
życzą 
Rada i Wójt Gminy Godów oraz Redakcja

Świąt wypełnionych radością 
i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 
Nowego Roku pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia.

Wesołych ŚwiątWesołych Świąt

DZIELĄC DOBRO 
– MNOŻYMY JE

„FAJNE BABECZKI” Z PODBUCZA 
NA DRUGIM STOPNIU PODIUM

więcej na str. 8

więcej na str. 4

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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NESTORZY NASZEJ GMINY
Jesienny październik w gminie Godów przy-

niósł ze sobą szczególne wydarzenia – miesz-
kanki Łazisk obchodziły wyjątkowe jubileusze. 
Pani Gertruda Herman świętowała 90. urodzi-
ny, zaś Pani Aniela Moczała świętowała 95. uro-
dziny.

Tak wspaniałe jubileusze urodzin symboli-
zują cały wiek wypełniony codziennymi rado-
ściami i troskami, a także pracą i poświęceniem 
dla dobra bliskich.

Wójt Gminy przekazał Jubilatkom życzenia 
zdrowia i długowieczności wraz ze skromnym 
upominkiem, podkreślając tym samym wyjąt-
kowość obchodzonych jubileuszy.

Nasze szanowne Jubilatki mają swoją re-
ceptę na długowieczność – to pogoda ducha 
i życzliwość. Otoczone są czułą opieką i troską 
ze strony bliskich im osób. Ciepła, rodzinna at-
mosfera z pewnością jest jednym z najlepszych 
przepisów na dobre samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kanki naszej gminy tak wspaniałego wieku. 
Szanownym Jubilatkom życzymy dużo zdrowia 
i wewnętrznej siły, która pozwoli im przyjmo-
wać każdy kolejny dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w GodowieGertruda Herman Aniela Moczała

10.00 | SKRZYSZÓW – obok Ośrodka Kultury
11.30 | KROSTOSZOWICE – przy Domu Przyjęć Arkadia
13.00 | PODBUCZE – parking przy kaplicy 
14.30 | ŁAZISKA – parking przy remizie strażackiej
16.00 | SKRBEŃSKO – przy Ośrodku Kultury
17.30 | GOŁKOWICE – przy Ośrodku Kultury
19.00 | GODÓW – parking przy Urzędzie Gminy
20.00 | GODÓW – ŚWIATEŁKO DO NIEBA

Krostoszowice

Sztab nr 6027
KS INTER KROSTOSZOWICE

Kontakt
piwonskimarcin@o2.pl
+48 512 144 917

Adres
Szybowa 20
44-348 Krostoszowice

Zapisy wolontariuszy
Rejestracja tylko w sztabie

WOŚP GODÓW
facebook.com/wospgodow

złożonego z ciężarówki WOŚP, grupy motocyklowej oraz lokalnych straży pożarnych

PRZEJAZD KOLOROWEGO KONWOJU

Na całej trasie przejazdu będzie możliwość zatrzymania konwoju, 
zasilenia puszek i nabycia gadżetów WOŚP.

BIEGOWY PATROL

Skrzyszów

Podbucze
Łaziska

Skrbeńsko
Gołkowice

Godów

Krostoszowice

12.00

Do Patrolu można dołączyć na każdym etapie trasy, przebiegając 
lub przemaszerowując dowolny dystans!
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Maszty oświetleniowe

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE W ZUS
Żeby porozmawiać z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych twarzą w twarz, nie trzeba już wychodzić z domu. Instytucja uru-
chamia wideorozmowy. E-wizyty to świetne rozwiązanie zwłaszcza 
dla tych osób, które chcą unikać miejsc publicznych w trosce o swo-
je zdrowie. Dzięki wideorozmowie klient może załatwić swoją sprawę 
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub 
smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie 
termin i godzinę na rozmowę przez internet. Podczas e-wizyty eks-
perci ZUS odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, 
ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni 
robocze godzinach 9.00-14.30. Może ona trwać nie dłużej niż 20 min. - 
Dbamy o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, stąd też kolejne dla 
nich udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić ZUS online, bez 

MODERNIZACJA BOISKA 
SPORTOWEGO W SKRBEŃSKU 

ZAKOŃCZONA
1 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Mo-

dernizacja boiska sportowego w Skrbeńsku”. Prace obejmowały mo-
dernizację istniejącego boiska sportowego w Skrbeńsku poprzez wy-
konanie oświetlenia płyty boiska – 6 masztów oświetleniowych.

Realizacja inwestycji podniosła bezpieczeństwo korzystania 
z obiektu, wzmocniła atrakcyjność przestrzeni publicznej oraz zwięk-
szyła częstotliwość użytkowania obiektu w okresie jesiennym i wio-
sennym, a także w porach wieczornych. Prace wykonało Przedsiębior-
stwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura, ul. 11 Listopada 102, 41-218 
Sosnowiec. Koszt realizacji zadania wyniósł 92 871,38 zł.

Na modernizację boiska pozyskano środki w wysokości 40% kosz-
tów kwalifikowalnych, tj. 37 148,55 zł z budżetu Województwa Śląskie-
go w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” 2020, 
który ma na celu wsparcie realizacji zadań inicjowanych przez lokalne 
społeczności w konkretnych sołectwach z zakresu upowszechniania 
różnych form aktywności.

W ubiegłym roku w ramach podobnego konkursu z inicjatywy 
Rady Sołeckiej w Godowie wykonano modernizację Skate Parku w Go-
dowie.

G. Brzemia

INFORMACJA 
O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-

KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI 
GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBSZARU GMINY GODÓW, 

OBRĘBÓW: KROSTOSZOWICE, ŁAZISKA, PODBUCZE, 
SKRZYSZÓW

Starosta Wodzisławski informuje, że w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 2 
w terminie:

OD 14 GRUDNIA 2020 r. DO 8 STYCZNIA 2021 r.
w godzinach:

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 8.00 – 15.00
CZWARTEK 8.00 – 16.00

PIĄTEK 8.00 – 13.00
zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt opera-
tu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kro-
stoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów.

Z uwagi na obecny stan epidemii prosimy o telefoniczne uma-
wianie terminów pod numerem telefonu 32 475 90 30 w okresie 
od 27.11.2020 r do 08.01.2021 r. w dni robocze w godzinach od 
8.00 do 14.00.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI 
ORAZ DOKUMENT WŁASNOŚCI LUB WŁADANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ

konieczności wizyty na miejscu w placówce ZUS - mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Od 26 października wideorozmo-
wy z pracownikiem ZUS będą dostępne w oddziałach ZUS na Śląsku, 
tj. w oddziale ZUS w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i w Zabrzu, nato-
miast od 29 października w oddziałach ZUS w Bielsku-Białej i w Czę-
stochowie. Od listopada usługa jest już dostępna w całej Polsce. – Jeśli 
chcemy zarezerwować wirtualną wizytę, należy wejść na stronę www.
zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, nu-
mer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Nale-
ży wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emery-
tury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE - dodaje rzecznicz-
ka. Docelowo kontakt online będzie też z doradcami ds. ulg i umorzeń.

Numer telefonu i adres e-mail, który klient podaje podczas rezer-
wowania e-wizyty, będzie potrzebny do kontaktu z nim. Dzień przed 
spotkaniem na podany numer telefonu osoba umawiająca się na wi-
deorozmowę otrzyma sms z przypomnieniem o niej, natomiast w dniu 
e-wizyty, na godzinę przed spotkaniem, otrzyma maila, w którym bę-
dzie link do rozmowy. Po wejściu na podany link o konkretnej godzinie 
nastąpi połączenie online z ekspertem ZUS. 

- Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywi-
dualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Nale-
ży go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W takiej rozmowie online 
może wziąć udział również opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy nale-
ży zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient po-
siada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także 
odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby - tłumaczy rzeczniczka.

Więcej szczegółów na temat e-wizyty w ZUS dostępnych jest na 
stronie internetowej www.zus.pl/e-wizyta

Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS  

województwa śląskiego
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„FAJNE BABECZKI” 
Z PODBUCZA NA DRUGIM 

STOPNIU PODIUM
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Fajne Babeczki” z Podbucza za-

jęły drugie miejsce w plebiscycie „Mistrzowie AGRO 2020” przepro-
wadzonym przez Dziennik Zachodni. Uzyskały aż 73 głosy (zwycięz-
ca – KGW Bluszczów tylko o 2 głosy więcej). Przewodniczącą KGW 
„Fajne Babeczki” w Podbuczu jest Adriana Piwońska, która jest oso-
bą energiczną i bardzo zaangażowaną w prace na rzecz koła. I choć 
panie działają w kole dopiero pierwszy rok, to już należy do niego 30 
bardzo aktywnych i chętnych do działania kobiet. Idea działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich sprawdziła się w naszej gminie. W przypadku 
„Fajnych Babeczek” przyczyniła się, dzięki wielu inicjatywom, do więk-
szej aktywności mieszkańców Podbucza oraz do integracji zarówno 
dzieci i młodzieży, jak i starszego pokolenia. Dała możliwość pozna-
nia kultury i tradycji regionu, zachęciła młode pokolenie do wyjścia 
z domu i zrobienia czegoś samemu. „Fajne Babeczki” bardzo chętnie 
biorą udział w warsztatach i spotkaniach, które rozwijają kreatywność, 
zdolność samodzielnego tworzenia przedmiotów, gdyż przedmioty te 
mają wtedy większą wartość dla osoby, która ją wykonała, mają du-
sze i zachowują inspirujące wspomnienia. Mamy nadzieję, że te róż-
ne przedsięwzięcia skierowane do grona mieszkańców gminy Godów 
zachęcą innych do członkostwa w KGW „Fajne Babeczki” w Podbuczu, 
byśmy mogły działać na większą skalę. Koła Gospodyń Wiejskich to 
potencjał, który drzemie w każdej członkini. To różne pomysły i możli-
wości zaprezentowania się nie tylko lokalnie.

Gabriela Krzyształa

Od 15 września po kilkumiesięcznej przerwie zawodnicy UKS Judo 
i Ju-Jitsu Łaziska rozpoczęli ponownie treningi. Niestety z powodu 
pandemii po miesiącu ponownie nie mogliśmy korzystać, w przeci-
wieństwie do klubów w innych gminach, z sali judo. Poszukiwania po-
mieszczenia do ćwiczeń zakończyły się fiaskiem. Zawodnicy nie mogli 
podnosić swojej sprawności. Pomimo tych niedogodności wystarto-
waliśmy w kilku imprezach sportowych.

03.10.2020 MISTRZOSTWA POLSKI JU-JITSU MYSŁOWICE:
1. miejsce – Szymon Siedlaczek + 81 kg U 18,
1. miejsce – Sebastian Gembalczyk -77 kg Masters. 

18.10.2020 SILESIAN OPEN JU-JITSU KATOWICE:
1. miejsce – Kevin Jeremisz - 73 kg juniorów (fighting bez 1 fazy, 

czyli judo),
1. miejsce – Sebastian Gembalczyk -77 kg seniorów.

08.11.2020 MISTRZOSTWA POLSKI JUDO KATA 
JAWORZNO:

2. miejsce – Oliwia Cichy, Bartosz Kopiec U 15,
2. miejsce – Sebastian Gembalczyk, Michał Gołębiewski Seniorzy. 

Ze względu na kwarantannę trenerki Beaty Sypniewskiej, z któ-
rą trener Sebastian Gembalczyk startuje razem, ten start na Mi-
strzostwach Polski w innej parze był podjęty na ostatni moment 
i wyjątkowo spontanicznie.

Z trenerką Beatą dalej trwają przygotowania do Mistrzostw Europy, 
które na tę chwilę odbędą się 12-13 grudnia w Polsce w Warszawie. Pi-
szę na tę chwilę, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja z epidemią 
i czy będzie dozwolone organizowanie zawodów. Teraz zawody mogą 
się odbywać bez udziału publiczności.

Zawodnicy osiągnęli znaczące sukcesy, chociaż kilkoro nie mogło 
startować z powodu kwarantanny. Mamy nadzieję, że sytuacja pande-
miczna ulegnie poprawie i będziemy mogli powrócić do regularnych 
treningów.

Michał Kuczak

ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI 
DZIECKA W SPEKTRUM 

AUTYZMU
Z inicjatywy Pani Magdaleny Syrek, nauczyciela współorganizu-

jącego proces kształcenia uczniów z zaburzeniami w spektrum au-
tyzmu, 14 października w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odby-
ły się dla pracowników niepedagogicznych warsztaty pod hasłem: 
„Świat widziany oczami dziecka w spektrum autyzmu”. Pomysł warsz-
tatów narodził się z troski o komfort naszych wyjątkowych uczniów. 
Celem spotkania było zaznajomienie uczestników z jego genezą, pod-
stawowymi pojęciami dotyczącymi autyzmu, specyfiką zaburzeń sen-
sorycznych, funkcjonowaniem uczniów w szkole i w życiu codzien-
nym oraz ciekawą literaturą i stronami internetowymi. Podczas dysku-
sji udało się ustalić ogólny profil dziecka w spektrum autyzmu, a tak-
że wysunąć wnioski do dalszej pracy w tym zakresie. Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom za aktywny udział i chęć wzbogacania swojej wie-
dzy w tym zakresie, bowiem tylko współpraca wszystkich podmiotów 
społeczności szkolnej decyduje o sukcesie uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.

Magdalena Syrek

JESTEŚMY NR 180

Sebastian Gembalczyk i Michał Gołębiewski (II miejsce) na Mistrzostwach 
Polski Judo Kata. Jaworzno, 8.11.2020 r.

Szymon Siedlaczek i Sebastian Gembalczyk na Mistrzostwach Polski 
Ju-Jitsu. Mysłowice, 3.10.2020.

Oliwia Cichy i Bartosz Kopiec (II miejsce) na Mistrzostwach Polski Judo 
Kata. Jaworzno, 8.11.2020 r.

JESIEŃ U JUDOKÓW UKS JUDO I JU-JITSU ŁAZISKA
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
KSIĄŻEK I CZYTANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W SKRZYSZOWIE

Niewątpliwie takim hasłem możemy opatrzeć to, co się działo 
w tym miesiącu w naszej szkole. A zaczęło się już we wrześniu, bowiem 
od 8 września do 11 października można było w szkole oddawać książ-
ki dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach akcji prowadzonej przez 
Fundację Zaczytani.org. „Wielka zbiórka książek 2020” . Wspólnymi si-
łami uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się zebrać ponad 230 
książek, które zostaną przekazane do szpitali, placówek opiekuńczych 
i pomocowych w całej Polsce. Dziękujemy wszystkim za zaangażowa-
nie się w akcję. Podziękowania składamy także dla Banku Alior w Go-
rzycach za możliwość przyłączenia się do akcji oraz dla pani Magdale-
ny Syrek za jej rozpropagowanie w szkole.

Ponadto od października dla uczniów klasy 2a i 2b realizowana jest 
przez panie: Małgorzatę Oślizło i Magdalenę Syrek innowacja peda-
gogiczna pt. „Wkręceni w czytanie”, której celem jest propagowanie 
idei czytelnictwa. Realizacja treści zawartych w programie innowa-
cji pozwoli dzieciom nauczyć się właściwie korzystać z książki, czer-
pać radość z kontaktu z książką, a rodzicom uświadomi, jak ważne jest 
wspólne czytanie, które nie tylko wzmacnia więzy rodzinne, ale także 
stwarza możliwości dla rozwoju dzieci, bowiem: „Dziecko, które lubi 
czytać, będzie dorosłym, który lubi myśleć…”. 

Od 2008 roku w październiku obchodzimy zainicjowany przez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Jak co roku biblioteka szkolna za-
prosiła uczniów do obchodów swojego święta. W tym roku odbywa 
się ono pod hasłem: „Z książką Ci do twarzy”. Uczniowie mogą m.in. 
wziąć udział w konkursie, którego zadaniem jest wykonanie zdjęcia 
zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”, która polega na zrobieniu 
fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała lub ina-
czej wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. 
W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fo-
tografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. 

14 października obchodziliśmy kolejne urodziny Kubusia Puchatka. 
W tym roku ten sympatyczny miś obchodził już swoje 94. urodziny. 
Z tej okazji biblioteka szkolna przez dwa dni świętowała. Między inny-
mi w kilku miejscach szkoły pojawiły się złote myśli Misia o Małym Ro-
zumku, które świadczą o tym, że to bardzo mądry Miś. „Szczęście, pro-
siaczku, to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją z kimś dzieli” – to 
jedna z jakże aktualnych myśli bohatera. Ponadto podczas zajęć czy-
telniczych w świetlicy przypomniano sobie przygody solenizanta. Nie-
którzy uczniowie przygotowali dla Kubusia życzenia, inni kolorowali 
jego podobiznę. 

Iwona Brudny

Wielka Zbiórka Książek 2020 w SP Skrzyszów
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BIEGAJĄ NA MEDAL

Marlena Czyż, Jan Zichlarz 
i Karolina Tyman na 

Mistrzostwach Województwa 
Śląskiego w Biegach Górskich. 

Wisła, 14.11.2020 r.
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14 listopada w Wiśle odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Śląskiego 
w Biegach Górskich dla  dzieci i  mło-
dzieży z udziałem reprezentantów 
UKS-u „Diament” Godów. Kolejny raz 
ich starty zakończyły się sukcesami. 

Na dystansie 1600 m mistrzostwo 
wywalczyła Karolina Tyman, nato-
miast drugie miejsce zajęła Marlena 
Czyż. Warto wspomnieć, że zdobyw-
czyni trzeciego miejsca przekroczyła 
linię mety z przeszło minutową stra-
tą do naszej zwyciężczyni. Na dystan-
sie 600 m wicemistrzem został 7-let-
ni Jan Zichlarz, który był najmłodszym 
uczestnikiem zawodów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

A.P.

ZMARŁ JÓZEF POTYSZ 
– SYMBOL OLZY GODÓW

18 listopada odszedł od nas człowiek, bez którego Olzy Godów mo-
głoby już dawno nie być. Odszedł od nas były zawodnik, były działacz, 
były prezes oraz prezes honorowy klubu. Odszedł od nas Józef Potysz 
ps. Waldos.

Urodził się 9 listopada 1936 roku jako Józef Potysz, lecz większo-
ści z nas znany był jako Waldi czy też Waldos. Był zawodnikiem go-
dowskiego klubu w latach 1956–1960, gdy Olza występowała w A kla-
sie. Od lat 60. działał w Olzie, a od 1986 do 1991 roku był jej prezesem.

Przez prawie 50 lat był prawdziwym symbolem klubu. Nie było dru-
giego takiego i długo nie będzie tak oddanego działacza. Był bardzo 
oddany klubowi, najpierw jako działacz, gdy w klubie przewijało się 
kilku prezesów, a później sam jako prezes LKS Olzy Godów. Działacz 
z krwi i kości zawsze załatwiał wszystko, co trzeba było, zawsze potrafił 
znaleźć wyjście z sytuacji, zawsze oddawał dla tego klubu swoje zdro-
wie, swoje siły, swój czas, całym sercem udzielał się dla Olzy. Olza po 
prostu była dla niego drugą rodziną.

I my zawodnicy, trener i zarząd klubu LKS Olza Godów żegnamy 
śp. Józefa Potysza. Żegnamy Cię, przyjacielu, wiemy, ile ten klub dla 
Ciebie znaczył, wiemy, ile ten klub Tobie zawdzięcza, dlatego też nie 
jako drużyna, lecz jako twoja druga rodzina chcemy Ci podziękować 
za wszystko to, co dobrego uczyniłeś dla Olzy.

Rodzinie śp. Józefa składamy najszczersze wyrazy współczucia 
w tych trudnych chwilach.

Żegnamy Cię, Waldos!
LKS Olza Godów

Józef Potysz (1936-2020)
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Urodził się 1 lipca 1916 r. na Głęboczu w Gołkowicach. Był najmłod-
szym spośród dziesiątki dzieci Franciszka i Tekli z domu Wodeckiej. Po 
ukończeniu Szkoły Powszechnej w Gołkowicach, w której dał się po-
znać jako zdolny uczeń, Surma uczył się w latach 1928-1932 w Miejskim 
Gimnazjum Koedukacyjnym im. Karola Miarki w Żorach. W 1932 r. prze-
niósł się do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. Postanowił zostać żoł-
nierzem, toteż kiedy cztery lata później zdał maturę, od razu zgłosił się 
na ochotnika do wojska. Od 1 września 1936 r. przebywał na kursie uni-
tarnym w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie. Po trzymiesięcz-
nym szkoleniu w styczniu 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Podcho-
rążych Lotnictwa w Dęblinie. Na trzecim roku nauki ukończył w Ułę-
żu szkolenie myśliwskie na samolotach PZL P.7. W czerwcu tego same-
go roku w stopniu sierżanta podchorążego został skierowany do 121 
Eskadry w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. Z jednostką tą, przydzieloną 
w ramach mobilizacji do składu lotnictwa Armii „Kraków”, Surma prze-
szedł kampanię wrześniową. Zanim ruszył do boju, zdołał pożegnać 
się z rodzinnymi Gołkowicami. Kilka dni przed wybuchem wojny nad-
leciał swoim myśliwcem nad Gołkowice, towarzyszył mu wtedy w dru-
gim samolocie Ryszard Koczor z sąsiedniej Moszczenicy. Oba myśliw-
ce zatoczyły kilka kręgów nad domem Surmów, a następnie wykonały 
na niebie krzyż i odleciały w kierunku Krakowa. 

Z GOŁKOWIC DO ANGLII
2 września jego jednostka po raz pierwszy 

wzięła udział w boju, starając się przechwycić 
bombowce nurkujące Junkers Ju 87, czyli słyn-
ne Stukasy. 3 września Surma, lecąc w kluczu 
myśliwców PZL P. 11, przechwycił bombowce 
Heinkel He 111 bombardujące dworzec kolejo-
wy w Krakowie. W walce tej samolot Surmy zo-
stał uszkodzony. 8 września, podczas wieczor-
nej odprawy eskadry, Surma został poinformo-
wany o promocji oficerskiej ze starszeństwem 
– 1 sierpnia 1939 r. został podporucznikiem.. 

18 września 1939 r., czyli dzień po sowieckiej 
agresji na Polskę, Surma na rozkaz przełożonych 
przekroczył granicę Rumunii. Przedostał się nad 
Morze Czarne, skąd statkiem drogą przez Bli-
ski Wschód, pod koniec października dotarł do 
Francji. Tam zgłosił się do służby w Polskich Si-
łach Powietrznych formowanych w Wielkiej Bry-
tanii i 27 stycznia 1940 r. opuścił Francję. Począt-
kowo przebywał w bazie RAF Eastchurch na wy-
spie Isle of Sheppey u ujścia Tamizy, gdzie prze-
chodził naziemne szkolenie i uczył się języka 
angielskiego. Latem 1940 r. ukończył krótki kurs 
na słynnych myśliwcach Hurricane, a pod koniec sierpnia 1940 r. zo-
stał przydzielony do 151 Dywizjonu Myśliwskiego RAF w North Weald. 
Pierwszy lot bojowy pod niebem Wielkiej Brytanii wykonał 25 sierpnia 
1940 r., a pierwszy sukces odniósł już pięć dni później: 30 sierpnia z po-
wodzeniem atakował formację niemieckich bombowców i trafił dwu-
silnikowego Heinkla He 111, którego zaliczono mu jako prawdopodob-
nie zestrzelonego. Wkrótce przeszedł do 607 Dywizjonu Myśliwskiego 
RAF w Tangmere. 26 września odniósł swoje pierwsze pewne zestrze-
lenie, pokonując niemiecki myśliwiec Messerschmitt Bf 109, który roz-
bił się w morzu niedaleko brzegu Anglii. 

BOHATERSKI CZYN
20 października 1940 r. Surma został przeniesiony do 257 Dywi-

zjonu Myśliwskiego RAF. 29 października startował alarmowo w cza-
sie bombardowania lotniska North Weald. Po udanej próbie startu za-
atakował Heinkla He 111 (którego zaliczono mu jako uszkodzonego), 
po czym sam został zaatakowany i zestrzelony przez Messerschmit-
ta Bf 109. Surma wyskoczył na spadochronie i wylądował bez obrażeń, 
a jego Hurricane uległ całkowitemu zniszczeniu. Miesiąc później po 
raz kolejny był w opresji: 6 grudnia 1940 r. po patrolu bojowym lądo-

PORUCZNIK FRANCISZEK SURMA
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wał przymusowo w rejonie miasteczka Clacton. W jego maszynie za-
brakło bowiem paliwa. Hurricane został lekko uszkodzony, natomiast 
Surma w wyniku lądowania w przygodnym terenie nie odniósł obra-
żeń. 12 grudnia został przeniesiony do 242 Dywizjonu Myśliwskiego 
RAF, który był jego czwartą jednostką Royal Air Force. Z 242 Dywizjo-
nem latał głównie na patrole nad konwojami. 

W marcu 1941 r. Surma trafił do 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Kra-
kowskiego”. Latając jeszcze na Hurricane'ach, 26 marca 1941 r. wraz 
z dwoma innymi polskim pilotami zameldował prawdopodobne ze-
strzelenie bombowca Junkers Ju 88. W kolejnych miesiącach dywizjon 
został przezbrojony w myśliwce Spitfire, niewątpliwie lepsze od sta-
rzejących się Hurricane’ów. To na tym samolocie Surma przeżył swo-
je drugie zestrzelenie. 11 maja 1941 w walce powietrznej toczonej nad 
miasteczkiem Great Malvern pilotowany przez niego myśliwiec został 
trafiony i zaczął płonąć, zaś Surma ratował się skokiem ze spadochro-
nem. Nim jednak wyskoczył z płonącego samolotu, zdołał skierować 
go poza zabudowania, tak by na ziemi nikt nie odniósł obrażeń. Wiele 
lat później jeden z mieszkańców miasteczka, policjant Dilip Sarkar, na-
pisał książkę o Surmie pt. „The invisible Thread: A Spitfire's Tale”. Zosta-
ła ona wydana w 1992 r. Kilka lat wcześniej, 12 września 1987 r. nieopo-
dal miejsca, gdzie spadł Spitfire Surmy, mieszkańcy miasteczka Gre-
at Malvern postawili granitowy obelisk dla uczczenia polskiego pilota. 

NAJWIĘKSZE TRYUMFY 
I NAGŁA ŚMIERĆ 

Latem 1941 r. Surma wraz ze swoim dywi-
zjonem brał udział w operacjach nad Francją 
i w tym czasie święcił swoje największe zwy-
cięstwa. 22 lipca nad Francją zestrzelił jednego 
Messerschmitta Bf 109 na pewno, a 16 września 
kolejnego. 20 września nad kanałem La Man-
che zestrzelił jednego Messerschmitta Bf 109 na 
pewno i drugiego prawdopodobnie. 27 wrze-
śnia zgłosił prawdopodobne zestrzelenie kolej-
nego Messerschmitta Bf 109, zaś 12 październi-
ka zestrzelił na pewno piątą maszynę tego typu, 
tym samym zostając asem myśliwskim (ten ho-
norowy tytuł przyznawany jest pilotom, którzy 
strącili co najmniej 5 nieprzyjacielskich maszyn 
na pewno). 

Dobra passa Surmy skończyła się 8 listopada 
1941 r. Wtedy wystartował w swój, jak się okaza-
ło, ostatni lot bojowy. Zadaniem grupy myśliw-
ców 308 Dywizjonu była tego dnia osłona bom-
bowców RAF lecących nad Lille. W okolicach 
Dunkierki polscy piloci starli się z niemieckimi 

myśliwcami Messerschmitt BF 109. W walce samolot Surmy odłączył 
się od zgrupowania i nie powrócił do bazy. Oficjalnie został on uznany 
za zaginionego. Najprawdopodobniej jego Spitfire VB został zestrze-
lony przez niemieckiego myśliwca do morza. Wraku samolotu oraz cia-
ła pilota nigdy nie odnaleziono.

Franciszek Surma został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem 
Lotniczym oraz Polowym Znakiem Pilota. Na „Liście Bajana”, będącej 
oficjalnym zestawieniem polskich pilotów, którzy odnieśli w czasie II 
wojny światowej przynajmniej jedno zwycięstwo powietrzne, Surma 
zajmuje 37. miejsce z 5 zestrzeleniami na pewno, 3 i 1/3 prawdopodob-
nie oraz 1 uszkodzeniem wrogiej maszyny. W 2002 r. został patronem 
Gimnazjum w Gołkowicach. Po likwidacji gimnazjum został patronem 
tamtejszej Szkoły Podstawowej.

Artur Marcisz

Fragment pochodzi z książki „100 autorytetów na 100-lecie Nie-
podległości z Ziemi Wodzisławskiej” pod redakcją A. Marcisza i A. Gru-
chota, Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o, Racibórz 2020.

Franciszek Surma (1916-1941)
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80 lat temu rozegrała się Bitwa o Anglię. Największa kampania po-
wietrzna wszech czasów trwała od 10 lipca do 31 października 1940 
roku. Nieba nad Wielką Brytanią broniło 145 Polaków walczących za-
równo w polskich, jak i brytyjskich dywizjonach. Jednym z nich był 
mieszkaniec Gołkowic, porucznik pilot Franciszek Surma.

Bitwa o Anglię była pierwszą i największą kampanią toczoną wyłącz-
nie za pomocą lotnictwa. Starcie pomiędzy niemieckim Luftwaffe a bry-
tyjskim Royal Air Force miało przełomowe znaczenie dla przebiegu II 
wojny światowej. Podczas swojego słynnego przemówienia ówczesny 
premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podziękował lotnikom z Bi-
twy o Anglię za powstrzymanie inwazji Hitlera słowami: „Nigdy w historii 
ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.

Pamięć o polskiej historii jest szczególnie żywa wśród brytyjskiej 
Polonii z hrabstwa Worcestershire. 12 września 1987 roku w Madres-
field, gdzie rozbił się samolot pilotowany przez Franciszka Surmę, we-
terani bitwy o Anglię odsłonili pomnik poświęcony naszemu Bohate-
rowi. Był to zarazem pierwszy indywidualny pomnik ku czci polskiego 
pilota myśliwskiego w Wielkiej Brytanii. 

Na rzecz krzewienia polskości z wielkim oddaniem pracuje dzia-
łacz polonijny Tom Wiśniewski. Jest on założycielem kilku stowarzy-
szeń, w tym Worcestershire Polish Association, czyli organizacji two-
rzonej przez ludzi z wielką pasją, dla których bardzo ważna jest inte-
gracja międzykulturowa i międzynarodowa, przy zachowaniu własnej 
tożsamości narodowej. WAP służy pielęgnowaniu polskiego dziedzic-
twa kulturowego oraz dba o pozytywny wizerunek Polski i Polaków 
w Wielkiej Brytanii.

W tym roku Tom Wiśniewski odwiedził Gołkowice. W planowaniu 
tej wizyty pomógł mu Tomasz Muskus – mieszkający w Anglii pasjonat 
historii i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej oraz 
jego brat, Mariusz Muskus, mieszkaniec naszej gminy.

Na Głęboczu Tom Wiśniewski miał okazję spotkać się z rodziną 
Franciszka Surmy, wysłuchać wielu historii o dzieciństwie pilota czy 
też zobaczyć stodołę, w której młody Franciszek trenował z wujkiem 
skoki na spadochronie. Na zaproszenie dyrektora Waldemara Paszylki 
działacz złożył również wizytę w Szkole Podstawowej im. Porucznika 
Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach. – Wreszcie po tylu latach uda-
ło mi się odwiedzić rodzinne strony, w których urodził się i wychowy-
wał jeden z najlepszych pilotów, jeden z „nielicznych”. To było dla mnie 
niesamowicie wzruszające przeżycie - wspomina Tom Wiśniewski.

8 listopada minęła prawdopodobna rocznica śmierci polskiego asa 
myśliwskiego. Pamiętajmy o bohaterach z naszej gminy i przekazujmy 
tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Jest to niezwykle ważne zadanie.

A.P.

PAMIĘĆ O JEDNYM Z NIELICZNYCH
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

NOWA PUBLIKACJA 
W PIT GOŁKOWICE

Zapraszamy wszystkich miłośników lokalnej historii do Punktu In-
formacji Turystycznej w Gołkowicach, w którym dostępna jest nowa 
publikacja „100 Autorytetów na 100-lecie Niepodległości z Ziemi Wo-
dzisławskiej”(Wydawnictwo Nowiny). Publikacja pod red. Artura Mar-
cisza i Arkadiusza Gruchota to opowieść o zasłużonych mieszkańcach 
powiatu wodzisławskiego, którzy mogą być wzorem do naśladowania 
dla młodego pokolenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zaprasza-
my do zakupu książki w cenie 45.00 zł.

Gabriela Krzyształa

Tom Wiśniewski i dyrektor Waldemar Paszylka w Szkole Podstawowej 
im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach

Uroczystości z okazji 80. rocznicy Bitwy o Anglię oraz wspomnienie 
Franciszka Surmy w Madresfield
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Tom Wiśniewski na gołkowickim Głęboczu – z Alicją Kwiatkowską, 
krewną Franciszka Surmy
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DZIELĄC DOBRO – MNOŻYMY JE
Pod szyldem „Samotność nie jest dla dzieci” wraz ze znajomymi 

zorganizowałam zbiórkę darów na rzecz podopiecznych łódzkiej Fun-
dacji Gajusz. Specjaliści tej fundacji każdego dnia wykonują heroiczną 
pracę. Oswajają #TenCzas. Niosą ulgę w cierpieniu, dobre słowo, pro-
fesjonalne wsparcie. Żeby dzieciom było łatwiej. Żeby nie bolało. Żeby 
miały do kogo się przytulić. I żeby rodzice czuli wewnętrzny spokój na 
tyle, na ile to możliwe...

O całej akcji mogliście przeczytać w poprzednich numerach „Jeste-
śmy”.

Przeprowadzona przez nas zbiórka potwierdziła fakt, że równie 
ważne, a może ważniejsze niż otrzymywanie, jest pomaganie innym 
i dawanie nie tylko w aspekcie materialnym, ale przede wszystkim – 
emocjonalnym. Dzięki tej akcji mogliśmy wesprzeć dzieci i rodziny, 
które tej pomocy potrzebują – dając upominki, środki czystości, żyw-
ność – daliśmy radość, sami również ją zyskując.

Dzięki wspólnym działaniom naszego zespołu osiągnęliśmy to, co 
zostało założone. Dzieci będące pod opieką fundacji Gajusz otrzyma-
ły wsparcie, my – poczucie, że wspólnie można zrobić coś pożyteczne-
go, oraz satysfakcję, że całą akcję udało nam się z sukcesem i tak pięk-
nym wynikiem przeprowadzić.

Oczywiste jest, że wszelkie działania tego typu wymagają cza-
su,  wkładu pracy, organizacji, ale jeśli towarzyszy temu poczucie, że 
czyni się coś dobrego, staje się to przyjemnością.

Zbiórka ta była dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Mieszkań-
cy naszej gminy i okolicznych miast pokazali, jakie mają wielkie i wraż-
liwe serca.

PODSUMOWANIE W LICZBACH:
•	8 osób o wielkich sercach, które mi pomogły,
•	ponad 100 cudownych darczyńców,
•	 setki sztuk zebranych darów,
•	niecałe 600 km jednego dnia.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym, którzy dołożyli swoją cegieł-
kę. Po tak udanej akcji, po poznaniu tylu wspaniałych ludzi wiem, że 
„Dzieląc dobro – mnożymy je”.

Katarzyna Wojtas

ZAKOŃCZENIE SEZONU 
MOTOCYKLOWEGO

3 października 2020 r. grupa SAMI SWOI POLSKA zorganizowała 
ognisko z okazji zakończenia sezonu motocyklowego. Impreza odbyła 
się na Orliku w Krostoszowicach. Grupa co roku o tej porze organizuje 
ognisko, na które zaprasza wszystkich przyjaciół motocyklistów i mo-
tocyklistki oraz nie tylko ich, na tę imprezę może przyjść każdy wraz 
z rodziną i czuć się na niej jak u siebie.

Grupa pragnie podziękować wszystkim za miłą atmosferę, a szcze-
gólne podziękowania kierujemy do przybyłych motocyklistów i przy-
jaciół, którzy im w tym dniu towarzyszyli. Do zobaczenia za rok!

Lidia Kowalska
Sekretarz grupy Sami Swoi

MASZERUJEMY, BIEGAMY 
I DZIECIOM POMAGAMY!

UKS „Diament” Godów zachęca do udziału w świąteczno-nowo-
rocznym Biegu po Zdrowie. Zawody odbędą się 3 stycznia 2021 roku 
przy Orliku w Krostoszowicach. Akcja charytatywna wesprze trójkę 
małych dzieci: Tosię, Julię i Marcela.

Zawodnicy będą mieć do pokonania biegiem lub marszem dystans 
5 lub 10 km. W zależności od wieku dzieci przebiegną 200 lub 1000 m.

Warunkiem udziału w akcji jest wypełnienie zgłoszenia online 
i opłacenie wpisowego do 30 grudnia 2020 roku. Po tym terminie zgło-
szenia będą przyjmowane tylko w biurze zawodów w dniu startów.

Na mecie każdy uczestnik biegu lub marszu otrzyma smycz i pa-
miątkowy odlewany medal, natomiast dla najlepszych w klasyfikacji 
generalnej przygotowano puchary i statuetki.

Pełny regulamin: www.biegiempozdrowie.pl
A.P.
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Zakończenie sezonu motocyklowego. Krostoszowice, 3.10.2020 r.

Medal Świąteczny (bieg i marsz)
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KROSTOSZOWICKIE KILOMETRY 
NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie 11 listopada na pięknych leśnych terenach i trasach 
biegowych Orlika odbyły się Krostoszowickie Kilometry Niepodle-
głości. Ta największa cykliczna impreza biegowa organizowana przez 
klub sportowy INTER KROSTOSZOWICE oraz Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Godowie od wielu lat tym razem z powodu ogra-
niczeń epidemiologicznych odbyła się w całodniowej formule. 

Pierwsi uczestnicy zjawili się już przed godziną 6.00 z jasną deklara-
cją pokonania bardzo długich maratońskich dystansów. Nie zabrakło 
tradycyjnego odśpiewania hymnu państwowego, a większość uczest-
ników w tym dniu przybrało biało-czerwone barwy narodowe. Przez 
cały dzień pojawiało się bardzo dużo uczestników, a ponad setka wpi-
sała się na pamiątkowych listach startowych. Bez wyścigu, bez mie-
rzenia czasu, tym razem bez rywalizacji sportowej, a z jasnym przesła-
niem uczczenia tego szczególnego dnia w historii Polski. 

Organizatorzy tego dnia wyróżnili dwóch szczególnych uczestni-
ków tego nietypowego biegu, a bonami upominkowymi zostali uho-
norowani: Agata Mendla Gunia – która w tym dniu pierwszy raz w ży-
ciu przebiegła pełny dystans maratonu oraz Marek Zieleźny – uczest-
nik, który startował z zamiarem przejścia wyłącznie jednej 5,5-kilo-
metrowej pętli, a tymczasem został do końca zawodów, przechodząc 
tego dnia ponad 30 km.

W ramach ciekawostki – oboje nagrodzonych po kilku dniach prze-
kazało swoje nagrody na różne aukcje charytatywne, które okazały się 
strzałem w przysłowiową 10 i z których udało się wylicytować kilka-
set dodatkowych złotych dla różnych potrzebujących dzieci. Brawa za 
wielkie serca!

Marcin Piwoński

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Krostoszowickie Kilometry Niepodległości. 11.11.2020 r.
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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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„JO BYŁ UKRADZIONY” 
– ŚLADAMI 

PRZEMILCZANEJ 
TRAGEDII

Przez lata Górny Śląsk skrywał wiele nieopowiedzianych historii. Na 
zapomnienie skazano także tajemnicę zimy 1945 roku. Dopiero nie-
dawno zaczęto odkrywać ślady przeszłości i upamiętniać ofiary jedne-
go z najtragiczniejszych okresów w dziejach naszego regionu. 16 paź-
dziernika w Ośrodku Kultury w Gołkowicach mogliśmy przeżywać 
sztukę „Jo był ukradziony” w wykonaniu rydułtowskiego Teatru Safo.

Spektakl według scenariusza i w reżyserii Katarzyny Chwałek-Bed-
narczyk to inscenizacja wydarzeń, jakie miały miejsce na Górnym Ślą-
sku wraz z nadejściem Armii Czerwonej w 1945 roku. Tamte zdarze-
nia, dziś nazywane Tragedią Górnośląską, obejmowały szereg dzia-
łań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców nasze-
go regionu. Były to m.in. masowe mordy, gwałty, rabieże i dewastacje 
materialnego dziedzictwa, nieuzasadnione aresztowania, tworzenie 
przyzakładowych obozów pracy, a także wysiedlenia Ślązaków oraz 
deportacje do Związku Radzieckiego. Jeden z wyzwolonych, Ignacy 
Serwotka z Wodzisławia, podsumował swoje losy: „Mie nie było na 
żodnej liście, jo był ukradziony”.

Scenariusz sztuki „Jo był ukradziony” powstał na podstawie książ-
ki o tym samym tytule oraz w oparciu o relacje świadków, osób de-
portowanych i ich rodzin. Premierowy spektakl odbył się w 2017 roku 
na terenie zabytkowej kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu. Pier-
wotnie sztukę odgrywano plenerowo, wspólnie z wieloma statysta-
mi. W Gołkowicach mogliśmy podziwiać odświeżoną wersję spekta-
klu, graną od 2019 roku – oszczędniejszą w środkach, z licznymi nie-
dopowiedzeniami, ale niezwykle przejmującą i dającą widowni pole 
do refleksji.

„Jo był ukradziony” to nie tylko odtworzenie wydarzeń z końca 
II  wojny światowej, ale też poruszenie problemu życiowego piętna 
i przenoszenia tragedii z pokolenia na pokolenie. Reżyserka zwróciła 
również uwagę na ponadnarodowe mechanizmy występowania nie-
nawiści i przemocy. Sześcioro utalentowanych miłośników aktorstwa 
z Teatru Safo (Zuza Pawlak, Patrycja Tomiczek, Remigiusz Michalik, 
Patryk Kłosek, Sławek Zawisz, Michał Hajduczek) wcielało się w oca-
lałych, jak i oprawców. Jednym z nich była postać Salomona Morela, 
czyli słynącego z okrucieństwa komendanta komunistycznego obozu 
pracy „Zgoda” w Świętochłowicach.

Wartościowym dopełnieniem spektaklu była możliwość poznania 
sztuki od kulis. W rozmowie z reżyserką aktorzy wymieniali się spo-
strzeżeniami dotyczącymi przygotowania do roli czy też wracali do 
przeżyć, jakie towarzyszyły im przy spotkaniach z pierwowzorami gra-
nych przez siebie postaci. O trudnym procesie przeprowadzania wy-
wiadów z bohaterami tych tragicznych wydarzeń opowiadała Patrycja 
Tomiczek, historyczka i współautorka trzeciego już wydania książki „Jo 
był ukradziony”. Publikacja, która ukazała się na początku grudnia, jest 
bogatsza zwłaszcza o nowe historie z ziemi rybnickiej.

Kilkadziesiąt lat po Tragedii Górnośląskiej możemy na nowo zgłę-
biać przeszłość miejsca, w którym żyjemy. Dziękujemy Teatrowi Safo 
za dostarczenie niepowtarzalnych emocji, przeniesienie na scenę waż-
nych kwestii oraz lekcję regionalnej edukacji historycznej.

A.P.

MŁODZI: ZWYCZAJNIE 
NIEZWYCZAJNI

Nazywam się: Klaudia Tomala
Mieszkam: w Łaziskach
Mam lat: 15
Moja pasja to: muzyka
Wszystko zaczęło się od:
małych „koncertów” dla rodziny 
Moja pasja jest dla mnie:
codziennym motorem napędowym 
Trzy słowa, które mnie opisują: ambit-
na, kreatywna, pracowita 
W przyszłości chciałabym:
śpiewać na deskach teatru muzycznego

Nazywam się: Jakub Tront
Mieszkam: w Łaziskach
Mam lat: 19
Moja pasja to: 
muzyka – jestem perkusistą i gitarzystą 
Wszystko zaczęło się od: 
garnków i drewnianych patyków, 
które miały imitować perkusję 
Moja pasja jest dla mnie:
najpewniejszą radością na tym świecie 
Trzy słowa, które mnie opisują:
charyzmatyczny, marzyciel, perfekcjonista 
W przyszłości chciałbym:
zostać producentem muzycznym

doubleT – duet akustyczny

facebook.com/doubletduet   •   duetdoublet@gmail.com
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Dawna remiza strażacka na ul. Strażackiej. 
Gołkowice, lata 60. Remiza strażacka na ul. 1 Maja. Gołkowice, 2020 r.
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Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752

Kultywowanie śląskiej tradycji regionalnej, popularyzacja śląskie-
go dziedzictwa kulturowego, kształtowanie aktywności twórczej, roz-
wój kreatywności oraz zdolności dzieci i młodzieży gminy Godów – ta-
kie wartości przyświecały trzeciej edycji Konkursu Gwarowego imienia 
Eugeniusza Tomasa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pod patro-
natem Wójta gminy Godów. Zadaniem uczestników było dostarczenie 
drogą mailową nagrania, które obejmować miało gawędy z przekazu 
ustnego, gawędy publikowane lub wierszyki śląskie.

W tegorocznej edycji udział wzięło 19 uczestników. Taka frekwen-
cja bardzo zaskoczyła i jednocześnie ucieszyła organizatorów – Urząd 
Gminy w Godowie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie.

Konkurs przebiegał w czterech kategoriach wiekowych. W każdej 
kategorii trzyosobowe jury, w skład którego weszły: Aurelia Tomas, 
Danuta Szczypka oraz Dominika Brzoza-Piprek, oceniało występy 
pod względem zachowania ludowego charakteru, interpretacji gwa-
rowej wystąpienia oraz ogólnego wyrazu artystycznego. - Wszystkim 
uczestnikom należą się wielkie słowa uznania za występy i zaprezen-
towanie swoich tekstów online. Najbardziej godne uwagi jest wyko-
rzystanie rekwizytów, które stanowiły tło występów, odpowiednio do-
stosowana ściana pokoju czy wspaniały podkład muzyczny z wizerun-
kiem logo konkursu. I to na pewno są pozytywy, które nie znalazłyby 
się na scenie. Więc pod tym względem – wbrew pozorom – forma on-
line okazała się ciekawsza niż normalny fizyczny udział prezenterów 
– podsumowuje Aurelia Tomas, członek jury.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

ROZPRAWIALI O BEBOKACH, GRUBIORZACH 
I INKSZYCH MECYJACH

DZIECI PRZEDSZKOLNE
I miejsce – Hanna Maria Tkocz – PP Gołkowice,
II miejsce – Paweł Skatuła – PP Gołkowice,
III miejsce – Hanna Kłosek – PP Gołkowice,

DZIECI SZKOLNE KLAS I-III
I miejsce – Jakub Kiełbasa – SP Skrzyszów,
II miejsce – Julia Gojowy – SP Gołkowice,
III miejsce – Milena Grygierek – ZSP Skrbeńsko,

DZIECI SZKOLNE KLAS IV-VI
I miejsce – Milena Wodecka – SP Krostoszowice,
II miejsce – Filip Przybyła – SP Skrzyszów,
III miejsce – Laura Tatarczyk – SP Gołkowice,

DZIECI SZKOLNE KLAS VII-VIII
I miejsce – Zuzanna Tomala – ZSP Łaziska,
II miejsce – Magdalena Toman – SP Skrzyszów.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Ich występy konkursowe 
można zobaczyć na kanale GCKSiT w Godowie na YouTubie. Zaprasza-
my do obejrzenia.

A. Szwarc

Milena Wodecka – I miejsce 
(dzieci szkolne klas IV-VI)

Zuzanna Tomala – I miejsce 
(dzieci szkolne klas VII-VIII)

Hanna Tkocz – I miejsce 
(dzieci przedszkolne)

Jakub Kiełbasa – I miejsce 
(dzieci szkolne klas I-III)
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