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TERESA MATUSIAK

Teresa Matusiak zd. Lorenc urodziła się 27 stycznia 1927 r. w Blusz-
czowie. Zamieszkuje w Godowie od 1930 roku. W 1950 roku wyszła za 
mąż za Piotra Matusiaka, który służył w tutejszym WOP. Doczekała się 
dwóch synów, czworga wnuków i siedmiorga prawnuków.

Teresa Matusiak

„WSPÓLNA WSPÓŁPRACA 
KU LEPSZEMU POZNANIU”

Gmina Godów realizuje projekt partnerski  „Wspólna  współpraca 
ku  lepszemu  poznaniu”, którego celem jest  promowanie  i wzmac-
nianie współpracy transgranicznej między mieszkańcami gminy Go-
dów i gminy Petrovice u Karvine poprzez organizację wspólnych spo-
tkań sportowo-rekreacyjnych takich jak m.in. Polsko-Czeski Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Polsko-Czeski Turniej Te-
nisa Ziemnego i Polsko-Czeski Turniej Siatkówki Plażowej. Dodatkowo 
w ramach projektu zakupione zostaną wiaty odpoczynkowe, samo-
obsługowe stacje naprawcze do rowerów oraz drewniane huśtawki, 
powstanie polsko-czeski miniprzewodnik po atrakcyjnych miejscach 
gminy Godów i gminy Petrovice u Karvine.  Wszystkie działania projek-
tu dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Programu INTER-
REG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 i budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Aneta Niemiec
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

NESTORZY NASZEJ GMINY
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Zespół Familijo podczas występu w Domu Seniora „Gwarek” 
w Skrzyszowie
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OSP buduje linię gaśniczą

Fo
t. 

R.
 R

ad
ec

ki

Z okazji przypadającego w marcu

Dnia Kobiet
składamy życzenia wszystkiego
co najlepsze, spełnienia marzeń,

zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia, radości

i nieustającego uśmiechu!

Wójt Gminy Godów,
Przewodniczący Rady Gminy

Godów oraz redakcja
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Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, 
by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia.

Dr Edward de Bono

Cotygodniowy schemat: piątkowe popołudnie, dzwonek, koniec 
lekcji. Dla większości uczniów- wolność! Ale czasem warto przeła-
mać ten schemat, spojrzeć na szkołę z innego punktu widzenia. 3 lu-
tego, z piątku  na sobotę, uczniowie szkoły podstawowej z  Gołkowic, 
a tydzień później z gimnazjum, spędzili niezwykłą noc…w szkole wła-
śnie! Czy zwykła noc w szkole może być niezwykła…? Powiem wię-
cej. Może to być noc pełna wrażeń! Zainteresowanie dzieci i młodzieży 
było ogromne. W  pierwszej nocy pełnej wrażeń  zainicjowanej przez 
panią Ewelinę Kłosek wzięło udział  ponad 70 uczniów ze szkoły pod-
stawowej i tylu samo gimnazjalistów.

Impreza  rozpoczęła się o godzinie 19, a zakończyła następnego 
dnia o 9.  A był to czas świetnych gier i zabaw. Dla każdego coś atrak-
cyjnego! Po zakwaterowaniu, omówieniu zasad bezpieczeństwa, 
przystąpiono do różnorodnych gier i zabaw. Miłośnicy piłki siatkowej 
i nożnej z pasją rozgrywali mecze. Kibicujący uczniowie, stojąc wo-
kół boiska, oświetlali je latarkami, co podkreślało szczególną atmos-
ferę tego wieczoru Wyjątkowe zainteresowanie wzbudziło poszuki-
wanie skarbów. Każdy z zespołów starał  się dotrzeć do ukrytych kar-
tek i wspólnie wykonywał różnorodne zadania sportowe (np. pajacy-
ki, taniec z krzesłami, kankan, jazda na materacu) i wiedzowe. Mnó-
stwo emocji i śmiechu wyzwoliła zabawa polegająca na stworzeniu 
mumii – jedna osoba stała  nieruchomo, pozostali członkowie grupy 
zamieniali ją w mumię,  obwijając papierem. Wygrywali ci, który szyb-
ciej stworzyli mumię, dokładnie zakrywając papierem ubranie obwi-
janego zawodnika. W malej sali gimnastycznej  zorganizowano rów-
nież dyskotekę. Przy skocznej muzyce oraz znanych i lubianych  prze-
bojach bawili się wszyscy uczniowie. Rada Rodziców sprawiła uczest-
nikom niespodziankę w postaci poczęstunku. Przygotowane przez 
mamy kanapki smakowały wyśmienicie! Po godzinach wrażeń, gdy 

Wyszkolenie podstaWą 
gotoWości

11 lutego odbyło się wspólne szkolenie dla strażaków z Polski 
i Czech w ramach współpracy międzynarodowej między gminą Go-
dów i gminą Petrovice. Spotkanie to było kontynuacją projektu „Bez-
pieczna Granica”, dzięki któremu udało się zakupić nowe samochody 
pożarnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach i Sboru Do-
brovolnych Hasicu z Petrovic – Zavady. Organizatorem była strona cze-
ska. Zajęcia odbyły się w opuszczonym bloku na terenie miasta Karvi-
na.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła pożarów w budynkach wielo-
kondygnacyjnych. Zadaniem, jakie należało wykonać było rozwinię-
cie linii gaśniczej na klatce schodowej oraz ugaszenie pożaru w jed-
nym z mieszkań. Następnie uczestnicy zgromadzili się w pokoju jed-
nego z mieszkań, które zostało całkowicie zadymione. Ćwiczyliśmy 
poruszanie się w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przy komplet-
nym braku widoczności. Następnie zaprezentowano nam różnicę po-
między prawidłową i nieprawidłową wentylacją nadciśnieniową zady-
mionych pomieszczeń. W trzeciej części wspólnych zajęć naszym za-
daniem było odnalezienie osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacja 
na zewnątrz budynku. Podstawą sprawnego działania strażaków jest 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do niespodziewanych 
sytuacji w momencie zagrożenia życia lub przy ratowaniu mienia oraz 
różnych innych zdarzeniach.

Zbigniew Radecki
Komendant Gminny OSP

MARZEC 2017

HaRMonogRaM zeBRaŃ 
WieJskicH W gMinie godÓW

NAZWA SOŁECTWA DATA I DZIEŃ
ZEBRANIA GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA

Skrzyszów 06.03.2017 r. 17.00
Ośrodek Kultury 
w Skrzyszowie,

 ul. Wyzwolenia 12

Gołkowice 09.03.2017 r. 17.00
Ośrodek Kultury
 w Gołkowicach,

ul. 1 Maja 101

Skrbeńsko 10.03.2017 r. 17.00
Ośrodek Kultury

w Skrbeńsku,
ul. Zielona 25

Krostoszowice 14.03.2017 r. 17.00
Szkoła Podstawowa
w Krostoszowicach,

ul. G. Morcinka 4

Godów 15.03.2017 r. 17.00
Ośrodek Kultury

w Godowie,
ul. 1 Maja 93

Podbucze 16.03.2017 r. 17.00
Świetlica Wiejska

Podbucze,
ul. Wiejska 5

Łaziska 21.03.2017 r. 17.00
Remiza OSP
w Łaziskach, 

ul. Powstańców Śl. 95

MalaRzeM Być!
O tym, jak to jest być prawdziwym malarzem przekonały się dzie-

ci uczestniczące w zajęciach pt. Malarzem być zorganizowanych przez 
bibliotekę w czasie ferii zimowych.

Joanna Szczepańska, artystka z Godowa, przeprowadziła zajęcia 
dla małych malarzy, którzy po zapoznaniu się z najważniejszymi in-
formacjami sami stanęli przy sztalugach i stworzyli swoje dzieła. Spo-
tkanie było bardzo owocne, dzieci wykazały ogromny talent, pomimo 
tego, że dla większości było to pierwsze artystyczne spotkanie przy 
sztaludze z paletą w ręce. 

Katarzyna Musioł

noc pełna WRażeŃ W zespole szkÓł 
W gołkoWicacH

już wielu uczestników poczuło zmęczenie, przyszedł czas na sen. Na 
materacach gimnastycznych, we własnych śpiworach, było ciepło 
i wygodnie, ale emocje  nie wszystkim pozwoliły szybko zasnąć. Jesz-
cze długo słychać było śmiechy i szepty, nikt nie pamiętał, o której za-
snął.

Zdaniem pomysłodawczyni imprezy, pani Eweliny Kłosek, zajęcia te 
pokazały, jak uczniowie naszej szkoły  potrafią się wspólnie bawić oraz  
aktywnie i  ciekawie spędzić swój wolny czas. Noc w szkole pokazała 
szkołę z innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do którego trze-
ba przyjść rano z odrobionymi lekcjami, ale  także miejsca, gdzie moż-
na coś zorganizować, dobrze się bawić i ekscytująco spędzić czas, przy 
okazji poznając się nawzajem i integrując. Impreza okazała się strza-
łem w dziesiątkę, miłe wspomnienia pozostaną na długo, zaś ucznio-
wie z niecierpliwością będą czekać na podobne wydarzenie. 

Opiekunami uczniów byli: Ewelina Kłosek, Ewelina Baranek, Justy-
na Wasińska, Henryka Mitko, Jolanta Siemieniuk, Krzysztof Szewczyk, 
opiekę medyczną pełniła pani Barbara Matloch.

Henryka Mitko
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iii BiBlioteczny tuRnieJ 
szacHoWy

26 stycznia 2017 r. w siedzibie Biblioteki w Godowie zorganizowa-
no kolejny Turniej Szachowy dla dzieci uczących się tej wartościowej 
gry od września pod okiem instruktorki Iwony Wilk. Turniej składał się 
z siedmiu rund, a rozegrano go systemem szwajcarskim. Nad prawi-
dłowym przebiegiem rozgrywek czuwała sędzia szachowy pani Ewa 
Mentel. Spośród 18 uczestników wyłoniono zwycięzców w dwóch ka-
tegoriach w zależności od stopnia zaawansowania.

Wyniki rozgryWek:

GRuPa śRedniOZaawanSOwana:
I miejsce – Michał Płusa
II miejsce - Marek Kubina
III miejsce - Tomasz Posanow

GRuPa POcZątKująca:
I miejsce – Nadia Marczak
II miejsce – Mateusz Puchała
III miejsce – Mateusz Potysz

Bożena Holesz

kaRta Małego czytelnika
Karta Małego Czytelnika to projekt własny Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Godowie, prowadzony we wszystkich bibliotekach pu-
blicznych naszej gminy od czerwca 2015 r. Celem akcji jest wyrobie-
nie nawyku systematycznego korzystania z biblioteki, zainteresowa-
nie i zmotywowanie do codziennego kontaktu z tekstem oraz podnie-
sienie kompetencji czytelniczych uczestników.

Za sprawą sympatycznej książeczki, ujmujących dziecięcą wy-
obraźnię naklejek oraz motywujących nagród, uczestników nieustan-
nie przybywa. Ta forma propagowania czytelnictwa przyczyniła się 
do wzrostu liczby czytelników dziecięcych z 518 na koniec 2014 r. do 
666 wg stanu z grudnia 2016 r. Równolegle ze wzrostem czytelników 
wyższa jest również frekwencja i wypożyczenia literatury dla najmłod-
szych, gdzie w analogicznym okresie  odnotowano wzrost z 10258 do 
13398 udostępnień na koniec 2016 r.

Dotychczas Certyfikat i odznakę Najlepszego Czytelnika GBP w Go-
dowie odebrało ponad 60 dzieci, niektóre z  nich nawet po raz dru-
gi, a zdarzają się rekordziści, jak Aleksander Zielonka, który zapełnił 
już trzecią kartę nalepkami. Każda nalepka, to 3 wypożyczone książki, 
a każda karta ma 24 puste okienka, co oznacza, że nasi najlepsi czytel-
nicy przeczytali sami, bądź z pomocą starszych przynajmniej 72 ksią-
żeczki. Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie dzieci, które nie ukoń-
czyły jeszcze 10 roku życia.

Katarzyna Musioł
koordynator akcji

gMinna Rada spoRtu
W lutym Gminna Rada Sportu była współorganizatorem dwóch im-

prez sportowych: 9 lutego w ZSP w Godowie odbył się Gminny Turniej 
Badmintona, a 16 i 17 lutego w ZSP w Skrbeńsku odbył się Gminny Tur-
niej Szachowy imienia Pastora Marcina Lukasa.

Poniżej klasyfikacja każdego z turniejów.

gminny Turniej BadminTona
SP dZiewcZyny:

I miejsce - SP Krostoszowice
II miejsce - SP Godów
III miejsce - SP Gołkowice

SP cHłOPcy
I miejsce - SP Gołkowice
II miejsce - SP Godów
III miejsce - SP Krostoszowice

gminny Turniej SzachoWy 
imienia PaSTora marcina LukaSa

SZKOła POdStawOwa
cHłOPcy:

1 miejsce: Maciej Kopiec (Skrzyszów)
2 miejsce: Michał Płusa (Godów)
3 miejsce: Tobiasz Mendrela (Skrbeńsko)

dZiewcZyny:
1 miejsce: Lilliana Drong (Gołkowice)
2 miejsce: Dominika Banko (Godów)
3 miejsce: Justyna Bebek (Skrbeńsko)
Zwycięstwo drużynowe: ex aequo SP Godów i SP Gołkowice.

GiMnaZjuM:
cHłOPcy:

1 miejsce: Tomas Kunz (Petrovice)
2 miejsce: Jakub Świtała (Skrzyszów)
3 miejsce: Adam Blatoń (Petrovice)

dZiewcZyny:
1 miejsce: Wiktoria Hawel (Skrzyszów)
2 miejsce: Zofia Mencewicz (Gołkowice)
3 miejsce: Aleksandra Witek (Gołkowice)
Zwycięstwo drużynowe : Gimnazjum Skrzyszów.

a. Szwarc

jEstEśMy nr 138

tuRnieJ szacHoWy 
w godowie

10 lutego br. z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie 
odbył się pierwszy szkolny Turniej Szachowy klas starszych, zaś klasy 
młodsze mogły spróbować swoich sił w warcabach. Rozgrywki budzi-
ły wiele emocji wśród uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:

kLaSy i – iii:
I miejsce – Mateusz Kozieł IIIb
II miejsce – Kacper Krzystała IIIa
III miejsce - Julia Gawliczek IIIa

kLaSy iV – Vi:

dZiewcZyny:
 I miejsce – Kinga Wolny Vb
II miejsce – Dominika Banko Va
III miejsce - Marlena Czyż IV

cHłOPcy: 
I miejsce – Michał Płusa VI
II miejsce – Marek Kubina VI
III miejsce – Bartosz Jasiński Va

Na zakończenie wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej, pan 
Krzysztof Krzyżok wszystkim bardzo serdecznie podziękował i wrę-
czył dyplomy.

Mirela Prochasek
ewelina Parzych

Biblioteczny turniej szachowy
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5ludzie, miejsca, wydarzenia

tRagedia gÓRnośląska
Tragedią Górnośląską określa się wydarzenia z lat 1945-1950, do 

których doszło po wkroczeniu na teren Górnego Śląska żołnierzy Ar-
mii Czerwonej. – Kwestia tragedii Górnośląskiej z powodów geopolitycz-
nych była do 1989 roku tematem tabu. nie istniała w dyskursie publicz-
nym, nie zajmowała się nią również historiografia, a wątek ten przetrwał 
jedynie w świadomości społecznej oraz w postaci źródeł archiwalnych 
– twierdzi dr hab. Kazimierz Miroszewski z Uniwersytetu Śląskiego, 
współautor książki pt. „jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia 
rybnicka”, na podstawie której powstał poniższy tekst.

WyrWani z ziemi rodzinnej
FROnt

Ziemia rybnicka obejmowała ówcześnie trzy miasta (Rybnik, Żory, 
Wodzisław Śląski) i 29 gmin. Na tym terenie w 1945 r. front zatrzymał 
się na prawie dwa miesiące. Prowadzone działania zbrojne doprowa-
dziły do ogromnych zniszczeń. W ich wyniku najbardziej ucierpiały 
gminy: Gorzyczki, Rogów, Bełsznica, Bluszczów, Godów, Gorzyce, Go-
tartowice, Lyski, Łaziska, Odra, Olza, Jejkowice i Sumina. Przejściu fron-
tu wschodniego przez tereny Górnego Śląska towarzyszyło osławione 
zachowanie czerwonoarmistów, których okrucieństwo wielu z nas zna 
nie tylko z publikacji historycznych, ale i z bezpośrednich relacji miesz-
kańców naszej gminy: gwałty, zabójstwa pobicia, grabieże. Armia re-
kwirowała żywność, bydło, lekarstwa, zajmowała budynki użyteczno-
ści publicznej. Łucja Porwoł z Rybnika tak wspomina wejście czerwo-
noarmistów: najgorsza była pierwsza noc. Szczegółów nie ma co wspo-
minać, bo wszyscy o nich wiedzą z gwałtami na młodych dziewczynach 
na początku. ci pierwsi, którzy weszli, to była straszna dzicz. My o tym wie-
dzieliśmy (…). My sami byliśmy ukryci w piwnicy, cała rodzina, no i obcy 
też. Mój ojciec trzy dziewczyny w piwnicy zasypał słomą, zanim weszli żoł-
nierze. Ofiarami Armii Czerwonej byli również księża, na przykład tra-
gicznie zamordowany ksiądz Augustyn Rasek z Pstrążnej.

aReSZtOwania i dePORtacje
Zimą 1945 roku rozpoczęła się akcja zabierania ludności cywilnej 

do prac przyfrontowych. Rozplakatowano wtedy ogłoszenia o ko-
nieczności stawienia się mężczyzn w wieku 17-50 lat do prac przyfron-
towych jakoby na okres 14 dni, co uniemożliwiało gminom powrót do 
normalnego życia. Kiedy w gospodarstwach brakowało rąk do pra-
cy, mężczyźni przetrzymywani byli bez przydziału pracy w obozach 
przejściowych. Jeden z nich, do którego najczęściej trafiali mieszkań-
cy powiatu rybnickiego, znajdował się pod Raciborzem. Głodowali i ci, 
którzy zostali zabrani, i ci, którzy pozostali w domach. Skarżyła się na 
to pewna mieszkanka Gołkowic w piśmie z dnia 3 VII 1945 skierowa-
nym do starostwa w Rybniku: Ponieważ nie posiadamy żadnego mająt-
ku, a na utrzymaniu dwoje małych dzieci, na które zarabiał mój mąż, znaj-
duje się rodzina w bardzo złym położeniu materialnem, i od śmierci gło-
dowej mógłby nas uratować tylko zarobkujący ojciec rodziny, proszę jesz-
cze raz uprzejmie w powyższej sprawie u miarodajnych czynników inter-
weniować. W akcji aresztowań pewne znaczenie miały kwestie naro-
dowościowe: Mniejszość niemiecka zachowuje się na ogół lojalnie, acz-
kolwiek nie brak doniesień (...), z których wynika, że niemcy celowo dono-
szą na Polaków u władz sowieckich, aby się pozbyć niewygodnych świad-
ków. Aresztowani i internowani byli często deportowani do ZSRR. Oj-
ciec był pracownikiem kopalni „Knurów” i został zabrany z domu w nocy 
przez żołnierzy radzieckich na okopy. tej nocy zabrano wiele ludzi z naszej 
wsi, prowadząc ich pieszo przez wiele dni do Krakowa, a następnie wy-
wieziono w głąb ZSRR – wspomina jeden z mieszkańców Rybnika. Czę-
sto aresztowania przebiegały w inny sposób – żołnierze Armii Czer-
wonej nawoływali Ślązaków wcielonych do armii niemieckiej do pod-
dania się i przejścia na drugą stronę, gwarantując pełne bezpieczeń-
stwo. Karol Heliosz z Rybnika, jeden z deportowanych, który uwierzył 
w te zapewnienia, właśnie w ten sposób został wzięty do niewoli przez 
Rosjan. Najpierw przetrzymywano go w więzieniu w Wodzisławiu Ślą-
skim, potem przeszedł w konwoju do Bielska, następnie do Oświęci-
mia, gdzie dwa tygodnie spędził w obozie koncentracyjnym. Stamtąd 
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został przetransportowany do Kazachstanu. Tam pracował jako wię-
zień w kopalni węgla kamiennego. Z Górnego Śląska deportowanych 
zostało co najmniej 32,5 tys. osób, z czego aresztowanych w powie-
cie rybnickim – 1958 osób (w tym cztery osoby z godowa, cztery 
z krostoszowic, jedna osoba z Łazisk, cztery z Podbucza, siedem 
osób ze Skrzyszowa. nie zachowały się listy osób deportowanych 
z gołkowic i Skrbeńska). Warunki życia i pracy w ZSRR były tak cięż-
kie, że wielu deportowanych nie przeżyło. Ci, którzy wrócili, zamyka-
li się w sobie, odcinali od przeszłości, nie chcieli rozmawiać o traumie, 
której doświadczyli. Wielu zmagało się z depresją, alkoholizmem; zda-
rzały się samobójstwa. Deportacja odbiła się nie tylko na losach jed-
nostek, ich rodzin, ale i na życiu gospodarczym i społecznym całej zie-
mi rybnickiej. 

ReHaBilitacja
Równolegle z aresztowaniami i deportacjami prowadzona była ak-

cja tzw. rehabilitacji mieszkańców powiatu rybnickiego. jej celem było 
wyeliminowanie odstępców narodowości polskiej. Za podstawę oddzie-
lenia Niemców od „prawdziwych” Polaków przyjęto nie język czy po-
chodzenie, ale zachowania zgodne lub niezgodne z poczuciem polskiej 
świadomości narodowej w czasie wojny. Początkowo wymagano reje-
stracji osób narodowości niemieckiej, za wyjątkiem wpisanych do III 
i IV grupy DVL (niemieckiej listy narodowościowej). Zgodnie z kolej-
nym dekretem wydanym przez polskie władze osoby z III i IV grupy 
DVL mogły ubiegać się o przyznanie im pełnych praw obywatelskich 
tylko pod warunkiem złożenia deklaracji wierności narodowi i demo-
kratycznemu Państwu Polskiemu. Ten sam dekret zobowiązywał spo-
łeczeństwo polskie do informowania organów bezpieczeństwa o za-
chowaniach niegodnych narodowości polskiej. Posunięcia władz wy-
woływały uczucie niepewności wśród ludności rodzimej. Niektórym 
uniemożliwiały powrót do pracy lub utrudniały dostęp do zajmowa-
nia kierowniczych stanowisk. Zanim uporządkowano kwestie narodo-
wościowe i zamknięto proces rehabilitacji wiele osób było więzionych 
w obozach radzieckich lub obozach tworzonych przez polskie władze. 
Jako miejsca osadzenia aresztowanych przez MO lub Armię Czerwoną 
mieszkańców powiatu rybnickiego najczęściej podaje się: Oświęcim, 
Bielsko, Wadowice, Jawiszowiec, Nowy Sącz, Katowice- Ligotę, Kra-
ków, Kraków-Płaszów oraz Racibórz.

OBOZy PRacy PRZyMuSOwej
Obozy pracy przymusowej tworzone były od kwietnia 1945 przy 

kopalniach węgla kamiennego. W maju 1945 r. Centralny Zarząd Prze-
mysłu Węglowego (CZPW) podpisał umowę z Wydziałem Więziennic-
twa i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa o przekazaniu 
więźniów do obozu. Byli to volksdeutsche, internowani obywatele po-
chodzenia niemieckiego, przestępcy kryminalni oraz żołnierze pod-
ziemia antykomunistycznego. W tym czasie Rybnickie Zjednoczenie 
Przemysłu Węglowego było jedynym, na którego terenie nie utworzo-
no obozów pracy przymusowej. Jednak pod naciskiem władz, w paź-
dzierniku 1945 r., utworzono obozy pracy przymusowej przy kopal-
niach „Rydułtowy”, „Anna”, „Ignacy”, „Ema”, „Chwałowice”, „Dębień-
sko”, „Silesia” (liczba jeńców: 2963). Obozy funkcjonowały do przeło-
mu lat 40/50, potem uległy likwidacji. Panowały w nich katastrofalne 
warunki życiowe i wysoka śmiertelność spowodowana głównie nie-
dożywieniem, chorobami, brakiem odzieży, fatalnymi warunkami sa-
nitarnymi. Byli więźniowie opowiadają też o poniżającym czy bestial-
skim traktowaniu ich przez strażników (malowanie jeńcom na ubra-
niach liter N i JW, golenie głów czy pobicia).

Badania 
Losy mieszkańców ziemi rybnickiej w latach 1945-1950 udało się 

odtworzyć, bazując głównie na materiale archiwalnym zgromadzo-
nym w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Raciborzu. 
Podjęli się tego pracownicy Zakładu Historii Najnowszej po 1945 In-
stytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego: dr hab.Kazimierz Miroszewski 
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oraz dr Mateusz Sobeczko. Autorzy publikacji „jo był ukradziony. Tra-
gedia Górnośląska. Ziemia rybnicka” opisali w niej wnikliwie wszyst-
kie bolesne wydarzenia związane z wkroczeniem Armii Czerwonej 
na teren powiatu rybnickiego, a także z aresztowaniami, osadzaniem 
w obozach pracy czy z deportacjami do ZSRR. Książka zawiera także 
wywiady ze świadkami historii – ofiarami wydarzeń z lat 1945-1950 
lub z ich dziećmi. Jest to najbardziej wstrząsająca część przygotowa-
nej przez historyków Uniwersytetu Śląskiego publikacji. Jej współau-
tor,  doktor Sobeczko, 16 lutego br. wystąpił w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Godowie z wykładem „Tragedia Górnośląska na ziemi ryb-
nickiej”. Był to pierwszy wykład z serii „Historia Górnego Śląska”. Kolej-
ne odbędą się w marcu oraz w kwietniu i również będą dotyczyć hi-
storii okolic najbliższych: naszej gminy, Rybnika, Wodzisławia, Jastrzę-
bia Zdroju. Temat marcowego wykładu brzmi: „Klika różnych gryzoni 
reakcyjnych. Podziemie na Górnym Śląsku”, a poświęcony zostanie Żoł-
nierzom Wyklętym. Warto tych kilka wieczorów poświęcić na spotka-
nie z historią najnowszą, której mapy nadal pokryte są licznymi biały-
mi plamami.

joanna Bonarek

Tekst powstał w oparciu o publikację Kazimierza Miroszewskiego 
i Mateusza Sobeczki: „jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia 
rybnicka”, Katowice – Rydułtowy 2016. Wszystkie zacytowane w ar-
tykule wypowiedzi uczestników lub świadków wydarzeń pochodzą 
z powyższej publikacji. Książka K. Miroszewskiego i M. Sobeczki do-
stępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Tytuł artykułu pochodzi z wiersza wywózka „45” Norberta Jonasza 
Sielskiego.

oSoBy areSzToWane Przez armię czerWoną
LuB miLicję oByWaTeLSką 

BezBłĘdna alicJa
9 lutego w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim odbył się XIX Po-

wiatowy Konkurs Ortograficzny, w którym wśród 43 uczniów 15 gim-
nazjów z całego powiatu wodzisławskiego znalazło się troje reprezen-
tantów Gimnazjum w Skrzyszowie, zwycięzców organizowanego co-
rocznie przez nauczycielkę M. Marcol Szkolnego Konkursu Ortogra-
ficznego „Bezbłędny Gimnazjalista”: Bartosz Grabczyński, Alicja Rupiń-
ska i Marzena Grabiec. Najlepiej z bardzo trudnym dyktandem o ko-
smitach w mieście poradziła sobie Alicja Rupińska z klasy 3b, która wy-
walczyła II miejsce, powtarzając tym samym swój zeszłoroczny sukces. 
Jesteśmy bardzo dumni z Alicji i gratulujemy jej zdobycia tytułu wice-
mistrza ortografii już po raz drugi! 

Maryla Marcol

16 marca o godz. 18:00
zapraszamy do Gminnej Biblioteki

Publicznej w Godowie na wykład pt.

„KILKA RóŻNyCH GRyZONI 
REAKCyJNyCH – PODZIEMIE

NA GóRNyM ŚLąSKU”
wykład dr. Mateusza Sobeczko

sukcesy uczniÓW 
ze SkrzySzowa

Od trzech lat uczennica SP w Skrzyszowie, Nikola Pająk uczestniczy 
z sukcesami w konkursie organizowanym przez SP im. Jana III Sobie-
skiego w Jejkowicach „Wykreuj historię”. W tym roku Nikola wykonała 
pracę w kategorii „Europa – szlakiem Jana III Sobieskiego – przewod-
nik turystyczny”. Po raz pierwszy konkurs zyskał rangę wojewódzką, 
tym bardziej zajęcie III miejsca jest olbrzymim sukcesem naszej uczen-
nicy. Nikola stała się prawdziwym ekspertem od Jana III Sobieskiego, 
zna już chyba wszystkie legendy, anegdotki i ciekawostki o królu. Jed-
nak to nie jedyny sukces tej uczennicy, bowiem zdobyła również wy-
różnienie w II kategorii wiekowej w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym „Do czego MORZE służyć może?” organizowanym przez Minister-
stwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Z kolei w listopadzie czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Historia II wojny świa-
towej: kampania wrześniowa”. Prawdziwym ekspertem z tego tema-
tu okazał się uczeń klasy piątej Kajan Hussein, który uzyskał 35 punk-
tów na 40 możliwych do zdobycia. Niestraszne mu były pytania o bi-
twy, dowódców kampanii wrześniowej, a nawet o używaną przez wal-
czące strony broń. 

iwona Brudny

Nazwisko 
i imię 

Data 
urodzenia

Kto 
zabrał 

Kiedy 
zabrano Obóz

Godów

Stabla Franciszek 1917 Chorzów

Stabla Gerhard 1926 Chorzów

Student Gertruda 1920 Świętochłowice

Wollny Rudolf 1910 nieznany

Krostoszowice 

Bugla Józef 12 VII 1921 ACz Oświęcim

Folwarczny Antoni 15 VII 1908 ACz Oświęcim

Oślizło Alojzy 29 X 1913 ACz Oświęcim

Oślizło Antoni 2 VI 1919 ACz Oświęcim

Łaziska

Kowol Feniks 18 XI 1919 WBR Rybnik- Katowice

Podbucze

Musioł Józef 5 IX 1904 Oświęcim

Popek Augustyn 7 XI 1912 Oświęcim

Wojaczek Augustyn 29 VIII 1907 ACz Oświęcim

Wojaczek Wihelm 1 IV 1902 ACz Oświęcim

Skrzyszów

Czyż Paweł 7 I 1903 ACz Oświęcim

Grzonka Antoni 25 III 1908 ACz Oświęcim

Jelonek Piotr 24 IV 1906 ACz Wadowice

Oślizło Józef 16 XII 1906 ACz Mysłowice

Pękała Alfred 27 III 1907 ACz Oświęcim

Staszek Edward 5 IV 1914 ACz Oświęcim

Wala Wilhelm 10 III 1900 ACz Oświęcim

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI
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Pomnik „Poległym za wolność” – luty 2017 r.
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III Biblioteczny Turniej Szachowy Wernisaż wystawy Sylwii Somerlik w GBP w Godowie

„Mieć przyjaciela psa” czyli dogoterapeutka Dominika Jeszka-Garsztka i suczka Tosia odwiedziły dzieci w bibliotece

Nikola Pająk – laureatka III miejsca 
w konkursie „Wykreuj historię”

Alicja Rupińska – laureatka konkursu 
ortograficznego „Bezbłędny Gimnazjalista”

Zuzanna Lewicka – laureatka nagrody za Kartę 
Małego Czytelnika przyznawanej przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Godowie
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 GCKSiT w Godowie serdecznie zaprasza na

WIELKANOCNĄ WYSTAWĘ RĘKODZIEŁA
w Ośrodku Kultury w Gołkowicach

w dniach 8 i 9 kwietnia 2017 r.
Wystawa czynna: 

Sobota 08.04.2017 r.  w godz. 13-18
Niedziela 09.04.2017r.  w godz. 12-17

Chętnych wystawców prosimy 
o kontakt pod nr. tel. 32 47 27 532 

Zajęcia odbywają się w ramach warsztatów
„ART POMPOWNIA” dla osób dorosłych
w ośrodku kultury w Godowie,

W KAŻDĄ ŚRODĘ I CZWARTEK OD 18:00-21:00

ZAPRASZAMY DO GCKSIT
22 i 23 MARCA zapraszamy na twórcze warsztaty

„Wiosenna metamorfoza domu
– tworzymy wielkanocne wieńce”


