
DOŻYNKI GMINNE 
KROSTOSZOWICE-PODBUCZE 2019

UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY 
WYBUCHU I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

FESTYN DLA DZIECI W SKRZYSZOWIE

OTWARCIE REMIZY OSP W GODOWIE

Fo
t. 

K.
 K

rz
yż

ok

Fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

Fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

więcej na str. 4

więcej na str. 3

więcej na str. 2

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów

IS
SN

 1
42

9-
67

21

 WRZESIEŃ 2019 | NR 168

W NUMERZE:

WAKACJE W GMINIE GODÓW
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„MÓJ ŚLĄSK”
ŚLĄSKIE KLIMATY – KONCERT 
GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
Z GOŁKOWIC W ŁAZISKACH
INFORMACJE Z SALI JUDO

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



FESTYN DLA DZIECI W SKRZYSZOWIE, 
01.09.2019 R.

Bieg po zdrowie z Gminą Godów, 
Skrzyszów 25.04.2019 r.

Śląski Etapowy Maraton Pokoju – Bitwa o Bolonię, 
Krostoszowice 18.04.2019 r.
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OTWARCIE REMIZY OSP W GODOWIE, 17.08.2019 R.
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Siła Muzyki w Łaziskacha, 31.08.2019 r. 

Siła muzyki w łaziSkach
W ostatnią sobotę wakacji Park Sołecki w Łaziskach zgromadził 

wielu mieszkańców, a to za sprawą koncertu Gminnej Orkiestry Dętej 
z Gołkowic. Członkowie tej orkiestry to prawdziwi ludzie z pasją. Zagra-
li 90 - minutowy koncert, który został bardzo ciepło przyjęty. Impreza 
została dofinansowana w ramach projektu grantowego LGD Moraw-
skie Wrota: Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót, orkiestra 
realizuje zadania pn. „ Jest w orkiestrach dętych taka siła…” - Działania 
wspierające i promujące odkrywanie i rozwój talentów oraz ludzi z pa-
sją. Kolejny koncert w ramach tego zadania odbędzie się w Skrzyszo-
wie 14 września o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy!

Paweł Sobik

WRZESIEŃ 2019

Biery 2019 r.

Otwarcie remizy 
Strażackiej w GOdOwie

17 sierpnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie remizy strażac-
kiej w Godowie po przeprowadzonym kapitalnym remoncie (termo-
modernizacji) obiektu. Obecna remiza została poświęcona i oddana 
do użytku 21 lipca 1985 roku i od tego czasu nie był w niej przepro-
wadzany jakiś większy remont. Na uroczystości otwarcia remizy swoją 
obecnością zaszczycili nas: senator RP, a zarazem wiceminister energii 
p. Adam Gawęda, posłanka na Sejm RP p. Teresa Glenc, poseł na Sejm 
RP p. Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP p. Krzysztof Gadowski oraz 
władze strażackie i samorządowe.

Termomodernizacja polegała na ociepleniu budynku, wymia-
nie ogrzewania oraz pieca węglowego na gazowy, wymianie insta-
lacji elektrycznej i na przystosowaniu budynku dla osób niepełno-
sprawnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano firmę 
KLIMEX p. Zbigniewa Klimka, a wykonawcami byli także: Firma Han-
dlowo-Usługowa INSTAL PLUS p. Krzysztofa Krzyżoka, Firma ELTRAX 
p. Tomasza Kozieła. Umowę podpisano 4 października 2018 roku na 
kwotę 944.787,94 brutto. Termin realizacji do 30 czerwca 2019 roku, 
który został dotrzymany. Dofinansowanie 164.879,01 zł z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego dotacja z Państwo-
wej Straży Pożarnej na automatyzację bram wjazdowych do garaży na 
kwotę 12.068,00 zł

Henryk Olejok

kOlOrOwy SkrzySzów
Ostatnia niedziela wakacji w Skrzyszowie upłynęła niezwykle ra-

dośnie i kolorowo. 1 września odbył się tam Festyn dla Dzieci na Krę-
gu. Plac przy Ośrodku Kultury był wypełniony kolorowymi balonami, 
dmuchańcami i innymi elementami zabaw. W tym roku na festynie po-
dziwialiśmy akrobacje rowerowe – Trial Show – było to spektakular-
ne widowisko jazdy rowerowej po przeszkodach. Każdy mógł spróbo-
wać swoich możliwości jazdy po torze, pochylni i między przeszkoda-
mi. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem był występ wokalistów pro-
gramu The Voice Kids. Na skrzyszowskiej scenie zaśpiewali: Hania La-
sota, Łucja Kania i Tomek Kolbusz. Przez cały czas festynu dzieciaki 
korzystały z bezpłatnych dmuchańców, malowania twarzy i plenero-
wej pracowni ceramicznej. Impreza zakończyła się radosnymi tańca-
mi, po których wypuściliśmy w niebo 60 kolorowych balonów. Festyn 
dla dzieci w Skrzyszowie wpisał się na stałe do kalendarza imprez, dla-
tego już zapraszamy w przyszłym roku w ostatnią niedzielę wakacji na 
radosne zakończenie tego czasu.

Paweł Sobik

XX-jubileuSzOwy PrzeGląd 
zeSPOłów FOlklOryStycznych 

w bierach
Ponad stu wykonawców, reprezentujących wszystkie sołectwa 

gminy Godów, zaprezentowało się podczas wyjątkowej – jubileuszo-
wej – 20. edycji Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Bierach. Spo-
tkanie rozpoczęło się mszą św. w miejscowym kościele, którą w inten-
cji uczestników odprawił proboszcz parafii pw. NSPJ w Skrbeńsku - ks. 
Mieczysław Kubista. Artystów i gości czwartkowego przeglądu powi-
tali przedstawiciele władz Gminy Godów z Wójtem Mariuszem Adam-
czykiem na czele, który podziękował wszystkim przybyłym za szerze-
nie kultury ludowej i pomoc w organizacji tegorocznych dożynek. Ju-
bileuszowy przegląd w Bierach był wyjątkowy pod wieloma względa-
mi. Dopisali wykonawcy, którzy od wielu lat wzbogacają lokalny folk-
lor, oraz członkowie KGW, zespół Olzanki, jak i zaproszeni goście z są-
siednich Czech. Udała się także pogoda – niewielkie chmury udało się 
przegonić dzięki piosenkom i przyśpiewkom, które rozbrzmiewały 
z dawnej stanicy ZHP w Bierach.

Gabriela Krzyształa
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W sobotę 24 sierpnia br. w Krostoszowicach odbyły się Gminne 
Dożynki, których współgospodarzem i współorganizatorem było 
również sołectwo Podbucze. Tradycyjnie na nasze święto plonów 
przyjechało wielu gości, w tym honorowi obywatele naszej gminy: 
aktorzy Marian Dziędziel i Franciszek Pieczka, ks. dr Wiesław Hudek, 
ks. inf. Paweł Pyrchała, Henryk Grzonka, dr Józef Musioł oraz Marian 
Hudek.

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości dożynkowych w kapli-
cy pw. Miłosierdzia Bożego w Podbuczu odbyła się dziękczynna msza 
święta odprawiona przez proboszcza parafii w Krostoszowicach ks. 
Rajmunda Żurka i ks. inf. Pawła Pyrchałę. Po mszy z Podbucza wyru-
szył korowód, który otwierały powozy konne Stowarzyszenia Miło-
śników i Hodowców Koni „Mustang”. Jechali w nich: sołtys Podbucza 
Zyta Wrona oraz sołtys Krostoszowic Wiesław Krzyżok, starostowie 
dożynek Katarzyna i Adam Kopcowie, honorowi obywatele, włoda-
rze naszej gminy, włodarze zaprzyjaźnionych gmin oraz powiatu wo-
dzisławskiego: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomoc-
nik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego – sena-
tor Adam Gawęda, Teresa Glenc – posłanka na Sejm RP, Krzysztof Ga-
dowski – poseł na Sejm oraz Robert Wala – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu. Przejazdowi przygrywała Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic 
pod batutą Ryszarda Wachtarczyka, a tuż za nią podążali przedstawi-
ciele Stowarzyszenia św. Barbary z Łazisk oraz rowerzyści z Koła Tury-
styki Rowerowej Gminy Godów. Tegoroczna trasa korowodu dożyn-
kowego przebiegała ulicami: Wiejską, Olszyńską, Wąwozową i Szybo-
wą.

Jak co roku pomysłowością w przystrajaniu wozów wykazały się or-
ganizacje społeczne działające w naszej gminie. Rozśpiewaną część 
korowodu tworzyły Gospodynki, Podbuczanki, Ballada, Melodia, Ka-
lina, Spokobabki, Familijo oraz chór Absolwent. Na trasie pojawiły się 
również dzieci ze szkoły podstawowej z Krostoszowic, przedstawiciele 
klubu Inter Krostoszowice oraz Domu Seniora Gwarek, gospodarstwo 
z Piterca, Zielone Stromki, Fajne Babeczki, KGW Godów, KGW Gołko-
wice, KGW Łaziska i KGW Skrbeńsko. Dalej jechały jednostki ochotni-
czych straży pożarnych z Godowa, Gołkowic, Łazisk i Skrzyszowa oraz 
Zavady i Dolnej Lutyni. Korowód zamknęli motocykliści z grupy Sami 
Swoi oraz motocykliści niezrzeszeni i kierowcy quadów – przedstawi-
ciele firmy Stalbud.

Uroczystości dożynkowe odbyły się na terenie kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego „Orlik”. Zaproszonych gości powitali gospodarze 
– wójt Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Antoni To-
mas oraz sołtys Podbucza Zyta Wrona i sołtys Krostoszowic Wiesław 
Krzyżok. Do Krostoszowic zawitali także delegaci z zaprzyjaźnionych 
gmin – ze Starego Miasta, z ukraińskiej Pietropawłowskiej Borszcza-
giwki na czele z panią sekretarz Ludmiłą Martyniuk, z niemieckiego 
Mittenwalden wraz z panią burmistrz Mają Buße, z Petrovic wraz z pa-
nem Starostą Marianem Lebiedzikiem oraz strażacy z Lutyni Dolnej. 
Po wniesieniu korony dożynkowej, którą przygotowały panie z ze-
społu Gospodynki, starostowie dożynek Katarzyna i Adam Kopcowie 
przekazali wójtowi bochen chleba upieczony z tegorocznego ziar-
na. Wyrażeniem głębokiego szacunku do ciężkiej pracy na roli było 
uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla rolnictwa” państwa Katarzy-
ny i Adama Kopców. Podczas uroczystości oficjalnych rozstrzygnię-
to również konkursy dożynkowe. Nagrodę za najładniej przystrojo-
ną przyczepę biorącą udział w korowodzie ufundowaną przez Bank 
Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju otrzymało gospodarstwo z Piter-
ca. W konkursie na najpiękniej przystrojoną posesję pierwsze miej-
sce zajął dom rodziny Mrozek z ul. Olszyńskiej w Krostoszowicach, 
drugie miejsce – dom rodziny Domieniuk z ul. Wąwozowej w Kro-
stoszowicach, natomiast trzecie – sklep spożywczy pani Sabiny Ko-
sek w Podbuczu. Nagrody w tej kategorii ufundowała firma Komunal-
nik z Jastrzębia-Zdroju. Honorowymi odznakami Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej w Katowicach odznaczeni zostali: Wiesław Krzyżok, Zbi-
gniew Gajek, Jacek Nawrat, Leszek Gąsior, Jarosław Sauer, Tomasz Na-
wrat, Paweł Mołdrzyk oraz Artur Marcisz. Na ręce prezesa Koła Tury-

 dOżynki Gminne krOStOSzOwice – POdbucze 2019

styki Rowerowej Gminy Godów pana Stanisława Gryma złożona zo-
stała srebrna honorowa odznaka za zasługi dla województwa śląskie-
go. Nad przebiegiem obchodów czuwali konferansjerzy: Adriana Pi-
wońska i Artur Marcisz.

Część rozrywkowa dożynek rozpoczęła się od występów uczniów 
ze szkoły i przedszkola w Krostoszowicach z udziałem młodej woka-
listki Mileny Fros. Następnie swoje umiejętności w tanecznym wido-
wisku zaprezentowała grupa Rytm z Krostoszowic. Na scenie pojawi-
ły się także lokalne zespoły śpiewacze. Na placu dożynkowym moż-
na było podziwiać stoiska z rękodziełem uczestników zajęć w ramach 
Art Pompowni oraz wystawę Stowarzyszenia Hodowców Drobnego 
Inwentarza. W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas Orkiestra 
Staromiejska, po koncercie której przyszedł czas na gwiazdę wieczo-
ru – zespół Baciary. Charyzmatyczni górale pokazali, jak się bawią lu-
dzie i od pierwszej piosenki porwali tłumy do tańca i wspólnej zabawy. 
Tradycyjnie już zwieńczeniem obchodów był pokaz sztucznych ogni, 
po którym do dalszego świętowania zaprosił zebranych DJ Karol Paw-
liczek.

Dożynki w Krostoszowicach i Podbuczu zamknęły kolejny okres 
żniw, ale jednocześnie otworzyły nowy rok rolniczej pracy, dlate-
go też szczególne podziękowania składamy rolnikom za ich wysiłek 
i nieustanny wkład w rozwój wsi oraz życzymy obfitych plonów w la-
tach następnych. Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację tego wspaniałego święta. Do zobaczenia za rok 
w Skrzyszowie!

A.P.

jEStEśmy nr 168

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkań-

ców, stowarzyszeń oraz instytucji za zaangażowanie oraz włożo-
ną pracę w przygotowanie przedsięwzięć związanych z obchoda-
mi 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz przy organi-
zacji corocznych Dożynek Gminnych.

Tatiana Stopyra – Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie,

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
Antoni Tomas – Przewodniczący Rady Gminy Godów
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Dwa miesiące wakacji to zdecydowanie za mało dla naszych dzie-
ciaków. Niestety, wraz z końcem wakacji dobiegły końca również wa-
kacyjne zajęcia zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. Dzięki bogatej ofercie zajęć w naszych ośrod-
kach dzieci mogły wypełnić swój wolny czas kreatywną, a przy tym 
przyjemną i wesołą zabawą. W każdym z ośrodków uczestnicy zajęć 
plastycznych rozwijali swoje zamiłowania plastyczne, ucząc się różno-
rodnych technik. Znalazł się też dzień dla tych, którzy lubią spędzać 
czas aktywnie lub grając w gry planszowe. Wyjątkowo w tym roku 
odbywały się również zajęcia w Transgranicznej Strefie Aktywności  
w Gołkowicach, gdzie najmłodsze dzieci wkroczyły do zaczarowane-
go świata bajek i baśni, zaś te nieco starsze wgłębiły się w temat przy-
granicznych inspiracji. Wakacyjne zajęcia zwieńczył festyn dla dzieci, 
który odbył się 1 września w Skrzyszowie. Wszystkim dzieciom dzięku-
jemy za udział, a instruktorom za przygotowanie ciekawych zajęć. Już 
dziś zapraszamy na stałe zajęcia do ośrodków kultury. Szczegółowe in-
formacje na stronie gckgodow.pl.

E. Szczypka

wakacje Pełne wrażeŃ w OŚrOdkach kultury 
Gminy GOdów
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Judocy w Termach Chochołowskich

Zawodnicy w Budvie

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: Maryla Marcol
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.

jEStEśmy nr 168

Zawodnicy Sekcji Judo LKS Polonia Łaziska po wakacjach rozpoczy-
nają kolejny sezon treningów i startów w zawodach. Warto podsumować 
wyniki z tego roku. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć starty:

Puchar Polski Ju-Jitsu w JelenieJ Górze – 02.02.2019
Kategoria Senior +21 do 77 kg – Sebastian Gembalczyk – II miejsce.

Puchar Polski Ju-Jitsu w krakowie – 13.04.2019
Kategoria do lat 12 +50 kg – Maciej Piskowski – I miejsce, 
Kategoria Senior +21 do 77 kg – Sebastian Gembalczyk – III miejsce.

Puchar euroPy otwarte Mistrzostwa 
czarnoGóry w Budvie – 18.05.2019 

(STARTOWAŁO 5 ZAWODNIKóW)
Kategoria do lat 12 +50 kg – Maciej Piskowski – III miejsce,
Kategoria do lat 18 + 81 kg – Szymon Siedlaczek – II miejsce,
Kategoria Senior +21 do 77 kg – Sebastian Gembalczyk – II miejsce.

Ponadto Sebastian Gembalczyk w parze z trenerką UKS Pawło-
wice Beatą Sypniewską zostali powołani do Kadry Narodowej na Mi-
strzostwa Europy Judo Kata na Gran Canarii w dniach 20-21 lipca 2019, 
gdzie zajęli 10. miejsce na 25 startujących drużyn.

Zawodnicy w dniach 20-25 sierpnia brali udział w obozie sporto-
wym w Murzasichlu. Oprócz zajęć w sali gimnastycznej i biegów w te-
renie uczestniczyliśmy w wycieczce do Doliny Kościeliskiej. Zwiedzili-
śmy Jaskinię Mroźną i Halę Ornak. Niestety, nie udało nam się przejść 
przez Wąwóz Kraków z powodu tragicznej w skutkach burzy w dniu 22 
sierpnia. Dzięki właściwej opiece i decyzji przewodnika w bardzo szyb-
kim tempie opuściliśmy wysokie partie i udało nam się uniknąć nie-
bezpieczeństwa. Wszyscy byli przemoczeni, ale bezpieczni. Następne-
go dnia rozgrzaliśmy się w Termach Chochołowskich.

Dziękujemy Państwu Sołtysom oraz Stowarzyszeniu Ludowe Ze-
społy Sportowe z Katowic za finansowe wsparcie judoków.

Zapraszamy na zajęcia Judo i Ju -Jitsu po wakacyjnej przewie w każ-
dy wtorek i czwartek od 17:15. Szczególnie zapraszamy uczniów klas 
pierwszych!

Michał Kuczak

inFOrmacje z Sali judO
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kOnkurS malarSki „mój ŚląSk”
Z okazji setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego Szkoła 

Podstawowa w Skrzyszowie i Szkoła Podstawowa w Gołkowicach we 
współpracy z GCKSiT w Godowie ogłosiły konkurs malarski „ Mój Śląsk” 
dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz dla 
osób pełnoletnich. Komisja w składzie: Dyrektor GCKSiT w Godowie 
Tatiana Stopyra – przewodnicząca jury, Mirella Berger-Szkudlarek i Bo-
gumiła Caniboł oceniła 26 zgłoszonych prac. W kategorii osób pełno-
letnich komisja przyznała następujące miejsca:

•	 I miejsce – Mateusz Krzyształa z Jastrzębia – Zdroju, 
•	 II miejsce – Irena Błaszczyk z Wodzisławia Śląskiego,
•	 III miejsce – Karolina Marcol ze Skrzyszowa.

W kategorii osób niepełnoletnich (klasy V–VIII SP oraz III klasa gim-
nazjum) komisja przyznała następujące miejsca:

•	 I miejsce – Emilia Burda – SP Skrzyszów
•	 II miejsce – Justyna Langer– SP Gołkowice,
•	 III miejsce – Liliana Ucher – absolwentka Gimnazjum w Gołkowi-

cach.
Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia, które otrzymali: 
•	Tomasz Marcol – SP Skrzyszów,
•	Antonina Szkatuła, Oliwia Olbryś i Paweł Olbryś (praca zbioro-

wa) – SP Skrzyszów .
Rozdanie nagród oraz dyplomów za udział w konkursie odbyło się 

17 sierpnia na terenie byłego dworca PKP w Godowie podczas obcho-
dów 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. Serdecznie gratu-
lujemy laureatom i zapraszamy na wystawę prac do Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Godowie.

Judocy w Murzasichlu

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Podbuczanki. Dożynki Gminne Krostoszowice - Podbucze 2019 r.Podbuczanki 1997 r.
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Laureaci konkursu Mój Sląsk, 17.08.2019 r.Wakacje w Ośrodku Kultury w Gołkowciach – Jumping Frog
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Turniej Siatkowej Piłki Plażowej Dawid 
Oślizło, Artur Krzystała i Patryk Brzoza, 

Skrbeńsko 10.08.2019 r.
Bogumiła Caniboł - zdobywczyni 
I miejsca w Tornau, 29.07.2019 r.
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UROCZYSTE OBCHODY
100. ROCZNICY WYBUCHU

I POWSTANIA
ŚLĄSKIEGO

go, zapadła decyzja o wybuchu I powstania, 
które w nocy z 16 na 17 sierpnia rozgorzało 
w pierwszej kolejności na terenie obecnej gmi-
ny Godów. To stąd powstańcy pod dowódz-
twem Maksymiliana Iksala ruszyli na Skrbeń-
sko, Gołkowice i Godów, zdobywając te miej-
scowości w pierwszych godzinach powsta-
nia.  - Tu w Piotrowicach zapłonęła ta iskra, 
która wznieciła pożar - podkreślał w Piotro-
wicach Krzyżanowski, który przypomniał, że 
wybuch powstania nie był na rękę ani Warsza-
wie, która liczyła na dyplomatyczne rozstrzy-
gnięcie sporu, ani Wojciechowi Korfantemu, 
który obawiał się walk w terenie mocno zur-
banizowanym, co przyniosłoby nie tylko spo-
re straty w ludziach, ale też w infrastrukturze, 
którą później musiałaby odbudowywać lud-
ność Śląska. 

Podczas uroczystości - którą prowadzi-
ła Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach - zaprezentowa-

Dwa dni trwały uroczystości związane 
z upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu 
I powstania śląskiego. Odbyły się one zarów-
no po czeskiej jak i polskiej stronie granicy. 

16 sierpnia uroczystości odbywały się w Pe-
trovicach u Karvine, czyli dawnych Piotrowi-
cach, w tamtejszym Centrum Kultury, w któ-
rym kiedyś mieściła się Gospoda u Krutkie-
go. W 1919 r. budynek ten był miejscem ob-
radowania sztabu powstańców znajdujących 
się w piotrowickim   obozie dla uchodźców 
z Górnego Śląska. Piotrowice leżące na Zaol-
ziu, w 1919 r. były jeszcze w granicach Pol-
ski. Oddzielony od Zaolzia kordonem granicz-
nym Górny Śląsk należał wówczas do państwa 
niemieckiego. Piotrowice ze względu na nie-
wielkie oddalenie od powiatu rybnickiego były 
miejscem ucieczki przed niemieckimi repre-
sjami, a później dobrą bazą wypadową dla po-
wstańców. To tutaj, jak przypomniał dr hab. 
Lech Krzyżanowski z Uniwersytetu Śląskie-

no wystawę "Śląsk - droga ku Niepodległej", 
znajdującą się w dużej sali Centrum Kultury. 
Na zewnątrz zaś odsłonięto pamiątkową ta-
blicę przytwierdzoną do głazu znajdującego 
się przed Centrum Kultury. Na tablicy, ufun-
dowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, 
zamieszczono informację o tym, że to z tego 
miejsca powstańcy ruszyli do boju. W uroczy-
stości tej, oprócz włodarzy Godowa i Petro-
vic - Mariusza Adamczyka i Mariana Lebie-
dzika, wziął udział m.in. Jarosław Szarek, pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej oraz senator 
Adam Gawęda, wiceminister energii, a tak-
że Stanisław Gawlik, przewodniczący sekcji 
historii regionu Zarządu Głównego Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego w Re-
publice Czeskiej, który od kilku lat zabiegał 
o odpowiednie upamiętnienie miejsca wybu-
chu powstania. 

Na uroczystościach nie zabrakło również 
potomków powstańców, w tym m.in. Józefa 



Musioła, sędziego Sądu Najwyższego w stanie 
spoczynku, prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Śląska w Warszawie. – Mój ojciec walczył we 
wszystkich trzech powstaniach, bracia matki 
również byli powstańcami, najmłodszy zginął 
pod Olzą – wspominał Musioł. 

Obchody wybuchu powstania zostały 
uświetnione przez wspaniały koncert „O mój 
Śląsku” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. St. Hadyny. Na scenie petrovic-
kiego Centrum Kultury wystąpiła grupa wo-
kalna Zespołu, wspierana przez jego orkiestrę. 
Artyści zaprezentowali śląskie ludowe pieśni, 
m.in. „Poszła Karolinka do Gogolina”, „Szła 
dzieweczka” czy „Starzyk”. Później wystąpił 
zespół SBB. Koncertu słuchała m.in. Konsul 

Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-
Chwastowicz. 

Warto podkreślić gościnność czeskich go-
spodarzy Centrum Kultury, w którym prze-
cież odbyła się uroczystość ważna z polskie-
go punktu widzenia. Marian Lebiedzik, sta-
rosta (wójt) Petrovic przyznał, że do niedaw-
na większość mieszkańców nie zdawała sobie 
sprawy z roli, jaką ich miejscowość odegrała 
w konflikcie o przynależność Górnego Śląska. 
Konflikt ten w czeskiej perspektywie przysło-
nięty był konfliktem czechosłowacko-polskim 
o Zaolzie, w wyniku którego w 1920 r. znala-
zło się ono ostatecznie w granicach Czecho-
słowacji, choć w większości było zamieszka-
ne przez Polaków. 
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W późnych godzinach wieczornych z czes- 
kich Piotrowic wystartował Nocny Rajd 
„W drodze ku wolności”, upamiętniający 100. 
rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Po-
czątek rajdu miał miejsce na boisku sporto-
wym INTER w Piotrowicach, skąd rowerzy-
ści, biegacze oraz nordic walkerzy wyruszy-
li przez Skrbeńsko i Gołkowice do Godowa. 
Trasa liczyła ok. 8 km. Bieg ten miał symbo-
liczne znaczenie, bowiem 100 lat temu podob-
ną trasą przedzierali się powstańcy z teryto-
rium Czech do Polski. 

W rajdzie wzięło udział ponad 200 osób, 
na których na mecie na terenie byłego dworca 
PKP w Godowie czekał ciepły posiłek.

Organizatorem imprezy „W drodze ku wol-
ności”było Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. Celem imprezy było 
uczczenie wydarzeń z roku 1919 oraz propa-
gowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu. Przedsięwzięcie dofinansowano w ra-
mach promocji obszaru Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
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Z kolei 17 sierpnia uroczystości odbyły się 
na terenie dawnego dworca kolejowego w Go-
dowie, gdzie o godz. 19.00 rozpoczęła się re-
konstrukcja bitwy o Godów, zwanej też bi-
twą o Godowską Golgotę. Przypomnijmy, że 
przed stu laty spory, bo liczący od 60 do 100 
ludzi, oddział powstańców z obozów w Stru-
mieniu i Piotrowicach pod dowództwem Jana 
Wyglendy i Mikołaja Witczaka rozbił w Go-
dowie oddział Grenzschutzu. Niemcy ponie-
śli ogromne straty. Rekonstrukcja miała re-
alistyczny przebieg, ze strzałami i wybucha-
mi. Rekonstruktorzy odtworzyli też tragicz-
ne wydarzenie, do którego doszło już po po-
wstaniu, kiedy to 28 sierpnia rozstrzelanych 
przez Grenzschutz zostało trzech powstańców 
z Godowa: raptem 17-letni Franciszek Bur-
dzik i Józef Zielecki oraz 29-letni Karol Wo-
decki. 

W miejscu egzekucji, nieopodal dworca ko-
lejowego, miejscowa ludność w 1964 r. posta-
wiła pomnik, upamiętniający śmierć młodych 
powstańców. Został on staraniem gminy, przy 
wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, odre-
staurowany. W sobotę został on ponownie za-
prezentowany, zaś przedstawiciele władz sa-
morządowych, przedstawiciele 13 Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej, a także parla-
mentarzyści złożyli przed nim kwiaty.

W trakcie sobotnich uroczystości wręczo-
no upominki uczestnikom konkursu plastycz-
nego „Mój Śląsk”. Piękną niespodzianką była 
wizyta znanego aktora Olgierda Łukaszewi-
cza, który przyjechał do Godowa na zaprosze-
nie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Tu-
rystyki. Odczytał on fragment powstańczych 
wspomnień. Na scenie odbył się multimedial-
ny spektakl muzyczny w wykonaniu zespo-
łu Fanga, Grzegorza Płonki i Józefa Skrzeka. 
Był też poczęstunek, m.in. grochówka z polo-
wej kuchni. 

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczyni-
li się do tego, że te uroczystości mogły od-
być się w Godowie i Petrovicach. Dzięku-
ję za współpracę Muzeum Powstań Śląskich, 
dziękuję IPN-owi za odnowienie pomnika. 
Dziękuję mieszkańcom, którzy licznie wzięli 
udział w tych obchodach. Wydaje, się że god-
nie uczciliśmy wybuch I powstania śląskie-
go. Myślę, że była to dobra lekcja naszej lo-
kalnej historii, tym bardziej, że przebieg po-
wstań śląskich nigdy nie był domeną w oficjal-
nej nauce historii. W tym roku chyba po raz 
pierwszy tak głośno na arenie ogólnopolskiej 
wybrzmiało to, że powstania śląskie w koń-
cowym efekcie okazały się dla Polski zwycię-
skie – podsumował Mariusz Adamczyk, wójt 
Godowa.

Materiał powstał w oparciu o tekst opu-
blikowany 20 sierpnia w Nowinach Wodzi-
sławskich za zgodą Wydawnictwa Nowiny sp. 
z o.o.
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