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LAUREAT KONKURSU 
KURATORYJNEGO Z HISTORII

Kim był i co zrobił Harry Truman? Kiedy powstała Liga Narodów? 
Skąd pochodziła potoczna nazwa „młynarki”, którą określano bank-
noty drukowane przez Bank Emisyjny w Generalnym Gubernatorstwie 
w czasie okupacji?

Odpowiedzi na te i szereg innych pytań zna Maciej Mitko z klasy 
7B SP Gołkowice. Dzięki bardzo ciężkiej pracy, lekturze podręczni-
ków i publikacji historycznych oraz stosom rozwiązanych testów, do-
datkowo także za sprawą ambicji, talentu i pasji, Maciej został laure-
atem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii. Gratulu-
jemy Maciejowi oraz jego rodzicom i dziękujemy za wytrwałość i nie-
ustanne wsparcie.

Mateusz Andrzejuk

CZERWIEC 2020

Na listopadowym spotkaniu w 2019 r. Rada Rodziców podjęła de-
cyzję o przeznaczeniu funduszy pozyskanych od sponsorów z okazji 
jubileuszu 70-lecia skrzyszowskiej podstawówki na stworzenie nowo-
czesnej pracowni językowej. Rodzice stwierdzili, że będzie to najlep-
sza forma upamiętnienia tak pięknej uroczystości. Kwota, którą dyspo-
nowali, pozwoliłaby jednak jedynie na zakup podstawowego wyposa-
żenia. Dlatego zwróciliśmy się do Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej z prośbą o dofinasowanie naszego projektu. Fundacja pozytyw-
nie rozpatrzyła złożony przez nas wniosek i przekazała nam darowi-
znę w kwocie 20 000 zł. Realizacją projektu byli również zaintereso-
wani główni odbiorcy, czyli uczniowie. A dowodem na to jest fakt, że 
członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Luksus“ postanowili przekazać 
na  urządzenie studia 1000 zł z wypracowanego przez siebie dochodu. 
Potem dołączyło się Stowarzyszenie „Piękne Anioły“. Pani Monika So-
bik zadbała o wyposażenie sali w meble. Dzięki niej pracownia wzbo-
gaciła się również o tapetę prezentującą imponującą panoramę No-
wego Jorku. Nowe wyposażenie domagało się świeżego tła. I znów nie 
zawiedli rodzice – kilkoro z nich pięknie odmalowało ściany. I tak po-
wstało studio językowe o niepowtarzalnym klimacie.

Praca nad urządzaniem pracowni zakończyła się w pierwszym ty-
godniu maja. Do szkoły przywieziono sprzęt, a specjaliści w kilka go-
dzin zamontowali 24 stanowiska uczniowskie z zestawami słuchawko-

DZIĘKI DZIAŁANIU SZEREGU LUDZI DOBREJ WOLI NA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE CZEKA W PEŁNI WYPOSAŻONA, 
NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA.

STUDIO JĘZYKOWE Z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ 
DLA SP W SKRZYSZOWIE

wymi i mikrofonami. Powstało również stanowisko dla lektora wypo-
sażone w laptop, słuchawki lektorskie oraz tablet z routerem, dzięki 
któremu nauczyciel może w trakcie lekcji przemieszczać się po klasie. 
Prowadzący zajęcia dysponuje również dwudziestoczterościeżkowym 
magnetofonem, pozwalającym na nagrywanie wszystkich uczniów 
równocześnie. Atutem nowoczesnego studia jest także odpowiednie 
nagłośnienie sali. I wreszcie last but not least – nad realizacją projektu 
czuwała pani Luiza Dworok. To dzięki jej staraniom wystrój studia jest 
dopracowany w każdym szczególe.

Ogłoszenie stanu epidemii znacznie spowolniło proces organizacji 
pracowni. Uczniowie w pełni skorzystają z jej możliwości dopiero po 
zakończeniu zdalnego nauczania. Obecnie w studiu językowym pra-
cują tylko uczniowie biorący udział w konsultacjach. Mamy nadzieję, 
że ta sytuacja wkrótce się zmieni i będziemy mogli dokonać uroczy-
stego otwarcia „Studia językowego Fundacji JSW“ w Szkole Podstawo-
wej w Skrzyszowie.

Joanna Bonarek

SPEED CARVING – RZEŹBA 
W WERSJI EKSTREMALNEJ

Wydawać by się mogło, że przeprowadzenie zawodów rzeźbiar-
skich w obecnym czasie, któremu przewodniczy hasło #zostańwdo-
mu, jest nierealne – nic bardziej mylnego! Dla miłośników rzeźbienia 
nic nie stanie na przeszkodzie w realizacji swojej pasji. I tak 30 kwiet-
nia odbył się wyjątkowy, bo przeprowadzony internetowo, Międzyna-
rodowy Konkurs w Speed Carvingu, w którym wzięli udział wspaniali 
artyści ze Skrbeńska – Bogumiła i Ireneusz Canibołowie. Konkurs moż-
na było oglądać na żywo – wystarczyło włączyć YouTube'a i wejść na 
kanał organizatora, Rosjanina Kiriła Baira. W konkursie wzięło udział 
13 rzeźbiarzy: z Polski, Rosji, Litwy, Estonii i Białorusi. Każdy uczestnik 
na wykonanie swojej pracy miał TYLKO 30 minut. Nie zabrakło sukce-
sów naszych rzeźbiarzy – pierwsze miejsce przyznano Bogumile Cani-
boł, a 5. miejsce zajął Ireneusz Caniboł! Głosowanie zostało przepro-
wadzone za pomocą komentarzy pod relacją z konkursu. Gratulujemy 
naszym wspaniałym artystom!

Emilia Szczypka

Rzeźba Bogumiły Caniboł Rzeźba Ireneusza Caniboła

Laureat konkursu kuratoryjnego z historii Maciej Mitko 
– SP Gołkowice
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Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, zmieniła funkcjo-
nowanie szkół. Jednak w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie wszy-
scy starają się pracować w miarę normalnie. Oczywiście nie ma na-
uki w dosłownym tego słowa znaczeniu, szkoła jest na razie pusta, ale 
cała reszta działa. Nauczyciele organizują konkursy, uczniowie anga-
żują się w ten czy inny sposób, bo przecież trzeba przetrwać ten trud-
ny czas. Jeszcze zanim wybuchła pandemia, nasi podopieczni odnieśli 
kilka znaczących sukcesów, o których warto tutaj wspomnieć, bo na-
leży docenić ich pracę, ich wysiłek i chociaż w ten sposób wnieść tro-
chę radości w tym trudnym czasie. Z dumą informujemy, że uczniowie 
naszej szkoły uzyskali tytuł laureata i finalisty Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych. Maciej Kopiec został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, natomiast Marta Szczurek 
została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. Igor Kopiec zdobył II miejsce, a Krzysztof Stabla wyróżnie-
nie w finale XIX Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Bajkowe 
Zadania”, który odbył się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W Woje-
wódzkim Konkursie „Wykreuj historię” Filip Przybyła został laureatem 
II miejsca, Sandra Adamczyk – III miejsca, a wyróżnienie I stopnia zdo-
była Emilia Burda. Ponadto w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
z Języka Angielskiego dla klas 1-3 „Recytuj po angielsku” w katego-
rii klas drugich III miejsce zajęła nasza reprezentantka – Amelia Smyla, 
a w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Językowym „Create Your En-
glish World V” Sandra Adamczyk zdobyła I miejsce. W  Powiatowym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim odbył się 
konkurs dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych „W przyszłości zo-
stanę…”, w którym 2 nasze uczennice zdobyły uznanie komisji kon-
kursowej. Blanka Lawędziak została wyróżniona za zaprezentowanie 
ścieżki rozwoju, która ma doprowadzić ją do uzyskania kwalifikacji pro-
wadzenia hipoterapii, a Alicja Parus za prezentację, w której opowie-
działa o swoich planach biznesowych związanych z otwarciem ośrod-
ka jazdy konnej, zdobyła II miejsce. Już w trakcie pandemii dotarły do 
nas informacje o kolejnych sukcesach. Wielką dumą i radością napawa 
nas fakt, że aż 4 uczniów zostało docenionych w Powiatowym Przeglą-
dzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn”. W ka-
tegorii klas IV-VI Ania Murańska zajęła I miejsce, a Sandra Adamczyk 
otrzymała wyróżnienie. W kategorii klas VII-VIII Maciej Hudek zajął III 
miejsce, a Jakub Pająk otrzymał wyróżnienie. W VII Powiatowym Kon-
kursie z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych uczeń naszej 

Wspieramy Medyków w SP Skrzyszów

szkoły Maciej Kopiec zajął I miejsce w powiecie. Tytuł laureata w ogól-
nopolskim konkursie z geografii „Galileo” zdobył Tomasz Tomecki, zaś 
wyróżnienie w konkursie otrzymała Anna Murańska. Z ogromną rado-
ścią przyjęliśmy też wiadomość, że aż troje uczniów naszej szkoły zo-
stało laureatami konkursu wojewódzkiego zorganizowanego przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach kampanii prowadzonej z okazji 
obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na któ-
rej rodzą się diamenty”. Emilia Burda zajęła 3. miejsce w konkursie na 
plakat „Śląsk to mój dom”, a Sandra Adamczyk i Jakub Wodecki zajęli 3. 
miejsce w konkursie fotograficznym „100 lat temu na Śląsku” (wspólnie 
wykonali rekonstrukcję sceny sprzed 100 lat, którą przedstawili na fo-
tografii zatytułowanej „Powstaniec śląski i sanitariuszka”).

Jak wcześniej wspomniano, nauczyciele organizują liczne konkur-
sy i propagują różnorodne akcje. M.in. z okazji Dnia Ziemi przeprowa-
dzono wirtualny konkurs „Ocalmy naszą planetę”, do końca maja trwa-
ją konkursy „Kim chcę zostać, gdy dorosnę” i „Powstania śląskie – pa-
miętamy!”. Wraz z harcerzami nasi uczniowie włączyli się w akcję „List 
do Powstańca”, wysyłając do Pana Henryka, powstańca warszawskie-
go, który obchodził 100 urodziny, mnóstwo pięknych słów ze Skrzy-
szowa. Uczniowie wzięli też  udział w gminnej akcji „Wspierajmy Me-
dyków”, która miała na celu rozwijanie empatii wśród dzieci i młodzie-
ży, docenienie ciężkiej pracy służby zdrowia oraz promocję właściwej 
higieny podczas epidemii koronawirusa. W dniach od 26 kwietnia do 
2 maja odbywał się XII Tydzień Biblijny – IV Narodowe Czytanie Pisma 
Świętego, w tym roku pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się 
Chlebem życia”. Nasi uczniowie często z całymi rodzinami on-line za-
angażowali się w czytanie ewangelii św. Mateusza. Ponadto w parafii 
w Skrzyszowie została zaprezentowana wystawa pt. „Prace dzieci na-
szej parafii i nie tylko w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły – Papie-
ża Polaka – Świętego Jana Pawła II”.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę można się 
dowiedzieć na bieżąco ze strony internetowej, na której jest umiesz-
czona specjalna galeria prac uczniów wykonanych w czasie zdalne-
go nauczania. W tym miejscu należą się podziękowania dla wszystkich 
uczniów i ich rodziców, którzy starają się angażować we wszelkie dzia-
łania szkoły mające na celu ukazanie, że w tym trudnym dla wszystkich 
czasie życie musi dalej się toczyć, wierząc, że „jeszcze będzie przepięk-
nie/jeszcze będzie normalnie”.

Iwona Brudny 

SZKOŁA W CZASACH ZARAZY
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KAROLEK
18 maja 1920 r. Karolek się urodził
I jak każdy chłopak do szkoły chodził.
Bardzo lubił góry i często patrzył w chmury,
Widział tam Boga jedynego i modlił się do niego,
Był wzorowym przykładem człowieka wierzącego.
Sztukę teatralną lubił, z nikim się nie czubił.
W piłkę nożną grywał i w obcych miejscach bywał.
Maturę celująco zdał i na polonistykę się wybrał,
Wojna mu przeszkodziała, lecz bardziej do Boga zbliżyła.
Z młodzieżą wybierał się na natury łono
I pozwolił by na niego „wujku” mówiono.
Gdy został papieżem, Polska oszalała
Bo nigdy w Watykanie Polaka nie miała.
Narody nauczał poprzez liczne pielgrzymki,
Wszyscy go kochali za dobre uczynki.
On kochał ludzi a najbardziej dzieci,
Bo nad nimi Pan Jezus jasno świeci.
Wspaniałym był Papieżem i dobrym człowiekiem,
Więc szybko został Świętym, ku naszej uciesze.

Sandra Adamczyk

PORTRET 
MOJEJ MAMY

Z okazji Dnia Matki Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie zorganizowało dla dzieci do lat 10 konkurs plastyczny pt. 
„Portret mojej Mamy”. Celem konkursu było rozwijanie inwencji twór-
czej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popula-
ryzowanie różnorodnych form plastycznych oraz czerpanie radości 
z procesu tworzenia.

Konkurs miał formułę online. Dzieci miały za zadanie stworzyć por-
tret swojej mamy z wykorzystaniem dowolnej techniki, a następnie 
wstawić zdjęcie pracy na stronie GCKSiT na Facebooku jako komen-
tarz pod postem ogłoszenia o konkursie. Konkurs rozpoczął się 12 
maja i trwał do 25 maja do godziny 12.00. Zwycięzca wyłoniony zo-
stał poprzez zdobycie największej ilości tzw. lajków. Na stronie organi-
zatora opublikowanych zostało 6 prac plastycznych. Do ostatnich mi-
nut trwała zacięta „walka na polubienia”. Zwyciężczynią konkursu zo-
stała Marysia Niziołek! 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy pomysłowości 
i kreatywności w tworzeniu przepięknych portretów Mam!

A. Szwarc
Zwyciężczyni konkursu Marysia Niziołek z mamą i siostrą

Praca Natalii Niziołek,
188 polubień

Praca Amelii Marek,
168 polubień

Praca Krzysztofa Stabli,
133 polubienia

Praca Marty Kubiniok,
54 polubienia

Praca Marty Czyż,
30 polubień
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KLASA OKRĘGOWA (RACIBÓRZ - RYBNIK)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Unia Turza Śląska 17 44 14 2 1 47-17
2. Naprzód Borucin 17 40 13 1 3 55-29
3. LKS Krzyżanowice (k. Raciborza) 17 34 10 4 3 39-18
4. Forteca Świerklany 17 33 10 3 4 54-23
5. LKS Tworków 17 31 9 4 4 49-31
6. LKS 1908 Nędza 17 31 9 4 4 44-30
7. Unia Racibórz 17 31 8 7 2 47-27
8. Polonia Marklowice 17 28 9 1 7 36-27
9. Dąb Gaszowice 17 27 8 3 6 32-27

10. Czarni Gorzyce 17 25 7 4 6 30-27
11. Płomień Połomia 17 20 6 2 9 36-40
12.  Polonia Łaziska Rybnickie 17 19 5 4 8 19-40
13. Silesia Lubomia 17 16 4 4 9 27-31
14. Pierwszy Chwałowice (Rybnik) 17 15 4 3 10 28-41

15. MKS Czerwionka (Czerwionka-
Leszczyny) 17 13 3 4 10 24-51

16. ROW 1964 II Rybnik 17 11 3 2 12 23-51
17. Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 17 11 3 2 12 23-42
18. Rymer Rybnik 17 3 1 0 16 18-79

7 maja Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zgodnie z de-
cyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej rozgrywki se-
niorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki 
młodzieżowe zostały odwołane. Tym samym zakończył się także se-
zon dla drużyn piłkarskich z naszej gminy.

Kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce została 
przyjęta jako układ końcowych tabel sezonu 2019/2020. Na tej pod-
stawie zatwierdzono awanse do wyższych lig i zdecydowano o bra-
ku spadków. Gwiazda Skrzyszów w nowym sezonie zagra na boiskach 
klasy okręgowej (Racibórz-Rybnik), natomiast KS 27 Gołkowice dołą-
czy do Interu Krostoszowice i Olzy Godów w rybnickiej B klasie. LKS 
Skrbeńsko nadal będzie walczyć w C klasie.

A.P.

KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO W NASZEJ GMINIE
A KLASA (RYBNIK)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Gwiazda Skrzyszów 16 40 13 1 2 53-14
2. MKS 32 Radziejów (Rybnik) 15 37 12 1 2 54-24
3. TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) 16 33 11 0 5 54-32
4. Naprzód Rydułtowy 16 32 10 2 4 57-30
5. Górnik Radlin 16 28 8 4 4 42-30
6. LKS Baranowice (Żory) 16 25 8 1 7 33-45
7. Płomień Ochojec (Rybnik) 16 25 8 1 7 44-39
8. MKS Żory 16 23 7 2 7 38-44
9. Polonia Niewiadom (Rybnik) 16 20 6 2 8 40-34

10. Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) 15 20 6 2 7 24-25
11. Borowik Szczejkowice 16 19 6 1 9 41-36
12. TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) 16 16 5 1 10 30-51
13. Orzeł Palowice 16 16 5 1 10 28-52
14. Górnik Boguszowice (Rybnik) 16 12 4 0 12 23-62
15. Jedność Jejkowice 16 12 3 3 10 21-44
16. LKS II Bełk 16 11 3 2 11 31-51

B KLASA (RYBNIK)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Orzeł Jankowice 14 28 8 4 2 40-23
2. Start Mszana 13 26 8 2 3 38-13
3. KS Kleszczów (Żory) 14 25 7 4 3 38-15
4. KS Szczerbice 14 23 7 2 5 29-27
5. KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) 14 22 7 1 6 28-24
6. Inter Krostoszowice 14 20 6 2 6 33-38
7. Ruch Stanowice 13 20 6 2 5 30-33

8. Płomień Czuchów (Czerwionka-
Leszczyny) 14 19 5 4 5 35-37

9. Sygnały Gotartowice (Rybnik) 14 18 4 6 4 25-25

10. Dąb Dębieńsko (Czerwionka-
Leszczyny) 14 18 5 3 6 26-18

11. Płomień II Połomia 14 16 5 1 8 26-42
12. Olza Godów 14 14 4 2 8 18-29
13. KP Kamień (Rybnik) 14 11 2 5 7 19-43
14. Iskra Rowień (Żory) 14 11 3 2 9 21-39

C KLASA (RYBNIK)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Odra II Wodzisław Śląski 13 36 12 0 1 94-16
2. KS 27 Gołkowice 13 31 10 1 2 70-24
3.  Jedność II Jejkowice 13 27 9 0 4 43-39
4. LKS Zwonowice 13 25 8 1 4 56-29
5. Żar Szeroka 13 22 7 1 5 42-42
6. LKS Skrbeńsko 12 21 7 0 5 40-26
7. Forteca II Świerklany 13 20 6 2 5 32-25
8. Granica II Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 13 17 5 2 6 30-35
9. Polaris Żory 13 12 3 3 7 19-45

10. MKS II Czerwionka (Czerwionka-
Leszczyny) 13 10 3 1 9 26-62

11. Inter II Krostoszowice 13 9 3 0 10 24-59
12. Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 13 8 2 2 9 21-41
13. LKS Rój (Żory) 13 7 2 1 10 16-70
14. Pierwszy II Chwałowice (Rybnik) 0 0 0 0 0 0-0

PO 21 LATACH DRUŻYNA TENISA 
STOŁOWEGO LKS „GWIAZDA” SEGER 

SKRZYSZÓW WRACA DO II LIGI
Z dniem 19.05.2020 Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

podjął trudną, lecz konieczną uchwałę o zakończeniu rozgrywek ligo-
wych lig niższych. W związku z tym nasza ekipa awansowała z pierw-
szego miejsca z dorobkiem 14 zwycięstw w 14 meczach do II ligi. Gra-
tulujemy drużynie: 
•	kapitan drużyny – Filip Jabłoński,
•	Kamil Smołka, Bartosz Pustołka, Sebastian Juzek, Piotr Banach, Da-

mian Porembski,
•	kierownik sekcji tenisa stołowego – Marek Cudnowski,
•	odpowiedzialny za porządek na sali w czasie meczów – Marian 

Chrobok.
Krzysztof Surowiec

WYNIKI KONKURSU „STWÓRZ WŁASNY 
PROJEKT STROJU DLA KRAWCA NITECZKI 

I STRACHOWEJ”
Oryginalność i fantazja w wykorzystaniu różnorodnych materiałów 

zachwyciły komisję konkursu „Stwórz własny projekt stroju dla Krawca 
Niteczki i Strachowej” zorganizowanego przez GCKSiT w Godowie dla 
uczniów klas I–III szkół podstawowych, na który nadesłano 22 prace.

Konkurs został przeprowadzony na potrzeby spektaklu „Krawiec 
Niteczka i Strachowa” Teatru Naszej Wyobraźni. Celem było wyło-
nienie dwóch najlepszych projektów, na wzór których powstały lalki 
i stroje dla odtwórców tytułowych ról. Komisja konkursowa (Dorota 
Zgodzaj, Dorota Welcel i Mirella Berger-Szkudlarek), wyłaniając zwy-
cięzców, wzięła pod uwagę przede wszystkim samodzielność i estety-
kę wykonania oraz walory artystyczne. W każdej kategorii przyznano 
także po jednym wyróżnieniu.

PROJEKT STROJU DLA KRAWCA NITECZKI
I miejsce – Paulina Tracz – SP Skrzyszów
Wyróżnienie – Wiktor Hawrył – SP Skrzyszów

PROJEKT STROJU DLA STRACHOWEJ
I miejsce – Mia Staszak – SP Krostoszowice
Wyróżnienie – Natalia Niziołek – SP Łaziska

Bardzo dziękujemy właścicielce Fabryki Stylu Dorocie Zgodzaj oraz 
założycielce Art Pompowni Dorocie Welcel za uszycie strojów i lalek. 

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z premierą spektaklu miało 
odbyć się 22 marca. Z nadzieją czekamy na nowy termin, gdy będzie-
my mogli zobaczyć to wyjątkowe przedstawienie, na które już dziś ser-
decznie zapraszamy!

A.P.
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III BIEG CHARYTATYWNY „ZEDRZYJ SZCZEWIKI DLA BERENIKI”

WIRTUALNY BIEG PO ZDROWIE
UKS „Diament” Godów zachęca do udziału w tegorocznej edycji 

Biegu Po Zdrowie w naszej gminie – tym razem przez 4 miesiące star-
ty odbywać się będą wirtualnie. Każdy uczestnik ma za zadanie sam 
w dowolnym miejscu i o dowolnej godzinie pokonać wskazany dy-
stans i przesłać potwierdzenie zaliczenia biegu lub marszu.

1. Bieg lub marsz nordic walking – rocznik 2006 i starsi na dystansie 5 
km lub większym.

2. Biegi dla dzieci:
dziewczęta i chłopcy rocznik 2013-2015 – dystans 200 m,
dziewczęta i chłopcy rocznik 2012-2007 – dystans 1000 m.

Wirtualne biegi lub marsze zaplanowano na maj, czerwiec, lipiec 
i sierpień. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienia formularza zgło-
szeniowego na stronie internetowej www.biegiempozdrowie.pl. Do 
akcji można dołączyć do sierpnia, odrabiając poszczególne mie-
siące. Potwierdzenie zaliczenia biegu lub marszu wirtualnego za dany 
miesiąc wysyłamy na uks.diament@wp.pl. 

18 września przy orliku w Krostoszowicach odbędzie się finał Wirtu-
alnego Biegu Po Zdrowie, podczas którego rozegrane zostaną:

1. Bieg na dystansie 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:
kobiety: 14-19 lat, 20-34 lata, 35 lat i starsze,
mężczyźni: 14-19 lat, 20-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi.

2. Marsz na dystansie 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:
kobiety: 20-34 lata, 35-50 lat, 60 lat i starsze,
mężczyźni:, 20-39 lat, 40-59 lat, 60 lat i starsi.

3. Biegi dla dzieci:
dziewczęta i chłopcy rocznik 2013-2015 – dystans 100m,
dziewczęta i chłopcy rocznik 2012-2011 – dystans 200m,
dziewczęta i chłopcy rocznik 2010-2009 – dystans 400m,
dziewczęta i chłopcy rocznik 2008-2007 – dystans 800m.

Dla wszystkich uczestników biegu lub marszu przewidziano pamiąt-
kowe dyplomy i medale upamiętniające wybuch II powstania śląskiego, 
a dla najlepszych – puchary lub statuetki. Dodatkowo podczas uroczy-
stego zakończenia w Gościńcu Białego Orła w Skrzyszowie przeprowa-
dzone zostanie losowanie z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Pełny regulamin: http://biegiempozdrowie.pl/runs/5
A.P.

Medal uczestnictwa

“Zedrzyj szczewiki dla Bereniki” – dla wielu mieszkańców gminy 
Godów słowa te brzmią znajomo. Pod takim właśnie hasłem już dwu-
krotnie (w latach 2016 i 2018) na orliku w Krostoszowicach zorganizo-
wano biegi charytatywne, mające na celu pomoc w sfinansowaniu 
kosztownego leczenia ortopedycznego Bereniki Borkowskiej. Dotych-
czasowe edycje wydarzenia, których głównym organizatorem jest KS 
INTER Krostoszowice, gromadziły każdorazowo po kilkuset uczestni-
ków startujących w różnych kategoriach (bieg, marsz nordic walking, 
a nawet bieg z psem). Oprócz samego biegu malowniczymi trasami 
krostoszowickiej buczyny „Zedrzyj szczewiki dla Bereniki” było wyda-
rzeniem mocno integrującym naszą lokalną społeczność – można tam 
było spotkać całe rodziny, podziwiać występy okolicznych młodych ta-
lentów i pokazy strażackie czy uraczyć się domowymi wypiekami.

W tym roku organizatorzy również zachęcają, by – już po raz trzeci 
– „zedrzyć szczewiki dla Bereniki”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 
19-21 czerwca 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i roz-
porządzenia Ministra Zdrowia, zakazujące organizacji imprez maso-
wych, tegoroczny bieg będzie miał jednak zupełnie inną formułę. 
Udział w nim można wziąć w dowolnym miejscu na świecie, w dogod-
nym dla siebie momencie na przestrzeni trzech weekendowych dni. 
Wybór dystansu i trasy pozostaje kwestią indywidualną uczestników, 
a jedynym warunkiem uczestnictwa w „wirtualnym” wydarzeniu jest 
uiszczenie charytatywnej dowolnej opłaty startowej na zbiórce pod 
adresem https://zrzutka.pl/mcjnxx . Celem jest zebranie środków na 

ósmą już w życiu Bereniki operację (korekcję koślawości lewego kola-
na) oraz pooperacyjne ortezy umożliwiające dziewczynce chodzenie. 
Każdy uczestnik otrzyma wirtualny medal oraz certyfikat, pod warun-
kiem udokumentowania udziału w biegu w postaci zdjęcia lub pomia-
ru dystansu. Przewidziano kilka konkursów – ze wszystkimi szczegóła-
mi można się zapoznać na stronie wydarzenia na portalu Facebook pod 
adresem: https://www.facebook.com/events/292158311823990/ .

Serdecznie zapraszamy do udziału Sponsorów, którzy mogą pro-
ponować konkursy według własnego pomysłu i publikować je na stro-
nie wydarzenia promującego nasz bieg na Facebooku.

Berenika Borkowska ma 9 lat i mieszka w Łaziskach w gminie Go-
dów. Zmaga się z rozszczepem kręgosłupa. Od urodzenia walczy 
o swoje zdrowie i sprawność – za nią już siedem operacji i tysiące go-
dzin rehabilitacji. Chodzi do III klasy, gra w Teatrze Naszej Wyobraź-
ni, uwielbia czytać i marzy o tańcu. Obecnie gromadzone są środki na 
kolejny etap kosztownego leczenia skoordynowanego w Orthopaedi-
sche Kinderklinik Aschau w Niemczech. Więcej informacji można zna-
leźć na stronach:

http://www.facebook.com/pomagamyberenice  oraz 
https://dzieciom.pl/podopieczni/15337
https://tiptop.com.pl/podopieczni/pomoc-berenika-fundacja/
Serdecznie zachęcamy do udziału w biegu i dziękujemy za wspar-

cie Bereniki!
Maria M. Piechaczek-Borkowska

„OJ-CZY-ZNA” – PATRIOTYCZNY 
SPEKTAKL W WERSJI ONLINE

Premiera spektaklu „Oj-czy-zna” odbyła się w Warszawie w ubie-
głym roku, gdy grupa artystów Teatru Naszej Wyobraźni wystąpiła 
w Belwederze dla Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy. Tym 
razem nasi artyści chcieli go zaprezentować jeszcze raz, ale w zupeł-
nie innej formie. Udział w nim wzięli także pracownicy Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz wójt gminy Godów 
Mariusz Adamczyk. Każdy swoją kwestię nagrał u siebie w domu. Mło-
dzi aktorzy wraz z gośćmi przypomnieli sylwetki wielkich Polaków, 
przedstawili niezwykłe zakątki naszego kraju oraz opowiedzieli o swo-
jej małej ojczyźnie – Śląsku. W swoim występie pokazali, że patriotyzm 
jest miłością do Ojczyzny. Gratulujemy i bardzo dziękujemy prowadzą-
cej Dominice Brzozie-Piprek za trud i wysiłek włożony w realizację po-
mysłu, a dzieciom oraz gościom za włożenie serca w przygotowanie 
spektaklu. Tych, którzy nie widzieli jeszcze przedstawienia, zaprasza-
my do obejrzenia filmu na naszym kanale na YouTubie – GCKSiT Go-
dów.

Gabriela Krzyształa
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„Melodia” na otwarciu Wiejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Skrbeńsko, 1997 r.

Członkowie „Wyspiańskiego”. Gołkowice, 1937 r.

„Wyspiański” na Zjeździe Śpiewaczym w Wodzisławiu Śląskim

„Melodia” na Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych. Rydułtowy, 2012 r.

Członkowie „Melodii”

NIECH GRA MUZYKA. 45-LECIE ZESPOŁU „MELODIA”

Zamiłowanie do śpiewu i muzyki narodziło się w Skrbeńsku prze-
szło sto lat temu. Mieszkańcy wsi wykazywali dużą aktywność kultu-
ralną nawet na obczyźnie. Już w 1906 roku skrbeńszczanie i gołkowi-
czanie pracujący w Bottrop w Westfalii założyli Towarzystwo Śpiewu 
im. Stanisława Wyspiańskiego, by móc krzewić polską pieśń i mowę. 
Jesienią 1918 roku, po zakończeniu wojny i powrocie do ojczyzny, chór 
reaktywowano pod tą samą nazwą. Pierwszym dyrygentem został 
główny założyciel Alojzy Jarząbek.

Przez kilkanaście lat Towarzystwo Śpiewu im. Wyspiańskiego było 
organizacją wspólną Skrbeńska i Gołkowic. Siedziba chóru początko-
wo znajdowała się w Gołkowicach. W latach dwudziestych ubiegłego 
wieku należało do niego niemal 200 osób, z czego dużą część stano-
wili członkowie sekcji teatralnej „Gwiazda”, której reżyserem był Piotr 
Grim. W skład pierwszego zarządu, poza Alojzym Jarząbkiem i Piotrem 
Grimem, weszli: Ludwik Reclik, Rudolf Grobelny, Adolf Tomas, Franci-
szek Wachtarczyk, Alojzy Brzoza, Jan Brzoza, Leopold Reclik i Piotr Te-
reszowski. Po śmierci Alojzego Jarząbka w 1928 roku, aż do wybuchu II 
wojny światowej, stanowisko prezesa obejmowali: Jeremiasz Półchło-
pek, Antoni Radecki i Franciszek Jarząbek, natomiast dyrygentami byli: 
Wrocławska, Parzych, Wiktor Kramliczek, Jan Fober, Józef Raczek i Je-
rema Siemianowicz.

„Wyspiański” odegrał znaczącą rolę w umacnianiu tożsamości na-
rodowej. Pierwszym wyraźnym manifestem chóru był hymn „Jeszcze 
Polska nie zginęła” odśpiewany w obecności pruskiej żandarmerii na 
specjalnym wiecu zorganizowanym przez Alojzego Jarząbka. Gdy wy-
buchły powstania śląskie, udział w nich wzięło 44 członków Towarzy-
stwa. 

Ci sami działacze i członkowie chóru szli do walki z pieśnią na 
ustach. Jeżeli w czasie tym lekcje chóru zawieszono, to tylko po 
to, by w szeregach powstańczych uczyć się pieśni o „Ubogim po-
wstańcu”, „Strzelcach Bytomskich” czy „Tam od Odry, tam od War-
ty”.

„Nowiny” 1958, nr 39 (91)

W okresie międzywojennym chór występował na uroczystościach 
w Skrbeńsku i Gołkowicach, a także za południową granicą. W 1925 
roku na dworcu kolejowym w Piotrowicach chórzyści „Wyspiańskie-
go”, wraz z polskimi literatami z Leopoldem Staffem na czele, złożyli 
hołd Henrykowi Sienkiewiczowi w czasie przewożenia jego zwłok ze 
Szwajcarii. Znamiennym wydarzeniem był także wieczór pieśni z 1927 
roku, w którym udział wzięła miejscowa straż celna. Nad pogłębianiem 
świadomości narodowej swych podwładnych czuwał ówczesny komi-
sarz Alojzy Gruszka. W tym czasie Towarzystwo liczyło 50 członków.

Uważa się, że najwyższy poziom artystyczny chór osiągnął w latach 
1923-1926, gdy w jego repertuarze znajdowały się pieśni 4-głosowe 
o dużym stopniu trudności. W 1924 roku w konkursie okręgu wodzi-
sławskiego w Pszowie Towarzystwo zajęło I miejsce, pokonując 11 in-
nych chórów. 

Towarzystwo prowadziło również wszechstronną działalność kul-
turalną. Oprócz koncertów organizowano festyny, wycieczki, dożyn-
ki i przedstawienia teatralne. Pierwszą odegraną sztuką był „Koszyk 
kwiatów”, następnie wystawiono: „Wóz Drzymały”, „Gorzołka”, „Ojco-
wizna”, „Zrękowiny u Druzgały” i kilkadziesiąt innych tytułów.

II wojna światowa to czas zawieszenia chóru. Dużą część bibliote-
ki Towarzystwa zrabowano lub zniszczono. Przetrwały niektóre nuty, 
pieczęć, księgi protokołów, księga kasowa i inwentarzowa. Zgubiła się 
księga pamiątkowa i kronika. W całym powiecie wodzisławskim ocala-
ło tylko 5 sztandarów: „Jadwigi” z Radlina, „Jutrzenki” z Obszar w Ra-
dlinie, „Jutrzenki” z Jedłownika, „Słowackiego” z Biertułtów oraz „Wy-
spiańskiego” ze Skrbeńska. Tę cenną pamiątkę z 1926 roku ukrył przed 
Niemcami woźny Tekieli z Urzędu Gminy. 

Po zakończeniu okupacji, z inicjatywy późniejszego kierownika 
szkoły Józefa Brzozy, w sali Józefa Robenka odbyło się pierwsze zebra-
nie organizacyjne, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został 
dotychczasowy kierownik szkoły Antoni Radecki, sekretarzem – Adol-
fina Wrana, natomiast skarbnikiem – Józef Palowski, który wraz z żoną 
Franciszką działał na rzecz rozwoju chóru. Po wojnie prezesami byli 
także: Ryszard Reclik, Marta Jastrzębska, Franciszek Babisz, Franciszek 
Wachtarczyk oraz Józef Palowski. W tym samym czasie funkcję dyry-
genta pełnili: Florian Prachowski, Leopold Owczarczyk, Józef Brzoza, 
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„Wyspiański” na XXVI Konkursie Śpiewaczym. Wodzisław Śląski, 1958 r.

chowie, Irena i Franciszek Moczałowie, Alina i Rafał Szkatułowie, He-
lena i Ernest Bizoniowie.

„Melodia” w swoim 45-letnim dorobku ma m.in. trzykrotne zdo-
bycie I miejsca w Gminnym Przeglądzie Folklorystycznym, I miejsce 
w Turnieju Polskiej Pieśni Międzywojennej w Wodzisławiu Śląskim, II 
i III miejsce oraz wyróżnienia podczas Przeglądów Folklorystycznych 
„WICI” w Chorzowie, a także I i II miejsce oraz wyróżnienia podczas Wo-
dzisławskich Spotkań z Folklorem. W przeszłości zespół wielokrotnie 
występował jako chór kościelny w sąsiednich Piotrowicach w Repu-
blice Czeskiej oraz brał udział w Dniach Otwartych Drzwi w Śląskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. W 2010 r. Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przyznał „Melodii” Odznakę Honoro-
wą „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” z okazji 35-lecia istnienia zespołu.

Obecnie „Melodia” liczy 18 osób (oprócz kierownika Jana Kozieła): 
8 sopranów, 4 alty, 3 tenory i 3 basy. W repertuarze zespołu znajdują 
się pieśni ludowe, sakralne i popularne. „Melodia” stale bierze udział 
w imprezach na terenie gminy Godów i gminy Petrovice u Karviné oraz 
corocznie uczestniczy w przeglądach zespołów folklorystycznych 
w regionie, m.in. w Brennej, Pawłowicach i Zebrzydowicach. 

Wszystkim członkom „Melodii” pragniemy wyrazić wdzięczność za 
wkład włożony w pielęgnowanie i upowszechnianie folkloru w naszej 
gminie. Życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w kontynuowa-
niu cennej tradycji śpiewaczej Skrbeńska oraz wielu lat obfitujących 
w piękne wydarzenia muzyczne.

A.P.
Źródła:
„Polska Zachodnia” 1927, nr 284.
Pamiętnik VI Zjazdu Okręgowego w Wodzisławiu z dnia 19 czerwca 1927 roku.
„Śpiewak” 1947, nr 6.
Kroniki historyczne chórów śląskich i okręgów Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, t. 1, 

1954.
„Nowiny” 1958, nr 39 (91). „Nowiny” 1961, nr 45 (253).
„Nowiny Wodzisławskie” 2000, nr 30 (46). „Nowiny Wodzisławskie” 2000, nr 45 (61). „No-

winy Wodzisławskie” 2001, nr 26 (94).
Kronika Skrbeńska.
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STARE FOTOGRAFIE 
Z GMINY GODÓW 
POSZUKIWANE!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie szykuje się do 
wydania kolejnej publikacji – tym razem będzie to 

„GMINA NA STAREJ FOTOGRAFII”
W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które posia-

dają ciekawe stare zdjęcia (budynki, krajobrazy, obrzędy, ludzie 
itp.) o dostarczenie ich do Ośrodka Kultury w Godowie, gdzie zo-
staną zeskanowane i zwrócone właścicielowi, lub o przesłanie 
gotowych skanów mailem na centrum@gckgodow.pl (Tytułem: 
Gmina na starej fotografii). Prosimy także o informacje, co dane 
zdjęcie przedstawia, z którego roku pochodzi i kto jest jego wła-
ścicielem. Z góry dziękujemy za pomoc!
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„Melodia” na Dożynkach. Skrbeńsko, 2018 r.

Józef Krótki, Alfred Turoń, Alojzja Pluta, Szczepańczyk i Różański. Pod 
batutą dwóch ostatnich chór śpiewał z orkiestrą symfoniczną, która 
utworzyła się przy „Wyspiańskim” obok sekcji teatralnej, sekcji siat-
kówki i sekcji pingpongowej.

Już w 1946 roku liczący 55 członków chór powrócił do występów 
na konkursach śpiewaczych, a dwa lata później zdobył I miejsce na 
gminnych dożynkach. W 1953 roku Towarzystwo zrzeszało 53 osób. 
W 1961 roku w powiecie wodzisławskim działały 24 towarzystwa śpie-
wacze, w tym 3 z terenu dzisiejszej gminy Godów: „Echo” w Gołkowi-
cach z Emilem Nowakiem, „Jedność” w Skrzyszowie z Edwardem Pę-
kałą oraz „Wyspiański” w Skrbeńsku z Józefem Palowskim. Od 1962 ak-
tywność muzyczna w regionie zaczęła słabnąć.

Akcja koncertowa okręgów była w ubiegłym roku wyjątkowo 
słaba, gdyż zaledwie kilka takich imprez doszło staraniem okrę-
gów do skutku. Dnia 21.4 okręg chorzowski zorganizował kon-
cert w Lipinach z udziałem 9 zespołów, dnia 30 czerwca okręg ka-
towicki urządził koncert w Zadolu z występami 6 chórów, wresz-
cie okręg wodzisławski zorganizował 2 koncerty – w Jastrzębiu 
i Skrbeńsku przy łącznym udziale 9 zespołów.

Sprawozdanie z działalności zarządów okręgowych 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych z 1963 r.

W 1968 roku chór zakończył swoją działalność, jednak nie było to 
definitywne zerwanie skrbeńszczan z tradycją śpiewaczą.

Przerwa nie trwała długo. 13 kwietnia 1975 roku na spotkaniu 
w szkole w Skrbeńsku, gdzie skupiało się wówczas życie kulturalne, 
niezwykle muzykalne i rozśpiewane członkinie miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich postanowiły założyć wokalny zespół folklorystycz-
ny. Były to: Helena Dworok, Helena Cichy, Helena Paś, Helena Bizoń, 
Maria Majzner i Anna Majzner. Od imion większości śpiewających pań 
zespół przyjął nazwę „Helenki”, a jego kierownikiem została Marta Ja-
strzębska. Z czasem do domu państwa Cichych, u których odbywały 
się próby, zaczęli przychodzić także panowie. Zespół przekroczył licz-
bę 20 członków i stał się zespołem mieszanym. „Helenki” funkcjono-
wały do 1983 roku, kiedy to na przeglądzie w Żywcu jurorzy zasuge-
rowali zmianę nazwy zespołu. Przez 3 lata, m.in. na I i II Wojewódzkiej 
Biesiadzie Zespołów Artystycznych Klubów Złotego Wieku w Siemia-
nowicach, zespół występował jako „Sąsiadki”. Od 1986 roku w Skrbeń-
sku rozbrzmiewa już „Melodia”.

Pierwszym kierownikiem zespołu był Jan Wycisk. Później tę funkcję 
sprawował Jan Kozieł. W latach 1985-1991 „Melodią” kierował Henryk 
Palowski. Obecnie kierownikiem muzycznym ponownie jest Jan Ko-
zieł. Na bazie zespołu istniał też chór kościelny prowadzony przez Mał-
gorzatę Skrzyszowską, który do 1995 roku uświetniał swoim śpiewem 
niemal wszystkie uroczystości parafialne.

Przełomowym wydarzeniem dla „Melodii” było oddanie do 
użytku budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Skrbeńsku 
w kwietniu 1997 roku. Zespół zyskał własną siedzibę i miejsce do co-
tygodniowych spotkań. Trzon „Melodii” w tamtym okresie stanowiło 
kilka małżeństw: Małgorzata i Antoni Bryłowie, Helena i Edward Ci-
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NORBERT MIKA

PRZEBIEG GRANICY PAŃSTWOWEJ NA ZIEMI RACIBORSKIEJ 
I OPAWSKIEJ NA PRZESTRZENI WIEKÓW, CZ. IV

Norbert Mika (ur. 25 maja 1961 r. w Raciborzu) – doktor nauk hu-
manistycznych, historyk mediewista i regionalista. Zajmuje się ba-
daniami nad dziejami Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Jest auto-
rem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. Racibórz w obliczu 
najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Dzieje ziemi racibor-
skiej, Mieszko. Książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca 
Polski (ok. 1142-1211), Historia miasta i gminy Krzanowice.

Zaplanowana 8 marca 1922 r., a przeprowadzona ostatecznie 16 
marca 1923 r., dodatkowa korekta graniczna, która między innymi spo-
wodowała odłączenie od Niemiec wiosek Piszcza i Haci oraz przyłą-
czenie ich do państwa czechosłowackiego, dokonana została na sku-
tek wyraźnych żądań miejscowej ludności. Sprawa rozpoczęła się już 
w 1920 r., kiedy to obywatele Chałupek, Kuchelnej, Piszcza i Haci oraz 
kilku innych przygranicznych gmin, niezadowoleni z wytyczonej na 
konferencji w Wersalu linii granicznej, podjęli usilne starania, aby ich 
miejscowości zostały przyłączone do okręgu bogumińskiego, znajdu-
jącego się na terenie Czechosłowacji1. Pomimo nadania sprawie roz-
głosu akcja przyniosła tylko częściowe rezultaty, czego wyrazem była 
wspomniana korekta graniczna i odłączenie Piszcza i Haci od Niemiec.

Nie obyło się przy tym bez problemów. Ich mentorem był utwo-
rzony w Raciborzu przez Reinholda Weigla niemiecki związek poszko-
dowanych byłych mieszkańców tzw. kraiku hulczyńskiego (południo-
wej części dawnego powiatu raciborskiego) o nazwie: Reichsverband 
Heimatliebender Hultschiner. Organizacja ta domagała się odłączenia 
wspomnianej krainy od Czechosłowacji i ponownego jej przyłączenia 
do Niemiec.

Szczególnie intensywna działalność propagandowa prowadzona 
była na obszarze państwa niemieckiego leżącym na południe od rze-
ki Psiny (Cyny), gdzie inicjowano nawet akcję zmierzającą do zupełne-
go wyrugowania języka morawskiego z życia codziennego i kościoła2.

W tym miejscu nie należy zapominać, iż w wyniku plebiscytu i III an-
tyniemieckiego powstania na Górnym Śląsku w 1921 r. postanowiono 
dokonać podziału tej krainy. Linię graniczną przeprowadzono w po-
wiatach raciborskim i rybnickim. Nowa granica polsko-niemiecka bie-
gła wzdłuż Odry, następnie odchylała się od biegu tej rzeki w kierun-
ku wschodnim, by w końcu skierować się na północny wschód. W ten 
sposób dzisiejsza ziemia raciborska i wodzisławska znalazły się po róż-
nych stronach granicy państwowej. Polsce przypadł Wodzisław Śląski, 
Rybnik i Żory, Niemcom zaś – wioski wokół Rud i sam Racibórz, a tak-
że miejscowości leżące na zachód od tej linii. Sytuacja taka trwała do 
1939 r., kiedy to Wodzisław i okoliczne wsie (Skrzyszów, Gołkowice, Sy-
rynia i Lubomia) ponownie zostały włączone do państwa niemieckie-
go (III Rzeszy), a w 1945 r. – raz jeszcze do Polski.

W 1938 r., na mocy układu w Monachium, tzw. kraik hulczyński, 
z Szilerzowicami, Piszczem, Hacią, Sudicami, Krawarzem i Hulczynem, 
ponownie znalazł się w granicach Niemiec, po wkroczeniu tam wojsk 
nazistowskich. Po ustąpieniu Niemców, po przegranej II wojnie świa-
towej, w początkach maja 1945 r., władze czechosłowackie raz jeszcze 
podjęły próbę podporządkowania sobie południowej części Śląska 
z Raciborzem, Głubczycami, Prudnikiem, Koźlem, Nysą, Paczkowem, 
Kłodzkiem, Wałbrzychem, Jelenią Górą i Zgorzelcem. Tak uformowa-
ny „Czeski Śląsk” stanowić miał strategiczne zabezpieczenie dla znaj-
dujących się pod kontrolą władz w Pradze: Bramy Morawskiej i Bra-
my Kłodzkiej. W pierwszej fazie zajęto ziemie należące przed II wojną 
światową do Czechosłowacji, w tym także kraik hulczyński.

W 2. połowie maja 1945 r. wojska czechosłowackie przekroczy-
ły dawną przedwojenną granicę, zajmując Tworków i inne okoliczne 

1 F. Szymiczek, Pogranicze w świetle archiwaliów byłej Rejencji Opolskiej, [w:] Komunikaty 
Instytutu Śląskiego w Katowicach – sprawy czechosłowackie, nr 21, Katowice 1947, s. 3-4.

2 M. Myśka, Raciborski Reichsverband Heimatliebender Hultschiner (Rozdział z antycze-
chosłowackiej irredenty), „Studia Śląskie”, t. 25, s. 152.

wioski, które znajdowały się pod ich kontrolą jeszcze w czerwcu 1945 
r. Datowane na 22 czerwca 1945 r. sprawozdanie z działalności Komite-
tu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w Raciborzu informu-
je: Zaszły takie wypadki, że wojska czeskie zajęły kilka miejscowości w po-
wiecie raciborskim, a nawet dotarły na odległość 5 kilometrów od Racibo-
rza3. Granicę między Czechosłowacją a państwem polskim, które obję-
ło po II wojnie światowej władzę nad ziemiami nad Odrą i Nysą Łużyc-
ką, trudno było uznać za stabilną. W sporządzonym 22 września 1945 
r. sprawozdaniu propagandzisty Komitetu Powiatowego PPR w Raci-
borzu L. Adamika, znajdujemy następującą wiadomość: Na pograni-
czu czeskim istnieje propaganda antypaństwowa. W miejscowości Cha-
łupki zjawił się agent czeski wymagając podpisów o przyłączeniu powia-
tu raciborskiego do Czech. Obiecywał ludziom niezweryfikowanym kartki 
żywnościowe, dobre posady i odszkodowania szkód wojennych. Ludziom 
nieprzychylnym groził, że kiedy Czechy wkroczą, wysiedleniem i skonfi-
skowaniem ich posiadłości. Stwierdziliśmy 127 osób, którzy podpisali na 
rzecz Czechosłowacji […]. W Pietrowicach Wielkich ludność jest wrogo na-
stawiona do spraw polskich, przy odśpiewaniu pieśni »Boże coś Polskę« 
ludność opuszczała kościół. Weryfikacji nie chcą podpisać twierdząc, że 
będzie to teren czeski lub niemiecki, ale nigdy polski4. Zarówno Polska, 
jak i Czechosłowacja, przygotowywały się do rozstrzygnięć militar-
nych, jednakże na skutek interwencji ze strony władz komunistycz-
nych w Moskwie zdecydowano się szukać kompromisu. W trakcie roz-
poczętej 20 lipca 1946 r. wizyty czechosłowackiej delegacji rządowej 
na Kremlu strona radziecka wywarła na swych rozmówców politycz-
ny nacisk, skłaniając ich do rezygnacji z terytorialnych żądań do zie-
mi raciborskiej, głubczyckiej i kłodzkiej. Ostatecznie sprawę przebie-
gu granicy unormowała dopiero, podpisana 13 stycznia 1948 r. w War-
szawie, umowa między Czechosłowacją a Polską. W jej wyniku utrzy-
mano na tym terenie przedwojenną granicę5. Tak więc miejscowości: 
Szilerzowice, Piszcz, Hać, Krawarz, Hulczyn i Sudice pozostały w obrę-
bie państwa czechosłowackiego, zaś Krzyżanowice, Tworków, Chałup-
ki, Rydyszwałd, Bolesław, Bieńkowice, Pietrowice Wielkie, Pietraszyn, 
Borucin i Krzanowice znalazły się w Polsce. Sytuacja ta – jak wiadomo 
– trwa po dziś dzień.

Obecnie, w dobie wejścia Polski i Czech do Unii Europejskiej, kwe-
stie graniczne nie budzą takich emocji jak dawniej. Społeczeństwo 
jednego i drugiego kraju nie jest zresztą zainteresowane trwałym od-
dzielaniem się od siebie. Szuka raczej dróg współpracy i większej inte-
gracji z sąsiadami. Czy jednak w dobie łączenia się państw kontynentu 
europejskiego granica na tym obszarze zupełnie zniknie? Należy przy-
puszczać, że nie. Granica, podobnie jak historia, sztuka, literatura, folk-
lor, przyroda i geografia, jest wspólnym dziedzictwem wspomnianych 
krajów, które pozwala ludziom odnajdywać, w zglobalizowanym już 
świecie, swoją własną tożsamość narodową, kulturową i obyczajową.

Artykuł powstał w ramach projektu
„Wspólne Ścieżki”

3 Archiwum Państwowe w Opolu, Komitet Powiatowy PPR w Raciborzu (dalej: AP — 0, 
KP PPR w Raciborzu), sygn. 16/V1/1.

4 17 AP — 0, KP PPR w Raciborzu, sygn. 16/VII/1.
5 P. Pałys, Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 

1945-1947, Opole 1997, s. 56-62.
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Przygotówka pod asfalt na ulicy 1 Maja. Gołkowice, lata 60. Ulica 1 Maja (naprzeciw kwiaciarni). Gołkowice, 2020 r.

WYNIKI KONKURSU „STWÓRZ WŁASNY PROJEKT 
STROJU DLA KRAWCA NITECZKI I STRACHOWEJ”

Natalia Niziołek, wyróżnienie, Strachowa

Paulina Tracz, 1. miejsce, Krawiec Niteczka

Wiktor Hawrył, wyróżnienie, Krawiec Niteczka

Mia Staszak, 1. miejsce, Strachowa




