyła i zaśpiewła Ju-
lia Wolny, która na co dzień uczy się w Szkole Muzycznej w Wodzi-
sławiu Śl. oraz wokalistki Marta Kłosek, Alina Kuczak, Dominika Ło-
zowska, Natalia Oślizło. W trakcie koncertu można było nabyć cieka-
we gadżety fundacji WOŚP.

Za zaangażowanie i okazaną pomoc serdecznie wszystkim dziękuję.

Jolanta Strządała
Szef sztabu WOŚP w Gołkowicach

5 stycznia br. w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Godowie odbył 
się VIII Festiwal Kolęd „Adeste Fideles …”. Hasłem tegorocznego fe-
stiwalu było: Rozpalajmy płomień miłości kolędą! Na kolędowanie 
zgłosiło się 43 wykonawców, w tym soliści, zespoły wokalne, wokalno- 
instrumentalne, folklorystyczne i chóry (ponad 400 osób). Zdecydo-
wana większość wykonawców przyjechała z okolicznych miejscowości 
i miast. Byli także goście z Republiki Czeskiej – zespół Evy Seinerowej.

Podczas mszy św. rozpoczynającej festiwal zaśpiewał Chór Litur-
giczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach,a po jej zakończeniu 
wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją Ryszar-
da Wachtarczyka. Po koncercie rozpoczęła się część konkursowa. 
Konkursanci dali absolutny popis swoich umiejętności i miłości do  
kolęd!

Byli także goście specjalni festiwalu, którzy urzekli obecnych swo-
imi opowieściami: o. Eric z Togo – wspaniały, pełen humoru i talen-
tu wokalnego ksiądz oraz Remigiusz Rączka, dzięki któremu festiwal 
dostał nowych kulinarnych śląskich rumieńców.

Wystąpił też znany wszystkim zespół CARRANTUOHILL. Koncert 
tego zespołu okazał się najpiękniejszym darem dla Adeste Fideles. 
Muzycy dostarczyli słuchaczom wielu dobrych wibracji, uniesień, sma-
ków i pieszczotliwych fraz.

ADESTE FIDELES 2014

WSPÓLNOCIE
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

DIECEZJI KATOWICKIEJ,
A ZWŁASZCZA GMINY GODÓW

Z POWODU ZGONU ICH ZWIERZCHNIKA

ks. biskupa
TADEUSZA SZURMANA

SZCZERE WYRAZY żALU I WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAJą

PRZEWODNICZąCY RADY GMINY
WRAZ Z RADNYMI

oraz WÓJT GMINY GODÓW

Julia Wolny M. Wawrzyczny i P. Wawrzyczny

Zespół Kantyczki
Ks. K. Wrodarczyk i dyrygent zespołu  

Lege Artis z Pszowa Zespół CARRANTUOHILL

V KOLĘDOWANIE 
ZUCHOWE

17 stycznia Gromada Zuchowa ze Skrzyszowa „Mieszkańcy lasu” 
została zaproszona przez Namiestnictwo Zuchowe „Leśni Przyjaciele” 
na wspólne kolędowanie do Gorzyczek. Spotkanie upłynęło w miłej 
i wesołej atmosferze przy słuchaniu i śpiewaniu kolęd, słodkim poczę-
stunku, pląsach i zabawach. Również w tym dniu zuchy stały się naj-
młodszymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Złożyły obietni-
cę, że będą dobrymi zuchami i będą przestrzegać Prawa Zucha, a po-
tem otrzymały znaczki i legitymacje. Uroczysta zbiórka tradycyjnie za-
kończyła się kręgiem przyjaźni i „ciepłą” iskierką.

Aneta Witek

Z WIZYTĄ U BOLKA I LOLKA
Wspaniały bajkowy klimat udzielił się wszystkim uczestnikom wy-

jazdu do Muzeum Bolka i Lolka w Bielsku – Białej. Wycieczka odbyła się 
24 stycznia, a jej organizatorem było Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. 

Któż z nas nie zna zabawnego Bolka i Lolka, dzielnego Reksia czy 
też odważnego Pampaliniego? Wszyscy wycieczkowicze – zarówno ci 
najmłodsi, jak również i ci, którzy bohaterów słynnych bajek oglądali 
jakieś 30 lat temu – uczestniczyli w krótkim wykładzie na temat anima-
cji, zwiedzili pomieszczenia ze stanowiskami pracy dekoratora, anima-
torów, pokój zdjęć i salę nagrań dźwięku. Projekcja bajek stanowiła do-
pełnienie niezapomnianych wrażeń. Oczywiście, nie mogło się obyć 
bez pamiątkowych zdjęć! Oto jedno z nich.

A. Szwarc

I GZ Mieszkańcy Lasu wykonują Przybieżeli do Betlejem

W Muzeum Bolka i Lolka
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Prowadzące koncert J. Brzoza, 
O. Cuber

WIELKIE 
KOLĘDOWANIE

Kościół parafialny w Skrzyszowie od Świąt Bożego Narodzenia 
brzmi kolędą. W poszczególne niedziele można posłuchać kolęd 
w wykonaniu różnych zespołów. W święto Objawienia Pańskiego, zwa-
ne potocznie świętem Trzech Króli, odbył się koncert trzech zespołów 
z różnych stron gminy Godów. Wystąpił chór Absolwent ze Skrzyszo-
wa, zespół Kalina z Łazisk oraz Grajki św. Józefa z Godowa. Na kon-
cercie rozbrzmiewały piękne kolędy i pastorałki. Program był bardzo 
dobrze przemyślany, różnorodny i świetnie wykonany. 

Taka forma wspólnego kolędowania była swoistą nowością zarów-
no dla wykonawców jak i słuchaczy, jednak bardzo udaną i wartościo-
wą, co potwierdziły owacje na stojąco i liczne bisy.

Paweł Sobik

Jury festiwalu w składzie: Urszula Holona, Maria Pytlik, Wiesła-
wa Parma, Bogusława Stolarska i Jadwiga Baron podarowało mu 
swój czas i talent sprawiedliwych! Miało trudne zadanie, gdyż poziom 
artystyczny tegorocznych zmagań był wyjątkowo wysoki. Ostatecznie 
zdecydowało, że tytuł Grand Prix festiwalu otrzymało aż trzech wyko-
nawców. Byli to: 

•	 zespół muzyki wokalnej Lege Artis z Pszowa;
•	 zespół Septyma z Zebrzydowic;
•	 zespół Evy Seinerovej z Republiki Czeskiej.

Jury przyznało również szereg innych tytułów i wyróżnień. 
Tak jak dotychczas i w tym roku festiwal upiększyli mieszkańcy Go-

dowa oraz zacni sponsorzy. Godowianki zastawiły stół przepysznymi 
delicjami, a sponsorzy dołożyli wszelkich starań,aby organizacja tej cy-
klicznej już imprezy była bez zarzutu. Wszyscy stanęli na wysokości za-
dania.

Organizatorzy festiwalu składają serdeczne podziękowania pro-
boszczowi godowskiej parafii, ks. Krzysztofowi Wrodarczykowi, za 
przychylność i wszelką pomoc. Bóg zapłać.

Adeste Fideles 2014 przeszło już do historii.
Jolanta Kulej
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DANE STATYSTYCZNE
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

BEZBŁĘDNY GIMNAZJALISTA
WIELKIE KOLĘDOWANIE
NAJMŁODSI SENIOROM

Koncert zespołu
MISTIC

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

W pierwszą sobotę 2014 r.w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Seniora 
„Gwarek” w Skrzyszowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego Podbuczanki pod kierownictwem Daniela Szkatuły.

Zespół zaśpiewał dla wszystkich zebranych – pensjonariuszy DS 
i mieszkańców okolicznych wsi – najradośniejsze polskie pieśni,czy-
li kolędy i pastorałki opowiadające o Bożym Narodzeniu. Członkowie 
zespołu, w odświętnych strojach i przy akompaniamencie akordeonu, 
na którym grał D. Szkatuła, stworzyli niepowtarzalny klimat. Uczestni-
cy koncertu mieli okazję ponownie przenieść się do Betlejem i tam wi-
tać nowo narodzonego Jezusa. Od czasu do czasu wszyscy zebrani an-

Występ zespołu Podbuczanki

gażowani byli do wspólnego śpiewania, co sprawiło, że atmosfera była 
podniosła i  uroczysta, a równocześnie rodzinna. Zaraz po koncercie 
odbyła się msza święta odprawiona przez ks. Jana Bracika, którą go-
ście także uświetnili swym śpiewem.

Występ zespołu wzbudził u obecnych refleksje o ponadczasowej 
wartości kolęd i pastorałek: chociaż są powtarzane co roku, posiada-
ją taką moc, że za każdym razem wzruszają i napawają radością oraz 
optymizmem. Dodają też wiary i nadziei, a co najważniejsze – śpiewa-
jąc te utwory, wszyscy zapominamy o upływającym czasie i jak małe 
dzieci – ponownie przeżywany wydarzenia, jakie miały miejsce bardzo 
dawno temu,w małym miasteczku Betlejem.

Pensjonariusze i pracownicy DS „Gwarek” bardzo dziękują zespoło-
wi i jego Kierownikowi za występ i za chwile wzruszenia. To spotkanie 
na pewno wszystkich utwierdziło w przekonaniu, że śpiew zbliża ludzi, 
jest czynnikiem integrującym i ułatwiającym tworzenie wspólnoty.

Św. Augustyn powiedział: ”Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Ewa Gąsior

Kierownik i czynni uczestnicy zespołu Podbuczanki zwracają się z proś-
bą do wszystkich mieszkańców Podbucza, od najmłodszych po najstar-
szych, aby zgłaszali się do kierownika w celu zasilenia szeregów zespołu, 
a osoby, które już kiedyś śpiewały, proszone są o powrót do tej działalno-
ści. Na pewno zajmuje to wiele czasu i wysiłku, aby nauczyć się słów i me-
lodii, jednak naprawdę warto dawać cząstkę siebie innym, sprawiać ko-
muś radość. Każdy,kto ma talent, powinien go pomnażać. Nie może go 
„zakopać” i dopuścić do tego, aby nie zaowocował.

Kolejne niecodzienne wydarzenie w DS-ie miało miejsce 10 stycz-
nia br., gdy do „Gwarka” przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej i wy-
chowankowie oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach, aby za-
prezentować jasełka.

Grupa około 50 uczniów przedstawiła narodzenie Jezusa Chrystu-
sa. Była Maryja, która na rękach miała prawdziwe dzieciątko, był Jó-
zef, uboga szopka. Gdy tylko rozległa się nowina o narodzeniu Boże-
go Syna, licznie przybyli pastuszkowie. Byli nimi najmłodsi uczestnicy, 

Składanie darów Bożej Dziecinie

Najmłodsi przed występem

W oczekiwaniu na swoją kolej

NAJMŁODSI – SENIOROM
a mianowicie przedszkolacy, którzy grali na wszystkich możliwych in-
strumentach niczym prawdziwi pasterze w Betlejem. Zapierało dech 
w piersiach, wzruszenie sięgało zenitu, atmosfera – jak w prawdziwym 
Betlejem przed wielu laty. Wreszcie przybyli Trzej Królowie,którzy ofia-
rowali Jezuskowi złoto, kadzidło i mirrę. Wszystko zagrane z takim za-
angażowaniem i precyzją, że słuchacze nie mogli oderwać oczu od 
prawdziwie utalentowanych młodych artystów. 

To przepiękne przedstawienie dostarczyło wielu wzruszeń i pozy-
tywnych emocji wszystkim słuchaczom. Pensjonariusze długo jeszcze 
dzielili się wrażeniami po występie. 

Specjalne podziękowania i słowa uznania należą się nauczyciel-
kom, które przygotowały dzieci do występów, a są to: Dominika 
Grzesik, Dominika Sikora, Anna Laskowska, Anna Kozielska-Ga-
rus oraz Weronika Adamczyk, która czuwała nad przebiegiem całe-
go spektaklu. Pensjonariusze i pracownicy DS-u dziękują także Marze-
nie Sitko – dyrektor krostoszowickiej szkoły – za wyrażenie zgody na 
przyjazd dzieci do „Gwarka” oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do przygotowania tego przedstawienia. 

Ewa Gąsior

AdeSTe FIdeleS 2014
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W Skrzyszowie koncertowo

WOŚP zagrała 
W gOłkOWicach więcej na str. 2
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