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ALOJZY PRACHOWSKI

Urodziłem się 29.04.1931 w Godowie jako syn Józefa i Marii Pra-
chowskich.

Miałem dwóch braci i siostrę. W roku 1947 zostałem przyjęty do 
pracy w kopalni  jako górnik dołowy i po 35 latach przeszedłem na 
emeryturę. W 1952 roku ożeniłem się z Gertrudą Nikiel, z którą prze-
żyłem 52 lata małżeństwa. Wspólnie wychowaliśmy dwie córki i syna. 
Mam czterech wnuków i dwie wnuczki oraz dwóch prawnuków i trzy 
prawnuczki. Dziękuję za odwiedziny, życzenia, upominek i kwiaty 
przedstawicielom władz samorządowych gminy Godów. Było to bar-
dzo miłe spotkanie.

Źródło: informacje rodziny

NESTORZY NASZEJ GMINY

Zwycięskie zdjęcie w konkursie Aktywne Ferie

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
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Zwycięskie zdjęcie w konkursie Aktywne Ferie

MAJ 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę 
spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu, należy 
wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24.00 
mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisa-
ne osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby 
te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby do-
konać samospisu.

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii 
i wygranie atrakcyjnych nagród!

1) Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla sie-
bie chwili.

2) Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii.
3) Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. 

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 
7 lipca 2021 r. 

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie, zadzwoń na info-

Narodowy Spis Powszechny
�udno�ci i �ieszka� ����

Wejd� na spis.gov.pl

� kwietnia � �� wrze�nia ���� r. 

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez �ł�wny Urząd
Statystyczny

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Tw�j o�owiązek 
wynikający z ustawy.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
linię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd 
gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjal-
ne miejsca spisania się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie, dzwoniąc z numeru 
22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz 
odmówić mu przekazania danych.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc 
na infolinię spisową 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Od-
mowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podsta-
wie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chro-
ni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzo-
ne w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki pu-
blicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest  posiadanie kasku.
Osoby,  które nie ukończyły 18.  roku życia,  biorą  udział  w rajdzie wyłącznie pod opieką  osoby dorosłej.

VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY

ZAPISY  do 07.06.2021 r. pod nr tel. 536956566

DŁUGO�� TRASY 

START godz. 11.00 przy boisku LKS "Olza" Godw

REJESTRACJA UCZESTNIK�W od godz. 10.30

27 km

ZAKO�CZENIE RAJDU ok. godz. 14.00 na boisku KS-27 Gołkowice

12 czerwca 202112 czerwca 2021

KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ 
GMINY GODÓW

zaprasza na



z życia gminy4 JESTEŚMY NR 185

Minął już rok takiego, a nie innego funkcjonowania 
wszystkich placówek oświatowych. Rok dla wszystkich trud-
ny. Dla dorosłych, bo nasze domy stały się miejscem pracy, 
a potem dopiero odpoczynku, bo nasze dzieci stale nam to-
warzyszą i wymagają nieustannej troski. Najtrudniej jed-
nak jest młodym ludziom. Przyczynia się do tego izolacja 
od rówieśników, destabilizacja życia rodzinnego, koniecz-
ność zmiany nawyków, niepewność związana z tym, co im 
przyniesie przyszłość. Oczywiście wszyscy dostrzegamy ne-
gatywne skutki związane z wielogodzinnym siedzeniem 
przed komputerem, z brakiem aktywności fizycznej. Dlate-
go tak ważny jest przekaz, że szkoły funkcjonują normalnie, 
że uczniowie odnoszą sukcesy, że odbywają się konkursy, że 
są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, projekty, takie 
jak: Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Autyzmu, Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autorskich, Akcja „Żonkile”, Świa-
towy Dzień Zdrowia i Pracownika Służby Zdrowia. To dla nich namiast-
ka normalności. W taki właśnie sposób stara się funkcjonować Szkoła 
Podstawowa w Skrzyszowie. W marcu zakończyły się tu zajęcia z robo-
tyki bez programowania dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywały się 
w ramach projektu unijnego „Wspólna edukacja – chcemy lepiej, chce-
my więcej – zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie”. 
Współcześnie rozwój technologii cyfrowych wpływa na wiele aspek-
tów życia, umożliwiając m.in. zdobywanie wiedzy, rozrywkę, komuni-
kację oraz utrzymywanie relacji społecznych. Głównym celem zajęć 
z robotyki było podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów, pogłę-
bienie wiedzy z zakresu robotyki oraz rozwój umiejętności kreatyw-
nego myślenia. Zajęcia odbywały się w sposób praktyczny. Uczestni-
cy zajęć zapoznali się z obsługą Ozobotów 2.0 oraz robotów eduka-
cyjnych – PHOTON-ów. Tworzyli również konstrukcje z klocków LEGO 
WeDo 2.0. Dużą frajdą była praca na tabletach i poznanie aplikacji słu-
żących do sterowania robotami. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas 
zajęć umiejętności przydadzą się w dalszym etapie kształcenia.

Nasza szkoła bierze udział w programie „Złote Szkoły NBP”, który 
propaguje wśród młodych ludzi wiedzę z zakresu ekonomii. W jego ra-
mach stworzona została Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicz-
nej pod nazwą „Skrzyszowscy giganci finansów” realizująca zadania 
konkursowe. W ostatnich dniach marca zorganizowaliśmy spotkanie 
z Ekspertem z zakresu ekonomii – Panią Marzeną Płonką, a następnie 
lekcję z ekonomią w klasach siódmych i ósmych. Podczas spotkania 
Pani Ekspert omawiała zagadnienia związane z budżetem domowym, 
planowaniem i kontrolą wydatków, założeniem pierwszego rachunku 
bankowego i kartą do niego, bezpiecznymi zakupami (również w in-
ternecie) oraz odpowiadała na pytania naszych uczniów. Podczas za-
jęć członkowie Drużyny Ambasadorów krótko przedstawiali kolejnym 
klasom idee programu „Złote Szkoły NBP” oraz podjęte przez nas dzia-
łania.

Pod koniec marca uczniowie naszej szkoły odnieśli olbrzymi suk-
ces w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Głosuj za Polską. Polski 
plakat plebiscytowy”. Zadaniem uczestników zorganizowanego przez 
Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach konkursu było przygoto-
wanie polskiego plakatu plebiscytowego, który zachęciłby miesz-
kańców Górnego Śląska do zagłosowania za przynależnością regio-
nu do Polski. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnościa-
mi artystycznymi, ale także wiedzą historyczną. Wśród wielu nade-
słanych prac II miejsce przypadło Sandrze Adamczyk z klasy 6b. Wy-
różnienia otrzymali: Julia Orlik z klasy 6a, Emilia Burda z klasy 6b, Fi-
lip Przybyła z klasy 6b oraz Patrycja Kałusek z klasy 7c. W ostatnim cza-
sie Bartosz Penkała, uczeń klasy 8 a, zdobył I miejsce w kategorii klas 
VII-VIII w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Tegoroczny konkurs 
miał formę on-line. Bartek nagrał i zaprezentował utwory Stanisława 
Mrożka „Chcę być koniem” i Andrzeja Waligórskiego „Recepta”. Teraz 
Bartek będzie reprezentował powiat wodzisławski w Rejonowym Kon-
kursie Recytatorskim „Słońce, słońce, życie...” w Bielsku-Białej. Ucznio-
wie ze Skrzyszowa odnieśli też sukcesy na niwie literackiej w XIX Po-
wiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty 
Wawrzyn”. Sandra Adamczyk na poziomie klas IV-VI w kategorii poezja 
zdobyła II miejsce, podobnie jak Filip Przybyła w kategorii proza. Na-
tomiast na poziomie klas VII-VIII dwie uczennice: Kinga Oślizło i Niko-
la Ledwoń w kategorii proza zdobyły odpowiednio II miejsce i wyróż-
nienie. Ponadto Filip Przybyła otrzymał wyróżnienie w IV edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza pisanka” organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Żorach.

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów, rodzicom życzymy 
cierpliwości, a wszystkim szybkiego powrotu do szkół, bo one tęsk-
nią za uczniami, za ich gwarem i śmiechem, a nawet za ich wybrykami. 

Iwona Brudny

NAMIASTKA NORMALNOŚCI
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Plakat plebiscytowy Emilii Burdy Plakat plebiscytowy Filipa Przybyły Plakat plebiscytowy Julii Orlik

Plakat plebiscytowy 
Sandry Adamczyk Helikopter z klocków LEGO

Plakat plebiscytowy Patrycji Kałusek
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Corocznie 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy 
Dzień Ziemi. Jest to najbardziej znane i najhuczniej obchodzone świę-
to ekologiczne, którego celem jest promowanie postaw proekologicz-
nych w społeczeństwie.

Dzieci z grup: „Biedronki”, „Smerfy”, „Misie” i „Motylki” z Przedszko-
la Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach rów-
nież obchodziły to święto. Ubrane na zielono uczestniczyły w zaję-
ciach i zabawach, których celem było zwiększenie świadomości eko-
logicznej oraz zachęcenie dzieci do podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody. Przedszkolaki poznały budowę drzewa, jego zna-
czenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dzieci dowiedziały się rów-
nież, jak wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza, a tym 
samym dla zdrowia człowieka. Nie zabrakło wesołych konkurencji, 
śpiewu oraz zagadek przyrodniczych. Dzieci mogły m.in. przejść po 
przyrodniczym torze przeszkód, który składał się z liści, szyszek, kasz-
tanów oraz kory drzewa. Podsumowaniem zajęć była wspólnie wyko-
nana piękna praca plastyczna, której głównym tematem było drzewo. 
Przedszkolaki złożyły ślubowanie, w którym obiecały, że będą dbać 
o przyrodę i szanować ją. Brawo Mali Przyjaciele Przyrody! Był to wspa-
niały, niezapomniany dzień.

Weronika Hejmej
Weronika Czyż

STRAŻNIKAMI SIĘ OGŁASZAMY 
– OD DZIŚ PRZYRODZIE POMAGAMY
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SUKCES BERENIKI 
BORKOWSKIEJ W REJONOWYM 
KONKURSIE RECYTATORSKIM
Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach, Berenika 

Borkowska, zdobyła I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
i reprezentowała powiat wodzisławski w kategorii klas IV–VI w  XXIII 
edycji Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” 
– edycja on-line, który odbył się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku-Białej i Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej.  

Nasza uczennica zdobyła III miejsce spośród trzydziestu ośmiu re-
cytatorów z południowej części województwa śląskiego.  

Berenice serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych scenicznych 
sukcesów.

Jolanta Janetta 

Berenika Borkowska, ZSP Łaziska
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II POWIATOWY KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY
I MIEJSCE:

Nikodem Płaczek – kl. III SP 2 Pszów, 
II MIEJSCE:

Maciek Kolarski – kl. II SP 1 Wodzisław Śląski, 
Szymon Jordan – kl. I SP Skrzyszów, 

III MIEJSCE:
Paweł Prochasek – kl. I SP Krostoszowice, 
Jakub Kiełbasa – kl. II SP Skrzyszów, 

WYRÓŻNIENIA:
Karolina Uniowska – kl. III ZSP 2 Wodzisław Śląski, 
Lillianna Staśko – kl. III ZSP 2 Wodzisław Śląski,
Kamil Stefaniak – kl. II SP 1 Wodzisław Śląski, 
Franciszek Czech – kl. III SP 2 Pszów, 
Szymon Hermanek – kl. III SP Skrzyszów, 
Marta Klon – kl. III SP Rogów. 

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podzięko-
wania za piękne i bardzo kreatywne prace. Nauczycielom i rodzicom 
dziękujemy za zachęcenie młodych artystów do udziału w konkursie. 

Aneta Witek, Anna Laskowska

Nikodem Płaczek
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Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbywa się kon-
kurs „Wierszem malowane” dla uczniów klas I-III. Po raz drugi  został on 
zorganizowany na szczeblu powiatowym, wcześniej miał rangę gmin-
nego. Konkurs odbywa się pod patronatem PODN w Wodzisławiu Ślą-
skim, a jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci poezji polskiej, 
promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, zachęcanie do obser-
wacji przyrody, kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycz-
nych u uczniów oraz rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 
Głównym zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy 
plastycznej inspirowanej wierszem przygotowanym przez organizato-
rów. W tym roku szkolnym tematem konkursu był wiersz Jana Brze-
chwy pt. „Przyjście wiosny”. 

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
– Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
– Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka
– Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

– A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie własną łódką! 

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu  konkurs „Wierszem 
malowane” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy pod-
jęli wyzwanie i spróbowali sił w konkursie. Napłynęło 21 prac plastycz-
nych z następujących placówek: SP 2 w Pszowie, SP 3 w Pszowie, SP 1 
w Wodzisławiu Śląskim, ZSP 2 w Wodzisławiu Śląskim, ZSP 3 w Wodzisła-
wiu Śląskim, SP w Rogowie, SP w Krostoszowicach i SP w Skrzyszowie.  
Każda z placówek mogła wysłać maksymalnie 3 prace. Oto wyniki: 
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PATRIOTYCZNIE 
W „BAJKOWYM WZGÓRZU”

Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie już drugi rok z ko-
lei bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Pięk-
na nasza Polska cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw pa-
triotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tra-
dycje  Polski  oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Jed-
nym z zadań do wykonania jest „Pokaz Mody Patriotycznej”. Jako 
że niedawno obchodziliśmy majowe święta, panie z najmłodszych 
grup przedszkolnych: „Biedroneczek” i „Krasnoludków” postanowi-
ły podjąć się tego zadania. Wykonały specjalną ściankę i wybieg do 
pokazu, a rodziców poprosiły o przygotowanie strojów nawiązują-
cych do historii, kultury i narodowych barw. Trzeba przyznać, że ro-
dzice poważnie podeszli do prośby i dzieci podczas pokazu wyglą-
dały wspaniale! Dominowały stroje biało-czerwone oraz z elemen-
tami folklorystycznymi, pojawiły się też stroje kibiców. Trzeba przy-
znać, że przedszkolakom zabawa w modeli sprawiała wiele frajdy, 
bo uśmiech nie schodził im z twarzy. Na zakończenie pokazu dzie-
ci otrzymały pamiątkowe dyplomy, które zabrały do domów. Rodzi-
com bardzo dziękujemy za zaangażowanie, dzieciom za wspaniały 
pokaz i jesteśmy przekonani, że „Pokaz Mody Patriotycznej” stanie 
się tradycją w naszym przedszkolu. 

Magda Kiełbasa
Karolina Krakowczyk 

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych jest niezwykle 
ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Zależy nam na tym, 
aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, twórczych i sa-
modzielnych. Dlatego w tym roku szkolnym grupy: „Żabki” i „Żyrafki” 
z Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowi-
cach realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”. Jest to 
projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzie-
ży, a jego głównym założeniem jest pokazanie, że emocje i ich wyraża-
nie jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych 
siebie, lecz również drugą osobę. Projekt obejmuje 5 ciekawych mo-
dułów, podczas których przedszkolaki poznają  uniwersalne wartości. 
Za nami „Kraina wyobraźni”, „Dzień Kreatywności”, poznanie wyjątko-
wej „Mocy Słów”, a także ostatnio zrealizowany „Dzień Empatii”. Przed-
szkolaki z niecierpliwością czekają na kolejny niezwykły dzień, ponie-
waż już niedługo przeniosą się do „Krainy Odwagi”.

Anna Sokołowska
Agnieszka Kubica
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Pokaz mody w „Bajkowym Wzgórzu”

Emocje

Moc słów

Moc słów
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SEZON ROWEROWY ROZPOCZĘTY
JESTEŚMY NR 185

24 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie sezonu rowerowego Koła 
Turystyki Rowerowej gminy Godów, tym razem jeszcze z ograniczoną 
liczbą uczestników. O zabezpieczenie trasy raju zadbały OSP Godów 
oraz Policja z Wydziału Ruchu Drogowego w Wodzisławiu Śląskim.
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Klęska Zakonu w 1410 r. bynajmniej nie zahamowała napływu ślą-
skich najemników na jego ziemie. Śląsk, podobnie zresztą jak i kra-
je niemieckie, był stałym miejscem rekrutacji żołnierza, wywodzące-
go się najczęściej ze zubożałej szlachty. Według kontynuatora Kro-
niki Piotra Dusburga, niejakiego Konrada Bitschina (pochodzącego 
być może ze śląskiej Byczyny?), w czasie konfliktu polsko-krzyżac-
kiego w 1433 r., kiedy to Zakon czynnie poparł pretendenta do tro-
nu wielkoksiążęcego na Litwie, Swidrygiełłę, rycerze z czarnym krzy-
żem kolejny raz sięgnęli po cudzoziemskie wojska zaciężne. Oto in-
teresujący fragment wspomnianego dzieła w tłumaczeniu na język 
polski:

1433. Do wielkiego mistrza i braci zakonnych przybyli na pomoc na-
jemnicy z krajów niemieckich, Miśni, Łużyc, Śląska i innych stron. Ich 
przybycie było jednak całkowicie zbyteczne i niepotrzebne. Przybywa-
li bowiem jedynie dla żołdu, a nie po to, aby walczyć. Za otrzymaną za-
płatę nie dokonali żadnego mężnego czynu, ani nie prowadzili żadnej 
akcji wojskowej, może za wyjątkiem tego, że siłą zajęli zamek obronny 
w okręgu pomorskim, który nazywał się Połczyn.

Jak widać, wartość bojowa śląskich najemników oraz innych wojsk 
zaciężnych nie przedstawiała się już wówczas zbyt okazale. Nie byli 
to ideowi rycerze doby wypraw krzyżowych, z pomocy których bra-
cia zakonni korzystali w poprzednich stuleciach. Z upływem lat – 
zwłaszcza po bitwie grunwaldzkiej – Ślązacy wspierali Krzyżaków 
już tylko dla pieniędzy, nie przykładając się zbytnio do walki. Jakiej-
kolwiek pomocy odmawiali śląscy książęta, zniechęceni do Zakonu 
głoszoną przezeń kłamliwą ideologią szerzenia wiary mieczem, gdy 
wokoło mieszkały już tylko ludy ochrzczone. Poza tym odstraszają-
co na śląskich władców działały kolejne klęski krzyżackie w wojnach 
z koalicją polsko-litewską. Te ostatnie spowodowały również rewi-
zję stanowiska wobec Krzyżaków wśród samego rycerstwa śląskie-
go. W czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej z lat 1519-1525, za-
kończonej traktatem krakowskim oraz słynnym hołdem pruskim Al-
brechta Hohenzollerna i sekularyzacją (likwidacją) Zakonu w Pru-
sach, najemnicy ze Śląska poszli na żołd władcy polskiego Zygmun-
ta Starego. Jeden z krzyżackich przekazów tamtej doby wspomi-
na, że z pomocą królowi przybył wówczas oddział najemników 
pod wodzą Baltazara von Dohna „z dwustoma dobrze uzbrojonymi 
Ślązakami”.

Oczywiście byłoby dużym uproszczeniem twierdzić, że wzajem-
ne kontakty Zakonu Krzyżackiego ze Śląskiem ograniczały się do sa-
mych tylko intryg i wojen. Podziw Ślązaków, podobnie zresztą jak 
i innych nacji, budziły krzyżackie sukcesy misyjne, a przede wszyst-
kim znakomita kondycja zakonnej gospodarki, mającej wpływ na 
wielką mobilność finansową państwa. Swoista czarna legenda, jaka 
towarzyszyła Zakonowi, głównie za sprawą dziejopisarstwa polskie-
go (czemu zresztą trudno się dziwić!), nie może przysłonić faktu, że 
to właśnie Krzyżacy cywilizowali tereny dawnych Prus, budując tam 
zamki, kościoły, mosty, wprowadzając intensywną gospodarkę rol-
ną, zakładając szpitale i szkoły, porządkując drogą notarialną tytu-
ły własnościowe, a w ogóle stając się dla Polski przewidywalnym są-
siadem. W odróżnieniu od pogańskich Prusów, których najazdy w XII 
i XIII wieku doprowadziły do wyludnienia graniczących z nimi dziel-
nic, a zwłaszcza Mazowsza, co spowodowało kilkuwiekowe opóźnie-
nie tej krainy w stosunku do reszty ziem polskich, nie mówiąc o Ślą-
sku. Krzyżacki porządek, acz wymuszony siłą, podziwiany był w ca-
łej Europie. Nie przeczył temu nawet jeden z autorów owej czarnej 
legendy, polski noblista Henryk Sienkiewicz, który w swej powieści 
„Krzyżacy” włożył w usta komtura von Uwe znamienne słowa: 

ZAKON KRZYŻACKI A ŚLĄSK CZ. III
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.

Można przejechać ziemie Zakonu wzdłuż i wszerz, a widać, że panu-
je w nich ład i bojaźń Boża!

Z takim też partnerem współpracował na polu gospodarczym 
średniowieczny Śląsk, zwłaszcza jego największe miasto – Wrocław, 
a także miejscowi książęta. Potwierdzają to liczne dokumenty tam-
tej epoki. Dla przykładu: 24 stycznia 1385 r. wielki mistrz zakonny 
Konrad Zoellner wystawił w Malborku kilka aktów prawnych, w któ-
rych wspomniał o wcześniejszych swobodach, jakie zapewniało kup-
com pruskim miasto Wrocław, między innymi gdy chodzi o prawo do 
detalicznej sprzedaży sukna. W innym dokumencie, datowanym na 
14 grudnia 1393 r., wielki mistrz Konrad von Jungingen wspomniał 
o pieniądzach, jakie zdeponował w Toruniu książę Władysław Opol-
czyk. O korespondencji między Zakonem a Wrocławiem informuje 
w swym liście z 13 grudnia 1424 r., nadesłanym z Rzymu, general-
ny prokurator krzyżacki Jan Tiergard. Z kolei wielki mistrz zakonny 
Paweł von Russdorf w piśmie z dnia 4 listopada 1436 r. powiadomił 
radę starego miasta Torunia, iż przesyła jej list rady miasta Wrocła-
wia, którego treść dotyczyła czynszów, jakie mieli torunianie w ich 
mieście. W tej sprawie miało przybyć do Torunia specjalne poselstwo 
z Wrocławia. Były też sprawy nieprzyjemne. Wspomniany już mistrz 
Paweł von Russdorf, w trosce o kondycję finansową swoich podda-
nych, skierował 2 grudnia 1437 r. pismo do rady miasta Torunia, aby 
ta zwróciła uwagę na kupców z Wrocławia i Norymbergi, przywożą-
cych fałszywą monetę oraz zatrzymała ich w więzieniu, gdyby zna-
leziono przy nich takie pieniądze. Obawiając się zalewu fałszywych 
nominałów, przezornie powiadomiono o wszystkim króla polskie-
go Władysława Jagiellończyka (Warneńczyka). Oczywiście takich lub 
podobnych spraw było więcej.

Pomimo likwidacji Zakonu Krzyżackiego w Prusach w 1525 r. bra-
cia z czarnym krzyżem na białych płaszczach nie utracili kontaktów 
ze Śląskiem. W niektórych jego miastach funkcjonowały nawet jego 
komendy. Jedna z nich – jak to już powiedziano na wstępie – znajdo-
wała się w Opawie, utworzona między 1200 a 1204 r. W dobie nowo-
żytnej Krzyżacy pojawili się również w pobliskim Bruntálu. W oby-
dwu tych miastach działają oni aż po dzień dzisiejszy, z kilkudzie-
sięcioletnią przerwą w okresie komunizmu. Nie są to już co prawda 
uzbrojeni rycerze, ale typowi zakonnicy, wypełniający swoje praw-
dziwe działania statutowe, czyli prowadzenie parafii, a w innych 
miejscach Europy – opieka nad szpitalami. Ciekawostką może tutaj 
być fakt, iż dwóch Krzyżaków ze śląskiego Bruntála na terenie Repu-
bliki Czeskiej jest Polakami. Chodzi o prowincjała Zakonu ojca Dariu-
sza Cecerskiego i ojca Waldemara Woźniaka.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż kontakty Zakonu Krzyżackie-
go ze Śląskiem datują się już na 1222 r., czyli 4 lata przed sprowadze-
niem braci z czarnym krzyżem na płaszczach do ziemi chełmińskiej. 
Do znanych protektorów Krzyżaków należeli: książę wrocławski Hen-
ryk Brodaty i książę opolsko-raciborski Mieszko Otyły. Ślązacy wspie-
rali Zakon, wysyłając mu z pomocą oddziały poszczególnych wład-
ców tej krainy, a później również najemników. Sytuacja zaczęła ule-
gać zmianie po bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r., kiedy to Ślą-
zacy podzielili się. Książęta i najemnicy z Dolnego Śląska dalej wspar-
li Zakon, natomiast najemne rycerstwo górnośląskie w większości 
stanęło po stronie króla polskiego. Z upływem lat, w czasie ostatniej 
wojny z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem 
(1519-1525) śląscy najemnicy udzielili już tylko wsparcia stronie pol-
skiej i jej królowi Zygmuntowi Staremu. Wzajemne stosunki Śląska 
z Zakonem miały również swoje podłoże gospodarcze. Miasta ślą-
skie handlowały z ziemiami krzyżackimi, zawierały transakcje praw-
ne, korespondowały itp. Na koniec nie sposób pominąć znaczące-
go epizodu, jakim jest funkcjonowanie do dziś Krzyżaków w śląskim 
Bruntálu na terenie Republiki Czeskiej.

Artykuł powstał
w ramach projektu
„Wspólne Ścieżki”.

MAJ 2021
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE 

NIEZWYCZAJNI
Nazywam się: Milena Błędowska.

Mieszkam: w Krostoszowicach.

Mam lat: 12.

Moja pasja to: rysowanie, szkico-
wanie, malowanie.

Wszystko zaczęło się od: kilka lat 
temu bliska mi osoba uczęszczała 
do szkoły plastycznej i pokazała mi 
dużo technicznych trików na pięk-
ny rysunek, od czego zacząć, jakich 
błędów nie popełniać, jak powinien 
wyglądać szkic. Bardzo mnie zain-
spirowała właśnie tym, że w przy-
szłości można wykorzystać to, co się kocha. Ona dążyła do spełnienia 
swoich marzeń i została tatuażystką.

Moja pasja jest dla mnie: dlatego że ja to kocham i uwielbiam ryso-
wać w wolnym czasie, to właśnie jest mój relaks. Wycisza mój umysł. 

Trzy słowa, które mnie opisują: mądra, dzielna, odważna. 

W przyszłości chciałabym: projektować wnętrza, być architektem. 
Właśnie rysowanie otwiera mi drogę do przyszłości i o tym marzę.

WSPOMNIENIE 
O TERESIE WOJACZEK

Śpieszmy się żyć,
myśląc jak szybko możemy odejść.

Zostawmy chociaż dobre wspomnienia,
jak to zrobiła Teresa Wojaczek

W wieku 70 lat zmarła Przewodnicząca KGW w Łaziskach Teresa Wo-
jaczek. 

Odeszła po ciężkiej chorobie, dwa dni po śmierci swojego męża 
Mariana. W 2020 r. małżeństwo obchodziło Złote Gody, a pani Tere-
sa swoje 70. urodziny. Pozostawili w żalu nie tylko rodzinę, ale też swo-
ich przyjaciół i kolegów. Wspólnie wychowali sześcioro dzieci, wspól-
nie szli przez życie i wspólnie zostali pochowani na cmentarzu przy ko-
ściele parafialnym w Łaziskach.

Teresa Wojaczek była szczególnie zaangażowana w sprawy lokal-
nej społeczności. W latach 1998–2002 została wybrana radną Rady 
Gminy i członkinią Zarządu Gminy w Godowie. Aktywnie promowa-
ła swoje sołectwo, gminę oraz dziedzictwo regionu. Od 2007 pełniła 
funkcję przewodniczącej KGW. Została nią po odejściu i na prośbę Pani 
Olgi Brzoza, której choroba uniemożliwiła dalszą pracę. Wraz z Zarzą-
dem KGW organizowała dla łaziskich gospodyń wycieczki, pielgrzym-
ki, spotkania przy kawie, pracowała przy organizacji gminnych doży-
nek, festynów i kiermaszy. 

Współpracowała ze wszystkimi organizacjami na terenie Łazisk, 
działała też na rzecz miejscowej parafii. Kierowała nią chęć pomagania 
i dążenie do rozwoju wsi. Była koleżanką życzliwą, zawsze otwartą na 
ludzi, akuratną, serdeczną – ale była też żoną, matką, babcią i to było 
dla Niej życiowe spełnienie.

Odejście pani Teresy Wojaczek to ogromna strata dla miejscowości 
i gminy. Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

W imieniu koleżanek
Danuta Gajdosz

JESTEŚMY NR 185
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Wiosenne prace w ogrodzie. 
Skrbeńsko, lata 40.
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Wiosenne prace w ogrodzie. Gołkowice, 2021 r. 

Żaglowiec Amerigo Vespucci z 1930 roku w miniaturze. Dar skrzyszowianina Stanisława Kłóska dla Ośrodka Kultury w Skrzyszowie
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WAKACJE
W SIODLE

Obóz jeździecki trwa 5 dni
 

- codzienna nauka jazdy konnej pod okiem instruktora,
- wykłady związane z tematyką  konną ,

- codzienna pielęgnacja koni,
- dyżury w stajni,

- konkursy na najlepszego jeźdźca obozu,
- zajęcia plastyczne z motywem konia,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Zapraszamy na niezapomnianą  przygodę
z końmi i innymi atrakcjami

Rezerwacja: tel. 791 555 359

Stajnia Godów

P.H.U. RDUCH ANTONI ul. Centralna 91, 44-323, Połomia
tel. 32 476 00 43

⁵⁰
 
 

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku 7³⁰ -16⁰⁰

w sobotę od 7³⁰ -13⁰⁰

PROMOCJA
nawozy płynne i granulowane

 

od


