
MAŁY TEATR W WIELKIM ŚWIECIE
więcej na str. 12

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

IS
SN

 1
42

9-
67

21

 LISTOPAD 2019 | NR 170

ŻYCIE Z PASJĄ 
– ANGELIKA TLOŁKA
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JUDO W GMINIE GODÓW

W NUMERZE:
WYBORY DO SEJMU I SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
XII SESJA RADY GMINY GODÓW
UHONOROWANI MEDALAMI
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
JUBILEUSZ GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY
PAŹDZIERNIK Z GMINNĄ RADĄ SPORTU
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Uwaga! 
Wzmożone kontrole 
instalacji spalania 

paliW stałych
Szanowni MieSzkańcy GMiny Godów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 
poz. 1931), co wprowadziło zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. 
W związku z powyższym zaostrzeniu uległy poziomy skutkujące 
koniecznością wprowadzenia II i III poziomu alarmowania, czyli 
tzw. „alarmu smogowego”. W rezultacie „alarm smogowy” na te-
renie gminy, w szczególności w fazie kulminacyjnej okresu grzew-
czego, będzie ogłaszany znacznie częściej, niż miało to miejsce 
dotychczas. Jak wiadomo, każde wprowadzenie II lub III pozio-
mu alarmowania nakłada na gminę obowiązek przeprowadze-
nia kontroli pieców, czyli instalacji spalania paliw stałych pod ką-
tem spalania odpadów i realizacji zapisów uchwały antysmogo-
wej oraz kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślin-
nych na powierzchni ziemi. Gmina ma obowiązek przeprowadze-
nia minimum pięciu kontroli w czasie trwania alarmu, który ogła-
sza się na 24 h lub na dłużej, w zależności od prognoz. Obowią-
zek ten jest „odgórny” i wynika z zapisów planu działań krótko-
terminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa 
Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochro-
ny powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienni-
ku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 roku). Uwaga. Zgodnie 
z przepisami za naruszenie przepisów w przedmiotowym zakre-
sie i spalanie w piecach centralnego ogrzewania niedozwolonych 
paliw oraz odpadów mogą być nakładane kary.

Jednocześnie informujemy, że Prezydent Miasta Wodzisław 
Śląski wypowiedział porozumienie z dnia 27.02.2009 r., wskutek 
czego w dniu 2 listopada br. dobiega końca współdziałanie ze 
Strażą Miejską w Wodzisławiu Śląskim. W związku z powyższym 
przedmiotowe kontrole przeprowadzane będą przez pracowni-
ków Urzędu Gminy Godów z możliwą asystą Policji. 

Reasumując, prosimy mieszkańców Gminy Godów o przestrze-
ganie przepisów w zakresie wykorzystywanych paliw w ogrzewa-
niu posesji oraz wyrozumiałość dla kontrolujących.

Z poważaniem
Wójt Gminy Godów

Opracował: POIN Daniel Wodecki
Godów, dnia 28.10.2019 r.

28 października 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Godów, 
podczas której Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy oraz Pan Antoni To-
mas Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nagrody i złożyli gratulacje 
pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy opracowali 
i wdrażali autorskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, 
przygotowując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach 
tematycznych, rozwijali talenty uczniów. Nagrodzeni zostali także na-
uczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowa-
nia inności i poświęcenia, oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom 
z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomo-
cy i wsparcia. Dyrektorów zaś uhonorowano za zaangażowanie, dbałość 
o jakość pracy szkoły oraz właściwą organizację pracy szkoły.

Nagrody Wójta w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali:

1. Pani Weronika Wnuk-Czerwicka – Szkoła Podstawowa 
w Skrzyszowie,

2. Pan Mateusz Andrzejuk – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,
3. Pani Jolanta Uherek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Skrbeńsku,
4. Pan Waldemar Paszylka – dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Gołkowicach.

WYBORY DO SEJMU I SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

w dniu 13 października 2019 
ROKU W GMINIE GODóW

FrekWeNcja W GmINIe GODóW:
 Liczba uprawnionych 10768
 Liczba kart wydanych 6914
 Frekwencja 64,21%

ObWODOWe kOmIsje WybOrcZe Z NajWIęksZą FrekWeNcją:
 OKW nr 6 Gołkowice 67,70 %
 OKW nr 12 Skrzyszów 67,48 %
 OKW nr 9 Łaziska 67,31 %

SeJM
LIsta kaNDyDatóW, którZy OtrZymaLI maNDaty 

– OkręG WybOrcZy Nr 30
•	Gadowski Krzysztof – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Oby-

watelska PO .N IPL ZIELONI
•	Gawęda Adam – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
•	Glenc Teresa – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
•	Kopiec Maciej – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
•	Krząkała Marek – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatel-

ska PO .N IPL ZIELONI
•	Lenartowicz Gabriela – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Oby-

watelska PO .N IPL ZIELONI
•	Matusiak Grzegorz – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
•	Piecha Bolesław – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
•	Woś Michał – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

SenaT
LIsta kaNDyDatóW, którZy OtrZymaLI maNDaty 

– OkręG WybOrcZy Nr 72
•	Gawęda Ewa – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Informacje na temat szczegółowych wyników wyborów w Gminie 
Godów można znaleźć na stronie internetowej Gminy – odnośnik „Wy-
bory”.

agnieszka siwarska
kierownik referatu Organizacyjnego, spraw Obywatelskich i Informatyki

Zestawienia zbiorcze szczegółowe opracowała 
Gabriela Pietroszek – Inspektor ds. organizacyjnych

XII SESJA RADY GMINY GODóW
Wójt i Przewodniczący Rady wręczyli również kwiaty oraz złożyli 

gratulacje dyrektorom i nauczycielom, którzy otrzymali Medale Komi-
sji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej, opiekuńczej i wychowawczej, za zasługi w dziedzinie oświaty i wy-
chowania.

Medale KEN otrzymali:

•	Pani Adriana Cudnowska – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie,
•	Pani Joanna Bonarek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie,
•	Pani Beata Herman – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie,
•	Pani Ewa Chmiel – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,
•	Pan Marcin Nowak – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach.

Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, dalszych 
sukcesów oraz wytrwałości w życiu codziennym. Gratulujemy przy-
znanych nagród!
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mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, 
lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy

Mądrości Syracha

Pasja zajmowania się pszczelarstwem, klimat ula i otaczającej go 
przyrody są podstawową przesłanką i wartością dla pszczelarza, która 
nie przemija, chociaż po drodze pojawiają się problemy i kłopoty. Dla 
prawdziwego pszczelarza zysk ze swojej pracy jest sprawą drugorzęd-
ną. Miód jest dobry na wszystko. Rzepakowy powinny jeść osoby bo-
rykające się z problemami serca, akacjowy – diabetycy, a lipowy – ci, 
którzy próbują wyleczyć się z przeziębienia. Wszystkich odmian mio-
dów możemy próbować dzięki ciężkiej pracy pszczelarzy.

Każdy jubileusz jest okazją do podsumowania i przypomnienia wy-
darzeń, które miały miejsce w przeszłości. Taką okazją był Jubileusz 
50-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Gminie Godów...

Po otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy z Kato-
wic z dnia 10 października 1969 roku na założenie i prowadzenie Koła 
Pszczelarzy pszczelarze z terenu gminy Godów spotkali się na zebra-
niu założycielskim, któremu przewodniczył członek powiatowego za-
rządu H. Gediga. Na zebraniu po dłuższych naradach wybrano zarząd 
Koła Pszczelarzy w Łaziskach. Prezesem wybrano Józefa Kowola, se-
kretarzem – Emeryka Widenkę, skarbnikiem – Ernestyna Uherka. 

W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Józef Tomala 
i członek Zygmunt Grzonka. 

Cztery lata później zmienił się skarbnik i sekretarz – zostali nimi od-
powiednio Alojzy Krupa i Eryk Kowol. W takim składzie zarząd pra-
cował do 1985 roku, po którym podał się do dymisji na skutek prote-
stu związanego z podtruciem pszczół w maju 1984 roku na rzepaku 
opryskanym enolofosem przez PGR Olszenica. Biegły z ramienia WZP 
– Aleksandra Cerek – uznała, że pasieki z tego powodu nie ucierpia-
ły, a powodem takiej oceny było kilkudniowe spóźnienie pani biegłej, 
a rodziny pszczele zaczęły już normalnie pracować. Wobec tego, że 
doszło do dymisji, stary zarząd swoim dekretem wybrał nowy zarząd 
w następującym składzie:

•	Prezes – A. Janulek,
•	Wiceprzewodniczący – J. Szłapa,
•	Sekretarz – F. Szczygieł,
•	Skarbnik – H. Rduch,
•	Komisja rewizyjna: J. Kowol, S. Osadnik, Z. Wodecki,
•	Kontrola pasiek – E. Larysz.

W miarę upływu lat niektórzy koledzy z zarządu odchodzili do nie-
bieskich pasiek, a na ich miejsce byli wybierani nowi działacze. Spo-
śród nich można wyróżnić Franciszka Stablę, Kazimierza Witka, Maria-
na Myszkę i Stanisława Młynarskiego.

jeSTeśmy nr 170

Aktualnie Kołem kieruje prezes Jerzy Milej, wiceprezesami i delega-
tami na zjazd są: Marian Myszka i Stefan Grygierek, przewodniczącym 
jest Jan Pytlik, skarbnikiem – Franciszek Stabla, sekretarzem – Piotr 
Stabla. Komisją rewizyjną kierują: G. Weychert i M. Pukowiec.

Początkowo Koło nosiło nazwę Koło Pszczelarzy Łaziska. Powodem 
zmiany nazwy Koła było zabranie zamówionych w firmie Biowet Puławy 
środków warobójczych przez firmę Eskulap z Gliwic, twierdzącą, że Łazi-
ska to ich teren, mając na myśli Łaziska Górne. Żeby w przyszłości unik-
nąć podobnych pomyłek, nazwę zmieniono na Gminne Koło Pszcze-
larzy, co jest też spowodowane tym, że członkami Koła są pszczelarze 
z pięciu sołectw: z Godowa, Gołkowic, Łazisk, Skrbeńska i ze Skrzyszo-
wa oraz spoza gminy, tj. z Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia-Zdroju. Ak-
tualnie Koło liczy 28 członków, jest w nim dwóch mistrzów pszczelar-
skich i jeden pszczelarz dyplomowany. Najstarszy pszczelarz ma 85 lat, 
najmłodszy – 28 lat. Średnia wieku to 56 lat. Działalność Koła polega na 
zaopatrywaniu pszczelarzy w środki do zwalczania warrozy i chorób 
pszczelich, ochrona matek pszczelich i odkładów pszczelich oraz sprzę-
tu, a wszystko to za pośrednictwem Śląskiego Związku Pszczelarzy, do 
którego struktur Gminne Koło Pszczelarzy należy. 

Na zebraniach Koło spotyka się kilka razy do roku. Tradycyjnie we 
wspomnienie św. Ambrożego odprawiana jest msza św. w intencji 
pszczelarzy oraz ich rodzin. W 2008 roku z inicjatywy pszczelarzy z cze-
skich Dětmarovic podpisana została umowa o współpracy pomiędzy 
tymi organizacjami. Współpraca ta polega na wzajemnym zapraszaniu 
na wycieczki i szkolenia oraz wymianie doświadczeń i zakupie leków.

Wszystkim pszczelarzom życzymy dużo wytrwałości w realizacji 
zamierzeń związanych z pasją oraz pomyślności i satysfakcji z pracy 
z pszczołami!
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W Godowie spotkali się „kreatywnie zakręceni”, którzy lubią prace 
manualne, którym radość sprawia tworzenie, którzy chcą spędzić czas 
w miłym towarzystwie i dodać kolorów szarym zimowym wieczorom, 
nauczyć się czegoś nowego lub podzielić się swoimi talentami. Oka-
zją do takiej wymiany doświadczeń były „Artystyczne Wiesiady”, które 
odbyły się 23 października w OK w Godowie.

Zaproszeni na spotkanie goście z gmin: Godów, Mszana, Gorzyce 
oprócz możliwości podziwiania prac artystycznych innych uczestni-
ków mogli spędzić miłe chwile przy popołudniowej kawie, cieście oraz 
pogawędkach. Uczestniczki projektu wyraziły nadzieję na możliwość 
uczestniczenia w podobnej inicjatywie w przyszłym roku. Są pełne 
energii, pomysłów, chętne do tworzenia i próbowania nowych tech-
nik artystycznych i rękodzielniczych.

Wiesiady były także okazją do obejrzenia odnowionej pracowni Art-
Pompownia i zapoznania się z bogatą ofertą kulturalno-warsztatową, 
jaką oferuje OK w Godowie. Zapraszamy wszystkich chętnych na warsz-
taty ceramiczne oraz grudniowe warsztaty rękodzieła, podczas których 

Artystyczne Wiesiady, Godów 23.10.2019 r.

JuBiLeuSz GMinneGO kOŁa pSzCzeLarzY

PO WIESIADACh

50-lecie powstania Gminnego Koła Pszczelarzy

pod okiem Pani Instruktor Doroty Welcel powstawać będą kartki i ozdo-
by bożonarodzeniowe. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 
9.00–12.00 oraz w czwartki w godzinach 18.00–21.00.
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Osoba obdarzona wieloma talentami. Malarstwo, rzeźba, wiklina, 
witraż, rysowanie rapidografami na kalce technicznej, malowanie na 
szkle, na folii przezroczystej, rysowanie na kopertach pocztowych, za-
bawy z liternictwem, szycie i zdobienie toreb na zakupy… Można by 
tak wymieniać i wymieniać bardzo długo! Taki bogaty wachlarz wie-

LISTOPAD 2019

Uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę, Katowice 21.10.2019 r.

Wernisaż wystawy Janusza Węgrzyka, Godów 22.10.2019 r.

TASZE, KULOKI, KOPERTY

Hubertus, Krostoszowice 19.10.2019 r.

HuBertuS MuStanG 2019
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Mustang” w Krosto-

szowicach uroczyście zakończyło sezon jeździecki 2019 roku.
Bieg Myśliwski, zwany też biegiem św. Huberta, wywodzi się z polo-

wań konnych par force. Polegały one na pogoni zwierzyny przez kon-
nych w asyście sfory psów. Najczęściej była to właśnie gonitwa za li-
sem i kończyła się jego śmiercią. Z naszych jeździeckich gonitw lis wy-
chodzi bez szwanku. 

Tegoroczny bieg myśliwski poprowadził master wiceprezes stowa-
rzyszenia Andrzej Bura. Po przejechaniu trasy leśnej uczestnicy biegu 
zostali wyprowadzeni przez mastera na polanę, gdzie rozpoczęto po-
lowanie. Pogoń za lisem polegała na tym, że „lis”, którym jest najlepszy 
jeździec dosiadający najszybszego i najzwinniejszego konia (a w tym 
roku była to Nikola Bauerek na kłusaku francuskim o imieniu Unkas 
i Joanna Sajkowska na kucu walijskim o imieniu Gierda) stara się uciec 
przed innymi. Zadaniem uczestniczących w bezkrwawym polowaniu 
było dogonienie lisa, jeźdźca i zerwanie mu z lewego ramienia lisiej 
kity. Zwycięzcą została Agnieszka Neuman na klaczy Selavi, a w kate-
gorii kuce Marta Mnich na klaczy Misi. Zwyciężczynie otrzymały prawo 
wcielenia się w rolę lisa w roku następnym.

Dziękujemy wszystkim gościom i sponsorom za wspaniałą zabawę 
oraz każdą formę wsparcia. Wszystkim biorącym udział w biegu ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy. Zapraszamy w przyszłym roku.

małgorzata mnich

TURNIEJ SKATA O PUChAR 
WóJTA GMINY GODóW

W sobotę 12 października 2019 roku rozegrany został XXXI Turniej 
Skata o Puchar Wójta Gminy Godów, w którym startowało 49 skate-
rów z Okręgu Śląsk Południe. Turniej otworzył i wszystkich przywi-
tał wójt gminy Godów Mariusz Adamczyk, zaś nagrody wręczał rad-
ny Zygmunt Skupień wraz z prezesem sekcji Stanisławem Durczokiem.

•	 I miejsce Adam Juraszek 2955 pkt.
•	 II miejsce Jarosław Darda 2700 pkt.
•	 III miejsce Kazimierz Fabisiak 2579 pkt.

Gratulujemy!

UhONOROWANI MEDALAMI 
za dŁuGOLetnią SŁużBę 

21 października br. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwo-
wych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego, szczególnie 
zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności 
kulturalnej, charytatywnej oraz pracy zawodowej.

Wśród wyróżnionych państwowymi Medalami za Długoletnią Służ-
bę byli również pracownicy Urzędu Gminy w Godowie.

Medale srebrne za długoletnią służbę otrzymali: Pani Aleksandra 
Dróżdż – Inspektor ds. wymiaru zobowiązań, Pani Krystyna Twardzik 
– Inspektor ds. kadrowych, Pani Dorota Wachtarczyk – Inspektor ds. 
dowodów osobistych i ewidencji ludności/Zastępca kierownika USC, 
Pan Tadeusz Spień – Inspektor ds. planowania przestrzennego i go-
spodarki komunalnej. Brązowymi medalami zostali wyróżnieni: Pani 
Beata Wala – Inspektor ds. promocji i informacji oraz Pan Daniel Wo-
decki – Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczał II Wicewojewoda Śląski – Pan Robert Magdziarz.

Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są przez Prezydenta 
RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
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lorakich talentów tworzy splot dla niezwykłej postaci, jaką jest Janusz 
Węgrzyk – artysta z Olzy. Część jego prac można podziwiać na wysta-
wie, która do grudnia gościć będzie w Ośrodku Kultury w Godowie. 
Wystawę zapoczątkował wernisaż pt. „W moich wolnych chwilach... ta-
sze, kuloki, koperty...”, który odbył się 22 października.

a. szwarc

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



z życia gminy6

O LITERATURZE BEZ GRANIC

Edyta Świętek należy do grona najchętniej czytanych autorek ksią-
żek obyczajowych w Polsce. 18 października mieliśmy przyjemność 
gościć pisarkę w naszej bibliotece. Na spotkaniu autorskim opowiada-
ła o początkach swojej pracy pisarskiej, o wydarzeniach i miejscach, 
które inspirują ją do tworzenia, a także o procesie wydawniczym. 
Uczestnicy z zainteresowaniem wsłuchiwali się w fascynujące opowie-
ści o rodzinnej miejscowości autorki, którą jest Nowa Huta. To tam to-
czy się akcja 5-tomowej sagi „Spacer Aleją Róż”, przynoszącej autorce 
największą popularność. Na zakończenie spotkania pisarka odpowia-
dała na pojawiające się pytania czytelników oraz podpisywała książki.

Spotkanie to rozpoczęło cykl spotkań autorskich pt. „O literaturze 
bez granic”, podczas którego odbędzie się w sumie pięć spotkań. Za-
praszamy na najbliższe:

•	27.11.2019 – Thomas Arnold
•	11.12.2019 – Lidia Czyż

katarzyna musioł

Zadanie realizowane jest z projektu „Synergia - integracja społecz-
ności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, który współ-
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska - Polska 2014-2020.

PROJEKT „LEKCJE Z EMOCJAMI” 
W KLASACh SZóSTYCh SP W SKRZYSZOWIE

jeSTeśmy nr 170

Uczniowie klas szóstych powoli wkraczają w trudny czas dojrze-
wania. To już nie dzieci, ale jeszcze nie całkiem młodzież… Młodzi lu-
dzie kształtują swoją osobowość, próbują odnaleźć się w grupie ró-
wieśniczej, szukają akceptacji innych. Towarzyszą im często silne emo-
cje, huśtawka nastrojów. 

W październiku 2019 r. klasy szóste SP w Skrzyszowie przystąpiły do 
realizacji projektu „Lekcje z emocjami” w ramach współpracy z Funda-
cją Uniwersytet Dzieci. Projekt składa się z 8 lekcji, których tematyka 
realizowana będzie na lekcjach wychowawczych w ciągu najbliższych 
miesięcy. Nadrzędnym celem projektu jest oswojenie emocji, naucze-
nie dzieci, jak rozpoznawać swoje uczucia i jak je wyrażać, nie krzyw-
dząc innych. Ponadto uczniowie realizując poszczególne zadania, roz-
winą swoją empatię, samoświadomość, nauczą się akceptować trud-
ne uczucia. 

Projekt uczniowie realizują wraz z wychowawczyniami: p. Justyną 
Reclik, Małgorzatą Sich-Świtałą i Mirellą Błatoń-Markowską, która jest 
również koordynatorem projektu w szkole. 

mirella markowska Lekcje z emocjami, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

O literaturze bez granic w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
Godów 18.10.2018 r.

Fo
t. 

M
. M

ar
ko

w
sk

a
Fo

t. 
F.

 B
rz

oz
a

pOLSkO-nieMieCka wYMiana 
SZKOLNA – WIZYTA W WOLMIRSTEDT

Na początku roku szkolnego grupa 10 uczniów SP Gołkowice pod 
opieką nauczycielek języków obcych: Izabeli Płatek i Romany Du-
dzic uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej pod tytu-
łem „Das internationale Orchester” (Międzynarodowa orkiestra). Pol-
ska młodzież wraz z kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionej szko-
ły Kurfuerst-Friedrich-Gymnasium w Wolmirstedt miło spędziła czas 
na wspólnym muzykowaniu oraz na wycieczkach do Lipska i Magde-
burga. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach szkolnych, poznając 
funkcjonowanie niemieckiej szkoły. Pobyt w niemieckich rodzinach 
był też dobrą okazją do poznania zwyczajów tam panujących. Kolejne 
spotkanie zaplanowano na wiosnę 2020 roku w Gołkowicach.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

romana Dudzic

Uczniowie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej pod pomnikiem 
Bitwy Narodów w Lipsku
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MiStrzYni dwóCH kóŁek
LISTOPAD 2019

Im cięższy sezon, tym większe odnosi sukcesy. W tym roku wygrała 
niemal wszystko, co było do wygrania. Angelika Tlołka ze Skrzyszowa, 
bo o niej mowa, jest utytułowanym kolarzem amatorem, który życio-
wą energię czerpie z rywalizacji na szosie i miłości do gór.

czy dałoby się obliczyć, ile kilometrów przejechałaś w życiu na 
rowerze?

Co ciekawe, do pewnego momentu były prowadzone takie kroniki. 
Swoją przygodę z kolarstwem zaczęłam już jako małe dziecko, dlatego 
też zajmował się tym mój tata. Bodajże w 2016 roku doliczyliśmy się, że 
przemierzyłam dystans odpowiadający pięciokrotnemu okrążeniu kuli 
ziemskiej [ponad 200 tys. km – przyp. red.]. Nie wiem, jaka na tę chwilę 
byłaby to odległość, ale będzie tych kilometrów... baaardzo dużo.

To właśnie Twój tata zainteresował cię kolarstwem?
Tak. Całą naszą rodzinę wyciągał na wycieczki rowerowe. Nieste-

ty brat nie połknął bakcyla, za to ja od razu! Od 3 roku życia jeżdżenie 
sprawia mi ogromną przyjemność. Wtedy dostałam swój pierwszy ro-
wer – trzykołową balbinkę. Pamiętam, że nie chciałam się z nią rozsta-
wać. Później jeździłam na najzwyklejszym składaku po starszym bra-
cie. Moim kolejnym rowerem był rower komunijny, na którym przeje-
chałam kilkanaście tysięcy kilometrów. Ten sprzęt towarzyszył mi bar-
dzo długo, po nim dopiero kupiłam sobie rower szosowy. Zaczynałam 
całkowicie prywatnie, jako amator prowadzony przez tatę – mojego 
osobistego trenera. W pewnym momencie przekonałam się, że trenin-
gi z nim dają mi dużo więcej niż z kimkolwiek innym. On wiedział, na 
ile mnie stać. Wspólnie ustalaliśmy sobie trasy aż do 2015 roku, kiedy 
to stwierdziłam, że po kontuzji spróbuję wrócić do ścigania wyczyno-
wego. I to była dobra decyzja.

aktualnie jesteś zawodniczką klubu kolarskiego JaS-kóŁka z 
Jastrzębia-zdroju. To tam odbudowałaś swoją formę?

Do zespołu dołączyłam od początku sezonu 2016, wcześniej przez 
jakiś czas trenowałam w Czechach, a z kontuzją borykałam się przez 
trzy sezony. Kiedyś częściej jeździło się za południową granicę na za-

Górska Mistrzyni Polski 2017

Puchar Świata 2019 – World Cup Hill Climb w Austrii

wody, bo w Polsce było ich niewiele. W końcu u nas również zaczę-
to organizować wyścigi na dobrym poziomie, dlatego postanowiłam 
wrócić do ścigania. Napisałam do prezesa JAS-KÓŁKI, czy zabraliby 
mnie na zawody. Odezwał się niemal natychmiast. Pierwszy sezon był 
bardzo ciężki, niezmiennie odczuwałam ból w nodze, ale dzięki współ-
pracy z fizjoterapeutami już w sezonie 2017 poczułam poprawę.

często powtarzasz, że Twoja linia startowa kończy się tam, 
gdzie kończą się góry. Jesteś typem górala?

Tak jest. Od dziecka nie znosiłam jeździć po prostce i zawsze powta-
rzam, że płaskie odcinki to dla mnie męczarnia. Nie lubię też czasówek, 
podczas których bardzo szybko trzeba wejść na wysokie obroty – ja 
nie potrafię tego robić, rozkręcam się powoli, ale gdy już się rozkręcę... 
to odjadę! Chyba każdy zostaje do czegoś przypisany i mi przydzielo-
no góry. Uwielbiam je i uważam, że są najbardziej selektywne i wido-
wiskowe  – niewielu wytrzymuje to tempo, kolarze odpadają na trasie, 
liczy się prawdziwa kondycja. Ja jeżdżę już ponad 20 lat, dlatego moja 
wytrzymałość jest większa. W 90% wyścigów wygrywam wszystkie 
etapy górskie, gdzie jest najbardziej stromo, można powiedzieć: naj-
trudniej. Przy mojej sylwetce, przy treningach, które wykonuję, w gó-
rach jeździ mi się cudownie. Mamy niedaleko Wisłę czy Ustroń, gdzie 
można szlifować formę, a nie każdy w Polsce ma taką możliwość. Je-
stem do takich tras dobrze przygotowana i jest to moja mocna strona. 

w takim razie dlaczego wybrałaś kolarstwo szosowe, a nie na 
przykład kolarstwo górskie?

Niestety typowe MTB, czyli kolarstwo górskie, nie przypadło mi do 
gustu. Kolarz szosowy to kolarz, który jeździ po drogach asfaltowych 
i to mi odpowiada, natomiast kolarz górski – po odcinkach nieutwar-
dzonych, głównie po lesie, a tam nie czuję się zbyt pewnie, ponieważ 
od dziecka trenowałam tylko kolarstwo szosowe, nie potrafię więc aż 
tak dobrze jeździć technicznie i zawsze szło mi to bardzo opornie. Je-
stem po prostu typowym szosowcem i wiem, że już tego nie zmienię. 
Nawet pomimo tego, że na szosie cały czas trzeba pedałować, a w MTB 
nie, bo można np. odpocząć na zjazdach. Ja w tym roku, słowo honoru, 
pedałowałam przez całe wyścigi: na prostkach, pod górkę, a nawet na 
zjazdach – 100% wyścigu na pełnych obrotach korbą! Treningi szoso-
we też wyglądają zupełnie inaczej – tutaj jeździ się po 5 godzin i wię-
cej, trasy liczą grubo ponad 100 km, a w MTB jeździ się krócej, w gra-
nicach 60 km. Aczkolwiek my, kolarze szosowi, szczególnie w okresie 
zimowym (czyli w okresie przygotowawczym do sezonu) trenujemy 
również MTB, żeby wyćwiczyć technikę i siłę, bo na tym rowerze moż-
na się dużo nauczyć, na co pozwala specyficzny górski teren. Kolar-
stwo szosowe nie stawia żadnych ograniczeń, ciągle można się rozwi-
jać i chyba właśnie to najbardziej kocham w tym sporcie.

Tegoroczny sezon zaczęłaś od zwycięstwa i zakończyłaś go 
zwycięstwem. Startowałaś z sukcesami w wyścigach Road Mara-
tonu, klasyku Beskidzkim, Podhale Tour, nowy Targ Road chal-
lenge, Pętli Beskidzkiej, Tatra Road Race, Tour de Pologne amato-
rów, Trek Race, Szosowym klasyku Via dolny Śląsk, Tour de cra-
covia, Piekle Południa, wyścigu by Tomasz Marczyński. do tego 
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dochodzi Puchar Świata – world cup Hill climb w austrii, Szoso-
we Mistrzostwa Polski oraz Górskie Szosowe Mistrzostwa Pol-
ski... który z tych wyścigów był dla ciebie najważniejszy?

Myślę, że było wiele takich wyścigów w tym roku. Zawsze jednak 
najbliższe mojemu sercu jest Zakopane, dlatego też wskazałabym Ta-
tra Road Race i Nowy Targ Road Challenge. Ludzie zarzekają się, że po 
tych wyścigach nie wrócą już więcej na rower. Tam są góry, tam jest cięż-
ko – czyli to, co lubię i daje mi najwięcej satysfakcji. Chętnie tam wracam.

Bardzo ważny był też dla mnie wyścig na płaskim terenie organi-
zowany przez Tomasza Marczyńskiego na wzór Strade Bianche [słyn-
ny włoski wyścig dla zawodowców, uznawany za jeden z najciekaw-

szych i najpiękniejszych klasyków cyklu World Tour – przyp. red.]. Ten 
start naprawdę mnie wzmocnił, przede wszystkim duchowo, bo nie 
wiedziałam, że jestem w stanie tak dobrze pojechać w tak trudnym te-
renie, na drogach szutrowych, na dodatek w ulewie i przy tempera-
turze 7ºC. Po tym wyścigu kilka dni dochodziłam do siebie. Na finiszu 
doszło do kraksy, w której niespodziewanie uczestniczyłam – podciął 
mnie lecący rower, a ja nie zdążyłam nawet zareagować. Ostatecznie 
linię mety przekroczyłam jako zwyciężczyni, ze stratą tylko 2 sekund 
do pierwszego mężczyzny, co jest dla mnie ogromnym osiągnięciem.

od 1 maja do 12 października funkcjonowałaś na najwyższych 
obrotach. z moich obliczeń wynika, że podczas samych startów 
pokonałaś dystans 1338,47 km – jak ze Skrzyszowa do Paryża! do 
tego dochodzą jeszcze kilometry z treningów... To są niby suche 
liczby, ale one pokazują, jak pochłaniający jest to sport i ile wy-
maga zaangażowania.

To prawda. Moja pasja to 100% mojego wolnego czasu. Jestem 
człowiekiem, który jest w stanie bardzo dużo poświęcić dla wyznaczo-
nego celu. Ostatnie 10 miesięcy to był rower i praca, praca i rower... Ab-
solutnie hardkorowa organizacja, na którą w dużej mierze mogę sobie 
pozwolić dzięki wsparciu ze strony mojego kierownictwa i szefostwa. 
Wszyscy mi kibicują i gratulują, co dodatkowo mnie uskrzydla. Mam 
poczucie, że oni są za mną – mimo wszystko.

Jak wyglądają przygotowania do sezonu?
W ramach JAS-KÓŁKI mamy cotygodniowe treningi drużynowe, jed-

nak jest to za mało, trzeba więc trenować także we własnym zakresie. 
Chodzi przede wszystkim o przygotowania ogólnorozwojowe: siłownia, 
crossfit, bieganie, chodzenie po górach... Niektóre części ciała są mniej 
wyćwiczone z uwagi na jazdę na rowerze, szczególnie od pasa w górę, 
dlatego należy te partie wzmacniać. Tutaj systematyka to podstawa. 
Przygotowuję się także taktycznie: analizuję profile tras, układam w gło-
wie odpowiedni plan. Muszę wiedzieć, jak rozłożyć siły, by kondycyjnie 
dać radę. Ostatnim etapem przygotowań przed rozpoczęciem sezonu 
jest zagraniczne zgrupowanie, potem wsiadamy już na rower w Polsce.

w tym roku zorganizowałaś własny obóz przygotowawczy na 
Teneryfie. To był Twój pomysł?

Tak. Postanowiłam zorganizować drużynowy wyjazd dla 6 osób 
i uparłam się, że to zrobię choćby nie wiem co! (śmiech) Zaczęłam szu-
kać lotu, hoteli, byłam w kontakcie z wypożyczalnią rowerów tam na 
miejscu (nie chcieliśmy przewozić własnych rowerów, bo wiązałoby się 
to z dodatkowymi kosztami, a sam sprzęt po prostu cierpi na długich 
podjazdach i częstym hamowaniu). Stresowała mnie ta odpowiedzial-
ność, ale ludzie mi zaufali i wrócili zadowoleni. Teraz znowu organizu-

Obóz przygotowawczy na Teneryfie

Nowy Targ Road Challenge 2019
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ję taki wyjazd, powtórka już w marcu przyszłego roku!
Masz już kalendarz imprez na nadchodzący sezon?
Całego kalendarza jeszcze nie mam, ale myślę, że to kwestia czasu. 

Na pewno chciałabym pojechać we wspomnianych Tatra Road Race 
i Nowy Targ Road Challenge oraz wrócić po rocznej przerwie na organi-
zowany przez naszego Rafała Majkę Majka Days, który wygrałam w ze-
szłym roku. Kolejnym pewniakiem jest Tour de Pologne, gdzie można 
świetnie się sprawdzić w rywalizacji z kobietami z różnych stron Polski.

na swoim profilu społecznościowym napisałaś, że po każdym 
sezonie przychodzi czas na kolarstwo romantyczne i detoks tech-
nologiczny… co więc robi kolarz, kiedy nie trenuje?

Kolarz, który nie trenuje, chwilowo cieszy się życiem prowadzo-
nym przez przeciętnego Kowalskiego przez 365 dni w roku (śmiech). 
Miałam 3 tygodnie tzw. roztrenowania i takie moje małe marzenia do 
spełnienia: głównie te dietetyczne, bo przez cały rok muszę trzymać 
dietę, czyli jeść gotowane rzeczy, zero tłuszczu, unikać cukru... Może 
dzisiaj moje sumienie nie jest czyste, na wiele sobie pozwoliłam, ale 
czuję się z tym dobrze, jestem tylko człowiekiem (śmiech). W końcu 
znalazłam też czas na to, żeby się wyspać, spędzić więcej czasu z moją 
drugą połówką, bo mimo że jeździmy w tym samym klubie i towarzy-
szy mi na wszystkich wyścigach, to wiadomo – wszystko jest w biegu. 
Natomiast kolarstwo romantyczne to zwykłe wycieczki rowerowe, kie-
dy siadam na rower i po prostu jadę, bez żadnych liczników czy innych 
urządzeń. Innym moim marzeniem była pierwsza w tym roku wyciecz-
ka w Tatry. Zawsze widziałam je z dołu, z perspektywy kolarza rywa-
lizującego w wyścigach i nie miałam okazji, żeby stanąć na szczycie. 
Po sezonie nastąpił przełom. Zdobyłam 4 dwutysięczniki, zakwasy od-
czuwałam przez 3 dni, ale radość jest nie do opisania!

Masz jakieś bliższe lub dalsze marzenie kolarskie?
Marzeń mam wiele, bo – tak jak wspomniałam – jest to niezwykle 

rozwojowy sport, ale na pewno chciałabym zaistnieć w czasówkach, po-
nieważ wiem, że góry mi służą, a te czasówki gdzieś tam kuleją ze wzglę-

du na krótki dystans... Mój kolejny cel to ponowne stanięcie na podium 
Mistrzostw Świata. Jest wiele zawodów w Europie, w których marzy mi 
się wystartować. Wrażenia z nich są ponoć nieporównywalne z niczym 
innym, jednak problem polega na tym, że uczestników wybiera się dro-
gą losowania. Trzeba mieć mnóstwo szczęścia i luksus podjęcia ryzyka, 
żeby z wyprzedzeniem uwzględnić ten wyjazd w kalendarzu...

Trenujesz już 24 lata. Jak bardzo zmieniło się kolarstwo od 
tego czasu?

To jest przepaść! Kiedyś w Polsce nie było wcale sklepów rowe-
rowych, sprzęt sprowadzało się zza granicy, najczęściej z Niemiec 
i Czech, istniały dwie marki rowerowe. Teraz ludzie jeżdżą na rowe-
rach, które kosztują 20–30 tys. zł i wszystko jest dostępne od ręki. Są 
rowery miejskie, górskie, szosowe, trekingowe, e-rowery z napędem, 
a nawet zwift, czyli rower w wirtualnej rzeczywistości. Kolarstwo zmie-
niło się też organizacyjnie. Kilka lat temu zdarzało się, że na tablicach 
wyników próżno było szukać klasyfikacji kobiet. Cieszy mnie, że obec-
nie dużo więcej uwagi poświęca się zawodniczkom i docenia się ich 
wkład w rozwój dyscypliny.

z roku na rok wzrasta ogólne zainteresowanie sportem, rozwi-
nęła się także turystyka rowerowa. Jak zachęciłabyś młodych lu-
dzi do jazdy na dwóch kółkach?

Przede wszystkim jest to świetna forma spędzania czasu z rodziną. 
Myślę też, że poprzez sport można przygotować dziecko do dorosłe-
go życia. Mnie na pewno nauczył przyjmowania porażek i walki ze sła-
bościami. W całości ukształtował mój charakter. W dzisiejszym świecie 
często się załamujemy, mamy różne problemy i często to właśnie sport 
nas uzdrawia – nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.

Warto zauważyć, że nasza gmina zrobiła już bardzo dużo, żeby roz-
winąć pojęcie kolarstwa: mamy ścieżki rowerowe, Żelazny Szlak Rowe-
rowy, jak również Koło Turystyki Rowerowej, do którego należą małe 
dzieci i już zaznajamiają się z tematem. Rozwija się to wszystko we wła-
ściwym kierunku. Co najpiękniejsze, ten sport naprawdę łączy ludzi.

rozmawiała a.P.

Tour de Pologne Amatorów 2019

Tatra Road Race 2019

Tatra Road Race 2019
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TURNIEJ SKATA W OSP GODóW
19.10.2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie od-

był się drużynowy i indywidualny Turniej Skata o Puchar Prezesa Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Godowie druha Jana Surmy.

Rozegrano serie po 24 rozdania. Uzyskano następujące wyniki:

dRużynowo:
 I miejsce OSP Łaziska 6951 pkt.
 II miejsce OSP Gołkowice 6660 pkt.
 II miejsce OSP Skrzyszów 6262 pkt.

indywidualnie:
 I miejsce Bronisław Mucha OSP Gołkowice 2230 pkt.
 II miejsce Zbigniew Klimek OSP Łaziska 2099 pkt.
 III miejsce Mariusz Pawelec OSP Łaziska 1879 pkt.

Henryk Olejok

16 i 17 października w ZSP w Skrbeńsku odbył się Gminny Turniej 
Szachowy imienia pastora Marcina Lukasa. Kolejny raz rozgrywki od-
były się w międzynarodowej obsadzie, gdyż wzięli w nich udział tak-
że zawodnicy z zaprzyjaźnionej szkoły z Petrovic. W turnieju wystarto-
wało 33 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wie-
kowych: 16 października do stołów zasiedli uczniowie klas IV-VI , zaś 
17 października – klas VII-VIII. Zawody szachowe rozgrywane były sys-
temem ,,każdy z każdym”. Dla zdobywców pięciu pierwszych miejsc 
w każdej kategorii wiekowej Gminna Rada Sportu ufundowała statu-
etki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo po dwudniowych 
rozgrywkach wyłoniono zwycięską drużynę szkolną, która zdobyła 
puchar. Gratulujemy najlepszym, poniżej klasyfikacja.

GRuPa MŁodSza (KLASy IV-VI):
I miejsce Tobiasz Mendrela – SP Skrbeńsko,
II miejsce Adam Zozworek – SP Gołkowice,
III miejsce Robert Dubiel – SP Skrbeńsko,
IV miejsce Mateusz Puchała – SP Gołkowice,
V miejsce Bartosz Posanow – SP Godów.

GRuPa STaRSza (KLASy VII-VIII):
I miejsce Nikodem Majzner – SP Gołkowice,
II miejsce Maciej Hudek – SP Skrzyszów,
III miejsce Maciej Kruczek – SP Skrzyszów,
IV miejsce Jakub Kaiser – Petrovice,
V miejsce Kamil Krzyżok – SP Godów.

klaSyfikacJa Szkolna oBu GRuP:
I miejsce SP Gołkowice,
II miejsce SP Godów,
III miejsce SP Skrbeńsko,
IV miejsce SP Skrzyszów,
V miejsce Petrovice,
VI miejsce SP Krostoszowice.

24 i 25 października w sali ZSP w Godowie odbył się IV Gminny Tur-
niej Badmintona dla uczniów szkół podstawowych gminy Godów. Celem 
turnieju była integracja w środowisku lokalnym, upowszechnianie sportu 
jako zdrowego stylu życia, wyrabianie świadomej postawy zdyscyplino-
wania i przestrzegania zasad gry oraz rozpowszechnianie sportów rakie-
towych. 24 października swoich sił próbowali uczniowie klas IV-VI, następ-
nego dnia na boisku stawili się ich starsi koledzy i koleżanki z klas VII-VIII. 
Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowała Gminna Rada Sportu 
w Godowie. Uczestnictwo w turnieju pozwoliło wszystkim poczuć ducha 
rywalizacji, jak również sprawdzić swoje umiejętności na tle grupy. Mamy 
nadzieję, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili! Klasyfikacja:

GRuPa MŁodSza
DZIeWcZyNy:

I miejsce SP Skrzyszów,
II miejsce SP Gołkowice, 
III miejsce SP Godów.

cHłOPcy:
I miejsce SP Godów,
II miejsce SP Skrbeńsko,
III miejsce SP Łaziska.

kLasyFIkacja łącZNa GruPy młODsZej:
I miejsce SP Godów,
II miejsce SP Skrzyszów,
III miejsce ex aequo SP Gołkowice, SP Skrbeńsko.

GRuPa STaRSza
DZIeWcZyNy:

I miejsc SP Godów,
II miejsce SP Gołkowice,
III miejsce SP Krostoszowice.

cHłOPcy:
I miejsce SP Godów,
II miejsce SP Skrbeńsko,
III miejsce SP Skrzyszów.

kLasyFIkacja łącZNa GruPy starsZej:
I miejsce SP Godów,
II miejsce SP Skrbeńsko,
III miejsce SP Gołkowice.

a. szwarc

TRENING SEKCJI JUDO 
LkS pOLOnia ŁaziSka 

WRAZ Z RODZICAMI
17 października w ZSP w Łaziskach odbyły się zajęcia otwarte judo. 

Dzieci i młodzież z sekcji LKS Polonia Łaziska mogły się pochwalić przed 
rodzicami umiejętnościami, które nabyły podczas dotychczasowych za-
jęć. Spotkanie było także okazją do sprawdzenia swoich sił i umiejętno-
ści, zarówno przez nowicjuszy, jak i przez opiekunów. Wszyscy obec-
ni zostali zaproszeni na matę, gdzie pod okiem trenerów ćwiczyli swo-
ją sprawność fizyczną. Momentami było ciężko, ale ćwiczenia prowa-
dzone w formie zabawowej sprawiły wszystkim nie lada gratkę. Zajęcia 
otwarte udowodniły wszystkim, że judo to świetna zabawa. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a wstąpieniem do sekcji judo, zaprasza-
my na trening. Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek o go-
dzinie 17.15 w sali ZSP w Łaziskach.

a. szwarc

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Budynek gospodarczy na ul. 1 Maja, Godów 2007 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

M
. M

ar
co

l

Sklep Tisław, Godów 2019 r.

Gminny Turniej Szachowy, Skrbeńsko 16-17.10.2019 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Zwycięska drużyna Gminnego Turneju Badmintona – SP Godów
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80 rączek, 80 nóżek i 40 szybko bijących serduszek. Przyszła pora na 
rewizytę. Młodzi aktorzy i tancerze z Teatru Naszej Wyobraźni i Zespo-
łu Tanecznego „Anava” ruszyli do Warszawy. Cel? Nie byle jaki!!! Spo-
tkanie z Pierwszą Damą i prezentacja specjalnie przygotowanego na 
tę okazję spektaklu pt. „Oj-czy-zna”.

Jak to się stało? Wszystko za sprawą małej Bereniki, która jako pierw-
sza odwiedziła Pałac Prezydencki i spotkała się z Agatą Kornhauser-Du-
dą. Podczas spotkania młoda mieszkanka z Łazisk oczarowała Panią Pre-
zydentową opowieścią o gołkowickim teatrze, ta postanowiła na własne 
oczy zobaczyć, jak działa grupa. 7 lutego w Ośrodku Kultury w Gołkowi-
cach odbyły się wspólne warsztaty Pierwszej Damy z dziećmi, w czasie 
spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do stolicy. 15 listopada silna re-
prezentacja dzieci z gminy ruszyła na podbój Warszawy. Spotkanie od-
było się w Belwederze. Pierwszym punktem spotkania był występ. Nie-
samowicie zestresowani dali z siebie wszystko, a Pierwsza Dama zapa-
miętała nawet najmniejsze szczegóły występu, o czym świadczyły sło-
wa wypowiedziane po prezentacji. Agata Kornhauser-Duda pochwaliła 

MAŁY TEATR W WIELKIM ŚWIECIE

dzieci za pokazanie w krótkich słowach piękna naszej ojczyzny i miłości 
do Śląska. Była pewna, że dzieci już niejednokrotnie występowały z tym 
widowiskiem, gdyż nie widziała na ich twarzach tremy. Śmiało można 
powiedzieć, że rola niezestresowanych wyszła im oskarowo. Następnie 
przyszedł czas na pytania, którym końca nie było widać, wśród nich py-
tania o to, jak Pierwsza Dama robi zakupy, czy sprząta w domu i jak lu-
dzie reagują na Nią na ulicy. Na wszystkie, czasami bardzo bezpośred-
nie, czasami niedyskretne, odpowiadała z ogromna szczerością. Po spo-
tkaniu przyszedł czas na posiłek w pięknych salach Belwederu, a następ-
nie zwiedzanie. Wyjazd był dla dzieci niesamowitą przygodą, a jedno-
cześnie ogromnym wyróżnieniem zarówno dla nich, jak i całego teatru, 
który w tym roku świętuje 10-lecie swojego istnienia. Wyjazd był po-
niekąd podziękowaniem za wszystkie lata, podczas których grupy two-
rzyły spektakle dla społeczności gminy, szkół i przedszkoli, za wszystkie 
próby, godziny spędzone w ośrodku i pracę włożoną we własny rozwój, 
ale także rozwój oferty kulturalnej GCKSiT. 

Dominika Brzoza-Piprek
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

Fo
t. 

P.
 B

or
ko

w
sk

i

Fo
t. 

P.
 B

or
ko

w
sk

i
Fo

t. 
P.

 B
or

ko
w

sk
i

Fo
t. 

P.
 B

or
ko

w
sk

i

Fo
t. 

P.
 B

or
ko

w
sk

i


