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Uczciliśmy 100. rocznicę 
przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
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Wójt Mariusz Adamczyk 
uzyskał wotum zaufania 
i absolutorium  STR. 4

Gminy Godów i Dziećmorowice 
chcą kładki nad olzą  STR. 4

Bardzo dobre wyniki uczniów 
naszej gminy z egzaminu 
ósmoklasisty!  STR. 2

Sukces  zawodnika  UKS judo  
i ju-jitsu  Łaziska  STR. 8
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STRONA 8

Rodzinny Piknik 
w Podbuczu

Przy kościele 
zasadzono 
„Dąb papieski”

STRONA 2



Jesteśmy NR 1992

Język polski
Średni wynik naszych uczniów na egza-

minie z języka polskiego wyniósł 65,82%. 
W powiecie wodzisławskim lepiej spisa-
li się tylko uczniowie z Rydułtów, którzy 
osiągnęli średnią na poziomie 67,85%. 
Średnia dla powiatu wodzisławskiego wy-
niosła 61,81%, dla województwa śląskiego 
60,75%, a dla kraju 60%.

Matematyka
Z kolei średni wynik naszych uczniów z 

egzaminu z matematyki wyniósł 62,69%. 
Lepsze wyniki osiągnęli w powiecie wo-
dzisławskim tylko uczniowie z gminy Lu-
bomia (66,84%) i gminy Mszana (65,25%). 

Średnia dla powiatu wodzisławskiego wy-
niosła 55,23%, dla województwa śląskiego 
56,46%, zaś dla kraju 57%.

Język angielski
Najlepiej naszym uczniom poszło z za-

daniami z języka angielskiego. Średni ich 
wynik wyniósł 69,56% i jest najwyższy w 
powiecie wodzisławskim. Średnia w po-
wiecie wyniosła zaś 64,08%, w wojewódz-
twie śląskim 67,67%, a w kraju 67%.

Gratulacje i podziękowania 
wójta gminy

W każdym z przedmiotów uczniowie z 
naszej gminy uplasowali się na powiato-

wym podium. Takiego wyniku nie osią-
gnęli uczniowie z żadnej innej gminy w 
powiecie wodzisławskim. To ogrommny 
sukces, świadczący o wysokiej jakości 
nauczania w szkołach Gminy Godów. 
– Serdecznie gratuluję uczniom tak do-
brych wyników. A nawet bardzo dobrych, 
zwłaszcza jeśli porówna się je do średnich 
wyników, jakie osiągnęli rówieśnicy z po-
wiatu, województwa czy całego kraju. 
Dziękuję również nauczycielom za trud 
włożony w naukę, który jak widać po wy-
nikach egzaminu, przyniósł w zdecydowa-
nej większości oczekiwane efekty – mówi 
wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk. 

 (a)

Dąb przywieźli do Gołkowic 
leśnicy z Nadleśnictwa Ryb-
nik, którzy w ubiegłym roku 
udali się razem z innymi pra-
cownikami Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w 
Katowicach na pielgrzymkę 
do Watykanu. Wówczas sa-
dzonkę dębu poświecił papież 
Franciszek. A 21 czerwca, w 
roku setnej rocznicy przyłą-
czenia Górnego Śląska do 
Polski, dąb został posadzony 
przy kościele pw. św. Anny, 
nieopodal pomnika, upamięt-
niającego powstańców ślą-
skich z Gołkowic, poległych 
w walkach lat 1919-1921.

Leśnicy przywieźli 
papieski dąb

Uroczystość poprzedzona 
została mszą świętą, która zo-
stała odprawiona w kościele 
św. Anny – sprawowanej w 
intencji Ojczyzny – na pamiąt-
kę 100. rocznicy przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski. 
Mszy św. przewodził ks. Adam 

Bardzo dobre wyniki uczniów naszej 
gminy z egzaminu ósmoklasisty!
Na początku lipca poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Dobrze spisali się w nim uczniowie 
zdający egzamin w szkołach Gminy Godów. Z danych, jakie podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Ja-
worznie wynika, że osiągnięcia naszych uczniów są praktycznie najlepsze w powiecie i zdecydowanie lepsze od 
średniej wojewódzkiej oraz krajowej. To bardzo dobrze świadczy o jakości nauczania w szkołach naszej gminy.

Przy kościele św. Anny w Gołkowicach 
zasadzono „Dąb papieski”

Dąb papieski został zasadzony tuż obok kościoła św. Anny, nieopodal 
pomnika powstańców śląskich z Gołkowic

Baron, proboszcz parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Święte-
go i św. Anny w Gołkowicach. 
Udział wzięli w niej również 
przedstawiciele władz sa-
morządowych – wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk, 
przewodniczący Rady Gmi-
ny w Godowie Antoni Tomas; 
delegacja Nadleśnictwa Ryb-
nik z p.o. Nadleśniczego To-
maszem Olszewskim na czele 
pracownikami Nadleśnictwa 
Romanem Kwapulińskim, 
Grzegorzem Adamczykiem i 
Pauliną Sobczuk, a także spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
im. por. pil. Franciszka Surmy 
w Gołkowicach z dyrektorem 
Waldemarem Paszylką na cze-
le. Obecny był również sołtys 
Gołkowic, Piotr Wrodarczyk.

Dąb urośnie 
w sąsiedztwie 
powstańczego pomnika

Po mszy św. – w sąsiedztwie 
pomnika poświęconego po-
wstańcom śląskim z Gołkowic, 

którzy w latach 1919-1921 zgi-
nęli w walkach o przyłączenie 
Śląska do Polski – nastąpiło 
uroczyste zasadzenie sadzonki 
dębu papieskiego oraz poświę-
cenie tablicy upamiętniającej 
to wydarzenie.

Dyrektor Waldemar Paszyl-
ka przypomniał historię przy-

łączenia Górnego Śląska, w 
tym Ziemi wodzisławskiej do 
Polski, zaś nadleśniczy Tomasz 
Olszewski zaznaczył, że Polska 
miała szczęście, że pracowici 
mieszkańcy Górnego Śląska 
chcieli, by region ten został 
przyłączony do odrodzonej 
Polski. (a)
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Po przerwie, spowodowa-
nej pandemią koronawi-
rusa, w Muzeum Niepod-
ległości odbyło się Święto 
Ślązaków w Warszawie, 
organizowane przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Śląska w 
Warszawie. Tradycyjnie sta-
ło się ono okazją do wrę-
czenia Dorocznej Nagrody 
Towarzystwa. W tym roku 
jej laureatem został wybit-
ny aktor Marian Dziędziel. 
Nie zabrakło w Warszawie 
wielu godowskich akcen-
tów. Aktor jest Honorowym 
Obywatelem Gminy Godów, 
podobnie zresztą jak głów-
ny organizator wydarzenia 
dr Józef Musioł.

Narodowy Dzień Powstań 
Śląskich

Muzeum Niepodległości, 
mieszczące się w Pałacu Prze-
bendowskich w Warszawie, go-
ściło 20 czerwca uczestników 
obchodów Narodowego Dnia 
Powstań Śląskich oraz 100. 
rocznicy Przyłączenia Wielko-
przemysłowej Części Górnego 
Śląska do Polski. Zaproszonych 
gości powitał dr Józef Musioł, 
emerytowany sędzia Sądu Naj-
wyższego, Honorowy Obywa-
tel Gminy Godów. Uroczystość 
uświetnił wspaniały koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
oraz recital światowej sławy 
pianistki Lidii Grychtołównej, 
córki powstańca śląskiego Ka-
rola Grychtoła, urodzonej w 
Rybniku.

Ambasador Śląska
Podczas święta wręczono do-

roczną nagrodę Towarzystwa 
Przyjaciół Śląska w Warszawie. 
Nagrodę otrzymał Marian Dzię-
dziel. Laudację wygłosił inny 
wybitny aktor Olgierd Łukasze-
wicz. – Miał być górnikiem, ale 
wybrał sztukę. Na egzaminach 
w krakowskiej PWST pojawił 
się z silnym akcentem gwary 

Marian Dziędziel, Honorowy Obywatel 
Gminy Godów, laureatem nagrody 
Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie

Marianowi Dziędzielowi, Honorowemu Obywatelowi Gminy Godów gratulacje złożyli wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy w Godowie Antoni Tomas i dyrektor SP Skrzyszów Joanna 
Bonarek.

śląskiej. Urodził się w Gołko-
wicach, w gminie Godów, nie-
daleko rodzinnej miejscowości 
Franciszka Pieczki. Wiele za-
bawnych historii opowiedział 
dziennikarzom, jak uczył się 
scenicznej polszczyzny – przy-
pomniał Łukaszewicz. – Od lat 
jest twarzą Śląska, ambasado-
rem Śląska na forum ogólnopol-
skim – zaznaczył. Łukaszewicz 
przypomniał, że droga do ogól-
nopolskiej rozpoznawalności, 
w przypadku Mariana Dziędzie-
la, rozpoczęła się 18 lat temu. 
Bo choć grał wcześniej u wielu 
wybitnych reżyserów, w wielu 
wybitnych filmach, występo-
wał na deskach jednego z naj-
ważniejszych teatrów w Polsce, 
krakowskiego Teatru im. Juliu-
sza Słowackiego, to prawdziwe-
go rozpędu kariera Dziędziela 
nabrała w 2004 r. od pamiętnej 
głównej roli w produkcji Woj-
ciecha Smarzowskiego pt. „We-
sele”. – Od tego czasu stworzył 
kilkadziesiąt filmowych kre-

acji i stał się jednym z niewielu 
szczęściarzy, o których udział 
w filmach zabiegają nie tylko 
reżyserzy, ale też producenci. 
Bo Marian Dziędziel stał się ka-
sowym aktorem, tzn. jest gwa-
rancją kasowego sukcesu filmu 
– podkreślił Łukaszewicz.

Podziękowania dla Gminy 
Godów

– Kapitule nagrody dzięku-
ję, że mnie wyróżniła w ten 
tak świąteczny dzień, w świę-
to Powstań śląskich. Dziękuję 
wszystkim, którzy tu przybyli, 
dziękuję moim rodakom z gmi-
ny Godów, gdzie jestem hono-
rowym obywatelem razem z 
Franciszkiem Pieczką i Józe-
fem Musiołem. Gdzie razem 
radośnie spędzamy czas na do-
żynkach – dziękował laureat 
nagrody, którą w poprzednich 
latach otrzymali m.in. Jerzy Bu-
zek, Stanisław Hadyna, Henryk 
Mikołaj Górecki, Franciszek 
Pieczka, Wojciech Kilar, Lidia 

Grychtołówna, Olgierd Łuka-
szewicz, Krystyna Loska czy 
Piotr Beczała.

Przy śląskim kołoczu 
z Godowa

Na zakończenie Święta Ślą-
zaków w Warszawie wykład 
pt. „Geneza powrotu Górnego 
Śląska do Polski 1922 r” wy-
głosił prof. Marek Drozdowski. 
Zaś po nim odbyło się spotka-
nie przy kawie i tradycyjnym 
śląskim kołoczu, który do War-
szawy przywiozła delegacja 
Gminy Godów na czele z wój-
tem Mariuszem Adamczykiem, 
przewodniczącym rady gminy 
Antonim Tomasem i dyrektor 
SP Skrzyszów im. Powstań-
ców Śląskich Joanną Bonarek. 
– Przede wszystkim składam 
naszemu Honorowemu Oby-
watelowi ogromne gratulacje. 
I dziękuję serdecznie dr Józe-
fowi Musiołowi za zaproszenie 
do Warszawy – mówi Mariusz 
Adamczyk. (a)



Jesteśmy NR 1994

Niektórzy uchodźcy z Ukrainy skłania-
ją się do wynajmu mieszkań lub domów 
na komercyjnych zasadach. Jeśli jesteś 
osobą, która może i chce na zasadach ko-
mercyjnych wynająć uchodźcom miesz-
kanie, to wówczas prosimy o zgłoszenie 

tego faktu do Urzędu Gminy w Godowie, 
celem utworzenia bazy takich mieszkań.

Osoby zdecydowane wynająć na zasa-
dach komercyjnych mieszkania prosimy 
o kontakt pod nr tel. tel. +48 32 476 50 65, 
wew. 13. (a)

Rada Gminy w Godowie – podczas sesji, 
która odbyła się 30 czerwca – udzieliła wo-
tum zaufania oraz absolutorium wójtowi 
Gminy Godów Mariuszowi Adamczykowi.

 
Wotum zaufania dla wójta gminy

Wójt uzyskał od radnych Rady Gminy w 
Godowie wotum zaufania po debacie nad 
raportem o stanie gminy za 2021 r. Za udzie-
leniem wotum zaufania zagłosowało 11 rad-
nych, 2 wstrzymało się od głosu. 2 radnych 
było na sesji nieobecnych.

Absolutorium za rok 2021
Na tej samej sesji radni udzieli wójtowi 

Mariuszowi Adamczykowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 
Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 
12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, co 
oznacza, że radni pozytywnie ocenili wyko-
nanie budżetu gminy za rok 2021. Budżetu, 
w którym dochody gminy ostatecznie wy-

niosły 85.062.024 zł, zaś wydatki 75.311.330 
zł. Nadwyżka wyniosła więc 9.790.441,02 
zł. Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wy-
nosiło 13.138.956 zł, co stanowiło 15,44% 
dochodów gminy.

– Bardzo dziękuję za udzielone absolu-
torium i wotum zaufania – zwrócił się do 
radnych Mariusz Adamczyk, przypomina-
jąc że jako wójt wraz z podległymi mu kie-
rownikami komórek organizacyjnych oraz 
kierownikami jednostek, realizuje kierun-
ki, które wskaże rada gminy podejmowany-
mi uchwałami. – Cieszę się, że nasza gmina 
jest na zewnątrz postrzegana jako gmina 
zrównoważonego rozwoju. Nie wymyśla-
my inwestycji spektakularnych, bo one by-
łyby trudne do utrzymania w przyszłości, 
ale bez fajerwerków idziemy cały czas do 
przodu – zaznaczył wójt Gminy Godów, 
składając podziękowania również pracow-
nikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili 
się do sprawnej realizacji budżetu. (a)

Gmina Godów wspólnie z czeską gminą 
Dziećmorowice złożyły wniosek o dofinan-
sowanie projektu „Połączenie rowerowe 
gmin Dziećmorowice i Godów”. Jego ce-
lem jest opracowanie studium technicz-
nego kładki nad graniczną rzeką Olzą, 
rozdzielającą fizycznie obie gminy.

Sąsiedzi bez bezpośredniego 
połączenia

W zamierzeniu pomysłodawców kład-
ka ma stanowić nowe przejście graniczne 
dla pieszych i rowerzystów. Ma też połą-
czyć szlaki rowerowe po czeskiej i polskiej 
stronie, które po polskiej stronie zostałyby 
również rozbudowane. Warto zaznaczyć, 
że najbliższe przejścia graniczne dla ruchu 
granicznego znajdują się w Piotrowicach
-Zawadzie i w Dolnej Lutyni-Wierzniowi-
cach. Bezpośredniego połączenia między 
Godowem i Dziećmorowicami obecnie 
nie ma. Obie gminy doszły do wniosku, że 
można to spróbować zmienić.

Najpierw być może analiza...
Najpierw konieczne jest przeprowadze-

nie analizy mającej na celu ustalenie do-
kładnej lokalizacji kładki nad rzeką. Na 
jego opracowanie Godów i Dziećmorowice 
złożyły wniosek o unijne środki. Studium 
takie wyznaczy lokalizację kładki, wskaże 
też drogi dojazdu do niej (łącznie z koniecz-
nością budowy nowych tras rowerowych 
po polskiej stronie).

Całkowity koszt projektu na opracowa-
nie studium oszacowany został na kwotę 
33 826,20 euro (9 993,2 euro po stronie 
Godowa). Wnioskowana kwota z Europej-
skiego Fundusz Rozwoju Regionalnego to 
28 752,27 euro, z czego po stronie Godowa 
to 8 494,22.

...a później czas na projekt
Już po opracowaniu studium, w budżecie 

obu gmin zapewnione zostaną środki finan-
sowe na dalsze przygotowanie projektu, tj. 
opracowanie dokumentacji budowlanej w 
celu zapewnienia niezbędnych zezwoleń 
na wykonanie prac. Otworzy to drogę do 
poszukiwania finansowania na budowę 
kładki z krajowych lub europejskich fun-
duszy. (a)

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 47 65 630
Korekta: Artur Marcisz
Skład: Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.
e-mail: jestesmy@godow.pl

Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Druk: Drukarnia Nowiny w Chorzowie, www.drukarnia.nowiny.pl
Nakład: 1000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych tek-
stów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Gminy Godów 
i Dziećmorowice 
chcą kładki nad 
Olzą

Możesz i chcesz wynająć mieszkanie dla 
uchodźców z Ukrainy? Zgłoś to do urzędu

Wójt Gminy uzyskał wotum 
zaufania i absolutorium

Mariusz Adamczyk, wójt Gminy Godów po uzyskaniu wotum zaufania i absolutorium odebrał 
gratulacje m.in. od sołtysów. Na zdjęciu gratulacje składa sołtys Godowa Henryk Olejok.
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FESTIWAL KULTURY 
wodzisławski Rynek 26.06.2022 r.

9 czerwca br. odbył się III Wojewódzki 
Konkurs Piosenki Miganej i Śpiewanej 
„Śpiewam i czaruję Świat” w Domu Zdro-
jowym w Jastrzebiu Zdroju. Przedszkole 
z Gołkowic reprezentowały dzieci z gru-
py „Żabki”. Nie mogło ich tam zabraknąć! 

Tym razem wcieliły się w rolę bohaterów z 
„Akademii Pana Kleksa” i w języku migo-
wym zaczarowały salę utworem „Witajcie 
w naszej bajce”. Wszystko udało się, choć 
odwagi na pewno dodały dzieciom kolo-
rowe piegi. W tym dniu wszyscy zdobyli I 

miejsce, bo przecież nie jest najważniejsze 
podium, lecz to, że pozbywamy się barier 
i razem strzelamy do jednej bramki! Po 
konkursie dziewczynki udzieliły wywia-
du do TVP3.

 Anna Sokołowska

„Śpiewam i czaruję Świat”

III Wojewódzki Konkurs Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat” 
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Zespół taneczny RYTMIX ze Skrzyszowa Stoisko ART-POMPOWNI z Godowa

Zespół taneczny ANAVA z Gołkowic
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Po zakończeniu III po-
wstania śląskiego sprawą 
przyszłych losów Górne-

go Śląska mieli zająć się po raz 
kolejny alianci.  12 październi-
ka 1921 roku Rada Ligi Naro-
dów podjęła uchwałę o podziale 
spornego terytorium. Ustalenia 
te ostatecznie zaakceptowała 
20 października Rada Ambasa-
dorów, w skład której wchodzili 
paryscy ambasadorowie pięciu 
zwycięskich mocarstw. W myśl 
tych decyzji granica między 
Polską a Niemcami przebie-
gała: od północy przez powiat 
lubliniecki, bytomski, zabrski, 
toszecko-gliwicki, rybnicki i ra-
ciborski, pozostawiając po stro-
nie niemieckiej powiaty leżące 
na zachód od tej linii. Niemcy 
uzyskały 7794 km2, czyli 71% 
terytorium, a Polska 3214 km2, 
czyli 29 % terytorium. Na tere-
nie przyznanym Niemcom za-
mieszkiwało 54 % ludności, a 
na terenie przyznanym Polsce 
46 %. Jeśli chodzi o gospodarkę 
na 67 kopalń węgla kamienne-
go, 14 przypadło Niemcom, a 
53 Polsce; 5 kopalń rud cynku i 
ołowiu Niemcy, 10 Polska; huty 
żelaza: 4 – Niemcy, 5 – Polska. 
Wszystkie kopalnie rud żela-
za, w liczbie 9 oraz wszystkie 
huty cynku, ołowiu i srebra (18) 
otrzymała Polska. Jednak, żeby 
te porozumienie mogło wejść 
w życie strona polska i nie-
miecka miały zagwarantować 
mniejszościom  narodowym 
po obu  stronach granicy spe-
cjalne prawa zabezpieczające 
ich swobodną działalność poli-
tyczną, gospodarczą i kultural-
ną. Pertraktacje  w tej ostatniej 
sprawie toczyły się prawie pół 
roku i dopiero 15 maja 1922 
roku podpisano ostatecznie w 
Genewie polsko-niemiecką tzw. 
Konwencję dotyczącą Górnego 
Śląska. Podpisanie konwencji 
usunęło ostatnie przeszkody sto-
jące na drodze wycofania wojsk 
koalicyjnych stacjonujących 
na obszarze plebiscytowym od 
1920 r. 15 czerwca 1922 roku 
podpisano ostateczną umowę o 
warunkach przejmowania przy-
znanych obydwu państwom te-
rytoriów. W tym momencie na 
Górny Śląsk mogły wkroczyć na 
zachodzie wojska niemieckie, a 
na wschodzie polskie. Zanim 
to jednak nastąpiło, w okresie 
przejściowym władzę na przy-
znanej Polsce części Górnego 
Śląska sprawowała Naczelna 
Rada Ludowa złożona z przed-

100 lat temu część 
Górnego Śląska 
wróciła do Macierzy

stawicieli polskich stronnictw 
politycznych. To właśnie ona 
stworzyła zręby polskiej admini-
stracji późniejszego wojewódz-
twa śląskiego,  przygotowując 
instytucje publiczne i  system 
władzy terytorialnej, nad  któ-
rym od czerwca 1922 roku nad-
zór przejęła Tymczasowa Rada 
Wojewódzka. Od 17 czerwca do 
10 lipca 1922 roku Polska przej-
mowała tereny przyznane jej w 
październiku 1921 roku.

Uroczystości związane z 
wkraczaniem oddziałów Woj-
ska Polskiego do poszczegól-
nych powiatów (pięciu stref) 
przebiegały według podobnego 
scenariusza: powitanie polskich 
żołnierzy, defilada powstańców 
i dekorowanie zasłużonych w 
walkach z Niemcami polskich 
działaczy i msza święta, mająca 
podkreślić duchową wagę wy-
darzenia. Aby uroczyście powi-
tać Wojsko Polskie, mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości 
budowali bramy powitalne. Ce-
remonie powitalne przygoto-

wywały polskie organizacje 
polityczne i społeczne, które na 
tę okazję utworzyły specjalny 
wojewódzki Komitet Przyjęcia 
Wojska Polskiego. Odpowiedni-
kiem górnośląskiego komitetu 
był dla całej Polski Centralny 
Komitet Uroczystości Dnia Ob-
jęcia Górnego Śląska, który za-
wiązał się w Warszawie. Jego 
zadaniem było rozpropagowa-
nie znaczenia tego wydarzenia 
w całej Rzeczpospolitej. 

Centralne uroczystości powi-
tania polskich oddziałów od-
były się 20 czerwca 1922 roku 
w pierwszej strefie obejmującej 
powiat ziemski katowicki i mia-
sto Katowice. Triumfalny prze-
marsz oddziałów polskich na 
czele z gen. Stanisławem Szep-
tyckim, który dowodził operacją 
przejęcia Górnego Śląska przez 
Polskę,  rozpoczął się na ówcze-
snej granicy pomiędzy Polską 
a obszarem plebiscytowym, w 
Szopienicach.  Tam do generała 
stojącego jeszcze za symbolicz-
nym łańcuchem mowę wygło-

sił pierwszy śląski wojewoda 
Józef Rymer. Po przemówie-
niach odegrano m.in. „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Momentem  
kulminacyjnym było rozkucie 
młotem przez powstańca inwa-
lidę Juliusza Chowańca symbo-
licznego łańcucha. Dopiero w 
tym momencie gen. Szeptycki 
przekroczył granicę, a na ziemi 
śląskiej przywitała go bukietem 
białych i czerwonych kwiatów 
sześcioletnia dziewczynka. 
Przejazdowi wojska w kierun-
ku Zawodzia towarzyszył szpa-
ler wiwatujących tłumów. Jak 
wcześniej wspomniano według 
podobnego scenariusza   23 
czerwca  triumfalnie witano 
Wojsko Polskie wkraczające 
do powiatu bytomskiego i Kró-
lewskiej Huty (Chorzowa), 26 
czerwca m.in. w Tarnowskich 
Górach, Piekarach Śląskich, Lu-
blińcu i Hajdukach Wielkich, kil-
ka dni później w Pszczynie (29 
czerwca) i na końcu w powiecie 
rybnickim, części raciborskiego 
i gliwickiego (4 lipca). 
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Ceremonia powitalna polskich oddziałów na wodzisławskim rynku, 1922 r.
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Przejmowanie powiatów ryb-

nickiego, raciborskiego i gliwic-
kiego poprzedził atak bojówek 
niemieckich na propolskie wsie. 
Powstańcy jednak szybko zmu-
sili Niemców do wycofania się.  
W uroczystościach 3 lipca wziął 
udział przedstawiciel władz mię-
dzysojuszniczych Asinari di Ber-
nezzo. W ich imieniu przekazał 
oficjalnie wojewodzie Rymero-
wi obszary górnośląskie. Flagi 
państw sprzymierzonych zastą-
piono polską. Dnia 4 lipca 1922 
roku wojska polskie wkroczyły 
do powiatu rybnickiego jako 
ostatniej strefy obszaru ple-
biscytowego Górnego Śląska, 
przyznanego Polsce.  Uroczyste 
przyjęcie odbyło się w Rybni-
ku, Żorach i Wodzisławiu. Na-
juroczystsze w Rybniku, gdzie  
wkroczył 3. Pułk Strzelców 
Podhalańskich i oddziały 23. 
Pułku Artylerii Polowej. Tutaj 
też wziął udział sam gen. Sta-
nisław Szeptycki. 4 lipca około 
południa nastąpiło również prze-
jęcie Wodzisławia. Tego dnia tak 
jak wszędzie postawiono bramę 
powitalną przy dawnym  hotelu 
Germania (dziś ks. płk. W. Kub-
sza 15), przez którą wjechało 
wojsko polskie do miasta. Jak 
pisał anonimowy sprawozdaw-
ca dla Sztandaru Polski: „Rusza-
my otoczeni tysiącami ludzi do 
bram m. Wodzisławia. Na wstę-
pie wita nas delegacja górników 
z muzyką. Poprzedzeni orkiestrą 
górników, stajemy w parę chwil 
przed bramą triumfalną miasta 
Wodzisławia. Brama wspania-
ła, budzi w nas podziw.” Przy 
ul. Płk. W. Kubsza 13 nastąpiło 
powitanie przez władze miasta 

Źródła:
1. Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019
2. Kulpa S., Najcenniejsze zabytki związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości w zbiorach Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, 2018
3. Cimała B., Porwoł P., Wieczorek W., Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole 1985.
4. Piechaczek L., Tolarz E., Kartki z dziejów Skrzyszowa, Wyd. 2 uzupełnione

Akt objęcia Górnego Śląska Kulpa S., Najcenniejsze zabytki związane 
z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości w zbiorach Muzeum w 
Wodzisła

2-go Pułku Szwoleżerów Roki-
tańskich pod dowództwem rot-
mistrza Józefa Młodeckiego. Jak 
donosi dalej ten sam sprawoz-
dawca: „Reprezentacja miasta, 
delegacje wszystkich cechów, 
przedstawiciele przemysłu i 
handlu, oraz niezliczone rze-
sze Górnoślązaków. Przemawia 
w imieniu m. Wodzisławia  p. 
Klockiewicz, następnie dekla-
muje jedna z uczennic szkół, 
która w porywających słowach 
przedstawiła radość i hołd dla 
wkraczającej armii.(…)” Następ-
nie wojsko kieruje się na rynek, 
gdzie „(…) zaledwie pomieścić 
się możemy – najpierw wita nas 
z ołtarza polowego ks. Dziekan, 
płyną słowa uciechy radości z 
powodu tej chwili chwalebnej, o 
której marzyć tylko mogli przod-
kowie(…)” Na rynku odbywa się 
parada 2-go Pułku Szwoleżerów 
Rokitańskich, a następnie  prze-
marsz wojsk powstańczych i de-
legacji władz miasta i rzemiosła 
na uroczystą mszę za ojczyznę 
odprawianą przez dziekana wo-
dzisławskiego ks. Franciszka 
Schnalke. 

W tym samym dniu do Pol-
ski wróciła Gmina Godów a  z 
nią Skrzyszów. Wkraczające 
na nasze ziemie wojsko polskie 
mieszkańcy Skrzyszowa wespół 
z kapelą strażacką witali na szo-
sie Jastrzębskiej obok Blazego. 
Na pamiątkę ciężkich walk nad 
Olzą postawiono krzyż – sym-
bol, iż tamtędy też prowadziła 
droga do wolnej Polski. W 1928 
roku, w 10-tą rocznicę odrodze-
nia Polski w Skrzyszowie usypa-
no „Kopiec Wolności”.

Formalne zakończenie uro-

czystości zjednoczenia Górne-
go Śląska z Polską nastąpiło 16 
lipca 1922 roku, ponownie w 
Katowicach, kiedy podpisano 
uroczysty akt przejęcia Śląska.  
Przybyli wówczas do Katowic  
na czele delegacji rządowej i 
parlamentarnej marszałek Sej-
mu Ustawodawczego Wojciech 
Trąmpczyński i minister spraw 
wewnętrznych Antoni Kamień-
ski. W całej Polsce odprawiano 
uroczyste msze i organizowano 
wiece. Uroczystości na błoniach 
parku Kościuszki zgromadziły 
tysiące Ślązaków. Po nabożeń-
stwie dziękczynnym, przystą-
piono do podpisywania aktu 
zjednoczenia z Polską. Mini-
ster Antoni Kamieński przeka-
zał podpisany już dokument 
do parafowania wojewodzie 
śląskiemu Józefowi Rymerowi, 
który wcześniej wygłosił prze-
mówienie zakończone słowa-
mi „Panie Ministrze, zastępco 
Naczelnika Państwa i Rządu 
Polskiego! Obejmij w imieniu 

Rzeczpospolitej Polskiej kraj ten 
w posiadanie i przyjmij tę garść 
górnośląskiej ziemi, nierozłącz-
nie i na wieki zjednoczonej z 
Matką-Ojczyzną. Zabierz ją ze 
sobą i złóż ją w stolicy Warsza-
wie, sercu naszej ojczyzny”. Po 
czym wojewoda wręczył mini-
strowi bryłę węgla śląskiego, w 
której w formie Orła Polskiego 
ułożone były kruszce żelaza i 
cynku. Dar ten symbolizował bo-
gactwo Górnego Śląska, ofiaro-
wane II RP. Należy zaznaczyć, iż 
przejęcie przyznanej Polsce czę-
ści Górnego Śląska było pierw-
szą pokojową operacją Wojska 
Polskiego przeprowadzoną na 
tak dużą skalę. Nowo tworzone 
Województwo Śląskie na mocy 
Statutu Organicznego otrzyma-
ło autonomię, a więc możliwość 
samodzielnego decydowania o 
wielu sprawach.  Posiadało wła-
sny Sejm, Skarb Śląski, budżet 
raz Policję Województwa Ślą-
skiego.

Iwona Brudny

Oryginalna brama z roku 1922 była zbudowana z brył węgla 
pochodzącego z pobliskiej kopalni Emma w Radlinie. 
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W chorwackiej Rijece od-
były się w dniach 14-15 maja 
Mistrzostwa Europy Judo Kata 
organizowane przez Europejską 
Unię Judo W rywalizacji Senio-
rów brązowy medal wywalczył  
Sebastian Gembalczyk (UKS 
Judo i Ju-Jitsu Łaziska) w parze 
z Beatą Sypniewską (UKS Judo 
Pawłowice). Od  kilku lat są w 

czołówce zawodników w kraju 
i reprezentują Polskę na turnie-
jach międzynarodowych. W 
walce o brązowy medal pokona-
li  mocną parę z Francji. Teraz 
czas na walkę  w Mistrzostwach  
Świata które odbędą się  po wa-
kacjach w Krakowie. Życzymy 
powodzenia. 

 Michał Kuczak 

Rada sołecka wraz z Sołtysem zorgani-
zowała 25 czerwca wyjazd mieszkańców 
Gołkowic do Śmiłowic. KGW Gołkowice 
też tam było. Kwiatów, miodów zakupiło i 
świetnie się bawiło. N.K.

Radość, zabawa, cudowna 
rodzinna atmosfera i mnóstwo 
atrakcji na Rodzinnym Pikniku 
w Podbuczu. Jako pierwsi na sce-
nie  zaprezentowały się zespoły 
Podbuczanki oraz Gospodynki 
pod kierownictwem Daniela 
Szkatuły. Śpiewano znane i lu-
biane przez wszystkich pieśni i 
przyśpiewki.  Następnie wystą-
piła grupa taneczna Anava oraz 
ZPiT Vladislavia pod kierownic-
twem Dominiki Brzozy-Piprek. 
Te wyjątkowe występy taneczne 
zrobiły na wszystkich uczestni-
kach niesamowite wrażenie – 
byliście fantastyczni! W trakcie 
pikniku można było skorzystać 
z mnóstwa atrakcji dla małych 

i dużych zapewnionych przez 
M&R Event. Emocje wśród 
dzieci sięgnęły zenitu, gdy na 
scenie pojawił się gość specjal-
ny – Chase z „Psiego Patrolu”. 
Szaleństwom nie było oczywi-
ście końca na dmuchanej zjeż-
dżalni. KGW „Fajne Babeczki” z 
Podbucza zadbało o dobrą kawę 
i odrobinę słodyczy dla uczestni-
ków pikniku. Można było także 
skosztować ukraińskich specja-
łów wykonanych przez naszych 
przyjaciół z Ukrainy. Wszystkim 
przybyłym gościom oraz delega-
cji KGW z Gołkowic serdecznie 
dziękujemy za przybycie i udział 
w pikniku. 

Gabriela Krzyształa

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

Rodzinny piknik w Podbuczu
reklama

Rodzinny Piknik w Podbuczu 9 lipca
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Sukces  zawodnika  UKS 
Judo i Ju-Jitsu Łaziska

Brązowi medaliści : Beata Sypniewska i Sebastian Gembalczyk
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Koło Gospodyń Wiejskich 
z Gołkowic w Śmiłowicach
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W kwietniu w Przedszkolu Publicznym 
„Bajkowe Wzgórze” ogłoszony został I 
Gminny Konkurs Fotografi czny pod pa-
tronatem Wójta Gminy Godów Pana Ma-
riusza Adamczyka pt. „Gmina Godów w 
oczach przedszkolaków”. Celem konkur-
su było promowanie ciekawych miejsc w 
naszej najbliższej okolicy i uwrażliwienie 
na jej piękno. Chcieliśmy zachęcić przed-
szkolaków i ich rodziny do wspólnych spa-
cerów, a także zarazić najmłodszych pasją 
do fotografowania. Otrzymaliśmy 11 pięk-
nych prac. Wiedzieliśmy, że jury nie będzie 
miało łatwego zadania, bo każde zdjęcie 
posiadało w sobie coś, co przykuwało 
wzrok. 24 maja, w jednej z sal naszego 
przedszkola, odbyło się spotkanie, podczas 
którego powołane przez organizatorów 
jury, wyłoniło laureatów. W skład ocenia-
jących wchodzili: pan Mariusz Adamczyk 

– wójt Gminy Godów, pan Roman Marcol 
– sołtys Skrzyszowa, pan Paweł Sobik – 
kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w 
Skrzyszowie oraz pan Damian Szewczyk 
– skrzyszowianin, pasjonat fotografi i, lau-
reat licznych konkursów fotografi cznych. 
Po burzliwych naradach zdecydowali oni, 
że laureatami zostają: Miejsce 1. Natalia 
Pustelnik z Przedszkola Publicznego  im. 
Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołko-
wicach za zdjęcie „Najszczęśliwszy maj 
w akompaniamencie skrzypiec, wiatru 
i śpiewu ptaków...”, Miejsce 2. Łukasz 
Spandel z Przedszkola Publicznego „Baj-
kowe Wzgórze” w Skrzyszowie za zdjęcie 
„Aktywnie przy Pomniku Powstania Ślą-
skiego”, Miejsce 3. Laura Jureczko z Przed-
szkola  Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w 
Skrzyszowie za zdjęcie „Na szczycie Skrzy-
szowa”.

Jury postanowiło również przyznać dwa 
wyróżnienia. Otrzymali je: Adam Czyż z 
Przedszkola Publicznego w Godowie 
za zdjęcie „Królewski ptak” oraz Kamil 
Spandel z Przedszkola Publicznego „Baj-
kowe Wzgórze” w Skrzyszowie za zdjęcie 
„Kapliczka przy Żelaznym Szlaku Rowe-
rowym”.

W czerwcu laureaci podczas specjalnego 
spotkania otrzymali nagrody, które ufun-
dował sołtys Skrzyszowa pan Roman Mar-
col wraz z Radą Sołecką. Za zakup nagród 
bardzo serdecznie dziękujemy! Uczestni-
kom gratulujemy wspaniałych pomysłów 
i już dziś serdecznie zapraszamy do udzia-
łuw kolejnej edycji konkursu!

Piękna nasza Gmina cała! 
Magda Kiełbasa, Kamila Sitek, Maria Duda

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
W „BAJKOWYM WZGÓRZU”! 

Łukasz Spandel II miejsce 
AKTYWNIE PRZY POMNIKU POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Laura Jureczko III miejsce 
NA SZCZYCIE SKRZYSZOWA

Natalia Pustelnik I miejsce 
NAJSZCZĘŚLIWSZY MAJ W AKOMPANIAMENCIE SKRZYPIEC, 
WIATRU I ŚPIEWU PTAKÓW
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Nazywam się: Szymon Pietraszczyk

mieszkam: w Skrzyszowie

mam lat:  w grudniu ukończę 7 lat

moja pasja to: sporty extremalne m.in. motocross, jazda na qu-
adzie a w zimie uczę się jazdy na desce snowboardowej. 

wszystko zaczęło się od: pasji mojego taty Rafała. Od dziec-
ka robił mi przejażdżki na naszym podwórku na jego crossie KTM 
sxf250. Ja również już mam swoj motor lecz mniejszy model KTM 
sx50. Teraz razem z tatą jeździmy po terenach na których znajduje 
się tor motocrossowy i enduro w Skrzyszowie, i tam udoskonalamy 
swoje umiejętności oraz tata uczy mnie ciągle nowych rzeczy.    

moja pasja jest dla mNie: Bardzo ważna, ponieważ lubię ad-
renalinę oraz mam wielką satysfakcję z jazdy.  

trzy słowa, które mNie opisują: jestem szalonym,  weso-
łym oraz pełnym nowych pomysłów chłopakiem. 

w przyszłości chciałbym: jeździć dobrze w zawodach mo-
tocrossowych i enduro oraz zajmować miejsca na podium :) 

Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni

KGW Gołkowice zorganizowa-
ło w dniu 19 czerwca pielgrzym-
kę do Miechowa, jedynej w 
Polsce Bazylice Bożego Grobu. 
Zakon Bożogrobowców Stróżów 
Świętego Grobu Bożego w Jero-
zolimie, na prośbę Księcia Jaksy 
i jego staraniem w XII wieku wy-
budował w Miechowie Replikę 
Grobu Chrystusa, aby narody 
słowiańskie w Polskiej Jerozo-
limie mogły dziękować Bogu 
za dar odkupienia i umacniania 
swojej wiary. Po mszy świętej w 
Bazylice przewodniczka siostra 
Daria oprowadziła nas i pięknie 

przekazała historię tej świątyni. 
Później udaliśmy się do piękne-
go miechowskiego parku, który 
jest naprzeciw Hospicjum Ca-
ritas diecezji kieleckiej, w któ-
rym kierownikiem jest siostra 
Benedyka Magdalena Majzner. 
Braliśmy udział w zakończeniu 
całorocznej akcji charytatywnej 
„Pola Nadziei” jest to wspania-
ły festyn z udziałem orkiestry, 
dzieci szkolnych, młodzieży, ze-
społów folklorystycznych oraz 
mieszkańców, który organizuje 
nasza parafianka siostra Bene-
dykta Magdalena Majzner. N.K.

KALENDARIUM
•	 13	sierpnia	Rajd	Rowerowy	

Szlakiem	Powstań	Śląskich	
•	 21	sierpnia	Festyn	Rodzinny	

w	Skrbeńsku	

•	 21	sierpnia	„Rajd	Rowerowy	
Żelaznym	Szlakiem”	

•	 28	sierpnia	Festyn	dla	dzieci	
w	Skrzyszowie

Działania projektu „Program Aktywności Lokalnej”  
w Godowie
•	 Zajęcia	taneczne:	każda	

środa	sierpnia	godz.	16:00	
–	17:30,	Ośrodek	Kultury	w	
Godowie

•	 Pomoc	prawna:	każdy	
wtorek	sierpnia	godz.	15:00	
–	18:00	(po	wcześniejszym	
umówieniu	telefonicznym,	
tel.	575	183	036),	Godowskie	
Centrum	Aktywności	
Lokalnej	przy	ul.	Celnej	51	
w	Gołkowicach

•	 Konsultacje	psychologiczne:	
każda	środa	i	sierpnia	

godz.	12:00	–	16:00	(po	
wcześniejszym	umówieniu	
telefonicznym,	tel.	
575	183	036),	Godowskie	
Centrum	Aktywności	
Lokalnej	przy	ul.	Celnej	51	
w	Gołkowicach

•	 Konsultacje	dla	rodziców	–	
indywidualnie	wg	zapisów,	
tel.	575	183	036

•	 Szkoła	dla	rodziców	–	
rozpoczęcie	naboru,	
informacje	tel.	575	183	036

Pielgrzymka Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gołkowic do Miechowa

Pielgrzymka Koła Gospodyń Wiejskich z Gołkowic do Miechowa, 19 czerwca
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Widokówka wydana z okazji 700-lecia Skrzyszowa
Warta harcerzy przy pomniku podczas obchodów 100. rocznicy 
przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, Skrzyszów 3 lipca 2022 r.

GMinA WczorAj i DziŚ
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Sukcesy skrzyszowskich przedszkolaków!
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7 czerwca 2022 r. w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska na te-
renie zamku w Ogrodzieńcu 
odbył się finał konkursu ,,Zie-
lona Pracownia 2022. Podczas 
uroczystości wręczono symbo-
liczne dyplomy potwierdzają-
ce otrzymane dofinansowanie. 
Zostało nagrodzonych 70 szkół 
z województwa śląskiego. Z ra-
dością przyjęliśmy wiadomość, 
że wśród nagrodzonych znala-
zła się również Szkoła Podsta-
wowa im. Powstańców Śląskich 
w Skrzyszowie. Nasza szkoła na 
realizację projektu otrzymała 40 
000 zł, wcześniej w konkursie 
,,Zielona pracownia_Projekt’’ 
wygrała 10 000 zł. W szkole zo-
stanie utworzona szkolna eko-

pracownia pn. ,,Ekoludek spod 
Buczyny’’, w której uczniowie 
będą mogli rozwijać zaintere-
sowania z zakresu nauk przy-
rodniczych, biologicznych i 
geograficznych. Mamy nadzie-
ję, że dzięki wykorzystaniu 
multimedialnych środków dy-
daktycznych poznawanie ota-
czającego świata stanie się dla 
młodych ludzi przyjemnością i 
fascynującą przygodą. Na wrę-
czenie nagrody do Ogrodzieńca 
pojechały: Sekretarz Gminy Go-
dów Brygida Dobisz, Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Poli-
tyki Społecznej Katarzyna Kubi-
ca, Pani Dyrektor Szkoły Joanna 
Bonarek, opiekun Samorzą-
du Uczniowskiego Agniesz-
ka Ścibiorska oraz uczniowie 

z wizytą w ogrodzieńcu pod odbiór wyjątkowej nagrody!

Ekolodzy ze Skrzyszowa w Ogrodzieńcu

Alicja Ciuraj – zdobywczyni  
I miejsca w konkursie 
recytatorskim „Fedrowani  
w godce”

Bruno Rek – zdobywca II miejsca 
w konkursie plastycznym 
„Jaki zawód jest moim małym 
marzeniem?”

Oliwia Moczała – zdobywczyni II 
miejsca w konkursie plastycznym 
„Jaki zawód jest moim małym 
marzeniem?”

Martyna Przybyła – zdobywczyni 
I miejsca w II Regionalnym 
Konkursie Gwary Śląskiej „Po 
naszymu”

najbardziej zaangażowani w 
działalność ekologiczną naszej 
szkoły: przewodniczący Rady 
Uczniów Filip Przybyła, Anto-
nina Szkatuła, Anna Małysz, 
Maksymilian Halista, Ryan 
Handzel-Graboń. Po uroczy-
stym wręczeniu nagród odbyły 

się występy artystyczne, piknik 
ekologiczny, warsztaty ekolo-
giczne, konkursy z nagrodami 
oraz zwiedzanie ruin zamku. 
Wszystkim wydarzeniom to-
warzyszyły ogromne emocje i 
doskonałe humory. 

Joanna Bonarek



Jesteśmy NR 19912

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do projektu ,,W drodze ku wolności – MuraLOVE historie”. 
Wasza kreatywność pozwoliła na powstanie wspaniałych, nostalgicznych zdjęć. Dzięki Wam  choć 
na chwilę mogliśmy się przenieść o 100 lat wstecz,  poczuć atmosferę tamtych  lat. To była także 
świetna zabawa, a dla niektórych żywa lekcja historii. Tatiana Stopyra

W drodze ku wolności 
– MuraLOVE Historie
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Gmina Godów

Inicjatywa Skrbeńsko – Stowarzyszenie 
Integracyjne Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babeczki”

Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota 
Franciszka Surmy w GołkowicachGminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach Koło Gospodyń Wiejskich z Gołkowic

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 
w Skrzyszowie



UROCZYSTE OBCHODY
100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska 

do Polski 1922-2022

– MuraLOVE Historie

W drodze 
ku wolności 
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Godnie upamiętniliśmy 100-lecie 
przyłączenia ziem naszej gminy 
do Polski

Uroczystym apelem rozpoczęły się 3 lip-
ca uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia 
przyłączenia części Górnego Śląska, w tym 
terenu dzisiejszej gminy Godów do Polski. 
Po nim przy Ośrodku Kultury w Skrzyszo-
wie odbyło się wielkie świętowanie. 

 
Uroczysty apel z udziałem szkolnej 
młodzieży

Apel odbył się przy Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie, 
która była gospodarzem tej części obcho-
dów. Najpierw młodzież szkolna zaprezen-
towała krótkie widowisko, przedstawiające 

przywitanie Wojska Polskiego na Górnym 
Śląsku. Jak podkreśla dyrektor szkoły Jo-
anna Bonarek, powstało ono na kanwie 
oryginalnych przemówień sprzed 100 lat, 
opublikowanych w nr 153 Sztandaru Pol-
skiego z 1922 r. Widowisko, którego nar-
ratorem była Dominika Brzoza-Piprek, 
wsparte zostało udziałem Gminnej Orkie-
stry Dętej z Gołkowic oraz wspólnym wy-
stępem chórów Absolwent ze Skrzyszowa 
i Kalina z Łazisk. Wspólnie odśpiewany zo-
stał „Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Rota”. 
Następnie wójt Mariusz Adamczyk, w to-
warzystwie posła Adama Gawędy i prze-

wodniczącego Rady Gminy w Godowie 
Antoniego Tomasa, złożył kwiaty pod obe-
liskiem upamiętniającym powstańców 
śląskich ze Skrzyszowa. Kwiaty złożył też 
starosta wodzisławski Leszek Bizoń w towa-
rzystwie senator Ewy Gawędy oraz radnego 
Sejmiku województwa śląskiego Jarosława 
Szczęsnego. Kolejną wiązankę złożyła re-
prezentacja sołectwa Skrzyszów na czele z 
sołtysem Romanem Marcolem. Przy szkole 
zasadzony został również dąb, upamiętnia-
jący rocznicę, obchodzoną 3 lipca.
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Paradny korowód na ulicach 
Skrzyszowa

Następnie uczestnicy apelu przemasze-
rowali paradnie ulicami Skrzyszowa pod 
Ośrodek Kultury, gdzie odbyła się dalsza 
część obchodów. Korowód prowadzi-
li na koniach przebrani w stroje z epoki 
członkowie Stowarzyszenia Hodowców 
i Miłośników Koni Mustang. Za nimi je-
chał zabytkowy, przedwojenny samochód 
marki Buick. Następnie maszerowali re-
konstruktorzy – żołnierz polski z fl agą 
oraz grupa powstańców śląskich, za nimi 
społeczność uczniowska SP Skrzyszów. 
Następnie orkiestra, poczty sztandarowe 
i delegacje organizacji społecznych, dele-
gacje sołectw, włodarze gminy, zaproszeni 
goście, mieszkańcy gminy – wielu świet-
nie ustylizowanych na lata 20-te ubiegłego 
wieku!

Walka o Górny Śląsk w granicach 
Polski rozpoczęła się u nas

Już przy Ośrodku Kultury wszystkich 
gości i mieszkańców powitał wójt Mariusz 
Adamczyk. Przypomniał, że historia powro-
tu Górnego Śląska do Polski rozpoczęła się 
właśnie na terenie obecnej gminy Godów. 
– 16 sierpnia 1919 r. to właśnie na terenie 
naszej gminy wybuchło I powstanie ślą-
skie, kiedy powstańcy z obozu z sąsiednich 
Piotrowic ruszyli na niemieckie placówki 
wojskowe w Gołkowicach i Godowie – po-
wiedział Mariusz Adamczyk, dodając że 
wielu mieszkańców tych terenów walkę 
o polski Śląsk przypłaciło życiem, o czym 
świadczą rozsiane po okolicznych cmen-
tarzach powstańcze mogiły. – Sto lat temu 
Górny Śląsk stał się perłą w koronie Polski. 
Naszym – Ślązaków – zadaniem jest tak go-
spodarować i kierować śląskimi miastami i 

gminami, w miarę naszych możliwości, by 
i dziś Górny Śląsk pozostał perłą w polskiej 
koronie.

Lekcja patriotyzmu
Głos zabrali również parlamentarzyści. 

– Wolność nigdy nie jest dana raz na za-
wsze. Musimy o nią dbać, zabiegać o nią, 
ale również musimy być przygotowani, by 
o nią zawalczyć – podkreśliła z kolei sena-
tor Ewa Gawęda. Zaś poseł Adam Gawęda 
podkreślił, że obchody 100-lecia przyłącze-
nia Górnego Śląska do Polski są efektem 
waleczności mieszkańców regionu. – Po 
stu latach od tamtych wydarzeń z udzia-
łem młodzieży możemy dziś przeżywać 
prawdziwą lekcję patriotyzmu, śląskiego 
patriotyzmu – mówił.
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Mural, koncerty, 
uczta dla ciała

Uroczystość przy ośrodku kul-
tury odbyła się w ramach pro-
jektu „W drodze ku wolności 
– MuraLOVE Historie”, dofi nan-
sowanego z programu „Niepod-
legła”, a realizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. Jednym 
z efektów projektu jest mural, 
który powstał na jednej ze ścian 
ośrodka kultury. Przedstawia on 
mieszkańców Skrzyszowa, po-
wstańców śląskich na tzw. Kopcu 
wolności, który w 1928 r. został 
usypany przez mieszkańców 
tej miejscowości na pamiątkę 
10-rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Mieszkań-

cy chętnie fotografowali się na tle 
okazałego muralu. Wśród atrakcji 
nie zabrakło również uczty dla 
ciała (stoiska gastronomiczne, w 
tym przygotowane przez miejsco-
we gospodynie, czy Radę Rodzi-
ców SP Skrzyszów) i duszy. O tą 
ostatnią zadbała Gminna Orkie-
stra Dęta z Gołkowic, Zespół Pie-
śni i Tańca Silesianie oraz zespół 
Sunny Band. Sporym zaintereso-
waniem cieszył się Pokaz Mody 
Historycznej w wykonaniu gru-
py Rowery Zabytkowe z Zabrza 
(z rzeczywiście zabytkowymi, 
przedwojennymi rowerami). 
Wszystko zaś odbyło się w at-
mosferze tradycyjnego śląskiego 
świętowania z licznym udziałem 
mieszkańców gminy. (a)
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