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TURNIEJ SKATA O PUCHAR 
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PIKNIK „BĄDŹ FIT” W PODBUCZU

W NUMERZE:
NESTORZY NASZEJ GMINY
LUDZIE Z PASJĄ – OLGA MENDREK CZ. 2
EKOLOGICZNY FESTYN RODZINNY I FINAŁ 
PROJEKTU „NIE PAL ŚMIECI, JEŚLI NAS 
KOCHASZ!” – DZIECI
USUŃ AZBEST Z DOTACJĄ!
ZLOT MOTOCYKLOWY
SPRAWA POLSKA W TRAKCIE I PO I WOJNIE 
ŚWIATOWEJ CZ. 6
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Jubilatka – barbara Michalczyk
Pani Barbara urodziła się w małej miejscowości Włochy, które dziś 

są dzielnicą Warszawy. Wkrótce wraz z rodzicami przeprowadziła się 
na Kielecczyznę do Skarżyska Kamiennej, a tam w wieku 10 lat zastała 
ją wojna. Razem z rodzicami i młodszym bratem szczęśliwie przetrwa-
ła te ciężkie czasy, a los rzucił całą rodzinę w całkiem odległy rejon kra-
ju. Po wojnie rodzina zamieszkała w małym mieście na Dolnym Śląsku 
– Bystrzycy Kłodzkiej. Tam właśnie jubilatka spędziła prawie całe swo-
je dorosłe życie – ukończyła szkołę podstawową i zdobyła wykształce-
nie średnie, a następnie podjęła pracę w zakładzie produkującym za-
pałki, gdzie w księgowości spędziła całe swoje zawodowe życie. Nie-
stety nigdy nie założyła własnej rodziny. To właśnie dlatego późną sta-
rość spędza tu na Śląsku, wspólnie z jedyną rodziną, jaką ma. Gołkowi-
ce bardzo jej się podobają i dobrze się czuje w otoczeniu troskliwych 
i bliskich osób. 

Źródło: informacje rodziny

Jubilatka – Małgorzata Wodecka
Pani Małgorzata Wodecka urodziła się 28 czerwca 1924 r. w Łazi-

skach jako córka Edwarda i Bronisławy Adamczyk. Pani Małgorzata jest 
wdową. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i cechuje ją wyjątkowa 
pogoda ducha. Obecnie przebywa w Domu Seniora “Czyżyk” w Czy-
żowicach, gdzie posiada bardzo dobrą opiekę. 

Źródło: informacje USC

Jubilatka – Maria cichy
Pani Maria Cichy urodziła się 28.06.1924 r. w Skrbeńsku jako czwarta 

z pięciu córek Izydora i Anny Cichy. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym. Gdy miała 18 lat, musia-
ła przymusowo iść do pracy – pracowała na budowie w Czechach przez 
cztery lata. W 1949 roku wyszła za mąż za Stanisława Cichy, który z zawo-
du był stolarzem. Młodzi małżonkowie zaczęli budować własny dom na 
działce obok rodziców. Urodziły się im dwie córki, doczekali się 4 wnu-
ków i gromadki prawnuków. Z mężem Pani Maria przeżyła 61 szczęśli-
wych lat. Obecnie Jubilatka jest pod opieką młodszej córki. Druga córka 
i wnuki często ją odwiedzają i wspierają.

Źródło: informacje rodziny
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Czerwiec obfitował w Gminie Godów w wyjątkowe jubileusze uro-
dzin. Mieszkanki: Pani Gertruda Grzegoszczyk ze Skrzyszowa, Pani Łu-
cja Gryt ze Skrbeńska oraz Pani Barbara Michalczyk z Gołkowic obcho-
dziły swoje 90. urodziny.

Jednak to nie koniec uroczystych wydarzeń, gdyż mamy w naszej 
gminie również Jubilatki, które tego samego czerwcowego dnia świę-
towały swoje 95. urodziny. To Pani Małgorzata Wodecka z Łazisk i Pani 
Maria Cichy ze Skrbeńska.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych Gminy Godów. Przybycie gości było dla Jubi-
latek miłą niespodzianką, a spotkanie doskonałą okazją do wysłucha-
nia wspomnień i opowieści.

Jubilatkom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje 
się, że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczone są wyjątkową opieką 
i troską ze strony bliskich i życzliwych im osób. Ta ciepła, rodzinna at-
mosfera z pewnością jest jednym z najlepszych przepisów na dosko-
nałą formę.

Agnieszka Siwarska
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie

Jubilatka – gertruda grzegoszczyk
Pani Gertruda urodziła się 5 czerwca 1929 roku w Skrzyszowie. Przy-

szła na świat jako siódme z dwunastu dzieci Marii i Izydora Pukowiec. 
W wieku 22 lat wyszła za mąż za Alojzego Grzegoszczyka z miejsco-
wości Mszana. Razem wybudowali dom w Skrzyszowie na ulicy Pol- 
nej, w którym zamieszkali i przeżyli razem 65 lat. Jubilatka ma dwie 
córki, trzech wnuków i jedną wnuczkę, jednego prawnuka i prawnucz-
kę. W 2016 roku została wdową. Jako ostatnia żyjąca z całego rodzeń-
stwa, dożywszy 90 lat, mieszka nadal w swoim domu razem z córką 
i zięciem.

Źródło: informacje rodziny

Jubilatka – łucJa gryt 
W dniu 08.06.2019 r. jubileusz 90. urodzin obchodziła mieszkanka 

Skrbeńska – pani Łucja Gryt. Z tej okazji w domu Jubilatki odbyła się 
celebrowana przez Proboszcza msza święta, na którą licznie przyby-
li zaproszeni goście oraz sąsiedzi. Również przedstawiciele lokalnych 
władz odwiedzili Panią Łucję z życzeniami, kwiatami oraz dobrym sło-
wem. Życząc jeszcze wielu lat w zdrowiu, wysłuchali historii życia Pani 
Łucji, która urodziła się w Skrbeńsku i przeżyła tutaj prawie 90 lat (poza 
krótkim etapem mieszkania w Wodzisławiu). Wciąż mieszka w swoim 
domu, razem z najbliższą rodziną. Ma troje dzieci, sześcioro wnucząt 
oraz pięć prawnuczek. Mimo problemów ze zdrowiem Pani Łucja jest 
osobą pogodną i życzliwą.

Źródło: informacje rodziny

Nestorzy Naszej gmiNy
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Peace ruN w godowie
19 czerwca 2019 r. przez naszą gminę przebiegła Sztafeta Biegu Po-

koju – Peace Run. Bieg ten każdego roku gości w ponad 100 krajach 
na pięciu kontynentach i jest największym niekomercyjnym przedsię-
wzięciem sportowym na świecie.

Biegacze wyruszyli z Krostoszowic na przejście graniczne w Goł-
kowicach, a podczas postoju w kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
w Godowie spotkali się z Wójtem Gminy Godów – Mariuszem Adam-
czykiem, na ręce którego przekazali symbol Biegu Pokoju – pochod-
nię.

Przekazanie pochodni łączy wszystkich we wspólnym dążeniu do 
spokojnego i harmonijnego świata. Przekazując pochodnię od jednej 
osoby do kolejnej, ludzie z wielu narodów mają możliwość wyrażenia 
swoich nadziei i marzeń o lepszej przyszłości

Po postoju w Godowie biegacze w asyście motocyklistów z Grupy 
Motocyklowej Sami Swoi udali się w kierunku przejścia granicznego 
w Gołkowicach, kończąc w ten sposób polski etap biegu.

B. Wala

Sztafeta Biegu Pokoju – Peace Run, Godów 19.06.2019 r.
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UsUń azbest 
z dotacją!

Urząd Gminy Godów informuje, że jest możliwość pozyska-
nia funduszy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” na zadanie związane 
z gospodarką odpadami.

Wykorzystanie środków będzie uzależnione od zainteresowa-
nia tym tematem mieszkańców naszej gminy.

W ramach programu będzie możliwe sfinansowanie zadań 
związanych z rozbiórką, transportem i utylizacją materiałów bu-
dowlanych zawierających azbest oraz montażem nowego pokry-
cia dachowego w wysokości 100% poniesionych kosztów oraz 
kwoty nie przekraczającej 10 000,00 zł dla budynków mieszkal-
nych i kwoty 6 000,00 zł dla budynków gospodarczych.

Program, w przypadku uzyskania funduszy, byłby realizowany 
w roku 2020.

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele nieruchomo-
ści, które zostały ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Godów na lata 2018-2032”, któ-
rego treść jest dostępna pod linkiem: http://godow.bip.net.
pl/?a=18349 oraz w Urzędzie Gminy.

Osoby zainteresowane winny złożyć stosowną deklarację 
w Urzędzie Gminy Godów – Referat Inwestycji, Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej w terminie do 15 lipca 2019 r.

Opracował: Referat Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ogłoszenie starosty 
WodzisłaWskiego W spraWie 

modernizacji eWidencji 
grUntóW i bUdynkóW

Starosta Wodzisławski informuje, że zostanie przeprowadzona 
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrę-
bów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Krostoszowi-
ce, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów położonych w jednostce ewi-
dencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego”.

Zakres prac obejmuje dwa etapy, w ramach I etapu przewidzia-
no m.in.:

a) likwidację rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych,
b) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące 

budynków i lokali,
c) modernizację bazy danych ewidencyjnych w zakresie grun-

tów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudo-
wanych, weryfikację pozostałych konturów klasyfikacyjnych 
i użytków .gruntowych,

d) uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków o dane 
ewidencyjne.

W II etapie przewidziano m.in. wyłożenie do wglądu projektu 
operatu opisowo-kartograficznego dla osób zainteresowanych.

Zaplanowano następujące terminy prac:
dla sołectw: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko:

a) etap I do 25 listopada 2019 r.
b) etap II do 24 lutego 2020 r.

dla sołectw: Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów:
a) etap I do 15 września 2020 r.
b) etap II do 14 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Powiatu 
Wodzisławskiego pod linkiem:

https://www.powiatwodzislawski.pl/ruszyla-modernizacja-
ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-gminie-godow.html

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

KoNcert PaPiesKi 
w sKrzyszowie 

2 czerwca br. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Skrzyszo-
wie odbył się wyjątkowy Koncert Papieski. Dlaczego wyjątkowy? Bo 
data 2 czerwca zapisała się na zawsze w historii polskiej. Tego dnia 40 
lat temu papież św. Jan Paweł II po raz pierwszy przyjechał na piel-
grzymkę do Polski, podczas której padły historyczne słowa: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. W pierwszej czę-
ści koncertu ku czci Boga, Maryi i św. Jana Pawła II zaśpiewał chór AB-
SOLWENT, zespół FAMILIJO oraz zespół SPOKOBABKI. Ich występ po-
łączyły w całość filmy przedstawiające fragmenty wizyt św. Jana Paw-
ła II w Polsce. W drugiej części koncertu wystąpił Polski Teatr Histo-
rii – w jego wykonaniu zobaczyliśmy piękny spektakl muzyczny „SAN-
TO SUBITO”, którego motywem przewodnim było życie i posłannictwo 
papieża Polaka. 

Emilia Szczypka

Koncert Papieski, Skrzyszów 2.06.2019 r.
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15 czerwca przy obiekcie rekreacyjnym państwa Jergasów odbył 
się Ekologiczny Festyn Rodzinny, który był zakończeniem projektu 
„NIE PAL ŚMIECI, JEŚLI NAS KOCHASZ!” - DZIECI. Projekt zrealizowany 
został dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. 
W styczniu tego roku nasza szkoła wygrała ze swoim projektem kon-
kurs ekologiczny zorganizowany przez Operatora Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację „Za górami, za lasami” w Warsza-
wie.

Działania projektowe rozpoczęliśmy już w marcu, kiedy to odbyły 
się warsztaty antysmogowe osobno dla klas 1-3 i 4-8. Podczas warsz-
tatów uczniowie oglądali prezentacje multimedialne oraz wykonywa-
li różne zadania związane z tematyką antysmogową. W maju posadzi-
liśmy sadzonki 33 drzew zakupionych w ramach projektu oraz dodat-

EKOLOGICZNY FESTYN RODZINNY I FINał pROjEKTu 
„NIE paL ŚMIECI, jEŚLI NaS KOCHaSZ!” – DZIECI

otwarcie 
OŚRODKa KuLTuRY 

w godowie
2 lipca br. odbyło się uroczyste oddanie odnowionego budynku 

Ośrodka Kultury w Godowie.
Ośrodek powstał w 1972 roku na terenie dawnej pompowni jako 

Wiejski Klub Kultury w Godowie, którego jednostką nadzorującą 
był Gminny Ośrodek Kultury w Gołkowicach. W 1994 roku budynek 
w Godowie wyremontowano, dobudowano też kuchnię i tzw. „okrą-
glak”. 26 czerwca 1995 roku jednostka stała się samodzielna i przy-
brała nazwę Wiejskiego Ośrodka Kultury w Godowie. Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie powstało uchwałą Rady 
Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 roku. Połączono wtedy ośrodki 
kultury w Skrzyszowie, Gołkowicach, Godowie, Skrbeńsku oraz Świe-
tlicę w Podbuczu. Funkcje administracyjne przejął Ośrodek Kultury 
w Godowie. W 2018 roku rozpoczęto długo wyczekiwaną termomo-
dernizację.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Go-
dowie realizowana była w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termo-
modernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii. Koncepcja projektowa zakła-
dała połączenie dwóch głównych idei: poprawę efektywności ener-
getycznej budynku poprzez przeprowadzenie kompleksowej termo-
modernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem odnawialnego źró-
dła energii (pompą ciepła) oraz poprawę walorów funkcjonalno-użyt-
kowych budynku, którego stan techniczny wymagał pilnego remon-
tu wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Wykonawca 
wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. Zamówienie zrealizo-
wało konsorcjum firm:

•	Brzoza Grzegorz, Usługi Malarsko-Tapeciarskie, Remontowo-bu-
dowlane ul. Borowicka 18, 44-341 Gołkowice.

•	PHU Andrzej Duda, Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Borowicka 
46a, 44-341 Gołkowice.

•	PHU Eltrax Tomasz Kozieł, ul. 1-Maja 205A, 44-340 Godów.

Wartość robót: 3 061 910,00 zł brutto.

Umowę podpisano 9 lipca 2018 roku, prace z odbiorami trwały więc 
niespełna rok.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 
wyniosło 1 159 426,26 zł brutto.

kowo sadzonki 11 drzew, dzięki naszemu partnerowi projektu – panu 
sołtysowi Franciszkowi Moczale. Odbyły się również dwa konkursy 
szkolne – plastyczny oraz na wiersz o smogu.

Z pozyskanych dla szkoły funduszy zakupiliśmy: drukarkę, aparat 
fotograficzny, 15 antyram, 8 sztalug, oświetlenie, materiały tekstylne, 
materiały biurowe, zabawki solarne, nagrody za konkursy antysmogo-
we itp. Wszystkie zakupione rzeczy potrzebne były do przeprowadze-
nia zaplanowanych działań projektowych.

Zakończeniem projektu był huczny Ekologiczny Festyn Rodzin-
ny. Strażacy urządzili pokaz bojowego wozu straży pożarnej i zawar-
tych w nim sprzętów. Na koniec schłodzili chętnych uczestników fe-
stynu wodą, która ucieszyła zwłaszcza dzieci. Niespodzianką dla naj-
młodszych (i nie tylko) był przylot motolotniarza, który zrzucił z nieba 
pyszną słodką niespodziankę (cukierki). Następnie uczniowie z klasy 6 
przedstawili prezentację multimedialną o smogu. Po nich pani dyrek-
tor wręczyła nagrody oraz dyplomy wszystkim uczestnikom konkur-
sów antysmogwych. Festyn zakończył się bardzo efektownym EKOLO-
GICZNYM POKAZEM MODY, w którym brały udział przedszkolaki oraz 
uczniowie naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

Anna Prochasek - koordynator projektu

pIKNIK „BąDź FIT” 
w Podbuczu

29 czerwca 2019 roku przy Świetlicy w Podbuczu odbył się Piknik 
Rodzinny pod hasłem "Bądź Fit", połączony z biegiem charytatywnym 
dla Agatki.

Impreza rozpoczęła się na placu przy świetlicy w godzinach popo-
łudniowych występem tanecznej grupy Anava. Następnie wystarto-
wał bieg na rzecz chorej Agatki, w którym uczestniczyli dorośli oraz 
dzieci na dystansie dwóch i pięciu kilometrów. Dla wszystkich uczest-
ników oraz mieszkańców wsi i okolic zespół Podbuczanki przygotował 
swój program artystyczny, a o kondycję uczestników pikniku zadbała 
Madelajna swoim pokazem fitness na trampolinach. Posiłki dla zebra-
nych przygotowało lokalne Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babeczki” 
z Podbucza, które serwowały pyszne ciasta oraz zdrowe przekąski. Ma-
teusz Krzyształa i Klara Welcel zabrali nas do świata Anime, ich wysta-
wę można było podziwiać przy świetlicy. O dobrą zabawę wśród doro-
słych zadbał DJ Janusz, a dla najmłodszych przygotowane zostały ani-
macje prowadzone przez M&R Event.

Gabriela Krzyształa
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ZEBRaNIE SpRaWOZDaWCZO-
WYBORCZE LKS-u SKRBEŃSKO

LKS Skrbeńsko jest już po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 
które odbyło się w sobotę (22.06.) o godzinie 14:00 w restauracji Cafe 
Bar Realaks w Skrbeńsku. 

Mimo wczesnej godziny, prac przydomowych oraz wspaniałej pogo-
dy zanotowaliśmy rekordową frekwencję na zebraniu, o czym od razu 
mówił ustępujący już prezes Józef Fryzowicz, który serdecznie przywitał 
wszystkich gości oraz podziękował za mijające już lata swojej kadencji. 

– Witam wszystkich obecnych. Tak licznej frekwencji jeszcze w Skrbeń-
sku nie było. W obecnej kadencji odbyła się modernizacja płyty boiska oraz 
obiekt został ogrodzony. W ramach funduszy własnych wykonaliśmy na-
wadnianie boiska, zakupiliśmy komplet strojów sportowych oraz treningo-
wych. Celem obecnej kadencji był awans do Klasy B. Niestety, ponownie nie 
udało się go zrealizować. Całą winę jako prezes biorę na siebie. Podjąłem już 
decyzję nie kandydować na następną kadencję. Za pracę w ostatnim czasie 
dziękuję całemu zarządowi oraz członkom klubu. Nowemu zarządowi zaś 
życzę awansu do wyższych klas rozgrywkowych – mówił Józef Fryzowicz.

Ustępujący już prezes zgłosił kandydaturę Daniela Grygierka jako 
kandydata na nowego prezesa zarządu Ludowego Klubu Sportowe-
go Skrbeńsko, która została jednogłośnie przegłosowana. Nowy pre-
zes od razu powołał skład zarządu: Tomasz Tomala (wiceprezes, sekre-
tarz), Dawid Dudek (wiceprezes, skarbnik), Jakub Caniboł (kierownik 
drużyny), Wiesław Bury (gospodarz), Piotr Murawski (gospodarz), Jaro-
sław Konsek (obsługa medyczna) oraz Piotr Mojżesz, Przemysław Pro-
chasek i Łukasz Pluta.

Przewodniczącym zebrania był radny naszej gminy - Stanisław Pa-
lowski, który na koniec oddał głos nowemu prezesowi.

– Na początek chciałbym podziękować takim osobom, jak Józef Fryzo-
wicz, Jarosław Prochasek, Bolesław Parma czy Janusz Wrana, bez których 
nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem. To oni wprowadzili mnie w struktury klu-
bu piłkarskiego. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, to cieszę się, że praktycz-
nie cała drużyna zostaje na przyszły sezon. Przewidywane są wzmocnienia. 
Jako nowy zarząd kończymy współpracę z trenerem Tomaszem Kąskiem. 
Niestety, ale nie udało nam się wywalczyć upragnionego awansu. Nazwi-
sko nowego trenera poznacie za pośrednictwem naszej strony, fb już w naj-
bliższych dniach. Długo by gadać. Rozmawiamy ze sponsorami, trenera-
mi, z zawodnikami. Na razie prowadzimy dyskusje. Wierzę w to, że zrobimy 
awans, który jest celem na zbliżające się rozgrywki – oznajmił nowy prezes. 

Podczas wolnej rozmowy zabrał jeszcze głos nowy wiceprezes klu-
bu – Tomasz Tomala, który wspomniał o akcji „Gramy razem, w jednej 
drużynie”. 

– Warto powiedzieć, że na pewno partnerem klubu od nowego sezo-
nu jest firma 4f, która zapewni nam profesjonalne stroje i sprzęt sportowy. 
Mamy jeszcze kilka innych firm, o których dzisiaj nie będę mówił. W naj-
bliższym czasie na pewno zobaczycie banery na obiekcie, stronie klubo-
wej oraz fb – oznajmił wiceprezes zarządu. 

Na koniec zostały złożone liczne gratulacje oraz życzenia powo-
dzenia nowemu zarządowi klubu, począwszy od sołtysa naszej wio-
ski pana Franciszka Moczały, za które w imieniu nowego zarządu LKS 
Skrbeńsko bardzo serdecznie dziękujemy. 

Damian Skorupa

TuRNIEj SKaTa W GOłKOWICaCH
29 czerwca w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się Turniej Ska-

ta o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie. W rywalizacji wzięło udział 48 zawodników.

WyNiki
I miejsce Włodzimierz Stroiński S.C. Strażak Głożyny 3226 pkt.
II miejsce Bolesław Gajda LKS Forteca Świerklany 3114 pkt.
III miejsce Bolesław Tomaszewski GKS Dąb Gaszowice 2881 pkt.

H. Pawera

DOBRY pRZYKłaD
Żelazny Szlak Rowerowy (ŻSzR) cieszy się niesłabnącym powodze-

niem, zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i turystów rowerowych 
oraz osób zajmujących się turystyką zawodowo. W przeciągu niespeł-
na roku odcinek ŻSzR w Gminie Godów odwiedziło ponad 40 tysięcy 
osób. Potencjał turystyczny szlaku dostrzegają organizacje turystycz-
ne, a także media. W ostatnich tygodniach odbyły się wizyty studyjne, 
w tym pierwszy w sezonie rowerowy wyjazd z cyklu „Swojego nie zna-
cie... czyli dobre praktyki rowerowe", zorganizowany przez Śląskiego 
Oficera Rowerowego (10.05). Naszą gminę odwiedzili także przedsta-
wiciele organizacji rowerowych oraz samorządów z całego wojewódz-
twa śląskiego. Z kolei 21 maja br. ścieżkę odwiedzili przedstawiciele 
Wspólnego Sekretariatu z Ołomuńca, instytucji odpowiedzialnej za 
realizację Programu Interreg VA, z którego inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie. Gościom towarzyszyła telewizja Seznam.cz przygotowu-
jąca podróżniczy program Výleťák. W czerwcu odbył się także organi-
zowany wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz insty-
tucje zaangażowane w realizację Programu Interreg VA rajd rowerowy 
podsumowujący osiągnięcia programu. To prestiżowe wydarzenie nie 
ominęło Gminy Godów. Jest to ogromne wyróżnienie i niepowtarzal-
na okazja do promocji naszej gminy. 

Gabriela Brzemia

Projekt „Żelazny szlak rowerowy” jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-
2020

zlot motocyKlowy

W dniach 31.05–02.06.2019 r. w Krostoszowicach odbył się II 
WSPÓLNY ZLOT GRUPY SAMI SWOI POLSKA I BRAVE DOGS POLSKA 
CHAPTER KATOWICE. Od piątku uczestnicy zlotu mogli spędzić miło 
czas przy super muzyce, wziąć udział w konkursach zlotowych i nie tyl-
ko. W sobotę od godziny 9.00 można było oddać krew, potem odbyła 
się parada motocyklowa po okolicach Godowa, podczas której uczest-
nicy parady odwiedzili mieszkańców Domu Seniora w Ogrodach. Po 
paradzie odbył pokaz się straży pożarnej z Łazisk oraz pokaz Grzego-
rza Wałgi – wicemistrza świata w wyciskaniu leżąc, który wraz ze swo-
ją ekipą oraz organizatorami zlotu zbierał pieniądze na leczenie chorej 
Julii Wojtas, mieszkanki Gminy Godów. Wspólnymi siłami udało nam 
się uzbierać 1728.87 zł – co utwierdziło nas w przekonaniu, że moto-
cykliści i motocyklistki mają wielkie serca i zawsze chętnie wszystkim 
pomagają.  Podczas zlotu można było postrzelać z broni, a od 18:00 
można było posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołu VODA 
i Anielskiego Orszaku. Pogoda w tym czasie dopisała, co spowodo-
wało, że frekwencja motocyklistek i motocyklistów oraz mieszkańców 
gminy Godów była bardzo wysoka. W niedzielę uczestnicy zlotu roz-
stali się w miłej atmosferze i od razu potwierdzili, że za rok również za-
goszczą na zlocie.

Lidia Kowalska

Zlot Motocyklowy Grupy Sami Swoi i Brave Dogs, 
Krostoszowice 2.06.2019 r.
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W pierwszej części wywiadu pani Olga Mendrek – 95-letnia zasłu-
żona społeczniczka i propagatorka kultury w naszej gminie – opowie-
działa o historii swojej rodziny w czasie II wojny światowej oraz o losie, 
który przywiódł ją do Krostoszowic. W drugiej części pani Olga wspo-
mina pracę w szkole, przedstawienia teatralne, powstanie Koła Gospo-
dyń Wiejskich i Gospodynek oraz przywołuje przykłady wielkiego za-
angażowania krostoszowiczan w rozwój wsi.

Przybyliście do krostoszowic jako zupełnie anonimowe osoby. 
Wieś nie znała was, wy nie znaliście wsi. szybko udało wam się tu 
odnaleźć?

Za zgodą inspektora zamieszkaliśmy w szkole już w sierpniu, żeby 
mój mąż – Franciszek Mendrek – mógł zapoznać się z tutejszymi wa-
runkami pracy. Kiedy chodziliśmy obok budynku, zauważyła nas są-
siadka. Była to pani fojtka [wójtowa — przyp. red.], Marianna Folwarcz-
na. Widząc błąkających się po opuszczonej szkole młodych ludzi, za-
prosiła nas do siebie i ugościła, a  dowiedziawszy się, kim jesteśmy, 
opowiedziała nam wszystko o szkole oraz udzieliła cennych wska-
zówek. Wsparcie pani Marianny pozwoliło nam przetrwać dwa cięż-
kie miesiące bez poborów i kartek żywnościowych. Dobroć i uczyn-
ność mieszkańców pomogła nam także przy samej przeprowadzce ze 
Szczejkowic, gdy przyjechaliśmy z naszymi meblami, których co praw-
da nie było wiele, ale były po prostu ciężkie. Powoli, powoli wrastali-
śmy w tę wieś, dzięki takim ludziom jak Folwarczni, Szkatułowie, Firu-
towie i wielu innych.

Jak wyglądały początki waszej pracy w szkole?
Szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wieś jest urokliwa, pięknie 

rozłożona na tych pagórkach, ale warunki nauczania niemożliwe do 
przyjęcia. Brakowało najprostszych pomocy naukowych, szkoła wy-
magała dużych nakładów finansowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 1947 roku było pierwszym 
spotkaniem dzieci i nauczycieli. Wraz z mężem wzięliśmy udział w in-
augurującym nabożeństwie szkolnym w kościele parafialnym w Skrzy-
szowie. Podczas naszego przemarszu przez wieś wszystkie okna były 
szczelnie wypełnione głowami wpatrzonych mieszkańców Krostoszo-
wic. Oboje młodzi, w dodatku małżeństwo – to było coś ciekawego, 
a jednocześnie wzbudziło ogólną sympatię. Nosiłam wówczas war-
kocze, dlatego dało się słyszeć głosy: „Rechtorka z warkoczami? Tako 
dziołcha? To ona bydzie uczyć?”. (śmiech)

Potem nadszedł październik, a z nim ciemne dni i długie wieczo-
ry. Dzieci uczyły się na zmiany i musiały mieć światło, a mąż nie potra-
fił nigdzie wybłagać elektryfikacji szkoły. Postanowiliśmy zwołać ze-
branie, które odbyło się 15 października 1947 roku. W krótkim wystą-
pieniu kierownik szkoły przedstawił konieczność współpracy rodzi-
ców ze szkołą dla dobra dzieci. Uzyskano część mebli szkolnych, prze-
prowadzono elektryfikację budynku. 26 grudnia 1947 roku urządzono 
Gwiazdkę dla dzieci. Zawiązaliśmy przyjacielski układ ze szkołą w Ła-
ziskach i zorganizowaliśmy kulig. Rodzice zobaczyli wtedy różnicę po-
między obecną szkołą i pracą nauczycieli a tą wrogą, wyniszczającą, 
którą mieli w pamięci. Szkoła zyskała uznanie rodziców, a nauczyciele 
ich sympatię. Zaś z dzieciakami od razu wytworzyła się obopólna więź. 
Bardzo chętnie się uczyły, choć często brakowało przyborów do nauki. 
Za to można było śpiewać, deklamować, tańczyć. A my wraz z mężem 
mogliśmy zacząć zwykłą pracę nauczyciela na wsi.

zwykłą, a zarazem niezwykłą – udało wam się stworzyć wyjąt-
kowy w skali gminy szkolny teatr. skąd wziął się ten pomysł?

Przyczyniły się do tego nasze środowiska domowe. Jak wspomi-
nałam, oboje pochodziliśmy z Zaolzia, gdzie przed I wojną światową 
prężnie działały różne organizacje, w których czołową rolę odgrywa-
li nauczyciele. Tak się składa, że rodzina mojej mamy była do śmiesz-
ności nauczycielska. Wszyscy mieli wykształcenie pedagogiczne i mu-
zyczny talent, niektórzy grali na kilku instrumentach. Dziadek, Jan Fo-
ber, prowadził w Gołkowicach chór i orkiestrę im. Stanisława Wyspiań-
skiego. Moje dzieciństwo było przepełnione muzyką i przygotowania-
mi do różnych przedstawień dziecięcych organizowanych przez mo-
ich rodziców. Pomysł utworzenia szkolnego teatru w Krostoszowicach 
powstał więc niejako naturalnie.

Jak wyglądały przygotowania do przedstawień?
Moim zadaniem było wyćwiczenie przedstawienia, mąż natomiast 

odpowiadał za dekoracje. Dobraliśmy się idealnie: polonistka w roli 
scenarzystki i matematyk w roli scenografa, jako że mąż posiadał sa-
morodne zdolności plastyczne. Malował piękne pejzaże, które tworzy-
ły wspaniałą oprawę widowiska. Przedstawienia na tym bardzo zyski-
wały i były niespodzianką dla całej wsi. Teatr pomagał nam również 
zaktywizować rodziców. Ojcowie budowali prowizoryczną scenę z ku-
lisami, chłopcy na zajęciach praktycznych robili rekwizyty, a dziewczę-
ta szyły stroje.

gdzie odbywały się sztuki?
Początkowo przedstawienia wystawialiśmy w gospodzie pani He-

leny Basztoń naprzeciw szkoły. Bilety sprzedawano wcześniej, krze-
sła były ponumerowane, a dochód przeznaczano na potrzeby szkoły. 
Dopóki nie było szkolnej świetlicy, tam też organizowaliśmy zabawy: 
bale karnawałowe dla dorosłych i maskarady dla dzieci. Można powie-
dzieć, że w tej gospodzie rozgrywało się całe życie kulturalne wsi. Wy-
stawialiśmy tam nasze sztuki tak długo, aż znalazł się jeden taki czło-
wiek... Augustyn Szkatuła1, aktywny rodzic i uzdolniony społecznik, 
który zrobił dla nas projekt prawdziwej sceny z proscenium, kulisami, 
rampą i zapadnią. Taką scenę mogliśmy rozebrać i schować aż do ko-
lejnego przedstawienia.

Jakie przedstawienia można było obejrzeć w ramach teatru?
Co roku wystawialiśmy sztukę dziecięcą, a później do grania przy-

łączyła się także młodzież i  rodzice. Czasami układałam zupełnie 
nowe teksty, jak np. „Sześć kucharek pana Kasztelana”, ale dużo było 
też baśniowych inscenizacji (np. „Baśń o zaklętym kaczorze”, „Królew-
na Śnieżka”, „Czerwony Kapturek”) i przeróbek. Pewnego razu doko-
nałam karygodnego czynu i sprowadziłam arcydzieło Słowackiego 
do poziomu ludowej baśni... Młode aktorki pod żadnym pozorem nie 
chciały ubrać słowiańskich szat i uparły się, że wystąpią w pięknych 
długich balklajdach. Jednak za tę cenę „Balladyna” trafiła pod strzechy, 
więc Słowacki musi mi wybaczyć! (śmiech)

czy jest jakieś przedstawienie, które pamięta Pani szczegól-
nie?

Najpiękniejszym, a jednocześnie najtrudniejszym przedstawie-
niem była „Pałka Madeja” – baśń ludowa o skruszonym zbójniku. W ra-
mach pokuty za popełnione zbrodnie Madej musiał codziennie scho-
dzić na kolanach do pobliskiego potoku, nabierać wody w usta i pod-
lewać suchy patyk, aż ten zakwitł – wtedy jego grzechy miały zostać 
odpuszczone. Przedstawienie wywołało wiele emocji. Wrażliwsze oso-
by, patrząc na ciężką pokutę zbójnika, ocierały łzy. W „Pałce Madeja” 
zagrały dzieci, rodzice oraz Związek Młodzieży Wiejskiej. Kostiumy do 
tego utworu wypożyczone były z  teatru w Cieszynie: kapa biskupia, 
ubiory zbójników, habity zakonników i wiele innych strojów, których 

1 Zainteresowanych zachęcamy do lektury książki Krostoszowice od przeszłości do współ-
czesności (red. Beata Bienia), w której znajdują się dwa artykuły napisane przez p. Olgę 
Mendrek: Krostoszowickie zwyczaje, s. 124–132 oraz Wspomnienie o Augustynie Szkatule, 
s. 142–146.

LuDZIE Z paSją – OLGa MENDREK CZ. 2

Gospoda Heleny Basztoń obok szkoły, 1975 r.
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nie dało się zrobić domowym sposobem. Na życzenie mieszkańców 
poszczególnych wsi odegraliśmy tę sztukę również w Gołkowicach, 
Skrzyszowie, Mszanie i Bziu Zameckim, ciesząc się i tam wielkim po-
wodzeniem.

Już w przypadku przedstawień można było mówić o wzmożo-
nej aktywności mieszkańców krostoszowic. Jednak prawdziwy 
pokaz siły wiejskiej społeczności nastąpił przy okazji rozbudowy 
szkoły...

To prawda. W kraju padło hasło: „Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. 
Nasza mała szkoła została odrzucona przez Inspektorat Oświaty w Wo-
dzisławiu. Podobnie było ze Skrbeńskiem. Obaj kierownicy postano-
wili więc zbudować placówki czynem społecznym. Nasza wieś była 
gotowa do działania. Na czele inicjatywy stanęli dotychczasowi akty-
wiści: Augustyn i Paweł Szkatułowie. 9 grudnia 1962 roku na ogólnym 
zebraniu mieszkańców zawiązano Komitet Rozbudowy Szkoły, który 
kierował przygotowaniami, a następnie budową nowej części szkoły. 
Każdy z mieszkańców – bez względu na to, czy posyłał dzieci do szko-
ły, czy też nie – podejmował zobowiązanie w składkach, materiałach, 
wykonawstwie i transporcie. Ktoś mógłby nie uwierzyć, ile w tym było 
wysiłku, gotowości i chęci ludzi. Coś cudownego!

Po kilku latach trudnej, ofiarnej, pełnej poświęcenia pracy wszyst-
kich mieszkańców oraz pomocy pobliskich zakładów pracy – m.in. 
KWK 1 Maja, na której zatrudnieni byli niemal wszyscy ojcowie 
uczniów – budowa została skończona. Uroczystość otwarcia odbyła 
się 13 listopada 1966 roku. Wszystkie klasy były zamienione na sale go-
ścinne. Oślepiająco błyszczały parkiety, czarowały kolorami story przy 
oknach, nowe stoliki, krzesła... Nie było wówczas w okolicy piękniej-
szej i lepiej zaopatrzonej szkoły. Pomoce naukowe zostały sprowadzo-
ne z Rzeszowa za bajońską sumę 100 tys. zł. Wyposażono pracownie 
przedmiotowe, warsztaty dla chłopców, kuchnię dla dziewcząt, zain-
stalowano centralne ogrzewanie...

Niecałe 2 miesiące po otwarciu szkoły miało miejsce wydarzenie 
szczególne. Komitet Rodzicielski postanowił urządzić zabawę sylwe-
strową, na którą każdy uczestnik musiał przyjść w... papuciach. Nie mo-
gliśmy przecież zarysować naszego lśniącego parkietu! Panie dobra-

ły do sukien wieczorowych fikuśne papucie z pomponami, a panowie 
włożyli wyjściowe lacze. Zabawa przeszła do historii jako bal papuciowy.

W międzyczasie objęła Pani kierownictwo w kole gospodyń 
Wiejskich. Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tą organizacją?

20 lutego 1966 w budynku szkoły w Krostoszowicach odbyło się ze-
branie Kółka Rolniczego i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, 
na które zostały zaproszone wszystkie mieszkanki wsi. Przy Kółku mu-
siała istnieć jakaś organizacja kobieca, dlatego też padła propozycja 
utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich, do którego natychmiast wstą-
piły 53 członkinie, a ja zostałam wybrana na przewodniczącą. Co cie-
kawe, mnie na tym zebraniu nie było, bo akurat przebywałam na stu-
diach w Raciborzu. Gdy wróciłam do Krostoszowic, dowiedziałam się, 
że czeka mnie nowe wyzwanie. Początki były trudne, bo z powodu 
rozbudowy szkoły nie było gdzie się zbierać. Sala pani Basztoń, w któ-
rej kiedyś odbywały się nasze przedstawienia i zabawy, była zajęta 
przez materiały budowlane. W późniejszym czasie, za pozwoleniem 
kierownictwa szkoły, KGW mogło korzystać z kuchni, a świetlica służy-
ła nam na spotkania.

koła gospodyń Wiejskich pełniły i pełnią do tej pory funkcje 
edukacyjne i integracyjne, pielęgnują bogatą kulturę środowisk 
wiejskich, podtrzymują tradycje i zwyczaje. Na czym koncentro-
wała się wtedy działalność kgW?

Organizowałam kursy szycia, robótek ręcznych oraz gotowania 
i pieczenia prowadzone przez kucharkę-fachowca. Uczestniczyłyśmy 
w wykładach z różnych dziedzin. Kobiety hodowały brojlery i inne 
ptactwo domowe z wylęgarni. Liczebność Koła wzrosła do 60 człon-
kiń. W KGW wyłoniła się także grupa śpiewających z zamiłowania kole-
żanek. Udało nam się zorganizować 10 ludowych strojów i zaczęłyśmy 
uczestniczyć w akademiach, pochodach i różnych uroczystościach 
w gminie, Wodzisławiu, a nawet w Katowicach i Chorzowie. Wydarze-
nia polityczne doprowadziły do rozwiązania naszej organizacji. KGW 
przestało istnieć w swoim największym rozkwicie.

„Pałka Madeja” (pierwsi z lewej: Olga i Franciszek Mendrkowie), 1958 r.

Budowa pawilonu wiejskiego (trzeci od prawej Augustyn Szkatuła), 1973 r.

Budowa szkoły, 1964 r.

Zespół Gospodynki na dożynkach (trzecia od lewej w pierwszym rzędzie 
Olga Mendrek), lata 70.
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ani kgW, ani zespół śpiewaczy w tym okresie nie funkcjono-
wały?

Niestety nie. To był trudny czas. Choroba wykluczyła mojego męża 
z szeregu krostoszowickich aktywistów, a ja przejęłam kierownictwo 
w szkole. Nie chcieliśmy jednak próżnować. Marzeniem Augusta Szka-
tuły było wybudowanie domu spółdzielczego. Zajęła się tym Gminna 
Spółdzielnia Spożywców w Godowie, a działkę przekazało Kółko Rol-
nicze w Krostoszowicach. Budowa postępowała szybko i znowu z wiel-
kim nakładem pracy mieszkańców. W czynie społecznym zwieziono 
i oczyszczono 100 tys. cegły pochodzącej z rozbiórki starej szkoły gór-
niczej przy KWK  1  Maja. Do akcji włączyło się KGW, młodzież, spół-
dzielcy, hodowcy gołębi, królików, koni... 7 marca 1977 roku dokonano 
uroczystego otwarcia pawilonu. W obiekcie znajdował się duży sklep 
i biblioteka, a na sali odbywały się zebrania i zabawy rodzicielskie.

Na początku lat 80. Augustyn Szkatuła objął także kierownictwo 
budowy naszego kościoła pw. św. Jana Nepomucena. Inicjatywa wy-
szła od późniejszego pierwszego proboszcza parafii – ks.  Zygmunta 
Perdyły. Zimą 1982 roku otrzymaliśmy od Jana Przybyły parcelę, a już 
21 sierpnia 1983 roku, dzięki ofiarności i zapałowi parafian, mogliśmy 
celebrować uroczyste poświęcenie, którego dokonał ks. bp ordyna-
riusz Herbert Bednorz.

Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej reaktywowano 
koło gospodyń Wiejskich?

Tak. Wtedy powstały też Gospodynki, nasz zespół śpiewaczy. 22 lu-
tego 1995 roku w salce parafialnej zostało zwołane zebranie kobiet, 
które prowadził wójt Ludwik Piechaczek, ks. proboszcz Jan Bracik, Ur-
szula Santarius odpowiedzialna za ruch kobiet w gminie, sołtys Ma-
terzok z żoną i zespół dziecięcy prowadzony przez Grażynę Durczok. 
Ustalono, że Koło Gospodyń Wiejskich poprowadzi Halina Oślizło, 
a zespół śpiewaczy – Olga Mendrek. Formalnie Gospodynki powoła-
no do życia 8 marca 1995 roku. 26 czerwca tego samego roku na Gó-
rze św. Anny odbyło się pierwsze publiczne wystąpienie KGW, Gospo-
dynek i Kółka Rolniczego.

od samego początku chętnie dzieliła się Pani swoją kreatyw-
nością z mieszkańcami, wielokrotnie odpowiadając na potrzeby 
wsi. skąd czerpała Pani energię do realizacji tak wielu zadań?

To wszystko sprawiało mi wiele radości. Ja po prostu kocham wieś, 
gwarę, język polski, muzykę... Pamiętam, jak brałam magnetofon 
i zmuszałam nowoczesne (natenczas!) wynalazki do odnajdywania za-
pomnianych pieśni – odwiedzałam najstarsze mieszkanki wsi i nagry-
wałam ich śpiew. Zdarzały się pomyłki w tekstach, bo to już były star-
sze kobiety... No, nie tak stare jak ja teraz (śmiech). Musiałam dokonać 
melodycznej obróbki, dopasować słowa... Udało mi się skompletować 
dla Gospodynek bogaty zbiór dawnych pieśni. Wiele z nich było typo-
wo o Krostoszowicach.

W krostoszowskij wiosce jest tam szumnie
Som tam po trzi dziołchy w jednym domie
Jo tam jedna mioł, ku nij chodzowoł
Rok, trzi niedziele...

Gdyby nie problemy ze strunami głosowymi, mogłabym jesz-
cze dłużej to wszystko prowadzić. Gospodynki oddałam w 2007 roku 
w ręce Anny Styrnol. Po przejściu na emeryturę najpierw uczyłam jesz-
cze polskiego, a potem przez kilka lat prowadziłam już tylko bibliote-
kę. Polonista nie może żyć bez książek.

czego byśmy mogli, oprócz zdrowia, życzyć Pani na najbliższe 
lata?

Cóż mogę powiedzieć? A ile ich jeszcze może być?
Mam nadzieję, że jak najwięcej!
Ojej, jak Szaflarska [aktorka Danuta Szaflarska dożyła 102 lat — 

przyp. red.], co? (śmiech) Lata mijają, teraz znowu nadchodzi lato, 
a obok mojego domu jak zwykle kwitną piwonie. Kwiaty się nie zmie-
niają, ale zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, zmieniła się cała 
wieś. Pamiętam, jak po przyjeździe do Krostoszowic przeprowadza-
łam lekcje folkloru w chacie pani Katarzyny Kisielowej [więcej na s. 11 
„Jesteśmy”, Gmina Wczoraj i Dziś]. Była to ostatnia chata we wsi ze sło-
mianą strzechą. W izbie mieszkalnej znajdował się staroświecki glinia-
ny piec z nolepą [przypieckiem — przyp. red.], malowana skrzynia na 
lonty, krzesła z oparciem w kształcie serca, a zamiast podłogi była po-
lepa [warstwa ubitej gliny — przyp. red.]. Śmieszy mnie, kiedy wspo-
minam sobie, że kiedyś w gospodarstwach było kilka krów, a teraz 
przy każdym domu stoi po kilka samochodów. Ze wzgórza nieopodal 
mojego ogrodu zamiast murowanych czworaków widzę piękne wil-
le, ale też kościół i szkołę, które wybudowała wieś. Czasy się zmieniły, 
ale wspomnienia trwają całe życie. Czy dawne, czy nowe – to ciągle są 
Krostoszowice. Moje Krostoszowice.

Rozmawiała A.P.

Powitanie biskupa przez Olgę Mendrek w imieniu wiernych w nowo wybu-
dowanym kościele, 21.08.1983 r.

95. urodziny p. Olgi Mendrek, Krostoszowice 6.04.2019 r. Pożegnanie z Gospodynkami, 12.03.2007 r.
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Wojewoda Józef Rymer

Herb woj. śląskiego Herb prowincji górnosląskiej

Wojewoda Michał Grażyński

jEstEśmy nr 166

SpRaWa pOLSKa W TRaKCIE I pO I WOjNIE ŚWIaTOWEj CZ. 6

NoWe graNice – WoJeWództWo Śląskie i ProWiNcJa 
górNoŚląska, dalsze losy regioNu

W roku 1922 Rada Ambasadorów Ligi Narodów zadecydowała 
o ostatecznym podziale Górnego Śląska. Polsce przyznano większość 
terenów rejonu przemysłowego wraz z hutami i kopalniami. Nowa 
granica z pewnymi różnicami była zbliżona do tzw. Linii Korfantego, 
która w swych założeniach miała korzystny dla Polski przebieg. W gra-
nicach Rzeczpospolitej znalazły się takie miasta jak: Katowice, Królew-
ska Huta (Chorzów), Świętochłowice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, 
Pszczyna, Rybnik. Rząd Rzeczpospolitej powołał do życia autonomicz-
ne Województwo Śląskie (siedzibą władz wojewódzkich były Katowi-
ce), które do wybuchu II wojny światowej administrowało tymi tere-
nami.

Niemcy powołali do życia Prowincję Górnośląską (Provinz Obe-
rschlesien), z siedzibą w Opolu, obejmującą tereny w większości rolni-
cze. Tylko część okręgu przemysłowego pozostała w granicach Repu-
bliki Weimarskiej z miastami: Bytom, Gliwice, Zabrze, Racibórz, Opo-
le, Kluczbork, Strzelce Opolskie i Nysa. Po początkowych sporach do-
tyczących utworzenia odrębnego górnośląskiego kraju związkowego 
Prowincja Górnośląska pozostała w składzie pruskiego kraju związko-
wego.

Nowa granica przebiegała w gęsto zaludnionym terenie Górnego 
Śląska nieraz dość kuriozalnie. Dzieliła drogi, obejścia, a niekiedy na-
wet budynki mieszkalne. Na granicy powstał cały system przejść gra-
nicznych (pieszych, drogowych oraz tramwajowych), aby umożliwić 
mieszkańcom swobodny dostęp do zakładów pracy czy rodzin. Miesz-
kańcy Górnego Śląska posiadali kartę cyrkulacyjną umożliwiającą tzw. 
mały ruch graniczny. Sprzyjało to bardzo przemytowi towarów i roz-
wojowi czarnego rynku, co najbardziej widoczne było w latach 30. XX 
wieku w czasie Wielkiego Kryzysu. Wybuch wojny w roku 1939 spo-
wodował kolejne zmiany, z terenów dawnego Województwa Śląskie-
go Niemcy utworzyli Rejencję Katowicką, funkcjonującą w ramach hi-
tlerowskiej III Rzeszy. Rozpoczęły się aresztowania, brutalne przesłu-
chania, wywózki do obozów koncentracyjnych. Hitlerowcy, posługu-
jąc się listami proskrypcyjnymi, metodycznie eliminowali powstań-

Agencja celna w Sośnicy

PG Łagiewniki

Granica na Górnym Śląsku

ców śląskich, urzędników, nauczycieli, wojskowych, aby zmienić spo-
łeczeństwo na bardziej ,,aryjskie”. Kolejną tragiczną datą jest rok 1945, 
gdy wkraczająca na teren Górnego Śląska Armia Czerwona traktowa-
ła region jako niemiecki. Morderstwa, rabunki i gwałty były na porząd-
ku dziennym, aresztowanych górników wysyłano pociągami w głąb 
ZSRR, do kopalń węgla. Ostatni, którym udało się przeżyć, wrócili na 
Górny Śląsk pod koniec lat 50. XX wieku. Jednak wielu ze Ślązaków nie 
potrafiło odnaleźć się w komunistycznej rzeczywistości PRL. 

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Najstarsze budownictwo Krostoszowic
Chata Katarzyny Kisielowej, lata 40. XX w.
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Najnowocześniejsze budownictwo Krostoszowic
Dom Anny Świtały (projekt RS+ Robert Skitek), 2019 r. 

Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Godowie, 2.07.2019 r.

Wycieczka Koła Emerytów z Gołkowic, Góry Świętokrzyskie 27.06.2019 r.
Zespół Rytmix ze Skrzyszowa na Festiwalu Kultury, 

Wodzisław Śląski 18.06.2019 r.

Fo
t. 

P.
 W

ro
da

rc
zy

k

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Bieg Po Zdrowie, Łaziska 27.06.2019 r.VII Rodzinny Rajd Rowerowy, Godów 15.06.2019 r.
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Najstarsze budownictwo Krostoszowic
Chata Katarzyny Kisielowej, lata 40. XX w.
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Wycieczka Koła Emerytów z Gołkowic, Góry Świętokrzyskie 27.06.2019 r.
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Fo
t. 

P.
 W

ro
da

rc
zy

k

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Bieg Po Zdrowie, Łaziska 27.06.2019 r.VII Rodzinny Rajd Rowerowy, Godów 15.06.2019 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
  G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
  G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

  G
od

ow
ie

Fo
t. 

D
. S

ze
w

cz
yk




