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NESTORZY NASZEJ GMINY
ANNA POPIOŁEK

W czerwcu jubileusz 101-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Go-
dowa Anna Popiołek.

Anna Popiołek urodziła się 4 czerwca 1920 roku w Godowie. Pani 
Anna jest najstarszą żyjącą mieszkanką naszej gminy.

Szanownej Jubilatce życzymy wielu zdrowych, pogodnych i rado-
snych dni w gronie rodziny i przyjaciół. 
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ANKIETA
Gmina Godów przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej na terenie gminy Godów na lata 2021-2025”.
Pierwszym etapem wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyj-

nej jest ankietyzacja mieszkańców w celu jak najlepszego rozpo-
znania i zdiagnozowania potrzeb naszej gminy w zakresie moder-
nizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

W związku z tym Wójt Gminy Godów zwraca się do mieszkań-
ców gminy Godów z prośbą o wypełnienie załączonej do gazetki 
ankiety i oddanie jej w Urzędzie Gminy Godów.

Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa 
strony, natomiast stanowi dla nas ważną informację o ilości zuży-
tej energii i emisji CO2.

Termin składania ankiet (nawet nie w pełni wypełnionych) 
upływa 25 czerwca 2021 roku.

MIESZKAŃCY GMINY 
WŚRÓD NAGRODZONYCH 
PRZEZ WŁADZE POWIATU

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał Nagrody w Dziedzinie 
Kultury oraz Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu. Uhonorowa-
no również 8 osób z naszej gminy.

W kategorii Kultura nagrodę za całokształt działalności kulturalnej 
otrzymał Daniel Szkatuła – animator życia społeczno-kulturalnego 
oraz instruktor zespołów folklorystycznych działających przy Gmin-
nym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie: Podbuczanek, 
Gospodynek i Ballady oraz Mszanianek z Mszany.

LAUREATAMI Z GMINY GODÓW 
W KATEGORII SPORT ZOSTALI: 

•	Kevin Jeremiasz – judo. Mistrzostwa Polski w Judo Kata: I miejsce 
(forma KATAME NO KATA U15),

•	Wiktoria Błatoń – judo. Mistrzostwa Polski w Judo Kata: I miejsce 
(forma KATAME NO KATA U15),

•	Maciej Piskowski – ju-jitsu, judo. Mistrzostwa Polski w Judo Kata: 
II miejsce (forma KATAME NO KATA U15), Puchar Polski Ju-Jitsu: 
I miejsce (U12 MEN, kategoria + 50 kg),

•	Dominik Rajszys – judo. Mistrzostwa Polski w Judo Kata: 
II miejsce (forma NAGE NO KATA),

•	Aleksandra Szołucha – piłka nożna. Mistrzostwa Polski Juniorek 
Młodszych w piłce nożnej: III miejsce, kategoria U16,

•	Angelika Tlołka – kolarstwo szosowe. Mistrzostwa Świata 
WMCF: IV miejsce, Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski (Masters 
i Cyklosport): II miejsce,

•	Krzysztof Skorupa – biegi narciarskie. Trener zawodnika Roberta 
Paszkiewicza. Puchar Polski Klasyfikacja Generalna: II miejsce 
– kategoria Junior A.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

A.P.

WYNIKI KONKURSU 
„LAURKA DLA 
BIBLIOTEKI”

W konkursie plastycznym ogłoszonym z okazji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek wzięło udział 29 uczestników. Poniżej prezentuje-
my listę laureatów: 

KATEGORIA I – DZIECI 4-7 LAT:
I miejsce – Alicja Machnik,
II miejsce – Zofia Stypa,
III miejsce – Maja Donat.

WYRÓŻNIENIA: 
Marcelina Szerzyna,
Piotr Widacha.

KATEGORIA II – DZIECI 8-10 LAT:
I miejsce – Dawid Tomiczek,
II miejsce – Filip Wodecki,
III miejsce – Nadia Niewiara.

WYRÓŻNIENIA: 
Nadia Glenc,
Agata Kondziołka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz małe niespo-
dzianki.

Dziękujemy za udział!
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Laurka dla Biblioteki. I miejsce, 
kat. 4-7 lat

Laurka dla Biblioteki. I miejsce, 
kat. 8-10 lat



z życia gminy4 JESTEŚMY NR 186

„Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości,
to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe”

Arthur C. Clarke

Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele „brali sprawy 
w swoje ręce”, działali na rzecz swojej społeczności lokalnej, narodo-
wej, europejskiej, trzeba nauczyć Samorząd Uczniowski:  młodzież 
podejmowania określonych działań. Szkoła może stanowić doskona-
łe miejsce ćwiczenia się uczniów w byciu aktywnym, planowaniu i re-
alizacji swoich projektów. By to było możliwe, niezbędne jest uczenie 
współpracy, porozumiewania się, brania odpowiedzialności za szkol-
ne wydarzenia oraz za działania na rzecz społeczności. Często, doko-
nując tego, co niemożliwe.

Ten rok szkolny był dla nas niezwykle ciężki, dwa miesiące nauki sta-
cjonarnej, reszta zdalna. Mimo wszystko nasza Rada Uczniowska jest 
nadal aktywna. Co prawda nasze spotkania nie wyglądały tak samo, 
jak podczas nauki stacjonarnej, lecz to wszystko nie było dla nas prze-
szkodą. Spotykamy się na Platformie „Teams”, gdzie omawiamy nasze 
pomysły i plany, które następnie wprowadzamy w życie społeczności 
szkolnej. Mimo że nasze możliwości są bardzo ograniczone i utrudnio-
na jest praca, nie poddajemy się i szukamy ciekawych rozwiązań w po-
dejmowaniu wszystkich przedsięwzięć szkolnych.

Na początku roku szkolnego, jeszcze podczas nauki stacjonarnej, 
zorganizowaliśmy audycję z okazji Dnia Chłopaka pt. „Chłopcy są faj-
ni”. Nie było w tym czasie możliwości organizowania apeli, przedsta-
wień, więc na Święto Edukacji Narodowej musieliśmy wymyślić dobrą 
alternatywę.  W ten oto sposób stworzyliśmy dwa filmiki, jeden z ży-
czeniami, w którym uczestniczyły trójki klasowe. Drugi natomiast były 
to podziękowania dla nauczycieli, gdzie zaangażowani byli wszyscy 
uczniowie. 14 października cała społeczność szkolna mogła zobaczyć 
je wspólnie ze swoimi wychowawcami.

Po tym czasie nastała edukacja zdalna, a wraz z nią ograniczone moż-
liwości. Jednak zarówno Radę Uczniowską, jak i opiekunki, nie opuściła 
kreatywność i zaczęły powstawać nowe pomysły. Zorganizowany został 
Dzień Tolerancji i Praw Dziecka. Z tej okazji Samorząd Szkolny, wspólnie 
z opiekunami: panią Karoliną Durką i Moniką Herman oraz Rzecznikiem 
Praw Ucznia panią Izabelą Płatek, przygotował filmiki i prezentacje, któ-
re uczniowie wszystkich klas zobaczyli podczas lekcji wychowawczych.

Natomiast z okazji andrzejek Samorząd Szkolny przygotował krótką 
prezentację dotyczącą obrzędów i wróżb, chcąc zachęcić  w ten spo-
sób do samodzielnego wróżenia sobie w ten wyjątkowy wieczór. Wte-
dy został także ogłoszony konkurs „Andrzejkowe Teams Party”, gdzie 
uczniowie wysłali zdjęcia w swoich czarodziejskich stylizacjach. Za-
mysł powstawania filmików tak spodobał się wszystkim, że postano-
wiliśmy stworzyć życzenia bożonarodzeniowe. W nagrywanie dobre-

go słowa na czas Świąt Bożego Narodzenia włączyła się cała społecz-
ność szkolna – dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich klas.

Kolejną działalnością były konkursy z okazji walentynek na „Naj-
piękniejszą kartkę” oraz Wybory Pani lub Pana Wiosny. Została także 
uruchomiona akcja charytatywna „Góra Grosza”, gdzie każdy najdrob-
niejszy grosik ma wartość i moc. Wspierane są  dzieci, które są w trud-
nej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami.

Samorząd Uczniowski zaangażował się również w uroczyste ob-
chody Dni Dziedzictwa Polskiego w Worcester, które rozpoczęły się 1 
maja. Polonia mieszkająca w Worcester postanowiła uhonorować pa-
mięć Franciszka Surmy jako zasłużonego Polaka, który zginął podczas 
pełnienia służby. Zaprojektowano jego popiersie, które zostało odsło-
nięte w Worcester podczas realizacji działań projektowych w zakresie 
celebrowania kultury i historii polskiej w czasie obchodów Polish He-
ritage Days. Nagraliśmy z tej okazji filmik, na którym została zaprezen-
towana nasza szkoła, historia Porucznika Pilota Franciszka Surmy, dla-
czego został wybrany na patrona naszej szkoły oraz pozdrowienia od 
całej społeczności szkolnej dla Polonii mieszkającej w Wielkiej Bryta-
nii. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego również tworzyli arty-
kuły na stronę internetową szkoły np. słowa otuchy i wsparcia, o tym 
jak działa samorząd w czasie pandemii, brali udział w debacie oks-
fordzkiej. Tworzyli życzenia wielkanocne, prezentację na Dzień Kobiet, 
a także o Dniu Ziemi, w którym uczniowie zostali  zachęceni  do sprzą-
tania najbliższej okolicy i wysyłania zdjęć.

Przedsięwzięcia, wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały 
i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowa-
nia uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych, przekracza-
jąc granice naszych możliwości.

Karolina Durka

CO PISZCZY W GOŁKOWICKIM SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM?

MY, POGRANICZNICY

4 maja 2021 r. w ramach obchodów setnej rocznicy wybuchu III po-
wstania śląskiego odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Gmina Godów 
na ziemi wodzisławskiej. Zarys dziejów. W stulecie III powstania śląskiego 
zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Go-
dowie oraz Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie. 

W trakcie sesji wygłoszone zostały trzy wykłady przygotowane przez ba-
daczy historii Śląska: dr. hab. prof. UŚ Krzysztofa Nowaka Gmina Godów 
na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmar-
ka Powstania śląskie w Gminie Godów, dr Danuty Dąbrowskiej Polskość Ślą-
ska na tle rysu historycznego szkoły i parafii w Skrzyszowie.

Zbigniew Kadłubek nazywa Ślązaków osiadłymi nomadami, defi-
niując tym pięknym określeniem skomplikowaną i trudną historię rów-
nież godowskiego pogranicza. Nasze babcie wspominały, jak to we 
wrześniu 1939 r. położyły się spać w Polsce, a obudziły w Niemczech. 
Za czasów powstań śląskich w ramach rodzin dochodziło do dyskret-
nych aktów korupcji – siostra bratu, brat siostrze przekazywali pierzy-
ny w zamian za właściwie oddany głos w plebiscycie. Wielu Ślązaków 
przeszło szlak bojowy „od powstańca do żołnierza Wehrmachtu” z tra-
gicznym finałem na froncie wschodnim. Historii naszych ziem nie da 
się przedstawić w prostej narracji – przeznaczona nam jest wielogło-
sowość. I taka była sesja zorganizowana przez ośrodek kultury i szkołę 

podstawową w Skrzyszowie. Trzech znawców historii Śląska przedsta-
wiło dzieje naszej małej ojczyzny z różnej perspektywy.

Pierwszy prelegent, profesor Krzysztof Nowak, ukazał specyfikę  
naszego pogranicza na tle historii Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskie-
go. Przypomniał i usystematyzował wiedzę, którą uczniowie – Śląza-
cy otrzymują w nikłym zakresie w pakiecie razem z całą historią Polski. 
A przecież dzieje naszego regionu i reszty kraju rozchodzą się w 1339 r. 
na kilkaset lat, żłobiąc różne koryta, by połączyć się znowu w okresie 
powstań śląskich.

Mieszkańcy gminy Godów to mieszkańcy pogranicza polsko-cze-
sko-niemieckiego, małego skrawka ziemi  na południowo-zachodnim 
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krańcu Polski, między Śląskiem Górnym a Cieszyńskim. Ma to swo-
je odbicie w socjologii, etnologii, kulturze ludowej, języku. Również 
w nazewnictwie mieszkańców: Cysaroki (mieszkańcy Śląska Cieszyń-
skiego), Prusoki (w skrócie Górnoślązacy), Prajzoki (nazwa funkcjonują-
ca w okolicach Hulczyna), Morawcy, czyli mieszkańcy okolic Raciborza 
mówiący gwarą laską. Co łączy mieszkańców Górnego Śląska, w tym 
naszej gminy, z Cysarokami? Polskie, piastowskie plemię Gołęszyców, 
które zamieszkiwało tereny od Cieszyna przez Skoczów aż po Połomię. 
Do połowy XIV w., do czasu, kiedy Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska, 
stanowiliśmy pogranicze polsko-czeskie. Po tym wydarzeniu pograni-
cze cieszyńsko-wodzisławskie zaczyna się dzielić, jeśli chodzi o przy-
należność państwowo-prawną. Nasz skrawek ziemi od czasów księż-
nej Konstancji należeć będzie do tzw. ziemi wodzisławskiej – pojęcie 
to wyodrębniło się na bazie Państwa Stanowego Wodzisław. Po po-
dziale ziem śląskich pomiędzy Prusy a Austrię nowa granica biegnie na 
Opawie, Odrze, Olzie i Piotrówce. Do dzisiaj można odnaleźć  kamienie 
graniczne oznakowane literami O (Osterreich)/P (Preussen) – wyszuka-
nie ich to ciekawe wyzwanie dla lokalnych historyków. Warto jeszcze 
podkreślić, że tereny naszej gminy należały w latach 1742-1818 , czyli 
przez 60 lat, do powiatu pszczyńskiego, a od 1818 do rybnickiego. Kie-
dy zaczyna kształtować się ruch narodowy polski, na terenie pruskim 
będą organizować go katolicy, zaś na Śląsku Cieszyńskim forpocztę 
tego ruchu stanowić będą ewangelicy, co powinno obalić w naszej 
świadomości stereotyp Polaka- katolika. Dowodem na to może być 
działalność  Karola Miarki – byłego patrona  SP w Skrzyszowie,  katoli-
ka oraz   Pawła Stelmacha – ewangelika.  Obaj urodzeni niedaleko sie-
bie, polskojęzyczni, działać będą w Cieszynie.

W swoim wystąpieniu profesor Nowak wspomniał o kilku in-
nych istotnych dla historii i rozwoju naszego regionu faktach: w tym 
o osiemnastowiecznej kolonizacji i dziewiętnastowiecznej industriali-
zacji. Jeśli chodzi o kolonizację fryderycjańską, podkreślił, że nie nale-
ży utożsamiać jej z germanizacją, a sprowadzani osadnicy pochodzi-
li ze Śląska Cieszyńskiego, z okolic Pszczyny, Głubczyc, z Moraw oraz 
z Węgier. Kamieniem milowym w rozwoju naszego regionu było jego 
uprzemysłowienie. Pierwsze kopalnie powstawały po stronie pruskiej 
– „Charlotta” w Czernicy (1806), „Anna” w Pszowie ( 1832), „Ema” w Ra-
dlinie (1858). Profesor Nowak podkreślił również, jak wielkie znacze-
nie dla mieszkańców naszej okolicy miały linie kolejowe oraz to, że wę-
zeł bohumiński był największy w Europie Środkowej. Jednym słowem 
nasi przodkowie byli mieszkańcami bardzo atrakcyjnego pod wzglę-
dem gospodarczym i przemysłowym obszaru.

Problem, kiedy i w jakim okolicznościach pojawia się gmina Go-
dów w kontekście powstańczym lat 1918-1921, naświetlił prof. Ryszard 
Kaczmarek. Na wstępie prelegent zaznaczył, że myślenie o powsta-
niach śląskich w II Rzeczpospolitej było wyłącznie pruskocentrycz-
ne, a sprawy Śląska Cieszyńskiego władze polskie odsunęły na bok. 
Przechodząc do meritum, podkreślił, że często badając fakty, skupia-
jąc się na szczegółach, tracimy perspektywę historyczną. Jego zda-
niem wnioski dotyczące znaczenia dla przebiegu powstań śląskich ak-
cji zbrojnych na naszym terenie pojawiają się  w dwóch przypadkach: 
I i III powstania śląskiego. Jak przebiegał początek I powstania śląskie-
go z 16 na 17 VIII 1919 r., mieszkańcy naszej gminy dobrze wiedzą: wy-
marsz z Piotrowic – dotarcie do Godowa – krótkie zajęcie miejscowo-
ści – kontrakcja niemiecka i powrót powstańców do Piotrowic. Dlacze-
go to zdarzenie jest ważne? Militarnie powstańcy nie odnieśli żadnych 
sukcesów, a po 7 dniach Alfons Zgrzebniok musiał powstanie zakoń-
czyć. Patrząc na rozkład sił, który był znany obu stronom – zarówno 
polskiej, jak i niemieckiej, powstańcy wiedzieli, że insurekcja nie po-
winna wybuchnąć. Jednak prawdziwe ówczesne plany powstańcze to 
działanie metodą  faktów dokonanych – po wybuchu powstania naj-
ważniejsza miała być reakcja wojska polskiego, które stało na grani-
cy polsko-pruskiej. Tylko jego wkroczenie zagwarantowałoby sukces  
działań  powstańczych.  W tym kontekście akcja pod Godowem na-
biera sensu. Dlaczego wojska polskiego nie było? Profesor Kaczmarek 
daje odpowiedź: naczelne dowództwo polskie nie wiedziało, że to po-
wstanie wybuchnie, a rozkaz Maksymiliana Iksala dotarł tylko do po-
wiatu pszczyńskiego i rybnickiego. Dlatego I powstanie  śląskie było 
po prostu demonstracją, która nie miała żadnej szansy powodzenia.

Do drugiej akcji na terenie Godowa doszło 20 VIII 1919 r. Peowiacy 
z Piotrowic przeszli przez granicę i na krótko zajęli wieś, biorąc ośmiu 
jeńców i zdobywając jeden karabin maszynowy.  W czasie, kiedy sa-
morzutne akcje powstańcze zamierały, kolejne przygotowywano po 
stronie polskiej. Powstańców dozbrajano i organizowano od nowa. 
Tak przygotowani mieli czekać na wkroczenie wojsk polskich. Jednak 
rozmowy toczące się między sztabem Hallera a rządem polskim za-
kończyły się  decyzją – wsparcie nie będzie możliwe.

Dwa przedstawione wcześniej fakty pokazują, że to, co wydaje się 
bez sensu z punktu widzenia militarnego, nabiera sensu w kontekście 
celów politycznych. Gdyby działania powstańcze zostały zintegrowa-
ne z działaniami wojska polskiego, obie godowskie akcje miałyby sens.

W ostatnim wykładzie dr Danuta Dąbrowska, nauczycielka historii 
w SP w Skrzyszowie, skupiła się na dziejach tutejszej  szkoły i parafii, 
charakteryzując te dwie instytucje jako filary polskiej tożsamości na-
rodowej.  Przypomniała, że już w XIII w. nałożono na księży obowiązek 
odmawiania w niedzielę i w święta Modlitwy Pańskiej i wyznania wia-
ry w języku polskim. Później rozszerzono ten zapis o obowiązek znajo-
mości języka polskiego przez duchowieństwo oraz wygłaszania w ję-
zyku narodowym kazań. Kościół przez wieki prowadził również szko-
ły parafialne i dbał o posługiwanie się w nich językiem ojczystym. Po 
odłączeniu Śląska od Polski lokalne miejscowości, w tym Skrzyszów, 
nadal podlegały polskiej administracji kościelnej. Tym samym polsko-
języczny charakter naszej parafii utrzymał się przez wieki. Nawet w II 
połowie XVIII w., kiedy to władze pruskie przejęły nadzór nad szkolnic-
twem, mianowani przez władze kościelne nauczyciele prowadzili na-
ukę w języku polskim. W swoim wystąpieniu dr Dąbrowska przypo-
mniała sylwetkę księdza Henryka  Ringa – proboszcza w Skrzyszowie 
od 1856, który był nazywany „opiekunem i przyjacielem ludu śląskie-
go”, obrońcą polskości na Śląsku. Powołując się na publikację Czesła-
wy Smolorz, przypomniała, że w czasie plebiscytu w naszej wsi na 762 
uprawnionych do głosowania, w tym 97 emigrantów, za Polską odda-
no 669 głosów, a za Niemcami tylko 77.

Przyjmując zaproszenie na sesję, ludzie nauki zdecydowali się przy-
bliżyć historię naszej małej ojczyzny z uwzględnieniem faktu, że słu-
chaczami ich wystąpień będą zarówno znawcy historii Śląska, doro-
śli mieszkańcy gminy, jak i młodzież szkolna. Za przygotowanie wykła-
dów dla tak zróżnicowanego audytorium należą się im szczególne po-
dziękowania. Sesja w Skrzyszowie z pewnością dowiodła, że historia 
naszej małej ojczyzny wymaga jeszcze pogłębionych badań, a nasza 
młodzież systematycznej edukacji regionalnej.

Joanna Bonarek

Od lewej: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Nowak, dr Danuta Dąbrowska 
oraz prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
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12.05.2021 r. został rozstrzygnięty międzyprzedszkolny konkurs 
plastyczny pt. „Kim będę, kiedy dorosnę?” zorganizowany przez 
Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie. Konkurs został zorga-
nizowany w ramach programu z doradztwa zawodowego, a jego ce-
lem było:

•	wyrażanie własnych pragnień i myśli dotyczących wymarzonego 
zawodu,

•	pobudzanie wyobraźni u dzieci,
•	kształtowanie u dzieci kreatywnego myślenia,
•	budzenie wrażliwości estetycznej,
•	wzmacnianie więzi rodzinnych,
•	współpraca pomiędzy przedszkolami.

Konkurs był adresowany do przedszkolaków w wieku 3-4 lat, któ-
rzy w formie plastycznej zaprezentowali zawód, który chcą wykony-
wać w przyszłości.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci. 
Do przedszkola wpłynęło 20 prac plastycznych spełniających konkur-
sowe wymagania.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt komisji konkursowej, a ich au-
torzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, kierując się takimi kry-
teriami, jak:

•	pomysłowość wykonania pracy,
•	 innowacyjność zastosowanej techniki i walory plastyczne pracy,
•	oryginalność i wyobraźnia w zakresie tematu.

JURY PRZYZNAŁO NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
I miejsce: Michał Hojka – grupa „Motylki” PP Gołkowice,
II miejsce: Emma Pukowiec – grupa „Krasnoludki” ZSP Godów,
                    Amelia Sobek – grupa „Misie” PP Gołkowice,
III miejsce: Zofia Stypa – grupa „Smerfy” PP Gołkowice.

Wyróżnienia:
Wojciech Poniszewski, Miłosz Krzystała, Karolina Krypczyk, Alek-

sandra Fryzowicz, Oliwia Jureczko, Szymon Antończyk, Maja Fuchs, 
Alicja Cyroń, Nadia Gruszka, Franciszek Pabich, Marcelina Szerzyna, Mi-
kołaj Zając, Wojciech Spandel, Anna Latko, Alicja Niedziela, Amelia Fi-
rut.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

Weronika Czyż
Weronika Hejmej

ROWERZYŚCI 
W HOŁDZIE 

BOHATEROM
2 maja, z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, Koło 

Turystyki Rowerowej Gminy Godów zorganizowało rajd do miejsc pa-
mięci w naszej okolicy. 

Rowerzyści odwiedzili: grób zbiorowy przy kościele św. Anny w Goł-
kowicach, pomnik na cmentarzu przy kościele ewangelickim w Gołko-
wicach, pomnik na cmentarzu parafialnym w Skrzyszowie, pomnik na-
grobny na cmentarzu parafialnym w Godowie, pomnik rozstrzelanych 
przez Grenzschutz w Godowie oraz pomnik obok kościoła w Skrbeń-
sku. 

Była to doskonała okazja do połączenia rekreacji z upamiętnieniem 
tak ważnych dla lokalnej historii wydarzeń.

JESTEŚMY NR 186

KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ?

Pomnik rozstrzelanych przez Grenzschutz w Godowie
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II miejsce (ex aequo)

 II miejsce (ex aequo)

 III miejsce
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TYTUŁ LADY D. 
DLA SKRZYSZOWIANKI

Kolejna edycja konkursu „Lady D. Województwa Śląskiego im. Kry-
styny Bochenek” za nami. W zaszczytnym gronie zwyciężczyń znala-
zła się mieszkanka Skrzyszowa – Lidia Podolak, która otrzymała tytuł 
Lady D. Powiatu Wodzisławskiego.

Ideą Lady D., czyli Damy z Niepełnosprawnością (ang. Lady Disa-
bled), jest promowanie nieprzeciętnych kobiet, które mimo zmagania 
się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są 
inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. Z inicjatywy senatora Marka 
Plury wyróżnienia te przyznawane są od 2002 r.

Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach: sport, kultura 
i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe, dobry start. Przyznawa-
ne są również tytuły Lady D. powiatów. Laureatką drugiego obsza-
ru została skrzyszowianka Lidia Podolak, która od kilkunastu lat dzia-
ła w Wodzisławskim Stowarzyszeniu Amazonek, a od 2012 roku pełni 
funkcję jego przewodniczącej.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz kobiet dotkniętych ra-
kiem piersi i ich rodzin. - Prowadzimy wszechstronną rehabilitację ko-
biet po chorobie nowotworowej piersi, organizujemy różnego rodza-
ju wyjazdy, spotkania uświadamiające, współpracujemy z samorząda-
mi terytorialnymi, uczymy samobadania piersi – wylicza prezes. Akcje 
prowadzone przez stowarzyszenie są niezwykle ważne, gdyż na raka 
chorują coraz młodsze osoby. Warto jednak zaznaczyć, iż odpowied-
nio wcześnie wykryty rak piersi jest całkowicie uleczalny.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek powstało w 2005 roku 
z wielkiego zapotrzebowania społecznego na tego typu organizacje. - 
Obecnie organizacja skupia w swoich szeregach 71 kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi z całego powiatu wodzisławskiego, w tym spo-
ro z gminy Godów – mówi prezes Lidia Podolak. Nieocenioną rolę peł-
nią wolontariuszki-ochotniczki. - W naszym stowarzyszeniu 10 kobiet 
przeszło odpowiednie szkolenie i uzyskało certyfikat upoważniający 
do odwiedzin chorych w szpitalach – dodaje. 

Skrzyszowianka z ogromnym zaangażowaniem wychodzi naprze-
ciw potrzebom innych Amazonek. - Naszą misją jest niesienie otuchy, 
nadziei i wiary tam, gdzie jej brakuje. Amazonki w sposób szczegól-
ny przeżywają każdy darowany im dzień. To żony, matki i babcie, któ-
re zdają sobie sprawę z tego, że otrzymały drugą szansę na życie i nie 
mogą tej szansy zmarnować – wyjaśnia Lidia Podolak.

Co czwartek od godziny 14.00 do 16.00 w siedzibie Wodzisławskie-
go Stowarzyszenia Amazonek na ulicy 26 Marca 23 pełniony jest dy-
żur. Stowarzyszenie prowadzi także stronę internetową www.ama-
zonki.wodzislaw.pl.

Serdecznie gratulujemy laureatce oraz życzymy dużo zdrowia, wie-
le radości w codziennym życiu oraz dalszych sukcesów w działalności 
społecznej!

A.P.

CZERWIEC 2021

PRZEDSZKOLAKI 
POSŁUGUJĄ SIĘ GWARĄ

Fanzolić, bebok, babrok – brzmi niezrozumiale? Nie dla przed-
szkolaków, którzy próbowali swoich sił w I REGIONALNYM KONKUR-
SIE GWARY ŚLĄSKIEJ „PO NASZYMU” – edycja online. Konkurs ten zo-
stał zorganizowany przez Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubu-
sia Puchatka w Gołkowicach oraz Publiczne Przedszkole nr 21 z Ja-
strzębia-Zdroju. Do konkursu przystąpiło 28 dzieci, które reprezento-
wały przedszkola z Gołkowic, Lubomi, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia 
Śląskiego, Marklowic, Łazisk, Krostoszowic, Rybnika oraz przedszkole 
w Nieboczowach. Dominowały wiersze Brzechwy w wersji gwarowej.

...i tak leży cołki dziyń, 
bo łon jest smierdzący leń…

albo
Hilary, ty głupolu, 

Dyć mosz bryle na kicholu!

Tak mniej więcej brzmiały znane wiersze dla dzieci w przekładzie 
na gwarę.

11 maja miało miejsce rozstrzygniecie konkursu. Po obejrzeniu 
wszystkich prezentacji jury ogłosiło następujące wyniki:

KATEGORIA I: 3, 4-LATKI:
•	 I miejsce: Matylda Gajdosz – wiersz pt. „Kotek” – Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny w Łaziskach,
•	 II miejsce: Hanna Mendzik – „Murzinek Bambo” – Przedszkole 

Akademia Wyobraźni w Marklowicach,
•	 III miejsce: Jan Holesz – wiersz pt. „Gore” – Przedszkole Publiczne 

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach.
WYRÓŻNIENIA:

•	Dawid Grycman – wiersz pt. „ Tomata” – Szkoła Podstawowa 
im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach – Oddziały przedszkolne.

KATEGORIA II: 5, 6-LATKI:
•	 I miejsce: Alicja Janus – wiersz pt. „Siedmiomilowe szczewiki” 

–Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Wodzisławiu Śląskim,

•	 II miejsce: Zuzanna Frysz – wiersz pt. „Nowe przedszkole” – 
Publiczne Przedszkole nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,

•	 III miejsce: Jan Stabla – wiersz pt. „Tako Maryjka” – Przedszkole 
Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach.

WYRÓŻNIENIA:
•	Paweł Skatuła – wiersz „Bebok” – Przedszkole Publiczne 

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach,
•	Kaja Iskra – wiersz „Samochwała” – Przedszkole Akademia 

Wyobraźni w Marklowicach,
•	Agata Kubica – wiersz pt. „Chwolno rzić” – Publiczne Przedszkole 

nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs przygotowały nauczycielki: Anna Sokołowska, Agnieszka 
Kubica, Agnieszka Borowiak i Joanna Kubica.

Anna Sokołowska
Agnieszka Kubica Lidia Podolak – prezes Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek
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Laureaci konkursu gwarowego
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SUKCESY NA MACIE

NADZWYCZAJNE SPOTKANIA KLUBU CZYTELNICZEGO

9 maja 2021 r. odbył się w Warszawie Puchar Polski Judo Kata.
Z naszego klubu pierwsze miejsca zajęli: Wiktoria Błatoń i Kevin Je-

remiasz (U23) oraz Oliwia Cichy i Bartosz Kopiec (U15), obie pary de-
monstrowały techniki w parterze.

Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyli: Dominik Szwarc i Bartosz 
Kopiec (U13), którzy demonstrowali techniki rzutów. Czwarte miej-
sce zajęli: Maciej Piskowski i Dominik Rajszys.

7 maja odbył się Puchar Polski Mistrzów Judo Kata w Katowicach, 
gdzie wzięło udział osiem najlepszych polskich par w Judo Kata. Tre-
ner Sebastian Gembalczyk zajął 2. miejsce z trenerką Beatą Sypniew-
ską (która na co dzień prowadzi zajęcia w UKS Judo Pawłowice).

22 maja w Katowicach nasi zawodnicy startowali w Silesian Open 
Ju-Jitsu. W swoich kategoriach wagowych pierwsze miejsca zajęli: Ma-
ciej Piskowski (do 66 kg) i Bartosz Kopiec (do 46 kg), drugie miejsce 
– Mateusz Marczyk (do 60 kg), trzecie miejsce – Dominik Szwarc (do 
55 kg).

W drugim dniu Silesian Open Ju-jitsu w Fightingu bez pierwszej 
fazy (judo) U16 do 66 kg pierwsze miejsce zajął Dominik Rajszys.

W Fightingu seniorów (powyżej 18 lat) do 77 kg drugie miejsce za-
jął Sebastian Gembalczyk.

Wielkie osiągnięcie odnotowali Kevin Jeremiasz i Wiktoria Błatoń, 
którzy zostali powołani do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy, 
które w tym roku odbędą się w Radomiu.

Michał Kuczak

JESTEŚMY NR 186

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła"

Wisława Szymborska

Klub Czytelniczy, działający przy Szkole w Gołkowicach, realizuje 
program PoczytajMy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Członkowie 
klubu prowadzą sesje czytelnicze wśród gołkowickich uczniów klas 
pierwszych. Na tych zdalnych spotkaniach promują książki, czytają ich 
fragmenty, korzystają z różnych aplikacji i wprowadzają najmłodszych 
w świat literatury, wzbudzając w nich uśmiech i zadowolenie.

W ramach spotkań z ciekawymi osobistościami, 13 maja o godzi-
nie 13:00, uczniowie klasy szóstej gościli na platformie Teams na lek-
cji języka polskiego panią doktor nauk humanistycznych, Edytę Anto-
niak-Kiedos, redaktorkę naczelną kwartalnika „Guliwer”, publicystkę i re-
gionalistkę. Pani doktor w sposób ciekawy i pasjonujący opowiedziała 
uczniom o pracy w kwartalniku „Guliwer” oraz przedstawiła propozycję 
ciekawych i nowych książek do przeczytania. Dzieci z zapartym tchem 
i z błyskiem w oku oraz z promienną twarzą słuchały słów pani Edyty.

Natomiast 17 maja Klub Czytelniczy wziął udział w spotkaniu onli-
ne z autorką książek dla dzieci – Agatą Romaniuk, czyli Panią Wieczo-
rynką i autorką książek o Kociej Szajce. Warsztaty odbyły się o godzi-
nie 13:00 na platformie Zoom. Pani Agata przygotowała dla uczestni-
ków ciekawe fragmenty książki i warsztaty oraz wspomniała o gwarze 
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śląskiej, co dla naszych uczniów było swojskie i doskonale znane oraz 
śmieszne i ciekawe.

Działania klubu i nietypowe sesje pokazują, że czytanie książek 
oraz rozmowy wokół nich „to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła”…

Opiekunka Klubu Czytelniczego
Beata Bienia

Maciej Piskowski – I miejsce Dominik Rajszys – I miejsce Dominik Szwarc i Bartosz Kopiec (U13)

Mateusz Marczyk 
– II miejsce Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniewska
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REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO 
– SZANSA NA LEPSZY ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowi-
cach od września 2020 roku  realizuje projekt pt. „Szansa na lepszy roz-
wój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy przedszkol-
nej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkola-
ków w Gołkowicach”. Głównym celem projektu jest zwiększenie do-
stępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworze-
nie 32 nowych miejsc w przedszkolu oraz zapewnienie dostępu do 
specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do 
przedszkola w Gołkowicach, w tym dla dzieci posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu realizowa-
ne są następujące zajęcia:

GIMNASTYKA TWÓRCZA R. LABANA Z ELEMENTAMI 
RUCHU RYTMICZNO-MUZYCZNEGO K. ORFFA

Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju psychorucho-
wego dzieci.  Celem zajęć jest stwarzanie warunków do rozwoju wy-
obraźni muzyczno-ruchowej. Dzięki zastosowaniu ciekawych form 
pracy dzieci poznają nowe instrumenty muzyczne i mają możliwość 
z nimi obcować. Uczą się ciekawych układów tanecznych, również 
z wykorzystaniem różnych rekwizytów.

TERAPIA RĘKI
Głównym celem zajęć jest usprawnianie i wspomaganie dziecka 

w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz 
doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.  Podczas za-
jęć  dzieci wykonują liczne ćwiczenia, których nadrzędnym zadaniem 
jest usprawnianie motoryczne w zakresie dużej motoryki i odpowied-
nich ruchów ręki. Efekty terapii determinują gotowość szkolną dziecka 
i jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

ZAJĘCIA ARTETERAPII
Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę, jest formą terapii korzy-

stającą z różnych technik, tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych. 
Zajęcia mają na celu rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, zachęcanie do 
otwarcia się na nieograniczone możliwości twórczego działania zmy-
słami: dotykiem, wzrokiem, słuchem. Pomagają również wyrazić i uko-
ić trudne emocje. Jednocześnie dzieci poznają lepiej siebie nawzajem 
i odmienność drugiego człowieka. 

CZERWIEC 2021
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ZABAWY KREATYWNO-RUCHOWE – PROFILAKTYKA WAD POSTAWY
Głównym celem zajęć jest profilaktyka wad postawy i korygowa-

nie złych nawyków ruchowych. W ramach zajęć opracowany został 
program ćwiczeń i zabaw kreatywnych dostosowany do grupy dzieci, 
w której odbywają się zajęcia. 

ZAJĘCIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Terapia SI to przede wszystkim wyzwolenie konkretnych reak-

cji sensorycznych dla poprawy integracji bodźców docierających do 
dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Prowadzone zajęcia wpływają na 
poprawę funkcjonowania dzieci w otoczeniu. Zajęcia prowadzone są

w oparciu o terapię integracji sensorycznej, tj. zawierającej elemen-
ty zabawy ukierunkowanej pod okiem nauczyciela – specjalisty. Dzię-
ki kompleksowemu wyposażeniu sali do terapii stymulacja każdego 
dziecka jest indywidualnie dobrana do jego potrzeb.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dzięki atrakcyjnym i cieka-
wym pomocom, które wykorzystywane podczas różnych form aktyw-
ności uczą i rozwijają dane kompetencje. Wszystkie pomoce i sprzęty 
zakupione w ramach projektu przyczyniają się do urozmaicenia zajęć 
i zwiększają zainteresowanie dzieci realizowanym programem. Reali-
zacja powyższego projektu pozwala na efektywniejsze wykorzystanie 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jego pełniejszy rozwój emocjo-
nalny, społeczny i psychomotoryczny.

Anna Błatoń
Weronika Brzoza

CZESKO-POLSKIE 
POGRANICZNE 
NA OBRAZACH

Pod koniec maja w sąsiednich Petrovicach u Karviné odbył się mię-
dzynarodowy plener malarski, podczas którego w ciągu 10 dni po-
wstało 20 ciekawych obrazów. Jednym z uczestników wydarzenia był 
malarz z gminy Godów – Franciszek Stabla. 

Franciszek Stabla maluje obrazy w technice olejnej, głównie pejza-
że, martwą naturę i autoportrety. Na swoim koncie ma wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
krajowych i zagranicznych, m.in. w Czechach, Holandii, Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych. Od 2001 roku jest członkiem Związku Pol-
skich Artystów Plastyków w Katowicach. 

Dzieła malarzy uczestniczących w plenerze ukażą się w kalendarzu 
gminy Petrovice u Karviné na 2022 rok.

Plener zrealizowano w ramach projektu „Synergia – integracja spo-
łeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

A.P.
Uczestnicy międzynarodowego pleneru malarskiego „Czesko-polskie 

pogranicze na obrazach”. Petrovice u Karviné, 30.05.2021 r.
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE 

NIEZWYCZAJNI
Nazywam się: Maciej Kopiec.

Mieszkam: w Skrzyszowie.

Mam lat: 14.

Moja pasja to: lotnictwo, ma-
tematyka, programowanie, 
kryptowaluty, giełda.

Wszystko zaczęło się od: 
pola koła :) jak tylko stanąłem 
na nogi, to zacząłem wszyst-
ko liczyć i już w wieku 4 lat 
opanowałem podstawowe 
wzory. Lotnictwo spodoba-
ło mi się podczas podróży sa-
molotem i po prostu chciałem 
zostać tym, który kieruje największym. W pewnym sensie zaczynam 
spełniać to marzenie, zapisując się na kurs na pilota szybowców w Ae-
roklubie w Rybniku. Zrezygnowałem z bycia pilotem zawodowo, jed-
nak rekreacyjnie jak najbardziej. Programowanie zaczęło się od pró-
by programowania bota w aplikacji Discord. Jest to coś, co odpowia-
da na komendy użytkownika. Nauczyłem się od początku do pozio-
mu zaawansowanego języka Python. Aktualnie jestem w trakcie kursu 
języka C++ i w tym samym czasie kryptografii (oba znalazłem za dar-
mo w internecie) i mam plan stworzyć własną kryptowalutę. Pasjonu-
je mnie technologia, na której zostały oparte (Blockchain). Uważam, że 
są one przyszłością finansów na świecie i że kiedyś będziemy nimi pła-
cić w normalnych sklepach. Lubię także śledzić aktualną sytuację na 
giełdzie.

Moja pasja jest dla mnie: pochłaniaczem wolnego czasu, motywa-
cją. Pasje wypełniają moje życie, sprawiają, że czuję się szczęśliwy. Ni-
gdy się nie nudzę, mam bardzo ciekawe życie. 

Trzy słowa, które mnie opisują: dociekliwość, ambicja, ciekawość. 

W przyszłości chciałbym: zebrać paru ludzi z podobnymi ambicjami 
i zaprogramować razem kryptowalutę, zarobić na niej trochę pienię-
dzy i wyjechać do USA, gdzie mógłbym inwestować, rozwijać i tworzyć 
nowe firmy. Chciałbym zwiedzić cały świat, kocham podróżować, po-
znawać różne kultury. A w niedalekiej przyszłości chciałbym zdobyć li-
cencję na szybowce i nauczyć się dobrze programować.

ZŁOTE SZKOŁY NBP
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie wzię-

ła udział w programie „Złote Szkoły NBP”, który propaguje wśród 
młodych ludzi wiedzę z zakresu ekonomii. W jego ramach stworzo-
na została Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pod na-
zwą „Skrzyszowscy giganci finansów”, w skład której weszło sześcioro 
uczniów klas ósmych oraz dwoje nauczycieli opiekunów.  Drużyna ta 
zrealizowała trzy zadania konkursowe:

I. Spotkanie z Ekspertem z zakresu ekonomii – Panią Marzeną Płon-
ką. Pani Ekspert omawiała zagadnienia związane z budżetem domo-
wym, planowaniem i kontrolą wydatków, założeniem pierwszego ra-
chunku bankowego, bezpiecznymi zakupami (również w internecie) 
oraz odpowiadała na pytania naszych uczniów. Spotkanie to z racji 
epidemii odbyło się w małym gronie z zachowaniem obostrzeń sani-
tarnych. Zostało jednak nagrane i udostępnione uczniom w ramach 
kolejnego zadania konkursowego.

II. Lekcję z ekonomii  w klasach siódmych i ósmych, podczas któ-
rej członkowie Drużyny Ambasadorów krótko przedstawiali kolejnym 
klasom idee programu „Złote Szkoły NBP” oraz prowadzone w jego ra-
mach działania, wyświetlany był film ze spotkania z Ekspertem oraz 
przeprowadzona została pogadanka dotycząca obejrzanych treści.

III. Debatę szkolną moderowaną z zakresu ekonomii. Debatę po-
prowadził przewodniczący samorządu uczniowskiego naszej szkoły. 
W roli ekspertów wystąpili pozostali członkowie zespołu konkursowe-
go, a w roli publiczności wystąpili zainteresowani finansami uczniowie 
klas siódmych i ósmych.

Podczas trwania projektu uczniowie mieli okazję usystematyzować 
oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii, a Drużyna Ambasa-
dorów Edukacji Ekonomicznej dodatkowo zdobyć umiejętności z or-
ganizacji wydarzeń publicznych.

Joanna Reclik
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ZWYCIĘSKIE PRACE KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ?"

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Borowica. Gołkowice, prawdopodobnie lata 30. XX w. Borowica. Gołkowice, 2021 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

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku
tel. 32 47 27 050
10:00-11:30

WTOREK:
PIĄTEK:

„ARTYSTYCZNA Fabryka” (ZAJĘCIA PLASTYCZNE)

„STREFA TAŃCA” (zajęcia taneczne)

„art - START!”(zajęcia artystyczne)
„Spotkanie z bajką”(animacje dla dzieci)

Ośrodek Kultury w Godowie
tel. 32 47 65 630
10:00-11:30

środa:
PIĄTEK:

Ośrodek Kultury w Gołkowicach
tel. 32 47 27 532 
10:00-11:30

„Spotkanie z bajką”(animacje dla dzieci)
„Jumping Frog KIDS”(zajęcia na trampolinach)

WTOREK:
środa:

Świetlica w Podbuczu
10:00-11:30

„Coś z niczego? Nic prostszego!” (zajęcia plastyczne)
„AKADEMIA kreatywności” (zajęcia plastyczne)

PONIEDZIAŁEK:
CZWARTEK:

PONIEDZIAŁEK:

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie
tel.. 32 47 26 417

10:00-11:30

CZWARTEK:
„akademia techniczna małolata” (robotyka, eksperymenty)
„Plastyczna przygoda - Zrób to sam” (zajęcia plastyczne)

 od 28 czerwca 
do 27 sierpnia

FESTYN RODZINNY W PODBUCZU
FESTYN DLA DZIECI W SKRZYSZOWIE
PIKNIK W SKRBEŃSKU

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. 
Regulamin oraz oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.gck.godow.pl

18 lipca            
29 sierpnia     
5 września 


