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JUBILEUSZ TEATRU NASZEJ WYOBRAŹNI 
I GRUP TANECZNYCH „ANAVA”

więcej na str. 5

W NUMERZE:
NESTORZY NASZEJ GMINY
ULTRAMARATON KOLARSKI TOUR DE SILESIA
MITING LEKKOATLETYCZNY 
„CZEKOLADOWE KOLCE”
LUDZIE Z PASJĄ – OLGA MENDREK
ZWYCIĘSTWO PAWŁA PIECZKI
SPRAWA POLSKA W TRAKCIE I PO I WOJNIE 
ŚWIATOWEJ CZ. 5

POWIATOWY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
– BRAGO S.C. JANINA BRACHMAN, 

EUGENIUSZ BRACHMAN Z GODOWA
więcej na str. 3

więcej na str. 5
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Mieszkanki Łazisk – Pani Gertruda Durczok i Pani Hildegarda Łu-
kaszczyk – obchodziły swoje 90 urodziny. Pani Gertruda świętowała 
3 maja, a Pani Hildegarda 9 maja. Z życzeniami zdrowia i długowiecz-
ności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubi-
latki odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Godów. 
Przybycie gości było dla Jubilatek miłym akcentem, a spotkanie dosko-
nałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Jubilatkom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje 
się, że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczone są wyjątkową opie-
ką i troską ze strony swoich najbliższych. Ta ciepła, rodzinna atmos-
fera z pewnością jest jedną z najlepszych recept na doskonałą formę.

HILDEGARDA ŁUKASZCZYK 
Pani Hildegarda Łukaszczyk, z domu Szczeponek, urodziła się 9 

maja 1929 roku w Łaziskach. Jest jedyną żyjącą z czterech córek An-
toniego i Elżbiety, z domu Nykel. W 1950 roku wyszła za mąż za Stani-
sława Łukaszczyka. Przeżyli w małżeństwie 40 lat, doczekali się trzech 
synów. Pani Hildegarda w młodości i w latach późniejszych pracowa-
ła w gospodarstwie, zajmując się domem i troszcząc się o wychowanie 
synów. Pomagała też w wychowaniu wnuków. Obecnie Jubilatka cie-
szy się obecnością siedmiorga wnucząt i siedmiorga prawnucząt. Od 
29 lat jest wdową, mieszka z najstarszym synem i jego żoną, pozosta-
jąc pod ich troskliwą opieką.

Źrodło: informacje Rodziny

GERTRUDA DURCZOK

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy tak wspania-
łego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

NESTORZY NASZEJ GMINY

Wiosenny Koncert dla Mam, Skrzyszów 28.05.2019 r.

Bieg po Zdrowie, Gołkowice 30.05.2019 r.
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Powiatowy Lider Przedsiębiorczości 
– Brago s.c. Janina Brachman, Eugeniusz Brachman z Godowa 

Powiatowy Lider 
Przedsiębiorczości 2018

10 maja 2019 r. odbyła się gala konkursu „Powiatowy Lider Przed-
siębiorczości 2018”. Z terenu naszej gminy statuetkę Lidera otrzyma-
ła firma Brago s.c. Janina Brachman, Eugeniusz Brachman z Godowa.

Serdecznie gratulujemy nagrody, życzymy jednocześnie sukcesów 
w realizacji zamierzonych celów, czerpania satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz aby zdobycie tytułu Lidera Przedsiębiorczości stało się po-
zytywnym impulsem do dalszego rozwoju firmy.

B. Wala
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PrzyPominamy o naborze 
do Projektu „Z Powerem 

do Pracy!”
Projekt „Z POWERem do pracy!” WND-POWR.01.02.01-24-0176/18 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie 
osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wspar-
cie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest re-
alizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny 
Rozwój” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie ze Śląską Fun-
dacją Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach.

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne: wsparcie dorad-
cze, coaching i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i kursy zawodowe, 
zatrudnienie subsydiowane, staże zawodowe

Kompleksowa, zindywidualizowana ścieżka aktywizacji zawodo-
wej dla 96 osób młodych.

Uczestnikami są osoby młode:
•	 z obszaru województwa śląskiego (tzn. zamieszkują woj. śląskie 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
•	w wieku 15-29 lat
•	bez pracy (tj. są bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy lub 

bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
•	odchodzące od rolnictwa
•	 tzw. ubodzy pracujący
•	 zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących 

w ramach umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, umowa 
o dzieło)

Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie możli-
wości zatrudnienia poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizo-
wanej ścieżce wsparcia.

1. Doradztwo zawodowe, coaching   i pośrednictwo pracy  – każdy 
z Uczestników projektu objęty zostanie indywidualnym poradnic-
twem zawodowym, coachingiem oraz pośrednictwem pracy.

2. Szkolenia – każdy z Uczestników projektu skorzysta z indywidual-
nie dopasowanej oferty szkoleń, z uwzględnieniem diagnozy, moż-
liwości i preferencji, zgodnie z potrzebami i potencjałem oraz uwa-
runkowaniami regionalnego rynku pracy. Wszystkie szkolenia i kur-
sy zawodowe mają na celu nabycie umiejętności zawodowych, po-
twierdzonych odpowiednim certyfikatem.

3. Staże – staże umożliwią Uczestnikowi nabycie lub uzupełnienie do-
świadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności. Staż 
będzie trwał 3 miesiące. Staże zawodowe realizowane będą zgod-
nie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług. Uczestnicy 
w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium.

RekRUtacja
Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu 2019 r., ma charakter ciągły 

i będzie trwała do zamknięcia listy.
Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne w biurze pro-

jektu, w siedzibie Partnera: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębior-
czości z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36, na stronie www. 
lgd-jastrzebie.org.pl/, na stronie www.sfwp.gliwice.pl/

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!
Biuro projektu: ul. Powstańców Śląskich 11, 44-348 Skrzyszów (po-

niedziałek – piątek godz. 8:00-15:00); adres mailowy: cisgodow@wp.pl; 
tel.  575 300 928

Na stronie internetowej do pobrania:
1. FORMULARZ REKRUTACYJNY „Z POWERem do pracy!” wraz 

z oświadczeniami
2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Z POWE-

Rem do pracy!”

sUKces W KonKUrsie 
WoJeWÓdzKim!

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Nikodem Majzner 
(VII a), zajął trzecie miejsce w XX Wojewódzkim Indywidualnym Kon-
kursie z Fizyki dla klas VII i VIII SP oraz III Gimnazjum. Finał konkursu od-
był się 23 maja br. w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Konkurs przebiegał trzyetapowo. Dwa pierwsze etapy polegały na 
rozwiązaniu zadań rachunkowych, problemowych oraz doświadczal-
nych. W trzecim etapie uczestnicy prezentowali przygotowane wcze-
śniej doświadczenie fizyczne lub ciekawą zabawkę fizyczną. Prezentu-
jąc swoje pomysły, opowiadali o zasadach działania urządzeń, wyko-
rzystanych materiałach i prawach fizycznych, w oparciu o które dzia-
łają.

Warto dodać, że w skład jury wchodzili pracownicy Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Nikodem po swojej 
prezentacji został zachęcony do podjęcia studiów na kierunku fizyka. 
Gratulujemy sukcesu :)

Jolanta Siemieniuk

OgólnOpOlska karta 
seniOra

Stowarzyszenie „Manko” z siedzibą w Krakowie oraz wójt gmi-
ny Godów zapraszają osoby, które skończyły 60 lat, do udzia-
łu w programie Ogólnopolska Karta Seniora. Posiadanie karty 
umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytu-
cjach i ośrodkach zdrowia na terenie całego kraju. Wszelkie nie-
zbędne informacje o przystąpieniu do programu Ogólnopolskiej 
Karty Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/

Mieszkanki Łazisk – Pani Gertruda Durczok i Pani Hildegarda Łu-
kaszczyk – obchodziły swoje 90 urodziny. Pani Gertruda świętowała 
3 maja, a Pani Hildegarda 9 maja. Z życzeniami zdrowia i długowiecz-
ności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubi-
latki odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Godów. 
Przybycie gości było dla Jubilatek miłym akcentem, a spotkanie dosko-
nałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Jubilatkom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje 
się, że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczone są wyjątkową opie-
ką i troską ze strony swoich najbliższych. Ta ciepła, rodzinna atmos-
fera z pewnością jest jedną z najlepszych recept na doskonałą formę.

HILDEGARDA ŁUKASZCZYK 
Pani Hildegarda Łukaszczyk, z domu Szczeponek, urodziła się 9 

maja 1929 roku w Łaziskach. Jest jedyną żyjącą z czterech córek An-
toniego i Elżbiety, z domu Nykel. W 1950 roku wyszła za mąż za Stani-
sława Łukaszczyka. Przeżyli w małżeństwie 40 lat, doczekali się trzech 
synów. Pani Hildegarda w młodości i w latach późniejszych pracowa-
ła w gospodarstwie, zajmując się domem i troszcząc się o wychowanie 
synów. Pomagała też w wychowaniu wnuków. Obecnie Jubilatka cie-
szy się obecnością siedmiorga wnucząt i siedmiorga prawnucząt. Od 
29 lat jest wdową, mieszka z najstarszym synem i jego żoną, pozosta-
jąc pod ich troskliwą opieką.

Źrodło: informacje Rodziny

GERTRUDA DURCZOK

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy tak wspania-
łego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

NESTORZY NASZEJ GMINY

Wiosenny Koncert dla Mam, Skrzyszów 28.05.2019 r.

Bieg po Zdrowie, Gołkowice 30.05.2019 r.
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biegi między PomniKami PoWstańcÓW śląsKich

jEstEśmy nr 165

17 maja w Godowie odbyły się „Biegi Między Pomnikami Powstań-
ców Śląskich”, których organizatorem była Gminna Rada Sportu. Im-
preza ta ma długoletnią tradycję, a jej celem jest nie tylko populary-
zacja sportu wśród dzieci i młodzieży, ale także uczczenie pamięci po-
wstańców walczących w obronie ziem śląskich. Tegoroczna edycja 
była szczególną okazją do uczczenia 100 rocznicy wybuchu I Powsta-
nia Śląskiego. 

W imprezie udział wzięło aż 203 młodych biegaczy!
Klasyfikacja:

sP dziewczyny
Rocznik 2009

I miejsce Oliwia Witek – Gołkowice
II miejsce Anna Smaga – Gołkowice
III miejsce Karolina Klepek – Godów

Rocznik 2008
I miejsce Julia Smyla – Skrzyszów
II miejsce Olivia Sitek – Skrzyszów
III miejsce Martyna Ledwoń – Godów

Rocznik 2007
I miejsce Julia Krakowczyk – Godów
II miejsce Nadia Marczak – Godów
III miejsce Nikola Marcol – Skrzyszów

Rocznik 2006
I miejsce Karolina Tyman – Godów
II miejsce Marlena Czyż – Godów
III miejsce Zuzanna Zniszczoł – Godów

Rocznik 2005
I miejsce Klara Mendrela – Skrbeńsko
II miejsce Emilia Piskowska – Gołkowice
III miejsce Dominika Banko – Godów

Rocznik 2004
I miejsce Zuzanna Blutko – Skrzyszów
II miejsce Kamila Bula – Skrzyszów
III miejsce Emilia Knop – Gołkowice

Rocznik 2003 – gimnazJum
I miejsce Vanessa Lubas – Gim. Skrzyszów
II miejsce Klaudia Hojka – Gim. Skrzyszów
III miejsce Emilia Przygoda – Gim. Gołkowice

sP chłoPcy
Rocznik 2009

I miejsce Jan Sitek – Skrzyszów
II miejsce Adam Duda – Gołkowice
III miejsce Jakub Krzystała – Gołkowice

Rocznik 2008
I miejsce Robert Dubiel – Skrbeńsko
II miejsce Bartosz Świtała – Skrzyszów
III miejsce Dominik Mechliński – Godów

Rocznik 2007
I miejsce Maksymilian Gawenda – Godów
II miejsce Kacper Dubel – Krostoszowice
III miejsce Jakub Banot – Skrzyszów

Rocznik 2006
I miejsce Błażej Hejmej – Godów
II miejsce Paweł Lech – Krostoszowice
III miejsce Paweł Krentusz – Łaziska

Rocznik 2005
I miejsce Nikodem Majzner – Gołkowice
II miejsce Mateusz Nowak – Skrbeńsko
III miejsce Jakub Buchcik – Skrzyszów

Rocznik 2004
I miejsce Seweryn Mucha – Gołkowice
II miejsce Arkadiusz Mężyk – Skrzyszów
III miejsce Oskar Kosmala – Skrbeńsko

Rocznik 2003 – gimnazJum
I miejsce Jonatan Tekieli – Gim. Gołkowice
II miejsce Gabriel Gomularz – Gim. Skrzyszów
III miejsce Remigiusz Kowalski – Gim. Skrzyszów

Gratulujemy!
aleksandra Szwarc

dzień dziecKa i matKi 
W PodbUczU

Tegoroczny Dzień Dziecka i Matki był dla podopiecznych Świetli-
cy pełen niespodzianek. Niestety, tego dnia pogoda nas nie rozpiesz-
czała i zaraz po rozpoczęciu zajęć zaczął padać deszcz, ale dzięki po-
zytywnemu nastawieniu pogoda nie zdołała popsuć nam humorów. 
Przed deszczem schroniłyśmy się w Świetlicy, gdzie powstał kącik kre-
atywnych rączek na rozciągniętej przezroczystej folii oraz strefa do ry-
sowania. Na zakończenie każdy mógł spróbować swoich sił w walce 
bokserskiej z bardzo silnym przeciwnikiem – pomponem. 

gabriela krzyształa
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Dzień Dziecka i Matki w Podbuczu, 22.05.2019 r.

streFa 
aktYWnegO seniOra

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim ruszyła 
STREFA AKTYWNEGO SENIORA.

Nowa usługa adresowana jest do emerytów, rencistów oraz in-
nych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń pozo-
stają bierne zawodowo.

Rejestracja i aktywizacja Seniorów będzie odbywała się w po-
koju 302 w ramach tzw. jednego okienka i będzie obejmowała:

•	wsparcie doradcy zawodowego;
•	przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
•	pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV;
•	przedstawienie ofert pracy i kontakt z pracodawcami;
•	 indywidualne informacje i porady zawodowe.

Zapraszamy wszystkich seniorów chcących przedłużyć swoją 
aktywność zawodową i poprawić swój budżet domowy!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefo-
nów:

32 459 29 89
32 459 29 98
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strażacKi osKar 
PoWędroWał do godoWa

18 maja 2019 r. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze 
w Otrębusach koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa wieńcząca 
III edycję konkursu Floriany. Zarząd Wojewódzki  Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP, Polska Press Grupa (w tym także Dziennik 
Zachodni) wspólnie nagrodzili strażaków ochotników, jednostki OSP 
oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z całej Polski. Laureatem tego-
rocznych Strażackich Oskarów w kategorii  „Najlepsza drużyna OSP 
w Polsce” została OSP w Godowie.

W marcu i w kwietniu tego roku został przeprowadzony pierwszy 
etap plebiscytu strażackiego (plebiscyt SMS-owy), którego celem było 
wyłonienie Strażaka Roku Polski 2019, Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej Roku Polski 2019 oraz Jednostki OSP Roku Polski 2019. Kandyda-
tem w ostatniej kategorii była jednostka OSP z Godowa, która wygra-
ła bezprecedensowo pierwszy etap i tym samym awansowała do dru-
giego – wojewódzkiego – etapu akcji. Godowska drużyna po raz ko-
lejny stanęła na najwyższym podium! Laureaci z województw nie tyl-
ko zdobyli tytuły i nagrody finansowe (3 tys. zł), lecz także awansowali 
do wielkiego, ogólnopolskiego finału plebiscytu. Zachowali przy tym 
wszystkie głosy zdobyte dotychczas w powiecie i w województwie. 
W sobotę, 4 maja, w Dniu Strażaka w samo południe rozpoczęło się 
głosowanie w wielkim, ogólnopolskim finale konkursu strażackiego. 
Głosowanie zakończyło się 14 maja. Najlepszą jednostką OSP w Polsce 
z wynikiem 8100 głosów została Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Godowa wyprzedzając OSP Bystra Żywiecka i OSP Żarki Letnisko. 

Krzysztof Krzyżok – Wiceprezes  OSP Godów oraz Rafał Kondzioł-
ka – Naczelnik OSP Godów odebrali z rąk Waldemara Pawlaka, Prezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP gratulacje, statuetkę oraz czek na kwotę 
5 tys. zł za zwycięstwo w swojej kategorii.

Jest to ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że był to konkurs ogólnopol-
ski! Walka była ciężka, ale daliśmy radę! Do walki motywowaliśmy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy i powiatu. udało się! – mówił po gali Ra-
fał Kondziołka.

Z jakimi zdarzeniami muszą na co dzień zmagać się zwycięzcy?
nie jest łatwo, szczególnie ochotnikom. Praca dla jednostek ochotni-

czych wymaga wielu poświęceń, nie tylko czasu. musimy być gotowi do 
akcji o każdej porze dnia i nocy! Wyjazdy na akcje to tylko jeden z elemen-
tów naszej ciężkiej pracy – podkreślił Naczelnik OSP Godów.

Serdecznie gratulujemy Jednostce OSP w Godowie i życzymy dal-
szych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej 
służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

a. Szwarc

PatrZ w Lusterka  
– motocyKliści 

są Wszędzie
11 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w Skrzyszowie przy Szkole Podsta-

wowej odbyła się akcja „Patrz w lusterka – MOTOCYKLIŚCI SĄ WSZĘ-
DZIE” organizowana przez motocyklistów z grupy SAMI SWOI POLSKA 
i przyjaciół oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wodzisławiu Śląskim, pod patronatem PRM (Polskie-
go Ruchu Motocyklowego).

Policjanci wraz z grupą SAMI SWOI POLSKA prosili o zachowanie 
bezpieczeństwa na drogach. Członkowie grupy informowali o akcji 
oraz o zagrożeniach, jakie spotykają motocyklistów na drodze, prosili 
kierowców samochodów o zachowanie ostrożności podczas skręcania 
czy też wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy. Na tylnych szybach za-
trzymanych pojazdów, oczywiście po zgodzie każdego z kierowców, 
umieszczano naklejki „Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie”. Ży-
czymy kierowcom i pasażerom bezpiecznej podróży.

Lidia kowalska

KgW gołKoWice W PodrÓży
22 i 23 maja 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Gołkowicach zor-

ganizowało pielgrzymko-wycieczkę do Rabki i Zakopanego. Po przy-
byciu do Rabki zatrzymaliśmy się w Domu Pielgrzyma, a po zakwate-
rowaniu zwiedziliśmy zieloną, pełną parków miejscowość. Wieczorem 
przy śpiewie i muzyce zjedliśmy pieczoną kiełbaskę. Następny dzień 
przywitał nas deszczem, który towarzyszył nam do końca wyciecz-
ki, ale to nie przeszkodziło w dalszym zwiedzaniu. Zatrzymaliśmy się 
w Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu, zwanej potocznie Gaździ-
ną Podhala. W Zakopanem przeszliśmy przez Krupówki i zawitaliśmy 
do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Dziękujemy 
firmie przewozowej Adamex w osobie sympatycznego i miłego kie-
rowcy Pana Krzysztofa, który potrafił bezpiecznie i na wesoło umilić 
powrót do domu.

Rita czyż

CZERWIEC 2019

JUbileUsz teatrU naszeJ 
Wyobraźni i grUP 

tanecznych anaVa
W niedzielę 26 maja w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się ju-

bileuszowy spektakl pt. „5–10–15” z okazji 10-lecia Teatru Naszej Wy-
obraźni oraz 5-lecia grup tanecznych ANAVA. Młodzi aktorzy i tance-
rze zaprezentowali na scenie cały wachlarz swoich umiejętności oraz 
niezwykłą mieszankę humoru, energii i kreatywności.

Dzieci zabrały zgromadzonych we wspaniałą artystyczną podróż, 
zaczynając od wycieczki w przeszłość, pełnej anegdot związanych 
z powstaniem obydwu grup. Teatr Naszej Wyobraźni powstał w stycz-
niu 2009 roku, tworzą go młodzi pasjonaci w wieku od 4 do 18 lat. Nie-
którzy członkowie grupy są w niej od pierwszych zajęć, bo oprócz pa-
sji łączy ich przyjaźń, chęć wspólnego tworzenia i bycia razem, w czym 
w żaden sposób nie przeszkadza spora różnica wieku między naj-
młodszą a najstarszą osobą. Grupa taneczna ANAVA została założona 
w październiku 2013 roku i skupia dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Założy-
cielką Teatru Naszej Wyobraźni i ANAVY jest Dominika Brzoza-Piprek. 
Opiekunkami grup są także Marta Jordan i Katarzyna Gojowy.

Niezwykłe teatralno-taneczne przedstawienie obfitowało w wiele 
zwrotów akcji. Na scenie pojawili się król, królowa, księzniczka, kuch-
cik, załoga wróżek, a nawet piraci! Tańczył i nie żałował podłogi mały 
baca, wystukując rytm znanej piosenki. Dzięki historiom opowiedzia-
nym przez bohaterów zebrani na widowni mogli przenieść się ocza-
mi wyobraźni do każdej bajkowej krainy. Było radośnie, hucznie i kolo-
rowo. Po spektaklu małych pasjonatów oraz ich opiekunów uhonoro-
wano pamiątkowymi medalami. Całość zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem w postaci jubileuszowego tortu.

Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za wspólne świętowanie, 
a Teatrowi Naszej Wyobraźni i ANAVIE oraz ich opiekunom życzymy 
dalszych sukcesów i pomyślności na kolejne lata działalności!

a.P.

Jubileusz Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych ANAVA, 
Gołkowice 26.05.2019 r.
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Olga Mendrek, z d. Orszulik

jEstEśmy nr 165

obwędrowałam pół Polski, żeby wrócić do niemalże tego samego 
miejsca – wspomina pani Olga Mendrek, 95-letnia zasłużona społecz-
niczka i propagatorka kultury w Krostoszowicach. Zanim na dobre za-
angażowała się w życie wsi, wraz ze swoją rodziną w czasie II wojny 
światowej przeżyła ucieczkę na drugi koniec kraju, by ostatecznie zna-
leźć się w naszej gminie.

Gdzie rozpoczyna się historia pani rodziny?
Moi rodzice pochodzą z Zaolzia. Oboje byli nauczycielami, poznali 

się na studiach w Cieszynie. To były te najtrudniejsze lata, nie tylko dla 
nich, ale w ogóle dla całego państwa – przełom lat 20. Tato, Franciszek 
Orszulik, walczył na południowej granicy w 1919 roku, gdy Czesi ruszy-
li na Bielsko, żeby zająć cały Śląsk Cieszyński. Mój dziadek, Jan Fober, 
był działaczem Macierzy Polskiej, dlatego też po ustaleniu granic cała 
rodzina przeniosła się na stronę polską. Moi rodzice wzięli ślub w ko-
ściółku św. Anny w Gołkowicach. Mama, Eugenia Fober, uczyła przez 
jakiś czas w szkole wyznaniowej w Gołkowicach [szkoła ewangelicka 
funkcjonowała w latach 1876–1936 — przyp. red.], ale potem przenie-
śli się do Wilchw, gdzie tato otrzymał posadę. Urodziłam się 26 marca 
1924 roku właśnie w Wilchwach.

tam już zostaliście?
Nie, niedługo potem znowu się przenieśliśmy. W szkole niedaleko 

Rybnika zwolniło się stanowisko kierownika. Gdy skończyłam rok, ro-
dzice przenieśli się z takim małym bajtlym do Szczejkowic i tam ojciec 
był kierownikiem do 1939 roku. Rozpoczął się okres decydujący dla na-
szej rodziny.

co się wtedy działo?
Przed wkroczeniem Niemców we wrześniu 1939 roku wojewo-

da śląski, Michał Grażyński, wezwał do ucieczki wszystkich nauczy-
cieli, działaczy, kierowników szkół. No to wsiedliśmy z rodzicami i ro-
dzeństwem na rowery i popędziliśmy na wschód. Brat miał 10 lat, sio-
strzyczka 7, a ja 15, akurat skończyłam trzy klasy gimnazjum w Żorach. 
Zajechaliśmy aż do Saren, na drugi koniec II  Rzeczpospolitej [w linii 
prostej odległość na mapie od Szczejkowic do Saren wynosi prawie 
630 km — przyp. red.].

lUdzie z PasJą – olga mendreK

nadszedł następny etap naszej wojennej ucieczki. Byliśmy na terenie 
centralnego okręgu Przemysłowego, ciągle było dużo uciekinierów. 
z południa dochodziły odgłosy armat, raz głośne, raz słabsze. zno-
wu niemcy następowali. goniły nas pomruki przelatujących eskadr, 
na szczęście otaczały nas lasy, gdzie w razie potrzeby momental-
nie wszyscy się kryli. Drogi były trochę lepsze. Skończył się piach, ale 
skończyła się również chroniąca nas Puszcza Sandomierska. otwo-
rzyła się przed nami piękna panorama, miejscami laski i miejscami 
pola, jedne zielone, inne bure od ściernisk, tworzyły normalną wiej-
ską szachownicę. Jechaliśmy polami. Teren się zniżał, w dole widać 
było miasteczko. niskie domy kryte dachówką, jakieś wieże, spokój 
i popołudniowa cisza. nagle znad lasu wyskoczyły niewielkie śmigłe 
samoloty. Przed naszymi oczami rozegrało się tragiczne widowisko. 
(tu cytat z pamiętnika) «Leżeliśmy pod jakimiś płotami w krzakach, 
cierniach, na krajuszku lasku, jak truśki. a tu: łup, łup, łup, o kilkadzie-
siąt metrów od nas bomby. Wlepiłam się w ziemię, nikt nic nie mówił, 
byliśmy jak martwi, tylko tam w dole były huki, trzask, wrzaski, a na 
końcu dzwony. nie wiem, jak długo leżeliśmy tam na tym polu pod 
lasem. musieliśmy iść dalej, bo nie było innej drogi, droga prowadzi-
ła przez środek niska. akurat tam, gdzie bombardowali. Przejeżdżali-
śmy potem przez te miejsca. Domy były rozwalone, dziura może od 3, 
a może więcej, ale na pewno więcej metrów średnicy; bardzo głębo-
ka. Droga była zawalona kawałami murów, deskami, gdzieś z boku 
nieśli na bokach rannego czy zabitego. Słupy powywracane, ale aku-
rat między dwoma słupami, co stały, wisiało na drutach coś takiego 
dziwnego, jakby ręka ludzka powieszona za łokieć. najgorsze było 
minąć konia z rozwalonym brzuchem i urwaną głową, zaprzężone-
go do resztek wozu. mamusia to chyba piekło przeżyła wtedy. Wiem, 
jaka jest delikatna, a jeszcze ten smród...»

To jest fragment moich listów z tamtego okresu.
do kogo pisała Pani te listy?
Do mojej młodszej siostry. To są listy, w których ja ją pytam, ile ona 

pamięta z tego, co przeżyliśmy.
Pytania bez odpowiedzi?
Pytania, na które sama odpowiadałam. Potrzeba opisywania rze-

czywistości towarzyszyła mi przy każdym wielkim wydarzeniu. Nie 
inaczej było w przypadku ucieczki. Opisywałam siostrze, jak wyrusza-
liśmy, jak nas gonili... To przecież było niesamowite, ile ludzi znajdowa-
ło się na drogach, a te samoloty nad nami, to bombardowanie... 

jak długo trwała ucieczka?
Wyjechaliśmy 1 września 1939, a nie było nas do końca października.
w październiku wróciliście do szczejkowic?
Jeszcze nie, nie od razu. 26 października 1939 roku wróciliśmy do 

Skoczowa. Tam zostaliśmy blisko miesiąc. Pewnego wieczoru pojecha-
łam razem z ojcem na swego rodzaju rozpoznanie do Szczejkowic, do 
wójta Kuśki. Dowiedzieliśmy się, że we wsi jest spokój, nie ma żadnych 

Olga Orszulikówna, ur. 26.03.1924 r.
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bezpodstawnych aresztowań i można wracać. Tak też zrobiliśmy. Wró-
ciliśmy do naszego mieszkania w szkole, jednak niedługo potem mu-
sieliśmy się wyprowadzić, bo tato nie chciał uczyć po niemiecku. 

Tatuś się wreszcie zdecydował, po długich rozważaniach i naradach 
z mamusią odwiózł niemiecki Elementarbuch do Scholantu w Rybni-
ku i zrezygnował z posady kierownika niemieckiej szkoły w Szczejko-
wicach. Bardzo się z tego cieszę, że nie dołączył do kabociorzy i kociop-
sów. ufam, że pod Bożą opieką i tak jakoś przeżyje.

Listy do siostry, 1939 r.

Gdzie się przenieśliście? 
Zostaliśmy w Szczejkowicach. Jacyś ludzie we wsi przyjęli nas jako 

lokatorów do swojego domu. To był maj, więc parę miesięcy tam 
mieszkaliśmy. Pewnego razu ktoś wieczorem przyszedł do ojca. Nie 
wiem, kto to był, do dzisiejszego dnia nie wiem. Powiedział, że musimy 
się jak najprędzej spakować, bo gestapo pytało o tatę. Sąsiad miał rol-
wagę, wzięliśmy to, co najważniejsze i przenieśliśmy się do Skoczowa, 
a konkretnie do Harbutowic. Tam spędziliśmy całą wojnę. W tym cza-
sie tato został wzięty do wojska niemieckiego, ale udało mu się uciec. 
Potem był w tzw. fifikach, czyli partyzantce francuskiej, a na końcu wy-
lądował w Anglii u Andersa. 

czym zajmowała się Pani w czasie wojny?
Mając 15 lat, musiałam iść do tzw. Arbeitszeitu, czyli niemieckiego 

urzędu pracy. Zostałam skierowana do dużego gospodarstwa, gdzie 
były krowy, świnie, cały dobytek. Praca od 6 rano do 10 wieczorem. 
Pracowałam tam w ramach tzw. landjahru – przymusowej rocznej 
służby wiejskiej dla młodzieży. Później, już do zakończenia wojny, pra-
cowałam w sklepie w Skoczowie.

Potem kontynuowała Pani naukę?

Rodzina Orszulików, Szczejkowice 1933 r.

Ogród Państwa Orszulików, Szczejkowice 1933 r. Na landjahrze, Skoczów 1941 r.
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Tak, w momencie gdy w Cieszynie otwarto gimnazjum. Trzeba jed-
nak było dotrzeć tam pieszo. Skoczów był po wojnie tak samo znisz-
czony jak Wodzisław. Rodzice czy dziadkowie mogą pani opowiedzieć, 
jak wyglądał Wodzisław po froncie, jakich zniszczeń dokonała radziec-
ka ofensywa. Tak też rozbity był Skoczów – nie było dworca, nie było 
kolei, nie było rynku, nie było samochodów, nie było niczego... Oprócz 
ruin. Przez 2,5 miesiąca musiałam dziennie pokonywać 30 km drogi do 
szkoły, żeby zaliczyć 4. klasę i tym samym ukończyć gimnazjum. Udało 
się. Od 15 września 1945 roku zaczęłam uczęszczać do liceum pedago-
gicznego w Cieszynie. Tam też poznałam mojego męża.

zostaliście nauczycielami, wzięliście ślub... jak to się stało, że 
trafiliście do krostoszowic?

Po powrocie z Anglii tato z mamą wrócili do Szczejkowic, znowu 
do tej samej szkoły i do tego samego mieszkania. Mój tato wiedział, 
że w sąsiedniej szkole, w Stanowicach, są wolne miejsca: nauczyciel-
ki i kierownika. Dawny kierownik uczył w tej placówce w czasie okupa-
cji hitlerowskiej, skoro więc pracował jako niemiecki nauczyciel, to nie 
mógł być już polskim. Musiał ponieść konsekwencje.

Tato zgłosił zapotrzebowanie w rybnickim inspektoracie, porozma-
wiał z inspektorem, żeby mnie i męża przydzielili do tych Stanowic. 
Inspektor wyraził zgodę, a my zaczęliśmy się cieszyć. Jakiś czas póź-
niej przyszło zawiadomienie do... Krostoszowic. Pomyślałam: a gdzie 
to jest?

dlaczego jednak nie do stanowic?
Po prostu stało się tak, że przyszedł drugi taki troskliwy tatuś, któ-

ry chciał, żeby – dajmy na to – jego córkę z mężem przydzielili do szko-
ły w Krostoszowicach. I inspektor ich sobie pomylił. Pomylił nas z tam-
tymi. 

dzieło przypadku...
Takim właśnie przypadkiem. Pojechaliśmy obejrzeć krostoszowicką 

szkołę. Była bardzo zniszczona, tylko jedna sala nadawała się do użyt-
ku, druga była pusta. Nie było szyb w oknach, zamków w drzwiach, 
elektryczności... Wioska wydawała nam się ładna, taka trochę górzy-
sta. Oboje z mężem lubiliśmy góry, więc dla nas Krostoszowice były 
bardzo malownicze. Rzędy pól, wąskie miedze, przepiękne łąki... To 
wszystko kojarzyło mi się z dzieciństwem.

Śniło mi się dzisiaj, że siedzę w oknie sypialni i patrzę na Szustrowe 
łąki. Widzę ich kolorową mozaikę, przeplatały się cztery kolory: fio-
let firletek, żółta barwa jaskrów, niebo niezapominajek i czerwień du-
żych pachnących kwiatów, których nazwy nie znałam. ach, były jesz-
cze delikatne bladoliliowe rzeżuchy. Wszystkie te kwiaty na ostrej zie-
leni wiosennej trawy stworzyły cudowny kobierzec. Łąki były olbrzy-
mie, rozległe, sięgały gdzieś aż do nowej Wsi.

Wspomnienia z dzieciństwa, Szczejkowice 1937 r.

Wprowadziliśmy się do Krostoszowic 15 sierpnia 1947 roku i tak już 
zostaliśmy.

Rozmawiała a.P.

na drugą część wywiadu, dotyczącą działalności p. olgi mendrek 
na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zapraszamy do kolejne-
go numeru „jesteśmy”.
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toUr de silesia, 18–19.05.2019
W dniach 18-19 maja br. odbyła się 3. edycja Tour de Silesia, jednego 

z najbardziej wymagających ultramaratonów kolarskich w Polsce. Na 
starcie pojawiło się przeszło 550 miłośników kolarstwa z całej Polski, 
w tym 22 reprezentantów gminy Godów. Kolarze mogli sprawdzić się 
na trzech dystansach: 100 km, 330 km i 510 km w dwóch kategoriach: 
OPEN i SOLO. Głównymi organizatorami wydarzenia są Sebastian Du-
sik oraz Paweł Pieczka, pasjonat podróży i kolarstwa z naszej gminy. 
Baza maratonu po raz drugi znajdowała się w Godowie.

Celem Tour de Silesia jest popularyzacja kolarstwa szosowego i tury-
styki rowerowej, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypo-
czynku i rekreacji, jak również prezentacja walorów krajoznawczych regio-
nu. W tym roku trasa przebiegała nie tylko przez Polskę i Czechy, ale także 
przez Słowację. Tegoroczna edycja Tour de Silesia zaskoczyła jeszcze kil-
koma zmianami: w porównaniu z 2018 rokiem zmieniono długości sztan-
darowych dystansów, dodano trzecią pętlę oraz wprowadzono podział na 
kategorie OPEN (jazda w grupie) i SOLO (samotne pokonywanie dystan-
su z zachowaniem 100-metrowych odstępów pomiędzy zawodnikami).

Dwa dni sportowych zmagań poprzedziło spotkanie integracyjne 
przy ognisku. W sobotę kolarze zmierzyli się z wymagającymi dystan-
sami 330 km i 510 km. Odcinek pierwszych 310 km był taki sam dla 
obydwu dystansów, trasy rozjechały się dopiero w Świerklanach. Ze 
startu w Godowie zawodnicy skierowali się na najwyższy szczyt pa-
sma Beskidu Morawsko-Śląskiego – Łysą Górę, następnie przejechali 
przez mniejsze góry przy granicy czesko-słowackiej i Przełęcz Puste-
vny. Zawodnicy dystansu 330 km dotarli na metę do Godowa przez 
Rybnik, natomiast zawodnicy dystansu 540 km pojechali w Beskidy, 
pokonali żywiecką Przełęcz Przegibek, a do mety pojechali wzdłuż 
granicy, przez Wisłę, Ustroń i Cieszyn.  

Na niedzielę zaplanowano nowinkę – dystans typowo familijny, liczą-
cy 100 km, dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Trasa prowadziła 
od malowniczych terenów w Godowie i Łaziskach, przez Olzę, Syrynię, 
Czernicę i Lyski, aż po zalew i słynną elektrownię w Rybniku, gdzie znaj-
dował się punkt kontrolny. Końcowy odcinek tego dnia wiódł przez lek-
ko pagórkowate tereny Świerklan, Pniówka oraz Ruptawy. Na metę przy 
obiekcie sportowym w Godowie zawodnicy dotarli przez Gołkowice.

Tour de Silesia nie jest rozgrywany w formie wyścigu. Idea ultrama-
ratonów jest inna: zwycięzcą jest każdy, kto dojedzie po wyznaczonej 
trasie do mety. Nie ma etapów, a uczestnicy mogą robić sobie prze-
rwy w dowolnej chwili, także na sen. – Priorytetem naszej imprezy jest 
dobra zabawa oraz zmierzenie się z własnymi słabościami – podkre-
śla Paweł Pieczka, organizator Tour de Silesia. Każdy zawodnik, który 
ukończył wybrany dystans w zalecanym limicie czasowym, otrzymał 
pamiątkowy medal, a na mecie czekał prawdziwy śląski obiod.

Kolejna edycja Tour de Silesia przechodzi do historii z rekordową 
frekwencją, wspaniałą, choć wymagającą trasą oraz kolejnymi nieza-
pomnianymi chwilami. Wszystkim zawodnikom gratulujemy odwa-
gi, siły i wytrwałości, a entuzjastów rowerowych podróży zapraszamy 
w imieniu organizatorów do udziału w Tour de Silesia 2020.

a.P.

dzień dziecKa na sPortoWo 
– miting leKKoatletyczny 

„czeKoladoWe Kolce”
W niedzielę 2 czerwca br. dzięki Gminnej Radzie Sportu w Godowie, 

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Diament” oraz Stowarzysze-
niu Biegów Górskich na obiekcie sportowym w Godowie odbył się Mi-
ting Lekkoatletyczny „Czekoladowe Kolce”. W biegach na dystansach 
od 60 do 600 m wzięły udział dzieci z roczników 2004–2017. Laure-
aci poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale 
oraz statuetki. Natomiast najlepsi zawodnicy z roczników 2008–2013 
wśród dziewcząt i chłopców na swoich dystansach awansowali do 
polskiego finału Złotych Kolców, który odbędzie się 11 czerwca 2019 r. 
w Raciborzu. Gratulujemy zwycięzcom!

Emilia Szczypka

Miting lekkoatletyczny „Czekoladowe Kolce”, Godów 2.05.2019 r.
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roztańczony dzień dziecKa 
W ośrodKU KUltUry 

W gołKoWicach
31 maja z okazji Dnia Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Goł-

kowicach mogli obejrzeć spektakl teatralno-taneczny pt. „Lustereczko 
powiedz...”  w wykonaniu zespołu tanecznego Iskierki. Jest to kolejna 
premiera tej dziecięcej grupy tanecznej działającej w Ośrodku Kultury 
w Gołkowicach od 1999 roku. Za pomocą pięknego tańca i mowy ciała 
Iskierki przekazały nam dobrze znaną historię o Królewnie Śnieżce. Po-
mimo że wszyscy mali widzowie znali tę baśń, z zapartym tchem wy-
czekiwali jej szczęśliwego zakończenia. Całe spotkanie zakończyło się 
gromkimi brawami, a zgromadzona publiczność głośno i z zachwytem 
wyrażała swoje emocje po obejrzeniu spektaklu.

gabriela krzyształa

PrzedszKolaKi z baJKoWego 
WzgÓrza z Wizytą W domU 

seniora gWareK
14 maja  do Gwarka zawitała liczna grupa przedszkolaków z Bajko-

wego Wzgórza ze Skrzyszowa. Podopieczni dyrektor Marioli Mocza-
ły wystąpili z przedstawieniem pt. „Lokomotywa z ulicy Przedszkolnej 
26”. Seniorzy z wielką uwagą obserwowali i podziwiali zdolności mło-
dych artystów. 

W bardzo dynamicznej i wesołej inscenizacji wystąpiły: „Krasnolud-
ki” – grupa dzieci 3- i 4-letnich, nauczycielem prowadzącym jest Ka-
rolina Krakowczyk, jako pomoc nauczyciela pracuje Renata Pustelnik; 
oraz „Biedroneczki” także dzieci 3-,4-letnie, nauczycielem prowadzą-
cym jest Klaudia Maksik jako pomoc nauczyciela Barbara Przybyła. Do-
datkowo z dziećmi przyjechały panie Katarzyna Jureczko i Elwira Ros-
sa, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Przedszkolaki tańczyły recyto-
wały i śpiewały, wszyscy znali swoje role na pamięć i jak prawdziwi ak-
torzy do każdej sceny byli ubrani w odpowiednio dobrane stroje. Kolo-
rowe kostiumy uszyła własnoręcznie pani Iwona Piórecka.

Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom za cudowny wy-
stęp, a nauczycielkom za trud włożony w przygotowanie programu ar-
tystycznego oraz zrobienie niezbędnych do występu kolorowych re-
kwizytów. Dziękujemy wójtowi gminy Godów za zapewnienie trans-
portu tak licznej grupie najmłodszych, a także kierowcy panu Czarko-
wi Skowrońskiemu za bezpieczna jazdę. Taki występ to dla najmłod-
szych często debiut, pierwszy kontakt z stosunkowo dużą publiczno-
ścią, konieczność pokonania stresu, co jest bodźcem do rozwoju. Zaś 
dla naszych Pensjonariuszy uśmiechnięte twarze dzieci to najlepsze 
lekarstwo na poprawę nastroju i samopoczucia, często ucieczka do 
młodszych lat – wartości bezcenne. Dziękujemy za tę integrację spo-
łeczną, zapraszamy znowu. Mamy nadzieję, że takie spotkania przyno-
szą korzyść najmłodszym i najstarszym. 

Ewa gąsior
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zWycięstWo PaWła PieczKi 
W race throUgh Poland

W sobotę 11 maja 2019 r. o godz. 16.00 z welodromu im. Wernera Jó-
zefa Grundmanna we Wrocławiu wystartowała II edycja maratonu rowe-
rowego Race Through Poland. Na starcie stawiło się blisko 60 zawodni-
ków, którzy nie bali się stawić czoła groźnie wyglądającym prognozom 
pogody. Uczestnicy mieli do pokonania trasę, liczącą blisko 1400 km. Jej 
przebieg wyznaczały obowiązkowe odcinki, które każdy z nich musiał 
pokonać. Pierwszy z segmentów prowadził przez tereny położone na 
południe od Wrocławia, następne znajdowały się na Stogu Izerskim oraz 
legendarnym podjeździe pod Pradziada w Jesenikach. Później każdego 
czekał obowiązkowy odcinek pod Tatrami oraz w okolicy Ojcowa. Ostat-
nie kilometry to już finisz na północnych pagórkach Wrocławia.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wyniki rywalizacji 
była trudna trasa oraz bardzo ciężkie warunki pogodowe. Zawodnicy 
musieli zmierzyć się z silnym wiatrem, solidnymi opadam deszczu czy 
tez nawet śniegu. Ostatecznie, maraton ukończyło zaledwie ośmiu za-
wodników. Najlepszym z nich okazał się Paweł Pieczka, który dystans 
1394 km pokonał w 3 dni 2 godziny i 49 minut, wyprzedzając w ten 
sposób drugiego zawodnika o blisko 4  godziny, a trzeciego o dobę. 
W taki sposób, Paweł obronił tytuł z pierwszej edycji RTP i za rok znów 
będzie musiał zameldować się na starcie.

P.P.

Festyn W gołKoWicach
kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Janusz Korczak

W gołkowickiej wsi, tuż przed Dniem Matki, 25 maja 2019 roku po-
jawiła się prawdziwa beczka śmiechu. Była to kraina dziecięcej radości 
i beztroskości, i to nie figielek, tylko kolejny Festyn Szkolny, przygoto-
wany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

Bogaty program festynu oraz wspomnienie ubiegłorocznej impre-
zy sprawiło, że boisko wypełniło się tłumem ludzi. Na gości czekało 
mnóstwo atrakcji. O godzinie 16:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 
przez Pana Grzegorza Wolnego i Panią Beatę Bienię. Następnie rodzice 
wraz z swoimi pociechami brali udział w licznych konkurencjach spor-
towych, przygotowanych przez nauczycieli. Można było rzucać piłką 
lekarską, skakać przez skakankę, oddać celne strzały do bramkę, bie-
gać slalomem do mety, wykonywać damskie i męskie pompki.

Po godzinnych zmaganiach z piłkami, skakankami i innymi akceso-
riami sportowymi rodzice mogli wysłuchać programu artystycznego, 
przygotowanego przez swoje pociechy. O 17:15 nastąpiło uroczyste 
powitanie przez Panią Przewodniczącą Rady Rodziców – Edytę Kwiat-
kowską i Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej – Waldemara Paszylkę. 
Następnie na scenie odbyły się artystyczne pokazy naszych uczniów. 
Jako pierwsi zapląsali i się nie dąsali uczniowie klasy młodszych, a póź-
niej swoje talenty muzyczne ukazały uczennice klas starszych. Na ko-
niec sceną zawładnął szkolny, muzyczny zespół Decybela.

Gorąco dziękujemy wszystkim obecnym i tym, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji festynu. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku znowu „będzie się działo…a nawet dnia będzie 
mało…”

Beata Bienia

wystawa kwiatÓw 
i ręKodzieła „WsPÓlne PasJe”

Wspaniałe rękodzieła naszych lokalnych wystawców oraz piękne 
kwiaty po raz kolejny można było podziwiać 26 maja br. podczas Wy-
stawy Kwiatów i Rękodzieła „WSPÓLNE PASJE” na Transgranicznej Stre-
fie Aktywności w Gołkowicach. Dziergane serwetki, kolorowe maskotki, 
ręcznie zdobione wazony, biżuteria, kwitnące storczyki, rododendrony, 
ogrody w szkle i wiele innych przepięknych rzeczy cieszyło oczy przyby-
łych na wystawę. Ponadto można było przyjrzeć się, jak powstają ręko-
dzieła. Dziękujemy wystawcom za zaangażowanie.

Emilia Szczypka

Wystawa Kwiatów i Rękodzieła „Wspólne Pasje”, Gołkowice 26.05.2019 r.

ogÓlnoPolsKi 
tydzień biblioteK

Corocznie w dniach 8–15 maja organizowany jest Ogólnopolski Ty-
dzień Bibliotek, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa. 
Z tej okazji nasze placówki odwiedziło wielu gości. 

8 maja, w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, w GBP w Godowie odbyło 
się spotkanie autorskie z debiutującym pisarzem Krzysztofem Pławec-
kim, twórcą bajki pt. „Niekrólewska wyprawa”. Uczestniczyły w nim 
dzieci w wieku 6–12 lat oraz ich opiekunowie. 

Uczniowie klasy II c Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie odwiedzi-
li filię lokalnej biblioteki. Po zapoznaniu się z tradycją tego coroczne-
go wydarzenia, uczestnicy w swobodnej dyskusji wypowiadali się, jak 
rozumieją hasło „#biblioteka” oraz wymienili się wiedzą na temat two-
rzenia i stosowania hasztagów w mediach społecznościowych.

Filię w Krostoszowicach odwiedziły dzieci z tamtejszej Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej. W trakcie lekcji bibliotecznej pt. „Bi-
blioteka wczoraj i dziś” uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak funk-
cjonowała biblioteka, kiedy nie było jeszcze komputerów.

Z wizytą w placówce w Łaziskach byli uczniowie klasy I Szkoły Pod-
stawowej. Dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej pt. „Dzień Biblio-
tekarza na wesoło”, podczas której poznały pojęcie mola książkowe-
go. W trakcie odwiedzin sprawdzali, który pierwszoklasista wypoży-
czył najwięcej książek.

Filie w Gołkowicach, Krostoszowicach i Łaziskach odwiedziły rów-
nież przedszkolaki. Podczas każdego ze spotkań dzieci dowiedziały się 
jak zostać czytelnikiem, w jaki sposób ułożone są zbiory biblioteczne, 
a także odszukiwały podany tytuł i wysłuchały fragmentów książek.

Pracownicy bibliotek
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Spotkanie autorskie z K. Pławeckim, Godów 8.05.2019 r.
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sPraWa PolsKa W traKcie i Po i WoJnie śWiatoWeJ cz. 5

iii Powstanie
Plebiscyt na Górnym Śląsku nie usatysfakcjonował żadnej ze stron. 

Polsce miało przypaść 25% rejonu plebiscytowego, głównie bez prze-
mysłu ciężkiego. 30 kwietnia 1921 roku doszło do spotkania Korfan-
tego z dowódcami wojskowymi i zapadła decyzja o wybuchu III Po-
wstania w nocy z 2 na 3 maja. Akcję powstańczą rozpoczęto od wy-
sadzenia dziewięciu mostów kolejowych, które uniemożliwiły trans-
port posiłków niemieckich na obszar plebiscytowy. Liczebność sił po-
wstańczych wynosiła 39 tysięcy walczących, a w trakcie walk wzro-
sła do 45 tysięcy. Siły podzielono na trzy grupy operacyjne „Wschód”, 
,,Północ” oraz ,,Południe”. Do ważniejszych walk doszło w Katowicach, 
Królewskiej Hucie, Zabrzu oraz Gliwicach. Często interweniowały woj-
ska alianckie. W ciągu tygodnia powstańcy opanowali cały teren plebi-
scytowy. Niemcy rozpoczęli mobilizację sił samoobrony w rejonie Ra-
ciborza. Z Polski ruszyły także oddziały ochotników, które dotarły na 
przedpola Kluczborka, po czym zostały zmuszone do wycofania się 
przez oddziały niemieckie. Największą bitwą tej fazy powstania były 
walki o Kędzierzyn oraz o pobliski port na Odrze tzw. Przystań Koziel-
ską (4-10 maja). Korfanty ogłosił 10 maja 1921 roku zwieszenie broni. 
Tymczasem Niemcy po początkowym szoku rozpoczęli mobilizację sił. 
Na czele ,,samoobrony Górnego Śląska” stanął dawny dowódca Grenz-
schutzu generał Karl Hofer. Po zmobilizowaniu swych jednostek w re-
jonie Krapkowic i Kluczborka, generał wydał rozkaz natarcia w kierun-
ku Góry Św. Anny, aby złamać front powstańczy i przełamać izolację 
jednostek policji niemieckiej w większych miastach. Ofensywa ruszy-
ła w nocy z 20 na 21 maja 1921 roku. Niemcy po zaciętych walkach za-
jęli wzgórze, będące dogodnym terenem do rozwinięcia natarcia w re-
jon przemysłowy. Do najkrwawszych walk doszło w rejonie Lichynia, 
Leśnicy, Zalesia, Januszkowic, Krasowa oraz Łąk Kozielskich. Choć po-
wstańcy prowadzili do 24 czerwca kontrofensywę, nie udało im się po-
nownie zdobyć Góry Św. Anny oraz odzyskać inicjatywy na froncie. 
Tymczasem Niemcy prowadzili walki mające na celu otwarcie drogi na 
Tarnowskie Góry. Do krwawych starć doszło w Zębowicach, a w Ole-
śnie prowadzono walki uliczne. 4 czerwca ruszył niemiecki atak na Kę-
dzierzyn. Miasto przechodziło z rąk do rąk by ostatecznie zostać za-
jętym przez Niemców. Walki ucichły tam dopiero po zwieszeniu bro-
ni 12 czerwca 1921 roku. Południowa pozycja powstańców w rejonie 
Olzy i Odry koło Wodzisławia Śląskiego także przyjęła na siebie impet 
niemieckiego ataku. Powstańcom udało się utrzymać ten strategiczny 
teren. Dopiero zawieszenie broni ustabilizowało sytuację na froncie. 
Była to słuszna decyzja Korfantego, który zdawał sobie sprawę, że nie-
miecka przewaga może odwrócić sytuację powstańców na ich nieko-
rzyść. Część dowódców z grupy ,,Wschód” nie zgodziła się z jego de-
cyzją, wszczynając ,,bunt” i obwołując 3 czerwca Karola Grzesika na-
czelnym wodzem. Następnego dnia Korfanty z wiernymi oddziałami 
uśmierzył zarzewie buntu. Dowódcy trafili do aresztu na pewien czas. 
25 czerwca podpisano rozejm w Błotnicy Strzeleckiej. Jednostki pol-
skie oraz niemieckie wycofywały się z terenu plebiscytowego od 28 
czerwca do 5 lipca 1921 roku.

Powstańcy uczestniczą w mszy polowej. Widoczne ciężkie karabiny 
maszynowe Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej i lekki karabin 

maszynowy MG 08/15. W tle samochód pancerny Erhardt M1917 noszący 
nazwę "Górny Śląsk-Alzacja"

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny "Kabicz". W skład po-
ciągu wchodzi beztendrowy parowóz T37 opancerzony oraz dwa wagony 

2-osiowe, węglarki żelazne

III powstanie śląskie - powstańczy ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 
1908 na podstawie saneczkowej w akcji nad Odrą

Mapa III Powstania Śląskiego

Choć walki zaowocowały remisem militarnym, to właśnie dzięki 
tym wydarzeniom część regionu ze strategicznym przemysłem mia-
ła zostać włączona w granice II Rzeczpospolitej. Ostatecznie po wie-
lu obradach i interpelacjach Ligi Narodów, zadecydowano, aby wyty-
czyć nową granicę polsko-niemiecką na spornym terytorium Górnego 
Śląska. Decyzje te były bardziej korzystne niż proponowana wcześniej 
granica po plebiscycie.

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 47 65 630
e-mail: jestesmy@godow.pl
Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Skład: Radosław Dawid, Korekta: Małgorzata Musińska
Druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp. k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
Nakład: 1400 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych 
tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
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Dbali o nasze bezpieczeństwo – Godów, pochód 1 Maja,  
początek lat 60.
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Dbają o nasze bezpieczeństwo – Godów, Bieg Między Pomnikami 
Powstańców Śląskich 17.05.2019 r.

Wycieczka KGW Gołkowice, 22-23.05.2019 r.

Przedszkolaki z Bajkowego Wzgórza z wizytą w Domu Seniora Gwarek, 
Skrzyszów 14.05.2019 r.
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Tour de Silesia, Godów 18-19.05.2019 r.

Rajd konny zorganizowany przez Stowarzyszenie Mustang, 
Godów 18.05.2019 r.
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Jubileusz Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych ANAVA, 
Gołkowice 26.05.2019 r.
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Dbali o nasze bezpieczeństwo – Godów, pochód 1 Maja,  
początek lat 60.
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Tour de Silesia, Godów 18-19.05.2019 r.
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